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Spraw, aby inni mieli Święta 
Już po raz piąty zachęcamy mieszkańców Ciechano-

wa do wzięcia udziału w corocznej Świątecznej Zbiórce 
Żywności. W dniach 5-7 grudnia w największych skle-
pach naszego miasta (m.in. „Twój Sklep”, „Biedronka”, 
„Carrefour”, „Przy Farze”, „Panorama”) wolontariusze  
z organizacji pozarządowych oraz uczniowie zbierać 
będą podstawowe artykuły żywnościowe dla ciechanow-
skich rodzin, które potrzebują pomocy.  W 2007 r. zebra-
liśmy aż 4583 kg żywności! 

Sinfonietta Cracovia w ciechanowskiej Farze. Pierwszy z lewej 
R. Kabara

Na ul. 11 Listopada trwają już prace

Jedną z dwóch głównych nagród otrzymał Piotr 
Zarębski za film ,,Więźniarki”

– Wspaniały wieczór, piękna muzyka, znakomici 
artyści – to tylko niektóre reakcje publiczności, która  
w przeddzień Święta Niepodległości szczelnie wypełniła 
Farę, by wysłuchać koncertu Sinfonietty Cracovii. Mu-
zycy po raz drugi przyjechali do Ciechanowa na zapro-
szenie prezydenta miasta. Pod dyrekcją Roberta Kabary 
artyści zagrali „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego. 
Zespół zaliczany do czołówki polskich i europejskich 
orkiestr kameralnych zachwycił brawurowym wyko-
naniem utworów mistrza baroku. Nie był to jedyny ak-
cent upamiętniający rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę.                 

Złożyliśmy wniosek na „schetynówkę” 
W ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011 wdrażanego przez MSWiA każda 
gmina ma możliwość złożenia jednego 
wniosku na przebudowę drogi lokalnej 
pod warunkiem zrealizowania inwesty-
cji w przyszłym roku. Na drogi zwane 
od nazwiska Ministra Grzegorza Sche-
tyny „schetynówkami” można otrzymać 
50% kosztów inwestycji, poniesionych  
w 2009 r. Urząd Miasta wystąpił do Woje-
wody Mazowieckiego z wnioskiem o do-
finansowanie trwającej już budowy ulicy  
11 Listopada i Nowozagumiennej. Jesz-
cze w tym roku położone zostaną chod-
niki. Koszt całej budowy wynosi ok.  
2 mln zł. Wydatki przewidziane na 2009 
rok wyniosą 1 750 tys. zł. Urząd Miasta 
liczy na 880 tys. zł dofinansowania. 

E.B.

Vivaldi na 90. rocznicę 
odzyskania niepodległości 

Gala Wolontariatu 
Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza 5 grudnia 

o godz. 11.00 Prezydent Ciechanowa zaprasza zainte-
resowanych wolontariatem na Galę, która odbędzie się  
w auli PWSZ przy ul. Narutowicza 9. 

Mikołajki na lodzie
6 grudnia w godz. 17.00-20.00 prezydent miasta zapra-

sza dzieci wraz z opiekunami na sztuczne lodowisko przed 
halą sportową przy ul. 17 Stycznia. W programie: gry i zaba-
wy oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Mikołaje przy-
jadą na motocyklach. Nie zabraknie dobrej muzyki i smacz-
nej grochówki. Wstęp na lodowisko będzie bezpłatny. 

Na wirtualnej 
Warszawskiej

Czytaj na str. 9

Więcej  na str. 9 i 12

Rozdano ,,Złote 
Oporniki 2008”

Gala sportu
8 grudnia o godz. 17.00 w hali im. I. Palińskiego przy 

ul. Kraszewskiego odbędzie się Gala Sportu z udziałem 
m.in. Otylii Jędrzejczak, Mariusza Pudzianowskiego  
i Szymona Kołeckiego. Prezydent W. Wardziński wrę-
czy nagrody najlepszym ciechanowskim sportowcom. 
Organizatorami Gali są Urząd Miasta, MOSiR oraz MKS 
Ciechanów. 

                                           K.D.
               O obchodach czytaj na str. 5



Konferencja naukowa AH 
„Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Rola organi-

zacji pozarządowych” to tytuł konferencji naukowej, która 5 listopada odbyła się 
w siedzibie Wydziału Socjologii Akademii Humanistycznej. Omówiono m.in.: 
polskie i europejskie partnerstwo na rzecz spójności lokalnej, hamulce organi-
zacji pozarządowych, ideę społeczeństwa otwartego, dialog społeczny na pozio-
mie przedsiębiorstwa, UE i krajów członkowskich. W dyskusji panelowej wzięli 
udział przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych  
z subregionu ciechanowskiego.

Dni Otwartych Drzwi
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 17-23 listopada 

Mazowiecka Izba Gospodarcza w swojej siedzibie przy ul. Żórawskiego 5 zorga-
nizowała Dni Otwartych Drzwi, na które zaprosiła młodzież szkół średnich i stu-
dentów. Członkowie MIG wzięli udział w lekcjach podstaw przedsiębiorczości.

Zaduszki ciechanowskie
20 listopada upłynął w atmosferze zadumy. W Kawiarni Artystycznej CKiSz 

regionalista Edward Lewandowski opowiedział historię ciechanowskich cmen-
tarzy. Słowo żałobne wygłosił ks. Hubert Komorowski. W programie zaduszek, 
które wspólnie przygotowali Stowarzyszenie Autorów Polskich, Centrum Kultu-
ry i Sztuki oraz Civitas Christiana, znalazła się także projekcja filmu o zmarłych, 
wystawa zdjęć. Nie zabrakło poezji i muzyki.   

Święto pracownika socjalnego
21 listopada swoje święto obchodzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej. Obchody odbyły się w Hotelu „Olimpijskim”. Władze miasta 
przekazały pracownikom MOPS wyrazy uznania i podziękowania za ich pracę 
oraz zaangażowanie w pomoc mieszkańcom naszego miasta. Tego samego dnia 
dyrektorka MOPS Zofia Brzezińska została uhonorowana indywidualnym wy-
różnieniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  

Jak założyć własną firmę?
Zainteresowanych założeniem własnej firmy zachęcamy do skorzystania  

z bezpłatnego szkolenia internetowego Akademii PARP. Na portalu edukacyj-
nym www.akademiaparp.gov.pl można poznać najważniejsze zagadnienia zwią-
zane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Nie są to tylko infor-
macje o formalnościach urzędowych związanych z uruchomieniem firmy. Wiele 
miejsca poświęcono finansom, podatkom, a także zagadnieniom dotyczącym re-
krutacji pracowników i form prawnych zatrudnienia. Szkolenie Akademii PARP 
„Jak założyć własną firmę” pomoże rozwiązać późniejsze dylematy. To też 
świetne kompendium wiedzy dla osób, które już część formalności mają za sobą. 
W multimedialnych szkoleń on-line uczestniczyło już około 48 tys. właścicieli 
i pracowników firm z sektora MSP. Każdy absolwent szkoleń Akademii PARP 
otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cie-

chanowie zaprasza pracowników oświaty na spotkanie z przedstawicielem ZUS 
(uprawnienia emerytalne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) 
oraz przedstawicielem Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie (zmiany  
w systemie oświaty), które odbędzie się 5 grudnia o godz. 14.00 w Domu Na-
uczyciela przy ul. Orylskiej 3a.
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 10 listopada 2008 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

fragmentów projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH” w Ciechanowie
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 418/XXXVII/2006 z dnia 26 stycznia 
2006r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu frag-
mentów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Po-
wstańców Wielkopolskich” obejmujących obszary:
1. Teren położony wzdłuż ul. Wojska Polskiego oraz w rejonie ul. Śląskiej     
    i ul. Nadrzecznej
2. Teren położony pomiędzy ul. Ukośną a przebiciem ul. Armii Krajowej
3. Teren położony pomiędzy ul. Zagumienną a przebiciem ul. Armii Krajowej
4. Teren położony pomiędzy ul. Zagumienną a Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 
5. Teren położony pomiędzy przebiciem ul. Armii Krajowej a ul. Powstańców  
     Wielkopolskich
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 21 listopada 2008 r. do 23 grudnia 2008 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, w Wydziale Urbanistyki i Archi-

tektury (pokój nr 311, 309, II piętro) w godzinach od 8oo do 16oo. Projekt pla-
nu (tekst oraz w/w fragmenty rysunku) dostępny jest również na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta: www.um.ciechanow.pl.  Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego zmianami odbędzie się w dniu  
18 grudnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wod-
na 1 (parter – pokój 104) o godz. 12oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciecha-
nów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 stycznia 2009 r.

Prezydent  Miasta Ciechanów

                                                              
     Waldemar Wardziński   

Panu
Jackowi Krośnickiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają

Prezydent Miasta Ciechanów 
oraz  

pracownicy Urzędu Miasta 

Podwieczorek dla ITAKI
30 listopada o godz. 17.00 Fundacja Itaka, zajmująca się bezpłatnie poszuki-

waniem osób zaginionych i pomocą ich rodzinom, zaprasza do pubu „Ciechan” 
na specjalny podwieczorek. Organizatorzy namawiają, aby w sobotnie lub nie-
dzielne popołudnie zaprosić do siebie przyjaciół, którym zaginął ktoś bliski, 
upiec dla nich ciasto, zaparzyć herbatę lub kawę... W Polsce w ciągu każde-
go roku ten dramat przeżywa 15 tysięcy rodzin. Połowa spośród zaginionych to 
dzieci i nastolatki, pozostałą część stanowią osoby starsze i chore. Choć więk-
szość zaginień udaje się wyjaśnić, po każdym roku nadal nie znany jest los około 
2000 osób. Goście, którzy zdecydują się przyjść na podwieczorek, będą mogli 
wesprzeć finansowo Itakę i dowiedzieć się, jak ustrzec przed zaginięciem swo-
ich bliskich. 

Harcerzom stuknęło 90 lat 
Z okazji 90-tej rocznicy powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz Roku 

Olgi i Andrzeja Małkowskich (twórców polskiego skautingu) Krąg Starszyzny 
Harcerskiej „Lamus” zorganizował 7 listopada w Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej „Ciechanowskie Harcerskie Śpiewanie”. W programie spotkania znalazło 
się wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych.  

Uwaga, przetarg
Jeszcze do 4 grudnia do godz. 10.00 można składać oferty w przetargu na 

modernizację kolektora deszczowego wraz z separatorem zlewni w ul. Wojska 
Polskiego. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w sie-
dzibie Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1 w Wydziale Inwestycji (pokój nr 206) 
w godz. 8.00-16.00. Można ją też pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ciechanow.pl, podstrona Gospodarka/przetargi. Oferty należy składać 
w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta (Biuro Podawcze, stanowisko 
nr 7).

Porządki na skrzyżowaniach z krajówką
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na wszystkich skrzy-

żowaniach drogi krajowej 50, na odcinku ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych,  
od ul. Pułtuskiej do Orylskiej wymienia chodniki na dojściach do przejść  
dla pieszych.

Z ostatniej chwili! Rosną szanse na rewitalizację Zamku 
25 listopada, na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 

w Warszawie przedstawiciele Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechano-
wie usłyszeli ustne uzasadnienie wyroku sądu w sprawie rewitalizacji Zamku 
Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. WSA uznał obie decyzje Generalnego 
Konserwatora Zabytków Tomasza Merty za bezzasadne pod względem praw-
nym i nakazał  ich uchylenie. Stronom przysługuje prawo odwołania w usta-
wowym terminie 30 dni od pisemnego ogłoszenia wyroku. Sąd nakazał Mi-
nisterstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwrot kosztów postępowania  
na rzecz Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
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Na kłopoty specustawa

Ul. Armii Krajowej u zbiegu z Pułtuską. Tędy przebiegać będzie 
pierwszy etap budowy wewnętrznej pętli miejskiej

W strefie płatnego parkowania są wyznaczone miej-
sca dla niepełnosprawnych

Zmiany w regulaminie strefy 
płatnego parkowania wprowadzano 
stopniowo na podstawie obserwacji 
prowadzonych przez pracowników 
Urzędu Miasta i sygnałów od miesz-
kańców – osób prywatnych, przed-
stawicieli organizacji, firm i insty-
tucji. Prezydent miasta wnioskował,  
a Rada Miasta wyraziła zgodę na 
obniżenie stawek opłat abonamen-
towych. Skalę zmian dobrze obra-
zuje różnica między pierwotną wy-
sokością miesięcznego abonamentu  
– 165 zł i opłatą obowiązującą dziś – 
65 zł. W ostatnim czasie regulamin 
strefy uzupełniony został o nowe, 
dogodne dla użytkowników warun-
ki rozpatrywania reklamacji związa-
nych z opłatami za parkowanie. Upo-
ważniono także prezydenta miasta, 
by w uzasadnionych przypadkach 
mógł zwolnić z opłaty dodatkowej 
osobę, która nie wykupiła biletu par-
kingowego.

Od początku funkcjonowania stre-

Karty parkingowe tylko dla niepełnosprawnych

Apelujemy do sumień
Mija rok od wprowadzenia strefy płatnego parkowania w cen-

trum miasta. Decyzja o jej utworzeniu okazała się słuszna. Dziś nie 
ma problemu z parkowaniem na Warszawskiej i w jej otoczeniu.  
W ciągu kilku miesięcy działania strefy kilkakrotnie korygowano jej 
regulamin, by jak najpełniej służyła mieszkańcom Ciechanowa. Czy 
umiemy z tego dobra korzystać tak, by się przed sobą nie wstydzić?

Negocjacje w sprawie zaku-
pu gruntu bywały bardzo żmud-
ne i często nie kończyły się suk-
cesem. Pamiętamy budowę ul. 
Starowiejskiej, z której trzeba 
było wyłączyć fragment chodnika  
w wyniku braku zgody właściciela 
działki na wykup kawałka gruntu. 
Podobnych przypadków było wię-
cej. Wieloletnią drogę przez mękę 
zakończyła „specustawa” drogowa. 

Samorząd  
odetchnął z ulgą

Ustawa o szczególnych zasa-
dach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicz-
nych początkowo została pomyślana 
jako ułatwienie planowania oraz 
budowy dróg krajowych. Uchwa-
lono ją 10 kwietnia 2003 roku. Od 
tego czasu tzw. specustawa drogo-
wa była kilkakrotnie nowelizowana,  
aż objęła również drogi wojewódz-
kie, powiatowe i gminne.

Samorządy odetchnęły z ulgą  
w 2007r. Mając prawomocną de-
cyzję o ustaleniu lokalizacji drogi 
mogły wystąpić o pozwolenie na 
budowę i realizować inwestycję. 
Dzięki tym zmianom nabrały tem-
pa przygotowania do budowy łą-
czącej wszystkie dzielnice Ciecha-
nowa wewnętrznej pętli miejskiej, 
150-milionowej, najkosztowniej-
szej w historii naszego miasta in-
westycji. Bez specustawy byłoby to 
dużo trudniejsze, jeśli nie niemoż-
liwe. 

W lutym 2008 r. zapadła decy-
zja o ustaleniu lokalizacji drogi do-
tycząca II etapu pętli (budowa no-

Nie raz zdarzało się, że plan poszerzenia, wydłużenia lub wytyczenia nowej drogi rozbijał się o sprzeciw właściciela jednej z kluczo-
wych dla inwestycji działek. Za brak zgody jednej osoby płacili wtedy wszyscy mieszkańcy miasta, jeśli chodziło o lokalną ulicę – głównie 
sąsiedzi. Samorząd miał mały wybór: jeśli nie mógł wyasygnować wysokiej sumy na wykup, musiał rezygnować z inwestycji. Dzięki t.zw. 
specustawie to już przeszłość. W przypadku gotowego projektu na wniosek Urzędu Miasta starosta wydaje decyzję o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej. Decyzja jest równoznaczna z przeniesieniem własności na Gminę Miejską Ciechanów. Właściciel otrzymuje 
odpowiednie odszkodowanie, ale nie może wstrzymać realizacji inwestycji.

wego odcinka drogi 
od ulicy Płockiej 
do ulicy Mleczar-
skiej), która obej-
muje 25 działek.  
W czerwcu tego 
roku własnością 
ciechanowskiego 
samorządu stało 
się 8 działek pod 
przebudowę ulicy 
Armii Krajowej od 
Pułtuskiej do uli-
cy Płońskiej (I etap 
pętli). – Wcześniej 
nie można było ich 
nabyć w normal-
nym trybie ustawy o gospodarce nieru-
chomościami ze względu na brak zgody 
właścicieli. Nieudane pertraktacje trwa-
ły od 2005 r. – relacjonuje Robert Szy-
maniak, kierownik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta. We wrześniu miasto sta-
ło się właścicielem kolejnych 58 działek, 
tym razem pod planowaną nową drogę 
łączącą Pułtuską z ulicą Wojska Polskie-
go (III etap pętli). 

W lipcu tego roku starosta wydał 
też decyzję o ustaleniu lokalizacji no-
wej drogi od ulicy Strażackiej do ulicy 
17 Stycznia. Na jej mocy Gmina Miej-
ska Ciechanów stała się właścicielem  
23 działek.

Szybka ścieżka dzięki 
nowelizacji

10 września 2008 roku weszła  
w życie kolejna istotna zmiana spe-
custawy. Dotychczasowe pozwole-
nie na budowę oraz decyzję o ustale-
niu lokalizacji zastąpiła jedna decyzja  
o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej. To kompleksowa decyzja, 
która przenosi prawa do nieruchomo-
ści znajdujących się w pasie inwesty-
cji na gminę i zatwierdza podział nie-
ruchomości. 

Miejscy urzędnicy doceniają nowe 
ułatwienia. – Teraz Starosta zgodnie 
z zawierającym projekt przedłożonym 
przez nas wnioskiem, wyznacza pas 
drogowy o niezbędnej wielkości, na-
wet wbrew woli właściciela. Prowa-
dzi też egzekucję tej decyzji. Odpadły 
nam niekończące się negocjacje ce-
nowe. Otrzymujemy gotową własność  
i musimy tylko wypłacić odszkodowanie  
z miejskiego budżetu – wyjaśnia Jadwi-
ga Kołkowska z Wydziału Geodezji 
Urzędu Miasta. 

Ustawa jest również pomocna  
w sytuacji, kiedy właściciele mają 
nieuregulowaną sytuację prawną (do-
tyczy to głównie spadkobierców).  
Do tej pory nie można było kupić od 
nich gruntu, bo nie mieli do niego usta-
lonego prawa. – Teraz taka własność 

przechodzi na gminę. Nie ma znacze-
nia, czy stan prawny jest uregulowany 
– informuje J. Kołkowska. 

Starowiejska, Armii Krajowej, 
Różana…

Trudnych spraw wywłaszczania 
gruntów pod publiczne inwestycje jest 
i będzie wiele. Pierwszy z brzegu przy-
kład to ul. Różana na osiedlu „Kwiato-
we”. Jej mieszkańcy od lat chcą posze-
rzenia jezdni, bo jest tam tak wąsko, 
że nie sposób zawrócić samochodem.  
W tegorocznym budżecie miasto zare-
zerwowało środki na zakup pasa ziemi, 
przylegającego do obecnej drogi. Braku-
je jednak zgody jego właściciela. – Po-
mimo wielu rozmów nie zaakceptował 
oferowanej przez miasto kwoty, zażądał 
dużo wyższej. Nasza determinacja była 
olbrzymia, ale nie możemy stosować sta-
wek z księżyca. To jest niedopuszczalne, 
władzom miasta można byłoby postawić 
zarzut niegospodarności – mówi zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz, odpowie-
dzialna za inwestycje.

Czy w takich przypadkach miasto 
będzie korzystać z przepisów specu-
stawy? Zgodnie z nią, po podjęciu de-
cyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej starosta ma obowiązek  
w ciągu miesiąca wydać decyzję  
o ustaleniu odszkodowania za każdą 
przejętą nieruchomość. Wycena należy 
do rzeczoznawcy. Takie rozwiązanie 
to ostateczność. Miasto woli załatwiać 
sprawy polubownie. – Chcieliśmy po-
rozumieć się z właścicielem działki na 
Różanej, bo nie jest to jakiś olbrzymi 
areał. Ale jeżeli nie będzie dobrej woli, 
to nie będziemy mieli wyjścia. W tym 
i w innych przypadkach – mówi Ewa 
Gładysz.                  Ewa Blankiewicz

fy bezdyskusyjną sprawą było 
umożliwienie bezpłatnego par-
kowania osobom niepełno-
sprawnym posiadającym spe-
cjalne karty parkingowe. Karty 
te wydaje Wydział Komunikacji 
i Transportu Starostwa Powia-
towego na podstawie orzeczeń 
o niepełnosprawności ruchowej 
(kod R) lub neurologicznej (kod 
N). Z obserwacji pracowników 
Urzędu Miasta i biura strefy 
płatnego parkowania wynika, 

że często zdarzają się przypadki korzy-
stania z kart parkingowych przez oso-
by nie spełniające kryteriów zawartych  
w przedkładanych dokumentach. 
Sprawdziliśmy w Starostwie Powiato-
wym ile takich kart wydano w ostat-
nich latach. W 2005 r. starosta wydał 
66 kart parkingowych, w 2006 r. – 80, 
w 2007 r. (czyli w czasie, kiedy głośno 
już było o rychłym wprowadzeniu stre-
fy) ponad dwukrotnie więcej, bo 173.  
Do 12 listopada tego roku wydano 163 
takie dokumenty.

Jeśli słuszne jest nasze przeczu-
cie, że niektóre osoby nie są w po-
rządku wypada nam odwołać się do 
poczucia przyzwoitości i sumień. To 
niemoralne nadużywać uprawnień,  
z których mogą korzystać osoby znaj-
dujące się w utrudnionej sytuacji ży-
ciowej. Przypominamy hasło akcji 
parkingowej „Zabrałeś moje miejsce, 
zabierz moje kalectwo”. Warto je 
przemyśleć.                                 A.G.
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Nowy parkometr przy ul. Mikołajczyka

Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXVII Sesji  
30 października 2008 r:

Nr 246/XXVII/08 w sprawie uzu-
pełnienia składu Komisji Rady 
Miasta Ciechanów.
Nr 247/XXVII/08 w sprawie 
uchwalenia „Programu Ochro-
ny Środowiska Gminy Miejskiej 
Ciechanów na lata 2008-2012  
z uwzględnieniem perspektywy do 
2016 roku”.
Nr 248/XXVII/08 w sprawie zby-
cia nieruchomości w drodze bez-
przetargowej.
Nr 249/XXVII/08 w sprawie zby-
cia nieruchomości w przetargu nie-
ograniczonym.
Nr 250/XXVII/08 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 251/XXVII/08 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 252/XXVII/08 w sprawie usta-
lenia liczby nowych licencji na 
wykonywanie transportu drogowe-
go taksówką na terenie miasta Cie-
chanowa.
Nr 253/XXVII/08 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2008 rok.
Nr 254/XXVII/08 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Po-
wiatu Ciechanowskiego.
Nr 255/XXVII/08 w sprawie okre-
ślenia odpłatności za usługi świad-
czone przez przedszkola miejskie.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

O długości szkolnych przerw
Wojciech Gesek: Czy my jako Rada możemy ingero-

wać w długość przerw szkolnych i czy jest to w gestii Rady 
Pedagogicznej, czy dyrektora? Uważam, że Rada Pedago-
giczna raczej byłaby za utrzymaniem 5-minutowych przerw. 
Ze swojego doświadczenia wiem, że są one wystarczające. 
Wprowadzenie 10-minutowej przerwy powodowałoby więk-
szy bałagan. My nauczyciele mamy podczas tych przerw dy-
żury i uważam, że bardziej powinniśmy się skoncentrować 
na nauce dzieci, niż na pilnowaniu porządku. 

Cezary Chodkowski: Zgodnie z ustawą o systemie 
oświaty za organizację pracy szkoły odpowiada jej dyrek-
tor, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów. Jest 
to bardzo dobre rozwiązanie, bo zarówno dyrektor, jak  
i Rada Pedagogiczna najlepiej wiedzą, ile w ich szkole 
mają trwać przerwy.

Zagospodarowanie terenu na os. Jeziorko
Zenon Stańczak: Przy okazji budowy drugiej nitki  

ul. Armii Krajowej będzie bardzo dużo ziemi do zagospoda-
rowania. Tę ziemię można byłoby zawieźć na osiedle „Je-
ziorko”, na tzw. bagry, wyrównać ten teren i zrobić boisko 
do piłki nożnej. Większe zaangażowane tam środki, np. na 
plac zabaw, mogą być zmarnowane, bo trudno upilnować 
go przed zdewastowaniem.  W tak oddalony teren należy 
inwestować z daleko idącą rozwagą.

Ewa Gładysz: Przygotujemy koncepcję zagospodaro-
wania tego terenu w ramach utrzymania zieleni miejskiej, 
bo nie można tu improwizować, mimo wszystko jest to duży 
obszar. Sugestia boiska jest dobra, ale samo ukształtowanie 
terenu podpowiada kilka rodzajów jego wykorzystania, np. 
na zjeżdżalnie saneczkowe, tory rowerowe dla odważnych. 
Opierając się na opinii fachowców wiem, że woda w tam-
tejszym oczku wodnym jest zanikająca i nigdy zbiornika 
wodnego w tym miejscu nie zrobimy. Wobec tego powo-
li zasypujemy tam nierówności. Skorzystamy też z ziemi, 
którą będziemy wywozić z budowy ul. Armii Krajowej.

Bezpłatny Internet – inicjatywy
Mariusz Stawicki: Od wiosny tego roku istnieje moż-

Pytanie i odpowiedź

Podczas sesji Rady Miasta prezydent Waldemar Wardziń-
ski, przewodniczący Rady Tomasz Grembowicz i jej wiceprze-
wodniczący Zenon Stańczak wręczyli Medal Za Zasługi dla 
Ciechanowa nadkomisarz Małgorzacie Daniszewskiej z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Kapituła przyzna-
ła Medal wiosną, ale wcześniej pani nadkomisarz nie mogła 
go odebrać. – To dla mnie wielki honor. Cieszę się ogromnie,  
że swoją prawie 30-letnią pracą w organach administracji rzą-
dowej i samorządowej mogłam służyć właśnie temu miastu,  
a w szczególności cieszę się, że chociaż w niewielkim stopniu 
mogłam przyczynić się do umacniania ładu i porządku publicz-
nego na terenie Ciechanowa i powiatu – powiedziała Małgo-
rzata Daniszewska.                                                               red.

Od 17 listopada obowiązuje nowy regula-
min strefy płatnego parkowania, przyjęty przez 
radnych podczas sierpniowej sesji Rady Mia-
sta. Zmiany weszły w życie po upływie wyma-
ganych prawem 14 dni od ogłoszenia Uchwały 
Rady Miasta w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. Strefa została rozsze-
rzona o ulice: Zielona Ścieżka, Mikołajczyka (na 
odcinku od 11 Pułku Ułanów Legionowych do 
Warszawskiej) oraz Strażacką (od Ściegiennego 
do Małgorzackiej). Tam też stoją 3 dodatkowe 
równomiernie rozstawione parkometry. Radni 
uściślili także warunki rozpatrywania reklama-
cji związanych z opłatami za parkowa-
nie. Biuro Strefy Płatnego Parkowania 
rozpatruje reklamacje w następujących 
przypadkach: 

1. Jeżeli bilet parkingowy był wy-
kupiony w czasie nie dłuższym niż  
5 minut od chwili wystawienia przez 
kontrolera wezwania do uiszczenia 
opłaty dodatkowej.

2. Jeżeli kolejny bilet był wykupio-
ny w czasie nie dłuższym niż 10 minut 
od chwili utraty ważności wcześniej 
wykupionego biletu parkingowego.

3. Jeżeli kierujący lub właściciel 
pojazdu posiadał ważny bilet par-

Zmiany  
w strefie płatnego parkowania

kingowy, kartę abonamentową, identyfikator 
ale nie umieścił go w widocznym miejscu za 
przednią szybą pojazdu.

4. Jeżeli wezwanie do uiszczenia opłaty 
dodatkowej zostało wystawione za parkowa-
nie pojazdu na parkingu w obrębie parkometru, 
który uległ awarii przed czasem wystawienia 
wezwania.

Rada Miasta upoważniła prezydenta Cie-
chanowa do zwalniania z uiszczania opłaty do-
datkowej za parkowanie w wyjątkowych, pi-
semnie uzasadnionych przypadkach.

red.

liwość wystąpienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 
a za jego pośrednictwem także do innych instytucji europej-
skich o dofinansowanie do bezpłatnego dostępu do Internetu 
tzw. socjalnego Internetu. Czy już i jakie działania zostały 
przedsięwzięte w tym zakresie, bo może warto by było zainte-
resować się tą sprawą. 

Waldemar Wardziński: Jest przygotowywany taki 
szerszy projekt w ramach Mazowieckiego Stowarzysze-
nia Gmin Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go, w którym uczestniczymy. Wniosek o unijne finansowa-
nie został już złożony. Pojawia się szereg innych inicjatyw 
dotyczących bezpłatnego dostępu do Internetu. Duży pro-
jekt dla całego województwa przygotowuje Agencja Roz-
woju Mazowsza, są również projekty koordynowane przez 
MSWiA. Trzeba zaznaczyć, że wszystkie te projekty zakła-
dają udział finansowy gminy. Musimy w swoim budżecie 
zapisać pełny koszt projektu, który może być refinansowa-
ny po prawidłowym wdrożeniu. Warto się zdecydować, je-
żeli będzie możliwość skorzystania z którejś z tych inicja-
tyw przy większym zaangażowaniu środków zewnętrznych,  
a w znikomym procencie naszych. Dzisiaj, biorąc pod uwa-
gę poważne kłopoty ze spięciem przyszłorocznego budżetu  
z wielomilionowymi inwestycjami, nie planujemy takiego 
zadania ze względów finansowych.

Tłok na ulicy Głowackiego
Ewa Kaczyńska: Mieszkańcy Głowackiego nie mogą 

wyjechać z uliczek osiedlowych, zdarzają się nawet drobne 
kolizje, ponieważ cała prawa strona tej ulicy jest zastawiona 
samochodami, szczególnie w soboty i niedziele, kiedy zajęcia 
mają słuchacze PWSZ. 

Ewa Gładysz: To wykładowcy i studenci PWSZ blokują 
ulicę, przyjeżdżając samochodami do szkoły. Główną przy-
czyną tego stanu rzeczy jest nieudostępnianie pustego terenu 
przyszkolnego przy PWSZ, który można wykorzystać jako 
parking dla studentów. Spróbujemy wspólnie z zarządzają-
cym ruchem znaleźć jakieś rozwiązanie. Raczej niemożliwe, 
aby powstały tam jakieś progi spowalniające i kolejne zaka-
zy, bo należałoby wtedy zaangażować jeszcze odpowiednie 
służby, żeby egzekwowały te zakazy. 

oprac. E.B.

Medal dla nadkomisarz  
M. Daniszewskiej
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Samochody na przebiegających przez Ciechanów krajówkach znacznie 
przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza 

gazeta

– Ten dokument świad-
czy o kontynuacji polityki 
ekologicznej gminy. Za-
łożenia do programu po-
zytywnie ocenił samorząd 
powiatowy. Chcieliśmy też 
skonsultować je z miesz-
kańcami, ale tym ważnym 
dla budżetu gminy doku-
mentem interesowało się 
mało osób, chociaż na co 
dzień mamy tendencje do 
krytykowania – ubolewała 
Ewa Gładysz.

Program wpisuje się  
w plan sporządzony przez 
samorząd województwa 
mazowieckiego. Zawiera 
opis miejskiej infrastruktury technicz-
nej związanej z ochroną środowiska, 
aktualną ocenę jego stanu, wskazuje 
źródła zagrożeń, precyzuje cele i kie-
runki działań na rzecz ich wyelimino-
wania. Program jest otwarty – moż-
na go na bieżąco modyfikować, kiedy 
zmienią się uwarunkowania lub obo-
wiązujące przepisy. Dotyczy Ciecha-
nowa, ale uwzględnia powiązania  
z sąsiednimi gminami, np. w kwestii 
zaopatrzenia w wodę z miejskiego wo-
dociągu, odprowadzania ścieków do 
naszej sieci kanalizacyjnej i oczysz-
czalni, czy też przyszłego wspólnego 
rozwiązywania problemów gospodarki 
odpadami. 

Najważniejsze zadania
Istotą programu jest plan opera-

cyjny. Będą go realizować wspólnie 
samorządy (miejski, powiatowy i wo-
jewódzki), Inspektor Ochrony Środo-
wiska, Powiatowy i Wojewódzki In-
spektor Sanitarny, Zarząd Gospodarki 
Wodnej, wszystkie fundusze ochro-
ny środowiska, Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego oraz pod-
mioty gospodarcze, które mają istotny 
wpływ na stan środowiska. 

W harmonogramie działań krót-
koterminowych na lata 2008-2012 fi-
guruje kilka bardzo ważnych inwe-
stycji: budowa kanalizacji sanitarnej 
w ramach ciechanowskiej aglomeracji 
(inwestycja ZWiK za ok. 36 mln zł), 
budowa separatorów substancji ro-
popochodnych (do 2012 roku wyda-
my na to ok. 3,5 mln zł), rekultywa-
cja terenów zdegradowanych i byłego 
składowiska w Kargoszynie. (300 tys. 
zł), usuwanie wyrobów zawierających 
azbest (300 tys. zł). ZKM w latach 
2008-2009 przeznacza 3,5 mln zł na 
wymianę miejskich autobusów, a ko-
lejne tereny w Ciechanowie planuje 
się objąć gazyfikacją. Wyprowadzenie 
ruchu komunikacyjnego z centrum po-
przez budowę wewnętrznej pętli miej-
skiej (zadanie za 120 mln zł) spowo-
duje ograniczenie uciążliwości hałasu. 
Zainwestowanie przez ZWiK w nowe  

XXVII sesja Rady Miasta. Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2008-2012

Wszystko dobrze, tylko ten pył zawieszony
Prawo ochrony środowiska zobowiązuje administrację samorządową do sporządzania co 4 lata programów ochrony środowiska z per-

spektywą na kolejne 4. Pierwsza edycja programu została przyjęta przez miejski samorząd we wrześniu 2004 roku. Na październikowej se-
sji radni uchwalili jego kolejną edycję – „Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2008-2012 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2016 roku”.

i wymiana starych sieci wodociągo-
wych za około 13 mln zł przyniesie 
lepsze gospodarowanie wodą i zmniej-
szy deficyt wód podziemnych. W pro-
gramie nie uwzględniono zadań z za-
kresu gospodarki odpadami, bo znajdą 
się one w odrębnym programie przygo-
towywanym przez Urząd Miasta. Będą 
kosztować ok. 185 mln zł, które wy-
asygnuje miasto wsparte przez fundu-
sze zewnętrzne, w tym unijne. Trzeba 
zaznaczyć, że wszystkie wymienione 
kwoty są hipotetyczne, założone we-
dług dzisiejszych danych.

Czekamy na program  
ochrony powietrza

Oceny jakości powietrza dokonuje 
się w oparciu o badania monitoringo-
we, prowadzone przez Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony Środowiska. Za-
kresem tych badań obejmuje się zawar-
tość w powietrzu określonych substan-
cji: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 
tlenku węgla, ozonu, benzenu, ołowiu  
i pyłu zawieszonego. Okazało się, że  
w naszym mieście dopuszczalny po-
ziom tego pyłu jest przekroczony  
w śródmieściu i dzielnicy „Bloki”.  
– Ze względu na to przekroczenie Cie-
chanów został zaliczony do klasy C  
i w związku z tym nasze miasto będzie 
objęte programem ochrony powietrza. 
Co to oznacza – pytała Grażyna Der-
bin. – Obowiązek opracowania pro-
gramu ochrony powietrza dla strefy 
powiatu ciechanowskiego spoczywa 
na Marszałku Województwa Mazo-
wieckiego. Myślę, że lada moment sej-
mik województwa mazowieckiego taki 
program przyjmie – poinformowała 
autorka „Programu” Teresa Horbacz 
– Kowalska. Poprawa nastąpi dzięki 
inwestycjom: budowie dróg i ścieżek 
rowerowych, wyprowadzeniu najwięk-
szego nasilenia ruchu poza miasto, 
modernizacji budynków. Ilość pyłu  
w powietrzu pokaźnie zwiększa prze-
starzały sposób ogrzewania wielu bu-
dynków mieszkalnych. – PEC jest  
w stanie przyjąć wszystkich, którzy 
chcieliby korzystać z miejskiej cie-
płowni. Nie mamy jednak ani możli-

wości, ani środków, żeby 
indywidualnie naciskać 
na zmianę stosowane-
go paliwa – przyznała 
T. Horbacz – Kowalska. 
Dodała też, że większość 
pyłu wpływa na nasz te-
ren spoza Ciechanowa, a 
nawet spoza powiatu. 

Zagrożenia dla planu
Samorządy czeka-

ją na szybkie uchwale-
nie przepisów likwidują-
cych niespójność prawa 
polskiego z prawem UE. 
Trwają pospieszne pra-
ce nad nowelizacją ustaw 
z tego zakresu. Na razie 

trzeba się opierać na wytycznych Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego, doty-
czących postępowania w sprawie oce-
ny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych  

z krajowych i regionalnych programów 
operacyjnych. Samorządowcy liczą się 
z tym, że realizacja wielu zadań będzie 
musiała być przesunięta na kolejne 
lata, być może trzeba będzie zmieniać 
ich zakresy. 

„Program Ochrony Środowiska” 
został opracowany przez Teresę Hor-
bacz – Kowalską z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska. – Już 
od dłuższego czasu takie dokumenty są 
wykonywane profesjonalnie w Urzę-
dzie Miasta. Inne gminy robią to na za-
sadzie zleceń dla zewnętrznych specja-
listów – poinformowała Ewa Gładysz. 
– Radni bardzo wysoko ocenili jakość 
tego dokumentu, jako profesjonalnego 
i wyczerpującego. Nie jest to zbiór po-
bożnych życzeń, ale zadań koniecznych 
do wykonania, żeby móc sprostać wy-
mogom w zakresie jakości środowiska, 
na które to wymogi Polska zgodziła się 
wstępując do UE.

Ewa Blankiewicz

5 Samorządu Miasta ciechanów

– 90 lat temu Polska wybiła się na 
niepodległość dzięki sile woli polskie-
go narodu i talentom przywódczym 
Józefa Piłsudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Paderewskiego, Jó-
zefa Hallera, Wojciecha Korfantego  
i wielu innych. Dzięki męstwu żoł-
nierzy, ale też rozwadze i politycznej 
mądrości przywódców odzyskaliśmy 
naszą państwowość – powiedział Wal-
demar Wardziński (na zdjęciu) pod- 
czas swojego przemówienia. Prezy-
dent zaapelował o zaprzestanie kłót-
ni politycznych i przywrócenie za-
pomnianych sierpniowych ideałów. 
– Profesor Władysław Bartoszew-
ski, szczery polski patriota, człowiek  

o ogromnych zasługach i doświadcze-
niu powiedział niedawno: ”wolę budo-
wanie na bazie kompromisu, niż walkę 
i podziały w imię bezkompromisowych 
poglądów”. Jest w tych słowach głę-
boka mądrość, którą trzeba przywołać  
w dzień  rocznicy odzyskania wolno-
ści. Warto te słowa często powtarzać, 
przypominając, że tylko dzięki zgo-
dzie narodowej można odnieść sukces  
– dodał na zakończenie prezydent. 
Raz jeszcze do apelu poległych we-
zwane zostały ofiary krwawych walk, 
stoczonych w ciągu 123. lat zaborów. 
Znów zabrzmiały salwy honorowe. 
Pod pomnikiem marszałka zostały 
złożone kwiaty.                                        

Obchody Święta Niepodległości 
Główne uroczystości związane z rocznicą odzyskania niepodległo-

ści przez Polskę odbyły się 11 listopada. Rozpoczęła je msza święta 
w intencji ojczyzny. Z najstarszej ciechanowskiej świątyni obchody 
przeniosły się na Plac Piłsudskiego, gdzie zebrały się władze samo-
rządowe, parlamentarzyści, żołnierze oraz poczty sztandarowe. 

www.um.ciechanow.pl
 K.D.



6 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Zatoka autobusowa
Trwa budowa zatoki autobusowej przy ulicy Kraszewskiego. Przebudowa-

no już kolidujące z inwestycją sieci telekomunikacyjne i energetyczne. Usta-
wiono też krawężniki, układana jest nawierzchnia chodnika z betonowej kost-

ki. Zamontowana została 
wiata przystankowa, wyko-
rytowano i ułożono pierw-
szą warstwę betonu w zato-
ce autobusowej. Na końcu 
zostanie wykonana wierzch-
nia warstwa nawierzchni za-
toki. Zakończenie prac pla-
nowane jest na 30 listopada. 
Roboty prowadzi Zakład 
Budownictwa Usługowo-
Handlowego „PASIKONIK” 
z Ciechanowa.

Widno na Niechodzkiej
Stanęło tu 28 słupów z energooszczędnymi lampami oświetlającymi dro-

gę do dużych zakładów pracy położonych w tym rejonie Ciechanowa. Z no-
wego oświetlenia cieszą się też okoliczny mieszkańcy. Inwestycję wykonała 
firma PUI-R „Energetyka” W Bral z Ciechanowa. Koszt budowy oświetlenia  
to 175 tys. zł. Wykonany wcześniej projekt kosztował 5 tys. zł

Powstają nowe ulice
Trwają roboty drogowe na ul. Ogrodowej. Zakończono budowę kanaliza-

cji deszczowej. Układana jest tu druga warstwa asfaltowej nawierzchni. Fi-
nał prac przewidziano na 
koniec listopada. Pełną parą 
idzie budowa ul. Grota Ro-
weckiego. Powstaje tu jezd-
nia o szerokości 6m, chodni-
ki, 27 miejsc parkingowych  
(w tym dwa miejsca dla 
osób niepełnosprawnych). 
Wykonujący inwestycję 
Zakład Robót Inżynieryj-
no-Drogowych KAMIBUD  
z Ciechanowa planuje za-
kończyć prace do 19 grud-
nia.                               A.G.

Jako pierwsze ruszą prace na ul. Armii Krajowej

Trwa budowa przystanku przy ul. Kraszewskiego

Powstaje jezdnia na ul. Ogrodowej

Tutaj będzie wybudowany nowy chodnik

Miejskie inwestycje

Z porządkiem nie jest najgorzej, ale… 

Miasto i Metaltech  
wybudują chodnik

Dzięki współdziałaniu miasta  
i firmy Metaltech, posiadającej  
w Ciechanowie duże zakłady, m.in. 
jedną z najnowocześniejszych w Euro-
pie cynkowni metali, uporządkowany 
zostanie kolejny fragment dzielnicy 
przemysłowej. Jednostka samorządu  
i przedsiębiorstwo za-
warły porozumienie  
o współpracy przy bu-
dowie chodnika w ul. 
Tysiąclecia. Zgodnie  
z umową Metaltech będzie 
odpowiedzialny za przy-
gotowanie dokumentacji 
projektowo-kosztoryso-
wej, uzyskanie niezbęd-
nych pozwoleń, wyłonie-
nie wykonawcy i budowę 
chodnika. Miasto wyrazi-
ło zgodę na budowę chod-
nika na miejskim gruncie  

i zadeklarowało finansowy wkład  
w wysokości ponad 54 tys. zł. Pozo-
stałe koszty pokryje Meteltech. Nowy 
ogólnodostępny chodnik będzie słu-
żył pracownikom firmy i mieszkań-
com Ciechanowa. 

red.

Przygotowania do budowy 
miejskiej pętli

Urząd Miasta przygotowuje do-
kumentację niezbędną do rozpoczęcia 
budowy miejskiej pętli, która odciąży 
zatłoczone centrum i lepiej skomuni-
kuje dzielnice Ciechanowa. Pętla po-
łączy drogi krajowe nr 50 i 60, drogi 
wojewódzkie nr 617 i 615 oraz sie-
dem dróg powiatowych przebiega-
jących w granicach miasta. Budowę 
wesprze Unia Europejska. Pieniądze 

pochodzić będą ze 
środków Europej-
skiego Funduszu 
Rozwoju Regional-
nego w ramach Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Ma-
zowieckiego 2007-
2013. 30 września 
w Urzędzie Mar-
szałkowskim pre-
zydent Waldemar 
Wardziński, mar-
szałek Adam Stru-
zik oraz dyrek-
tor Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych Paweł Rabszuk podpisali 
preumowę na dofinansowanie tego 
zadania kwotą 102 mln zł. Raport 
oddziaływania na środowisko tego 
przedsięwzięcia opracuje wyłonio-
na w przetargu firma „Ekol-Ekon” 
Biuro Studiów Ocen Strategicznych  
z Ostrołęki za cenę 116 600 zł.

red.

TBS czeka na chętnych 
na mieszkania

TBS zawarł umowę z Przedsię-
biorstwem Budowlanym CIECH-
BUD na budowę nowego domu 
mieszkalnego przy ul. Andersa. Wa-
runkiem rozpoczęcia inwestycji jest 
jednak zawarcie umów przedwstęp-
nych sprzedaży lokali na co naj-
mniej 80% mieszkań. Jak twierdzi 
Henryk Marciniak, prokurent TBS, 
jest to jedyny powód warunkujący 
uruchomienie budowy. Budowa no-

wego bloku TBS przewidziana jest 
na innych zasadach niż dotychczas. 
Mieszkania, garaże oraz lokale usłu-
gowe są sprzedawane wraz z udzia-
łem w częściach wspólnych budynku 
oraz takim samym udziałem w pra-
wie własności nieruchomości, wyli-
czonym zgodnie z art. 3 ust. 3 Usta-
wy o własności lokali, za cenę i na 
warunkach określonych w umowie 
sprzedaży.

red.

Gołym okiem widać, że Ciechanów pięknieje, rośnie też świa-
domość ekologiczna i potrzeby estetyczne jego mieszkańców. Po-
twierdzają to wyniki kontroli posesji prowadzone systematycznie 
przez pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Straż Miejską. Ogólnie nie jest źle, ale zawsze może 
być lepiej.

Czyste miasto to takie, w którym 
mieszkańcy nie śmiecą, a każdy dba  
o swoje podwórko i jego najbliż-
sze otoczenie. Powinność ta wynika  
z uchwalonego przez Radę Miasta 
Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Ciechanowa.  
W myśl jego zapisów właściciele 
mają obowiązek zapewnić utrzyma-
nie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości oraz na chodniku do 
niej przylegającym. Duże zaniedba-
nia to rzadkość. Niechlubnym przy-
kładem jest posesja jednego z miesz-
kańców ul. Wojska Polskiego, który 
zgromadził na swojej działce tony 
gruzu, odpadów budowlanych, po-
jemników po olejach itp., tłumacząc 
te działania koniecznością utwardze-
nia i wyrównania terenu. Posesja od 
dłuższego czasu straszy wyglądem 

z daleka. Na tę bardzo niekomfor-
tową sytuację skarżą się sąsiedzi, 
którzy nie godzą się na mieszka-
nie w tak odstraszającym otoczeniu.  
W myśl przepisów prawa gromadze-
nie odpadów na posesji jest równo-
znaczne z prowadzeniem nielegal-
nego wysypiska. Sprawę wyjaśnia 
Urzad Miasta. Na szczęście takie 
przypadki nie zdarzają się często. 
Pracowników ratuszowych służb 
niepokoi jednak ilość drobniejszych 
uchybień. Ze statystyk prowadzo-
nych przez Straż Miejską wynika, że  
w I półroczu tego roku strażnicy 
udzielili aż 600 pouczeń dotyczących 
spraw porządkowych! Trzynastu oso-
bom, które zlekceważyły zalecenie 
usunięcia bałaganu wręczono man-
daty. Dwie sprawy trafiły do sądu.

A.G.



www.um.ciechanow.pl

7 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

z ul. Rycerskiej, Ryszardowi Kaliszew-
skiemu z ul. Grota Roweckiego oraz 
Bożenie i Romualdowi Klonowskim  
z ul. Różanej. Wyróżnienia – dyplom  
i sadzonkę do ogrodu – otrzymali Bar-
bara i Jan Nałęczowie z ul. Olchowej 
oraz Halina Mirończuk z ul. Kolbego.

W kategorii obiektów użyteczno-
ści publicznej I nagrodę otrzymał Auto-
Trans Jarosławscy z ul. Mazowieckiej, 
II (400 zł) przyznano Gimnazjum Nr 3 
przy ul. 17 Stycznia, III (300 zł) – Miej-
skie Przedszkole Nr 8 przy ul. Granicz-
nej, wyróżniono firmę Interhome Com-
pany LTD z ul. Mazowieckiej.

W kategorii balkonów nie przyzna-
no I i II nagrody, III miejsce (100 zł) 

zajął balkon Anny Nadra-
towskiej mieszkającej przy 
ul. Sienkiewicza.

Nagrody o łącznej war-
tości 4400 zł pochodzą ze 
środków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

red.

W kategorii wielorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych I nagrodę w wy-
sokości 500 zł otrzymali Mirosława  
i Bolesław Dymkowscy, mieszkający  
w budynku komunalnym przy ul. Sien-
kiewicza 42. II i III nagrody nie przy-
znano. Wyróżnienia oraz sadzonki  
o wartości do 400 zł otrzymały Wspól-
noty Mieszkaniowe: Nr 4 i Nr 14  
z ul. Powstańców Wielkopolskich oraz 
Nr 2 z ul. Gwardii Ludowej.

W kategorii budynków jednoro-
dzinnych I nagrodę (500 zł) otrzyma-
ła Wiesława Mańkowska, mieszkająca 
przy ul. Widnej. Komisja konkursowa 
przyznała trzy II nagrody w wysokości  
400 zł każda. Otrzymali je: Irena i An-

drzej Ludwikowscy z ul. Różyc-
kiego, Bogumiła i Lech Rokiccy 
z ul. Żeromskiego oraz Sławo-
mir Rak z ul. Baranowskiego. 
Trzy równorzędne III nagro-
dy przyznano: Teresie Antczak  

I nagroda w kategorii jed-
norodzinnych budynków miesz-
kalnych

Zwycięski ogród w kategorii 
budynków wielorodzinnych

Uroczystość wręczenia nagród. Uczestnicy konkursu na najładniejszą posesję

Zadbane otoczenie zwycięzcy 
konkursu w kategorii budynków 
użyteczności publicznej

III nagroda w kategorii balkony

Odnowione oznakowania
Jesienna pora to dla kierowców czas utrudnionych warunków jazdy. 

Zwłaszcza wtedy ważne jest czytelne oznakowanie ulic. Urząd Miasta zlecił 
odnowienie oznakowań poziomych i pionowych na miejskich drogach. Od-
malowane zostały przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza, rondzie Meu-
don, a także na skrzyżowaniach ulic Ściegiennego, Zielonej Ścieżki i Stra-
żackiej oraz Ściegiennego i Grodzkiej. Pomalowano też linie segregacyjne  
i strzałki kierunkowe na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Spółdzielczej. Na 
ul. Reutta wyznaczono miejsce dla osoby niepełnosprawnej, a na Nadfosnej 
wyznaczono nową i odnowiono istniejącą „kopertę” dla nie w pełni spraw-
nych użytkowników 
dróg. Wymieniono 
pionowe oznakowa-
nia w ul. Fabrycz-
nej, Strażackiej oraz 
na Tysiąclecia przed 
niestrzeżonym prze-
jazdem kolejowym. 
Wprowadzono ogra-
niczenie prędkości do 
40 km/godz. na odcin-
ku ul. Augustiańskiej 
od skrzyżowania z ul. 
Orylską do mostu. Na 
bieżąco prostowane są 
znaki drogowe.

Łatanie dziur przez zimą
Z doświadczenia wiemy, że zimowa aura nie służy nawierzchniom ulic. 

Zmienne temperatury – zamarzane i odmarzanie – potrafią zamienić mały 
ubytek w ogromną dziurę. Miasto dokłada starań, by jak najlepiej przygoto-
wać do zimy miejskie ulice. Załatane zostały ubytki w nawierzchniach ulic: 
Śląskiej, Wodnej, Sikorskiego, Letniej, Augustiańskiej, Gostkowskiej w oko-
licach cmentarza i na skrzyżowaniu ulic Nadfosnej z Warszawską. Popra-
wiano też stan dróg gruntowych: Komunalnej, Rybnej, Klonowskiego, Bara-
nowskiego, Podleśnej i Piwnej, Kasprowicza, części ul. Andersena i Prusa, 
drogi dojazdowej do SP Nr 4, parkingu przy cmentarzu komunalnym.

Dopilnuj swojego psa
18 i 19 listopada na terenie miasta wyłapywane były bezdomne psy.  

Na skuteczność akcji prowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta przez Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych znacznie wpłynęły sygnały od mieszkań-
ców, którzy zgłaszali wałęsające się czworonogi. Podczas dwudniowej ak-
cji złapano 12 psów. Udało się odnaleźć właścicieli dwóch z nich, dzięki 
temu, że zwierzęta były zaczipowane. Pozostałe psiaki zostały przewiezione 
do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Na tzw. działalność 
ochronną przed bezdomnymi zwierzętami, czyli wyłapywanie z terenu Cie-
chanowa i opiekę nad nimi w schronisku miasto przeznaczyło w tym roku 
209 tys. zł.

Miejska zieleń pod kontrolą
Dobiegło końca zbieranie i wywóz jesiennych liści. Pracownicy miejskiej 

zieleni okryli na zimę róże i inne rośliny wrażliwe na mróz. Zostały one przy-
kryte igliwiem lub okopcowane. Po pierwszych przymrozkach uprzątnięte 
zostały kwietniki, które 
zdobiły miasto wiosną i la-
tem. Wrócą na swoje miej-
sce w przyszłym roku. Na 
terenie miasta rozstawiono 

ok. 40 szt. skrzyń na pia-
sek, który zimą służy do 
posypywania chodników  
i przejść dla pieszych. A.G.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska

Demontaż kwietników na Placu 
Jana Pawła II

Skrzyżowanie ulic Ściegiennego, Zielonej Ścieżki i Stra-
żackiej

Róże w Parku M. Konopnickiej okryte igliwiem

Najpiękniejsze posesje 2008
Po raz 11. prezydent Ciechanowa wręczył nagrody zwycięzcom 

konkursu na najładniejszą posesję. Uroczystość odbyła się 24 listo-
pada w Ratuszu. Warto docenić te małe oazy zieleni dodające uro-
ku miastu. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy zgłaszali je  
w czterech kategoriach.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– GRUDZIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 5.XII godz. 17.00 – Mikołajki Show 
/sala widowiskowa CKiSz/

• do 18.XII – „Przestrzeń malarstwa” 
– wystawa profesorów Warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych” /Galeria 
„C” CKiSz/
• 19.XII godz. 17.00 – wernisaż wy-
stawy malarstwa Urszuli Michalskiej 
/Galeria „C” CKiSz/
• 5.XII godz. 17.00 – otwarcie wysta-
wy poplenerowej I Ogólnopolskiego 
Pleneru im. A. K. F.  Krzemińskiego  
/Dworek A. Bąkowskiej w Gołotczyź-
nie/ 
• 12.XII godz. 17.30 – wernisaż wy-
stawy „Kultura drobnoszlachecka na 
dawnych pograniczach Rzeczypospo-
litej” /Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej/
• 20.XII godz. 17.00 – wernisaż wy-
stawy „Dobra uratowane – najcie-
kawsze nabytki 35-letniej działalności 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej /bu-
dynek główny/ 

• 11.XII godz. 16.30 – spotkanie 
Klubu Miłośników Poezji: „Poetyc-
ka Choinka” – tradycja świąteczna  
w wierszach, kolędy, pastorałki, nie-
spodzianki mikołajkowe /Miejska Bi-
blioteka Publiczna – Filia Nr 1 przy 
ul. Kicińskiego 21/23/
• 12.XII godz. 9.30 – sesja na temat 
kultury drobnoszlacheckiej na daw-
nych pograniczach Rzeczypospolitej  
/Dworek A. Bąkowskiej w Gołotczyź-
nie/

Spotkania

Teatr

Samorządu Miasta ciechanów
gazeta

Od 20 do 24 października podczas Europejskiego Tygodnia Le-
śnego uczniowie ciechanowskich szkół jeździli do Ościsłowa, żeby le-
piej poznać pracę leśników. 

Leśni ludzie z Gimnazjum Nr 3

Dzieciaki z ,,Piątki” na ścieżce edukacyjnej

Wystawy

W poszukiwaniu wartości
„Odnajdujemy w poezji coś  

z prawdy własnego serca” pod takim 
hasłem przebiegło spotkanie uczniów 
Gimnazjum Nr 3 z pisarką Anną Żół-
towską oraz Marią Pszczółkowską-
Plichtą z Katolickiego Stowarzysze-
nia „Civitas Christiana”. Autorka 
esejów, opowiadań, dramatów i liryk 
zwróciła uwagę na filozoficzno-mo-
ralne aspekty współczesnego świa-
ta i zaprezentowała wybrane utwory 
ze swoich tomików: „Weronika su-
mień”, „Załamanie światła”, „Ziarno 
gorczycy”, „Być oazą”. M. Pszczół-
kowska-Plichta mówiła o pracy na 
rzecz upowszechniania kultury chrze-
ścijańskiej, akcjach charytatywnych 
oraz wspieraniu wartości rodzinnych, 
patriotycznych i regionalnych. Na 
koniec spotkania gimnazjaliści po-
dziękowali prelegentkom i wręczyli 
im kwiaty. W zamian otrzymali tomi-
ki wierszy, które wzbogaciły zbiory 
szkolnej biblioteki.

„Dzieci Europy” – współpraca 
miast partnerskich 

Takie hasło przyświecało spotka-
niu dzieci i przedstawicieli 4. miast 
partnerskich Ciechanowa: Meudon 
(Francja), Novyego Bydżowa (Cze-
chy) i Brezna (Słowacja). Nasze mia-
sto reprezentowali uczniowie piątych 
i szóstych klas Szkoły Podstawowej 
Nr 3. 25 października w sali ban-
kietowej hotelu Dumbier w Breznie 
dziesięcioosobowe grupy uczniów 
wraz z opiekunami powitał burmistrz 
– Jaroslav Demian. Następnie uczest-
nicy udali się na zwiedzanie miasta. 
Kolejne dni poświecone były prezen-
tacji poszczególnych państw i miast. 
Po każdym pokazie odbywał się quiz 
dla słuchaczy. Czas umilały liczne 
wycieczki, przejazd ciernohronską 
żeleznicą (kolejką wąskotorową) i re-
kreacja na łonie natury.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Słowami hymnu narodowego rozpoczęła się w Gimnazjum Nr 3 akademia z okazji 90. rocznicy od-
zyskania niepodległości przez Polskę. Na tę okoliczność uczniowie klas IIIa i IIb pod kierunkiem Iwony 
Grzybowskiej przygotowali spektakl „Podróż przez historię”. 

Podróż przez historię 

Program przypomniał ważne wydarzenia historycz-
ne z dziejów państwa polskiego począwszy od rozbio-
rów, poprzez kolejne zrywy narodowowyzwoleńcze, 
po dokonania Józefa Piłsudskiego. Pokaz miał formę 
rozmowy dwojga młodych ludzi, którzy w przededniu  
11 listopada przeglądają stary album rodzinny ze zdję-
ciami przodków, biorących udział w walkach o wolność. 
Postacie z fotografii ożywają i snują opowieści o ofiar-
ności Polaków podczas powstania listopadowego, stycz-
niowego, kościuszkowskiego oraz I wojny światowej. 
Występ szkolnych aktorów ubarwiły pieśni legionowe 
w wykonaniu szkolnego chóru pod dyrekcją Bogusławy 
Nasierowskiej. Była to cenna lekcja historii i okazja do 
refleksji nad dzisiejszym patriotyzmem.                       

red.

Lekcje bliżej natury

• 15.XII godz. 10.00 – przegląd jase-
łek /sala widowiskowa CKiSz/  

oprac. K.D.

„Napoleon  
a Polska”… 

To tytuł ekspozycji, która zostanie 
otwarta 28 listopada w oficynie Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze. Wer-
nisaż poprzedzi msza św. o godz. 11.00 
w kościele parafialnym w intencji Pole-
głych w bitwie pod Somosierrą. W kryp-
cie Krasińskich zostaną złożone kwiaty.  
W 200 rocznicę słynnej bitwy zaprezen-
towany zostanie okolicznościowy medal. 
W trakcie uroczystości nastąpi inaugura-
cja Ośrodka Studiów Epoki Napoleoń-
skiej. Całości dopełnią referaty okolicz-
nościowe i koncert słowno-muzyczny.  

red.

Klasy 1e i 3h z Gim-
nazjum Nr 3 pod opie-
ką Anny Kaczorek i Anny 
Otłowskiej spotkały się  
z Gwidonem Ząbczykiem  
i odwiedziły groby Polaków 
rozstrzelanych w 1940 r. 
„Leśną ścieżkę edukacyj-
ną” zwiedziła też klasa IIa 
ze Szkoły Podstawowej  
Nr 5. Dzieci wysłucha-
ły opowieści o zamiesz-

kujących las zwierzętach  
i uczestniczyły w konkur-
sach odgadywania tro-
pów oraz rozpoznawania 
grzybów jadalnych i tru-
jących. Oba wyjazdy za-
kończyły się ogniskami 
zorganizowanymi przez 
Nadleśnictwo Ciecha-
nów.                          red.

5 grudnia po raz dwunasty prze-
prowadzona zostanie akcja Mikołajki 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwie-
rząt w Pawłowie. Jej organizatorem 
jest Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych, przy współudziale Urzędu Mia-
sta i wolontariuszy. Jak co roku mile 
widziane będą prezenty w postaci go-
towej karmy, kaszy, makaronu, ryżu  
i chleba. Przekazane dary pomogą zwie-
rzętom przetrwać zimę. Uczniowie cie-
chanowskich szkół będą mieli zapew-
niony bezpłatny przejazd do Pawłowa. 
Za dobre serce pracownicy oprowadzą 
ich po schronisku i chętnie odpowiedzą 
na pytania. Do udziału zachęcamy też 
indywidualnych przyjaciół zwierząt.  
A może po tegorocznej wizycie jakiś 
Mikołaj podaruje któremuś ze schroni-
skowych sierot nowy dom…              

Psie sieroty też czekają na prezenty

red.
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Nagrody główne – „Złote Opor-
niki 2008” otrzymali Grzegorz Braun 
za film „Oskarżenie” i Piotr Zarębski 

Pomysłodawca i główny organizator festi-
walu Arek Gołębiewski

Muzycy formacji F3 dali popis – rozgrzali struny do czerwoności

Internetowy spacer po głównej ulicy Ciechanowa

Lubisz robić zakupy, czyhasz na wyprzedaże, chcesz zarobić albo 
po prostu śledzić na bieżąco oferty sklepów i punktów usługowych? 
Odwiedź internetową platformę społecznościowo-shoppingową, któ-
ra promuje m.in. Ciechanów. Pod adresem www.SecondStreet.pl 
można znaleźć kilkanaście serwisów będących odzwierciedleniem 
największych polskich ulic handlowych. Wśród nich znalazła się na-
sza ul. Warszawska.

Na wirtualnej Warszawskiej 

14 listopada spotkali się w Kawiarni Artystycznej fani gitarowe-
go brzmienia. Przyciągnęli ich tam jedni z najlepszych gitarzystów  
– Neil Zaza, Eric Mantel i Florian Opahle. Połączyli siły, by zagrać 
koncert rozpisany na gitary i sekcję perkusyjną. 

Koncert nie-
zwykły – ogrom-
na energia wy-
dobywająca się  
z szarpanych nie-
miłosiernie strun 
wypełniała całą 
salę, aż w koń-
cowej fazie kon-
certu dała upust  
w spontanicznych 
i szalonych pląsach 
słuchaczy pod sce-
ną. To wtedy wła-
śnie kawiarniana 
scena zamieniła się w generator ol-
brzymiej ilości gitarowego brzmienia 
(4 gitary jednocześnie!), wywołują-
cej pozytywne zakręcenie odbiorców. 
Gościem specjalnym formacji F3 był 
doskonale znany i uwielbiany przez 

ciechanowską publiczność Leszek Ci-
choński. Organizatorami koncertu byli 
Centrum Kultury i Sztuki oraz Agen-
cja Stan’d’Art. 

Bożena Zagórska-Arumińska

Nie wychodząc z domu możesz 
udać się na wirtualne zakupy po uli-
cy Piotrowskiej w Łodzi i  Świd-
nickiej we Wrocławiu. 7 listopada 
dołączył do nich Ciechanów. Na-
Warszawskiej.pl to projekt, który 
daje niespotykaną możliwość zo-
baczenia aktualnego widoku naszej 
ulicy z perspektywy przechodnia. 
Komputerowa myszka pozwala na 
oglądanie fasad i witryn mijanych 
budynków. Internetowy spacer za-
czyna się od skrzyżowania ul. War-
szawskiej z 17 Stycznia, a kończy 
na wysokości Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej. Wkrótce zostanie 

on wydłużony do Placu Kościuszki.  
W zaciszu własnego pokoju moż-
na podziwiać m.in. dom Piankiego, 
budynek Banku Spółdzielczego, czy 
secesyjną kamienicę Brudnickich.  
Za kilka tygodni będzie można rów-
nież zajrzeć do wnętrza lokalnych 
sklepów i firm. W przygotowaniu jest 
witryna poświęcona ul. Floriańskiej  
w Krakowie i Świętojańskiej  
w Gdańsku. Pomysłodawcą platfor-
my jest specjalizująca się w nowych 
mediach spółka NEW.CONT10T, 
która jest częścią Grupy PSW Hol-
ding S.A. 

K.D.

F3 – gitarowa gratka! 

Rozdano  
„Złote Oporniki” 2008 
W dniach 6-8 listopada w Ciechanowie miał miejsce festiwal 

„Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Przywracamy pamięć 1944-1989”. 
W czasie trzech dni pokazano 24 filmy dokumentalne, w tym 19 kon-
kursowych. 

za „Więźniarki”. Jury w składzie: Pa-
weł Kędzierski (przewodniczący jury, 
reżyser), Grzegorz Skurski (reżyser), 
Arkadiusz Gołębiewski (reżyser), An-
drzej Jaworski (operator filmowy) oraz 
Jan Ruman (historyk z IPN) przyzna-
ło także wyróżnienia „Opornik 2008” 
trzem filmom: Michała Bukojem-
skiego „Grypsy z interny”, Krzyszto-
fa Nowaka Tyszowieckiego „Piosen-
ka o mojej Warszawie” i Tadeusza 
Śmiarowskiego „Dziecko wolności”. 
Nagrodę specjalną jury zdobył Jerzy 
Zalewski za film „Elegia na śmierć 
Roja”. Nagrody w łącznej kwocie  
10 tys. zł ufundował Prezydent Miasta 
Ciechanów. Festiwalowi towarzyszy-
ły panele dyskusyjne z udziałem histo-
ryków i publicystów, wystawa, spek-
takl Anny Dziedzic „Herbert – poeta 
współ-czujący” oraz koncert zespołu 
Voo Voo. 

E.B.

Linia nr 5 od lat przebiega  
ul. Płońską do dworca PKP, obok 
dworca PKS. – Doszliśmy do wnio-
sku, że z ul. Szwanke mieszkańcy będą 
mieli łatwiejszy dostęp do obydwu 
dworców, a osiedle będzie bezpo-
średnio skomunikowane z ul. Sienkie-
wicza, gdzie można skorzystać z linii  
nr 4 i przesiąść się do autobusu w re-
jon szpitala – wyjaśniał na ostatniej 
sesji Rady Z. Dąbrowski, zaskoczony 
interpelacją Stanisława Kęsika, któ-
ry zapytał o przyczyny przeniesienia 
przystanku.  – W ubiegłym tygodniu 
była szczegółowa informacja na temat 
zmiany przebiegu trasy autobusu linii 
nr 5. O zmianę zwracałem się w imie-
niu mieszkańców, którzy na zebra- 
niach osiedlowych występowali  
o skrócenie drogi. Teraz przysta-
nek jest usytuowany centralnie na 
osiedlu na ul. Szwanke. Do tej pory 
mieszkańcy, którzy korzystają z tej li-
nii musieli się przemieszczać z osie-
dla do ul. Płońskiej. Dla sprawnego 

Schizofrenia w sprawie przystanku 
Gdzie powinien stać przystanek linii nr 5 dla osiedla 40-le-

cia? Zmiana jego usytuowania z ul. Armii Krajowej i Płońskiej na  
ul. K. Szwanke w centrum osiedla nie wszystkim się podoba. Wnio-
sek o zmianę trasy w imieniu lokalnej społeczności złożył Zdzisław 
Dąbrowski, prezes spółdzielni „Mazowsze” i wiceprzewodniczący 
Rady Miasta. Wątpliwości wyjaśniano na 27 sesji Rady Miasta.

człowieka to żadna odległość, jed-
nak dla ludzi starszych jest to lep-
sze rozwiązanie – tłumaczył Z. Dą-
browski. Podziękował prezesowi 
ZKM, że pomimo trudności natu-
ry technicznej znalazł dobre wyjście  
z sytuacji. 

Wojciech Jagodziński wyjaśnił, 
jak wyglądają zasady zmian trasy au-
tobusów. – Przed podjęciem decyzji 
przez 3 tygodnie bada się t.zw. poto-
ki pasażerskie, to znaczy określa się,  
ile osób wsiada i wysiada na przystan-
ku, z podziałem na młodzież i dorosłych. 
Okazało się, że na przystankach „Płoń-
ska 100” i „Armii Krajowej parking” 
na linii nr 5 codziennie do godziny 
14.00 wsiadały i wysiadały średnio 3-4 
osoby, w godzinach popołudniowych 
najwyżej jedna. ZKM, zarząd osiedla  
i władze spółdzielni wspólnie uznały, 
że w tym przypadku zmiana trasy może 
okazać się lepsza dla pasażerów.

Zdaniem zastępcy prezydeta Ewy 
Gładysz wątpliwości wokół zmiany 
lokalizacji przystanku to klasyczny 
przykład sytuacji schizofrenicznej.  
– Przecież nikt tej linii nr 5 nie puścił 
na osiedle 40-lecia dlatego, że miał 
jakiś kaprys, było to szczegółowo ana-
lizowane, wybrano najlepszą wersję. 
Każdy chciałby tej infrastruktury, tych 
przystanków, parkingów, ale u sąsia-
da pod oknem. Jeżeli mieszkańcy nie 
wiedzą o co im tak naprawdę chodzi, 
to każde rozwiązanie będzie złe.

                                   E.B.
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Wizyta w sanktuarium w Łagiew-
nikach, konsekrowanego przez pa-
pieża Jana Pawła II, związana była  
z modlitwą podczas nocnego czuwa-
nia. Następnego dnia ciechanowski 
chór ubogacił swoim śpiewem mszę 
świętą, którą współcelebrował ksiądz 
dziekan Zbigniew Adamkowski. Na-
bożeństwo było transmitowane w te-
lewizji. Po krótkim koncercie pieśni 

Na szlaku Bożego Miłosierdzia
26 października chór Victoria z ciechanowskiej Fary wystąpił 

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Pielgrzy-
mi szlak, zapoczątkowany przed 10 laty w diecezjalnym sanktu-
arium w Płocku poprowadził naszych śpiewaków do Wilna. Tak oto  
w przypadającą w tym roku 70. rocznicę śmierci Św. Siostry Fausty-
ny klamrą pamięci spięły się trzy ważne miejsca związane z kultem 
Bożego Miłosierdzia i osobą jego apostołki. 

religijnych (owacyjnie przyjętym), 
śpiewacy odwiedzili Kraków. Zwie-
dzając Wawel, na dziedzińcu pod 
pomnikiem Jana Pawła II zaśpiewali 
„Barkę”. W Papieskim Centrum „Nie 
lękajcie się” obejrzeli fragmenty filmu 
„Kraków Jana Pawła II” i powędro-
wali na ul. Franciszkańską pod słynne 
okno papieskie. 

red.

III edycję kampanii profilaktycznej „Dlaczego warto nie brać?” mamy już za sobą. Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci i młodzież 
wraz z rodzicami uczestniczyli w wykładach i zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień. Tym razem szczególny nacisk 
został położony na wczesnoszkolną profilaktykę uzależnień.

Dzieci wiedzą „dlaczego warto nie brać”

Małopolskie Centrum Profilak-
tyki poprowadziło warsztaty w for-
mie zabawy dla najmłodszych klas 
szkół podstawowych. – Z profilak-
tyką wczesnoszkolną zawitaliśmy 
do wszystkich szkół podstawowych 
na terenie miasta. Chodzi nam o to, 
by wyposażyć dzieci w umiejętności 
społeczne, nauczyć odpowiedzial-
nych zachowań. Wiemy, że zdarza-
ją się przypadki zaczepiania dzieci 
przez obcych ludzi. Chcemy utrwa-
lić u najmłodszych mechanizmy 
obronne, które pomogą im w takich 
sytuacjach – wyjaśniała Elżbieta 
Muzińska, kierownik miejskiego 
Biura ds. Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień.

W programie kampanii nie po-
minięto młodzieży. W pogadan-
kach i warsztatach poprowadzonych 
przez specjalistów Mazowieckie-
go Centrum Neuropsychiatrii i Re-
habilitacji Dla dzieci i Młodzieży 
w Zagórzu uczestniczyli ucznio-
wie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 

wraz z rodzicami i opiekunami. Studen-
ci PWSZ oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 2 i Zespołu Szkół Budowlanych wy-
słuchali koncertu w wykonaniu Jarosła-
wa Wajka, wokalisty zespołów DAAB 
i Oddział Zamknięty. Koncert, swoiste 

świadectwo powikłanego życia arty-
sty, był okazją do głębszej refleksji nad 
własnym życiem. Podczas kampanii na 
terenie Miejskiego Biura ds. Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień dyżur 
sprawował specjalista z Młodzieżowe-

go Ośrodka Leczenia Narkomanii  
w Wólce Przybojewskiej.

Częścią kampanii był konkurs 
plastyczny „Bądź rozsądny, powiedz 
nie”, w którym uczestniczyli ucznio-
wie szkół podstawowych i gimna-
zjów z terenu powiatu ciechanow-
skiego rozstrzygnięty 14 listopada  
w Urzędzie Miasta. Pracą konkur-
sową był plakat zachęcający sprze-
dawców, by nie sprzedawali alkoho-
lu osobom nieletnim. Organizatorem 
konkursu była Komenda Powiato-
wa Policji w Ciechanowie. Honoro-
wy patronat objął nad nim Prezydent 
Miasta Ciechanów, który ufundował 
odtwarzacze mp4 dla autorek zwy-
cięskich prac. Trzy równorzędne na-
grody otrzymały: Magdalena Orysiak  
z Gimnazjum w Regiminie oraz 
Maria Olczak i Jolanta Duńkowska  
z Gimnazjum w Opinogórze Górnej. 
Tego samego dnia Komendzie Po-
wiatowej Policji przekazana została 
waga służąca do ważenia narkotyków 
ufundowana przez Urząd Miasta.

A.G.
Laureatki konkursu wraz z M. Kalbarczykiem - komendantem policji w Ciechanowie  
(z lewej) i prezydentem W. Wardzińskim 

Chór Victoria z ciechanowskiej Fary. W środku ks. dziekan Z. Adamkowski Tęsknimy za takim widokiem

Radni zwiększyli liczbę licencji 
na prowadzenie taksówek. Licencje 
będą wydawane w 2009 roku. Dziś 
na terenie Ciechanowa jest zarejestro-
wanych 47 taksówek. Licencje na ich 
prowadzenie były udzielane od 2003 
roku.  Kiedy mieszkańcy postulo-
wali zwiększenie liczby taksówek, 
Wydział Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miasta zwrócił się o wyraże-

Nowe licencje na taksówki
nie na ten temat opinii do Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów oraz 
Zrzeszenia Transportu Prywatnego. 
Rzecznik wyraził pozytywną opinię, 
zaś członkowie Zrzeszenia byli zda-
nia, że dotychczasowa ilość licencji 
jest wystarczająca. Za przyznaniem 
5 nowych licencji głosowało 18 rad-
nych, 3 z CBUW było przeciw.

red.

Niecierpliwe
czekanie na mróz

Łyżwiarze w młody, średnim  
i starszym wieku nie mogą się do-
czekać inauguracji sezonu na 
sztucznym lodowisku. Podobnie, 
jak w poprzednich latach przed 
halą sportową przy ul. 17 Stycznia 
stanęła cała konstrukcja, ale wyso-
kie jak na tę porę roku temperatu-
ry uniemożliwiają zamarznięcie lo-
dowej tafli. Pracownicy Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji czekają 
więc na kilkudniowy spadek słup-
ka rtęci poniżej zera, przygotowu-
jąc wspólnie z Urzędem Miasta na 
6 grudnia uroczyste „Mikołajki na 
lodzie”. 

E.B.

Darowizna dla straży pożarnej
Miasto przekaże 60 tys. zł na zakup samochodu dowódczo-rozpoznaw-

czego z funkcją chemiczo-ekologiczną oraz pompy pożarniczej dla Ko-
mendy Powiatowej Straży Pożarnej. To kolejna darowizna dla miejscowej 
jednostki straży. W ubiegłym roku prezydent Ciechanowa przekazał jej  
75 tys. zł na dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego.
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Wiadomości sportowe

III miejsce Promyka 
26 października w Mo-

rągu odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Taekwondo 
Olimpijskim. W turnieju 
wystartowało 130 zawod-
ników z 14 klubów woje-
wództwa mazowieckiego  
i warmińsko-mazurskiego. 
Ciechanów reprezentowa-
ny był przez zawodników 
TKKF Promyk, którzy  
w klasyfikacji drużynowej 
wywalczyli III miejsce.

Gala Taekwon-do w Ciechanowie 
Z okazji 20-lecia istnienia Taekwon-do w Ciechanowie 8 listopada w hali 

sportowej przy ul. 17 Stycznia rozegrany został Międzynarodowy Turniej Ma-
sters Mazovia CUP 2008, zorganizowany przez LKS Matogi, Polski Związek 
Taekwon-do i MOSiR. W turnieju zaprezentowali się najbardziej utytułowani 
zawodnicy Europy. Zobaczyliśmy też należącą do czołówki światowej Kadrę 
Narodową Polski oraz młodych i utalentowanych zawodników z Ciechanowa. 
Najwięcej emocji dostarczyły walki finałowe. W kategorii mężczyzn (63 kg) re-
prezentant Matsogi Paweł Szwejkowski po imponującej dogrywce pokonał Ma-
cieja Żuka z Legnicy. Wśród kobiet było bez niespodzianek. Dwukrotna Mi-
strzyni Świata Joanna Paprocka najpierw wygrała z Sabiną Mason (Irlandia),  
a w finale z ciechanowianką Iloną Omiecińską (dwukrotną Mistrzynią Świata Ju-
niorek 2006 i 2007). W walce tradycyjnej spotkały się pary MKS Żak Biała Podlaska  
i Matsogi Ciechanów. Po widowiskowym pokazie zwyciężyli bracia Szwejkow-
scy (medaliści Pucharu Świata). Małym zaskoczeniem zakończył się konkurs 
skoków nopi ap cha busigi, w którym Martin Magda (Słowacja) zdobył złoty me-
dal pokonując Mistrza Polski Se-
niorów w technikach specjalnych 
oraz zdobywcę Pucharu Świata 
2008 Piotra Pełkę (Matsogi Cie-
chanów). Obydwaj zawodnicy 
skoczyli na wysokość 272,5cm. 
Patronat nad zawodami objął Mar-
szałek Województwa Mazowiec-
kiego oraz prezydent Ciechano-
wa. Współorganizatorem Gali był 
Urząd Miasta. 

Zawody memoriałowe po raz piąty
15 listopada w hali przy ul. Kraszewskiego odbył się V Międzynarodowy 

Memoriał w Podnoszeniu Ciężarów im. Andrzeja Matusiaka. Zgodnie z regula-
minem do rywalizacji przystąpiły 3-osobowe zespoły (dwaj zawodnicy i jedna 
zawodniczka). Po pięknej i pasjonującej walce zwyciężyła ekipa ciechanowskiej 
„Mazovii” w składzie: Anna Smolarska, Mariusz Rytkowski i Sebastian Pawli-
kowski. Drugie miejsce zajęli „Budowlani” Opole przed reprezentacją Łotwy, 
Litwy i WLKS Siedlce. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Mariusz 
Rytkowski. Wśród atletek najlepiej wypadła Anna Smolarska. Organizatorami 
Memoriału obok Klubu „Mazovia” byli: Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, prezydent Ciechanowa oraz starosta 
ciechanowski.  

Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym 
15 listopada na Krytej Pływalni „U-Ciecha” miała miejsce szósta runda 

Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Prezes WOPR Jerzy Te-
lak oraz prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. Zawodnicy zmagali się 
w konkurencjach: 200m z przeszkodami, 50m holowanie manekina, 100m rato-
wanie kombinowane, 100m ratownik, sztafeta 4 x 50m z pasem ratowniczym. 
Organizatorem zawodów była Komisja Sportu WOPR. Współorganizowania 
podjęli się Ciechanowski WOPR, MOSiR i MPKS ORKA.

red.
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Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

A. Zadrożna ze swoimi uczniami

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Anna Zadrożna 
Jest nauczycielką przyrody z 15-letnim stażem. Absolwentka Uni-

wersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, Wydziału Biologii i Nauk  
o Ziemi. Pracuje w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie. Wcze-
śniej związana była z SP Nr 4 i Społecznym Liceum Ogólnokształ-
cącym. Pełni również funkcję egzaminatora prac maturalnych. 

A. Zadrożna o swojej pracy…
Lubię kontakt z dziećmi, bo sprawiają mi wiele satysfakcji ich sponta-

niczne reakcje. Przyjemne są chwile, gdy dziecko podchodzi nieśmiało i wręcza 
wykonaną w domu własnoręcznie pracę, np. rysunek i szepcze: „To dla pani”. 

W pracy z uczniem nie wolno, ani przez chwilę, być niekonsekwentnym. 
Dzieci muszą dokładnie wiedzieć, czego się od nich wymaga i należy systema-
tycznie te wymagania egzekwować. Myślę, że jest to jedna z wielu dróg pro-
wadząca do sukcesu – dobrego wychowania oraz pogłębiania wiedzy.

Najbardziej boli mnie brak zaangażowania, pomocy ze strony rodzi-
ców. Akurat w tej chwili jestem wychowawcą klasy, której rodzice wspaniale  
ze mną współpracują. Są bardzo pomocni w wielu sytuacjach, chętnie wykonu-
ją każdą prośbę – jeżdżą na wycieczki, przygotowują ciasta, dekoracje na każ-
dą okazję, razem z dziećmi prowadzą kronikę szkolną czy stronę internetową 
klasy. Jednak w poprzednich latach mojej pracy bywało różnie. Zdarzało się, 
że właśnie rodzice dzieci sprawiających największe kłopoty mieli najbardziej 
lekceważący stosunek do szkoły, za mało angażowali się, by pomóc własnemu 
dziecku. I to chyba boli najbardziej.                                                             red.

Pani Anna jest szczególnie wyróż-
niającym się nauczycielem zarówno  
w pracy dydaktycznej, jak i wycho-
wawczej. Ukończyła  między innymi 
Podyplomowe Studia z Ochrony Przy-
rody, Podyplomowe Studia „Przyro-
da” oraz kurs kwalifikacyjny dla ka-
dry kierowniczej. W latach 2002/2003  
uczestniczyła w polsko-amerykań-
skim programie edukacji ekologicznej  
opartej na społecznościach „Krąg”. 
Przez wiele lat przewodniczyła pra-
com Bloku Samokształceniowego 
Nauczycieli. Obecnie pełni funkcję 
opiekuna nauczycieli stażystów i kon-
traktowych ubiegających się o stopień 
awansu zawodowego. Na zajęciach 
realizowany jest napi-
sany przez nią Autorski 
Program Ekologiczny. 
Prowadzane przez nią 
lekcje są zawsze staran-
nie przygotowane, bo-
gate w dostępne pomoce  
i środki dydaktyczne, 
które często sama przy-
gotowuje lub pomagają 
jej w tym uczniowie. Jest 
osobą, która w „Szóst-
ce” propaguje działania 
proekologiczne. Od po-
czątku swojej kariery 
zawodowej zaangażo-
wała się w działalność Ligi Ochrony 
Przyrody. Współpracuje ze Schro-
niskiem dla Bezdomnych Zwierząt  
w Pawłowie.

W każdym roku Pani Anna orga-
nizuje Tydzień Ekologiczny, podczas 
którego na szczególną uwagę zasłu-
guje „Dzień Zielony” (kiedy młodzież 
ma za zadanie zasymilować się z przy-
rodą), „Dzień ciszy”, „Rewia mody 
ekologicznej”. Anna Zadrożna jest 
autorką wielu konkursów organizowa-
nych dla młodzieży: konkursu wiedzy 
o przyrodzie, o kosmosie, konkursu na 
rymowankę o tematyce ekologicznej  
i wykonanie ptasich gniazd. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się kon-

kurs na wykonanie najdłuższego węża  
z jednorazowych toreb foliowych 
(węże zostały przekazane do zakła-
du utylizacji). Wychowankowie pani 
Anny systematycznie uczestniczą  
w akcji zbiórki zużytych baterii oraz 
makulatury.

„Nauczycielka miesiąca” jest też 
inicjatorką wielu spotkań. Dzięki niej 
w szkole gościli przedstawiciele  cie-
chanowskiego Sanepidu, Szpitala 
Wojewódzkiego czy Wyższej Szkoły 
Zawodowej, którzy opowiadali mło-
dzieży o szkodliwości palenia tytoniu. 
Spotkania z leśniczymi wzbogacały 
wiedzę o życiu, prawidłowym funk-
cjonowaniu lasu.

Anna Zadrożna pogłębia wiedzę 
uczniów podczas zajęć terenowych. 
Wielokrotnie odwiedzała z młodzie-
żą „Ścieżkę Dydaktyczną” w Lesie 
Ościsłowskim, czy Park Botaniczny 
przy Akademii Humanistycznej. Jest 
również inicjatorką akcji zdrowego 
odżywiania. Współpracuje z wieloma 
lokalnymi instytucjami (PZU, Bank 
Spółdzielczy, Telekomunikacja Pol-
ska), od których pozyskuje nagrody. 
Za swoją pracę i zaangażowanie zo-
stała trzykrotnie wyróżniona nagro-
dą dyrektora szkoły oraz odznaczona 
Brązowym Krzyżem Zasługi. Sama 
jednak twierdzi, że najcenniejszą na-
grodą jest uśmiech dziecka.

                                         red.



www.um.ciechanow.

B. Falender zachwyciła miłośników sztuki 
nie tylko swoimi rysunkami, ale też urokiem 
osobistym

Nagrodę główną otrzymał również Grzegorz 

Braun za film ,,Oskarżenie’’. W jego imieniu 

,,Złoty Opornik” z rąk zastępcy prezydenta  

E. Gładysz odebrał producent filmu

Scena ze spektaklu Anny Dziedzic ,,Herbert – poeta współ-czujący”

Projekcjom przyglądała się głównie młodzież ciechanowskich szkół

W panelach dyskusyjnych udział wzięli uznani publicyści, historycy i reżyserzy

Energetyczny występ W. Waglewskiego i przyjaciół

Cytat miesiąca
Na festiwalu filmowym „Niepokorni. Niezłomni. Wyklęci” prof. Woj-

ciech Polak wygłosił wykład „Satyra i śmiech w stanie wojennym”, cytu-
jąc kilka dowcipów pochodzących z tego okresu. Jeden z nich szczególnie 
rozbawił słuchaczy: Reagan i Breżniew dali się zahibernować. Po 20 latach 
zostają wybudzeni. Breżniew prosi o „Prawdę”, a Reagan o „Washington 
Post”. Breżniew śmieje się i mówi do Reagana: – Tu piszą, że w USA puszka 
Coca Coli kosztuje 10 rubli. A Reagan: – A tu, że na granicy polsko-chiń-
skiej spokój…

 Festiwal filmowy  
„Niepokorni Niezłomni Wyklęci”

Wieża pomalowana światłem

Muzyczne impresje 
Voo Voo

Koncertem zespołu Voo Voo zakończył się fe-
stiwal filmów dokumentalnych „Niepokorni Nie-
złomni Wyklęci”. Legendarna formacja Wojciecha 
Waglewskiego wystąpiła 8 listopada w Kawiarni 
Artystycznej CKiSz. 

Znakomitemu 
gitarzyście, kom-
pozytorowi i pro-
ducentowi towa-
rzyszyli również 

wspaniali muzycy: Mateusz Pospie-
szalski (saksofon), Karim Martusewicz 
(bas) i Piotr Żyże-
lewicz (perkusja). 
Rockowo-jazzowo-
folkowe rytmy oraz 
zmysłowa gra świa-
teł od razu porwały 
zgromadzoną dość 
licznie publiczność. 
Z początku wszy-
scy stali i siedzie-
li jak zahipnotyzo-
wani. Wkrótce na 
kawiarnianym par-
kiecie pojawiła się 
pierwsza para tań-
czących. Potem do-
łączyli inni i zaba-
wa rozkręciła się na 
całego. Znane stan-

dardy muzyczne przeplatały się z pio-
senkami z nowej płyty. Czas przestał 
się liczyć. Nie wiadomo kiedy zaczęły 
się bisy. To był naprawdę niezwykły 
wieczór. Koncert sfinansował prezy-
dent miasta. 

K.D. 

 

7 listopada Ciechanów docze-
kał się wizyty Barbary Falender, 
znakomitej rzeźbiarki, tegorocznej 
laureatki nagrody C.K. Norwida 
w dziedzinie plastyki. Jej rzeźby 
można znaleźć w polskich i świa-
towych muzeach. Na wernisażu 
wystawy „Rysunek New York 
98” w Galerii „C” obejrzeliśmy 
fotografie i szkice, dokumentują-
ce wstępną fazę prac nad rzeźbą. 
– Najpierw muszę poznać kamień   
i marzenie, które we mnie jest. 
Potem zaczyna się praca – walka, 
udręka i ekstaza. Kiedy popracu-
ję młotkiem i dłutem, wyłania się 
coś zupełnie innego. Nowa baj-
ka – mówi B. Falender. – Inspi-
rację czerpię z wnętrza. Macie-
rzyństwo, cierpienie, śmierć, to 
podstawowe tematy. I ciało, bo  
o niczym nie wiemy tak wiele, jak  
o sobie samych.

Wystawa prac artystki była 
dostępna do 27 listopada.

E.B.

Wystawa prac Barbary Falender

Czuję, że kamień na mnie czeka

W dniach 6-8 listopada w Ciechanowie miał miejsce festiwal 
„Niepokorni Niezłomni Wyklęci” dokumentujący walkę z antyko-
munistycznym podziemiem w latach 1944-1989.

Marek Zalewski, artysta malarz, rzeźbiarz, 
kierujący ciechanowską „Galerią C”, wymy-
ślił projekt „Wieża Sztuki”, który ma wydobyć 
walory wieży ciśnień, zbudowanej w połowie 
lat 70. przy ul. Płockiej. Właścicielem działki 
i samej wieży jest ZWiK. Niszczejący obiekt 
pilnie wymaga inwestora. Spółka zamierza  
w przyszłym roku sprzedać całą nierucho-
mość. – Wodociągi potrzebują pieniędzy na 
wielkie przyszłoroczne inwestycje, ale spółka 
zastrzeże w umowie, że nowy właściciel za-
chowa obiekt – obiecuje prezydent Waldemar 
Wardziński, któremu pomysł wyeksponowa-
nia wieży i uczynienia z niej jednego z symboli 
Ciechanowa bardzo się podoba. 30 październi-
ka M. Zalewski zorganizował niezwykły po-
kaz świateł, jaki wydobył całą urodę tej rzadko 
spotykanej metalowej konstrukcji.  E.B.


