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W numerze:

Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej zai-
naugurował działalność. Po 
przeprowadzeniu koniecz-
nych remontów oddano do 
dyspozycji dzieci, młodzie-
ży i dorosłych odnowione 
sale: plastyczną i telewi-
zyjną. Wygospodarowano 
też miejsce na szatnię. Już 
na starcie STUDIO przy-
gotowało niespodziankę dla 

dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje. 6 lipca za-
czynają się tu półkolonie pod hasłem „Stópkami po 
Europie”. – Nie chcemy zdradzać szczegółów kolo-
nijnej oferty. To niespodzianka. Przygotowaliśmy 
bardzo ciekawy program dla naszych najmłodszych 
– mówi dyrektor placówki Nina Rykowska.

red.

„Powrót Szwoleżerów Gwardii”
W dniach 21-23 sierpnia prezydent Ciechanowa zaprasza na IX Bi-

wak Historyczny „Powrót Szwoleżerów Gwardii”. W programie: insce-
nizacje scen historycznych, rekonstrukcja bitwy i wiele innych atrak-
cji.

S’TRASH’YDŁO
17-19 lipca w Ciechanowie

Wystąpią: Lemon Grass, 
Cukier, Fedead, Beheading, 

Machine, Whorehouse,  
Empatic, Vedonist,  

Corruption, Alastor,  
The Damnation, Dead  

Infection, Virgin Snach. 
Szczegóły na stronie  
www.strashydlo.pl.

STUDIO
1 lipca wystartowało

W czerwcu rozpoczęły się kolejne ważne dla miasta inwesty-
cje. Ruszyła rewitalizacja ratusza. O tym, gdzie tymczasową sie-
dzibę znalazła część wydziałów Urzędu Miasta piszemy na str. 2.  
Zaczęła się też budowa I etapu miejskiej pętli komunikacyjnej. 
Po wielu miesiącach żmudnych i niewidocznych dla mieszkań-
ców przygotowań: opracowywania planów i dokumentacji projek-
towo-kosztorysowych oraz pozyskiwania niezbędnych pozwoleń 
na plac budowy na ul. Armii Krajowej ruszył wykonawca. 

red.
Więcej na str. 8

Wielkich inwestycji  
ciąg dalszy

– Wójt Kiwit w ogniu pytań 
mieszkańców gminy – nadzwyczajna 
sesja rad: powiatu, miasta i gminy 
Ciechanów

–  Laurka dla MOSiR
–  Archeolodzy opóźniają modernizację 

Warszawskiej
–  Przy ul. Armii Krajowej stanie 

Obelisk Pamięci
–  Śródmieście zyska nową drogę  

i kolejne parkingi na około 100 aut
–  Miasto przeprowadzi zbiórkę 

wielkogabarytowych śmieci  
–  Pięć ofert na budowę Orlika 
–  Prezydent przyznał 50 uczniom nagrody 

za bardzo dobre wyniki w nauce
–  Miasto wyda prawie 59,5 tys. zł na 

wypoczynek dzieci, blisko 600 tys. zł 
przeznaczy na remonty w podległych 
mu placówkach oświatowych 

–  Z cyklu „Nauczyciel miesiąca” – Ewa 
Trojanowska z Przedszkola Nr 3

Dzięki modernizacji ul. 11 Listopada i Nowozagumiennej 
uporządkowany został kolejny fragment centrum miasta. 
Przybyło tu 50 miejsc parkingowych                 Czytaj na str. 8



Fortepian dla Szkoły Muzycznej
Po blisko półtorarocznych staraniach Państwowa Szkoła Muzyczna otrzymała 

nowy fortepian. Instrument kosztował 132 tys. zł. Koszt ten przewyższał możliwości 
finansowe placówki. Ale z pomocą przyszli artyści, ich wielbiciele oraz prezydent 
Ciechanowa. Stowarzyszenie Muzyczne Sine Nomine przy wsparciu instytucji sa-
morządowych przeprowadziło akcję Forte-Piano, połączoną ze zbiórką funduszy.  
W cyklu koncertów występowali zarówno uczniowie, absolwenci i nauczyciele 
szkoły, jak również zaprzyjaźnione zespoły i wykonawcy. W ten sposób udało 
się uzbierać 65 tys. zł. – Szkoła otrzymała propozycję rozłożenia płatności na 
raty pod warunkiem wpłacenia 80 tys. zł – powiedziała dyrektor PSM Joanna 
Makijonko. Z pomocą przyszedł prezydent W. Wardziński i Rada Miasta, prze-
znaczając z budżetu brakującą kwotę 15 tys. zł. Decyzja ta umożliwiła sprowa-
dzenie instrumentu. 1 czerwca młodzi artyści otrzymali upragniony fortepian.  
– To bardzo piękne i wzruszające, że nasi uczniowie będą mogli doskonalić swoje 
umiejętności na sprzęcie tak wysokiej klasy. Jesteśmy wdzięczni wszystkim dar-
czyńcom – komentuje nauczycielka gry na fortepianie Tatiana Fedorczuk. 

300 tys. zł dla szpitala, 80 tys. dla policji
Miasto przekazało darowizny ciechanowskiemu szpitalowi i policji. W tym 

roku dotacja dla szpitala wyniosła blisko 300 tys. zł. Kwota ta umożliwi zakup 
samochodu sanitarno-transportowego z zabudową medyczną, sprzętu okulistycz-
nego i narzędzi chirurgicznych. Miejski samorząd postanowił też przekazać 80 
tys. zł na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Radomiu. Środki 
te umożliwią zakup nieoznakowanego radiowozu z wideorejestratorem.     

               
Forum Miast Partnerskich

W dniach 25-28 czerwca prezydent Ciechanowa po raz kolejny zorgani-
zował Forum Miast Partnerskich. Przedstawiciele administracji zaprzyjaź-
nionych miast 27 czerwca o godz. 9.30 w dworze Krasińskich w Opinogórze 
dyskutowali o zasadach funkcjonowania samorządu terytorialnego. W tego-
rocznym forum uczestniczyły delegacje z Haldensleben w Niemczech i Bre-
zna na Słowacji.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
„Otoczmy troską życie” stało się motto tegorocznego Tygodnia Kultu-

ry Chrześcijańskiej, który odbył się w Ciechanowie i Opinogórze w dniach  
31 maja – 7 czerwca. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Biskup Płocki 
Piotr Libera, Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski i Prezydent Ciecha-
nowa Waldemar Wardziński. Był pokaz filmu ,,Jan Paweł II”, w Galerii „C” 
otwarto wystawę Marka Zalewskiego „Droga Krzyżowa”, a w Galerii Aka-
demickiej PWSZ – „Sacrum w Sztuce”. Muzyczną oprawę stanowiły I Cie-
chanowskie Spotkania z Piosenką Chrześcijańską oraz Międzynarodowe Spo-
tkania Chóralne „Ciechanovia Cantans”, zorganizowane i sfinansowane przez 
Urząd Miasta. W bogatym programie znalazły się też wykłady, konferencje, 
debaty i katechezy. 

Tak głosowaliśmy w Eurowyborach
7 czerwca mieszkańcy Ciechanowa głosowali na kandydatów do Parlamentu 

Europejskiego. Frekwencja w mieście wyniosła 22,44%. Największe poparcie 
uzyskała Platforma Obywatelska – 40,55%. Na kolejnych miejscach znaleźli się: 
Prawo i Sprawiedliwość – 24,54%. SLD-UP – 13,35%, Polskie Stronnictwo Lu-
dowe – 8,6%. Na terenie miasta najwięcej głosów otrzymali: Jolanta Hibner (PO)  
–  1166, Adam Krzemiński (PO) – 1078, Adam Bielan (PiS) – 939. Z nasze-
go okręgu wyborczego obejmującego Mazowsze (z wyłączeniem Warszawy) 
mandaty otrzymali: Adam Bielan (PiS), Jarosław Kalinowski (PSL) i Jolanta 
Hibner (PO).  

Wystawa owczarków niemieckich
14 czerwca na zamkowych błoniach odbyła się wystawa owczarków niemiec-

kich. W programie znalazły się pokazy, konkursy, porady weterynaryjne oraz sto-
iska handlowe i gastronomiczne. Organizatorem imprezy był Klub Hodowców 
Rasy Owczarek Niemiecki KHRON we współpracy z Urzędem Miasta.

Kupalnocka 2009 
4 lipca w Ciechanowie odbędą się XVIII Międzynarodowe Spotkania Folklo-

rystyczne „Kupalnocka”. Koncert galowy rozpocznie się o godz. 18.00 na placu 
przed halą sportową przy ul. 17. Stycznia. Wystąpią zespoły z Indii, Łotwy, Rosji, 
Izraela i Polski. Urząd Miasta dofinansował imprezę kwotą 10 tys. zł.
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III Ciechanowski Maraton Biblijny
21 czerwca zakończył się III Ciechanowski Maraton Biblijny, zorganizo-

wany przez parafię św. Józefa. W ciągu 8 dni uczestnicy przeczytali wszyst-
kie księgi Starego i Nowego Testamentu. Pismo św. podzielone zostało na 
5-9-minutowe fragmenty. W ciągu 120 godzin przeczytało je około 900 osób.  
W maratonie wzięli udział proboszczowie, wikariusze i wierni ciechanow-
skich parafii. Nie zabrakło tez samorządowców z miasta i powiatu. W gronie 
najmłodszych uczestników byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 i 7, I LO, 
Gimnazjum Nr 2 i 3. Swój udział zgłosili także dzieci i młodzież z Gimnazjum 
i Szkoły Podstawowej w Gumowie, Gimnazjum w Gąsocinie i Zespołu Szkół 
w Młocku. W czasie maratonu rozstrzygnięty została biblijny konkurs literacki 
,,List do przyjaciela”. Krótka wypowiedź na temat Biblii miała być refleksją 
i zachętą do jej lektury. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne oraz rzeczowe. 
Każdy lektor otrzymał na zakończenie certyfikat z błogosławieństwem bisku-
pa Piotra Libery. Przedsięwzięcie patronatem objął biskup płocki Piotr Libera 
oraz prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. Szczegółowe informacje  
o maratonie można znaleźć na stronie: www.maratonbiblijny-ciechanow.pl.

Walne w ZWiK, PEC i TBS
2 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, 9 czerwca analizie poddane zosta-
ły efekty pracy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, a 17 czerwca – Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem za-
rządów z działalności spółek za ubiegły rok, prezesom udzielono absolutorium.  
W maju pozytywną ocenę uzyskały zarządy i rady nadzorcze ZKM i PUK.

Remont ratusza – wydziały zmieniają siedzibę
Urząd Miasta informuje, że z uwagi na rozpoczynającą się modernizację 

zabytkowego ratusza niektóre wydziały tymczasowo zmieniają siedzibę. Do 
budynku przy ul. 17 Stycznia 60 B przeniesiony został Urząd Stanu Cywilnego  
i Wydziały: Finansowo-Budżetowy wraz z referatem podatków i kasą, Działal-
ności Gospodarczej, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Współ-
pracy Lokalnej i Zagranicznej. Referat Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych mieści się przy ul. Słońskiego 19. Biuro Obsłu-
gi Rady Miasta będzie urzędować w budynku przy ul. Wodnej 1.

Godziny pracy Urzędu Miasta
Z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców Urząd Mia-

sta rezygnuje z wtorkowych wydłużonych do 17.00 godzin przyjmowa-
nia interesantów. Od 30 czerwca Biuro Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej  
i wszystkie wydziały urzędu pracują w godz. 8.00 – 16.00.

Na konkurs fotograficzny ogło-
szony przez prezydenta miasta prace 
nadesłało jedynie 3 autorów. Komi-

sja konkursowa w składzie: Bolesław 
Prus – przewodniczący, Kazimierz 
Kosmala, Bożena Żywiecka i Ewa 

Blankiewicz jednogłośnie zadecydo-
wała o przyznaniu 

tylko jednej nagro-
dy. Album foto-

graficzny Ciecha-
nów. Między pozytywami”, USB oraz 
zestaw długopisów wygrał Krzysztof 
Wyrembek z Ciechanowa za zdjęcie 

z przedstawienia Grupy Artystycznej 
Teraz Poliż „Liminalna. Jestem snem, 

którego nie wolno mi śnić”. 

KonKURS 
„DIonIZJE Z InnEJ PERSPEKTyWy” 

RoZSTRZyGnIęTy

T. Fedorczuk przy nowym fortepianie
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nia miejscowego planu pod ewentualne 
wysypisko śmieci, ale do dziś nie uzy-
skała zgody marszałka na przeznaczenie 
gruntów rolnych oraz leśnych na inne 
cele. – Dalsza debata na dzień dzisiej-
szy na temat planów w Rutkach Begnach 
nie ma sensu. (…) Nie będzie drugiego 

wysypiska śmieci i to podtrzymuję cały 
czas. Naprawdę nie ma na razie poję-
cia budowy wysypiska w Rutkach Be-
gnach – zarzekał się wójt. Reakcja na 
jego słowa była bardzo żywa. – Zano-
towałem sobie takie słowa wójta: „na 
razie nie ma pojęcia budowy”. Nie jest 
to jednoznaczna deklaracja – stwier-
dził miejski radny Zdzisław Dąbrowski. 
Przewodniczący Wojciech Niestępski 
powołał się na pismo marszałka Stru-
zika. – W Urzędzie Marszałkowskim  
z wniosku wójta gminy Ciechanów toczy 
się aktualnie jedno postępowanie admi-
nistracyjne w sprawie zmiany przezna-
czenia gruntów leśnych, położonych we 
wsi Rutki Bogny, na cele nieleśne, pod 
ogólnodostępne składowisko odpadów. 
Drugie postępowanie, również z wnio-
sku wójta, w sprawie zmiany przeznacze-
nia gruntów rolnych w Rutkach Begnach  
na cele nierolnicze, również z przezna-
czeniem pod składowisko odpadów zo-
stało umorzone tylko z powodu utraty 
przez marszałka województwa kompe-
tencji w tym zakresie. To jak panie wój-
cie jest z tym wysypiskiem, jest jakieś po-
stępowanie w tej sprawie, czy nie?

Radna Jezierska pyta
Sądząc po reakcji zgromadzonych 

ta sesja należała do Doroty Jezierskiej, 
radnej gminy wiejskiej, współzałoży-
cielki stowarzyszenia Eko – Gmina 
Ciechanów. – Jestem radną pierwszą 
kadencję i mam cały czas do czynienia  
z dokumentami dotyczącymi inwesty-
cji w Rutkach Begnach. Również jako 
członek Mazowieckiej Izby Rolniczej 
już dwukrotnie na wniosek inwestora 
opiniowałam powstanie tego wysypi-
ska, czy zakładu utylizacji – powiedziała  

D. Jezierska. Radna zadała M. Kiwitowi 
kilka pytań, powołując się na pismo do 
MIR z 24 kwietnia tego roku. – Dlacze-
go gmina wiejska Ciechanów powołuje 
pełnomocnika pana Łukasza Zielińskie-
go z Kancelarii Adwokatów i Radców 
Prawnych Niedziela, Zieliński i Wspól-
nicy, który ma się zajmować działaniami 

prawnymi mającymi 
na celu odrolnienie  
i odlesienie terenu  
w Rutkach Begnach? 
Po co my wydajemy 
gminne pieniądze 
na kancelarię adwo-

kacką w Warszawie, skoro nie chcemy 
drugiego wysypiska w gminie? Ja bym 
wolała przedszkole, albo chociaż do-
płaty do przedszkoli. Radna powiedziała 
też, że w wizji lokalnej w Rutkach Be-
gnach uczestniczył m.in. Wojciech Wol-
cendorf, rzeczoznawca powołany przez 
wójta. – Przypominam – 42 ha do odrol-
nienia to nie jest ziemia gminy Ciecha-
nów, więc po co w sprawie prywatnego 
terenu wójt powołuje rzeczoznawcę?  
D. Jezierska zapytała, jakie pieniądze zo-
stały już wydane na działanie dotyczące 
odlesienia i odrolnienia w Rutkach Be-
gnach, na rzeczoznawcę, na kancelarię  
i sądowe odwołania. Wypowiedziom 
radnej towarzyszyły gromkie brawa.

Kto będzie za to płacił?
Pytania zadało również 4 miesz-

kańców gminy. Andrzej Grzybow-
ski zacytował fragment pisma Urzędu 
Marszałkowskiego do Mazowieckiej 
Izby Rolniczej w Ciechanowie. – Ce-
lem zaopiniowania przesyłają wniosek 
wójta gminy Ciechanów z 7 grudnia 
2005 roku, skorygowany pismem z dnia  
16 kwietnia tego roku, o wyrażenie zgo-
dy na zmianę przeznaczenia gruntów le-
śnych o powierzchni 34 ha położonych 
we wsi Rutki Begny przeznaczonych pod 
tereny ogólnodostępne składowania od-
padów, sortowania i utylizacji odpadów. 
Zastanawia mnie jedna rzecz dalej w tym 
piśmie: „… jednakże w związku ze zmia-
ną powierzchni dokonaną przez wnio-
skodawcę wójta gminy Ciechanów, po-

Miejska, gminna i powiatowa debata ,,śmieciowa”

Radna Jezierska zadaje pytania
27 maja odbyła się wspólna debata 3 rad: powiatu, miasta oraz 

gminy Ciechanów na temat ujednolicenia planów w zakresie go-
spodarki odpadami na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 
Dyskusję zdominowała sprawa potencjalnego zlokalizowania pry-
watnego wysypiska w Rutkach Begnach, blisko działającego od lat 
miejskiego składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej. Salę szczel-
nie wypełnili goście, w tym wielu mieszkańców okolicznych gmin.

Na pierwszym planie posłanka Jolanta 
Hibner

Ta sesja należała do Doroty Jezierskiej

Sesja zaczęła się spokojnie. Starosta 
Sławomir Morawski przedstawił założe-
nia projektu Programu Ochrony Środo-
wiska oraz projektu Planu Gospodarki 
Odpadami dla Powiatu Ciechanowskie-
go na lata 2009-2012, z perspektywą do 
2016 roku. Prezydent Waldemar War-
dziński omówił potrzeby Ciechanowa 
w zakresie składowania śmieci w ciągu 
najbliższych lat, projekt budowy „Zinte-
growanego Systemu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi dla gmin Regionu 
Ciechanowskiego” oraz plany stworze-
nia systemu gospodarowania odpadami 
w oparciu o Komunalny Związek Gmin. 
– To będzie inwestycja 27 gmin, anga-
żująca wyłącznie pieniądze unijne i sa-
morządów. Będą tym zarządzać ludzie 
wybrani przez mieszkańców. Sami zde-
cydujemy o cenach odbioru śmieci.  
To nie jest przedsięwzięcie nastawione 
na zysk, ma zapewnić wywóz i bezpiecz-
ne przetworzenie odpadów oraz niskie 
ceny. Inwestycja nie spowoduje żadnej 
dodatkowej uciążliwości dla okolicznych 
mieszkańców i środowiska. Nie wyjdzie-
my poza obszar istniejącego składo-
wiska w Woli Pawłowskiej – zapewnił  
W. Wardziński. – Czekamy jeszcze  
na tzw. decyzję środowiskową ze strony 
gminy wiejskiej Ciechanów. Mam na-
dzieję, że w wyniku dzisiejszej debaty 
procedura ulegnie przyspieszeniu.

Dyskusję wywyłało dopiero wystą-
pienie wójta Gminy Ciechanów Marka 
Kiwita na temat lokalizacji na terenie 
gminy inwestycji związanych z gospo-
darką odpadami. Media od dłuższego 
czasu podawały informację, że prywat-
ny inwestor chce zbudować w Rutkach 
Begnach duże składowisko odpadów  
dla Warszawy.

Drugie składowisko  
jest niemożliwe

Obecna na sesji posłanka PO Jolan-
ta Hibner z sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska uspokajała mieszkańców: 
– Nawet jeśli pan, panie wójcie, wpisze 
sobie do planu miejscowego budowę ja-
kiegokolwiek składowiska, to ono nie 
powstanie, bo musiałoby być wpisane  
w krajowy program, który nie przewi-
duje więcej wysypisk, niż te, które zosta-
ły już zatwierdzone i poszły do Brukseli 
jako obowiązujące. 

Emocje zogniskowały się właśnie 
wokół zmian w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny. – 8 marca 2005 roku do urzędu gmi-
ny wpłynął wniosek pani Edyty Wójcik  
z prośbą o zmianę przeznaczenia działek 
15, 17,182 i 183 położonych w Rutkach 
Begnach z rolno-leśnych celem ogólno-
dostępnego składowiska odpadów in-
nych niż niebezpieczne i obojętne, zakład 
utylizacji przedmiotowych odpadów, sor-
townię i kompostownię oraz infrastruk-
turę towarzyszącą. Rada Gminy podjęła 
taką uchwałę 6 maja 2005 roku – przy-
pomniał Przewodniczący Rady Powiatu 
Wojciech Niestępski.

Sprzeczne sygnały
Wójt Kiwit przyznał, że w 2005 

roku Rada przystąpiła do sporządze-

legającą na jej zwiększeniu z 34, 78 ha 
do 34,79 ha nastąpiła konieczność wy-
stąpienia o nową opinię”. Co to znaczy, 
że pan zwiększa areał o 1 ar po to, żeby 
znowu opinię wydawać? Kto za te opinie 
będzie płacił? My, mieszkańcy gminy? 
Po co panu te opinie potrzebne? 

Stanisław Zarębski zadeklarował, 
że mieszkańcy będą bardziej spokoj-
ni, jeżeli wójt wycofa złożony do mar-
szałka wniosek o odrolnienie gruntów  
w Rutkach Begnach, a Rada Gminy Cie-
chanów cofnie uchwałę, podjętą 5 maja 
2005 roku. 

Czworo do wniosku
Wójt Kiwit zwrócił się bezpośred-

nio do radnej Jezierskiej. – Dziwi mnie, 
że trzeba było czekać sesji trzech samo-
rządów, żeby ubolewać, co się dzieje  
z tym niby budowanym wysypiskiem 
śmieci, a wystarczyło pani radna na po-
czątku swojej kadencji złożyć wniosek 
do Rady o wycofanie wszystkich doku-
mentów odnośnie procedury uchwala-
nia planu pod budowę wysypiska śmieci 
w Rutkach Begnach. Pani radna Jezier-
ska do dnia dzisiejszego żadnego takiego 
wniosku nie złożyła. D. Jezierska szyb-
ko skorzystała z podpowiedzi, jak cof-
nąć uchwałę Rady Gminy z 2005 roku. 
– Do takiego zawnioskowania potrzeba 
4 radnych. Kto jeszcze się przyłączy? Po 
dłuższej chwili wstały 3 osoby. – Pani 
Jankowska, pani Oględzka, pan Wojcie-
chowski, to mamy czworo – ucieszyła się 
Dorota Jezierska.

Marek Kiwit zapewnił, że gmina nie 
wydała ani złotówki na rzeczoznawcę  
i kancelarię prawniczą w Warszawie.  
– Ja się do pana wójta zwrócę po sesji  
z uprzejmą prośbą o kontakt z tą kance-
larią – to jedyna w Polsce, która za dar-
mo doradza – stwierdził W. Niestępski.

Wspólne stanowisko
Sesję zakończyło głosowanie nad 

wspólnym stanowiskiem 3 samorządów. 
Radni kierując się dobrem mieszkańców 
powiatu uznają w nim za priorytet podję-
cie wszelkich możliwych działań w celu 
zachowania w możliwie niezmienionej 
formie środowiska naturalnego powiatu 
ciechanowskiego. „(…) Z tych powodów 
żaden z samorządów nie będzie podej-
mować ani popierać działań prawnych, 
mających na celu lokalizację we wsi 
Rutki Begny, gmina Ciechanów, ogól-
nodostępnego składowiska odpadów, 
sortowni i utylizacji odpadów, a z pod-
jętych już działań niezwłocznie się wy-
cofa. Zamiar lokalizacji ogólnodostęp-
nego składowiska odpadów, sortowni  
i utylizacji odpadów, zgodnie uznaje się 
za szkodliwy i niesłużący interesom spo-
łeczności lokalnej. Samorządy lokalne 
zgodnie decydują nie dopuścić, aby po-
wiat ciechanowski, jako rolniczy, rozwi-
jający agroturystykę i posiadający bez-
cenne powierzchnie leśne, zamienił się 
w wysypisko śmieci dla potrzeb dużych 
aglomeracji” – czytamy w stanowisku.

Za zagłosowali wszyscy obecni  
na sali radni powiatu (15 osób), miasta 
(16) i gminy (12), z wyjątkiem radego 
powiatowego Stanisława Tyszkiewicza, 
który wstrzymał się od głosu.

Ewa Blankiewicz
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXV Sesji  

28 maja 2009 r.

nr 311/XXXV/09 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 312/XXXV/09 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 313/XXXV/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 314/XXXV/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 315/XXXV/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu. 
nr 316/XXXV/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetar-
gowej. 
nr 317/XXXV/09 w sprawie zbycia nie-
ruchomości w drodze bezprzetargowej.
nr 318/XXXV/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetar-
gowej.
nr 319/XXXV/09 w sprawie zgody na 
obniżenie bonifikaty z tytułu wpisania 
do rejestru zabytków.
nr 320/XXXV/09 w sprawie nada-
nia statutu Zakładowi Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Ciechanowie.
nr 321/XXXV/09 w sprawie wyra-
żenia zgody na wzniesienie obelisku 
pamięci w pasie drogowym ul. Armii 
Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. 
Gen. Władysława  Sikorskiego.
nr 322/XXXV/09 w sprawie  zmia-
ny Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dla miasta Ciechanowa na 
2009 rok.
nr  323/XXXV/09 w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2009 rok.
nr 324/XXXV/09 w sprawie przeka-
zania Wojewódzkiemu Sądowi Ad-
ministracyjnemu w Warszawie skargi 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.
nr 325/XXXV/09 w sprawie  przeka-
zania przez Gminę Miejską Ciecha-
nów środków finansowych dla Policji.
nr  326/XXXV/09 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Województwu 
Mazowieckiemu z przeznaczeniem 
dla Specjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Ciechanowie.
nr 327/XXXV/09 w sprawie zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego  
w roku  budżetowym 2009.
nr 328/XXXV/09 w sprawie wyra-
żenia zgody na ustanowienie zastawu 
na udziałach Spółki w celu udzielenia 
gwarancji bankowej zabezpieczającej 
pożyczkę inwestycyjną dla Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciecha-
nowie Sp. z o.o. na zadanie pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w uli-
cach: Wojska Polskiego, Gruduskiej 
oraz Przasnyskiej w Ciechanowie”.
nr 329/XXXV/09 w sprawie ustale-
nia  zabezpieczenia w formie  weksla 
In blanco.
nr 330/XXXV/09 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej.
nr 331/XXXV/09 w sprawie rozpa-
trzenia skargi Pani Anny Szymańskiej 
na działalność Prezydenta Miasta.
nr 332/XXXV/09 w sprawie rozpatrze-
nia skargi Pana Józefa Gburzyńskiego 
na działalność Prezydenta Miasta.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje i odpowiedzi
Czy samorządowcy z Rady Społecznej szpitala 

mają zdawać relacje Radzie Miasta?
Agnieszka Bukowska zapytała, kto reprezentuje samorząd 
miasta Ciechanów w Radzie Społecznej Szpitala. Zapropo-
nowała, żeby po każdej radzie społecznej przedstawiciele sa-
morządu zdawali z niej relacje na Komisji Spraw Społecznych  
i Spraw Obywatelskich. Tomasz Kałużyński był zdania,  
że dobrze byłoby wrócić do tematu kondycji szpitala na forum 
Rady w obecności przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i 
dyrekcji szpitala.
Tomasz Grembowicz: – Uprzejmie informuję, że na stronie 
60 protokołu z poprzedniej sesji jest cytat z mojej wypowiedzi 
„…pełnię trudną i odpowiedzialną funkcję przewodniczącego 
Rady Społecznej Szpitala. Do tej rady należą również pan Zbi-
gniew Sawicki, pan Mariusz Stawicki i pani Elżbieta Latko”. 
Jeśli chodzi o obrady tego gremium, one nie są częste. Zwykle 
jest to 4-5 posiedzeń w ciągu roku. Oficjalny protokół z tego 
posiedzenia jest dopiero na następnym posiedzeniu po około  
2 miesiącach, w związku z tym formalny dokument zatwierdzo-
ny przez Radę Społeczną jest dosyć późno. Trudno by mi było 
zobowiązywać pana sekretarza, żeby sporządzał sprawozdanie 
z posiedzenia nie mając zatwierdzonego protokołu, byłoby to 
nie do końca legalne. Jeśli będą jakiekolwiek pytania dotyczą-
ce szpitala zawsze jestem skłonny odpowiedzieć. Przekażę za-
proszenie na sesję Rady Miasta pani dyrektor Łagońskiej.

Uporządkowanie placu zabaw przy basenie
Ewa Kaczyńska zgłosiła prośbę o uporządkowanie tzw. placu 
zabaw przy otwartym basenie. 
Ewa Gładysz: – Urządzenia na placu zabaw przy basenie 
otwartym w przeszłości były pozyskiwane z różnych miejsc, 
m.in. z likwidowanych przedszkoli, stan tych urządzeń nie jest 
najlepszy. W zasadzie plac jest sztucznie przypisany do MOSi-
R-u, choć ten teren należy do TKKF. Pan dyrektor Omieciń-
ski na pewno doprowadzi do tego, żeby znalazły się tam tylko 
urządzenia bezpieczne, a jeśli w jakiejś formie będziemy mogli 
uatrakcyjnić ten teren i wspomóc MOSiR nowym urządzeniem, 
to temat jest otwarty.

Miejsca parkingowe w pobliżu Warszawskiej
Wojciech Jagodziński zastanawiał się, czy w czasie mo-
dernizacji Warszawskiej nie byłoby zasadne przywrócenie  
na ul. Nadfosnej ruchu dwukierunkowego. Poruszył też temat 
miejsc do parkowania w rejonie Śródmieścia. Zenon Stańczak 
chciał się też dowiedzieć, kiedy ruszy budowa nowej drogi nad 
Łydynią” i czy będą tam miejsca do parkowania. 
Ewa Gładysz: – Przed przystąpieniem do rewitalizacji War-
szawskiej przygotowania trwały bardzo długo. Wybudowa-
liśmy całe zaplecze parkingowe w rejonie ul. Ściegiennego, 
obecnie w ogóle niewykorzystywane. Przyjdzie taki czas, że pa-
trząc na bliską odległość od ul. Warszawskiej mieszkańcy będą 
korzystać z tych miejsc. Będą powstawały kolejne, bo jest już 
ogłoszony przetarg na wykonanie ulicy nad rzeką. Przy okazji 
tej budowy i modernizacji ulic: Strażackiej, Kopernika, Siera-
kowskiego łącznie ma powstać tam około 100 nowych miejsc 
parkingowych. W ramach tego zadania na części terenu przy 
ul. Strażackiej, który został wydzielony z działki przy Szkole 
Muzycznej również są planowane miejsca parkingowe. Na po-
trzeby mieszkańców także ul. Nadfosna będzie przebudowywa-
na i znajdą się tam miejsca postojowe. 
Od początku wiadomo było, że pojawią się utrudnienia w ru-
chu na ul. Warszawskiej. Nie chcieliśmy mieszkańcom utrud-
niać życia i jeżeli jeszcze nie ma takiej potrzeby nie zamykać 
dalszego odcinka od Nadfosnej i umożliwić korzystnie z ruchu. 
Okazuje się, że wynika z tego pewna kolizja. Jeśli zaczniemy 
bardzo rygorystycznie na pewne kwestie reagować, to kierow-
nik budowy może zażądać, aby zamknąć ten odcinek budowy 
natychmiast (zgodnie z warunkami przetargu). Ja bym tego nie 
chciała, bo widzę korzyść pozostawienia niezamkniętego od-
cinka od Nadfosnej do Mikołajczyka. Wszystkich proszę o zro-
zumienie tej sytuacji.

Bez zmian w sprawie Szkoły Podstawowej nr 6
Tomasz Kałużyński wrócił do tematu Szkoły Podstawowej  
Nr 6, poruszanego wcześniej na Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu. Przypomniał, że w trakcie obrad komisji pojawiły się 

wątki związane z przyszłością tej szkoły. 
Ewa Gładysz: – Kwestia, czy szkoła ma istnieć, czy nie, będzie 
wynikała z wielu uwarunkowań i na pewno nie jednoosobowo 
pan prezydent będzie decydował. Takie decyzje nie są podejmo-
wane bez udziału Rady, bez uzgadniania z odpowiednimi komi-
sjami.

Ścieżki rowerowe wzdłuż pętli i nie tylko
Tomasz Kałużyński zaznaczył, że z ogromnym zadowoleniem 
przyjęto informację, iż wzdłuż całej wewnętrznej pętli miejskiej 
pojawią się ścieżki rowerowe. Zdaniem radnego warto ten temat 
kontynuować w odniesieniu do już istniejących ciągów komuni-
kacyjnych, w miejscach gdzie będzie to możliwe.
Ewa Gładysz: – Potwierdzam, że ścieżka rowerowa jest zapro-
jektowana wzdłuż całej wewnętrznej pętli miejskiej. To w tej 
chwili standard przy tego typu trasach, obligatoryjnie projek-
tuje się ścieżki rowerowe. Są na pewno jeszcze inne możliwo-
ści, bo przy modernizacji niektórych ciągów ulicznych, np. przy  
ul. 17 Stycznia, ścieżka została zaprojektowana, chociaż w pa-
sie chodnika. Ścieżka rowerowa pojawi się również wzdłuż ul. 
Wojska Polskiego w pasie drogi remontowanej w przyszłości 
przez Mazowiecki Zarząd Dróg. Mam nadzieję, że ten remont 
rozpocznie się w przyszłym roku. Były rozważania, czy nie uda-
łoby się wytyczyć ścieżek dla rowerzystów poruszających się 
wzdłuż rzeki. Niestety my tam nie mamy gruntów, trzeba by było 
pozyskiwać je od prywatnych osób. To byłyby nie standardowe,  
a sezonowe ścieżki. Może warto, żeby w sprawę włączyły się 
organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką i pomyślały  
o przygotowaniu unijnego wniosku wspólnie z gminą.

o organizacji ruchu na uliczkach  
wokół Strefy Płatnego Parkowania

Tomasz Kałużyński poruszył problem ucieczki ze strefy płatne-
go parkowania. W związku z nim na części ulic przylegających 
do strefy pojawiły się znaki zakazu zatrzymywania się i postoju. 
Radny zastanawiał się, czy jest możliwe, żeby przy tych znakach 
umieścić tabliczki „nie dotyczy mieszkańców, czy osób prowa-
dzących działalność gospodarczą”.
Ewa Gładysz: – Wskutek ucieczki ze Strefy Płatnego Parkowa-
nia pojawia się zjawisko blokowania wąskich ulic czy to Mickie-
wicza, czy Małgorzackiej, wielokrotnie o tym mówiliśmy. W ślad 
za tym pojawiają się wnioski mieszkańców, zmęczonych tą sy-
tuacją. Te wnioski są przedstawiane organowi zarządzającemu 
ruchem, bo to nie gmina na swoich drogach zarządza ruchem. 
Robi to w imieniu kompetentnego organu, czyli Starosty. Powia-
towy Zarząd Dróg, który w porozumieniu z odpowiednimi służ-
bami przegląda takie wnioski, opiniuje je i dopiero w ślad za tym 
zmienia się organizację ruchu przez postawienie znaków drogo-
wych. Zmiany jednych satysfakcjonują, innym bardzo przeszka-
dzają. Staramy się również i w takich sytuacjach reagować. Jeśli 
ma pan radny na myśli jakąś konkretną ulicę, to możemy wrócić 
do tematu.

o Radzie Programowej Gazety Samorządowej  
po raz kolejny

Stanisław Kęsik poprosił o sprecyzowanie, czy boisko, które 
ma być budowane w ramach programu Orlik ma kosztować ok. 
1 mln zł, czy 1,4 mln, jak wyczytał w Gazecie Samorządu Mia-
sta Ciechanów. Radny ponowił wniosek o powołanie Rady Pro-
gramowej Gazety. 
Ewa Gładysz: – Wcześniej podawaliśmy kwotę 1,4 mln, ponie-
waż obligatoryjne było urządzenie otoczenia przy takich bo-
iskach. Ponieważ zwolniono nas z takiego obowiązku, to kwota 
jest mniejsza. Jeśli chodzi o Radę Programową, to dwa słowa 
komentarza odnośnie treści Gazety. Zwróćcie państwo uwa-
gę, że ja nie wymagam, żeby w Gazecie był stenogram mojej 
wypowiedzi, np. w odpowiedziach na interpelacje. Trudno jest 
w Gazecie umieścić wszystko to, co zostało na sesji powiedziane.  
To jest bardzo trudne zadanie, aby i sens wypowiedzi oddać,  
i oryginalne brzmienie, więc bardzo proszę o wyrozumiałość.

nadzór archeologiczny nad inwestycją 
 na Warszawskiej

Stanisław Kęsik spytał, czy podczas prac remontowych  
na ul. Warszawskiej nie natrafiono na ciekawe wykopaliska.
Ewa Gładysz: – Nadzór archeologiczny istnieje przy każdej 
inwestycji, zwłaszcza w obszarze objętym nadzorem konserwa-
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Zadowoleni z wysokiej oceny pracy MOSiR-u 
dyrektor J. Omieciński (z lewej) i radny M. Stawicki

torskim. Taki nadzór ma określone zadania wynikające z przepisów. 
Cały czas trzeba sprawdzać wykopy. Pani archeolog robi zdjęcia, żeby 
nikt jej nie oszukał, gdyby wykonawca robót chciał coś przyspieszyć, 
a ona by nie zdążyła czegoś zauważyć. Jest to osoba bardzo skrupu-
latna, sprawdzona na wielu innych budowach. Na razie został przez 
nią utrwalony jakiś drobny fragment drewnianej konstrukcji. Ja odpo-
wiadając za inwestycje modlę się na samym początku, żeby nic cieka-
wego nie znaleziono, bo może archeolog wejść na budowę na półtora 
roku i nie wyjdzie, aż zrobi całą dokumentację. Musicie państwo też 
zrozumieć, że w takim przypadku byłby również zagrożony interes wy-
konawcy inwestycji, czyli tego, kto wygrał przetarg,. Jeśli będą jakieś 
odkrycia, to nie tylko my będziemy o tym wiedzieć. Będą o tym poinfor-
mowane media i państwo radni.

nie ma dodatkowych pieniędzy, nie ma mowy  
o nadprogramowym remoncie 

Stanisław Kęsik postulował remont sceny plenerowej w parku Marii 
Konopnickiej ze środków tegorocznego lub przyszłorocznego budżetu.
Ewa Gładysz: – Ten park tak jak każdy obszar zielony objęty jest szcze-
gólną troską służb miejskich i PUK. Remont sceny plenerowej to jest 
zadanie inwestycyjne, wymagające poważnych środków finansowych, 
one skądś się muszą wziąć. Był dziś moment gdy mogliśmy pozyskać 
dodatkowe środki do budżetu. Była głosowana uchwała o zbyciu nieru-
chomości, wpływy z tego tytułu zawsze są przeznaczane na zadania in-
westycyjne. Szacowaliśmy, że przy sprzedaży tej nieruchomości można 
osiągnąć kwotę nawet 2 – 2,5 mln zł, ale państwo nie wyraziliście zgo-
dy,  chociaż w uchwale budżetowej była to nieruchomość przewidzia-
na do sprzedaży. Nieprzyjęcie tej uchwały oznacza zmiany w budżecie,  
a w ślad za tym zdjęcie jakiegoś zadania inwestycyjnego. Tymczasem 
już się pojawia postulat kolejnej inwestycji. Proszę nie przyjąć tego 
jako kąśliwej uwagi, ale trzeba być konsekwentnym.

Miasto stara się  
o przejęcie dolnego odcinka ul. 17 Stycznia

Tomasz Grembowicz poprosił o interwencję w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wyrównania dziurawej na-
wierzchni na dolnym odcinku ul. 17 Stycznia (droga krajowa).
Ewa Gładysz: – Nie udało się wyremontować tego odcinka ulicy  
w ubiegłym roku, choć mieliśmy to obiecane ze strony zarządcy. Czeka-
my, że ten odcinek, tak jak i kilka odcinków ulic sztucznie przypisanych 
do dróg krajowych, przejdzie na własność miasta. Są do tego przymiar-
ki. Odpowiednie dokumenty są już przesłane do GDDKiA i do Mini-
sterstwa Infrastruktury. Dziś tylko mogę apelować do pana kierownika 
Sobotki, żeby w miarę możliwości szybko zareagował. 

o wykupie ziemi pod poszerzenie Różanej  
i lustrze przy wyjeździe z Ukośnej

Elżbieta Latko przekazała pytanie mieszkańców ul. Różanej, czy coś 
się zmieniło w sprawie wykupu pasa ziemi na poszerzenie tej ulicy 
(droga gruntowa). Przekazała też prośbę o ustawienie lustra przy wy-
jeździe z ul. Ukośnej w ul. Zagumienną. 
Ewa Gładysz: – Ul. Różana jest w planie wykupów gruntów na ten rok. 
Sytuacja się zmienia o tyle, że właściciele zaczynają z nami rozmawiać, 
ale oczekiwania cenowe są wysokie. Nie możemy robić wyjątków, bo nie 
kupujemy tego dla siebie, tylko na potrzeby miasta. Jeśli ktoś się dowie, 
że raz zapłaciliśmy 150 zł za m2, a raz 15 zł, to będzie to bardzo źle 
odebrane, nawet można byłoby zgłosić wniosek o zbadanie tej sprawy, 
czy nie nastąpiło przekroczenie prawa. Lustro jest elementem pasa dro-
gowego. Aby je umieścić w konkretnym miejscu trzeba przeprowadzić 
całą wymaganą procedurę.

nie ma opłat za szkolne świadectwo
Agnieszka Bukowska zapytała, czy dyrektorzy szkół samorządowych 
będą uzależniać wydanie świadectw ukończenia szkoły uczniom od 
opłaty na znaczek na to świadectwo.
Z pisma Adama Krzemińskiego, dyrektora Zakładu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli:
„Niemal we wszystkich szkołach samorządowych (poza Szkołą Podsta-
wową Nr 4) prowadzona jest wspólna akcja Rady Rodziców i szkoły, 
polegająca na dobrowolnym wspieraniu funduszu szkoły poprzez zakup 
znaczków emitowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Fundusz 
Pomocy Szkole, rozdawanych podczas zakończenia roku szkolnego. Za-
kup znaczka jest dobrowolny, a wydanie świadectwa nie jest uzależnio-
ne od jego zakupu. Koszt jednego znaczka waha się w granicach 1- 2 zł. 
Połowę zebranej kwoty otrzymuje szkoła i przeznacza ją na dożywianie 
potrzebujących uczniów. Jednocześnie informuję, że głównym organi-
zatorem akcji jest Rada Rodziców, która posiada umocowanie prawne 
do zbierania i gromadzenia funduszy na rzecz szkoły.”

oprac. E.B.

XXXV sesja Rady Miasta

Laurka dla MOSiR
Dobrze zorganizowana, sprawnie zarządzana i funkcjonująca firma. Taką 

opinię o pracy Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w 2008 roku można była 
usłyszeć z ust radnych. Prawdziwa laurka – komentowali dziennikarze i goście 
35 sesji Rady Miasta. nie ma się czemu dziwić, bo MoSiR bardzo dobrze sobie 
radzi i z bieżącą działalnością, i z inwestycjami. A wyzwań nie brakuje, bo miej-
ski samorząd konsekwentnie stawia na kulturę fizyczną.

Odpowiedzialny za sprawy sportu zastęp-
ca prezydenta Cezary Chodkowski zwrócił 
uwagę, że w 2008 roku MOSiR-owi udało 
się stawić czoło poważnym zadaniom zwią-
zanym z kilkoma inwestycjami sportowymi. 
Ośrodek przygotował i rozstrzygnął przetarg 
na budowę boiska treningowego o sztucznej 
nawierzchni, przetarg na wykonanie projektu 
technicznego rozbudowy Hotelu Olimpijskie-
go oraz zamknął dokumentację na remont hali 
do podnoszenia ciężarów. Uzyskano środki  
z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowa-
nie bocznego boiska na stadionie w kwocie 
550 tys. zł. Na remont hali przy ul. Kraszew-
skiego ze środków Ministra Sportu miasto 
otrzyma kwotę 900 tys. zł. Złożony został 
również wniosek o współfinansowanie rozbu-
dowy Hotelu Olimpijskiego z funduszy unij-
nych.

Przyłączam się do podziękowań
Takie słowa pod adresem MOSiR padały 

na tej sesji najczęściej. Stanisław Kęsik pod-
kreślał, że każdy, kto zwraca się do Ośrodka 
z prośbą o pomoc w zorganizowaniu imprezy, 
zawsze ją otrzymuje. – Tu rzeczy trudne zała-
twiane są od ręki – powiedział Zdzisław Dą-
browski, który zwrócił też uwagę na ogromną 
ilość imprez, organizowanych przez MOSiR. 
– 160 tys. zł zysku, który wypracowała hala 
sportowa jest bardzo dobrym wynikiem. Bo-
isko treningowe na stadionie miejskim, od-
nowa biologiczna w Hotelu Olimpijskim, czy 
zakup lodowiska to są inwestycje, które będą 
procentowały w ciągu kolejnych lat – pro-
gnozował Lech Komenda. Zenon Stańczak 
przypomniał, jak dobrą decyzją dla finansów 
MOSiR była sprzedaż nierentownego wtedy 
Hotelu Zacisze. – Były takie lata, że Ośrodek 
miał 300 tys. zł na minusie i musieliśmy dokła-
dać z budżetu miasta. 

Perfekcyjna organizacja imprez 
sportowych

– Wszystkie inwestycje, które podejmuje 
MOSiR to strzał w 10, np. lodowisko, które 
budziło niepokoje wśród niektórych radnych, 
a okazało się wizytówką miasta. Czekamy na 
kolejne pomysły, bo MOSiR ma do spełnienia 
misję przyciągania ludzi do obiektów sporto-
wych. To nie tylko inwestycje materialne, ale 
i społeczne – powiedział Mariusz Stawicki. 
Wspomniał o odbywających się w Ciecha-
nowie Mistrzostwach Polski Szkół STO, naj-
większej imprezie pływackiej dla dzieci. Dy-

rektor MOSiR Jerzy Omieciński przytoczył 
wyniki ankiet, w których 80-90% dzieci de-
klaruje, że umie pływać. – To duży sukces na-
szego programu powszechnej nauki pływania. 
Statystyki policyjne nie notują utonięć dzieci  
i młodzieży z terenu Ciechanowa, a nasi pły-
wacy mają osiągnięcia na zawodach. Woj-
ciech Jagodziński podkreślał, że baza spor-
towa jest w coraz lepszym stanie, kłopot jest 
tylko z niewystarczającym zapleczem nocle-
gowym. – Kilkanaście razy organizowaliśmy 
w Ciechanowie ogólnopolskie imprezy ZKM, 
bo w ocenie zleceniodawców organizacja była 
perfekcyjna – relacjonował radny. 

Wyzwania na przyszłość
Agnieszka Bukowska chwaliła, ale zwró-

ciła uwagę na dewastację przez mieszkańców 
terenów sportowych przy ul. Kraszewskiego, 
czemu sprzyja brak ogrodzenia. Radna widzi 
Ośrodek w roli promotora nauki tańca, pły-
wania korekcyjnego oraz masowej rekreacji, 
np. biegów. S. Kęsik postulował, żeby nie po-
bierać opłat za rozklejanie plakatów w przy-
padku niedochodowych imprez kulturalnych. 
– Nie zdarzyło się, żebyśmy pobierali pienią-
dze od organizacji, jeśli impreza ma charakter 
typowo społeczny. Każda sprawa będzie trak-
towana indywidualnie – zadeklarował Jerzy 
Omieciński.

 – Uczestniczę w wielu zawodach i oglą-
dam obiekty w dużo większych miastach. Mu-
szę z uznaniem powiedzieć, że nasze są na 
wysokim poziomie – stwierdził Paweł Rab-
czewski. Dla radnego ważna jest sprawa od-
nowy biologicznej i rehabilitacji dla sportow-
ców. – W podziemiach Hotelu Olimpijskiego 
rozpoczęliśmy modernizację pomieszczeń na 
ten cel. W pierwszej kolejności będą skorzy-
stać z nich ciechanowscy sportowcy, ale też 
ci, którzy komercyjnie korzystają z naszych 
obiektów – poinformował J. Omieciński.

Przygotowania do Euro 2012
Z. Stańczak zapytał o remont odkrytego 

basenu przy ul. Kraszewskiego. – Dopóki nie 
będziemy mieli środków na gruntowną moder-
nizację, w takim stanie będzie funkcjonował  
– przyznał dyrektor MOSiR. – Długość okre-
su kąpielowego nie wskazuje na to, że powin-
niśmy przeprowadzić remont generalny.

– Jesteśmy cały czas wśród 44 miast, któ-
re ubiegają się o centra pobytowe – odpo-
wiedział C. Chodkowski na pytanie M. Sta-
wickiego o stan przygotowań do Euro 2012. 
– Lada dzień wykonawca zgłosi nam do od-
bioru boisko ze sztuczną płytą, został złożo-
ny wniosek do marszałka na dofinansowa-
nie zadania „Remont i rozbudowa Hotelu 
Olimpijskiego”. Wyremontujemy 22 pokoje,  
a w dobudowanym skrzydle powstanie 57 no-
wych miejsc noclegowych. Dwa te obiekty ho-
telowe zostaną połączone nowoczesną restau-
racją na 160 gości. Będą sale konferencyjne, 
obiekty rekreacyjne, sklep i kantor. Na sta-
dionie należałoby wyremontować sanitariaty, 
ciągi piesze i siedziska, które już w tym roku 
będą wymienione po jednej stronie – odpo-
wiedział Cezary Chodkowski.

Ewa Blankiewicz
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Koszty miasta rosną, a w czasie ostatnich dni czerwca archeolodzy przestali pojawiać się 
w wykopie

Na zamkniętym dla ruchu od-
cinku między Pułtuską i Nadfosną,  
po prawej stronie drogi położone zo-
stały sieci: wodociągowa i deszczowa 
z przyłączami. Dobiega końca budo-
wa wodociągu po lewej stronie ulicy. 
Na 12-metrowym pasie po wschodniej 
stronie drogi przez miesiąc prowadzo-
ne będą badania archeologiczne. Taką 
decyzję wydał konserwator zabytków. 
Na teren budowy wszedł zakład ener-
getyczny, który instaluje tu nową sieć 
abonencką oraz telekomunikacja wy-
mieniająca okablowanie telefoniczne. 

Bieżące doniesienia z placu budowy
W tegorocznym budżecie na modernizację Warszawskiej zapisa-

no około 4,7 mln zł. To koszt I etapu prac, który obejmuje remont 
odcinka tej ulicy od Pułtuskiej do Mikołajczyka. II etap tej dużej in-
westycji przewidziany jest na rok 2010. na odcinku do ul. nadfosnej 
prace posuwają się zgodnie z planem.

Kolejnym etapem będzie przygoto-
wanie podbudowy ulicy i położenie 
nawierzchni. Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji przeniesie się w tym cza-
sie na następny odcinek Warszawskiej 
– od Nadfosnej do Mikołajczyka. Jed-
nocześnie z nawierzchnią – elegancką 
posadzką z granitowych płyt i kost-
ki oraz drogowej klinkierowej cegły 
budowane będzie nowe oświetlenie 
uliczne. Staną tu stylowe, niskie lam-
py. Oprócz nich deptak oświetlą lam-
py umieszczone w posadzce.

A.G.

Do modernizacji głównej ulicy 
miasta samorząd przymierzał się od lat. 
Po raz pierwszy koncepcja usunięcia  
z Warszawskiej ruchu kołowego po-
jawiła się w 1997 r., przy okazji przy-
gotowań do uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Centrum”. Projekt planu, przy-
gotowany przez gdańskiego urbanistę 
wyłożono do konsultacji w roku 2000. 
Mieszkańcy zgłosili do niego sporo 
uwag. Część z nich Urząd zapropo-
nował uwzględnić, część – w tym po-
stulat pozostawienia ulicy dostępną 
dla normalnego ruchu – odrzucono. 
Planu ostatecznie nie uchwalono, ale  
w 2003 r. ogłoszono konkurs na kon-
cepcję rewitalizacji ul. Warszawskiej.

Klamka zapadła
Spośród 8 prac 12-osobowe jury 

wybrało projekt warszawskiej pra-
cowni architektonicznej dr Domaradz-
kiego. Koncepcja, podobnie jak więk-
szość pozostałych, przewidywała, że 
ulica stanie się eleganckim deptakiem. 
Przez miesiąc można go było oglądać 
w Galerii „C” i zgłaszać uwagi do zwy-
cięskiej pracy. Zastrzeżenie zgłosiła 
tylko jedna osoba i nie dotyczyło ono 
likwidacji ruchu. Na podstawie swojej 
koncepcji pracownia dr Domaradzkie-
go opracowała konkretny projekt mo-
dernizacji Warszawskiej. Urząd Miasta 
zatwierdził go w 2004 r. W ciągu 5 na-
stępnych lat trwały trudne i kosztow-
ne prace przygotowawcze do remontu,  
w tym opracowywanie raportów  
o wpływie na środowisko i uzgadnianie 
kolejnych projektów organizacji ruchu. 

Ruszyły inwestycje towarzyszą-
ce modernizacji – zbudowano nowy 
przystanek przy ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych (tędy jeżdżą dziś auto-
busy, których trasa biegła wcześniej 
przez Warszawską) oraz nowe parkin-
gi. Miasto uzyskało pozwolenie na bu-
dowę, przeprowadziło przetarg na wy-
konawstwo oraz nadzór inwestycyjny  
i archeologiczny. W maju tego roku 
na Warszawską wjechał ciężki sprzęt 
grudziądzkiego „Prasbetu”. Zaraz po 
nim pojawiła się ekipa ZWiK, która 
zajęła się siecią wodociągową. Miasto 
złożyło wniosek o unijne dofinanso-
wanie inwestycji, szacowanej łącznie  
na 10 mln zł.

Petycja kupców
Tempo prac było szybkie. Robot-

nicy pracowali codziennie do późnego 
popołudnia. Z wykopów wyganiał ich 
tylko ulewny deszcz, którego nie bra-
kuje tej wiosny. Po miesiącu do Urzę-
du Miasta wpłynęła petycja w sprawie 
zachowania w obrębie ul. Warszaw-
skiej ruchu kołowego na dotychczaso-
wym poziomie, sygnowana przez cie-
chanowskie Zrzeszenie Prywatnego 
Handlu i Usług i podpisana przez po-
nad 200 osób: kupców z Warszawskiej, 
członków ich rodzin oraz pracowni-
ków. Kupcy obawiają się, że ich obro-
ty drastycznie spadną, jeżeli klienci nie 
będą mogli zaparkować przed samymi 
drzwiami sklepów. Argumentują, że 
nie wybudowano jeszcze wszystkich 
parkingów, zaplanowanych w miejsce 
tych na Warszawskiej.

– Nie mogliśmy czekać z rewitali-

Warszawska  
– radość i problemy
Długo oczekiwany remont Warszawskiej ucieszył wszystkich. 

Urząd Miasta – bo w przetargu osiągnął korzystną cenowo ofertę, 
a firma „Prasbet” z Grudziądza bardzo szybko i sprawnie ruszyła  
z pracami. Mieszkańców – bo mieli dość potykania się na wyszczer-
bionych płytach chodnikowych i prowincjonalnego wizerunku za-
pchanej samochodami nijakiej ulicy. Szybko jednak okazało się, że 
jest jak zwykle: kupcy piszą petycję, bo nie chcą deptaka, a paru za-
paleńców marzy o regularnych wykopaliskach w rozgrzebanej przez 
rok (albo i dłużej) drodze.

zacją Warszawskiej do momentu prze-
budowy Placu Jana Pawła II, gdzie  
w przyszłości będzie ok. 80 miejsc par-
kingowych. Najpierw musimy prze-
prowadzić remont ratusza, na co do-
staliśmy unijne dofinansowanie, a po 
jego zakończeniu przebudować otocze-
nie, czyli Plac Jana Pawła II. Jednak-
że zamiast likwidowanych stanowisk  
w ciągu ulicy Warszawskiej, do użytku 
kierowców oddaliśmy już w ubiegłym 
roku ponad 200 miejsc parkingowych 
przy ul. Ściegiennego oraz kilkanaście 
nowych miejsc za Hotelem Polonia.  
W najbliższym otoczeniu ulicy War-
szawskiej pojawią się prawdopodobnie 
jeszcze w tym roku nowe miejsca par-
kingowe w ulicy Nadfosnej i Mikołaj-
czyka. Nie jest więc prawdą, że miejsc 
parkingowych drastycznie ubyło. Licz-
by mówią same za siebie – mówi za-
stępca prezydenta Ewa Gładysz.

Mieszkańcy chcą deptaku
Protestując przeciwko zamknięciu 

Warszawskiej dla samochodów kupcy 
powołują się również na interes klien-
tów. Problem w tym, że trudno zna-
leźć ciechanowian, którym nie podoba 
się pomysł uczynienia z ulicy deptaku.  
– Od lat mówi się o deptaku. W mieście 
nie ma przestrzeni publicznej, miejsca 
z kawiarniami, stolikami na ulicy, ga-
lerią, itp. – powtarzają mieszkańcy. 
To powszechna opinia. Również nie 
wszyscy kupcy z Warszawskiej podpi-
sali petycję, a i nie każdy, który to uczy-
nił, tak czarno widzi przyszłość handlu 
na tej ulicy. – Podpisałem protest, ale 
tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby 
handel tu upadł. Ulica nie jest taka dłu-
ga, przejść parę metrów na piechotę to 
nie problem – mówi właściciel jednego  
z lokali, który woli pozostać anonimo-
wy. – Nie zakładam najgorszego sce-
nariusza. Dla handlu w centrach miast 

groźniejsze niż deptaki są wielkopo-
wierzchniowe galerie – twierdzi inny 
kupiec z Warszawskiej. 

„Zatrzymamy wam 
Warszawską, jak zamek”
Póki co Urząd Miasta, kupcy  

i mieszkańcy Warszawskiej mają 
większy problem. Zgodnie z prawem 
przy okazji inwestycji samorząd musi 
zapewnić nadzór archeologiczny.  
W przypadku remontu Warszawskiej 
sprawuje go Agata Byszewska. Pani 
archeolog stale monitorowała wykopy, 
dokumentując i fotografując wszyst-
kie znaleziska. Po zdjęciu wierzchnich 
warstw ulicy odsłonięto i zinwentary-
zowano relikty dawnego miasta – po-
zostałości murowanych budynków  
i ewentualnej drewnianej zabudowy. 
Ustalono przebieg miejskiej fosy bie-
gnącej prostopadle do osi ulicy. Ale nie 

wszystkim podobało się, że archeolo-
giczne badania nie przekształcają się  
w regularne wykopaliska. 

Ze strony kilku osób pojawił się za-
rzut niedbałego nadzoru, również pod 
adresem Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. W tej sytuacji pełniący tę 
funkcję Krzysztof Kaliściak 15 czerwca 
wydał decyzję o wstrzymaniu na okres 
miesiąca robót ziemnych w części ulicy 
Warszawskiej na odcinku od Pułtuskiej 
do Nadfosnej. Chodzi o 12-metrowy 
pas po wschodniej stronie ulicy. Ekipa 
archeologów ma 4 tygodnie na przeba-
danie znaleziska. Ale niektórzy arche-
olodzy prognozują, że będą siedzieć  
w wykopach pół rok, rok, a nawet dłu-
żej. „Zatrzymamy wam Warszawską, 
jak wcześniej zamek” – są tacy, któ-
rzy zapowiadają to z widoczną satys-
fakcją.

Mieszkańcy i kupcy  
łapią się za głowę

– Brak słów na takie podejście. 
Nasz los nic dla nich nie znaczy. Pół 
roku?! Zbankrutujemy! – zżyma się 
wielu handlowców z Warszawskiej. 
Równie rozjuszeni są mieszkańcy ulicy. 
– Niedoczekanie, żebyśmy przez jedne-
go czy drugiego nawiedzonego zostali 
na zimę z rozkopaną ulicą – to najła-
godniejsze komentarze. Na razie na po-
zostałej części drogi prace przebiegają 
bez zmian, ale „Prasbetowi” zaczyna 
brakować frontu robót. W tej sytuacji 
front inwestycyjny musi być przesu-
nięty na dalszy odcinek ulicy – od Nad-
fosnej do Mikołajczyka z całkowitym 
wyłączeniem tego fragmentu z ruchu. 
– Nie planowaliśmy tego. Chcieliśmy 
najpierw oddać do użytku całkowi-
cie zakończony odcinek Warszawskiej  
do Nadfosnej z nową nawierzchnią, żeby 
jak najmniej utrudniać ludziom życie. 
Rozumiem konieczność rzetelnego udo-
kumentowania znalezisk, ale nie mniej 
ważny jest interes mieszkańców – mówi 
prezydent Waldemar Wardziński..  
Za nadzór i wszystkie prace arche-
ologiczne płaci miasto z naszych po-
datków. Im dłużej trwają, tym więcej 
kosztuje to nas wszystkich. Kosztuje 
dosłownie i w przenośni.

Ewa Blankiewicz
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Po zdjęciu warstw asfaltu na ul. Warszawskiej odsłonię-
ty został zabytkowy bruk. Budowa nowej sieci wodociągo-
wej, deszczowej i kanalizacyjnej wymagała zdjęcia dawnej 
nawierzchni. Zadecydowano, że bruk zostanie wykorzystany  
do wyremontowania uliczek sąsiadujących z Warszawską,  
m. in. na Nadfosnej i Mikołajczyka.

red.

Tak ma wyglądać obelisk – wizualizacja Marka Zalewskiego

Rada Miasta wyraziła zgodę na wzniesienie obelisku Pamięci Ciechanowian Żoł-
nierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Ma stanąć na ul. Armii Krajowej przy 
skrzyżowaniu z ul. Gen. Władysława Sikorskiego. Inicjatorem budowy obelisku jest 
ciechanowski obwód Światowego Związku Żołnierzy AK.

Przy ul. Armii Krajowej  
stanie Obelisk Pamięci

Bruk z Warszawskiej
trafi na sąsiednie 

uliczki

 – Chcemy upamiętnić w ten sposób miesz-
kańców naszego miasta i ziemi ciechanowskiej, 
którzy walczyli w czasie II wojny światowej  

w szeregach polskiego wojska albo brali 
udział w działaniach konspiracyjnych od 1939 
do 1956 roku – mówi pomysłodawca przed-

sięwzięcia Zygmunt Blan-
kiewicz, prezes ŚZŻAK  
w Ciechanowie. – Jako or-
ganizacja pozarządowa przy-
gotowaliśmy wniosek o do-
tację na budowę obelisku  
ze środków Ministerstwa 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych – informuje 
prezes. Wniosek o przyzna-
nie 31 500 zł został złożo-
ny 23 czerwca za pośrednic-
twem Zarządu Głównego 
ŚZŻAK. Obelisk bezpłatnie 
zaprojektował ciechanowski 
rzeźbiarz Marek Zalewski.

E.B.

PARKINGI W CENTRUM MIASTA
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Ruszyły prace budowlane na ul. Armii Krajowej

Miesiąc przed planowanym terminem 
zakończyła się budowa ulic 11 Listopada  
i nowozagumiennej. Mieszkańcy Ciecha-
nowa zyskali estetyczną ulicę i 50 nowych 
miejsc parkingowych w centrum miasta.

Ta ważna inwestycja zostanie wsparta przez 
Wojewodę Mazowieckiego w ramach Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwotą 
874 900 zł. Suma ta stanowi 50% wartości zadania. 
Drugą połowę kosztów pokrywa miasto. Roboty 
na 11 Listopada i Nowozagumiennej wykonał Za-
kład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan, Ener-
getycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy z Cie-
chanowa. Wybudowano tu kanalizację deszczową, 
chodniki i nawierzchnię jezdni, a także 50 miejsc 
parkingowych  –  tak pożądanych przez mieszkań-
ców w centrum miasta.

A.G.

11 Listopada 
w ekspresowym tempie

Ratusz w rękach 
budowlańców

Remont tego zabytkowego obiektu prze-
prowadzi firma Anatex z Białegostoku, któ-
ra wygrała przetarg oferując korzystną cenę  
3,9 mln zł za wszystkie prace budowlane  
i wykończeniowe. Całość kosztów łącznie  
z wyposażeniem i wszystkimi przyłączeniami 
zewnętrznymi powinna zamknąć się w kwo-
cie 5,5 – 6 mln zł.

Rewitalizacja naszego ratusza znalazła się 
wśród inwestycji rekomendowanych do dofinanso-
wania przez Zarząd Województwa w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Remont zostanie wsparty z UE 
kwotą 4,2 mln zł. To dofinansowanie w granicach 
70-75% wartości zadania. Do kosztów moderniza-
cji trzeba jeszcze doliczyć przygotowanie doku-
mentacji, ekspertyz, badań geodezyjnych i myko-
logicznych, ponieść koszty wyposażenia budynku. 
Do tej pory z budżetu miasta na ten cel wydano już 
526 tys. zł. Zgodnie z planem wszystkie roboty bu-
dowlane zakończą się na przełomie czerwca i lipca 
2010 r. Po rewitalizacji czekają nas spore zmiany. 
Urząd Stanu Cywilnego będzie się mieścił na par-
terze w części bocznej. W części głównej ratusza 
będą zlokalizowane miejsca poświęcone historii 
miasta, współpracy miast partnerskich, promocji. 
Piętro będzie częścią reprezentacyjną, będzie tam 
siedziba prezydenta. Na górze skrzydła bocznego 
ulokowany zostanie Wydział Finansowy.

A.G.

Do 25 czerwca zainteresowane firmy mogły składać oferty w przetargu na przebudowę 
ulic: Strażackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowę nowoprojektowanej ulicy łączącej 
Strażacką z ul. 17 Stycznia. Prace ruszą po wyłonieniu wykonawcy i podpisaniu umowy. 

Nowa droga i kolejne parkingi na około 100 aut

Inwestycja została rekomendowana do dofinan-
sowania przez Zarząd Województwa w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego z kwotą dofinansowania w wyso-
kości 2 425 200 zł. Dzięki nowej drodze poprawi się 
przepustowość ruchu w śródmieściu. Będzie moż-
na wygodniej dojechać do Przedszkola Nr 4 oraz 
Centrum Kultury i Sztuki. Podczas projektowania 
drogowej infrastruktury pomyślano też o nowych 
parkingach. W planach zarezerwowano miejsce na 
ponad 100 miejsc postojowych w tej części miasta. 
Duży parking na 63 miejsca ma powstać przy ul. 
Strażackiej. Przy Kopernika będzie mogło stanąć 

30 aut. Dodatkowo będą wyznaczone miejsca dla 
samochodów wzdłuż ul. Małgorzackiej i Sierakow-
skiego.                                                              A.G.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

na przełomie czerwca i lipca rozpoczęły się prace budowlane na ul. Armii Krajowej. 
Wykonawca – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazo-
wieckiego oraz PLAnETA z Warszawy otrzymał dokumentację projektową drogi i zado-
mawia się na terenie budowy. Inwestycja kosztować będzie miasto 15,5 mln. zł. To I etap 
budowy wewnętrznej pętli miejskiej.

Trzeba się uzbroić w cierpliwość 
na okres najbliższych 12 miesięcy. 
Będą utrudnienia w ruchu. Wykonaw-
cy zapewniają jednak, że dołożą wszel-
kich starań, żeby w jak najmniejszym 
stopniu utrudnić życie kierowcom po-
ruszającym się w tym rejonie miasta. 
Ruch uporządkuje tymczasowa orga-
nizacja – połówkowe wyłączanie jezd-
ni. Nocą zastosowana będzie sygnali-
zacja świetlna z ruchem wahadłowym. 
– Z uwagi na to, że trwają prace dro-
gowe w centrum miasta, roboty na ul. 
Armii Krajowej w najbliższych miesią-
cach będą prowadzone tak, by nie blo-
kować ruchu. Wykonawca zaczął bu-
dowę chodników i przygotowuje teren 
pod nową nitkę na terenach zielonych 
wzdłuż istniejącej drogi. Dopiero po wybudowaniu 
nowej jezdni zmodernizowane zostaną stare pasy 
drogi – mówi prezydent Waldemar Wardziński.

nowa nawierzchnia, lampy, ekrany 
akustyczne i ścieżki rowerowe

Jezdnia na Armii Krajowej zostanie rozebrana, 
bo wzmocnienia wymaga zbyt słaba podbudowa. 
Stara nitka zyska nową nawierzchnię. Przebudo-
wane zostaną biegnące tędy gazociągi, sieć elek-
troenergetyczna, telekomunikacyjna, oświetlenie 
uliczne, sygnalizacja świetlna. Hałas ograniczą za-
montowane wzdłuż drogi ekrany akustyczne. Zy-
skamy kilometry ścieżek rowerowych, które będą 
nieodłączną częścią pętli. Wchodzące w jej skład 
ulice jednojezdniowe będą mieć jednostronną 
ścieżkę, a te o dwóch jezdniach – dwustronną. Do-
tyczy to trzech części pętli: ulicy Armii Krajowej, 
nowej drogi, łączącej Pułtuską z ul. Wojska Pol-
skiego oraz odcinka między Mleczarską i Płocką.

13,5 km pętli za 150 mln zł
Przebudowa Armii Krajowej to I etap budo-

wy miejskiej pętli łączącej drogi krajowe nr 50  

Armii Krajowej  
– rusza inwestycja za 15,5 mln zł

i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem 
dróg powiatowych. Łącznie powstanie 13,5 km no-
wych dróg za ogromną cenę ok.150 mln zł. Pozo-
stałe etapy tej ogromnej inwestycji komunikacyjnej 
są w fazie projektowania. Budowlane i wykonaw-
cze projekty wykonuje konsorcjum firm: OCSC  
Sp. z o.o. i O’Connor Sutton Cronin & Associates 
Ltd. Zawarta 8 maja umowa przewiduje opracowa-
nie projektów budowlanych w ciągu 7, a projektów 
wykonawczych – 14 miesięcy od daty podpisania 
umowy. Szybsze opracowanie projektów budowla-
nych pozwoli na uzyskanie tzw. decyzji o zezwo-
leniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisami jest to decyzja łączą-
ca w sobie dawną decyzję lokalizacyjną i pozwole-
nie na budowę). Wydanie tej decyzji przez Staro-
stę Ciechanowskiego otworzy drogę do podpisania 
umowy o dofinansowaniu zadania ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007-2013. Wewnętrzna 
pętla miejska znajduje się na liście inwestycji priory-
tetowych dla województwa mazowieckiego.

A.G.

Na ul. Strażackiej w pobliżu Szkoły Muzycznej miasto 
wybuduje parking na ponad 60 miejsc

Na ul. Nowozagumiennej, oprócz sieci deszczowej, na-
wierzchni i chodników  powstały nowe miejsca parkin-
gowe

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Współpraca się opłaca
Dzięki współpracy Urzędu Miasta i spółdzielni mieszkaniowej „Ma-

zowsze” powstało 10 miejsc postojowych przy ul. Ranieckiej 6 oraz wjazd  
z ul. Armii Krajowej pomiędzy budynkami 35 i 39. Współdziałanie z SMLW 
„ZAMEK” zaowocowało budową wjazdu z ul. Sikorskiego pomiędzy budyn-
kami ul. Armii Krajowej 16 i Sikorskiego 6.

Remont ul. Przelotnej
Przelotną jeździ coraz więcej samochodów, sporo też na niej parkuje. Bru-

kowa nierówna nawierzchnia mocno dała się im we znaki, dlatego na zlece-
nie Urzędu Miasta firma „Koptrans” oczyściła nawierzchnię tej drogi.  Ulica 
została utrwalona specjalną emulsją i grysami. Prace opóźniały niekorzystne 
warunki atmosferyczne – częste opady deszczu uniemożliwiały położenie as-
faltowej emulsji.

Zieleń oczkiem w głowie
Na miejskich 

rabatkach, kwiet-
nikach i gazonach 
pracownicy zieleni 
posadzili ok. 18 tys. 
j e d n o r o c z n y c h 
barwnych kwiatów. 
Pięknie prezentuje 
się nowa rabatka na 
Pl. Jana Pawła II. W 
parku M. Konopnic-
kiej rośnie już ok. 
40 młodych, nowo-
posadzonych buków 
i lip. Zajęły miejsce 
usuniętych starych i chorych drzew. Na terenie zielonym przy Szkole Pod-
stawowej Nr 4 posadzono 17 kasztanowców, a na farnym wzgórzu przybyło  
ok. 200 krzewów. Oby nie zainteresowali się nimi wandale…

Uwaga! Remonty chodników na Kargoszynie
Trwa przetarg na wykonawcę remontów nawierzchni chodników  

w ul. Asnyka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do budynku 
nr 25 – lewa strona), ul. Wyspiańskiego (od Broniewskiego do Kicińskiego  
– lewa strona), ul. Broniewskiego (od Wyspiańskiego do Słowackiego – prawa 
strona) oraz ul. Żeromskiego (odcinek od Wyspiańskiego do boiska I Liceum 
Ogólnokształcącego – strona lewa). Miasto ogłosiło też przetarg na remont 
dalszego odcinka chodnika przy ul. Asnyka (do ul. Kargoszyńskiej) i przy Pl. 
Piłsudskiego. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ciechanow.pl w zakładce Gospodarka/Przetargi. Informacji udzielają 
także pracownicy Inżynierii Miejskiej pod numerem telefonu 0 23 674 92 48.

Zarządca cmentarza komunalnego
Został rozstrzygnięty przetarg na zarządzanie cmentarzem komunalnym  

i dzierżawę budynku zakładu pogrzebowego na okres 5 lat (od 1 czerwca br. 
do 31 lipca 2014 r.). Zarządcą cmentarza komunalnego pozostał Zakład Usług 
Pogrzebowych i Cmentarnych „Gostków” Tadeusza Antosika, który przedsta-
wił najkorzystniejszą ofertę.

A.G.

Samorządu Miasta
gazeta

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

ZWiK stara się  
o środki na inwestycje

Usuwanie azbestu  
– jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Miasta przeznaczy w tym roku 80 tys. zł na dopłaty  

do usunięcia i unieszkodliwienia pokryć dachowych zawierających 
azbest. Mogą się o nie ubiegać zarządcy i właściciele budynków, 
którzy chcą wymienić dachy.

W tym roku chęć sięgnięcia 
po dopłatę zgłosiło 14 osób (w ca-
łym ubiegłym roku – 34). Dopłaty 
na łączną kwotę 11 700 zł uzyskało 
już 6 osób. Ważna informacja: ze 
względu na szkodliwość azbestowe-
go pyłu nie mogą być dofinansowane 
prace wykonane we własnym zakre-
sie. Musi się tym zająć wyspecjalizo-
wana firma. Wykaz podmiotów z na-

szego terenu wykonujących tę usługę 
oraz regulamin udzielania dofinan-
sowania dostępne na stronie interne-
towej Urzędu Miasta www.um.cie-
chanow.pl w zakładce Ekologia/
Gospodarka odpadami.. Informacje 
można też uzyskać w Wydziale Inży-
nierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta, tel. (023) 674 92 
83.                                               red.

Oddać sąsiadowi śmieci, które 
„zgubił” w lesie? Może to jest sposób 
na osoby, które podrzucają własne od-
pady do lasu? W połowie maja jeden 

z portali in-
ternetowych 
zapropono-
wał akcję przeciwko ludziom zaśmie-
cającym lasy. Zachęca do przyłącze-
nia się do akcji, bo przecież sarny nie 
jedzą karmelowych batoników, dzi-
ki nie czytają gazet, a dzięcioły nie 
piją piwa. Na stronie internetowej 
czytamy: „Zwróć uwagę na to, który  
z mieszkańców twojej miejscowości 
zanieczyszcza przyrodę i pod osłoną 
nocy wyrusz do lasu, zbierz te śmieci, 
a następnie wysyp je na terenie jego 
gospodarstwa”. Pomysł kontrowersyj-
ny, ale czy nie byłby dobrą nauczką 
dla „zaśmiecaczy”?

red.

Czy wiewiórki  
zbierają złom? 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozpoczął dużą inwestycję  
– budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wojska Polskiego, 
Gruduskiej i Przasnyskiej. To zadanie jest częścią modernizacji  
i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Cie-
chanowa.

Przewidywany koszt budowy 
kanalizacji sanitarnej w wymienio-
nych ulicach to blisko 7,8 mln zł net-
to. ZWiK stara się o wsparcie zada-
nia pożyczką w wysokości 3,9 mln zł  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-

Mieszkańcy będą mogli bezpłat-
nie oddać niepotrzebne meble i popsu-
ty sprzęt AGD. Niepotrzebne odpady 
wielkogabarytowe należy ustawić przy 
pojemnikach na śmieci (na osiedach jed-
norodzinnych) oraz pojemnikach do se-
lektywnej zbiórki odpadów (tereny bu-
downictwa wielorodzinnego) najpóźniej 
do godz. 8.00 dnia, w którym przeprowa-
dzana będzie zbiórka. Koszt zbiórki po-

Zbiórka wielkogabarytowych śmieci
Będzie okazja do pozbycia się starych mebli oraz zepsutego sprzętu RTV i AGD, który zalega piwnice i strychy. W dniach 17-26 sierpnia miasto 

planuje przeprowadzenie pilotażowej nieodpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

niesie Urząd Miasta ze środków Gmin-
nego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Na osiedlach jed-
norodzinnych akcja będzie przeprowa-
dzona w dniach 17-24 sierpnia według 
harmonogramu selektywnej zbiórki od-
padów. Na osiedlach mieszkaniowych 
z zabudową wielorodzinną zbiórka od-
będzie się w dniach 25-26 sierpnia:  
25 sierpnia na osiedlach: Powstańwów 

nej i zamierza ją spłacić w 10 ratach 
w latach 2010-2019. Podczas ostat-
niej sesji Rady Miasta radni wyrazi-
li zgodę na ustanowienie zastawu na 
udziałach spółki w celu udzielenia 
gwarancji bankowej zabezpieczają-
cej pożyczkę.                             red.

Wielkopolskich, Aleksandrówka I i II, 
Śródmieście, Jeziorko, 40 - lecia, Kru-
bin, 26 sierpnia – Bloki, Kargoszyn, 
Płocka.

Przypominamy, że poza planowaną 
akcją zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny osoby fizyczne mogą bezpłatnie 
oddawać do Miejskiego Punktu Zbiór-
ki Odpadów Problemowych na terenie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

przy ul. Gostkowskiej 83. Punkt jest 
czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 9.00 do 14.00 oraz w każdą 
pierwszą sobotę miesiąca w tych samych 
godzinach. Zużyty sprzęt przy zakupie 
nowego przyjmują także sklepy zajmu-
jące się sprzedażą artykułów elektrycz-
nych i elektronicznych, tj. przy zaku-
pie np. lodówki możemy starą oddać do 
sklepu.                                            A.G.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LIPIEC/SIERPIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• VII/VIII – „Wakacje z książką”. 
Konkursy plastyczne i literackie  
/Miejska Biblioteka Publiczna – Filia 
Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
• od 13.VII w godz. 10.00-12.00 – za-
jęcia wakacyjne dla dzieci /CKiSz/   
• 19.VII godz. 12.00 – Biesiada Po-
etycka /Kawiarnia Artystyczna/

• W lipcu na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy: „Anioły  
i demony”, „Różowa pantera 2”, „Woj-
na polsko-ruska”, „Noc w muzeum 2”, 
„Afonia i pszczoły”, „U pana Boga  
za miedzą”, „Epoka lodowcowa 3” .

oprac. K.D.

Spotkania

Film

Wystawy

Wyniki egzaminów 
6-klasistów 

2 kwietnia w sześciu szkołach 
podstawowych w Ciechanowie od-
był się egzamin sprawdzający dla 
uczniów klas szóstych. Przy mak-
symalnej liczbie 40. punktów śred-
nia dla Gminy Miejskiej Ciecha-
nów wyniosła 22,33; dla powiatu 
– 20,89. Najlepszy wynik w tego-
rocznych sprawdzianach uzyska-
ła Społeczna Szkoła Podstawowa 
ze średnią 29,17. Kolejne pozycje 
zajęły: SP Nr 4 – 23,10; SP Nr 6  
– 21,27; SP Nr 3 – 21,03; SP Nr 7  
– 20,39; SP Nr 5 – 19,00.

Dzień Dziecka na sportowo 
29 maja w Gimnazjum Nr 3 ob-

chodzono Dzień Dziecka. Impreza 
upłynęła w sportowej atmosferze. 
Nad całością czuwali nauczyciele 
wychowania fizycznego. Zmagania 
rozpoczęły 8-osobowe reprezenta-
cje klas pierwszych, które rozegrały 
bieg wahadłowy, bieg ze skakanką, 
wyścig z przeplataniem szarf, bieg  
z prowadzeniem piłki nożnej, druży-
nowy skok z miejsca oraz  rzut wo-
reczkiem do celu. Po wyrównanej 
walce pierwsze miejsce zajęła dru-
żyna z 1d. Drugoklasiści zmierzyli 
się w turnieju unihokeja. Najlepiej 
wypadła 2g. Uczniowie klas trze-
cich wzięli udział w rozgrywkach 
piłki siatkowej. Wygrała klasa 3 g. 
Miłą niespodzianką dla wszystkich 
uczestników były zakupione przez 
Radę Rodziców lody i słodkości. 

red. 

Z życia szkół  
i przedszkoli

Dni Patrona… 

II Olimpiada Sportowa

• 4. VII – KUPALNOCKA. Więcej 
str. 2
• 7. VII godz. 19.00 – koncert zespo-
łu Livin’ Blues Xperience z Holandii. 
Jako suport wystąpi ciechanowska gru-
pa Cukier / Kawiarnia Artystyczna/
• 11. VII godz. 18.00 – w ramach 
„Letnich Koncertów Muzyki Dawnej” 
wystąpi zespół Pro Musica Antiqua  
/Muzeum Szlachty  Mazowieckiej/
• 17-19.VII – S’TRASH’YDŁO. 
Szczegóły str. 1
• 2.VIII – Biesiada Kasztelańska /bło-
nia zamkowe/
• 8.VIII godz. 18.00 – „Letni Koncert 
Muzyki Dawnej” /Muzeum Szlachty  
Mazowieckiej/

Fragmentem wiersza Tadeusza Kubiaka rozpoczęto II olimpiadę Sportową zorganizowaną 2 czerw-
ca przez Szkołę Podstawową nr 5 przy współpracy z Kolegium nauczycielskim. Honorowy patronat nad 
imprezą objął prezydent Waldemar Wradziński. 

Uczestnicy olimpiady na pamiątkowym zdjęciu z zaproszonymi gośćmi

Młodzież z Gimnazjum Nr 3 oddała hołd swojej patronce – Marii 
Konopnickiej• Do 20.VII – „Malarstwo” Leszka 

Sokolla /Galeria „C”/
• 6.VII godz. 17.00 – wernisaż wysta-
wy grafiki, malarstwa i rysunku Bo-
gumiły i Jana Pręgowskich  /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• VII/VIII – „Malarstwo” Włodzimie-
rza Komorowskiego „Komora” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

MBP w czasie 
wakacji

W okresie wakacji, od 22 czerw-
ca do 31 sierpnia, Miejska Biblioteka 
będzie czynna w następujących godzi-
nach:
Biblioteka Główna (ul. Batalionów 
Chłopskich 15) – od poniedziałku do 
wtorku w godz. 10.00-17.00, środa-
piątek w godz. 9.00-16.00,
Filia nr 1, 2 i 3 (ul. Kicińskie-
go 21/23, ul. Sempołowskiej 19  
i ul. Reutta 13) – poniedziałek, wtorek, 
środa i piątek w godz. 10.00-17.00,  
w czwartek w godz. 9.00-16.00.

Zawody odbyły się w hali spor-
towej przy ulicy 17 Stycznia, gdzie 
zmierzyli się uczniowie klas pierw-
szych i drugich ze Społecznej  Szko-
ły Podstawowej oraz Szkół Podsta-
wowych Nr 3, 4, 5, 6. Rozgrywki 
poprowadził znany z programu 
„Domowe przedszkole” dr Tade-
usz Staniszewski. Sędziami byli 
studenci Kolegium Nauczyciel-
skiego. Konkurencje dostarczyły 
kibicom wielu emocji. Rywaliza-
cjom przyglądali się też zaprosze-
ni goście, wśród nich m.in.: meda-
lista olimpijski Szymon Kołecki, 
dyrektor Zakładu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli Adam Krzemiński, 
dyrektor Kolegium Nauczycielskie-
go Danuta Kwiatkowska. W czasie 
przerw między konkurencjami i prac 
komisji sędziowskiej uczestnicy po-
dziwiali występy wokalne przygo-
towane przez Alę Stypik i zespół 
„Chłopcy z piątki”. Uczniowie z kla-
sy IIb Jakub Jaszczak i Jakub Cera-

nowski przygotowali pokaz tekwon-
do. Emocje sięgnęły zenitu w chwili 
ogłoszenia wyniku. I miejsce zajęła  
SP Nr 3, II miejsce – SP Nr 4, III – 
SP Nr 5, IV miejsce – SP Nr 6 i Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa STO. 
Uczestnicy zostali nagrodzeni pa-

…w Gimnazjum nr 3
22 maja uhonorowano patronkę 

Gimnazjum Nr 3 Marię Konopnicką, 
jej życie, twórczość i związki z Cie-
chanowem. Gościem uroczystości 

był ambasador Bogusław Zakrzew-
ski oraz aktor Dariusz Kowalski. 
Laureatom potyczek ortograficznych 
oraz konkursu „Konopnicka bliska 
każdemu z nas” wręczono dyplomy 
i nagrody książkowe. Szkolny zespół 
wokalny zaśpiewał piosenki z reper-
tuaru musicalu „Metro”. Uczniowie 
klas 2a, 1e oraz 2b zaprezentowali 
krótką inscenizację „Powróćmy jak 
za dawnych lat”. Były wiersze i scen-
ki z baśni „O krasnoludkach i sierot-
ce Marysi”. Wrażeń dostarczył też 
Zespół Muzyki Dawnej „Horrendus” 
prowadzony przez Bogumiłę Nasie-
rowską. 

…w Gimnazjum nr 4
14 maja w Gimnazjum Nr 4 zor-

ganizowano „VI Gimnazjalny Bieg na 
Orientację”. Na 5-kilometrowej tra-
sie spotykały się 3-osobowe zespoły  

z różnych klas. 
Uczestnicy musie-
li wykazać się spo-
strzegawczością, 
zdolnością koncen-
tracji, logicznego 
myślenia i zespoło-
wego podejmowa-
nia decyzji. Pomo-
cą mogła im służyć 
jedynie mapa z wy-
tyczonym szlakiem 
oraz busola. Wygra-
ła klasa IIIb w skła-
dzie: Natalia Sien-
kiewicz, Mariusz 
Mańkowski i Karol 
Ułasiuk. II miejsce 
zajęła klasa IIIe (To-
masz Rytlewski, Da-

niel Wroński, Aleksandra Bruździak),  
a trzecie – klasa Ib (Grzegorz Cy-
bulski, Łukasz Brzoza, Karolina Ra-
czyńska). Zmagania zakończyły się 
zasłużonym odpoczynkiem podczas 
wspólnego pieczenia kiełbasek przy 
ognisku. Na uroczystym apelu zwy-
cięzcy otrzymali medale ufundowane 
przez Radę Rodziców. Tegoroczny 
bieg odbywał się dzięki życzliwości  
1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Ciężar organizacyjny imprezy wzię-
ły na siebie nauczycielki Małgorzata 
Nowakowska, Magdalena Rykowska 
i Katarzyna Palińska.

red.

miątkowymi dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi, które ufundował pre-
zydent miasta, spółki miejskie PUK, 
ZKM i ZWiK, Zarząd Osiedla nr 5  
i 10, WSiP, MAC oraz Firma Spo-
key. 

Aneta Głuszniewska
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Godne miejsce dla papieża Polaka
U stóp farnego wzgórza, przy ko-

ściele, stanie pomnik Jana Pawła II. 
Rzeźba o wysokości 3,5 m autorstwa 
Marka Zalewskiego ustawiona zo-
stanie na granitowej płycie. Wokół 
pomnika ułożone zostaną granitowe 
chodniki. Do pomnika prowadzć bę-

dzie szeroka aleja. Całości dopełni 
zieleń – niskie żywopłoty i klomb usy-
tuowany u stóp ołtarza. Całość kosz-
tów zagospodarowania terenu  wokół 
pomnika (300 tys. zł) poniesie Urząd 
Miasta.

red.

Zmobilizowani przez pracow-
ników socjalnych mieszkańcy 
wspólnymi siłami odnawiają bloki  
i klatki budynków socjalnych. 
Nowy model pracy zapoczątko-
wał w 2006 roku projekt pod na-
zwą „Mieszkać ładniej”. Lokato-
rzy domu przy ul. Sierakowskiego 
odnowili klatki schodowe i ogro-
dzenia. Farby dostarczył TBS.  
W 2007 roku podobne projekty pod 
nazwą „Zadbajmy razem” zreali-
zowano w blokach komunalnych 
przy ulicy Wyzwolenia i Okrzei. 
W bieżącym roku nadszedł czas 
na akcję „Razem zrobimy więcej”, 

MOPS zachęca do aktywności
Miejski ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie od czte-

rech lat poszerza swoją  ofertę, podejmując niekonwencjonalne 
działania na rzecz zintegrowania lokalnych społeczności. 

przeprowadzoną w budynkach so-
cjalnych przy ulicy Niechodzkiej. 
30 czerwca w Parku Marii Konop-
nickiej odbył się piknik integracyj-
ny, na którym uczestnicy projektu 
wspólnie z mieszkańcami miasta 
świętowali zakończenie prac. Nie-
zawodnym partnerem w realizacji 
tego typu projektów jest Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego. 
Mieszkańcy mogą również liczyć 
na pomoc pracowników Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miasta, jak rów-
nież na zarządy osiedli. 

red.

Międzynarodowa wymiana „Cre-
ating Cross Cultural Habitat” została 
zorganizowana w ramach programu 
Unii Europejskiej „Młodzież w dzia-
łaniu”. Ogólnym celem projektu była 
integracja młodych ludzi z różnych 
krajów Europy. Młodzi dokonali tego 
m.in. przez wspólne zaprojektowanie 
Europejskiego Miasta. Dyskutowali  
o komunikacji, strukturze, recyklingu, 
rozwoju gospodarczym i ekonomicz-
nym, obszarach rekreacyjnych. Odby-
li też kilka wycieczek, uczestniczyli 

Młodzież w działaniu
na zaproszenie tureckiej organizacji młodzieżowej o.S.E.K 

Genclik Klub kilkoro uczniów Gimnazjum TWP wyruszyło 
na wspaniałą przygodę do miasta Sapanca w regionie Sakarya  
w Turcji, gdzie w dniach 16-24 maja spotkała się młodzież z nie-
miec, Węgier, Polski i Turcji.

w konkursach  kreatywności i spotka-
li się z władzami miasta. Na koniec 
wymiany zaprezentowali mieszkań-
com Adapazari (stolicy regionu) zbu-
dowane przez siebie makiety miast. 
Uczniowie Gimnazjum TWP za po-
mocą multimediów, folderów i katalo-
gów pokazali Ciechanów. To tu odbę-
dzie się kolejne tego typu spotkanie. 
W grudniu 2009 roku do naszego mia-
sta przyjadą goście z Turcji, Niemiec  
i Armenii. Przygotowania juz trwają. 

red.

Nagrody I stop-
nia w wysokości 
900 zł otrzymali: Li-
dia Bogucka (Miej-
ski Zespół Szkół Nr 
1), Kinga Zembrzu-
ska (SP Nr 4), Mate-
usz Jankowski (SP  
Nr 5), Alicja Markie-
wicz, Jakub Sawul-
ski, Paulina Walesz-
czak (Gimnazjum  
Nr 1) i Mikołaj 
Stawicki (Szko-
ła Podstawowa 
STO). Nagrody II 
stopnia wyniosły  
500 zł. Otrzymali je: Monika Ma-
ruszewska, Klaudia Maciejak, Paweł 
Ruszkowski, Adrian Matuszewski, 
Justyna Kołakowska, Michał Kowal-
czyk, Emilia Olszewska (MZS Nr 
1), Justyna Przybyszewska, Mariusz 
Tyszkiewicz, Sylwia Piasecka (MZS  
Nr 2), Alicja Stypik, Martyna Żuraw-
ska, Patrycja Kęsik, Michał Smycz, 
Małgorzata Zalewska, Kamil Pobo-
ży, Julian Trzciński (SP Nr 5), Kinga 
Kwiatkowska, Michał Brym, Tomasz 
Pazyrski, Julia Steckiewicz, Dominik 
Cieśliński, Wioleta Tchórzewska (SP 
Nr 6), Monika Warda, Monika Wal-
czak (Gimnazjum Nr 1), Dominika 
Stępińska, Agnieszka Konopa, Justy-

Nagrody prezydenta  
dla najlepszych uczniów

Zakończenie roku szkolnego dla niektórych było wyjątkowo miłe. 
Prezydent Waldemar Wardziński przyznał 50 uczniom nagrody  
za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w sporcie  
i pracy społecznej. 

na Iwancz, Natalia Konwerska (Gim-
nazjum Nr 3), Zbigniew Przygoda 
(Szkoła Podstawowa STO), Paweł 
Tetkowski, Michał Gulczyński, He-
lena Tegene (Gimnazjum STO), To-
masz Rogalski (Gimnazjum TWP). 
Nagrodę w formie tygodniowego wy-
jazdu zagranicznego do Haldensle-
ben (Niemcy) otrzymali: Mateusz 
Godlewski, Michał Godlewski (MZS  
Nr 2), Marcin Podsiadlik (SP Nr 
4), Ewa Michalska, Joanna Żuraw-
ska, Małgorzata Brzezińska (SP 
Nr 5), Wojciech Kęsicki, Katarzy-
na Szymańska i Szymon Matczak  
(SP Nr 6).

red.

Powierzchnia boiska przygotowana  do położenia 
sztucznej murawy

Nagrody dla najlepszych uczniów w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 
wręczył prezydent W. Wardziński

Prace obserwują autor projektu M. Zalewski i orędownik inicjatywy ks. D. Skoczylas

ZOSiP rozstrzyga przetarg  
na budowę Orlika

Na początku lipca miejski Za-
kład Obsługi Szkół i Przedszko-
li wyłoni firmę, która wybuduje  
i wyposaży boiska oraz wyremon-
tuje pomieszczenia sanitarne w po-

wstającym kompleksie spor-
towym Moje Boisko – Orlik 
2012. W przetargu oferty 
złożyło 5 firm. Obiekt ma 
być zlokalizowany na terenie 
Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Inwestycja 
będzie współfinansowana do 
33% wartości przez samo-
rząd Województwa Mazo-
wieckiego, budżet państwa 
– 33% oraz miasto. Wnio-

sek o dofinansowanie ciechanow-
skiej inwestycji został przygotowa-
ny przez ZOSiP oraz Urząd Miasta, 
który zarezerwował na tę inwestycję  
1,3 mln zł. 

red.

Bezpieczne wakacje
W trosce o bezpieczeństwo 

dzieci spędzających wakacje w 
mieście Straż Miejska we współ-
pracy z policją patroluje miejsca 
wypoczynku dzieci i młodzieży: 

boiska sportowe, place zabaw, te-
reny spotkań i imprez. Strażnicy 
apelują do rodziców i opiekunów 
o otaczanie dzieci należytą opie-
ką.                                            red
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Wypoczynek poza miastem 
Jedną z wyjazdowych atrakcji 

będzie obóz socjoterapeutyczno-wę-
drowny. Dzieci uczęszczające do 
świetlicy działającej przy TPD w ter-
minie 30 czerwca – 13 lipca przemie-
rzą trasę  Kraków – Krynica – Ty-
licz. Koszt dofinansowania obozu 
 – 6 tys. zł. 

W dniach 10-18 lipca 45. mi-
nistrantów z ciechanowskich para-
fii będzie wypoczywać w Krynicy 
Morskiej. Wezmą udział w zajęciach 
warsztatowych, psychoprofilaktycz-
nych oraz psychoedukacyjnych.  
Na sfinansowanie przedsięwzięcia 
miasto przeznaczy 4 tys. zł. 

Ciekawą propozycją będą kolo-
nie socjoterapeutyczne w miejscowo-
ści Górzno. Skorzystają z nich pod-
opieczni świetlicy działającej przy 
Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Do-
broczynności. Kolonie  potrwają od 6 
do 27 lipca. Dzieci i młodzież w wieku  
7-16 lat wezmą udział w zajęciach in-
tegracyjnych i kształtujących właści-
we postawy społeczne. Tę inicjatywę 
Urząd wesprze 13 tys. zł.

Półkolonie w mieście 
Miejskie Biuro ds. Rozwiązywa-

nia Problemów Uzależnień, TPD oraz 
PCK zorganizują letnie półkolonie dla 
210 dzieci, które w okresie wolnym 
od nauki pozostaną w Ciechanowie. 

Podczas dwóch turnusów: 20-24 
lipca oraz 27-31 lipca w Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 1 dla  80. wychowan-
ków świetlic socjoterapeutycznych od 
10.00 do 18.00 poprowadzone zosta-

Miasto wyda 59,5 tys. zł  
na letni wypoczynek dzieci

22 czerwca rozpoczęły się wyczekiwane i upragnione wakacje. 
Jak co roku dla najmłodszych mieszkańców Ciechanowa Urząd 
Miasta, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Polskim 
Czerwonym Krzyżem i świetlicami socjoterapeutycznymi, przygo-
tował ofertę spędzenia wolnego czasu. Łączny koszt przedsięwzięcia 
to 59,5 tys. zł.

ną warsztaty profilaktyczne, konkur-
sy plastyczne, zabawy muzyczno-ta-
neczne i turnieje sportowe. Uczestnicy 
zwiedzą JuraPark oraz Muzeum Zie-
mi im. Karola Sabatha w Solcu Ku-
jawskim. Za półkolonie w MZS Nr 1 
miasto zapłaci 20 tys. zł.

Od 29 czerwca do 14 lipca TPD 
w siedzibie Ośrodka Edukacji Kultu-
ralnej „Studio” przy ul. Pułtuskiej 20c 
zapewni swoim podopiecznym zajęcia 
plastyczne, wokalne, taneczne, teatral-
ne i sportowe. Pod opieką instrukto-
rów dzieci w wieku 7-13 lat będą roz-
wijać zdolności manualne i ruchowe. 
W programie znajdą się także wyjścia 
na krytą pływalnię, oglądanie filmów, 
zabawy i konkursy. Dla 70. uczestni-
ków przewidziany jest posiłek. Ofer-
tę TPD prezydent dofinansuje kwotą  
6,5 tys. zł. 

W dniach 1-15 lipca oraz 16-31 
lipca PCK w siedzibie przy ul. Rzecz-
kowskiej 11 poprowadzi zajęcia  
w świetlicy i plenerze. Będą biegi pa-
trolowe, turnieje, konkursy, zabawy, 
dyskoteki, wyjścia na basen i spotka-
nia z ciekawymi gośćmi. Dzieci otrzy-
mają do dyspozycji sprzęt kompute-
rowy. Będą uczyć się asertywności, 
radzenia sobie ze stresem, nawiązy-
wania kontaktów z rówieśnikami, hi-
gieny osobistej, udzielania pierwszej 
pomocy. Zwiedzą Jednostkę Wojsko-
wą, Państwową Straż Pożarną, firmę 
Dellitissue, Krainę Westernu w Sarno-
wej Górze i Niestum. 60. kolonistom 
organizatorzy zagwarantują 2 posiłki 
(śniadanie i obiad). Finansowy wkład 
miasta to 10 tys. zł.

K.D.

Pamięć 
o antykomunistycznej partyzantce

Każdy patrol miał swojego patro-
na, lokalnego bohatera niepodległo-
ściowej konspiracji lat powojennych. 
Ciechanowski – Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza ps. „Rój”, ostrołęcki – 
Zacheusza Nowowiejskiego ps. „Jeż”, 
mławski – Wacława Grabowskiego 
ps. „Puszczyk”, a płocki Franciszka 
Majewskiego ps. „Słony”.

5-dniowy rajd rozpoczął się  
24 czerwca. Patrole ruszyły z Pomie-
chówka i kierowały się do Ciechano-
wa, gdzie rajd zakończył się biesiadą 
przy ognisku i konkursem, w którym 

młodzi ludzie wykazali się wiedzą  
o działaniach antykomunistycznej par-
tyzantki na terenach, przez które prze-
biegał rajd.. Widzowie rekonstrukcji 
walk przed ratuszem oprócz wielu 
wrażeń z ciekawie poprowadzonej ak-
cji otrzymali IPN-owskie broszury, 
mówiące o losach niepodległościowe-
go podziemia lat 1945–56.

Rajd oraz rekonstrukcja potycz-
ki to kolejna edukacyjna propozycja 
warszawskiego oddziału Biura Edu-
kacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

red.

W samo południe 28 czerwca przed ratuszem rozgorzały walki. 
Rozpoczęła się historyczna rekonstrukcja walk niepodległościowe-
go podziemia z okupacyjnymi wojskami nKWD. To ukoronowanie 
II Rajdu Pieszego Szlakami Żołnierzy Wyklętych, w którym wzięli 
udział członkowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z ostrołę-
ki, Mławy oraz Płocka. Czwarty patrol utworzyła grupa młodzieży 
z ciechanowskiego Liceum ogólnokształcącego im. Zygmunta Kra-
sińskiego pod opieką nauczyciela historii Macieja Andrzeja Kamiń-
skiego.

Prawie 600 tys. zł na szkolne remonty i inwestycje
Czas wakacyjnego wypoczynku sprzyja pracom modernizacyjnym w placówkach oświatowych. 

Przeszło 401 tys. zł miasto przeznaczy na niezbędne remonty w podległych mu jednostkach. 181 tys. 
wyniosą tegoroczne zakupy inwestycyjne.   

W Przedszkolu Nr 4 wymienio-
ne zostanie pokrycie dachowe wraz  
z obróbką blacharską, wentylatorami  
i instalacją przeciw piorunową. Po-
prawiona będzie też elewacja budyn-
ku. W Przedszkolu Nr 5 planuje się 
pomalowane korytarzy i pomieszczeń 
socjalnych oraz zamontowanie okien 
pcv. Przedszkole Nr 6 czeka remont 
kominów spalinowo-wentylacyjnych. 
Renowacje nie ominą ciechanowskich 
podstawówek i gimnazjów. W SP  
Nr 4 zamontowane zostaną zamykacze 
elektryczne w oknach hali sportowej. 
W SP Nr 5 malowana będzie stolar-
ka okienna. W korytarzu SP Nr 6 oraz 

w holu szkoły na parterze położo-
na zostanie zmywalna wykładzina. 
MZS Nr 1 doczeka się nowoczesne-
go boiska o sztucznej nawierzchni 
wraz z wyposażeniem i ogrodze-
niem. Odnowieniu ulegną szatnie 
i łazienki. MZS Nr 2 zyska nowe 
pokrycie dachowe na łączniku hali 
sportowej i bloku dydaktycznego. 
W Gimnazjum Nr 1 będzie miał od-
restaurowaną stołówkę.  

Żłobek oraz przedszkola wzbo-
gacą się o terenowe zastawy zaba-
wowe i altanki ogrodowe. SP Nr 5 
otrzyma tablicę interaktywną, a SP 
Nr 6, MZS Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum 
Nr 3 – po kserokopiarce. Dla Gim-
nazjum Nr 1 kupiona będzie świetl-
na tablica wyników sportowych.   

K.D.

Ta grupa rekonstrukcyjna bierze też udział w inscenizacji walk na Westerplatte

Budynek Przedszkola Nr 6
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Przygotowania do Mistrzostw Świata w Tajlandii 
W dniach 1-16 maja na zgrupowaniu w Ciechanowie przebywała kadra na-

rodowa juniorów w podnoszeniu ciężarów przygotowująca się do startu w I Mi-
strzostwach Świata w Chiang Mai (Tajlandia), będących eliminacjami do I Mło-
dzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2010 roku w Singapurze. Do reprezentacji 
prowadzonej przez trenera Wojciecha Geska zakwalifikowało się dwóch jego 
podopiecznych z ciechanowskiej Mazovii: Tomasz Kosakowski (kat. 62 kg) oraz 
Mariusz Wysocki (kat. +94 kg). Celem startu było zajęcie przez naszą repre-
zentację miejsca w pierwszej dziewiątce w klasyfikacji drużynowej. Wynik ten 
pozwoli na uzyskanie dwóch nominacji olimpijskich w przyszłorocznych I Mło-
dzieżowych Igrzyskach Olimpijskich. Jest to ilość maksymalna, jaką reprezenta-
cja może wywalczyć. Zadanie jest trudne, gdyż większość krajów zgłaszając peł-
ne 8-osobowe składy traktuje tę imprezę priorytetowo. Według trenera W. Geska 
nasza reprezentacja jest dobrze przygotowana i będzie godnie walczyć o jak naj-
lepsze lokaty. Kierownikiem polskiej ekipy jest wiceprezes PZCP i CWKS Ma-
zovii Jerzy Ostrowski.

Srebro i brąz dla Promyka w mistrzostwach Polski 
W dniach 5-7 czerwca we Wro-

cławiu odbyły się XXVIII Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Taekwondo 
Olimpijskim. Ciechanów repre-
zentowany był przez zawodników 
TKKF Promyk, którzy wywalczy-
li dwa medale. Dariusz Sędzicki 
zdobył srebro w kategorii wagowej  
63 kg, Anna Pepłowska – brązowy 
(57 kg). Drużynowo zawodnicy Pro-
myka sklasyfikowani zostali na 7 miejscu w Polsce.

11 medali Matsogi na Mistrzostwach Polski Seniorów  
i Młodzieżowców!

Zawodnicy Matsogi zdobyli 11 medali (3 złote, 3 srebrne i 5 brązowych) 
w XXII Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców, które odbyły się  
w dniach 5-7 czerwca w Częstochowie. W ponad 20-letniej historii ciechanow-
skiego Taekwon-Do to największy sukces! Doskonale dysponowani na tych za-
wodach byli bracia Piotr i Paweł Szwejkowscy zaliczani od wielu lat do najlep-
szych techników w kraju. W układach formalnych obydwaj spotkali się w finale 
układów II dan. Lepsze wrażenie na sędziach wywarł Piotrek Szwejkowski i zdo-
był po raz drugi z rzędu złoty medal, a jego brat Paweł srebrny. Sukces odniósł 
też Piotr Pełka, który po raz drugi został Mistrzem Polski w technikach specjal-
nych. Gala Finałowa była zdominowana przez zawodników z grodu nad Łydynią. 
Bracia Szwejkowscy zademonstrowali swoje umiejętności w pokazowej walce, 
która zrobiła duże wra-
żenie na licznie przy-
byłej publiczności.  
W finale walk do 63 
kg Piotr Szwejkowski 
zdobył srebrny medal. 
W tej samej kategorii 
wagowej Ilona Omie-
cińska została Mistrzy-
nią Polski Seniorek. 
Drugi medal – brązo-
wy Ilona zdobyła w 
testach siły. Magdale-
na Kosobudzka w fi-
nale wagi 58 kg spotkała się z aktualną Mistrzynią Europy  Iloną Działą z Le-
wartu Lubartów i nieznacznie przegrała na punkty. Nasz reprezentant w  wadze  
do 54 kg Kamil Czajkowski wywalczył brązowy medal. Udany start zaliczyła 
Drużyna Męska (Piotr Szwejkowski, Paweł Szwejkowski, Kamil Falęcki, Piotr 
Pełka, Michał Rząsiński, Kamil Czajkowski), która w konkurencji układów dru-
żynowych i walk drużynowych zdobyła brązowy medal. W zawodach zmierzyło 
się 167 zawodników z 37 klubów. LKS Matsogi Ciechanów w klasyfikacji gene-
ralnej zajął bardzo wysokie 3 miejsce. 
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Niezwykle twórcza, wprowadza 
liczne innowacje, ciekawie dobie-
ra program wychowania. W czasie 
20-letniej pracy zawodowej uczestni-
czyła w wielu szkoleniach i kursach 
obejmujących m.in. zagadnienia: 
Metoda Dobrego Startu, pedagogiki 
zabawy, odimiennej metody nauki 
czytania wg dr I. Majchrzak, pracy 
z dziećmi o szczególnych potrze-
bach edukacyjnych, rozpoznawania 
dzieci z grupy ryzyka dysleksji, wy-
korzystania technologii komputero-
wej – informacyjnej. 

Jej kreatywność znalazła swój 
wyraz w inicjowaniu zajęć w opar-
ciu o opracowany przez siebie pro-
gram plastyczny „Mały plastyk”. 
Prowadziła też zajęcia otwarte 
oraz spotkania warsztatowe dla ro-
dziców, nauczycieli i dziadków, 
zorganizowała wystawy prac pla-
stycznych dzieci na konkursach  
i aukcjach charytatywnych. Przygo-
towuje szkolenia i prowadzi zajęcia 
otwarte. Systematycznie współpra-
cuje z Ośrodkiem Rehabilitacyj-
no-Opiekuńczym dla dzieci niepeł-

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Ewa Trojanowska

nosprawnych (występy dla dzieci, 
zbiórka zabawek na mikołajki, 
warsztaty plastyczne). Razem z na-
uczycielem gimnastyki korekcyjnej 
opracowała poradnik „Profilaktyka 
wad postawy”. Od 2004 r. prowadzi 
Mini – Spartakiadę dla dzieci w wie-
ku 6-7 lat z miejskich przedszkoli, 
klas „0” i szkół podstawowych. Ewa 
Trojanowska popularyzuje koncep-
cję wychowania przedszkolnego po-
przez prezentację osiągnięć przed-
szkolaków. Nawiązała współpracę 
z klubem Młodego Europejczyka 
działającym przy SP Nr 6, uczest-
niczy z dziećmi w konkursie „Ba-
śnie z różnych krajów Europy. Zor-
ganizowała konkurs plastyczny pt. 
„Flagi państw Unii Europejskiej” 
i uczestniczyła wspólnie z dziećmi 
i rodzicami w quizie europejskim 
pod hasłem „Mama, tata i ja w Eu-
ropie”. Uwzględnia indywidualne 
predyspozycje dzieci, dostrzega ich 
potrzeby. Dba o to, aby jej wycho-
wankowie czuli się kochani i akcep-
towani.  

red.

Wiadomości sportowe

od 1989 roku pracuje jako nauczycielka w Miejskim Przed-
szkolu nr 3 w Ciechanowie. Jest absolwentką Studium nauczy-
cielskiego w Pułtusku. W 1999 roku ukończyła studia magister-
skie w zakresie wczesnej edukacji z wychowaniem przedszkolnym 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w olsztynie. od 2006 roku jest 
nauczycielką dyplomowaną.

Ewa Trojanowska o sobie
Praca z dziećmi daje mi… dużo satysfakcji, radości, inspiruje do po-
dejmowania różnorodnych działań, bo każde dziecko to zbiór wielu nieujaw-
nionych zdolności i możliwości. Rozwijam więc dziecięcy potencjał harmo-
nijnie, nie zaniedbując żadnej ze sfer. 

Zwracam uwagę na to... żeby dzieci czuły się dobrze w grupie, potrafi-
ły bawić się ze sobą i współpracować. Uczę je szacunku dla innych, uczulam 
na potrzeby drugiego człowieka i zachęcam do niesienia pomocy słabszym. 

Bardzo zależy mi… żeby dzieci potrafiły radzić sobie w różnych sytu-
acjach, nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie, żeby umiały mówić przepra-
szam.      



29 czerwca w centrum Warszawy 
na ul. Nowogrodzkiej Ciechanów pre-
zentował się w trzeciej edycji progra-
mu „Warszawa poznaje Mazowsze, 
Mazowsze poznaje Warszawę”. Zainte-
resowanie przechodniów zwróciły ryt-
miczne piosenki ciechanowskiego ze-
społu Lemon Grass (na zdjęciu), który 
grał na żywo. Wielkim powodzeniem 
cieszyły się gadżety zwią-
zane z miastem. Pod rozsta-

wionym namiotem można było dostać 
albumy, foldery, pocztówki, parasole, 
piłeczki, lizaki… Ulotki zapraszające 
na letnie imprezy rozdawał kraciasto 
ubrany klown grany przez absolwenta 
PWSZ Krzysztofa Kołodziejaka. Przed-
stawiciele „Ciechana” oferowali war-
szawiakom słodowy napój bezalkoho-
lowy.                                                red.
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Materialno-duchowe narracje 
„Widok z brzegu” to tytuł najnowszej wystawy otwartej  

19 czerwca w Galerii „C”. Autorem zaprezentowanych obrazów  
jest  Leszek Sokoll. 

Festyn Zarządu osiedla nr 6  
7 czerwca na boisku przy ul. Kru-

czej studenci Kolegium Nauczyciel-
skiego, PWSZ, Centrum Kształcenia 
Ustawicznego, AHk i Wyższej Szkoły 
Zawodowej przeprowadzili konkursy 
sportowe. W trakcie rozgrywek zreali-
zowano program „Wakacje bez uży-
wek”. WORD zaprezentował urządze-
nie, które symulowało zderzenie przy 
prędkości 7 km/godz.. Straż Pożarna 
udostępniła do zwiedzenia samochód 

W dniach 
4-6 czerwca za-
p rezen towa ły 
się dwa zagra-
niczne chóry: 
Abete Rosso z 
Bedollo (Wło-
chy) i Chór Mia-
sta Chmielnicki 
(Ukraina). Spo-
śród lokalnych 
śpiewaków sym-
patycy muzyki 
wielogłosowej 
usłyszeli chó-
ry z parafii św. 
Piotra i św. Fran-
ciszka, chór Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
oraz Zespół Muzyki Dawnej „Horren-
dus”. Polsko-włosko-ukraińskie śpie-
wy doskonale wpisały się w program 
Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.  
W ciągu 3 dni koncerty odbywały się 

Ciechanovia Cantans po raz szósty
Prezydent miasta oraz Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum 

Muzyczne „Sine nomine” byli organizatorami VI Międzynarodo-
wych Spotkań Chóralnych „Ciechanovia Cantans”. 

Chór miasta Chmielnicki z Ukrainy

Rower dla najlepszego sportowca ufundował prezydent 
W. Wardziński

Artysta ukończył studia na Wy-
dziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu  
M. Kopernika w Toruniu. Dyplom 
uzyskał w 1977 r., w pracowni prof. 
Mieczysława Wiśniewskiego. Zajmuje 
się malarstwem, instalacją, aranżacją 
wystaw, projektowaniem graficznym 
i animacją działań artystycznych. Jest 
też kuratorem wystaw. Przez ostatnie 
20 lat kierował działalnością Galerii 
Ostrołęka. Swoje prace prezentował 
na kilkudziesięciu wystawach w kraju 
i zagranicą. Obrazy L. Sokolla  charak-
teryzuje częste multiplikowanie moty-
wów, zderzanie geometrycznych wzo-
rów z gestem właściwym malarstwu. 

pożarniczy. Dzieci wzięły też czyn-
ny udział w pokazie gaszenia pożaru. 
Dla najmłodszych przygotowano na-
poje, słodycze, pączki i lody. Uczest-
nicy konkursów otrzymali nagrody  
(w tym rower dla najlepszego spor-
towca),  ufundowane przez prezyden-
ta Ciechanowa.  

na osiedlu nr 5
Ciechanowski Ośrodek Edukacji 

Kulturalnej „STUDIO”, Urząd Mia-
sta, Zarząd Osiedla nr 5 oraz Spół-

dzielnia Mieszkaniowa „Ma-
zowsze” zaprosiły na Dzień 
Dziecka 6 czerwca. Od 10.00 
do 13.00 na terenie Osie-
dla 40-lecia, przy ul. Reutta 
tłum dzieciaków brał udział  
w konkursach i zabawach. 
Organizatorzy i sponsorzy 
ufundowali liczne nagrody, 
wśród nich główne: rower od 
prezydenta Waldemara War-
dzińskiego i drugi – od Za-
rządu Osiedla.

red.

Osiedlowe Dni Dziecka

Tradycją stało się już, że na przełomie wiosny i lata Ciechanów 
za sprawą Spring Blues night przeżywa swoje bluesowe święto.  
W tym roku 19. i 20. czerwca miasto po raz XII oddychało blu-
esem.  Głównym organizatorem imprezy był Prezydent Miasta 
Ciechanów.

Pierwszego dnia organizatorzy za-
prosili wszystkich na zamkowe bło-
nia. Koncert zakrojony na dużą skalę, 
profesjonalnie przygotowany, świet-
ni, znani wykonawcy i prawdziwi mi-
łośnicy bluesa, nieustraszeni mimo 
nienajlepszej pogody… Na szczę-
ście ich blues’owe tętno było dobrze 
wyczuwalne pod sceną. Skutecznie 
je podwyższali Why Ducky?, Paweł 
Szymański, J.J. Band, Elżbieta Miel-
czarek, Śląska Grupa Bluesowa (nie-
samowity, przejmujący głos Agniesz-

Miasto oddycha blues’em

ki Łapki) i Doctor 
Blues. Drugi 
dzień bluesowego 
świętowania miał 
miejsce w Ka-
wiarni Artystycz-
nej. To była grat-
ka dla amatorów 
bardziej intymne-
go grania, a takich 
w naszym mieście 
nie brakuje! Dla 
nich zagrali Ma-
ciej Ostromecki  
z Pawłem Szy-
mańskim, Devil 
Blues, Crossroads, 

Blues Doctors i Romek Puchowski. 
Maciej Ostromecki i Paweł Szymań-
ski zagrali koncert w centrum miasta, 
na Warszawskiej –  miasto oddychało 
bluesem.

Wielkie podziękowania za te dwa 
dni z koncertowym bluesm należą się 
organizatorom: Urzędowi Miasta Cie-
chanów, Agencji Stand’Art, CKiSz 
oraz wielu ludziom dobrej woli i po-
zytywnej energii, dzięki którym Blues 
ciągle w Ciechanowie żyje! 

Bożena Zagórska-Arumińska

Cytat miesiąca 
Nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów. Miejska 

radna Agnieszka Bukowska: – Jako radna pojedyncza składam wniosek...

w kościołach św. Franciszka, św. Jó-
zefa i św. Piotra. Goście wystąpili 
również w Opinogórze i Gołotczyź-
nie. W ten sposób znakomitych arty-
stów mogli podziwiać również miesz-
kańcy okolicznych miejscowości. 

K.D.

Prezentacja Ciechanowa w Warszawie

Te swobodne przejścia od przedsta-
wienia do symbolu, od figuracji do abs-
trakcji można oglądać do 20 lipca.  

K.D.


