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Nowe środki unijne
Po długich oczekiwaniach zarząd Województwa 

Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków, 
dotyczących informatyzacji. Na wysokim 26. miejscu 
znalazł się wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów „Bu-
dowa i wdrażanie publicznego interaktywnego syste-
mu usług administracji samorządowej e-Urząd – etap 
II”. Projekt o wartości prawie 3 mln. zł uzyska wsparcie 
ze środków unijnych w wysokości ponad  
2,5 mln. zł.
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Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Stefan Kotlewski, Waldemar Wardziński  
i Piotr Jaroszewski

Prezydent miasta 12 września od godz. 
16.00 zaprasza na piknik „Pożegnanie 
Lata”, który odbędzie się na zamkowych 
błoniach. W programie: kiermasze, sto-
iska gastronomiczne i handlowe, zabawy.  
Na plenerowej scenie zaprezentuje się Noc-
na Zmiana Bluesa. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie Dorota Rabczewska – Doda. Koncert 
popularnej ciechanowianki rozpocznie się  
o godz. 20.00. Wstęp bezpłatny.

W numerze:

5 września w godz.  
13.00-20.30  
na zamkowych błoniach  
odbędą się V Spotkania  
ze Średniowieczem, organi- 
zowane przez Muzeum  
Szlachty Mazowieckiej  
i dotowane przez  
Urząd Miasta.  

Ciechanowska baza sportowa wzbogaciła się o nowoczesny obiekt 
sportowy – boczną płytę stadionu. W opinii fachowców to jeden z naj-
nowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. To dodatkowy atut  
w obliczu starań naszego miasta o lokalizację bazy pobytowo-treningowej 
na Euro 2012. Boisko o wymiarach 105x68 pokryte jest sztuczną mura-
wą. Obiekt jest ogrodzony i doskonale oświetlony. Za bramkami zamon-
towano piłkochwyty. Na wybudowanej trybunie może zasiąść 111 osób. 

Jesteśmy świadkami początku budowy miejskiej pętli ko-
munikacyjnej. To ważne dla miasta wydarzenie. Pętla odciąży 
zatłoczone dziś centrum miasta bezpośrednio komunikując ze 
sobą poszczególne dzielnice. Na ul. Armii Krajowej powstają 
nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Maszyny dotarły już do 
skrzyżowania z ul. Słońskiego. Tutaj nastąpi włączenie no-
wej części drogi do już istniejącego pasa ruchu na tej ulicy. 
Jesienią ruch kołowy zostanie przeniesiony na wybudowany 
w tym roku odcinek drogi i rozpocznie się modernizacja starej 
nitki.                                                                                  A.G.    

 Szerzej na str. 8

Związek Gmin 
zarejestrowany
Pod pozycją 293 Rejestru związków 

międzygminnych zarejestrowany został 
Międzygminny Związek Regionu Ciecha-
nowskiego. 29 miast i gmin powołało orga-
nizację, by razem działać w dziedzinie go-
spodarki odpadami. Realizowane wspólnie 
zadanie „Budowa zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi dla 
gmin regionu ciechanowskiego” znajduje 
się na liście projektów które mają zagwa-
rantowane unijne dofinansowanie.

                                    red.
Więcej na ten temat na str. 11
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Wysyp sportowych inwestycji
Uwaga pasażerowie! Zmiana w re-
gulaminie przewozów ZKM!
Trwają prace na ul. Rajkowskiego
Nowe chodniki na Kargoszynie
Ul. Warszawska pięknieje z dnia na 
dzień
Mocno spóźnione zastrzeżenia wo-
bec deptaka
Kolejny separator ochroni Łydynię
PUK odebrał stare meble i sprzęt
Miejskie szkoły i przedszkola po 
wakacyjnych remontach
Miasto zorganizowało dzieciom atrak-
cyjne półkolonie
Prezydent wręczył 14 nauczycielom 
akty nadania awansu zawodowego 
Nowi dyrektorzy w SP Nr 5 i 6
Prezydent będzie przyznawał sty-
pendia młodym sportowcom

Mamy profesjonalne boisko treningowe
Na nowym boisku rozgrywane będą 
wszystkie treningi i mecze mistrzow-
skie grup młodzieżowych. Do południa 
z obiektu będą mogli korzystać ucznio-
wie ciechanowskich szkół (szczególnie 
klas sportowych realizujących program 
piłki nożnej). 

Wykonawcą inwestycji była firma 
Masters Sp z o. o. ze Szczecina. Ogól-
ny koszt budowy i projektu wyniósł 
ponad 3,1 mln zł. Miasto pozyskało  
550 tys. zł dofinansowania z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

Podczas uroczystego otwarcia bo-
iska gościliśmy: wicemarszałka sejmi-
ku województwa mazowieckiego Ste-
fana Kotlewskiego, posłów Aleksandra 
Soplińskiego, Mirosława Koźlakiewi-
cza i Romana Koseckiego, przedsta-
wicieli generalnego wykonawcy firmy 
Masters – Piotra Jaroszewskiego i Bog-
dana Woźniaka oraz przedstawicie-
li władz samorządów miasta, powiatu 
i okolicznych gmin. Boisko poświęcił 
Ksiądz Wojciech Hubert, proboszcz 
parafii św. Tekli

red.

Doda  
na pożegnanie lata

Spotkania  
ze Średnio- 
wieczem

Ul. Armii Krajowej w budowie

red.

Można już korzystać z chodnika i ścieżki rowerowej od strony ul. Pułtuskiej



Wojewoda chwali nową drogę
25 sierpnia na ul. 11 Listopada (w pobliżu skrzyżowania z ul. 11 Pułku Uła-

nów Legionowych) odsłonięta została pamiątkowa tablica z okazji zakończenia 
budowy ulic 11 Listopada i Nowozagumiennej. W uroczystości uczestniczył Wo-
jewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, prezydent Ciechanowa Waldemar War-
dziński oraz liczni przedstawiciele samorządów. Realizacja tej ważnej dla mia-
sta inwestycji komunikacyjnej została dofinansowana w 50% z budżetu państwa  
w ramach Narodowe-
go Programu Prze-
budowy Dróg Lokal-
nych. Wartość całego 
zadania to 1,9 mln zł. 
Wojewoda stwierdził, 
że Ciechanów otrzy-
mał dofinansowanie, 
bo złożył świetny 
wniosek. Dodał też, 
że w następnym roku 
jest przewidywana 
kolejna pula środków 
w ramach Programu. 
Prezydent W. War-
dziński zapowiedział, 
że miasto nie przega-
pi takiej okazji i bę-
dzie składać wnioski.

Plener rzeźbiarski
W dniach 2-10 sierpnia Galeria „C” zorganizowała IV Plener Rzeźbiarski 

w Drewnie. Wzięli w nim udział uczniowie zakopiańskiego Liceum Sztuk Pla-
stycznych. Młodych artystów można było oglądać przy pracy w Galerii Mrówka. 
Tematyką tegorocznego pleneru stała się szlachta mazowiecka. Jednym ze spon-
sorów przedsięwzięcia był prezydent miasta, który sfinansowł noclegi i wyży-
wienie dla artystów.

Biesiada Kasztelańska
Sympatycy pikników i piwa 8 sierpnia bawili się na zamkowych błoniach 

na Biesiadzie Kasztelańskiej, współorganizowanej przez Urząd Miasta. Gwiazdą 
wieczoru był Paweł Kukiz.

Święto Wojska Polskiego
14 sierpnia, w przeddzień rocznicy bitwy warszawskiej z 1920 roku, nazywa-

nej „Cudem nad Wisłą”, w świetlicy Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Mar-
szalka Józefa Piłsudskiego obchodzone było Święto Wojska Polskiego. Uroczy-
stą akademię poprzedziła msza święta, którą odprawił kapelan pułku major Marek 
Wojnowski. Minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy poległych na misjach pro-
wadzonych poza granicami kraju. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele or-
ganizacji kombatanckich, służb mundurowych i władz samorządowych. 
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Panu 

Zbigniewowi Bartoszko
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Matki
składają

Samochody pod młotek
Prezydent Miasta zaprasza do licytacji samochodów osobowych marki: Da-

ewoo Nubira 2,0 CDX, rok produkcji 1997 r., przebieg 277 333 km (po koli-
zji drogowej) – cena wywoławcza 300 zł i Polonez 1,6 GSI z 2001 r., przebieg 
170 832 km – cena wywoławcza 300 zł. Licytacja odbędzie się 2 września o godz. 
12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1. Urząd 
Miasta zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez 
podania przyczyny oraz nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdów 
i ich ukompletowanie. Osobą upoważnioną do kontaktów w powyższej sprawie 
jest Joanna Żochowska tel. (023) 674 92 07.

Zmiany w ciechanowskim szpitalu
Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał czteroosobową Radę Nad-

zorczą Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie – spółki prawa 
handlowego, która od 1 stycznia przyszłego roku zastąpi Specjalistyczny Szpi-
tal Wojewódzki. Przewodniczącym został Karol Bielski, wiceprzewodniczącym 
– Dorota Nadratowska-Malinowska (prawnik z Ciechanowa). Członkami Rady 
Nadzorczej zostali: Zbigniew Wóltański (radca prawny z Ciechanowa) i Woj-
ciech Krzewski (dyrektor WORD w Płocku). Na prezesa ciechanowskiego szpi-
tala zarząd województwa wytypował Hannę Jaroszewską. Czy zostanie ona po-
wołana na to stanowisko, zadecyduje Rada Nadzorcza. 

Pytania do dyrektor Departamentu Zdrowia  
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego

W 36 sesji Rady Miasta uczestniczyła Ewa Łagońska, dyrektor Wydziału 
Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, pełniąca wówczas obo-
wiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie. 
Radni mieli do gościa wiele pytań, m.in. o ubiegłoroczne przyzwolenie orga-
nu założycielskiego na wysokie podwyżki dla personelu medycznego, brakują-
ce środki na funkcjonowanie szpitala, prognozowane zwolnienia pracowników, 
możliwość zatrudnienia psychiatrów i neurologów dziecięcych, otwarcia przy-
chodni dla ludzi z chorobą Alzheimera.

Prezydent W. Wardziski oprowadził wojewodę J. Kozłowskiego 
po niedawno zakończonej inwestycji

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 25 sierpnia 2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„BATALIONÓW CHŁOPSKICH II” w Ciechanowie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 144/XVI/2007 
z dnia 29 listopada 2007 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „BATALIONÓW CHŁOPSKICH II” 
dla obszaru obejmującego działkę nr 4711/3 położoną przy ul. Batalionów 
Chłopskich w Ciechanowie, stanowiącą ciąg pieszy – na odcinkach od ul. 
Batalionów Chłopskich do ul. Lazurowej oraz od ul. Lazurowej do ul. Błę-
kitnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 4 września 2009r. do 6 października 2009 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbani-
styki i Architektury (pokój nr 301, 309, 310, 311 - II piętro) od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta: www.um.ciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 wrze-
śnia 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 
(parter – pokój 104) o godz. 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 27 października 2009 r.

                                  Prezydent Miasta Ciechanów
                                  / - / Waldemar Wardziński

Tomasz Grembowicz  
   Przewodniczący  

Rady Miasta Ciechanów  

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

Edwarda Lewandowskiego
zasłużonego społecznika, regionalisty, 

autora wielu publikacji, człowieka, który utrwalił pamięć 
o historii naszego miasta i losach jego mieszkańców.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy szczerego współczucia

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów
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Pierwszy turniej piłkarski na nowym boisku

Orlik powstaje obok boiska o sztucznej nawierzchni oddanego do 
użytku w zeszłym roku

Lista zadań inwestycyjnych jest 
długa, ale korzyść dla mieszkańców 
wymierna. Z obiektów korzystają nie 
tylko sportowcy. Kryta pływalnia  
i sztuczne lodowisko cieszą się dużą po-
pularnością (odwiedzają je też całe ro-
dziny z okolicznych miejscowości), na  
w halach sportowych, również tych przy 
szkołach, coraz częściej można spotkać 
grupy amatorów grających w nogę, ko-
sza czy siatkówkę. Na przyszkolnych 
boiskach popołudniami i w weeken-
dy, nie licząc wakacji, szaleją dziecia-
ki. Największym wzięciem cieszą się  
4 nowe boiska o sztucznej nawierzchni, 
wybudowane przez miasto w ostatnich 
latach.

Nowe boisko treningowe gotowe, 
wkrótce remont stadionu

Kolejny nowoczesny obiekt o syn-
tetycznej nawierzchni to oddane właśnie 
oficjalnie do użytku boczne boisko tre-
ningowe przy ul. Augustiańskiej. Kosz-
towało blisko 3,2 mln zł wraz z oświe-
tleniem, z czego 2,6 mln zł pochodzi  
z budżetu miasta, a 550 tys. zł udało 
się pozyskać za pośrednictwem Urzędu 
Marszałkowskiego z funduszu wspiera-
nia inicjatyw sportowych. Dodatkowo 
miasto buduje przy bocznej płycie sta-
dionu trybunę na 115 miejsc. Nowe bo-
isko ma wymiary 105 x 67 m i jest jed-
nym z najnowocześniejszych obiektów 
treningowych w Polsce. – Wykonawcy 
to profesjonaliści, prace trwały krótko 
i szły bardzo sprawnie, z użyciem pro-
fesjonalnego sprzętu – chwali prezydent 
Wardziński. 

W tym roku zostaną również wy-
mienione stare siedziska na stadionie 
przy ul. 3 Maja oraz jego ogrodzenie 
od strony kościoła św. Tekli. Na głów-
nej płycie boiska w lipcu zainstalowano 
monitoring, wkrótce zostanie przebudo-
wane zaplecze sanitarne. Planowane za-
kończenie robót – koniec października.

Prace przy Orliku  
szybko się posuwają

Ciechanów buduje też kompleks 
sportowy w ramach rządowego progra-
mu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Nasz 
Orlik powstaje przy Miejskim Zespole 
Szkół nr 1 przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich. Buduje go szczecińska Fir-
ma Prestige, która wyspecjalizowała się 
w tego typu obiektach. Prace postępują 
więc tak sprawnie, że Orlik będzie od-
dany do użytku przed spodziewanym 
terminem. – Liczę, że realizację pro-
jektu zakończymy jeszcze w październi-
ku – mówi Adam Krzemiński, dyrektor 
ZOSiP-u, odpowiedzialny za inwesty-
cję. Kompleks ma kosztować 990 tys. 
zł. Koszty w 3 równych częściach po-

Miasto zdobyło ponad 2,1 mln złotych dofinansowania na budowę sportowych obiektów

Wysyp sportowych inwestycji
Na sport i kulturę fizyczną miejski samorząd wydaje niebagatelną kwotę. W tym roku to ponad 8,7 mln zł. Trzeba do tego doliczyć środki 

na funkcjonowanie 13 klas sportowych utworzonych w ostatnich latach (szkoły złożyły już wnioski na otwarcie 5 kolejnych). 600 tys. zł zo-
stało przeznaczone na wsparcie działań lokalnych klubów i stowarzyszeń, 181 tys. zł – na dofinansowanie imprez. Dużo kosztuje utrzymanie 
sportowych obiektów, ale lwią część – 5,3 mln zł – pochłaniają tegoroczne inwestycje w obiekty, które miasto i jego zakłady budżetowe (Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli) buduje lub remontuje. Boczna płyta boiska, Orlik, remont hali przy 
ul. Kraszewskiego i stadionu oraz modernizacja i rozbudowa hotelu „Olimpijskiego” – to najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcia. Miasto 
zdobyło już na nie ponad 2,1 mln złotych ze źródeł zewnętrznych.

dzielą między siebie: Minister Sportu, 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego i Prezydent Miasta Ciechanów. 
Kompleks utworzą boiska o sztucz-
nej nawierzchni: do gry w piłkę nożną  
i do koszykówki. Zaplecze sanitarne 
zostanie wydzielone z budynku szkoły 
(wyremontuje je Zakład Usługowy Ze-
nona Guzika z Ciechanowa), ale będzie 
posiadało oddzielne wejście. 

Jeden Orlik w budowie, a prezydent 
już planuje następny. – W przyszłym roku 
chcemy się ubiegać o budowę kolejnego 
Orlika, tym razem przy Miejskim Zespo-
le Szkół nr 2. Wtedy każdy z kompleksów 
obsłuży kilka dzielnic miasta – zapowia-
da Waldemar Wardziński. – Orlik będzie 
pracował od 8 do 22, dziećmi i młodzie-
żą zaopiekują się trenerzy, pracujący na 
dwie zmiany – mówi prezydent. Koszt 
zatrudnienia trenerów – opiekunów też 
poniesie miasto.

Hala przy Kraszewskiego  
czeka na wykonawcę

W latach 2010 – 2011 w Ciechano-
wie odbędą się wielkie imprezy w pod-
noszeniu ciężarów o randze europejskiej 
i światowej. Hala widowiskowo-spor-
towa przy ul. Kraszewskiego wymaga 
przygotowań, zakrojonych z odpowied-
nim rozmachem. Na remont przezna-
czono 1,8 mln zł. Za te pieniądze ma być 
wzmocniona konstrukcja nośna hali, 
wymieniona posadzka i wyremontowa-
ne zaplecze sanitarne. – Do pierwszego 
przetargu na modernizację hali nie zgło-
siła się żadna firma. Bezzwłocznie ogło-
siliśmy następny, rozstrzygnięcie ma na-
stąpić pod koniec sierpnia – mówi Jerzy 
Omieciński, dyrektor MOSiR. Tu też 
udało się napisać dobry wniosek i zdo-
być zewnętrzne środki. – Minister Spor-
tu dofinansował nasz projekt kwotą ok. 
900 tys. zł, więc 50% kosztów będzie-

my mieli refundowane. Mam nadzieję, 
że uda się zdążyć z remontem do końca 
tego roku – przewiduje prezydent.

Modernizację „Olimpijskiego”  
rozłożono na 2 lata

Ciechanów jest w grupie 44 miast 
starających się o bazę pobytowo – tre-
ningową dla jednej z drużyn finalistów 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 
2012. Żeby sprostać oczekiwaniom or-
ganizatorów czeka nas jeszcze wiele 
prac, które trzeba wykonać w przyszłym 
roku. Przygotowana jest już dokumen-
tacja 2-letniej inwestycji: modernizacji 
i rozbudowy hotelu „Olimpijskiego”. 
To kosztowne, 17-milionowe zadanie. 
Miasto chce przeznaczyć na ten cel  
9 mln zł ze swojego budżetu. – Pozo-
stałą część chcemy uzyskać ze środków 

unijnych przeznaczonych na „Rozwój 
bazy turystycznej” w ramach Mazo-
wieckiego RPO. Wniosek złożyliśmy już 
na początku kwietnia – mówi prezydent 
Wardziński. Jeżeli  uda się uzyskać do-
finansowanie, w ramach rozbudowy 
„Olimpijskiego” powstaną 153 nowe 
miejsca noclegowe, duża sala konferen-

cyjna z zapleczem oraz restauracja na 
120 miejsc. – W tych dniach występuje-
my z wnioskiem o pozwolenie na budo-
wę – zapowiada J. Omieciński.

826 tys. zł dla klubów  
i na imprezy sportowe

Kosztują nie tylko inwestycje.  
W tym roku w ramach 5 konkursów  
z zakresu upowszechniania kultury fi-
zycznej i sportu organizacjom poza-
rządowym miasto przyznało dotacje  
w łącznej wysokości 570 tys. zł. Naj-
więcej środków przypadło dużym klu-
bom: 177 tys. zł pierwszoligowemu 
MKS „Jurand”, 98 tys. – MKS Ciecha-
nów, a 69 tys. zł – CLKS „Mazovia”, 
35 tys. zł przyznano Międzyszkolne-
mu Pływackiemu Klubowi Sportowe-
mu „Orka”. Dotację otrzymały szkolący 
zawodników taekwono LKS „Matsogi”  
– 29 tys. zł oraz Miejskie Ognisko TKKF 
„Promyk” – 26 tys. zł. Ciechanowski 
WOPR dostał 25 tys. zł na podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa sportów wod-
nych. Dodatkowo, w ramach konkursu  
z zakresu oświaty, edukacji i wycho-
wania 4 uczniowskie kluby sportowe: 
„Trójka Ciechanów”, „Spring”, „Jedyn-
ka” i „Nike” otrzymały razem 30 tys. zł 
na sportowo-rekreacyjne programy edu-
kacyjne dla uczniów miejskich szkół.  
Te 600 tys. zł to tylko część środków, 
wyasygnowanych na rozwój sportu 
dzieci i młodzieży. W tym roku miasto 
przeznaczyło już ponad 45 tys. zł na po-
zalekcyjne zajęcia sportowe z elementa-
mi profilaktyki uzależnień, w tym m.in. 
na dofinansowanie młodzieży trenującej 
w MKS Ciechanów 2 obozów: zimowe-
go w Głuchołazach i letniego w Opale-
nicy.

Z kwoty 181 
tys. zł przeznaczo-
nej na współorgani-
zację imprez zostały 
sfinansowane waż-
ne dla miasta przed-
sięwzięcia, m.in. 
Mistrzostwa UE  
w podnoszeniu cię-
żarów, Turniej pił-
ki nożnej im. S. 
Wielgusa, Ogól-
nopolski Turniej 
Mini Piłki Ręcznej 
Chłopców, Czwart-
ki Lekkoatletycz-
ne, eliminacje 

Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej 
chłopców i dziewcząt, Mistrzostwa 
Mazowsza i Mistrzostwa Polski w Ta-
ekwondo olimpijskim, Turniej Brydża 
Sportowego oraz udział najmłodszych 
ciechanowskich sportowców w Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej.

Ewa Blankiewicz
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Interpelacje i odpowiedzi
Uchwały  

Rady Miasta Ciechanów  
podjęte na XXXVI Sesji  

25 czerwca 2009 r:

Nr 333/XXXVI/09 w sprawie wprowa-
dzenia zmian i ogłoszenia jednolitego 
tekstu „Przepisów porządkowych przy 
przewozie osób, zabranych ze sobą do 
przewozu rzeczy i zwierząt autobusami 
Zakładu Komunikacji Miejskiej w Cie-
chanowie Spółka z o.o.
Nr 334/XXXVI/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości komunalnej z bonifikatą 
oraz zwolnienia z obowiązku jej zbycia  
w przetargu.
Nr 335/XXXVI/09 w sprawie ustalenia 
zabezpieczenia w formie weksla  In blan-
co. 
Nr 336/XXXVI/09 w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2009 rok.
Nr 337/XXXVI/09 w sprawie zmiany na-
zwy ulicy na terenie miasta Ciechanów.
Nr 338/XXXVI/09 w sprawie zamiany 
nieruchomości.
Nr 339/XXXVI/09 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy Miej-
skiej Ciechanów.
Nr 340/XXXVI/09 w sprawie uchwały 
Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie 
zasad wydzierżawiania i udostępniania 
działek gruntów stanowiących mienie ko-
munalne.
Nr 341/XXXVI/09 w sprawie udzielania 
stypendiów dla uczniów i studentów za 
wybitne osiągnięcia sportowe.
Nr 342/XXXVI/09 w sprawie zaciągnię-
cia i zabezpieczenia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie.
Nr 343/XXXVI/09 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 327/XXXV/09 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 28 maja 2009 roku  
w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego w roku budżetowym 2009.
Nr 344/XXXVI/09 zmieniająca uchwałę 
Nr 328/XXXV/09 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie zasta-
wu na udziałach Spółki w celu udziele-
nia gwarancji bankowej zabezpieczającej 
pożyczkę inwestycyjną dla Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Ciechanowie  
Sp. z o.o. na zadanie pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wojska 
Polskiego, Gruduskiem oraz Przasnyskiej 
w Ciechanowie”. 

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Czy rozszerzać  
Strefę Płatnego Parkowania?

Tomasz Kałużyński poruszył sprawę rozszerzenia Strefy 
Płatnego Parkowania. Zdaniem radnego trzeba ponownie 
szczegółowo rozważyć tę kwestię.
Waldemar Wardziński zauważył, że parkingom w cen-
trum Ciechanowa poświęcono niezliczoną ilość interpelacji 
radnych, czego efektem była wspólna decyzja Rady i władz 
miasta o powstaniu strefy płatnego parkowania. Prezydent 
stwierdził, że to decyzja racjonalna, ponieważ to najlepszy 
sposób spowodowania rotacji na miejscach parkingowych. 
Dodał, że jeśli pojawią się inne propozycje, będzie moż-
na się nad nimi zastanowić. W. Wardziński poinformował, 
że ostatnio do Urzędu Miasta wpływają wnioski mieszkań-
ców, ale idące w kierunku rozszerzania tej strefy, a nie jej 
likwidacji. Postulują to mieszkańcy ulic przylegających 
do strefy, intensywnie zastawianych pojazdami. Prezydent 
przedstawił swój pogląd na tę sprawę – albo powinno się 
objąć strefą płatnego parkowania całe ścisłe centrum Cie-
chanowa, czyli obszar wyznaczony z jednej strony rzeką, 
z drugiej ulicami: 17 Stycznia i Pułtuską, z trzeciej ul. 11 
Pułku Ułanów Legionowych i z czwartej ul. Orylską, albo 
w ogóle wycofać się z pomysłu. 

Zbiórka wielkogabarytowych odpadów  
od dawna planowana

Krzysztof Łyziński podziękował Urzędowi Miasta i PUK 
za reakcję na jego interpelację w sprawie zbiórki sprzętu 
AGD i RTV. 
Ewa Gładysz odpowiedziała na to stwierdzenie, że nie 
jest to kwestia jednorazowej interpelacji, ale dłuższego 
planowania. Miejscy urzędnicy obserwując zachowania 
mieszkańców od dawna dostrzegali problem podrzucania  
w przypadkowe miejsca wielkogabarytowych odpadów, stąd 
decyzja o przeprowadzeniu pilotażowej akcji. Taka zbiórka 
jest akcją dość kosztowną, ale jeżeli efekt będzie zadowa-
lający, to będzie ona w miarę posiadanych środków powta-
rzana. Wiceprezydent dodała, że dzisiaj nie ma problemów 
z legalnym pozbyciem się odpadów AGD czy RTV, bo  
w PUK jest w tym celu wydzielone pomieszczenie, zamy-
kana wiata, gdzie można taki sprzęt dostarczyć. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 nie złożyła wniosków  
o nagrody prezydenta dla uczniów

Tadeusz Lewandowski poprosił o wyjaśnienie, czy to 
prawda, że najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 
(Miejski Zespół Szkół Nr 1) nie otrzymali nagród Prezy-
denta na zakończenie roku szkolnego. Radny poprosił o de-
menti, ewentualnie wyjaśnienie, kto podjął taką decyzję.
Waldemar Wardziński wyjaśnił, jak wygląda procedu-
ra przyznawania nagród. Szczegółowy regulamin określa, 
że prezydent przyznaje nagrody na wniosek szkoły. Skła-
dają je dyrekcje poszczególnych szkół po analizie wyni-
ków uczniów na radzie pedagogicznej. Wnioski napływa-
ją do prezydenta ze stosownym uzasadnieniem. Prezydent 
poinformował, że jeżeli chodzi o Miejski Zespół Szkół  
Nr 1, nie wpłynęły żadne wnioski ze Szkoły Podstawowej 
Nr 3. Wpłynęło natomiast 8 wniosków z Gimnazjum Nr 2  
i 8 nagród zostało przyznanych, w tym 1 nagroda I stopnia, 
czyli dla tych najbardziej uzdolnionych, wybijających się 
uczniów, których średnia jest powyżej 5,5 oraz 7 nagród II 
stopnia dla uczniów, którzy mają średnią powyżej 5,1. 

Na Sierakowskiego i Szymanowskiego  
chcą progów spowalniających

Tadeusz Lewandowski zgłosił prośbę mieszkańców blo-
ku przy ul. Sierakowskiego 9 o zamontowanie przed tym 
blokiem progu spowalniającego. Mieszkańcom przeszka-
dza, kiedy parkujący pod budynkiem ruszają głośno, z tzw. 
paleniem gumy.
Krzysztof Łyziński przedstawił podobną prośbę mieszkań-
ców ul. Szymanowskiego i skrajnej części ul. Pułaskiego. 
Ewa Gładysz odpowiedziała, że do tej pory nie było takich 
sygnałów ani od mieszkańców Szymanowskiego, ani od 

Zarządu Osiedla. Poinformowała, że godnie z procedurami 
Urząd Miasta wystąpi w tej sprawie do zarządzającego ru-
chem Powiatowego Zarządu Dróg. Zdaniem wiceprezydent 
wniosek ma słabe szanse na realizację, ponieważ ul. Szy-
manowskiego nie jest drogą lokalną o małym znaczeniu, 
ale tranzytową w tej części miasta, służy wielu mieszkań-
com. Uzbrojenie jej w progi spowalniające skomplikowało-
by korzystanie z drogi przez kierowców, jej oczyszczanie  
i odśnieżanie, utrudniłoby też zamieszkiwanie przy tej uli-
cy. W sprawie progów na Sierakowskiego zastępca prezy-
denta poinformowała, że złożenie wniosku w tej sprawie 
jest niecelowe. Ta ulica będzie poszerzona, otrzyma nową 
nawierzchnię i chodniki. Modernizacja ul. Sierakowskie-
go jest częścią większego zadania – budowy nowej drogi 
nad rzeką i do czasu realizacji inwestycji nie można nic  
w tej ulicy robić. E. Gładysz zastrzegła jednak, że jeżeli  
ul. Sierakowskiego ma łączyć miasto ze znaczącą już  
za moment drogą, udrażniającą ruch w centrum, to progi 
byłyby niekomfortowe dla zamieszkujących. Przy zwięk-
szonym, szybszym ruchu ubocznym efektem zamontowa-
nia progów jest głośny efekt akustyczny, który niestety do-
ciera również do sąsiednich budynków. 

Utwardzenie ul. Gwiazdowicza
Krzysztof Łyziński przekazał wniosek mieszkańców 
Gwiazdowicza o utwardzenie tej ulicy. 
Ewa Gładysz poinformowała, że choć to dopiero poło-
wa roku, środki na bieżące utrzymanie dróg są prawie 
wyczerpane. Zostało już ogłoszonych i rozstrzygniętych 
wiele przetargów, wiele prac w zakresie bieżącego utrzy-
mania jest rozpoczętych, więc rezerw w zasadzie nie ma.  
Ul. Gwiazdowicza jest mocno zróżnicowana pod względem 
szerokości, bez infrastruktury, więc w grę wchodziłoby tyl-
ko utwardzenie materiałem mineralnym, albo w najlepszym 
wypadku metodą potrójnej emulsji asfaltowej, ale na to mu-
siałyby być większe środki. E. Gładysz zapewniła, że jeże-
li pojawią się dodatkowe pieniądze na bieżące utrzymanie 
dróg, sprawa będzie ponownie rozważona.

Mieszkańcy bloku nie chcą siłowni w piwnicy
Tadeusz Lewandowski w imieniu mieszkańców bloku 
przy ul. Sierakowskiego 9 poprosił o interwencję w sprawie 
siłowni, działającej tam nielegalnie w piwnicy. Lokatorzy 
czują się zagrożeni, bo dochodzi tam do różnych ekscesów. 
Chcieliby, żeby siłownia została zlikwidowana. 
Ewa Gładysz powiedziała, że ani do Wydziału Mieszka-
niowego Urzędu Miasta, ani do TBS nie trafiły żadne sy-
gnały o siłowni w piwnicy. W budynku przy Sierakowskie-
go 9 funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Bez jej zgody  
w postaci uchwały nie można prowadzić żadnej działalno-
ści na częściach wspólnych budynku. Wiceprezydent po-
informowała, że jeżeli ktoś wydał taką zgodę, to zrobił to 
nieformalnie i obiecała, że to sprawdzi. Zaznaczyła, że cza-
sami jest to inicjatywa lokalna, młodzież w którejś lokator-
skiej piwnicy po prostu urządza siłownię. E. Gładysz zaak-
centowała, że przed interpelowaniem na sesji mieszkańcy 
powinni zgłosić problem w administracji, zarządzie budyn-
ku czy Wydziale Mieszkaniowym. Zdaniem wiceprezydent 
omawianie sprawy na sesji nie może być pierwszym kro-
kiem w takiej sprawie, bo trudno wtedy o konkrety.

Naprawa barierki przy drodze do kładki
Ewa Kaczyńska interpelowała w sprawie skorodowanej, 
niepomalowanej barierki oddzielającej rów od chodnika, 
prowadzącego od ul. Tatarskiej do kładki. 
Ewa Gładysz przypomniała, że ochronna ocynkowana ba-
rierka stanęła w miejsce starej, przy okazji budowy kolek-
tora CBis w 1999 r. i nowego chodnika. Droga do kład-
ki zyskała wówczas ładny wygląd, ale przez wiele lat 
barierka była dewastowana. Wiceprezydent zaproponowała,  
że zostanie oczyszczona i pomalowana farbą, zabezpiecza-
jącą przed korozją. Miasto wykorzysta do tych prac ekipę 
pracowników, zatrudnionych w ramach robót interwencyj-
nych.

oprac. E.B.

Zmiana w zarządzie 
Osiedla nr 5

Paweł Dobrzyniecki zrezygnował z funk-
cji przewodniczącego Osiedla nr 5 „Płońska”. 
Do tymczasowego pełnienia obowiązków 
przewodniczącego zarząd upoważnił swojego 
członka Adama Stępkowskiego. Wybór nowe-
go szefa osiedla nastąpi we wrześniu. 

36. sesja Rady Miasta
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ZKM sukcesywnie unowocześnia 
tabor, buduje nowe przystanki, stawia 
też na usługi turystyczne. Rozwija się 
działalność stacji diagnostycznej, ser-
wisu ogumienia, sukces odniosła sa-
moobsługowa nowoczesna stacja pa-
liw. Na 36. sesji radni uznali, że ZKM 
z sukcesem sięga po różne rodzaje 
usług, żeby zbilansować swój budżet.

Dobra marka
– Komunikacja to działalność, 

do której się zawsze dokładało. Dziś 
mamy informacje, że spółka poradzi-
ła sobie bez wyciągania ręki do ratu-
sza po pieniądz podatnika. To pokazu-
je, że zarząd spółki pracował uczciwie 
nie tylko nad dostosowaniem taboru 
do norm unijnych, ale także nad men-
talnością pracowników. W Ciechano-
wie panuje opinia, że w ZKM usługi 
wykonuje się profesjonalnie, z uśmie-
chem na ustach i w cenie konkuren-
cyjnej w stosunku do innych – chwa-
lił Zdzisław Dąbrowski. Wojciecha 
Jagodzińskiego, który jest pracowni-
kiem ZKM wciąż boli przesadna re-
akcja mediów na wyniki wiosennej 
kontroli autobusów, kiedy wyolbrzy-
miono i nagłośniono drobne usterki. 
– Mamy za sobą kolejną kontrolę in-
spekcji ruchu drogowego. Sprawdzo-
no 12 pojazdów, wszystkie były bez 
uwag, wręcz sugerowano, że tabor 
jest w stanie wyśmienitym. Dlaczego 
nie było informacji o tym w ogólno-
polskich mediach? Czy rzeczywiście 
dobra wiadomość to tylko zła wiado-
mość? W taki nieodpowiedzialny spo-
sób można zniszczyć wizerunek fir-
my budowany latami – radny uczynił 
wyraźną aluzję do burzy medialnej 
sprzed tygodni.

Nie jest łatwo dostosować prze-
bieg linii i częstotliwość kursowa-
nia autobusów do potrzeb pasażerów 
i własnych możliwości finansowych. 
Zdarzają się uwagi do punktualności 
przyjazdów, albo zachowania kontro-
lerów biletów. Ważne, że miejska spół-
ka szybko reaguje na uwagi. – Wie-
le razy występowałam z tej mównicy  
z interpelacjami, odnośnie działalno-
ści usługowej ZKM. Zawsze zostałam 
wysłuchana i sprawy były natychmiast 
zrealizowane. To też świadczy o pro-
fesjonalizmie i poważnym traktowaniu 
spraw naszych mieszkańców – stwier-
dziła Agnieszka Bukowska. 

Wsiadamy  
tylko przednimi drzwiami
Wyniki kontroli ważnych biletów 

pokazły, że nawet 30% pasażerów 
ich nie kasuje. Żeby uszczelnić sys-
tem spółka wniosła o wprowadzenie 
zmian w „Przepisach porządkowych 
przy przewozie osób, zabranych ze 
sobą do przewozu rzeczy i zwierząt 
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Europejski standard zachowań pasażerów
Zakład Komunikacji Miejskiej przez lata wypracował sobie dobrą markę. Spółka stara się radzić sobie w niełatwej sytuacji, jaką wywo-

łuje malejąca ilość pasażerów. Kiedy spadają wpływy z biletów i wykorzystano już dodatkowe źródła dochodów, czas sięgnąć po nowe roz-
wiązania. ZKM zaproponował, a Rada Miasta przegłosowała zmiany w regulaminie przewozów. Od 1 sierpnia pasażerowie mają wsiadać 
przednimi drzwiami, a wysiadać tylnymi lub środkowymi. Obowiązek wsiadania przednimi drzwiami nie dotyczy inwalidów, osób z wózka-
mi dziecięcymi oraz bagażem wielkogabarytowym. Po wejściu pasażerowie pokazują ważny bilet kierowcy.

autobusami ZKM”. Wojciech Jago-
dziński: – „Przepisy” to wykaz obo-
wiązków ZKM i pasażera. Pasażer jest 
zobowiązany do pewnych zachowań: 
do posiadania ważnego biletu, do wła-
ściwego zachowywania się w autobu-
sie, do uszanowania innych pasażerów 
i zobowiązany będzie do wsiadania 
przednimi drzwiami. Wbrew pozorom 
mam wrażenie, że przyzwyczajanie się 
do tych nowych zasad będzie trwało 
krócej niż dłużej.

Zenon Stańczak zaakceptował po-
mysł. – Cenię sobie Państwa daleko-
wzroczność, bo pamiętam, że swego 
czasu pomysł z serwisem ogumienia 
też nie przynosił kokosów. Nowości 
zawsze rodzą trudności. W autobusach 

są pustki, poza godzinami szczytu jeź-
dzi w nich 3, 4 pasażerów. Transport 
zbiorowy to zadanie własne gminy. Je-
żeli nie będziemy szukać żadnych no-
wości, tylko czekać, to do wozokilome-
tra będziemy coraz więcej dokładać. 

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz 
przyznaje, że przy tego typu rozwią-
zaniach wątpliwości pozostają. – Ale 
kiedy działalność 
podstawowa przy-
nosi stratę i dokła-
damy do przewo-
zów jako gmina, 
spółka musi szu-
kać sposobów 
uszczelnienia sys-
temu sprzedaży 
biletów. Wice-
prezydent powo-
łała się na przy-
kład krajów UE, 
gdzie pasażero-
wie wsiadają tyl-
ko przednimi drzwiami. – Ocenimy za 
parę miesięcy jak to funkcjonuje, czy 
faktycznie spółka doświadczy spodzie-
wanych korzyści. 

Czy ludzie się przyzwyczają?
Tomasz Kałużyński miał wątpli-

wości. – Obawiam się, że to prawo 
może być prawem pustym, bo bardzo 
trudno mi sobie wyobrazić sytuację, 

kiedy kierowca byłby w stanie egze-
kwować nakazy zawarte w tej uchwale. 
Ewa Kaczyńska była podobnego zda-
nia. – Nie wyobrażam sobie kierowcy 
jako kontrolera, a poza tym kasowni-
ki są nie tylko z przodu. Kto to będzie 
sprawdzał i jakie będą z tego sankcje? 
Komunikacją miejską jeżdżą przeważ-
nie ludzie starsi, emeryci. Przecież 
oni przez kilkanaście, kilkadziesiąt 
lat wsiadają różnie i teraz proszę im 
nakazać wsiadać przodem. Tomasz 
Grembowicz przewiduje, że problemy 
związane z wchodzeniem przednimi 
drzwiami będą dotyczyć godzin po-
południowych i wieczornych. – Wte-
dy jest niewielki ruch i mniejsza liczba 
kontrolerów, więc spada kasowanie 

biletów za prze-
jazd. 

– Skoro do-
tychczasowe po-
mysły kierow-
nictwa spółki 
przyniosły niezły 
efekt, dajmy temu 
regulaminowi po-
f unkc jonować . 
Zobaczymy, czy 
kierowcy są przy-
gotowani na takie 
wyzwanie – tono-
wał Zdzisław Dą-
browski. – To po-

czątek drogi. Nikt 
na tej sali nie żyje w przekonaniu, że 
jakikolwiek przepis z dnia na dzień 
zmieni mentalność mieszkańca nasze-
go miasta. Ale z czasem ma powstać 
dobry obyczaj zachowania się pasaże-
ra w autobusie – przekonywał radny. 
Położył też nacisk na konieczność sze-
rokiej akcji informacyjnej.

Wszystko można obśmiać
– Z ubolewaniem zanotowałam, 

że jedna z lokalnych gazet obśmiała 
na pierwszej stronie samo rozwiąza-
nie. Wszystko możemy obśmiać, to 
nam się udaje wyjątkowo dobrze, ale 
żeby zaproponować jakieś inne roz-
wiązanie, żebyśmy do komunikacji 
dopłacali jak najmniej, a żeby była 

ona świadczona w pełnym zakresie, 
takim jakiego oczekują mieszkańcy, 
to z takimi podpowiedziami się nie 
spotykam – powiedziała Ewa Gła-
dysz. Wtórował jej Wojciech Jago-
dziński. – Ośmieszanie w artykułach 
prób pozyskiwania zewnętrznych 
środków jest po prostu nieprzyzwoite. 
Mówię to z całą odpowiedzialnością. 
Nasze propozycje to po prostu znak 
czasu. Jesteśmy prekursorami tych 
rozwiązań, dlatego jest nam trudno, 
ale w niedługim czasie pojawią się te 
propozycje w innych miastach. Może 
następne pokolenie zrozumie, że tak 
się trzeba zachowywać – nie okradać 
samorządu miasta przez niekasowa-
nie biletów, tylko być rzetelnym pa-
sażerem. 

Za wprowadzeniem nowych re-
gulacji opowiedziało się 15 radnych, 
6 wstrzymało się od głosu. – Jak po-
wiedział Stanisław Tym: tylko ludzie 
z poczuciem humoru są w stanie usta-
nawiać dobre przepisy – zacytował 
Zdzisław Dąbrowski.

Po miesiącu
Jak wygląda sytuacja po niespeł-

na miesiącu obowiązywania nowego 
przepisu? Kierownictwo ZKM, kon-
trolerzy i zatrudnieni przez spółkę 
anonimowi ankieterzy cały czas mo-
nitorują sytuację. Zebrano już ponad 
100 ankiet. Wynika z nich niezbicie, 
że kierowcy są grzeczni, ale stanow-
czy w egzekwowaniu zapisów regu-
laminu, a pasażerowie ich przestrze-
gają. – Jesteśmy zbudowani postawą 
pasażerów i naszych kierowców. Obie 
strony stanęły na wysokości zadania 
– cieszy się Wojciech Dziliński, pre-
zes ZKM.

Po uchwaleniu zmian w regulami-
nie ZKM oplakatował informacjami 
wszystkie autobusy i przystanki. Roz-
dano ok. 2 tys. ulotek, przeszkolono 
kierowców. Akcja przyniosła dobry 
skutek. Pasażerowie wsiadają przed-
nimi drzwiami, wysiadają tylnymi,  
w razie potrzeby upominają się wza-
jemnie. Prawie nie zdarza się, żeby nie 
pokazali ważnego biletu. – W godzi-
nach rannych i wieczornych kierowcy 
są w stanie zwrócić uwagę dosłownie 
na każdego pasażera, ale radzą sobie 
i w godzinach szczytu. Prawdziwym 
sprawdzianem będzie wrzesień, kiedy 
do szkół ruszy młodzież – przewiduje 
Wojciech Jagodziński.

Świetnie, że obawy niektórych 
radnych się nie sprawdziły. Miesz-
kańcy Ciechanowa zdali egzamin  
z odpowiedzialności i społecznej doj-
rzałości. Nasze miasto ma teraz szan-
sę na europejski standard zachowań 
pasażerów publicznej komunikacji.

Ewa Blankiewicz

Od 1 sierpnia do autobusu wsiadamy przednimi drzwiami

Stacja paliw Zakładu Komunikacji Miejskiej
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nie prac czy wykup pewnych frag-
mentów ulicy. Wszyscy otrzymali 
wtedy pełny zakres informacji. Do 
Urzędu Miasta nie wpłynęły wów-
czas żadne uwagi, zastrzeżenia czy 
propozycje innej formy organizacji 

ruchu po przebudowie ulicy. 
Robotnicy na plac budowy, 

petycja do Urzędu
– Petycję handlowców otrzyma-

łem 3, 4 tygodnie po podjęciu prac 
na Warszawskiej, kiedy wykonaw-
ca wszedł na plac budowy, by re-
alizować projekt zgodnie z przyjętą  
i zatwierdzoną dokumentacją, któ-
rej częścią była docelowa organiza-
cja ruchu na ul. Warszawskiej. Nie 
chcemy utrudniać życia mieszkań-
com, czy klientom placówek han-
dlowych i usługowych. Miasto już 
od pewnego czasu inwestuje budu-
jąc nowe miejsca parkingowe, pla-
nowane są następne – powiedział 
W. Wardziński. Prezydent spotkał 
się z kilkoma reprezentantami nie-
zadowolonych handlowców z ul. 

Wizualizacja autorstwa Marka Zalewskiego

Do petycji, złożonej w tej spra-
wie przez Ciechanowskie Zrzesze-
nie Prywatnego Handlu i Usług pod 
koniec maja, odniósł się podczas 
czerwcowej sesji Rady Miasta To-
masz Kałużyński, prosząc prezyden-
ta o przybliżenie sprawy. Waldemar 
Wardziński stwierdził, że tema-
tem pozostawienia miejsc parkin-
gowych na ul. Warszawskiej po jej 
modernizacji Rada zajmuje się od  
2000 r., kiedy ówczesny Zarząd Mia-
sta podejmował pierwsze decyzje  
w tej sprawie. Prezydent przypo-
mniał proces przygotowań do inwe-
stycji. Konkurs architektoniczny na 
projekt rewitalizacji ul Warszaw-
skiej, ogłoszony wiosną 2003 r. 
został rozstrzygnięty jesienią, kie-
dy wybrane przez komisję konkur-
sową 3 z 12 złożonych projektów 
otrzymały równorzędne trzecie na-
grody. Wszystkie nagrodzone pro-
jekty zakładały ograniczenie ruchu 
na ul. Warszawskiej – całkowite 
lub dopuszczające tylko ruch po-
jazdów zaopatrzenia, służb tech-
nicznych i ratunkowych oraz sa-
mochodów mieszkańców, którzy 
nie mają innego dojazdu do swo-
ich posesji. Żaden z tych projektów 
nie przewidywał pozostawienia do-
tychczasowej organizacji ruchu na  
ul. Warszawskiej. 

Przez 6 lat żadnych 
negatywnych uwag

Wybrane i nagrodzone projekty 
były publicznie udostępnianie w Ga-
lerii „C”, informowały o nich lokal-
ne media, „Gazety Samorządu Mia-
sta” i strony internetowe. Waldemar 
Wardziński zaakcentował, że były 
wówczas prowadzone konsultacje 
społeczne, ale do ratusza wpłynęła 
tylko jedna uwaga, zresztą utwier-
dzająca władze miasta w przekona-
niu, że dokonano dobrego wyboru. 

Na bazie 3 projektów jeden  
z zespołów otrzymał zlecenie na 
wykonanie dokumentacji technicz-
nej, związanej z przebudową ulicy. 
Później nastąpiła faza prac projek-
towych oraz uzgodnień ze wszyst-
kimi służbami i właścicielami nieru-
chomości. Prezydent przypomniał,  
że planowane zmiany na Warszaw-
skiej były wielokrotnie tematem 
obrad komisji Rady Miasta oraz 
dyskusji na sesji. Była m.in. przepro-
wadzona symulacja miejsc parkingo-
wych. W. Wardziński poinformował,  
że w fazie finalizowania projektu  
i uzyskiwania pozwolenia na budo-
wę, gdy trzeba było dokonać wszyst-
kich uzgodnień, niezbędna była też 
zgoda właścicieli nieruchomości 
przy ul. Warszawskiej na prowadze-

Długa historia deptaka

Zastrzeżenia mocno spóźnione
Prace na Warszawskiej posuwają się szybko. Przechodnie chwalą to, co wyłania się z pozornego chaosu budowy – nowe stylowe latarnie 

i elegancką posadzkę przyszłego salonu miasta. Chociaż nie słychać, żeby mieszkańcy nie chcieli tu deptaku – przeciwnie, radość z tego po-
wodu jest powszechna – część handlowców z Warszawskiej wciąż ma nadzieję, że samochody będą tędy jeździć i parkować, jak przed mo-
dernizacją.

Warszawskiej. – Ci państwo przed-
stawili swojego pełnomocnika, 
prawnika, który reprezentuje ich in-
teresy. Umówiliśmy się na następne 
spotkanie. Ale będziemy rozmawiać 
o tym, co jest zapisane w doku-

mentach i na temat procedur z tym 
związanych. Jest czas na dyskusje, 
jest czas na przygotowywanie inwe-
stycji, jest czas na projektowanie, 
ale jest i czas na realizację. Kie-
dy wprowadzamy na plac budowy 
wykonawcę wyłonionego w drodze 
przetargu, w oparciu o konkretną 
dokumentację techniczną i oparte 
o nią wszelkie niezbędne pozwole-
nia, trudno jest cokolwiek zmieniać. 
Prezydent dodał, że wszystko moż-
na sobie wyobrazić, również pewne 
zmiany w organizacji ruchu, cho-
ciaż projekt techniczny nie prze-
widuje możliwości intensywnego 
przepływu pojazdów na ul. War-
szawskiej. – Każdą decyzję, którą 
Rada Miasta podjęła radni mogą 
zmienić, w tym zakresie nie ma ja-

kichś sztywnych dogmatów. 
 Dodatni bilans  

miejsc parkingowych
Bilans miejsc parkingowych, 

po rezygnacji z tych zlokalizowa-
nych na ul. Warszawskiej i wybu-
dowaniu nowych, jest na plus o po-
nad 120 miejsc. – Dodatkowo przy 
okazji budowy nowej ulicy wzdłuż 
Łydyni, modernizacji ul. Koperni-
ka, ul. Strażackiej i ul. Sierakow-
skiego powstanie kolejnych 110 
miejsc. Nie będą one ulokowane 
na ul. Warszawskiej, ale w bezpo-
średnim jej sąsiedztwie. Nie ma ta-
kiego punktu na przyszłym depta-
ku, z którego byłoby dalej niż 100 
– 150 m do najbliższego miejsca 
parkingowego – zapewnił prezy-
dent. Podkreślił, że w ciągu ostat-
nich kilku lat do urzędu wpływa-
ło dużo pism, podań, pytań, wręcz 
nacisków, czasami dość agresyw-
nych, dlaczego miasto nic nie robi  
z ul. Warszawską. – Większość in-
terweniujących mówiła o takim roz-
wiązaniu, jakie właśnie realizuje-
my, więc to nie jest tak, że prezydent 
miasta czy radni coś sobie wymyśli-
li. Realizujemy to, czego oczekiwali 
od nas mieszkańcy, przynajmniej ci, 
którzy byli aktywni i bardzo zabiegali  
o modernizację Warszawskiej. 

Dokument na chwilę  
przed rozmową

21 sierpnia prezydent był umó-
wiony z pełnomocnikiem protestu-
jących. Na chwilę przed spotka-
niem do Urzędu wpłynął dokument, 
zawierający sporządzoną na zamó-
wienie handlowców analizę, kwe-
stionującą planowaną organizację 
ruchu. Na rozmowę oprócz umó-
wionego prawnika przyszli han-
dlowcy z zaproszonymi przez siebie 
mediami. Prezydent zapropono-
wał spotkanie w bliskim terminie.  
– Zaprosiłem protestujących do 
merytorycznej rozmowy w oparciu  
o dokumenty. Jestem na te rozmowy 
otwarty, ale trudno dyskutować na 
temat analizy, z którą nie dane było 
się zapoznać ani władzom miasta, 
ani urzędnikom Wydziału Inwesty-
cji, ani zewnętrznym specjalistom, 
którzy sporządzali dla nas projekt 
organizacji ruchu. W czerwcu udo-
stępniliśmy handlowcom wgląd we 
wszystkie dokumenty. Mieli wiele 
tygodni na sporządzenie analizy, 
którą przedstawiono mi dosłownie 
chwilę temu. Potrzebujemy około  
2 tygodni, żebyśmy mogli kompetent-
nie odnieść się do tego dokumentu  
– oświadczył Waldemar Wardziń-
ski.

Ewa Blankiewicz
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niu jezdni na Mikołajczyka po stronie 
sklepu Rossmann powstaną również 
miejsca parkingowe. Na 11 Listopada 
przywrócony będzie ruch dwukierun-
kowy – miejskie autobusy nie ominą 
Pl. Kościuszki.

Przypomnijmy: nie będzie cał-
kowitego zakazu ruchu kołowego na 
Warszawskiej. W jej obrębie będą mo-
gły się poruszać pojazdy obsługi ko-
munalnej, służb porządkowych, samo-
chody dostarczające towar do sklepów 
oraz pojazdy osób tu mieszkających 
(w przypadku, gdy nie ma możliwo-
ści dojazdu do sklepów i posesji z tyłu 
budynków). Nie będą też miały pro-
blemu z dojazdem w wybrane miejsce 
osoby niepełnosprawne (na podstawie 
dokumentu stwierdzającego chorobę 
powodującą utrudnienia w poruszaniu 
się). Oczywistą rzeczą jest, że zakaz 
wjazdu nie będzie obowiązywał kare-
tek pogotowia, wozów straży pożarnej 
i innych służb interwencyjnych.

A.G.

Warszawska pięknieje z dnia na dzień

Przed drzwiami do sklepów powstają jednolite granitowe schody

Dobiegły końca re-
monty części chodników 
na ulicach: Asnyka, Bro-
niewskiego, Żeromskiego 
i Wyspiańskiego. Zakład 
„Pasikonik” buduje nową 
nawierzchnię chodnika na 
Pl. Piłsudskiego i na ko-
lejnym odcinku ul. Asny-
ka (od nr 27 do ul. Kargo-
szyńskiej).

red.

Nowe chodniki na Kargoszynie 
Na zlecenie Urzędu Miasta fir-

ma „Koptrans” oczyściła brukową 
nawierzchnię ul. Przelotnej (biegną-
cej na tyłach sklepu „Przy Farze”)  
i wykonała tu potrójne powierzch-
niowe utrwalenie naturalnym 
kruszywem i asfaltową emulsją. 
Równą jezdnię zyskała cała uli-
ca i położone wzdłuż niej miej-
sca parkingowe. Podobną metodą 
poprawiona będzie nawierzchnia 

Parking na ul. Przelotnej 

Po zakończeniu prac archeologicz-
nych na pierwszym odcinku ulicy (od 
Pułtuskiej do Nadfosnej) i wielokrot-
nym utwardzeniu podłoża wykonawca 
inwestycji (firma Prasbet z Bydgosz-
czy) zaczął układać z cegły klinkie-
rowej środkową część nawierzchni 
deptaku. Jednocześnie trwają prace na 
kolejnej części ulicy – od Nadfosnej 
i Sierakowskiego do Mikołajczyka. 
Najpierw swoją część zadania – budo-
wę nowej sieci wodociągowej wyko-
nał ZWiK. Teraz powstaje sieć desz-
czowa (to już robota Prasbetu), potem 
nowe sieci energetyczne i telekomu-
nikacyjne. Na koniec – estetyczna na-
wierzchnia. Warszawska na odcinku 
od Pułtuskiej do Mikołajczyka powin-
na być oddana do użytku do końca li-
stopada. 

W ślad za Warszawską podą-
żą okoliczne uliczki. Dzięki równym 
chodnikom i nawierzchniom jezdni 
zyskają estetyczny wygląd, a otocze-
nie miejskiego deptaka uzbrojone zo-

Warszawska – serce miasta w przebudowie

stanie w dodatkowo wygospodarowane 
miejsca parkingowe. Około 60 miejsc 
postojowych wyznaczono podczas za-
kończonej w tym roku przebudowy 
ul. 11 Listopada i Nowozagumiennej. 
W planach są remonty kolejnych ulic: 
Nadfosnej, Kilińskiego, Sierakowskie-
go, Małgorzackiej, Kopernika, Stra-
żackiej. Rozpoczęła się także budowa 
nowej drogi wzdłuż Łydyni. Tu także 
będą miejsca dla samochodów. Na nie-
których śródmiejskich ulicach zmie-

ni się organizacja ruchu. Dzięki zwęże- Przyszły wygląd ul. Warszawskiej

gruntowej ul. Wiśniowej na osie-
dlu „Kwiatowe”. Na parkingu przy  
ul. Przelotnej może zaparkować  
około 30 aut.                               red.

ul. Asnyka

ul. Żeromskiego
ul. Wyspiańskiego

Trwają prace budowlane w samym sercu Ciechanowa. War-
szawska z zaniedbanej i zatłoczonej samochodami ulicy zmienia się 
w estetyczną, uporządkowaną, przestronną, wolną od hałasu i spa-
lin przestrzeń publiczną – salon Ciechanowa, miejsce spacerów, spo-
tkań oraz niespiesznych zakupów w okolicznych sklepach. 
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Na Armii Krajowej powstaje 
nowa nitka jezdni. Maszyny dotar-
ły już do skrzyżowania z ul. Słoń-
skiego. Właśnie tutaj nastąpi włą-
czenie nowej części drogi do już 
istniejącego pasa ruchu na tej ulicy. 
Teraz odbywa się tu korytowanie  
i układanie podbudowy. Jesienią 
ruch kołowy zostanie przeniesiony 
na wybudowany w tym roku odcinek 
drogi i rozpocznie się modernizacja 
starej nitki, która zyska nową pod-
budowę, nawierzchnię, krawężniki  
i studnie sieci deszczowej. Rów-
nolegle z budową nowej jezdni po 
obu stronach drogi po-
wstają chodniki i ścież-
ki rowerowe. W czasie 
budowy konieczne jest 
usuwanie kolizji z sie-
cią elektroenergetycz-
ną i gazową.

Przypomnijmy: 
Przebudowa Armii 
Krajowej to I etap bu-
dowy miejskiej pę-
tli łączącej drogi kra-
jowe nr 50 i 60, drogi 
wojewódzkie nr 617 
i 615 oraz siedem 
dróg powiatowych. 
Łącznie powstanie  
13,5 km nowych dróg za ogrom-
ną cenę ok.150 mln zł. Ta wiel-
ka inwestycja komunikacyjna jest  
w fazie projektowania. Budowlane 
i wykonawcze projekty wykonuje 
konsorcjum firm: OCSC Sp. z o.o. 
i O’Connor Sutton Cronin & Asso-
ciates Ltd. Zawarta 8 maja umowa 

ciechanów
gazeta

Wykonawca przygotowuje podłoże pod budowę jezdni

Powstaje druga nitka ul. Armii Krajowej

Tu w pobliżu skrzyżowania z ul. Słońskiego nowa droga 
połączy się z istniejącym już fragmentem Armii Krajowej

Widać, że ratusz musi być wyremontowany 
od fundamentów aż po dach

W tym roku zadaniem wykonaw-
cy (przetarg wygrał Zakład Instalacji 
Sieci Gazowych, Wodno-Kanaliza-
cyjnych, Energetycznych, Handlu i 
Usług M. M. Młyńscy z Ciechano-
wa)  będzie budowa ulicy Rajkow-
skiego na odcinku między ulicami 
Monte Cassino i Klonowskiego. Po-
wstanie kanalizacja deszczowa tego 
fragmentu drogi i części ulic: Dziu-
bińskiej, Monte Cassino, Bąkowskiej 
i Klonowskiego. Wyremontowane 

Zaplanowane na lato i jesień prace 
w pomieszczeniach, wzmocnienie fun-
damentów, wstawienie nowych okien, 
więźby dachowej i stropów pozwolą 
na wykorzystanie okresu zimowego 
na wymianę wszystkich instalacji we-
wnętrznych: elektrycznej, sanitarnej, 
wodociągowej i centralnego ogrzewa-
nia. Badania mykologiczne wykazały 
konieczność odwodnienia, osuszenia 
i odgrzybienia budynku. Zawilgo-
ceniu murów ma zapobiec pozioma  
i pionowa izolacja fundamentów. Te-
goroczne prace kosztować będą ok.  
2 mln zł. Koszt całości prac, łącznie 
z wyposażeniem i wszystkimi przyłą-
czami z zewnątrz, powinna zamknąć 
się w kwocie 5,5 – 6 mln zł. Miasto 
otrzyma 4,2 mln zł (70-75% warto-
ści zadania) unijnego dofinansowania. 
Miejski samorząd złożył też wniosek 
o pożyczkę w wysokości 600 tys. zł 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na dofinansowanie termomodernizacji  
– wymianę okien oraz ocieplenie sty-
ropianem ścian i stropów.

Po gruntownym remoncie zabyt-
kowy obiekt, jako siedziba władz mia-
sta będzie spełniał funkcje reprezen-

Armii Krajowej w budowie
Pierwszy etap budowy pętli

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
2007-2013

Trwa budowa ul. Armii Krajowej. Wykonawca – konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowiec-
kiego oraz PLANETA z Warszawy bardzo sprawnie prowadzi robo-
ty, wyprzedzając w tej chwili harmonogram prac.

przewiduje opracowanie projektów 
budowlanych w ciągu 7, a projek-
tów wykonawczych – 14 miesięcy 
od daty podpisania umowy. Szyb-
sze opracowanie projektów budow-
lanych pozwoli na uzyskanie tzw. 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (zgodnie ze 
znowelizowanymi przepisami jest 
to decyzja łącząca w sobie dawną 
decyzję lokalizacyjną i pozwole-
nie na budowę). Wydanie tej decy-
zji przez Starostę Ciechanowskiego 
otworzy drogę do podpisania umo-
wy o dofinansowaniu zadania ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go 2007-2013. Wewnętrzna pętla 
miejska znajduje się na liście in-
westycji priorytetowych dla woje-
wództwa mazowieckiego.

A.G.

Zabytkowy ratusz
Rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza rozpoczęła się na dobre. 

To był najwyższy czas na remont. Fatalny stan obiektu uwidocz-
nił się jeszcze dokładniej podczas prac rozbiórkowych wewnątrz 
budynku. 

tacyjne. W głównej części znajdą się 
miejsca poświęcone historii Ciecha-
nowa, współpracy miast partnerskich  
i promocji. Zgodnie z wytycznymi 
konserwatora zabytków meble wzo-
rowane będą na stylu z I połowy XIX 
w. W nowych, umeblowanych w stylu  
z czasów Marconiego pomieszcze-
niach w bocznej części obiektu będzie 
mieścił się Urząd Stanu Cywilnego. 
Prace rewitalizacyjne mają zakończyć 
się do połowy przyszłego roku.

A.G.

Mieszkańcy ul. Rajkowskiego na Zachodzie mają powody do 
zadowolenia. Pod koniec lipca ruszyła budowa tej ulicy. To I etap 
ważnej inwestycji: przebudowy ulic: Bohaterów Westerplatte, 
Klonowskiego, Rajkowskiego i Dziubińskiej. 

Trwa budowa ul. Rajkowskiego

zostaną też telekomunikacyjne stud-
nie kablowe. Na wzmocnionej i rów-
nej podbudowie wykonawca położy 
chodniki i nawierzchnię jezdni. Uli-
ca jest budowana odcinkami, tak by 
mieszkańcy mogli dojeżdżać do swo-
ich posesji. Koszt I etapu inwestycji  
to 670 tys. zł. II etap – budowa ulic 
Dziubińskiej, Bohaterów Westerplat-
te i Klonowskiego będzie sukcesyw-
nie realizowana w latach następnych.

A.G.

w remoncie
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Instalowany właśnie trzeci sepa-
rator substancji ropopochodnych bę-
dzie odbierał wody opadowe z rejonu 
ulic: Wojska Polskiego, Zagumiennej, 
Ukośnej, Willowej i całego osiedla 
Powstańców Wielkopolskich. Obec-
nie trwają prace przy ujściu kolektora 
deszczowego do rzeki, tzw. gabionami 
wzmacniane są brzegi Łydyni. Moder-
nizacja kolektora deszczowego wraz  
z separatorem kosztować będzie bli-
sko 1,5 mln zł. Dzięki oszczędnościom 
i przesunięciom budżetowym budowa 
zakończy się jesienią tego roku, a nie 

Nawierzchnie z frezowanego asfaltu
Bieżącym utrzymaniem miejskich ulic w tym roku zajmuje się ciecha-

nowska firma DELTA-
PRID. Na zlecenia Urzędu 
Miasta ekipy remontowe 
wykonały nawierzchnie  
z asfaltowego frezu na ul. 
Pogodnej, kilometrowym 
odcinku ul. Opinogór-
skiej, części ul. Błękitnej  
i na drodze do Szkoły Pod-
stawowej Nr 4. Metoda ta 
pozwala na oszczędności 
dzięki powtórnemu wyko-
rzystaniu asfaltu.

Studzienki kanalizacyjne są drożne
W drugiej połowie lipca firma DANKAN z Inowrocławia czyściła sieć 

kanalizacji deszczowej w miejscach, w których odpływ wód opadowych 
był utrudniony. Przeczyszczone zostały odcinki sieci: w ul. Płockiej i Przy-
torowej, na ul. Sikorskiego, Kargoszyńskiej, odcinkach ul. Akacjowej, Gaj-
cego, Bony, na terenie zielonym za sklepem „Panorama” oraz pojedyncze 
studzienki w ul. Witosa, Waryńskiego, Gwardii Ludowej, Ukośnej, Reutta 
i Rycerskiej. Jak ważne są drożne studzienki pokazały tegoroczne ulewne 
deszcze. Czyszczenie kosztowało miasto ponad 13 tys. zł.

Zielono nam
Latem, podczas upałów szczególnej troski wymaga roślinność na skwe-

rach i zieleńcach. Często i obficie podlewana nie więdnie i długo zdobi 
klomby i rabatki. Na zlecenie Urzędu Miasta dba o nią Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. Pracownicy zieleni przywożą wodę beczkowozami  
i codziennie zasilają rośliny. W różnych rejonach miasta odchwaszczane są 

krzewy. Trwa koszenie 
traw. Wykoszono pasy 
drogowe w dzielnicach 
Bloki i Krubin, w par-
ku M. Konopnickiej  
i J. Dąbrowskiego, na ul. 
Tysiąclecia, Fabrycznej 
i Szwanke oraz terenach 
zielonych „Jeziorko”  
i przy ul. Czarnieckie-
go. Trawa będzie koszo-
na przy ul. Wiosennej, 
Gąseckiej, na placu za-
baw przy Wesołej oraz  
w innych rejonach mia-
sta w miarę potrzeb.

Rekultywacji nieczynnego składowiska ciąg dalszy
Od kilku lat miasto rekultywuje teren nieczynnego składowiska od-

padów przy ul. Kargoszyńskiej. W ubiegłym roku wybudowano tu bierne 
studnie odgazowujące. Teraz zabezpieczana jest czasza składowiska. Wy-
korzystuje się do tego celu ziemię pozostającą z wielu inwestycji prowa-
dzonych na terenie miasta.

Koszenie Łydyni
Na zlecenie Urzędu Miasta pracownicy Rejonowego Związku Spółek 

Wodnych koszą dno Łydyni. Nasza rzeka jest wąska i niezbyt głęboka,  
co sprzyja szybkie-
mu zarastaniu ro-
ślinnością. Oczysz-
czanie dna rzeki jest 
ważne nie tylko ze 
względów estetycz-
nych. Gęsta roślin-
ność blokuje prze-
pływ wody, która 
zaczyna szukać no-
wego koryta i pod-
mywa brzegi.

A.G.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

Utwardzona droga do SP Nr 4
Separator został już zagłębiony w ziemi, a teren ogrodzony

Zbiórka była okazją do pozbycia się „zapasu” zepsutych 
telewizorów

Mieszkańcy chętnie oddają stare meble zalegające  
na strychach i w piwnicach

Zadbane rabatki to ozdoba miasta

Malownicza Łydynia z wykoszonym dnem

Kolejny separator ochroni Łydynię

jak pierwotnie planowano w 2010 r.
To trzeci separator zbudowany 

przez miasto w ostatnich latach. Jeden 
oczyszcza wody opadowe spływają-
ce do rzeki kolektorami deszczowymi  
z osiedla Zachód i dzielnicy przemysło-
wej, drugi – z ulic: Witosa, Rzeczkow-
skiej, 11. Pułku Ułanów Legionowych 
i Płońskiej. – Wydatek ogromny (koszt  
3 separatorów to aż 4 mln zł), ale to 
inwestycja w ochronę środowiska, 
które jest dla nas priorytetem – mówi 
prezydent Waldemar Wardziński.

A.G

Już teraz możemy 
powiedzieć, że okazja 
do bezpłatnego pozbycia 
się starych mebli, zużyte-
go sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego (pralek, 
lodówek, telewizorów 
itp.) bardzo zaintereso-
wała mieszkańców, któ-
rzy chętnie ustawiają nie-
potrzebne sprzęty przy 
pojemnikach na śmieci. 
Ich odbiorem zajmuje się 
PUK. Wyładowane po 
brzegi pojazdy kursują 
po kilkadziesiąt razy dziennie od-
bierając wyniesione przez miesz-
kańców zbędne rzeczy. Niestety 

W chwili zamykania tego numeru Gazety Samorządu Mia-
sta Ciechanów trwa jeszcze pilotażowa zbiórka odpadów wielko-
gabarytowych. W dniach 17-26 sierpnia zorganizował ją Urząd 
Miasta przy współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunal-
nych. O wynikach akcji będziemy informować tuż po podsumo-
waniu jej efektów.

PUK odbiera stare meble i sprzęt

zdarzają się też nieporozumienia. 
Podczas zbiórki odpadów wiel-
kogabarytowych nie są zbierane 

odpady inne niż meble, 
sprzęt RTV i gospodar-
stwa domowego. PUK 
nie odbiera styropianu, 
starych opon i innych, 
niezwiązanych z akcją 
rzeczy.

Koszty zbiórki ponie-
sie Urząd Miasta ze środ-
ków Gminnego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

 A.G.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– WRZESIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 5.IX godz. 18.00 – w ramach „Let-
nich Koncertów Muzyki Dawnej” wy-
stąpi ciechanowski zespół Horrendus  
/zamkowe błonia/
• 12.IX. godz. 20.00 – Piknik „Poże-
gnanie Lata” – koncert Dody /zamko-
we błonia/ Szczegóły str. 1

• IX – Festiwal Sztuki Kamień /Gale-
ria „C”/
• IX – „Malarstwo” Włodzimierza 
Komorowskiego /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• IX – „Układy. Kompozycje na pa-
pierze” – prace Marty Zawadzkiej  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• 5.IX godz. 13.00-20.30 – V Spotka-
nia ze średniowieczem /zamkowe bło-
nia/
• 11.IX godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twór-
cza Czesława Miłosza /Miejska Bi-
blioteka Publiczna – Filia Nr 1 przy 
ul. Kicińskiego 21/23/
• 20.IX godz. 12.00 – Biesiada Poetyc-
ka /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

oprac. K.D.

Spotkania

W wakacje przeprowadzono remonty w placówkach oświato-
wych. Przeszło 400 tys. zł miasto przeznaczyło na prace moderniza-
cyjne w swoich szkołach i przedszkolach. 194 tys. wydano na tego-
roczne zakupy inwestycyjne.   

Zaplecze kuchenne Przedszkola Nr 5 aż lśni

Wystawy

Nowy rok szkolny
Po 73 dniach odpoczynku  

1 września 5217 uczniów rozpocznie 
naukę w miejskich szkołach i przed-
szkolach (2738 – w podstawów-
kach, 1637 – w gimnazjach i 842  
– w przedszkolach). Nowy rok szkol-
ny zakończy się 25 czerwca 2010 
roku. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu przerwy w nauce będą następo-
wały według harmonogramu: 23-31 
grudnia (zimowa przerwa świątecz-
na), 1-14 lutego (ferie), 1-6 kwiet-
nia (wiosenna przerwa świąteczna),  
26 czerwca – 31 sierpnia (wakacje).

Zmiana obwodu
Od 1 września dzieci mieszka-

jące przy ul. Tysiąclecia będą tery-
torialnie przyporządkowane do SP  
Nr 7 i Gimnazjum Nr 4, a nie jak 
było do tej pory do SP Nr 4 i Gim-
nazjum Nr 1. Zmiana została wpro-
wadzona na prośbę rodziców, którzy 
argumentowali, że ich pociechy mają 
bliżej do placówek mieszczących się 
w strukturach Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 2. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

W Przedszkolu Nr 4 wymienio-
no pokrycie dachowe wraz z obrób-
ką blacharską, wentylatorami i insta-

lacją przeciwpiorunową. Poprawiona 
została też elewacja budynku, a plac 
przed budynkiem zostanie utwardzo-
ny kostką. W Przedszkolu Nr 5 poma-
lowano korytarze i pomieszczenia so-
cjalne oraz zamontowano nowe okna. 
W Przedszkolu Nr 6 wyremontowano 
kominy spalinowo-wentylacyjne. 

Renowacjom poddano też pod-
stawówki i gimnazja. W SP Nr 4 wy-
mieniono pokrycie dachowe na blo-

Szkoły i przedszkola po remontach

ku żywieniowym oraz zainstalowano 
napędy elektryczne w oknach uchyl-
nych hali sportowej. W SP Nr 5 poma-

lowano stolarkę okienną. 
W SP Nr 6 pomalowano 
korytarz. W MZS Nr 1  
w ramach programu Or-
lik 2012 rozpoczęto budo-
wę nowoczesnego boiska  
o sztucznej nawierzchni 
do piłki nożnej oraz boiska 
wielofunkcyjnego wraz  
z wyposażeniem i ogro-
dzeniem. Odnowieniu ule-
gły szatnie i łazienki. MZS 
Nr 2 zyskał nowy dach na 
łączniku hali sportowej  
i częściowo na bloku dy-

daktycznym. W Gimnazjum Nr 1 od-
restaurowano stołówkę.  

Kolejnym wydatkiem były zaku-
py inwestycyjne. Żłobek oraz przed-
szkola wzbogaciły się o zastawy za-
bawowe na placach zabaw i altanki 
ogrodowe. SP Nr 5 otrzymało tablicę 
interaktywną, a SP Nr 6, MZS Nr 1  
i 2 oraz Gimnazjum Nr 3 – po kseroko-
piarce. Dla Gimnazjum Nr 1 kupiono 
świetlną tablicę wyników sportowych.                                   

 red.

Nowy sezon 
w TEATRZE EXODUS

TEATR EXODUS, działający przy 
Centrum Kultury i Sztuki wraca do 
prób. Rozpoczynający się cykl zajęć jest 
okazją dla osób, które chcą przyłączyć 
się do teatru. Zapraszamy 4 września  
o godz. 16.00 do CKiSz (sala nr 21,  
I piętro).  

Stopień nauczyciela mianowanego uzyskali: 
Agnieszka Pniewska (Przedszkole Nr 6), Elżbieta Pru-
sak (Przedszkole Nr 4), Katarzyna Daniszewska (SP 
Nr 5), Iwona Zawadzka (SP 
Nr 5), Agnieszka Wyży-
kowska (MZS Nr 1), Bog-
dan Piotrowski (MZS Nr 1), 
Marcin Milewski (MZS Nr 
1), Monika Nawrocka (MZS 
Nr 2), Magdalena Rykowska 
(MZS Nr 2), Łukasz Komo-
rowski (MZS Nr 2), Dominik 
Molewski (MZS Nr 2), Wan-
da Krakowska (MZS Nr 2), 
Piotr Jabłoński (Gimnazjum 
Nr 1) i Jarosław Pikus (Gim-
nazjum Nr 3). W uroczysto-
ści uczestniczyli też: zastęp-

Nauczyciele mianowaniNauczyciele mianowani
25 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta prezydent Waldemar Wardziński wręczył 14 nauczy-

cielom akty nadania awansu zawodowego.

Zakończyły się półkolonie, zorganizowane wspólnie 
przez TPD i Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio”. Od 
29 czerwca do 14 lipca 45 dzieci w wieku 7-13 lat rozwi-
jało pod okiem instruktorów zdolności manualne i rucho-
we. W programie było też wyjście na krytą pływalnię oraz 
wycieczki. Dzieci odwiedziły m.in. westernowe miastecz-
ko w Sarnowej Górze oraz gospodarstwo agroturystyczne  
w Niestumiu. Dla uczestników przewidziany był posiłek. 
Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski podziękował 
organizatorom i opiekunom za przygotowanie dla dzieci 
atrakcyjnej oferty. Urząd Miasta dofinansował przedsię-
wzięcie kwotą 6,5 tys. zł.

red.

Zakończyły się półkolonie w „Studio”

17 sześciolatków w I klasach
Ilu rodziców w Ciechanowie chce po-

słać sześciolatki do pierwszych klas? Do 
szkół trafi 17 najmłodszych uczniów. To 
4,2%  z 404 dzieci w tym wieku, mieszka-
jących w naszym mieście. – Porównywal-
ny odsetek 6-latków trafia do szkół w całej 
Polsce. Nasze placówki są w pełni przygo-
towane na ich przyjęcie. W szkołach miej-
skiego samorządu od wielu lat funkcjonują 
klasy „0”, chodzą tam 6- i 5-latki. Naj-
młodsze dzieci uczą się w wydzielonych 
częściach szkół, co zapewnia bezpieczeń-
stwo – mówi Adam Krzemiński, dyrek-
tor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli. 
Najwięcej 6-latków – ośmioro – trafi do 
„Trójki” w Miejskim Zespole Szkół Nr 1, 
Siedmioro będzie się uczyć w „Siódemce” 
w MZS Nr 2. Po jednym 6-letnim uczniu 
zyskają SP Nr 5 i 6.

E.B.

cy prezydenta Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski oraz 
dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Adam 
Krzemiński.                                                             red.      
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Uśmiechnięte buzie dzieci to najlepsze, co możemy dostać

Związek tworzą gminy: Ciechanów, Czernice Borowe, Czer-
wonka, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Jednorożec, Karniewo, Kra-
sne, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Młynarze, Ojrzeń, Opinogó-
ra Górna, Płoniawy-Bramura, Pokrzywnica, Przasnysz, Regimin, 
Rzewnie, Sypniewo, Szelków, Świercze oraz miasta: Chorzele, 
Ciechanów, Glinojeck, Maków Mazowiecki, Pułtusk i Przasnysz. 
Teraz beneficjenci podczas posiedzeń rad wyłonią swoich przed-
stawicieli i przekażą Związkowi kompetencje w zakresie gospo-
darki odpadami. 

30 września 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziński, marszałek Adam Struzik oraz 
dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych Paweł Rabszuk podpisali preumowę na to zadanie realizo-
wane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego. Tym samym samorząd województwa 
mazowieckiego formalnie zagwarantował współfinansowanie pro-
jektu z unijnych funduszy.

„Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” obejmuje budowę 
następujących instalacji:
• Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Woli Pawłowskiej, 

zawierający: linię sortowniczą segregacji odpadów zmiesza-
nych, kompostownię, zakład z linią do wytwarzania paliwa al-
ternatywnego z odpadów;

• stacje przeładunkowe odpadów zmieszanych w Płocochowie, 
Oględzie, Makowie Mazowieckim;

• zakład demontażu i segregacji odpadów wielkogabarytowych, 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na składowisku w Pło-
cochowie; 

• zakład przeróbki i segregacji odpadów budowlanych w Makowie 
Mazowieckim, 

• kwatera odpadów niebezpiecznych (azbestu) na składowisku 
Oględzie.

Przewidywane rozpoczęcie inwestycji – 2010 rok, a zakończe-
nie na koniec 2013.

red.

Związek Gmin  
zarejestrowany

Półkolonie organizowane przez Urząd Miasta co roku dostarczają wiele radości dzieciom, które nie miały szans wyjechać na wakacje.  
W tym sezonie skorzystało z nich 80 dzieci w wieku od 6 do 16 lat, uczęszczających w ciągu roku szkolnego do świetlic opiekuńczo-wycho-
wawczych.

Stypendia dla wybijających się sportow-
ców, którzy kontynuują naukę lub studiują 
to krok do rozwoju sportu ciechanowskiego. 
Wszyscy radni podzielają tę opinię. – Cie-
chanów podąży śladem innych miast, w któ-
rych już taki system istnieje. W dobie dużych 
inwestycji w naszym mieście dotyczących 
rozwoju infrastruktury sportowej: basen, 
lodowisko, orlik, który rozpocznie niedłu-
go działalność i hotel Olimpijski dobrze, 
że podejmujemy decyzje o inwestowaniu  
w młodych zawodników. W wielu przypad-
kach przeszkodą w rozwoju danego sportu 
jest właśnie bariera pieniężna – stwierdził 
Wojciech Gesek.

– Bardzo dobra inicjatywa, do zaakcep-
towania praktycznie w 100 %, ponieważ ta 
młodzież wyniki w sporcie seniorskim będzie 
osiągać dopiero za parę lat. Nie ma możli-
wości, żeby dostali stypendium z Polskiego 

Wysokość stypendium może wynieść od 300 do 500 zł netto miesięcznie. Jest 
przyznawane na czas nie dłuższy niż rok. Wykaz zawodników, ich osiągnięć i wy-
sokość przyznanego stypendium będą podawane do publicznej wiadomości. Sty-
pendium może być przyznane, jeśli zawodnik:
- uczył się lub studiował w roku przyznania stypendium albo w roku poprzednim; 
- posiada licencję zawodnika i jest medalistą Mistrzostw Polski w swojej kategorii 
wiekowej oraz członkiem kadry narodowej, a w przypadku gier zespołowych repre-
zentował Polskę w oficjalnych meczach międzypaństwowych;
- bierze udział w szkoleniu centralnym kadry narodowej młodzików, juniorów lub 
seniorów;
- reprezentuje zespół, który dotarł w rozgrywkach rangi Mistrzostw Polski do strefy 
finałowej;
- ma nienaganną postawę etyczną i moralną oraz przestrzega obowiązujących prze-
pisów sportowych w danej dziedzinie sportu.

Wnioski trzeba składać do 15 grudnia roku poprzedzającego otrzymanie stypen-
dium, za wyjątkiem roku 2009. W tym roku – do 30 września. Szczegółowe zasa-
dy określa regulamin przyznawania stypendium zamieszczony na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl w zakładce Urząd Miasta/Regulaminy  
i przepisy.

36 sesja Rady Miasta

Prezydent będzie przyznawał stypendia 
młodym sportowcom

Szczególnie uzdolnieni uczniowie i studenci otrzymają stypendia prezyden-
ta za wybitne osiągnięcia sportowe. Przez rok będą dostawać od 300 do 500 zł 
miesięcznie, ale muszą być zawodnikami klubów sportowych, działających na 
terenie Ciechanowa. Prezydent może przyznać stypendium z własnej inicjatywy 
lub na wniosek klubu. Na czerwcowej sesji Rady Miasta radni zaakceptowali to 
jednogłośnie. 

Związku lub stypendium olimpijskie. Pienią-
dze pomogą tym uczniom osiągnąć lepsze 
wyniki – prognozował Paweł Rabczewski, 
któremu marzy się podobna szansa dla nie-
pełnosprawnych sportowców. Radny zwró-
cił uwagę, że podczas przyznawania sty-
pendiów powinno się preferować młodzież, 
która uczy się i mieszka na stałe w Ciecha-
nowie. Stanisław Kęsik jest zdania, że rezer-
wując środki budżetowe w dziale promocji 
podobnie można by motywować młodych 
twórców kultury. 

Prezydent Waldemar Wardziński uwa-
ża, że to dobra uchwała. – Nie jest łatwo 
znaleźć kolejne środki w napiętym budżecie, 
zwłaszcza teraz, kiedy tak dużo inwestujemy. 
Ale mamy świadomość, że warto zainwesto-
wać też w przyszłość tych młodych ludzi, 
która będzie jednocześnie przyszłością cie-
chanowskiego sportu.

E.B.

W drugiej połowie lipca dzieciaki  
atrakcyjnie spędzały wolny czas. Zaję-
cia odbywały się na terenie Miejskie-
go Zespołu Szkół Nr 1 w godzinach od 
10.00 do 18.00. Uczestnicy mieli zapew-
nione śniadania, obiady i podwieczorki. 
Program tegorocznych półkolonii został 
opracowany tak, by łączyć przyjemne z 
pożytecznym. Koloniści uczestniczyli w 
konkursach plastycznych, muzyczno-ta-
necznych i sportowych (dla laureatów 
poszczególnych konkurencji znalazły się 
atrakcyjne nagrody). Było też wspólne 
grillowanie, dyskoteka, zwiedzanie Zam-
ku Książąt Mazowieckich, przygotowa-
nie i prezentacja programu artystycznego. 

Największą atrakcją była wycieczka do 
Solca Kujawskiego i Mrągowa. Pod-
czas pobytu w Solcu Kujawskim kolo-
niści zwiedzili Jura Park oraz Muzeum 
Ziemi im. Karola Sabatha, gdzie znaj-
duje się bogata kolekcja skamieniałości  
i kości dinozaurów. Wyjazd do Mrą-
gowa był okazją do zwiedzenia we-
sternowego miasteczka – Western City 
MRONGOVILLE. Oprócz zajęć typowo 
rekreacyjnych dzieci uczestniczyły też  
w warsztacie profilaktycznym „Zażywasz 
– Przegrywasz”, gdzie mogły dowiedzieć 
się o zagrożeniach, jakie niesie kontakt  
z narkotykami.

red.

Pod pozycją 293 Rejestru związków międzygmin-
nych zarejestrowany został Międzygminny Związek 
Regionu Ciechanowskiego. Związek został powołany  
w celu koordynacji działań z zakresu gospodarki odpa-
dami. Realizowane wspólnie zadanie „Budowa zintegro-
wanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
dla gmin regionu ciechanowskiego” znajduje się na liście 
projektów kluczowych dla województwa mazowieckie-
go. Zadanie będzie realizowane w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 
Samorząd województwa mazowieckiego zagwarantował 
współfinansowanie projektu z unijnych funduszy.
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Szaleńcy na lokomotywie tuż przed katastrofą

Ul. Batalionów Chłopskich czeka jeszcze położenie kolejnej warstwy asfaltu – trzeba 
wyrównać drogę do poziomu studzienek kanalizacyjnych

10 sierpnia rozpoczęło się ukła-
danie nawierzchni bitumicznej na 
750-metrowym odcinku ul. Bata-
lionów Chłopskich – od budynku  
nr 17 A do skrzyżowania z ul. Pułtu-

Batalionów Chłopskich  
z nową nawierzchnią

ską. Wraz z nawierzchnią wymienio-
no cześć krawężnika, wyregulowano 
studnie i kraty kanalizacji deszczo-
wej.

red.

Na pierwszy ogień poszedł odci-
nek nowej drogi od ul. 17 Stycznia 
do Kopernika. Prace wykonuje firma 
„Planeta”, która wygrała ogłoszony 
przez miasto przetarg, oferując cenę 
4 546 tys. zł. Zaczęło się od  wyko-
pów i przebudowy sieci telekomuni-
kacyjnej, w następnej kolejności zbu-
dowana zostanie nowa  kanalizacja 
deszczowa. Oczyszczone wody opa-
dowe odprowadzane będą do rzeki 
Łydyni poprzez separatory substancji 
ropopochodnych. Po robotach ziem-
nych przyjdzie czas na chodniki, na-
wierzchnię jezdni, oświetlenie uliczne 
oraz pionowe i poziome oznakowania. 
W tym roku miasto planuje zakończyć 
roboty na odcinku nowej ulicy do 
skrzyżowania z ulicą Kopernika. Na 
przyszły rok pozostanie do wykonania 
przebudowa ulic Strażackiej, Koper-
nika, Sierakowskiego oraz fragment 

Nowa ulica udrożni ruch  
w centrum

W sierpniu ruszyła kolejna ważna dla miasta inwestycja drogo-
wa. Przebudowa ulic: Strażackiej, Kopernika i Sierakowskiego oraz 
budowa nowej ulicy łączącej ul. 17 Stycznia ze Strażacką ułatwi po-
ruszanie się po centrum miasta, przysporzy nowych miejsc do par-
kowania, a położony nieco na uboczu fragment śródmieścia radykal-
nie odmieni swój wygląd.

nowej drogi pomiędzy ulicą Koperni-
ka a Strażacką.

Podczas projektowania drogowej 
infrastruktury tej części miasta pomy-
ślano o nowych parkingach. W pla-
nach zarezerwowano miejsce na po-
nad 100 miejsc postojowych. Duży 
parking na 63 miejsca ma powstać na 
wykupionym prze miasto terenie przy 
ul. Strażackiej. Przy Kopernika będzie 
mogło stanąć 30 aut. Dodatkowo będą 
wyznaczone miejsca dla samochodów 
wzdłuż ul. Małgorzackiej, Sierakow-
skiego i nowej drogi wzdłuż Łydyni.

Ta duża inwestycja została reko-
mendowana do dofinansowania przez 
Zarząd Województwa w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego  
z kwotą dofinansowania w wysokości 
2 425 tys. zł. Przewidywany koszt ca-
łego zadania to około 4 mln zł.

A.G.

Takiego rozwiązania pragnie Zyg-
fryd Tengier, a właściwie książę Karol 
Trèfaldi, zbrodniarz nad zbrodniarze, 
ukrywający się jako maszynista po-
ciągu. Rozpędzona lokomotywa daje 
mu poczucie siły, ale potęguje wyob-
cowanie, całkiem odrywa od rzeczywi-
stości, którą jest śmiertelnie znudzony. 
Jego nastroje wyczuwa kolejowy pa-
lacz Mikołaj Wojtaszek, który okaże 
się wielokrotnym mordercą o nazwisku 
Travaillac. Nie dowiadujemy się, jakiż 
to przypadek zetknął ich na jednej lo-
komotywie, możemy tylko obserwo-
wać, do czego doprowadził. Pragnie-
nie, żeby ich życie rozstrzygnęło się 
samo w gigantycznej katastrofie jedno-
czy obu protagonistów. Mają podobną 
przeszłość i są zainteresowani jedną 
kobietą – Julią Tomasik, narzeczoną 
Wojtaszka. Damsko – męskie gry na 
lokomotywie tworzą tło i częściowe 
uzasadnienie nagłego impulsu Tengie-
ra, żeby rozpędzić lokomotywę i zde-
rzyć się z innym pociągiem. Chce dać 
losowi rozstrzygnąć pojedynek między 
rywalami i odmienić los małżeńskiej 
pary Tengierów: zblazowanej, znu-
dzonej sobą i wyeksploatowaną do cna 
zbrodnią, po której nic ciekawszego się 
nie pojawiło. Życiową pustkę Tengier 
– Trèfaldi pragnie wypełnić związ-
kiem z Julią, infantylną blondynką, za-
chwyconą i podnieconą niecodzienną 
sytuacją. Ale przede wszystkim pra-
gnie mknąć na zatracenie, „nadziać się 

Szalona lokomotywa, czyli pragnienie ostateczności

na ostrze swego losu”. Upaja go pęd  
i własne słowa, którymi wyłuszcza 
kompanowi filozofię ostatecznego roz-
wiązania – „zrobimy nagłe uderzenie w 
punkcie najmniej oczekiwanym”. Sęk  
w tym, że to uderzenie dotyczy też nie-
winnych ludzi. Ten fakt nie zaprzą-
ta też Wojtaszka – Travaillaca. Ten  
z kolei jest zbyt prymitywny, żeby być 

znudzonym. Nienasycenie, zmysło-
wość – on i jego narzeczona są w tym 
do siebie podobni. To pociąg, któremu 
brakuje silnych doznań. Dziś o takich 
jak on mówimy „uzależniony od adre-
naliny”. Dramat pokazuje, jak złudne 
jest poczucie chwilowej mocy, jak da-
remne oczekiwanie na zwrot w chwi-
li kulminacji życia. Katastrofa jest wi-
dowiskowa, a po niej, … cóż, banał... 
Tengier, który lubił stawiać wszystko 

na jedną kartę, w końcu zagrał się na 
śmierć. Proste zwierzę – Wojtaszek  
– Travaillac znów spada na cztery łapy, 
a raczej wpada w łapki nowej nienasy-
conej kobiety, Minny de Barnhelm (za-
bawna, przykuwająca uwagę od chwi-
li pojawienia się na scenie Mariola 
Szczygielska). Tylko Julia przechodzi 
przemianę. Była wcieloną, rozkosz-

ną kobiecością, 
skończyła jako 
100-procentowa 
wariatka. Ale, jak 
mówi w „Szalo-
nej lokomotywie” 
jej autor Witkacy: 
nerw życia wy-
czuwają już tyl-
ko zbrodniarze, 
artyści i wariaci. 
Reszta to bezwol-
ne manekiny, jak 
działający mecha-
nicznie, bezradny 
w obliczu śmier-

telnego zagrożenia kierownik pociągu 
(Bożena Zagórska – Arumińska radzi 
sobie nawet w męskiej roli). 

9 premiera Teatru Exodus mia-
ła miejsce 23 czerwca w Centrum 
Kultury i Sztuki. Reżyser Katarzy-
na Dąbrowska znów sięgnęła po dra- 
mat Witkacego. Wyszło przedstawie-
nie klarowne, czytelne w wymowie. 
Niespokojna treść i spokojna narra-
cja dały ciekawy efekt. Rytm spekta-

klu wyznacza powtarzający się motyw 
muzyczny, zaczerpnięty z piosenki 
Madonny „Give it to me”, świetnie 
dobrany do wyimaginowanego ruchu 
pociągu. Udana okazała się scenogra-
fia Anny Goszczyńskiej i Katarzyny 
Dąbrowskiej z umowną lokomotywą 
w roli głównej. Aktorzy grają koncer-
towo, zwłaszcza czwórka głównych 
bohaterów. Z każdym kolejnym spek-
taklem w Teatrze Exodus widać, jak 
udoskonalają warsztat. Anna Gosz-
czyńska (olśniewająca Julia) nigdy 
jeszcze nie była tak przekonująca. Nie 
grała Julii, była nią przez godzinę. 
Agata Zakrzewska musiała stawić czo-
ło podwójnej roli: była równie praw-
dziwa jako cyniczna zbrodniarka Zofia 
Tengier, jak i siostra dróżnika Janina 
Gęgoń. Widać, że Kamil Dąbrowski 
(Zygfryd Tengier) to dziś już zawodo-
wy aktor. Zagrał dojrzale: wyciszony, 
z dystansem, z każdego gestu przebi-
jało znużenie Tengiera życiem. Zna-
komicie wypadł Cezary Kaźmierski 
(na górnym zdjęciu), naturalny, mocny  
w gestach i słowach. Jego temperament 
doskonale pasuje do roli Wojtaszka.

Co oprócz świetnej gry aktorów 
warto zapamiętać z tego spektaklu? 
Że w chwili ostateczności, życia nagle 
zgęszczonego, nie czas na analizy. Zo-
staje naga rzeczywistość, proste praw-
dy. Jak ta, że chwila szaleństwa nie 
przynosi wyzwolenia. 

Ewa Blankiewicz

                   Dziwna to sztuka, jakby wyjęta z większej całości, pozbawiona początku, zredukowana do błyska-    
        wicznego rozwinięcia i zakończenia akcji. Jest sens w tym zabiegu, jeśli założyć, że ma on odzwierciedlać 
prostotę ostatecznych rozwiązań. 
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Wiktor Komorowski drugim wicemistrzem  Europy

W dniach 26-28 czerwca w Zagrzebiu (Chorwacja) odbyły się III Mistrzo-
stwa Europy Kadetów (12-14 lat) w Taekwondo Olimpijskim. Do składu repre-
zentacji Polski zakwalifikowało się 2. zawodników TKKF Promyk. Wiktor Ko-
morowski w kategorii wagowej +65 kg wywalczył brązowy medal i tytuł II–go 
Wicemistrza Europy. Michał Brym wygrał tylko pierwszą walkę eliminacyjną. 
Zawody zostały rozegrane z zastosowaniem elektronicznych ochraniaczy. Przy-
gotowania do mistrzostw poprowadzono na obiektach MOSiR-u.

Letnie Mistrzostwa Polski  
w pływaniu 

13-latkowie w Gorzowie 
Wielkopolskim, 14-latkowie w 
Dębicy walczyli w Letnich Mi-
strzostwach Polski w pływa-
niu. Zawody zostały rozegra-
ne w dniach 3-5 lipca. Wśród 
pływaków MPKS „Orka” naj-
lepsze rezultaty uzyskał Adam 
Kuskowski, który zajął miejsca 
5 (50 m stylem motylkowym),  
8 (50 m stylem dowolnym) i 
10 (100 m stylem dowolnym). 
Maja Dyakowska wywalczyła 
miejsca 6 (100 m stylem dowol-
nym) i 10 (50 m stylem dowol-
nym).  

Trwają intensywne przygotowania szczypiornistów Juranda  
do nowego sezonu

Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu na obiektach MOSiR. Zarząd Klubu 
powołał nowego trenera, którym został Paweł Noch. Z drużyny odszedł Przemy-
sław Krajewski i Łukasz Romatowski. W ich miejsce przyszli nowi zawodnicy: 
Andrzej Marszałek z Wisły Płock, Rafał Grzybowski z SMS Gdańsk, Łukasz Lisic-
ki z Warszawianki i Łukasz Kolczyński z AZS AWF Warszawa. Z drużyną trenuje 
też trójka juniorów: Piotr Kraszewski, Krystian Maćkowski i Bartłomiej Miłek.   

Ruszyły rozgrywki piłkarskie w IV lidze
Wynikiem 4:3 zakończył się mecz pierwszej kolejki rozegrany 15 sierpnia 

pomiędzy MKS Ciechanów a drużyną Podlasie Sokołów Podlaski. Bramki dla 
naszego zespołu strzelili: Rafał Traczyk, Bartosz Szczęsny, Łukasz Sobczak  
i Piotr Kalinowski. 22 sierpnia na wyjazdowym meczu MKS przegrał z MKS 
Przasnysz 2:3.   red.

Wiadomości sportowe

W. Komorowski na podium (pierwszy z prawej)

Trener Zbigniew Grochowski ma powody do dumy. 
Na zdjęciu razem z A. Kuskowskim i M. Dyakowską

Trio: M. Michałowska, M. Feldgebel i H. Kasperczyk
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 Wiesław Burba urodził się  
w 1958 r. w Suwałkach. W roku 
1981 ukończył studia magisterskie 
na Uniwersytecie Warszawskim Filia  
w Białymstoku, kierunek wychowa-
nie techniczne, a w 2003 r. – studia 
podyplomowe w zakresie informa-
tyki. Od 1982 roku rozpoczął pracę 
zawodową jako nauczyciel techniki  
w Szkole Podstawowej Nr 5, gdzie 
pracuje nieprzerwanie do dziś. W la-
tach 1986-1999 pełnił funkcję wicedy-
rektora placówki, a od 1 września 1999 
roku dyrektora. Legitymuje się 27-let-
nim stażem pracy pedagogicznej. Jest 
nauczycielem dyplomowanym. Ma 
żonę i dwoje dorosłych dzieci.

red.

Nowi dyrektorzy szkół

Dobiegły końca kadencje dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 5  
i 6. 30 czerwca w siedzibie Urzędu Miasta rozstrzygnięto konkur-
sy na te stanowiska. Komisje powołane przez prezydenta miasta 
wyłoniły kandydatów. Dyrektorem SP Nr 5 im. Władysława Bro-
niewskiego (ul. Broniewskiego 1) został ponownie Wiesław Burba, 
a dyrektorem SP Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki (ul. Wiklinowa 4) 
– Maria Trojanowska.

Maria Trojanowska ukończy-
ła kierunek „nauczanie początkowe” 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej  
w Siedlcach. Jest absolwentką studiów 
podyplomowych w zakresie kształce-
nia zintegrowanego oraz matematyki. 
Przez 5 lat uczyła w Szkole Podstawo-
wej w Baboszewie. Od 1989 r. pracu-
je w SP Nr 3 w Ciechanowie, która 
dziś działa w strukturach Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1. Legitymuje się 
25-letnim stażem pracy pedagogicz-
nej. Jest nauczycielem dyplomowa-
nym. Zamężna, ma dorosłego syna.

Muzyczna podróż przez wieki
Od 17 lat Muzeum Szlachty Mazowieckiej organizuje Letnie 

Koncerty Muzyki Dawnej. Tak było i w tym roku. Z uwagi na prace 
archeologiczne wciąż jeszcze toczące się na zamkowym dziedzińcu, 
spotkania z muzyką różnych epok odbywają się w głównej siedzibie 
Muzeum przy Pl. Kościuszki. 

13 czerwca usłyszeliśmy kwar-
tet: Wanda Leaddy (sopran), Mał-
gorzata Feldgebel (skrzypce), Paweł 
Iwaszkiewicz (flet prosty) i Miro-
sław Feldgebel (klawesyn). Artyści 
z Warszawy  zaprezentowali utwory 
baroku. 11 lipca wraz z olsztyńskim 

zespołem Pro Musi-
ca Antiqua przenie-
śliśmy się w świat 
klasycyzmu. 8 sierp-
nia warszawskie 
trio: Marzena Mi-
chałowska (śpiew, 
perkusja), Malgorza-
ta Feldgebel (rebek, 
fidel, skrzypce) oraz 
Henryk Kasperczyk 
(lutnia, teorba) wy-
konali sztandarowe 
dzieła baroku i rene-
sansu. Cykl czterech 

koncertów zakończy ciechanowski ze-
spół Horrendus, który wystąpi 5 wrze-
śnia podczas V Spotkań ze Średnio-
wieczem. Na Letnie Koncerty Muzyki 
Dawnej prezydent przekazał w tym 
roku 3 tys. zł. 

K.D.



www.um.ciechanow.pl

Przed koncertem galowym tance-
rze i śpiewacy spotkali się z władza-
mi miasta i powiatu. Folklorystyczne 

Zespoły z Indii, Łotwy, Rosji i Izraela przyjechały do Ciechano-
wa, by 4 lipca wystąpić w XVIII Międzynarodowych Spotkaniach 
Folklorystycznych KUPALNOCKA. 

prezentacje rozpoczął 
LZA „Ciechanów”. 
Zabawa, wzbogacona 
greckimi rytmami ka-
peli „Mythos”, trwała 
do późnego wieczoru. 
Koncert poprowadził 
aktor Stanisław Ja-
skółka. Organizatorem 
Spotkań byli: Miej-
skie Centrum Kultu-
ry w Płońsku, Cen-
trum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie, Miej-
sko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Glinojec-
ku i Ośrodek Kultury  

w Serocku, współorganizatorem – 
Urząd Miasta, który w tym roku prze-
znaczył na imprezę 10 tys. zł.

red.

Kupalnocka daje możliwość poznania innych kultur. Na 
zdjęciu zespół z Indii

E. Gładysz i C. Chodkowski wręczają pamiątkowy medal

Cytat miesiąca
36 sesja Rady Miasta. Trwa dyskusja o kondycji finansowej ZKM. Rad-

ny Zenon Stańczak: – Co jeszcze można robić poza działalnością podstawo-
wą? Serwis ogumienia jest, stacja diagnostyczna jest, stacja paliw jest, chyba  
na większy śmiech byśmy się narazili, gdybyśmy uchwalili, że kierowca stojąc 
na pętli ma piec w autobusie ciasto. Głos z sali – Jakie konkretnie? Zenon 
Stańczak: – Szarlotkę. 

Prezydent Ciechanowa, Szwoleżerowie Gwardii Cesarza Napoleona I 
przy współpracy z Ośrodkiem Studiów Epoki Napoleońskiej, Muzeum Ro-
mantyzmu w Opinogórze, Muzeum Szlachty Mazowieckiej i Akademią Hu-
manistyczną 22 sierpnia byli organizatorami IX Widowiska Historycznego 
„Powrót Szwoleżerów Gwardii”. 

KUPALNOCKA po raz 18

Szwoleżerowie zdobyli Ciechanów

Festiwal zainaugurował  
zlot motocyklowy klubu Out-
lawsMC. Pierwszego dnia 
na zamkowych błoniach wy-
stąpili: Lemon Gras, Karma, 
Lockhead i Cukier. Muzycz-
ne wrażenia zakończył fire-
show grupy Enigma. Drugie 
dzień zdominowały zespoły 

Dobra strona metalu
17 i 18 lipca upłynął w Ciechanowie w rytmie mocnego brzmie-

nia. Wszystko za sprawą odbywającego się w tych dniach Festiwa-
lu S’thrash’ydło. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Psychoart, 
przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta.  

heavymetalowe. Wśród nich zna-
leźli się: Fadead, Calm Hatchery, 
Beheading Machine, Whorehouse, 
Empatic, Vedonist, Corruption, Ala-
stor, Dead Infection i Virgin Snatch. 
Gościem z zagranicy był zespół The 
Damnation z Niemiec, który promo-
wał najnowsza płytę „Evilution”.

                     red.

Bojową atmosferę od kilku dni za-
powiadały plakaty. Napięcie wzmogli 
umundurowani i uzbrojeni żołnierze 
(w tym roku było ich aż 260.), którzy 
rozbili się obozem w pobliżu zamkowej 
warowni. Do pierwszych potyczek do-
szło wczesnym popołudniem na ulicach 
miasta. Główna bitwa rozegrała się na 
błoniach. Spokój stylizowanej na XIX 
wiek wioski zakłóciły oddziały armii ro-
syjskiej. Padły złowieszcze strzały, dał 
się słyszeć brzęk szpad, a chaty stanęły  
w ogniu. Z odwetem przybyły woj-
ska napoleońskie… Przez 2 godzi-
ny w mieście było słychać kanonadę,  

a w powietrzu uno-
sił się przyjem-
ny zapach prochu. 
Zdarzenie sprzed 
2 wieków stało się 
prawie namacalne.

Podczas prezentacji wojsk po za-
kończonej bitwie minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłego niedawno Marka 
Czaplickiego – niezapomnianego Na-
poleona w dotychczasowych widowi-
skach, dobrego ducha imprezy. Za-
stępcy prezydenta Ciechanowa Ewa 
Gładysz i Cezary Chodkowski wręczyli 
dowódcom walczących oddziałów dy-

plomy i medale upamiętnia-
jące bitwę pod Somosierrą, 
ufundowane przez Muzeum 
Romantyzmu w Opinogó-
rze. Uhonorowano także 
organizatorów i instytucje, 
które od lat angażują się  
w organizację widowiska. 
Medale Aleksandra Gieysz-
tora (ufundowane przez 
Akademię Humanistyczną) 
otrzymał prezydent Walde-
mar Wardziński, Muzeum 

Romantyzmu, Mu-
zeum Szlachty Ma-
zowieckiej oraz 
S z w o l e ż e r o w i e 
Gwardii Cesarza 
Napoleona.

W i d o w i s k o 
wzbogacił pokaz 
starych motocykli, 
jarmark rzemiosł 
dawnych oraz kon-
cert orkiestry Xię-
stwa Warszawskie-
go.


