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Rozszerzono strefę płatnego parkowania
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Pawła II już gotowe
Uczciwość się opłaca – strażnicy miej-
scy kontrolują posesje  
Nowa nitka Armii Krajowej na ukoń-
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Rozpoczęła się obowiązkowa deraty-
zacja
Będzie nowa „schetynówka”?
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wych walk 
Od brawury do tragedii niedaleko, 
czyli refleksje o bezpieczeństwie na 
drogach
Zapraszamy na zajęcia do „STUDIA”
Miasto pomaga usuwać azbest
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca” – Mi-
rosława Zawistowska z MZS Nr 2
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80 tys. zł dla policji
Miasto przekazało 80 tys. zł cie-

chanowskiej policji. Darowizna będzie 
przeznaczona na remont budynku przy  
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25.

red.

Nowa droga wzdłuż Łydyni, mo-
dernizacja Strażackiej, Kopernika i Sie-
rakowskiego, budowa drugiej nitki  
ul. Armii Krajowej to strategiczne inwe-
stycje drogowe, dzięki którym łatwiej bę-
dzie poruszać się w centrum miasta. Po-
szerzona i wzmocniona Armii Krajowej 
umożliwi wyprowadzenie ze śródmie-
ścia ruchu tranzytowego. Dziś ciężkie 
samochody dostawcze jadą ul. Płońską  
i 11 Pułku Ułanów Legionowych (dro-
ga krajowa nr 50) oraz Płocką i Pułtuską 
(krajowa „60”). Obie drogi zbiegają się  
w centrum miasta. Mamy więc wzmożo-
ny hałas i spaliny w sercu średniowiecz-
nego traktu. Budowa nowej drogi wzdłuż 
Łydyni i modernizacja okolicznych uli-
czek umożliwi dojazd i parking w bez-
pośrednim sąsiedztwie ul. Warszawskiej  
– miejskiego salonu handlowego.             

 A.G.
Więcej o drogowych inwestycjach  

na str. 7 i 8

Drogowe inwestycje udrożnią ruch w mieście

Noc  
z Bajkami

23 października 
o godz. 19.00 Cie-
chanowski Ośrodek 
Edukacji Kultural-
nej STUDIO  orga-
nizuje Noc z Baj-

kami dla dzieci od 9  
do 11 lat. W programie: noc 

pełna niesamowitych przygód i podró-
że do kolorowego świata bajek. Zgło-
szenia ze zgodą rodziców przyjmowa-
ne są do 20 października. Ilość miejsc 
ograniczona. Zapisy w COEK STU-
DIO, ul. Pułtuska 20a lub pod nume-
rem tel. (023) 672 55 04.

                                                          

Prace na ulicy budowanej wzdłuż Łydyni postępują bardzo szybko

Nowa podstawa programowa, „edukacja dla 
bezpieczeństwa” zamiast „przysposobienia obron-
nego”, dwa języki obce w gimnazjach, więcej go-
dzin w-f, lżejsze tornistry dla uczniów podstawó-
wek oraz możliwość posłania do szkoły sześciolatka  
– to tylko niektóre ze zmian, które w tym roku szkol-
nym przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

K.D.
Szerzej na str. 3

Co nowego w szkołach?

23 września I Liceum Ogólnokształcące  
przy współpracy z Urzędem Miasta zorgani-
zowało „Marsz Milczenia”, który był symbo-
lem protestu przeciwko brutalnemu pobiciu 
ze skutkiem śmiertelnym jednego z mieszkań-
ców Ciechanowa. Młodzież przeszła ulicami:  
Kraszewskiego, Waryńskiego, Bony, Parko-
wą, Zamkową, Wodną do Pl. Jana Pawła II.  
W obecności władz miasta przedstawicie-
le samorządu uczniowskiego wygłosili apel. 
– Reagujmy, gdy wokół nas dzieje się komuś 
krzywda. Nie pozostawajmy obojętni na zło. 
Ignorując je stajemy się współwinni krzywdzie. 
Bez twojej, mojej, naszej chęci pomocy drugie-
mu człowiekowi zniszczymy się nawzajem – po-
stulowali młodzi ludzie.   

red.













Młodzież sprzeciwiła się przemocy 

Zarejestrowany w czerwcu tego roku Międzygminny 
Związek Regionu Ciechanowskiego 10 września rozpoczął 
swoją działalność. Najważniejszym punktem inauguracyj-
nego posiedzenia były wybory władz. Przewodniczącym 
Zgromadzenia został prezydent Ciechanowa Waldemar 
Wardziński, zastępcą wójt Czernic Borowych Wojciech 
Brzeziński, a przewodniczącym Zarządu Związku – pra-
cownik ciechanowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych Lech Marek Gąsiorowski.                                P.H.

Czytaj na str. 4

Wybrano władze 
„śmieciowego” związku



70. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września na cmentarzu komunalnym przy kwaterze poległych żołnierzy 

odbyły się uroczystości związane z 69. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
Po mszy św. polowej złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy września 1939 r.  
W obchodach udział wzięli kombatanci, władze miasta i powiatu, poczty sztan-
darowe, młodzież ciechanowskich szkół oraz mieszkańcy miasta.

Kurator Oświaty u prezydenta
3 września prezydent Waldemar Wardziński gościł Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty Karola Semika oraz dyrektora Delegatury Kuratorium Dariusza Mosa-
kowskiego. Kurator odwiedził nasze miasto z okazji konferencji dla dyrektorów 
placówek oświatowych, poświęconej rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Roz-
mawiano o problemach oświaty oraz subwencji związanej z regulacją płac na-
uczycieli. Od 1 września nauczyciele mają otrzymać 5% planowanej podwyżki 
wynagrodzeń na 2009 rok. 

Koncert V. Brzezińskiej 
Akcja Katolicka była organizatorem koncertu ewangelizacyjnego Violi 

Brzezińskiej, który odbył się 5 września w Domu Parafialnym „Katolik”. Laure-
atce finału „Szansy na sukces” i zdobywczyni nagrody im. Anny Jantar w Opo-
lu towarzyszyli muzycy: Marcin Riege, Bartek Mielczarek, Jacek Leśniewski i 
Michał Maliszewski. Występ piosenkarki i wiolonczelistki sfinansował prezy-
dent miasta. Koncert wzbogaciły prezentacje zespołów „Emmanuel” i „Moja 
Rodzina”.    

Złoty Klucz przyznany
Małgorzata Pietrzak – poetka z Kujaw została laureatką XIII Ogólnopolskie-

go Konkursu Poetyckiego „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza”. Zwycięż-
czyni otrzymała nagrodę główną w wysokości 700 zł. II nagrodę (500 zł) przy-
znano Joannie Olczak z Płocka. Wśród sześciu wyróżnionych autorów znalazła 
się ciechanowianka Zenona Cieślak-Szymanik. Wręczenie zaszczytnej statuetki 
i nagród odbyło się 26 września w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Tak, jak  
w latach ubiegłych patronat nad konkursem objął prezydent miasta. Wśród orga-
nizatorów znalazły się też: Ciechanowskie Koło Literackie, Koło Robotniczego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna. Do wydania 
indywidualnych tomików wierszy zarekomendowano: J. Olczak i Małgorzatę 
Gudejsko-Masalską z Chotomowa. 
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Straż Miejska w akcji
W najbliższych tygodniach praca strażników będzie koncentrowała się na 

zwalczaniu używania wulgarnych słów w miejscach publicznych. Nasilone zo-
staną również działania mające na celu wyegzekwowanie prawidłowych zacho-
wań pieszych i rowerzystów na drogach, ścieżkach rowerowych oraz w miej-
scach oznakowanych pasami. Trzeba przypomnieć, że rowerzysta pokonując 
przejście dla pieszych powinien zejść z roweru i udać się na drugą stronę ulicy 
prowadząc pojazd. W najbliższym czasie ciechanowska Straż Miejska planuje 
też kontynuację akcji „Opiekun psa”, której celem jest sprawdzenie, czy osoby 
posiadające czworonogi wywiązują się ze swoich obowiązków. Funkcjonariu-
sze będą kontrolować dokumenty potwierdzające regularne szczepienia zwierząt 
przeciwko wściekliźnie. Sprawdzą też czy właściciele poddali swojego pupila 
czipowaniu i czy odprowadzili za niego podatek. Zgodnie z regulaminem, psy 
powinny być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu. Właściciel obowiązany jest 
także do sprzątania odchodów po swoim pupilu. 

Urodziny 100-latki
11 września setne urodziny świętowała Stefania Jabłonowska. Do-

stojna jubilatka pochodzi z długowiecznej rodziny. Urodziła się w 1909 r.  
w Ciechanowie. Wyszła za mąż za pracownika kolei. Przez większość ży-
cia zajmowała się prowadzeniem domu. Jej pasją było gotowanie i szycie. 
Chętnie podróżowała. Wychowała 4 dzieci: córkę i 3 synów. Doczekała 
się 5 wnuków i 5 prawnuków. Owdowiała w 1983 roku. Od 15 lat miesz-
ka w Domu Opieki Społecznej „Kombatant”. Mimo sędziwego wieku jest 
w dobrej kondycji. Lubi elegancko wyglądać. Otwartością i pogodą ducha 
zaskarbiła sobie wielu przyjaciół. W dniu 100. urodzin do jubilatki z gratu-
lacjami i życzeniami pojechała delegacja Urzędu Miasta. Prezydent Walde-
mar Wardziński wręczył Pani Stefanii kwiaty i płaskorzeźbę z wizerunkiem 
Jana Pawła II.

red.

Dostojnej jubilatce gratulacje złożył prezydent W. Wardziński

Wyjaśnienie
W nawiązaniu do artykułu „Interpelacje i odpowiedzi” z 36. sesji 

Rady Miasta, który ukazał się w Gazecie Samorządowej Nr 6/205, Dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie wyjaśnia, że w Szko-
le Podstawowej Nr 3 nie było w minionym roku szkolnym 2008/2009 
uczniów, którzy spełnialiby wymagane regulaminem, co najmniej dwa 
kryteria, aby móc się ubiegać o Nagrodę Prezydenta. Uczniowie poza wy-
soką średnią nie uzyskali znaczących wyników w konkursach zewnętrz-
nych, ani też nie wyróżniali się w pracach społecznych na rzecz szkoły  
i środowiska.

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Wodzyńska

Stanowisko Rady Miasta Ciechanów    
podjęte jednogłośnie  

na XXXVII Sesji Rady Miasta Ciechanów       
27 sierpnia 2009 roku  

w sprawie planowanej likwidacji  
Jednostki Wojskowej w Ciechanowie

Rada Miasta Ciechanów, stanowiąca demokratycznie wyłonioną re-
prezentację mieszkańców Ciechanowa, wyraża swój sprzeciw w związku 
z informacjami o planowanej likwidacji Jednostki Wojskowej w Ciecha-
nowie. Stacjonujący na terenie miasta 1. Ciechanowski Pułk Artylerii 
stał się trwałym elementem poczucia tożsamości lokalnej ciechanowian. 
Już prawie od stu lat obecność żołnierzy w naszym mieście współtworzy 
patriotyczny porządek wartości, z którym identyfikują się kolejne poko-
lenia. Decyzja o przeniesieniu jednostki zakłóci harmonijny proces bu-
dowania w mieszkańcach Ciechanowa dumy narodowej i przywiązania 
do tradycji oręża polskiego. Nie bez znaczenia będzie także czynnik spo-
łeczny: z mapy Ciechanowa zniknie duży pracodawca, co pogorszy sy-
tuację na  rynku pracy.

W poczuciu troski i odpowiedzialności Rada Miasta Ciechanów zwra-
ca się do Ministra Obrony Narodowej o ponowne rozważenie wszystkich 
argumentów uzasadniających przeniesienie Jednostki Wojskowej z Cie-
chanowa. Wyrażamy przekonanie, iż stuletnia tradycja obecności żołnie-
rzy w naszym mieście jest wartością, którą należy chronić.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów
     Tomasz Grembowicz

Byłemu prezydentowi Ciechanowa

Mirosławowi Szymańczykowi
z powodu śmierci

Ojca
wyrazy szczerego współczucia składają 

kierownictwo i pracownicy
Urzędu Miasta Ciechanów
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Kolejne spotkanie z handlowcami zaplanowano na połowę października

Wojciech Krasieńko wykazał,  
że procedura przygotowania inwesty-
cji została prawidłowo przeprowadzo-
na. W procesie zatwierdzania organi-
zacji ruchu związanej z rewitalizacją 
traktu średniowiecznego PZD wyko-
nał szczegółowe analizy czynników 
mających wpływ na organizację ruchu 
w tym rejonie, uwzględniając sytuację 
obecną i przewidywany stan po zakoń-
czeniu budowy. Organ zarządzający 
ruchem (w przeciwieństwie do opinii 
M. Wierzchowskiego) nie ograniczył 
się do oceny ul. Warszawskiej i jej oto-
czenia. Wziął pod uwagę także budo-
wę pętli miejskiej, która wyeliminu-
je ruch tranzytowy w centrum miasta 
oraz budowę bezkolizyjnych dwupo-
ziomowych skrzyżowań z linią kolejo-
wą Warszawa-Gdynia. 

Wstępną koncepcję organizacji ru-
chu Urząd Miasta przedłożył Powiato-
wemu Zarządowi Dróg we wrześniu 
2008 r. Dokument zawierał symulację 
ruchu w ul. Warszawskiej i ulicach są-
siednich po planowanych zmianach 
oraz korektę tras komunikacji miej-
skiej. Do dokumentacji dołączono także 
analizę lokalizacji istniejących, budo-
wanych i planowanych miejsc parkin-
gowych w tej części miasta. Dokument 
konsultowano z Komendą Powiatową 
Policji i Wojewódzkim Ośrodkiem Ru-

Spotkanie w sprawie ul. Warszawskiej
We wrześniu w Urzędzie Miasta odbyło się kolejne spotkanie władz miasta z handlowcami z ul. Warszawskiej, którzy nie chcą przekształ-

cenia tej ulicy w deptak. W spotkaniu uczestniczyli także radni i kierownicy kilku wydziałów Urzędu Miasta. Wojciech Krasieńko z Powia-
towego Zarządu Dróg przedstawił odpowiedź na analizę organizacji ruchu przygotowaną przez Marka Wierzchowskiego, rzeczoznawcę 
handlowców.

chu Drogowego. W wyniku wspólnych 
ustaleń PZD, kompleksowo obejmując 
przeobrażenia komunikacyjne w śród-
mieściu, wydał opinię, w której uzależ-
nił wprowadzenie zmian na Warszaw-
skiej od wybudowania drogi wzdłuż 
rzeki Łydyni, łączącej drogę krajową 
nr 60 z ulicą Sierakowskiego, Koperni-
ka i Strażacką. Dzięki temu usprawnio-
ny będzie dojazd do ścisłego centrum 
miasta z każdej strony, nie tylko od str. 
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. 

– Rewitalizacja traktu śre-
dniowiecznego przewiduje budowę  
138 miejsc parkingowych więcej niż 
jest obecnie. Oprócz tego kolejnych 109 
miejsc powstanie w ramach odrębne-
go, rozpoczętego przez miasto projek-
tu „Skomunikowanie centrum miasta 
przez modernizację ulicy Strażackiej, 
Kopernika, Sierakowskiego i budo-
wę nowego odcinka do drogi krajo-
wej nr 60”. Łącznie dodatkowo będzie  
247 miejsc parkingowych. Parkingi są 

nieodłączną częścią etapu realizacji 
tychże inwestycji – po raz kolejny za-
pewnił prezydent Waldemar Wardziń-
ski.

Prezydent zwrócił też uwagę,  
że przy ulicy Warszawskiej są nieru-
chomości, których właściciele mają 
miejsce na wybudowanie dla własnych 
klientów parkingu z dojazdem od drogi 
publicznej. 

W. Wardziński przypomniał rów-
nież, że już 29 czerwca 2000 roku, 
przy okazji prac nad miejscowym pla-
nem zagospodarowania, Rada Miasta 
podjęła uchwałę o odrzuceniu prote-
stu kupców i usługodawców przeciw-
ko przekształceniu Warszawskiej  
w deptak. – To nie jest tak, że ktoś 
wpadł na pomysł w styczniu czy w lutym 
tego roku, że będzie przebudowa ulicy 
Warszawskiej. Przygotowania trwały 
bardzo długo. Procedura sporządzania 
planu miejscowego jest taka, że projek-
tanci przygotowują projekt, następuje 
jego wyłożenie, zawiadamia się zainte-
resowane strony, czyli wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości na tym terenie, 
że mogą do tego planu składać uwagi 
czy zastrzeżenia. Wpłynął tylko protest           
kupców i usługodawców. Nie było pro-
testu od żadnego właściciela nierucho-
mości z ulicy Warszawskiej. 

red.

Co zmienia się w szkołach?
Nowa podstawa programowa, „edukacja dla bezpieczeństwa” 

zamiast „przysposobienia obronnego”, dwa języki obce w gimna-
zjach, więcej godzin w-f, lżejsze tornistry dla uczniów podstawówek 
oraz możliwość posłania do szkoły sześciolatka – to tylko niektóre  
ze zmian, które w tym roku szkolnym przygotowało Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

Nowa podstawa programowa 
Ministerstwo planuje skończyć 

tak zwaną ogólną edukację już po 
gimnazjum. W tym celu MEN wpro-
wadza nową podstawę programową. 
Obejmie ona pierwsze klasy podsta-
wówek i gimnazjów. Dzięki temu sys-
tem nauczania w różnych typach szkół 
będzie spójny, a uczniowie nie będą 
musieli powtarzać dwukrotnie tego 
samego materiału. 

,,Edukacja dla bezpieczeństwa”  
zamiast ,,przysposobienia 

obronnego”
Z planów lekcji zniknie przedmiot 

„przysposobienie obronne”. Zostanie 
ono zastąpione „edukacją dla bezpie-
czeństwa”. Na tych zajęciach ucznio-
wie będą również zdobywać umie-
jętności z zakresu zachowania się  
w sytuacjach kryzysowych. 

Dwa języki obce w gimnazjach
Gimnazjalistów czeka więcej na-

uki. Od tego roku będą uczyli się nie 
jednego, ale dwóch języków obcych. 

,,Wychowanie  
do życia w rodzinie”  

nie dla wnoszących protest
Zmianie ulegnie organizacja za-

jęć „wychowania do życia w rodzi-

nie”. Obowiązku uczęszczania na te 
lekcje nie będą mieli tylko uczniowie 
niepełnoletni, których rodzice zgłoszą 
dyrektorowi szkoły pisemny sprze-
ciw oraz uczniowie pełnoletni, którzy 
zgłoszą go sami. Do tej pory to rodzi-
ce musieli pisemnie poinformować 
szkołę o zgodzie na udział dziecka  
w zajęciach. 

Więcej godzin w-f
Obowiązkowe godziny wychowa-

nia fizycznego dla uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych zostaną 
wzbogacone o inicjatywy uwzględnia-
jące potrzeby zdrowotne uczniów i ich 
zainteresowania. Oznacza to, że szko-
ła może przygotować własną ofertę 
edukacyjną zajęć w-f, które mogą być 
prowadzone w formie zajęć sporto-
wych, rekreacyjno-zdrowotnych, ta-
necznych i/lub aktywnej turystyki.

Lżejsze tornistry
Każda szkoła musi teraz zapew-

nić miejsce, w którym uczniowie 

mogą zostawić część podręczników 
i przyborów szkolnych. MEN chce 
w ten sposób odchudzić uczniowskie 
plecaki.

Pomoc dla niezamożnych rodzin 
przy zakupie podręczników
Od września ruszyło kilka nowych 

programów rządowych. W ramach ak-
cji „Wyprawka szkolna” niezamożne 
rodziny otrzymają dodatkowe środki 
w kwocie od 150 do 280 zł na zakup 
podręczników. 

Propagowanie  
zdrowego stylu życia 

W myśl programu „Radosna szko-
ła” powstaną nowe miejsca zabaw dla 
najmłodszych. Więcej zabaw na świe-
żym powietrzu uzupełni kształtowanie 
w dzieciach dobrych nawyków żywie-
niowych. Regularne jedzenie owo-
ców i warzyw ma być alternatywą dla 
chipsów, cukierków i napojów gazo-
wanych, które dominują w szkolnych 
sklepikach. 

Sześciolatki do szkół 
Dzieci w wieku 6 lat obowiązko-

wo trafią do szkół 1 września 2012 
roku, ale już w tym roku rusza trzy-
letni okres pilotażowy. Póki co, decy-
zję o podjęciu nauki w szkole przez 
sześciolatka podejmują rodzice wraz 
z dyrektorem. Upowszechnić ma się 
również edukacja przedszkolna. Sko-
rzystają z niej 5-latki, które będą mia-
ły prawo do rocznego przygotowania 
przed pierwszą klasą. 

Tradycyjne dzienniki mogą być 
zastąpione przez e-dzienniki

W szkołach pojawią się e-dzienniki, 
które mogą zastąpić tradycyjne dzien-
niki w formie papierowej. Wprowa-
dzenie elektronicznych zapisów wy-
maga zgody organu prowadzącego 
szkołę lub placówkę. 

Program nauczania  
wybiera nauczyciel 

Zmiany nie ominą nauczycieli. 
Mają oni możliwość wyboru progra-
mu nauczania i podręczników, co nie 
zdejmuje z nich odpowiedzialności 
za realizację podstawy programowej. 
Zgodnie z zapisami zawartymi w Kar-
cie Nauczyciela, nauczyciele będą re-
alizować zajęcia opiekuńcze i wycho-
wawcze. 

K.D.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXVII Sesji  

27 sierpnia 2009 r.

Nr 345/XXXVII/09 w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży lokali w domu 
wielomieszkaniowym.
Nr 346/XXXVII/09 w sprawie wybo-
ru dodatkowych przedstawicieli Zgro-
madzenia Międzygminnego Związku 
Regionu Ciechanowskiego.
Nr 347/XXXVII/09 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Powstańców Wielko-
polskich” w Ciechanowie.
Nr 348/XXXVII/09 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Bogu-
sławskiego” w Ciechanowie.
Nr 349/XXXVII/09 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu  zagospodarowania prze-
strzennego „JEZIORKO II”.
Nr 350/XXXVII/09 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego „KĄCKA”.
Nr 351/XXXVII/09 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2009 rok.
Nr 352/XXXVII/09 zmieniająca 
Uchwałę Nr 325/XXXV/09 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 
2009 r. w sprawie przekazania przez 
Gminę Miejską Ciechanów środków 
finansowych dla Policji.
Nr 353/XXXVII/09 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 73/IX/07 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007 r. 
w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania, wysokości stawek opłat 
za parkowanie pojazdów samochodo-
wych w tej strefie oraz „Regulaminu 
Strefy Płatnego Parkowania” zmie-
nionej Uchwałą Nr 188/XX/08 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 
2008r. oraz Uchwałą Nr 232/XXIV/08 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 
sierpnia 2008 r. 
Nr 354/XXXVII/09 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 320/XXXV/09 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 
2009 roku w sprawie nadania Statutu 
Zakładowi  Obsługi Szkół i Przed-
szkoli.
Nr 355/XXXVII/09 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 195/XVIII/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 39/IV/96 Rady Miejskiej Ciecha-
nowa z dnia 25.04.1996 r. w sprawie 
określenia granic obwodów szkolnych 
dla publicznych szkół podstawowych 
miasta Ciechanowa.
Nr 356/XXXVII/09 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 194/XVIII/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
12/II/99 Rady Miejskiej Ciechanowa z 
dnia 25.02.1999 r. w sprawie założe-
nia publicznych gimnazjów oraz okre-
ślenia granic ich obwodów.
Nr 357/XXXVII/09 w sprawie aktu-
alizacji Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Ciechanów.
Nr 358/XXXVII/09 w sprawie roz-
patrzenia skargi Pana Andrzeja Mie-
chowskiego na działalność Prezydenta 
Miasta.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje radnych

Członkami zarządu są: zastępca pre-
zydenta Ciechanowa Ewa Gładysz oraz 
burmistrzowie – Wojciech Dębski (Puł-
tusk), Waldemar Trochimiuk (Przasnysz) 
i Janusz Jankowski (Maków Mazowiec-
ki). W Komisji Rewizyjnej zasiedli wój-
towie – Adam Misiewicz (Świercze), 
Krzysztof Kowalski (Gołymin), Jaro-
sław Napiórkowski (Sypniewo), Gra-
żyna Wróblewska (gmina Przasnysz) 
oraz radny gminy Ciechanów Waldemar 
Frączkowski. Powołanie Związku ma na 
celu koordynację działań z zakresu go-
spodarki odpadami. Wspólne realizowa-
nie projektu „Budowa zintegrowanego 
systemu gospodarki odpadami komu-

Wybrano władze „śmieciowego” związku
Zarejestrowany w czerwcu tego roku Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego 10 września 

rozpoczął swoją działalność. Najważniejszym punktem inauguracyjnego posiedzenia były wybory władz. 
Przewodniczącym Zgromadzenia został prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński, zastępcą wójt 
Czernic Borowych Wojciech Brzeziński, a przewodniczącym Zarządu Związku – pracownik ciechanow-
skiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Lech Marek Gąsiorowski.

Andrzej Rolbiecki interpelował w sprawie funkcjonowa-
nia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Strażac-
kiej, monitowania Policji w sprawie poprawy bezpieczeń-
stwa na drogach, utrudnień w poruszaniu się po mieście 
osób niepełnosprawnych, zainstalowania przy przejściu 
dla pieszych na ul. Tatarskiej świateł na żądanie lub 
światła migającego oraz wykoszenia zarośli przy drodze  
na kładkę.
Grażyna Derbin postulowała ograniczenie postoju na 
chodniku przy ul. Parkowej (na odcinku od ul. Gostkow-
skiej do ul. Kicińskiego) oraz przywrócenie na tej ulicy 
ruchu dwukierunkowego. Zwróciła też uwagę na brak po-
rządku wokół budynku „Gosposi” przy ul. 17 Stycznia.
Andrzej Czyżewski pytał o możliwość zainstalowania ta-
blic ostrzegawczych w pasie zieleni między ul. Parkową  
i ul. Bony oraz namalowania pasów przy ul. Bony.
Tomasz Kałużyński interpelował w sprawie tablicy wmu-
rowanej w miejscu budowy pomnika Jana Pawła II przy 
ul. Ściegiennego, awarii świateł na skrzyżowaniu ul. Pułtu-
skiej i ul. Powstańców Wielkopolskich oraz zajęcia przez 

prezydenta stanowiska w sprawie handlowców z ul. War-
szawskiej.
Krzysztof Łyziński był zainteresowany kontrolą stanu 
mostu na ul. Augustiańskiej, budową ul. Sempołowskiej 
oraz remontem ul. Traugutta.
Stanisław Kęsik zabrał głos w sprawie nasadzeń drzew po 
remoncie ul. Warszawskiej, zniwelowania dołów w dro-
dze między zbiornikami wodnymi na Krubinie, szerokości 
pasa ziemi dzielącego jezdnie pętli miejskiej oraz wmuro-
wania tablicy w pomniku Jana Pawła II.
Agnieszka Bukowska interpelowała w sprawie nie-
porządku na terenach wokół obelisków poświęconych 
Świętochowskiemu i Piłsudskiemu, bezpieczeństwa na 
cmentarzach, awarii świateł na skrzyżowaniu Pułtuskiej  
i ul. Powstańców Wielkopolskich oraz Pułtuskiej i ul. Woj-
ska Polskiego, możliwości budowy sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic: 17 Stycznia i Narutowicza, zamon-
towania windy w remontowanym ratuszu oraz wyglądu 
budynków komunalnych przy ul. Wojska Polskiego.

red.

nalnymi dla gmin regionu ciechanow-
skiego” znajduje się na liście projektów 
kluczowych dla województwa mazo-
wieckiego. Samorząd województwa ma-
zowieckiego zagwarantował współfinan-
sowanie projektu z unijnych funduszy. 
Projekt obejmuje budowę: 
• Regionalnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami w Woli Pawłowskiej, zawie-
rający: linię sortowniczą segregacji od-
padów zmieszanych, kompostownię, 
zakład z linią do wytwarzania paliwa al-
ternatywnego z odpadów;
• stacji przeładunkowej odpadów zmie-
szanych w Płocochowie, Oględzie, Ma-
kowie Mazowieckim;

Fakty dokonane, a Radę pytają o zdanie

• zakładu demontażu i segregacji odpa-
dów wielkogabarytowych, sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego na składo-
wisku w Płocochowie; 
• zakładu przeróbki i segregacji odpa-
dów budowlanych w Makowie Mazo-
wieckim, 
• kwatery odpadów niebezpiecznych 
(azbestu) na składowisku Oględzie.

Rozpoczęcie „śmieciowego pro-
jektu” przewidywane jest w 2010 roku,  
a zakończenie w 2013. Koszt ogólny,  
w tym unijne dofinansowanie przewi-
dziane na poziomie 88 mln zł. 

P.H.

Na 37. sesji Rady Miasta na wnio-
sek prezydenta Waldemara Wardziń-
skiego zdjęto z porządku obrad projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii  
o likwidacji Specjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Ciechanowie.  
O taką opinię zwrócił się do Rady Sej-
mik Wojewódzki. – Zgłaszało się do 
mnie wielu radnych z wątpliwościa-
mi, czy prezydent miasta jest organem 
właściwym do przygotowania takiego 
wniosku i stawiania projektu uchwa-
ły na Radzie Miasta. Po analizie treści 
pism przyznaję im rację – uzasadniał  
W. Wardziński. Opinię – w większości 
negatywną – na temat przekształceń wła-
snościowych w ciechanowskim szpitalu 
oprócz radnych wygłosili m.in. poseł 
Robert Kołakowski i radny wojewódz-
ki Benedykt Pszczółkowski. Oprócz po-
lityków wypowiedziała się honorowa 
obywatelka Ciechanowa profesor me-
dycyny Bibiana Mossakowska. – Szpital 
działa, byłam tam wczoraj. Chorzy są 
na wysokim, europejskim poziomie zała-
twiani i mowa o tym, że będzie likwida-

cja, że szpital upada, jest to bicie piany 
jeszcze nie nad trumną – pani profesor 
studziła nastroje. – Prosiłabym i ape-
lowała jako lekarz z pięćdziesięciolet-
nią specjalistyczną praktyką medyczną, 
żeby nie mówić o likwidacji, bo szpital 
zlikwidowany nie będzie. 

Tomasz Grembowicz, przewod-
niczący Rady Miasta i zarazem Rady 
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego podkreślał, że sło-
wo „likwidacja” jest użyte wyłącznie 
ze względów formalnoprawnych. – Tu 
mówimy wyłącznie o przekształceniu 
szpitala – zwracał uwagę przewodni-
czący. – To, czy podejmiemy uchwałę 
jakąkolwiek czy nie, nie ma większe-
go znaczenia. To tylko wymóg formal-
ny, nie wpływamy w żaden sposób na 
decyzje, bo one są już podjęte. Myślę,  
że to przekształcenie to jedyna szansa. 
Możemy kłócić się, w jakiej formie ma 
funkcjonować szpital, ale naszym za-
daniem jest dzisiaj walka o jedną rzecz  
– aby szpital był. I nie czepiajmy się o to, 
że tam będą redukcje, zastanówmy się 

nad jednym: czy nam bardziej odpowiada 
zwolnienie 100, 200 osób, czy wszystkich,  
bo takie zagrożenie realnie istnieje. 1300 
osób za chwilę nie będzie miało gdzie 
przyjść do pracy, bo im nikt za to nie 
zapłaci – przestrzegał T. Grembowicz.  
– Lęki i obawy będą zawsze. Nie powiem, 
że prywatne będzie lepsze, bo przecież 
ten Szpital będzie Sejmiku Mazowieckie-
go. Będzie to spółka prawa handlowego. 
Mamy spółki prawa handlowego w mie-
ście, nie jest to prywatyzacja. 

Krzysztof Łyziński ubolewał,  
że na sesji nie ma nikogo z przedstawicie-
li marszałka mazowieckiego czy zarzą-
du województwa. – Nie ma komu zadać 
pytań, kto byłby w stanie nam wyjaśnić 
podjęte decyzje. Andrzej Rolbiecki tra-
fił w sedno. – Pada tu pytanie do pre-
zydenta, dlaczego zdjął projekt uchwa-
ły z obrad. Ja też byłem za tym, żeby go 
wycofać, bo dla mnie pytanie Sejmiku  
o opinię jest to zwykłe szyderstwo! De-
cyzję podjęli, fakty dokonane, a mnie się 
pytają o zdanie.

E.B.
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Nie brakowało głosów przeciw-
nych powiększeniu strefy. – Dotych-
czasowa płatna strefa jest wystarczają-
ca. Rozszerzenie w czasie radykalnych 
zmian ruchu w centrum naszego mia-
sta jest niecelowe i wprowadza zamie-
szanie, zarówno po stronie kierow-
ców jak i kupców – stwierdził Paweł 
Rabczewski. Tomasz Kałużyński za-
uważył, że pojawiają się wątpliwo-
ści co do rozszerzenia strefy o ulice: 
Ściegiennego, Mickiewicza, Grodzką.  
– Mam zupełnie inną ocenę sytuacji 
jak moi przedmówcy. Robienie wyjąt-
ków w obecnym obrębie śródmieścia 
uważam za błąd. Jestem zwolennikiem 
zamykania strefy śródmieścia w strefę 
płatnego parkowania – zadeklarował 
Wojciech Jagodziński. – Zamierzo-
nym celem przy tworzeniu strefy płat-
nego parkowania było konsekwentne 
jej rozszerzanie. Zrobienie wyłomu  
w regule podważa sam zamysł strefy. 

Kiedy kierowca  
był biedniejszy?

P. Rabczewski argumentował, 
że płatne parkowanie zmusza bied-
nych do parkowania daleko, np. przy 
zamku. Zdzisław Dąbrowski widzi 
to inaczej. – Biedny kierowca to był 
kierowca próbujący zaparkować na 
ul. Warszawskiej zanim tam powsta-
ła strefa płatnego parkowania. Pro-
ste przeliczenie: dziś 1 litr benzyny 
kosztuje w granicach 4,5 zł, miejsce 
postoju na pół godziny – 50 gr. Ile 
wcześniej kosztowały trzy rundy po 
centrum, stanie 2, 3, razy pod światła-
mi zanim wróciło się na Warszawską 
i kiedy kierowca był biedniejszy? Jak 
nie miał strefy płatnego parkowania, 
czy dziś jak ma strefę?

Niższe ceny, mniejsza rotacja
A. Rolbiecki przypomniał, dla-

czego był inicjatorem wyznaczenia 
strefy płatnego parkowania. – Pamię-
tam moje wycieczki po Warszawskiej,  
bo nie było możliwości zaparkować. 
Jeżeli nie będzie strefy płatnego par-
kowania, to będą te samochody stały 
cały dzień. W. Jagodziński zauważył, 
że obniżenie ceny za parkowanie od-
biło się na rotacji na parkingach. – Już 
nie jest tak łatwo znaleźć miejsce par-
kingowe na ul. Warszawskiej w części, 
która nie jest remontowana i w innych 
miejscach. W związku z tym nie powin-
niśmy zajmować się tym, jak zmniej-
szać strefę, ale jak ją po raz kolejny 
udrożnić, czyli spowodować większą 
rotację. Wcale nie jest powiedziane, 
że te 50 gr, choć bardzo prospołeczne 
i chwytliwe, jest właściwą kwotą. 

Niższy abonament za koperty?
– Strefa wymusza rotację na miej-

scach parkingowych – przyznał Józef 
Borkowski, który jednak chętnie obni-
żyłby stawkę za wykupienie tzw. ko-

Z tego pustego parkingu na tyłach Urzędu Skarbowego jest kilka kroków do ul. Warszawskiej

XXXVII sesja Rady Miasta

Miasto konsekwentnie rozszerza strefę 
Na 37. sesji Rady Miasta rozszerzono strefę płatnego parkowania w ścisłym centrum Ciechanowa. Zwyciężyły racje radnych, którzy 

wskazywali na pożytki tej decyzji – większą rotację oraz równomierne rozłożenie parkowania na wszystkie drogi śródmieścia. Prezydent 
postawił sprawę jasno: albo strefa obejmie całe centrum, albo z niej rezygnujemy.

perty. – Czy w strefie płatnego par-
kowania nie wyznaczyć puli miejsc, 
np. 10-20% z ogólnej liczby miejsc  
w danym ciągu komunikacyjnym, prze-
znaczonych dla tych kupców, którzy 
chcą wykupić takie miejsca dla swoich 
klientów, ale po niższej stawce. Rów-
nież należałoby określić kryteria, jakie 
mogłyby być stosowane w stosunku do 
skali przedsięwzięcia, który dany pod-
miot gospodarczy prowadzi. W. Jago-
dziński oponował. – Zadaniem Rady 
Miasta jest udrożnienie strefy. Opła-
ta abonamentowa w pewnym sensie to 
blokuje, bo jeżeli będzie sobie przed-
siębiorca mógł pozwolić na wykupie-
nie 10 miejsc i kolejnych, to doprowa-
dzimy do tego, że te miejsca mogą stać 
po prostu puste. 

Jedni mogą na piechotę,  
innym trudno

Wojciech Gesek, przeciwny roz-
szerzeniu strefy, zaproponował jesz-
cze inne rozwiązanie. – Zróbmy tak 
jak w Londynie, od godz. 6 do godz. 
18 zakaz wjazdu do centrum miasta  
i wtedy po prostu będziemy mieli spo-
kój, każdy będzie chodził. Przecież 
Ciechanów nie jest dużym miastem, 
można nawet na obrzeżach zaparko-
wać samochód i się przejść. Andrzej 
Rolbiecki widzi to zgoła inaczej.  
– Dla mnie nie jest problemem zapła-
cenie 50 gr czy 1 zł, problem to wyjść  
z samochodu, iść do parkometru, wziąć 
bilet, przynieść go do samochodu. 

Strefa bezpłatnego 
parkowania?

Zenon Stańczak podkreślał,  
że nie zna innego sposobu na wymu-
szenie rotacji samochodów niż odpłat-
ne parkowanie. Wskazał, że warto sta-
rać się maksymalizować ilość miejsc 
parkingowych. – Jako przykład podam  
ul. Nowozagumienną, gdzie początko-
wo zaplanowano w określonym miej-
scu 19 miejsc. Dzięki wniesionym 
uwagom jest ich 59. Trzeba przeana-
lizować cały teren nad rzeką, który 

jest własnością miasta i tam zrobić jak 
największy parking. 

– Istnieje potrzeba stworzenia tzw. 
strefy bezpłatnego parkowania i to  
w pobliżu centrum – stwierdził P. Rab-
czewski. Podobnego zdania był To-
masz Grembowicz. – Jestem gorącym 
zwolennikiem strefy płatnego parko-
wania, mimo że mam czasem pewne 
trudności z chodzeniem. Ale uważam, 
że powinniśmy zapewnić bezpłatne 
parkingi na obrzeżach strefy płatnego 
parkowania. Przewodniczący wska-
zał, że takim miejscem jest plac na ul. 
Strażackiej, koło Szkoły Muzycznej. 

Płatne czy bezpłatne  
– to nie jest właściwe pytanie

 – Bardzo sobie cenię te głosy, któ-
re mówią o konieczności poszukiwania 
miejsc, gdzie miasto mogłoby budować 
kolejne parkingi, płatne czy bezpłatne. 
To oczywiste, że jeżeli będziemy mieli 
po jednej stronie ulicy parking płatny, 
a po drugiej bezpłatny, to na bezpłat-
nym samochody będą stały jeden na 
drugim, a płatny będzie świecił pust-
kami – odpowiedział prezydent Wal-
demar Wardziński. – Bezpłatne par-
kingi nie mogą się mieścić w ścisłym 
centrum miasta, bo wtedy będzie tak 
jak jest dzisiaj – ul. Ściegiennego na 
odcinku między skrzyżowaniem z ul. 
Zieloną Ścieżką a ul. Grodzką jest to-
talnie zapchana, bo parkowanie jest 

tam bezpłatne, a parking przy ul. Ście-
giennego 100 metrów dalej stoi pusty,  
bo jest płatny. Jeżeli na całej ulicy bę-
dzie obowiązywało płatne parkowanie, 
to te proporcje rozłożą się bardziej 
równomiernie. Prezydent przypo-
mniał też, że sprawa powstania parkin-
gu przy ul. Strażackiej jest od dawna 
przesądzona. – Mamy dokumentację, 
pozwolenie na budowę, co więcej,  
jest już wyłoniony wykonawca.

Nie będzie nierównego 
traktowania

Waldemar Wardziński akcentował, 
że wszyscy mieszkańcy i przedsiębior-
cy powinni być traktowani w taki sam 
sposób. – Widzę, że dzisiaj ta dysku-
sja jest trochę w innym tonie niż na 
komisjach, bo nie ma dziś próby róż-
nego traktowania podmiotów gospo-
darczych w różnych częściach miasta 
i z tego się cieszę. Nie ma nic gorszego 
niż pewne wybiórcze, koniunkturalne 
zachowania w stosunku do poszcze-
gólnych osób czy podmiotów. Dajmy 
równe szanse wszystkim handlowcom 
w centrum miasta. Jest płatne parko-
wanie na Warszawskiej, będzie i na 
Ściegiennego. Prezydent podkreślał 
też, że celem powstania strefy nie jest 
zasilenie miejskiej kasy. – Budżet mia-
sta wytrzyma bez tych paru złotych. 
Cel jest taki, żeby centrum miasta było 
bardziej dostępne dla mieszkańców, 
klientów punktów usługowych, skle-
pów czy instytucji. Przed głosowaniem 
W. Wardziński zaapelował do radnych 
o konsekwencję. – Państwo radni,  
co sami przyznajecie, byliście gorą-
cymi zwolennikami jak najszybszego 
wprowadzenia strefy. Wiemy, że ona 
się sprawdza. Jeżeli będzie taka wola, 
żeby strefy nie rozszerzać, tylko zosta-
wiać ją w takim niedoskonałym kształ-
cie, powodującym tylko kłopoty, jeżeli 
będziemy robić niezrozumiałe wyjątki, 
to będę prosił na kolejnej sesji, żeby  
w ogóle odstąpić od strefy płatnego 
parkowania. Albo – albo. Musimy się 
na coś zdecydować. 

Za rozszerzeniem strefy głosowa-
ło 13 radnych, 8 było przeciw.

Ewa Blankiewicz

Ważne dla przedsiębiorców
Do końca 2009 r. zachowują ważność kody Polskiej Klasyfikacji Dzia-

łalności 2004. Zapraszamy do zaktualizowania danych wszystkich, którzy 
wpisu lub jego zmiany w ewidencji dokonali przed 1 stycznia 2008 r. Ak-
tualizacja jest bezpłatna, wystarczy wypełnić wniosek i okazać dokument 
tożsamości. Zaświadczenia będą przydatne od nowego roku szczególnie 
tym przedsiębiorcom, którzy uczestniczą w przetargach i programach unij-
nych. Z możliwości aktualizacji danych skorzystało do tej pory około 1000 
przedsiębiorców z 3500 zarejestrowanych. Zwlekanie z aktualizacją wpi-
sów może zakończyć się oczekiwaniem w długich kolejkach pod koniec 
roku. Przedsiębiorców zainteresowanych aktualizacją danych zapraszamy 
do siedziby Urzędu Miasta przy ul. 17 Stycznia 60B (przy krytej pływalni) 
– Wydział Działalności Gospodarczej pokoje 203 i 204.
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Miasto dofinansowuje demontaż azbestowych dachów

Mieszkańcy chętnie 
pozbywali się niepo-
trzebnych rzeczy

Budowa jezdni i chodników na ul. Cukrowniczej planowana jest na przyszły rok

Miasto pomaga usuwać azbest 
Urząd Miasta zarezerwował w tegorocznym budżecie 80 tys. zł  

na dopłaty do usunięcia i unieszkodliwienia pokryć dachowych za-
wierających azbest. O te pieniądze mogą się ubiegać zarządcy i wła-
ściciele budynków, którzy chcą wymienić dachy.

W tym roku, do końca sierpnia 
wnioski o dopłatę złożyły 23 oso-
by. Dachy wymieniło do tej pory  
13 osób, którym z miejskiego bu-
dżetu wypłacono łącznie blisko  
24 tys. zł. Przypominamy, że ze 
względu na szkodliwość azbestowego 
pyłu zdejmowaniem 
płyt powinna zająć się 
wyspecjalizowana fir-
ma. Prace wykonane 
we własnym zakresie 
nie mogą być dofinan-
sowane przez Urząd 
Miasta. Wykaz pod-
miotów z naszego te-
renu wykonujących tę 
usługę oraz regulamin 
udzielania dofinan-
sowania dostępne na 
stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.
u m . c i e c h a n o w . p l  

w zakładce Ekologia/ Gospodarka od-
padami. Informacje można też uzy-
skać w Wydziale Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, 
tel. (023) 674 92 83.

red.

23 września ruszyły kontrole posesji. Pracownicy Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz miejscy straż-
nicy sprawdzają czystość i porządek na posesjach znajdują-
cych się w obrębie Osiedla Nr 5 „Płońska”. W razie potrzeby 
odwiedzani będą właściciele z innych obszarów miasta. 

– Chcemy zmotywować miesz-
kańców do wywiązywania się  
z regulaminu utrzymania porząd-
ku i czystości – wyjaśnia zastępca 
kierownika Wydziału IMiOŚ Ewa 
Amenda. Właściciele kontrolowa-
nych posesji są zobowiązani do 
okazania faktury za wywóz śmie-
ci i nieczystości płynnych (jeśli 

nie ma kanalizacji sanitarnej) oraz 
dowodu szczepienia i czipowania 
psa (jeśli posiadają czworonoga). 
– Niestosowanie się do obowiązu-
jących zasad grozi mandatem kar-
nym w wysokości od 20 do 500 zł 
– podsumowuje komendant Straży 
Miejskiej Krzysztof Matuszewski.  

K.D.

Cukrownicza
Miasto przygotowuje się do ko-

lejnych inwestycji. Przetarg na bu-
dowę separatora substancji ropopo-
chodnych i kolektora deszczowego 
odbierającego wody opadowe z ul. 
Cukrowniczej wygrała firma MEL-
WOBUD z Ciechanowa, która zaofe-
rowała cenę ok. 985 tys. zł. Roboty 
ruszą w październiku. II etapem in-
westycji będzie budowa nawierzchni 
ulicy i chodników. Prace te zostaną 
wykonane w przyszłym roku. Sześć 
firm złożyło oferty w przetargu na 
budowę ul. Olchowej.

W przededniu nowych zadań
Olchowa

Zaproponowane ceny wahają się 
między 276 tys. zł i 388,5 tys. zł. Ofer-
ty otwarto 11 września. Dokonano wy-
boru Wykonawcy – prace zrealizuje 
jeszcze w tym roku oferująca najtańszą 
cenę firma PHU PLONIX z Płońska. 

Oświetlenie
24 września otwarto oferty złożone 

w przetargu na wykonanie oświetlenia 
ulic: Zapolskiej, Wiejskiej, Pięknej  
i Pogodnej. Ofertę złożyła tylko jed-
na firma PH-U „ELIPSA” Jarosław 
Bral z Ciechanowa na kwotę brutto  
106,5 tys. zł.                                   red.

M o ż l i w o ś ć 
bezpłatnego pozby-
cia się starych me-
bli, zużytego sprzę-
tu elektrycznego 
i elektronicznego 
bardzo zaintereso-
wała mieszkańców, 
którzy chętnie wy-
stawiali niepotrzeb-
ne sprzęty. – Akcja 
przerosła nasze oczekiwania i szacun-
ki. Nie spodziewaliśmy się aż takiego 
zainteresowania. Mieszkańcy uznali, 
że to dobry moment do bezpłatnego 
pozbycia się także innych niepotrzeb-
nych rzeczy. Oprócz mebli i sprzętu 
wynosili z domów pierzyny, styropian, 
zderzaki samochodowe… W większo-
ści przypadków zabieraliśmy także te 

Wielkie sprzątanie
Pilotażowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych zorganizowa-

na przez Urząd Miasta przy współpracy z Przedsiębiorstwem Usług 
Komunalnych przyniosła nieoczekiwane rezultaty. Wypełnione po 
brzegi samochody PUK-u kursowały po kilkadziesiąt razy dziennie. 
Zebrano 38 ton starych mebli i 25 ton sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, łącznie 63 tony odpadów!

47 ha objętych planami  
zagospodarowania przestrzennego

Miasto ma dwa kolejne miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, uchwalone na sierpniowej sesji Rady Miasta. Do listy 
20 obowiązujących dołączyły plany „Powstańców Wielkopolskich” 
i „Bogusławskiego”.

Uczciwość się opłaca

„Powstańców Wielkopolskich” 
obejmuje obszar 45 ha położony mię-
dzy ulicami Powstańców Wielkopol-
skich, Pułtuską i Wojska Polskiego 
oraz na zachód od ul. Wojska Pol-
skiego w rejonie ulic: Widokowej, 
Nadrzecznej i Śląskiej. Plan „Bo-
gusławskiego” opracowano dla ok. 
2-hektarowego obszaru w rejonie ulic: 
Bogusławskiego, Bohaterów Wrze-
śnia, Monte Cassino oraz projekto-
wanej ulicy, stanowiącej fragment 

miejskiej pętli. W obu planach prze-
widziano tereny pod budowę nowych 
domów jednorodzinnych, wieloro-
dzinnych i zabudowę usługową. Mia-
sto przystępuje także do sporządzania 
kolejnych planów: „Kącka” i „Jezior-
ko II”. Dokumenty opracuje Pracow-
nia Urbanistyczna działająca przy 
Wydziale Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta. Plany powinny być 
gotowe w ciągu 9 miesięcy.

A.G.

rzeczy, mimo, że 
nie były objęte ak-
cją – mówi Krzysz-
tof Jeziółkowski, 
kierownik Oddzia-
łu Oczyszczania 
PUK.

Zebrany sprzęt 
elektryczny i elek-
troniczny został od-
dany do stacji de-
montażu. Pozostałe 
odpady także będą 
rozebrane i pose-

gregowane na części przeznaczone do 
powtórnego przetworzenia, utylizacji 
i składowania na wysypisku.

Koszty zbiórki wyniosły około  
30 tys. zł. 16 tys. wyłoży Urząd Mia-
sta ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Pozostałą część zapłaci 
PUK.

A.G.
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Przy kościele farnym przygotowa-
no już miejsce pod pomnik Jana Paw-
ła II – 3,5-metrową rzeźbę autorstwa 

Marka Zalewskiego. Plac pod farnym 
wzgórzem zyskał estetyczny wygląd. 
Na wprost cokołu z granitowych płyt 

zaprojektowano ale-
ję, po obu stronach 
postumentu położono 
chodniki z granitowej 
kostki. Całości dopełni 
zieleń – niskie żywo-
płoty, klomb u stóp po-
mnika i ozdobne krze-
wy na obrzeżach placu. 
Społeczny Komitet Bu-
dowy Pomnika planu-
je również wykonanie 
oświetlenia budowli.

red.Na granitowym postumencie stanie pomnik Jana Pawła II

Powstają kolejne chodniki. Widok od strony ul. Płońskiej

Już pod koniec listopada będzie można korzystać z części drogi wzdłuż Łydyni

Dobiega końca budowa nowej nitki ul. Armii Krajowej

Pierwszy etap budowy miejskiej pętli komunikacyjnej

Druga nitka Armii Krajowej  
na ukończeniu

Dobiega końca budowa drugiej nitki ul. Armii Krajowej, gdzie 
przygotowano już podłoże pod nawierzchnię. Położenie asfaltu 
planowane jest na pierwszą połowę października. Kiedy jezdnia 
będzie gotowa zostanie tu przeniesiony ruch kołowy. Do remontu 
pójdzie wtedy istniejąca droga. Jej zbyt słabe podłoże i nawierzch-
nia wymagają wzmocnienia. Równolegle z budową nowej jezdni 
po obu stronach drogi wybudowano chodniki i ścieżki rowerowe.

Wewnętrzna 
pętla miejska, któ-
rej częścią jest uli-
ca Armii Krajowej, 
znajduje się na liście 
inwestycji priory-
tetowych dla woje-
wództwa mazowiec-
kiego. To wielkie 
zadanie częściowo 
jest jeszcze w fa-
zie projektowania. 
Projekty budowlane 
mają być opracowa-
nie do grudnia tego 
roku, a wykonaw-
cze do lipca 2010 r. 
Szybsze opracowanie projektów bu-
dowlanych pozwoli na uzyskanie tzw. 
decyzji o zezwoleniu na realizację in-

westycji drogowej. Jej wydanie przez 
Starostę Ciechanowskiego umożliwi 
podpisanie umowy o dofinansowa-

niu zadania ze środ-
ków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ra-
mach Regionalnego 
Programu Opera-
cyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 
2007-2013. Mia-
sto liczy na około 
102 mln zł z unijnej 
kasy. To znacząca 
część kosztów całej 
inwestycji, szaco-
wanych na ok. 150 
mln zł.

A.G.

Godne miejsce dla papieża Polaka

Urząd Miasta przygotował i złożył 
kolejny wniosek na tzw. „schetynów-
ki”. Nabór wniosków w ramach tego 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011 ruszył  
1 września. W nowym naborze cie-
chanowski samorząd stara się o do-
finansowanie przebudowy ulic: 
Małgorzackiej, Kilińskiego, Siera-
kowskiego (odcinek od Małgorzac-
kiej do Warszawskiej) oraz Stra-
żackiej (między ul. Małgorzacką  
i Ściegiennego). To część moderni-
zacji fragmentu śródmieścia, obok 
budowy nowej drogi, która połączy  
ul. 17 Stycznia ze Strażacką. Ta in-
westycja rozpoczęła się już w sierp-
niu. Jest warta 4,5 mln zł, z czego 
ponad 2,4 mln zł ma pokryć dofinan-

Inwestycja rozpoczęła się od 
budowy nowej drogi wzdłuż Łydy-
ni. Buduje ją firma „Planeta”, któ-
ra wygrała ogłoszony przez miasto 
przetarg, oferując cenę 4 546 tys. 
zł. Na teren budowy weszły już ko-
parki, które wykonują wykopy pod 
kanalizację deszczową. Wcześniej 
przebudowano tu sieć telekomu-
nikacyjną. Już na koniec listopa-
da planowane jest udostępnienie 
dla ruchu lokalnego części nowej 
ulicy na odcinku od 17 Stycznia 
do Sierakowskiego. Ruch będzie 
mógł się odbywać w obu kierun-
kach, z nakazem skrętu w prawo 
przy wyjeździe w ulicę 17 Stycz-
nia. Tylko taki wariant organizacji 
ruchu zaakceptował zarządca drogi 
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. W tym roku mia-

Będzie kolejna 
„schetynówka”?

sowanie z unijnych środków w ra-
mach RPO Województwa Mazowiec-
kiego. Oprócz budowy nowej drogi 
inwestycja obejmuje przebudowę pro-
wadzących do niej od Małgorzackiej 
odcinków 3 ulic: Sierakowskiego, Ko-
pernika oraz Strażackiej.

W tym roku pula środków na 
„schetynówki” w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wyno-
siła 62,5 mln zł. W 2010 r. ma liczyć 
ok. 90 mln zł, proporcjonalnie roz-
dzielonych pomiędzy 16 województw. 
W tym roku bardzo wysoko oceniono 
już wniosek Urzędu Miasta, dotyczą-
cy modernizacji ulic: 11 Listopada  
i Nowozagumiennej. Dzięki temu Cie-
chanów otrzymał 50% dofinansowa-
nia wartej 1,9 mln zł inwestycji. 

E.B.

Ruszyła budowa drogi  
wzdłuż Łydyni

W sierpniu rozpoczęła się kolejna ważna dla miasta inwesty-
cja drogowa – przebudowa ulic: Strażackiej, Kopernika i Sie-
rakowskiego oraz budowa nowej ulicy łączącej ul. 17 Stycznia  
ze Strażacką. 

sto planuje zakończyć roboty na 
odcinku nowej ulicy do skrzyżo-
wania z ulicą Kopernika. Na przy-
szły rok zaplanowano przebudowę 
ulic Strażackiej, Kopernika, Siera-
kowskiego oraz fragmentu nowej 
drogi pomiędzy ulicą Kopernika  
a Strażacką. Dzięki modernizacji  
ulic w tym rejonie miasta powsta-
nie duże zaplecze parkingowe na 
około 100 miejsc.

Inwestycja została rekomen-
dowana do dofinansowania przez 
Zarząd Województwa w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowiec-
kiego z kwotą dofinansowania  
w wysokości 2 425 tys. zł. Prze-
widywany koszt całego zadania to 
około 4 mln zł.

A.G.

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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Od początku października posadzkę na ul. warszawskiej 
układać będą dwie ekipy

Na czerwono zaznaczono istniejące płatne parkingi, na niebiesko – ulice włączone  
do strefy płatnego parkowania

Prace na dolnym odcinku drogi

Trwa rewitalizacja zabytkowego ratusza

Wykonawca robót (fir-
ma Prasbet z Bydgoszczy) 
zapowiedział, że na po-
czątku października wpro-
wadzi na plac budowy dru-
gą brygadę pracowników. 
Przyspieszone tempo ro-
bót zniweluje opóźnienia 
spowodowane prowadzo-
nymi wcześniej badaniami 
archeologicznymi. Zmieni 
się także otoczenie miej-
skiego deptaka. Powstają 
już projekty przebudowy 
odcinków sąsiednich ulic: 
Nadfosnej oraz Mikołaj-
czyka (między ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych i Warszawską). Znajdą 
się na nich dodatkowe miejsca parkin-
gowe. – Dzięki wykorzystaniu do bu-
dowy tych uliczek zabytkowej granito-
wej kostki zdjętej z ul. Warszawskiej 
będziemy mieli w Ciechanowie małą 
starówkę – cieszy się Robert Szyma-
niak, kierownik Wydziału Inwestycji 

Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta radni zadecydowali o rozsze-
rzeniu Strefy Płatnego Parkowania.  
W granicach strefy znajdzie się  
ul. Mickiewicza, fragmenty Grodz-
kiej (od Przelotnej do Pl. Kościuszki 
i od Pl. Kościuszki do Mickiewicza), 
część ul. Ściegiennego (od Zielonej 

Ratusz w modernizacji
Dobre tempo prac na Rajkowskiego

We wrześniu udostępniony został dla ruchu nowowybudowany 
odcinek ul. Rajkowskiego między ulicami Monte Cassino i Bąkow-
skiej. Do zakończenia prac w tej części drogi brakuje tylko położenia 
asfaltu na łukach i w miejscach włączenia jej do przyległych ulic.

Aktualne doniesienia  
z placu budowy na Warszawskiej

Warszawska zmienia się z dnia na dzień. Prace toczą się już w ob-
rębie skrzyżowania z ulicami: Mikołajczyka i Ściegiennego. Dobiega 
tu końca budowa sieci wodociągowej. Prace te prowadzi Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji. Równocześnie od strony ul. Pułtuskiej trwa 
układanie nawierzchni deptaka z klinkierowej cegły oraz granito-
wych płyt i kostki.

Urzędu Miasta. Warszawska nabierze 
uroku dzięki roślinnym nasadzeniom. 
W miejsce usuniętych drzew posadzo-
ne będą klony o kulistej, gęstej ko-
ronie i wysokości minimum 2,2 m. 
Wzdłuż ulicy zamontowane zostaną 
także ozdobne donice, w których będą 
rosły krzewy pięciornika i bluszcz.

A.G.

Przygotowanie wnętrz budyn-
ku, wstawienie nowych okien, więź-
by dachowej i stropów pozwolą na 
wykorzystanie zimy na wymianę 
wszystkich instalacji wewnętrznych: 
elektrycznej, sanitarnej, wodocią-
gowej i centralnego ogrzewania. 
Tegoroczne prace kosztować będą 
ok. 2 mln zł. Całość, łącznie z wy-
posażeniem i wszystkimi przyłącza-
mi, powinna zamknąć się w kwocie 
5,5 – 6 mln zł. 4,2 mln zł (70-75% 

wartości zadania) to zdobyte przez 
miasto środki z Unii Europejskiej. 
Miasto stara się też pozyskać dodat-
kowe pieniądze na termomoderni-
zację zabytku. Złożono wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska o pożyczkę na wymia-
nę stolarki okiennej i budowę nowej 
kotłowni centralnego ogrzewania.  
W przyszłym roku będziemy się 
ubiegać o fundusze na ocieplenie 
styropianem ścian i stropów.

A.G.

W zabytkowym ratuszu trwają 
ostatnie prace rozbiórkowe. Wy-
konano już część żelbetowych stro-
pów. Trwa demontaż starych da-
chów. Z otworów okiennych znikną 
za chwilę stare, mocno nadgryzione 
zębem czasu okna. W ich miejsce 
wstawione będą nowe.

Budowlańcy przenieśli się 
teraz na dolny odcinek ul. Raj-
kowskiego. Wybudowano tu już 
kanalizację deszczową, teraz przy-
gotowywane jest podłoże pod na-
wierzchnię. Budowa Rajkowskiego 
to I etap większej inwestycji – prze-
budowy ulic: Bohaterów Wester-

platte, Klonowskiego, Rajkowskiego  
i Dziubińskiej. Koszt I etapu to  
673 tys. zł. II etap – budowa ulic 
Dziubińskiej, Bohaterów Westerplatte  
           i Klonowskiego będzie sukce-
sywnie realizowana w latach następ-
nych.

A.G.

Ścieżki do Grodzkiej). Rozszerzenie 
obszaru strefy ma na celu zwiększenie 
rotacji pojazdów, uszczelnienie strefy  
i wyeliminowanie zjawiska zastawia-
nia przyległych ulic. Zmiany wejdą  
w życie po upływie 2 tygodni od ogło-
szenia uchwały w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego.

red.

Poszerzone granice strefy 
płatnego parkowania

Skrzyżowanie ul. Rajkowskigo i Dziu-
bińskiej



www.um.ciechanow.pl

9 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Czyszczenie rowu melioracyjnego
Na początku 

września przepro-
wadzono mecha-
niczne czyszczenie 
rowu melioracyj-
nego wzdłuż ul. 
Parkowej od skrzy-
żowania z ul. Zam-
kową w głąb osie-
dla. Na zlecenie 
Urzędu Miasta 
prace wykonał Re-
jonowy Związek 
Spółek Wodnych. 
Odmulenie rowu poprawi przepływ wód deszczowych i odprowadzenie ich 
do rzeki. Koszt – ok. 12 tys. zł.

Remonty dróg gruntowych
Na zlecenie Urzędu Miasta firma Koptrans utwardziła 160-metrowy 

odcinek ul. Wiśniowej od strony ul. Wesołej. Wykonano tu podbudowę  
z tłucznia i potrójnie utrwalono nawierzchnię kruszywem i asfaltową emul-
sją. Podobne prace wykonywane są na ul. Spacerowej, Wędkarskiej, Lazuro-
wej (80-metrowy odcinek od strony ul. Batalionów Chłopskich) oraz na we-
wnętrznej drodze od ul. Wyspiańskiego do budynku wielorodzinnego przy  
ul. Wyspiańskiego 46. 

Przetargi
Do 30 września można było składać oferty w przetargu na utrzymanie 

gruntowych dróg w IV kwartale tego roku. Miasto szuka też firmy, któ-
ra utwardzi nawierzchnię ul. Powstańców Wielkopolskich przy budynku  
nr 10, wyremontuje chodnik przy ul. Witosa i Fabrycznej oraz jezdnię  
na Śląskiej i Witosa.

Wandale nas okradają!
W czasie jednego  

z weekendów na po-
czątku września wan-
dale poprzewracali ko-
sze i połamali ławki  
w głównej alei parku 

Dąbrowskiego. Na po-
nowne ustawienie i za-
mocowanie parkowych 
mebli zrzucą się jak je-
den mąż wszyscy miesz-
kańcy Ciechanowa.

A.G.

Samorządu Miasta
gazeta

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Ostatnie spojrzenie na halę przed modernizacją

Hala doczekała się 
remontu

Na roboty remontowo-mo-
dernizacyjne przeznaczono blisko  
1,4 mln zł. Za te pieniądze zostanie 
wzmocniona konstrukcja dachu, wy-
mienione drzwi i okna, postawione 
ścianki działowe, podwieszone sufi-
ty, położona glazura i terakota oraz 
wykładzina. Zmodernizowana bę-
dzie instalacja sanitarna, wodno-ka-
nalizacyjna oraz elektryczna. Cało-
ści dopełnią roboty wykończeniowe  
i malowanie. Na prace, o któ-
rych mowa miasto zdobyło kwotę  

Jak zawsze w trzeci weekend 
września (18-20 września) odby-
ła się tegoroczna edycja sprząta-

Trwa obowiązkowa 
D e R A T y Z A C j A

Przypominamy o jesiennej dera-
tyzacji, trwającej od 1 września do  
31 października. Obowiązek jej prze-
prowadzenia spoczywa na właścicie-
lach nieruchomości (domów prywat-
nych, bloków, zakładów pracy itp.), 
którzy mogą wykonać odszczurzanie 
we własnym zakresie lub powierzyć 
to zadanie wyspecjalizowanej firmie. 
W każdym przypadku należy zacho-

Sprzątanie świata  
- Polska 2009

wać wszelkie środki ostrożności. Nie 
wolno dotykać trutek, należy je usta-
wiać poza zasięgiem dzieci i zwierząt 
domowych. W przypadku kontaktu  
z trującą substancją trzeba dokładnie 
umyć ręce, a jeśli wystąpią niepokoją-
ce objawy natychmiast zgłosić się do 
lekarza. Kolejny termin obowiązko-
wej deratyzacji to marzec i kwiecień.

red.

nia świata pod hasłem „Pomagajmy 
Ziemi – codziennie”. Dobrym zwy-
czajem włączyły się w nią miejskie 

szkoły. Tak jak w 
latach ubiegłych ko-
ordynatorem akcji 
na terenie Ciecha-
nowa był Wydział 
Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Mia-
sta przy współpracy  
z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunal-
nych. Urząd Miasta 
zakupił i dostarczył 
do szkół 3000 czer-
wonych worków za 
kwotę ok. 1000 zł. 
Akcja nie odbyłaby 
się bez chętnych do 
pracy młodych rąk 
i nieocenionej po-
mocy PUK-u, który 
odebrał wypełnione 
śmieciami worki.

red.

Remont hali przy ul. Kraszewskiego obok budowy bocznej pły-
ty boiska, Orlika, remontu stadionu oraz modernizacji i rozbudo-
wy hotelu „Olimpijskiego” należy do najważniejszych sportowych 
przedsięwzięć tego roku.

900 tys. zł ze  środków Ministra 
Sportu. Do pierwszego przetargu na 
remont hali nie zgłosiła się żadna 
firma. Do drugiego stanął jeden ofe-
rent – Firma Budowlana Budmark  
M. i Z. Marchlińscy z Ciechanowa. 
Prace potrwają do końca roku. Re-
montując obiekt miasto przygotowuje 
się na wielkie imprezy w podnoszeniu 
ciężarów o randze europejskiej i świa-
towej, które odbędą się w Ciechano-
wie w latach 2010- 2011. 

P.H.



10gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Nowy przepis jest realizowany w ciechanowskich szkołach. – Dzieci z klas 
1-3 kształcenia zintegrowanego zawsze miały moż-

liwość pozostawienia w swojej pracowni podręcz-
ników. Gorzej jest z gimnazjalistami, bo one nie 

uczą się w jednej klasie. Zmienianie 
pomieszczenia z godziny na godzinę 
wiąże się z utrudnionym dostępem 
do pozostawionych książek i zeszy-
tów – komentuje dyrektor Zakładu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli Adam 

Krzemiński. Rozwiązaniem stało się 
umieszczenie szafek na korytarzach. Takie 

działania już podjęto. – Problem polega 
na tym, że uczniowie nie chcą zosta-
wiać podręczników w szkołach. Wolą 

zabierać je ze sobą i odrabiać lekcje  
w domu – wyjaśnia A. Krzemiński. Nie 

wiadomo, czy inicjatywa sprawdzi się  
w polskim systemie oświaty. 

red.

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– PAŹDZIERNIK

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

● 7.X – XIV Ciechanowska Jesień 
Poezji
● 8.X godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twór-
cza Juliusza Słowackiego (1809-1849)  
w 200. rocznicę urodzin poety /Miej-
ska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 
przy ul. Kicińskiego 21/23/
● 10-11.X – warsztaty taneczne zespo-
łu Funny /sala prób CKiSz, II piętro/
● 17.X godz. 19.30 – Hity z płyty: 
przeboje starszych nastolatków /Ka-
wiarnia Artystyczna/ 
● 18.X godz. 10.00 – giełda kolekcjo-
nerska /plac przed CKiSz lub Kawiar-
nia Artystyczna/
● 18.X godz. 12.00 – Biesiada Poetyc-
ka /Kawiarnia Artystyczna/
● 19.X godz. 16.00 – Klub Seniora  
/Kawiarnia Artystyczna/
● 24.X godz. 10.00 – casting w ra-
mach Ogólnopolskiej Kampanii Hap-
py Hippo Talent Show „Gwiazdą Pra-
gnę Być” /Kawiarnia Artystyczna/
● 27.X godz. 8.30-18.00 – program 
historyczny „Dzieje Polski na podsta-
wie monet i banknotów” /Kawiarnia 
Artystyczna/

Spotkania

Film

Wystawy

Bezpieczna droga do szkoły
Od 17 sierpnia do 11 września 

Straż Miejska przeprowadziła kon-
trole otoczenia szkół podstawowych 
i gimnazjów. Funkcjonariusze spraw-
dzali sprawność sygnalizacji świetl-
nej, stan znaków drogowych, barierek 
i łańcuchów, oznakowania przejść dla 
pieszych oraz nawierzchnie chodni-
ków i jezdni. Strażnicy zwrócili też 
uwagę na stan techniczny przyszkol-
nych boisk i ogrodzeń. Kiedy dzieci 
ruszyły do nauki, patrolowali okolice 
skrzyżowań i pomagali przejść przez 
jezdnię. W trakcie działań prewencyj-
nych pouczono 13. pieszych i 54. kie-
rowców. Mandatami ukarano 8 osób. 
Program prewencyjno-profilaktyczny 
„Bezpieczna droga do szkoły” był też 
okazją do przypomnienia podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa. 

Zadzwonił pierwszy dzwonek
„Wybiła już godzina. Dzwonek! 

Rok szkolny się zaczyna. Znów dni po-
płyną pracowite. Nad książką szkolną, 
nad zeszytem… Życzę Wam wszystkim 
na początek szkolnego roku – samych 
piątek!” Tymi słowami 1 września roz-
poczęła się uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2009/2010 w Gimnazjum  
Nr 3. Uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice zebrani w sali gimnastycznej 
odśpiewali hymn narodowy. W uro-
czystości uczestniczyli m.in. starszy 
wizytator Delegatury Kuratorium 
Oświaty Wojciech Zaborowski, wi-
ceprzewodnicząca Rady Miasta Ewa 
Kaczyńska, ksiądz dziekan Zbigniew 
Adamkowski. Część oficjalną zakoń-
czyła inscenizacja pt. „Marzenia do 
spełnienia”, przygotowana przez kla-
sę 3a pod opieką nauczycielek Sylwii 
Kantorskiej i Agnieszki Sadłowskiej. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Lżejsze tornistry i plecaki

● 10.X godz. 19.00 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna: jubileusz 15-lecia 
zespołu Demobil Blues Band /Ka-
wiarnia Artystyczna/
● 30.X. godz. 19.00 – Markowy kon-
cert /Kawiarnia Artystyczna/

● 2.X godz. 18.00 – wernisaż wystawy 
tkanin i wikliny Marka Kossowskiego 
/Galeria „C”/
● od 4.X – wystawa prac plastycznych 
Kolegium Nauczycielskiego /Galeria 
„Na Pięterku”/
● do 11.X – „Układy. Kompozycje na 
papierze” – prace Marty Zawadzkiej  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
● 15.X godz. 17.00 – otwarcie wysta-
wy „Maria Dąbrowska i jej związki  
z Mazowszem” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
● 30.X godz. 17.00 – wernisaż wysta-
wy „Ciechanów w okresie II wojny 
światowej” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach wzbogaciło się o zapis, który mówi że w po-
mieszczeniach szkoły lub placówki trzeba zapewnić uczniom możli-
wość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.

● 1, 2, 3, 9, 16, 23, 25.X godz. 19.00 
– Festiwal „Żydowskie Motywy”  
– przegląd filmów o tematyce żydow-
skiej /Kawiarnia Artystyczna/ 

oprac. K.D.

Młodzież miała do pokonania aż 
45 km. Z Ciechanowa trasa prowa-
dziła przez Kargoszyn, Ropele, Tar-
gonie, Lekowo, Regimin, Zeńbok, 
Łysakowo, Grudusk i z powrotem do 
Ciechanowa. Uczestnicy wyruszyli 
z zamkowych błoni, gdzie zastępca 
prezydenta Cezary Chodkowski uro-
czyście rozpoczął rajd. Przy głazie 
upamiętniającym egzekucje żołnierzy 
AK, znajdującym się na dziedzińcu 
Zamku Książąt Mazowieckich, zło-
żono kwiaty i zapalono znicz. Jak co 
roku kombatanci wygłaszali prelekcje 
w miejscach walk z niemieckim oku-
pantem. Na grobach poległych zacią-

Młodzież przejechała  
szlakiem  

krwawych walk 
Ciechanowski Obwód Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej 15 września po raz dziesiąty zorganizował dla młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej rajd rowerowy. Tegoroczna trasa przebiega-
ła „Szlakiem walk wojny obronnej 1939 r. jednostek armii „Modlin” 
oraz Armii Krajowej w latach 1939-1945”. 

gnięto honorowe warty. W trakcie wy-
prawy przeprowadzony został konkurs 
wiedzy krajoznawczej i historycznej 
dotyczący naszego regionu. Nagrody 
dla najlepszych ufundowali starosta 
Sławomir Morawski oraz prezydent 
Waldemar Wardziński. Patronat nad 
przedsięwzięciem objęli: starosta, pre-
zydent oraz wójtowie gmin Regimin 
i Grudusk. W lesie pod Gruduskiem 
uczestnicy rajdu rozpalili ognisko  
i odśpiewali pieśni patriotyczne. Mi-
łym akcentem był posiłek żołnierski, 
przygotowany przez Jednostkę Woj-
skową.

red.

Pogoda dopisała, a ucznio-
wie chętnie korzystali z przygo-
towanych atrakcji. Nie obyło się 
bez grillowania. Dzień spędzo-
ny w Niestumiu pozwolił pierw-
szoklasistom lepiej poznać się  
z wychowawcami i kolega-
mi. Był czas na spacery, roz-
mowy, tańce w plenerze oraz 
sportową rywalizację. Trady-

Gimnazjaliści integrowali się w Niestumiu
Uczniowie klas pierwszych z Gimnazjum Nr 3 przywi-

tali jesień na spotkaniu integracyjnym, zorganizowanym  
23 września w Niestumiu. W programie znalazły się prze-
jażdżki konne, zwiedzanie minizoo oraz międzyklasowy tur-
niej piłki nożnej. 

cja wyjazdów to z pewnością 
dobry pomysł na przełama-
nie lodów i pokonanie obaw 
związanych z pobytem w no-
wej szkole. Wspólna wyciecz-
ka miała pokazać uczniom,  
że szkoła to nie tylko nauka, 
ale również radość wynikająca  
z przebywania w grupie. 

  red.
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Psycholog z Biura Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień działa-
jącego przy Urzędzie Miasta będzie 
współpracował ze szkołami, które nie 
zatrudniają psychologa. Głównym ce-
lem współpracy będzie wspieranie 
prawidłowego rozwoju psychicznego 
dzieci i młodzieży oraz tworzenie kli-
matu do prawidłowego rozwoju oso-
bowości uczniów. Młodzi ludzie będą 
mogli korzystać z porad w zakresie 
wyboru ścieżki kształcenia zgodnego 

Pomoc psychologiczna w szkołach
z predyspozycjami. Kontynuowane 
będzie również indywidualne porad-
nictwo psychologiczne dla uczniów 
i rodziców, które w ubiegłych latach 
cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem. W obliczu nasilających się 
negatywnych zjawisk społecznych: 
przemocy, narkomanii i alkoholi-
zmu psycholog będzie wspierać wy-
chowawców i pedagogów w pracy  
z uczniami.

red.

Trzeźwość w cenie życia
80 kandydatów na kierowców i uczniów ostatnich klas szkół po-

nadgimnazjalnych posiadających już prawo jazdy weźmie udział  
w szkoleniu dotyczącym problemu nietrzeźwości na drogach. Orga-
nizatorem i koordynatorem szkolenia jest Biuro ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień działające przy Urzędzie Miasta.

z pewnością 
efekt braku wy-

obraźni i wiedzy na temat 
reakcji organizmu i skutków jazdy 

pod wpływem alkoholu. Celem szko-
lenia zorganizowanego przez Biu-
ro ds. RPU będzie nabycie rzetelnej 
wiedzy o tym, w jaki sposób alkohol 
wpływa na organizm człowieka, jak 
upośledza funkcjonowanie ośrodków 
nerwowych, decydujących o koordy-
nacji wzrokowo-ruchowej niezbędnej 
przy prowadzeniu pojazdu. Uczestni-
cy dowiedzą się również ile czasu al-
kohol jest metabolizowany i usuwany 
z organizmu.

red.

Od brawury do tragedii 
niedaleko 

Gdyby tak zrobić małą sondę, okazałoby się, że każdy z nas nosi 
w swoich wspomnieniach żałobę po kimś, kto zginął w wypadku sa-
mochodowym. Stojąc nad grobem bliskiej osoby, sąsiada, znajome-
go nie raz zadawaliśmy sobie pytanie: czy musiało dojść do tragedii? 
Brawura i brak wyobraźni każdego dnia zbierają żniwo. Na lekko-
myślność umierają młodzi i starzy, biedni i bogaci. 

Nie trzeba oglądać telewizji i czy-
tać gazet, żeby przekonać się o bole-
snych skutkach piractwa drogowego. 
Wystarczy rozejrzeć się po własnym 
podwórku. Niejednym z nas wstrzą-
snęła niedawna widomość o śmier-
ci rowerzysty, który przejeżdżając  
ul. Tatarską na przejściu dla pie-
szych wpadł pod jadący z nadmier-
ną prędkością samochód i poniósł 
śmierć na miejscu. Młody męż-
czyzna w stanie nietrzeźwym zo-
stał potrącony idąc ulicą, kierowca 
chcąc udzielić mu pomocy wysiadł 
z auta – zginęli obaj pod kołami in-
nego samochodu, który nie zdążył 
wyhamować. Takich zatrważają-
cych historii jest dużo. – 240 kolizji,  
37 wypadków, 7 zabitych i 55 rannych 
– to statystyki zdarzeń drogowych,  
do których doszło na terenie powia-
tu ciechanowskiego w okresie od  
21 czerwca do 7 września 2009 r.  
– informuje rzecznik policji nad-
komisarz Leszek Goździewski.  
W Polsce około 1000 osób zginęło  
w wpadkach samochodowych pod-

czas samych wakacji. Czy tak miał 
wyglądać ich letni wypoczynek? 

Najczęstsze przyczyny wypad-
ków drogowych pozostają od lat te 
same: niedostosowanie prędkości 
do warunków ruchu, nieustąpienie 
pierwszeństwa, jazda po wypiciu 
alkoholu, nieprawidłowe zachowa-
nie wobec pieszych, wyprzedzanie 
na trzeciego. Użycie kamizelki od-
blaskowej, trójkąta ostrzegawczego, 
czy włączenie świateł awaryjnych 
wtedy, gdy jest to potrzebne, może 
zapobiec nieszczęściu. – Wielokrot-
nie zastanawiałem się, ile warte jest 
życie ludzkie. I doszedłem do wnio-
sku, że czasem mniej niż 5 zł. Tyle 
kosztuje najtańsza kamizelka odbla-
skowa – ze smutkiem stwierdza Ze-
non Stańczak, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta i starszy aspirant w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji. Jest 
w tym stwierdzeniu prosta prawda:  
o własne bezpieczeństwo w pierw-
szej kolejności musimy zadbać 
sami.

Katarzyna Dąbrowska

Wychowawcy się szkolą

Miasto od wielu lat finan-
suje działalność placówek sku-
piających dzieci i młodzież po-
chodzącą z rodzin, w których 
występują problemy społeczne: al-
koholizm, przemoc, ubóstwo… Na 
terenie Ciechanowa funkcjonuje  
7 tego typu placówek. Uczęsz-
cza do nich około setka dzieci. 
Podczas szkolenia prowadzonego  
w formie warsztatowej pracowni-
cy świetlic uczyli się postępowa-
nia wobec wybranego (anonimo-
wego) dziecka, które w codziennej 

Pracownicy świetlic opiekuńczo-wychowawczych stale 
podnoszą kwalifikacje. Na początku września 15-osobowa 
grupa wychowawców uczestniczyła w szkoleniu na temat me-
tod pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania 
zorganizowanym przez  Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień.

pracy przysparza wielu kłopotów 
wychowawczych. Podczas szko-
lenia opracowano plany pracy  
z uczestnikami zajęć, dostosowa-
ne do specyfiki poszczególnych 
świetlic. Omówiono też najczę-
ściej pojawiające się trudności  
w pracy wychowawczej. Szkolenie 
było dla uczestników doskonałą 
okazją do wymiany doświadczeń i 
wiedzy na temat skuteczności sto-
sowanych dotychczas metod pra-
cy z dziećmi i młodzieżą.

red.

W Polsce 
odnotowuje się nadal 

największą w Europie liczbę 
nietrzeźwych kierowców. W 2008 

r. pijani kierowcy spowodowali 3529 
wypadków, w których zginęło 427 osób  
a 4976 zostało rannych. Rocznie poli-
cja zatrzymuje blisko 200 tysięcy osób 
prowadzących pod wpływem alkoho-
lu. To przerażające statystyki. Jest to 

Program zajęć oparty został na wie-
loletnich doświadczeniach zdobytych 
przy realizacji tego typu szkoleń na te-
renie całego kraju. Zajęcia będą miały 
charakter interaktywny z wykorzysta-
niem najnowszych pomocy edukacyj-
nych: filmów DVD, prezentacji mul-
timedialnych, alkogogli obrazujących 
zachowanie się człowieka pod wpły-
wem alkoholu, liczników trzeźwo-
ści uczących określania przez uczest-
ników zawartości alkoholu we krwi  
u swoich klientów. Każdy ze sprzedaw-
ców otrzyma pakiet materiałów szko-
leniowych. Wiele uwagi zostanie po-

Dzieciom alkoholu        
nie sprzedajemy!

W październiku Urząd Miasta przeszkoli 100 sprzedawców na-
pojów alkoholowych z terenu Ciechanowa. W programie szkoleń 
uwzględnione zostaną nie tylko aspekty prawne, ale również obszar 
tzw. osobistych motywacji: postaw rodzicielskich, mitów na temat 
alkoholu oraz umiejętności praktyczne pomagające w praktyce aser-
tywnie odmawiać sprzedaży alkoholu nieletnim.

święcone omówieniu problemowych 
i kłopotliwych sytuacji związanych  
z nietrzeźwym klientem oraz regułom 
ułatwiającym pracę sprzedawcom. 
Każdy uczestnik spotkania uzyska 
certyfikat potwierdzający ukończenie 
szkolenia.

Organizatorem i koordynatorem 
szkoleń jest Biuro ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień działają-
ce przy Urzędzie Miasta. Szkolenie 
jest częścią programu Ogólnopolskiej 
Kampanii „Sprawdź czy Twoje pi-
cie jest bezpieczne”, do której Miasto 
przystąpiło w kwietniu.

red.



12gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Wrzesień to czas, kiedy instytucje 
kulturalne wznawiają swoją działal-
ność po wakacyjnej przerwie. Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
„STUDIO” prowadzi zapisy na zaję-
cia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Wszyscy, którzy chcą pięknie śpie-
wać, mogą uczęszczać na zajęcia mu-
zyczne. Dzieci i nastolatki lubiące ta-
niec również znajdą tu coś dla siebie. 
Pamiętano także o tych, którzy chcą 
uczyć się grać na gitarze i instrumen-
tach klawiszowych. Młodzi aktorzy 

mogą udoskonalać swoje zdolności  
w kółku teatralnym. ,,STUDIO” zapra-
sza też wszystkich, którzy chcą rozbu-
dzić i rozwinąć umiejętności plastycz-
ne. Placówka prowadzi także zajęcia 
rytmiczno-taneczne dla przedszkola-
ków oraz aerobik dla pań i dziewcząt. 
Szczegółowe informacje można uzy-
skać w siedzibie COEK ,,STUDIO” 
przy ul. Pułtuskiej 20 A (Blaszak) od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 
do 20.00 lub pod numerem tel. (023) 
672 55 04. 

Sprostowanie 
W lipcowo-sierpniowym numerze Gazety Samorządu Miasta (nr 6/205)  

w artykule „Muzyczna podróż przez wieki” błędnie napisaliśmy nazwisko so-
pranistki Wandy Laddy. Artystkę i Czytelników przepraszamy. 

Przedstawienie obejrzeli uczest-
nicy sesji, a wśród nich ponad  
30 witkacologów z Polski, Fran-
cji, Włoch, Niemiec, Rosji i Litwy. 
Wszyscy oni zjechali się do Słup-
ska, by po raz czwarty podzielić 
się wynikami swoich badań nad 
twórczością Stanisława Ignacego 
Witkiewicza i w ten sposób uczcić  
70. rocznicę śmierci wybitnego ma-
larza, dramaturga i filozofa. Spek-
takl Teatru Exodus bardzo spodo-
bał się naukowcom. Podkreślono 
jego wyrazistość i kompozycyjną 
bliskość idei Czystej Formy. – Po-
kazaliście, że teatr Witkacego jest 
żywy. Nie widziałem czegoś takie-
go od 1974 roku – z uznaniem za-
uważył krytyk literacki, tłumacz 

W dniach 17-19 września ciechanowski Teatr Exodus wziął udział w międzynarodowej konferencji na-
ukowej „Witkacy: bliski, czy daleki”, zorganizowanej przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.  
Na zakończenie 3-dniowych obrad, którym przewodniczył prof. Janusz Degler, zespół działający przy Cen-
trum Kultury i Sztuki wystawił „Pragmatystów”. 

„Pragmatyści” pojechali do Słupska
Teatr Exodus został zaproszony na międzynarodową konferencję naukową poświęconą Witkacemu

i publicysta Jan Gondowicz. – To 
są moje dzieci – z dumą powtarzał 
prof. Janusz Degler, który w 2006 
roku był w Ciechanowie na pre-
mierze „Mątwy”. – Odkąd wrócili-
śmy ze Słupska, napływają do nas 
gratulacje i zaproszenia do innych 
miast. Dostaliśmy kilka propozycji 
zagrania „Pragmatystów” na pro-
fesjonalnych scenach – mówi reży-
ser przedstawienia Katarzyna Dą-
browska. 

Wyjazd teatru sfinansowały 
spółki miejskie: ZKM, ZWiK, PEC 
i PUK. Koszty pobytu 13-osobowej 
delegacji pokrył prezydent miasta. 
CKiSz zapewniło fachową ekipę 
techniczną oraz sprzęt oświetlenio-
wy i nagłośnieniowy.

red.

Teatr Exodus z witkacologami: Stefanem Okołowiczem (pierwszy z prawej), prof. Januszem 
Deglerem (drugi z prawej) i Janem Gondowiczem (drugi z lewej)

Mecz Juranda Ciechanów z KPR Ostrowią Ostrów Wlkp. (29:25) zainaugurował rozgrywki 
I ligi w piłce ręcznej. 26 września, w przerwie emocjonującego spotkania wystąpiły 
dziewczęta z COEK STUDIO. W środku dyrektor STUDIA Nina Rykowska

Zaproszenie na zajęcia

25 września Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STUDIO 
wziął udział w XII Mazowieckim 
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnospraw-

nych. W kategorii piosenka, tytuł naj-
lepszego wokalisty Atan ‘2009  zdo-
była podopieczna COEK STUDIO 
Lidia Dzirba.

red.

Ruszył Klub Seniora

26 września w COK STUDIO działalność zainaugurował Klub Seniora. Gości powitała 
zastępca prezydenta Ewa Gładysz, która skierowała kilka ciepłych słów do członków klubu

Dziewczyny  
zagrzewały juradna do boju

Lidia Dzirba  
najlepszą wokalistką
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Mistrzostwa Ciechanowa w petanque
22 i 23 sierpnia na boisku społecznej szkoły STO odbyły się mistrzostwa 

Ciechanowa w petanque. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn m.in. z Gdań-
ska, Białegostoku, Wrocławia  
i Kowna. Nie zabrakło też repre-
zentantów naszego miasta. Po  
5 rundach „systemu szwajcarskie-
go” i rozgrywkach „play-off” wy-
łoniono zwycięzców. Zostali nimi 
zawodnicy z Litwy, którzy w fina-
le pokonali ciechanowski zespół 
„Kwiecień 69”. W rozgrywkach  
o puchar prezydenta Ciechanowa  
w kategorii tripletów tryumfowali 
boulerzy z Warszawy, przed gracza-
mi z Ciechanowa i Białegostoku. 

MKS w rozgrywkach IV ligi
Wygrane 4:3 z Podlasiem Sokołów Podlaski, 3:0 z Okęciem Warszawa,  

2:1 z Przyszłością Włochy i 2:0 z Błękitnymi Gąbin, przegrane z MKS Przasnysz 
(2:3), Tęczą Płońsk (2:5) i Kryształam Glinojeck 2:0 oraz remisy z Victorią Su-
lejówek (1:1) i Jutrzenką Cegłów (1:1) – to bilans 9 kolejek MKS Ciechanów, 
rozegranych w tym sezonie w IV lidze. Wpaździerniku nasi piłkarze zmierzą się 
z Wkrą Żuromin, MKS Mławą, Huraganem Wołomin i Ursusem Warszawa.

Terminy rozgrywek I ligi piłki ręcznej seniorów 
Miejski Klub Sportowy JURAND informuje, że mecze I ligi mężczyzn gru-

py A w piłce ręcznej w sezonie 2009/2010 będą się odbywały w hali sporto-
wej przy ulicy 17 Stycznia 60 C w terminach: 26 września godz. 18.00 (Jurand  
– KPR Ostrowia Ostrów Wlkp.), 17 października godz. 18.00 (Jurand – NLO 
SMS Gdańsk), 7 listopada godz. 18.00 (Jurand – Wisła II Płock), 21 listopada 
godz. 18.00 (Jurand – KS Sokół Kościerzyna), 12 grudnia godz. 18.00 (Jurand  
– WKS Grunwald Poznań).

Mecze juniorów – Polska kontra Cypr
W dniach 14-17 września 

Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Ciechanowie był or-
ganizatorem dwóch spotkań 
piłkarskich Reprezentacji Ju-
niorów Polski i Cypru. Pierw-
szy mecz został rozegrany  
15 września na stadionie  
w Przasnyszu. Wygrali młodzi 
piłkarze z Polski wynikiem 
2:1. W drugim meczu – 17 
września na ciechanowskim 
stadionie drużyna z Cypru 

zremisowała z Polską 1:1. Obie reprezentacje odwiedziła Ambasador Cypru  
w towarzystwie dyrektora sportowego PZPN Jerzego Engela.

Dwa brązy Promyka na rozpoczęcie sezonu
Zawodnicy sekcji taekwondo olimpijskiego z klubu TKKF Promyk Ciecha-

nów wystartowali w dwóch turniejach międzynarodowych. W zawodach od-
bywających się w dniach 11-13 września w Bonn (Niemcy) Anna Pepłowska  
w kategorii wagowej 57 kg wywalczyła brązowy medal. W XVI Międzynaro-
dowych Mistrzostwach Polski (Polish Open), które zostały rozegrane w dniach  
18-20 września w Warszawie brąz zdobył Dariusz Sędzicki (63 kg). Turniej miał 
szczególny charakter, gdyż w tym roku przypadają obchody XX-lecia nawiązania 
stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Korei Południowej a Rzeczpo-
spolitą Polską. Na tą uroczystość ambasada koreańska zaprosiła do Polski jedną  
z najlepszych grup pokazowych z Korei „Demolation Team Korean Taekwondo 
Association”. Widowiskowy pokaz zademonstrowany podczas otwarcia obejrze-
li wielu gości min. Ambasadorów Korei  i Niemiec oraz przedstawiciele Mini-
sterstwa Sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.       

red.
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Interesują ją innowacje pedago-
giczne. Sama stara się doskonalić, 
by zdobyte umiejętności wykorzy-
stywać w pracy. Nabyte umiejętno-
ści przekazuje młodszym kolegom 
oraz słuchaczom Kolegium Nauczy-
cielskiego,  gdzie również uczy. 
Przez wiele lat współpracowała  
z AWF-em prowadząc badania  
w ramach Centralnego Programu 
Badań. Własne analizy publiko-
wała w „Wychowaniu Fizycznym  
i Zdrowotnym”, uczestniczyła w se-
minariach naukowo-metodycznych. 
Brała udział w Ogólnopolskich 
Konferencjach Naukowych zaty-
tułowanych „Przyszłość szkolnego 
wychowania fizycznego w koncep-
cjach pedagogów” oraz „Szkoła wo-
bec dylematów i inspiracji w zakre-
sie teorii i metodyki wychowania 
fizycznego”.

Na zajęciach WF- u stosuje no-
woczesne metody pracy. Prowadzo-
ne przez nią zajęcia są intensywne, 
a umiejętnie dobrane ćwiczenia za-
chęcają młodzież do aktywności  
i systematyczności. Dba o rozwój fi-
zyczny swoich wychowanków, o ich 
zdrowie i bezpieczeństwo. Zapew-
nia uczniom nie tylko możliwość 
ruchowego wyżycia się – sprawia, 
że daje im to dużo radości. Moty-
wuje uczniów do wysiłku fizyczne-
go – słabych do poprawy, u zdol-
nych rozbudza sportowe ambicje. 
Jest konsekwentna w wymaganiach  
i sprawiedliwa w ocenianiu 
uczniów.

Podopieczni Mirosławy Zawi-
stowskiej osiągają wysokie wyni-

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Mirosława Zawistowska

ki sportowe. Ma na swoim koncie 
wiele znaczących sukcesów w róż-
nych dyscyplinach sportu. Zdobyła 
z dziewczętami mistrzostwo Polski 
w halowej piłce nożnej, wychowa-
ła mistrzynię Polski w pchnięciu 
kulą, wicemistrzynię w rzucie dys-
kiem. Jej podopieczne reprezentują 
miasto, powiat, rejon na Mazowiec-
kich Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej, startują w lekkiej atletyce, ko-
szykówce, unihokeju, ringo, tenisie 
stołowym i zajmują czołowe miej-
sca. Często organizuje zawody spor-
towe, pozyskuje sponsorów. Jest 
współzałożycielką Klubu Biegacza, 
działającego przy Ognisku TKKF. 
Przez wiele lat sama startowała  
w zawodach ogólnopolskich. Za 
swoją pracę otrzymała wiele nagród, 
podziękowań, wyróżnień, gratulacji, 
odznaczeń. 

red.

Wiadomości sportowe

Nauczycielka wychowania fizycznego MZS Nr 2 w Ciecha-
nowie z 29-letnim stażem pracy. Absolwentka warszawskiego 
AWF- u. Ukończyła podyplomowe studia trenerskie, uzyskując 
tytuł trenera II klasy w lekkoatletyce. Nauczyciel dyplomowany, 
ekspert  WF-u z listy MEN. Prywatnie żona i matka dwójki dzie-
ci. Mąż jest nauczycielem WF-u, córka – licealistką, a syn – stu-
dentem Politechniki Warszawskiej.

Mirosława Zawistowska o sobie
Cieszy mnie... wiele rzeczy, że mam fajną rodzinę, przyjaciół, sukcesy 
moich dzieci, moich uczniów, kiedy poradzę sobie z trudnościami.
Obawiam się... o wychowanie młodego pokolenia.
Lubię kontakt z dziećmi, bo... przy nich się dużo dzieje, a przy dobrym 
porozumieniu i zachęceniu można z nimi wiele wykonać i osiągnąć.
Najbardziej boli mnie... coraz mniejszy szacunek dla zawodu nauczy-
ciela.

Zawodnik Klubu MKS Jurand 
Mateusz Chyliński zdobył 2 medale 
podczas finałów XV Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w kolarstwie 
torowym. Zawody zostały rozegrane 
w dniach 7-9 sierpnia w Łodzi. Nasz 
junior młodszy wywalczył srebro  
w konkurencji 500 m ze startu za-

Medale juranda w kolarstwie
trzymanego i brąz w wyścigu keirin. 
Mateusz zwycięsko finiszował także  
w 10. edycji „Czwartków Kolarskich” 
w Warszawie. W kategorii junior 
młodszy najszybciej pokonał dystans 
21 km. Dobrze zaprezentował się też 
inny wychowanek Juranda Michał Ja-
błoński, który zajął trzecie miejsce. 

red.

Ciechanowska drużyna w koszulkach z logo miasta

Od lewej J. Omieciński, J. Engel, C. Chodkowski  
i ambasador Cypru Kalliopi N. Avraan
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5 września 
na zamkowych 
błoniach odbyły 
się pokazy so-
kolników, tur-
nieje rycerskie  
i konne, warsz-
taty taneczne, 
zabawy plebej-
skie, bitwy. Pre-
zentowane były 
techniki ręko-
dzieła i rzemio-
sła. Atmosferę 
wieków średnich 
przywołała bitwa 
Słowian z Wikingami. Potyczki, lek-
cje tańców oraz gry przeplatane były 
występami grupy teatralnej Cornu Ce-
rvi. Atrakcją dla dzieci były warsztaty 
połączone z konkursami i nagrodami. 
W cyklu Letnich Koncertów Muzyki 

W świecie wojów i rzemieślników 
Za nami V Spotkania ze Średniowieczem, zorganizowane przez 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w ramach programu „Europejskie 
Dni Dziedzictwa 2009”. Prezydent Ciechanowa przyznał na tę im-
prezę 12 tys. zł dofinansowania z miejskiego budżetu. 

Jedną z wielu atrakcji Spotkań ze Średniowiczem są turnieje rycerskie

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem

Cytat miesiąca 
37. sesja Rady Miasta. Obrady prowadzi wiceprzewodniczący Zenon 

Stańczak. – Widzę rękę pani Bukowskiej… Nie, to pana Rabczewskiego. 
Mam tu okulistę obok, poprawię się…

Dawnej wystąpił ciechanowski zespół 
„Horrendus” i „Open Folk” z Warsza-
wy. W bogatym programie znalazł się 
pogrzeb Księcia Miecława. Spotkania 
zakończył Teatr Ognia „Enigma”.

red.

Doda na zakończenie lata
Mocny głos i ciekawa oprawa 

scenograficzna zagwarantowały efek-
towne show. Wśród starszych i no-
wych piosenek usłyszeliśmy covery: 
„What’s up” 4 Non Blonds i „Boys” 
Sabriny. W przeddzień spektakular-
nego występu Doda odwiedziła sklep 
„Świat Dziecka”, gdzie kupiła atrak-
cyjne maskotki, klocki lego i gry. 
Upominki sprezentowała chorym 
dzieciom leżącym w ciechanowskim 
szpitalu. Następnie piosenkarka uda-

12 września prezydent miasta po raz kolejny zaprosił mieszkań-
ców na piknik „Pożegnanie Lata”. Zamkowe błonia zatętniły muzy-
ką. Nie zabrakło kiermaszy i stoisk gastronomicznych. Na plenero-
wej scenie zagrała Nocna Zmiana Bluesa. Gwiazdą wieczoru była 
Dorota Rabczewska. Koncert popularnej ciechanowianki obejrzało 
kilka tysięcy ludzi. 
ła się do Ośrodka Edukacji Kultu-
ralnej „Studio”. Tam, w obecno-
ści dziennikarzy przekazała 10 tys. 
zł (tyle wyniosło jej honorarium  
za koncert) na I Miejskie Studio Na-

grań, które objęła patronatem. – To 
bardzo szlachetny gest. Mamy nadzie-
ję, że nasza wspólna inicjatywa ułatwi 
wielu młodym ludziom drogę do mu-
zycznej kariery – powiedziała zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz. Dzieci  
uczęszczające na zajęcia do CEOK 

„Studio” zatańczyły dla 
Dody i ofiarowały jej kosz 
kwiatów. Po konferencji 
prasowej wokalistka od-
wiedziła Gimnazjum STO, 
do którego uczęszczała. 
Swoją sławną dziś wy-
chowankę gorąco przywi-
tała dyrekcja szkoły wraz  
z nauczycielami i ucznia-
mi. Powróciły wspomnie-
nia, a w oczach artystki  za-
kręciły się łzy.    

Ekspozycja obejmowała różno-
rodne prace: od biżuterii po fotografie, 
przedmioty, grafiki, litografie, akwa-
rele i obrazy olejne. W ramach festi-
walu w dniach 10-23 sierpnia odbył 
się plener rzeźbiarski „Land Art”. Do 
udziału zaproszono cenionych arty-
stów, których ma-
teriałem twórczym 
jest kamień. Wśród 
nich znaleźli się: 
Sylwester Ambro-
ziak, Andrzej Bed-
narczyk, Karolina 
Falkiewicz, Jacek 
Kogutek, Cezary 
Łutowicz, Henryk 
Opałka, Antonii Pa-
stwa, Ryszard Pio-
trowski, Leszek So-
koll, Włodzimierz 
Szymański, Mariusz 

Kamień jako środek wyrazu
Do 27 września w Galerii „C” można było oglądać wystawę Fe-

stiwalu Sztuki „Materiał, medium, metafora”. W tym roku tematem 
przewodnim stał się kamień. 

Wideryński, Antoni Wróblewski i Ma-
rek Zalewski. Festiwal i plener zreali-
zowany został przy pomocy finanso-
wej Mazowieckiego Centrum Kultury 
i Sztuki w Warszawie.

red.

Na koncercie Dody bawiło się kilka tysięcy osób

Nocna Zmiana Bluesa

Zastęca prezydenta E. Gładysz podziękowała Dodzie 
za przekazanie honorarium na studio nagrań

Doda pokazała, że jest w świetnej formie

Dzieci były zachwycone prezentami od Dody

K.D.


