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W numerze:
Miasto przejmuje drogi od powiatu
Ul. Rajkowskiego oddana przed ter-
minem
Jak pozbyć się azbestu 
Ul. Cukrownicza zyska kolektor desz-
czowy z separatorem oraz kanalizację 
deszczową
Olchowa będzie miała nawierzchnię
Ulica Armii Krajowej ma już nową 
nitkę
Nagrodzono najładniejsze posesje
Mieczysław Moleda otrzymał Medal 
za Zasługi dla Ciechanowa 
Trwa IV edycja Kampanii Profilak-
tycznej „Dlaczego warto nie brać”
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca” – Jacek 
Pawłowski z MZS Nr 2
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Orlik przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 jest już wybudowany. Otwarcie zaplano-
wano na 4 listopada. O godz. 11.00 nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie 
obiektu. Do dyspozycji młodzieży oddane zostaną dwa nowoczesne boiska: piłkarskie 
z nawierzchnią z syntetycznej trawy i wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę i kosza)  

Niech uskrzydli małych sportowców

Obok boiska z trawiastą nawierzchnią wybudowano wielofunkcyjny obiekt do gier zespołowych

Ciechanów dołączył do grona 600 polskich miast, w których 
postawiono pomnik Jana Pawła II. 3,5 metrowa rzeźba z wizerun-
kiem słynnego Polaka stanęła u podnóża Farskiej Góry. Odsłonięcie  
i poświęcenie monumentu, zaprojektowanego przez artystę plasty-
ka Marka Zalewskiego, miało miejsce 18 października. Uroczy-
stość rozpoczęła się od mszy św., której przewodniczył ks. biskup 
Roman Marcinkowski. W nabożeństwie uczestniczyli proboszczo-
wie ciechanowskich parafii, członkowie Społecznego Komitetu 
Budowy Ołtarza – Pomnika, lokalni samorządowcy i parlamenta-
rzyści, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta. Ceremonii od-
słonięcia pomnika dokonał prezydent Waldemar Wardziński, który 
ufundował granitowy cokół. Na zakończenie uroczystości ucznio-
wie SP Nr 7 zaprezentowali program słowno-muzyczny.                                     

 red.

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO wzbogacił się o profesjonal-
ny sprzęt muzyczny. Zestaw komputerowy z monitorem, głośniki, oprogramowanie do re-
alizacji dźwięku oraz mikrofon – to prezent od Doroty Rabczewskiej, która objęła patro-
natem I Miejskie Studio Nagrań. Na wyposażenie studia artystka przekazała honorarium  
z ciechanowskiego koncertu, który odbył się podczas pikniku „Pożegnanie Lata”. W imieniu 
artystki aparatura o wartości 12 636 zł została przekazana 12 października. Świadkiem tego 
wydarzenia z ramienia władz miasta był zastępca prezydenta Cezary Chodkowski. – Cie-
szymy się z gestu pani Doroty i jesteśmy jej ogromnie wdzięczni. Nasza wspólna inicjatywa  
zaowocuje odkrywaniem nowych talentów i otworzy młodym ludziom drogę do wymarzonej 
kariery – mówi dyrektor COEK Studio Nina Rykowska. 

K.D.

Doda ufundowała sprzęt dla STUDIA

z nawierzchnią poliureta-
nową. Boiska mają własne 
oświetlenie, są ogrodzone, 
za bramkami i koszami za-
montowano piłkochwyty. 
Utwardzono także chodniki 
i ścieżki. Młodym sportow-
com służyć będzie wyre-
montowane w ramach inwe-
stycji zaplecze: szatniowe 
i sanitarne. Boiska wypo-
sażone zostały w sprzęt do 
uprawiania dyscyplin spor-
towych. Nowoczesny obiekt 
o wartości blisko 990 tys.
zł, wybudowany w ramach 
programu Moje Boisko-Or-
lik 2012, sfinansowały soli-
darnie: Ministerstwo Spor- 
tu i Turystyki (326,6 tys. 
zł), Urząd Marszałkow-
ski (326,6 tys. zł) i miasto 
(336,5 tys. zł).

A.G.

Mamy swój pomnik papieski   

11 listopada prezydent Ciechanowa zaprasza mieszkańców 
na Pl. Piłsudskiego na uroczystości upamiętniające odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. O godz. 17.00 odbędzie się apel 
poległych, a o godz. 18.00 – msza w intencji ojczyzny. Pod 
pomnikiem marszałka zostaną złożone kwiaty. O godz. 19.00  
w kościele farnym wysłuchamy koncertu „Wielkie dzieła pol-
skich mistrzów” w wykonaniu solistów Opery Narodowej. 

Wspomnienie 
zmarłych

1 listopada w zadumie pochylimy 
się nad grobami naszych dro-

gich zmarłych. W związku ze 
zbliżającym się świętem od 

29 października do 2 listo-
pada Zakład Komunika-
cji Miejskiej wprowadza 
dodatkowe połączenia 
relacji miasto – cmentarz 
komunalny. W okolicach 
cmentarzy obowiązywać 
będzie czasowa organi-
zacja ruchu.

red.
Szczegóły na str. 2

Święto 
Niepodległości



  
Organizacja ruchu w Święto Zmarłych

Od 30 października do 2 listopada zostanie wprowadzona czasowa 
organizacja ruchu w okolicy cmentarza komunalnego. Na ul. Gostkow-
skiej, na odcinku od ronda do ul. Komunalnej obowiązywać będzie za-
kaz zatrzymywania po dwóch stronach ulicy, dla obu kierunków ruchu.  
W ul. Zamkowej (na odcinku od ul. Gostkowskiej do ul. Parkowej – prze-
jazd w kierunku centrum) i Parkowej (na odcinku od ul. Gostkowskiej do 
ul. Zielonej) wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. Na parkingu 
przed cmentarzem komunalnym wyznaczone będzie 8 miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych. Dodatkowe miejsca do parkowania udostępni także ZKM 
przy ul. Gostkowskiej 83. Osoby odwiedzające groby swoich bliskich na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej będą mogły bezpłatnie parko-
wać na terenie pobliskiego targowiska i na placu przy Gimnazjum Nr 1  
(ul. Orylska). Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczone będą na 
wysokości bramy wejściowej oraz  przy ul. Rzeczkowskiej. W dniach  
29 października – 2 listopada Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadza 
dodatkowe połączenia w relacji: miasto – cmentarz komunalny. Linia „A” 
kursować będzie w tych dniach na trasie Gostków – 17 Stycznia Kwiaciar-
nia – Plac Kościuszki – Gostków, w godz. 8.30-17.00, z częstotliwością co 
15 minut. 1 listopada pasażerowie będą mogli korzystać z linii „B”, „C”  
i „D”. Linia „B” będzie jeździć trasą: Gostków – Kraszewskiego  
– 17 Stycznia Kwiaciarnia – Plac Kościuszki – Dworzec PKP – Gostków, 
w godz. 9.00-17.00, z częstotliwością co 20 minut. Linia „C” poruszać się 
będzie po trasie: Gostków – 17 Stycznia Kwiaciarnia – Batalionów Chłop-
skich – Gostków, w godz. 9.05 – 17.00, z częstotliwością co 15 minut. Linia 
„D” kursować będzie na trasie Gostków – 17 Stycznia Kwiaciarnia – Sikor-
skiego – Armii Krajowej – Płońska – Gostków, w godz. 9.10-17.00, z czę-
stotliwością co 20 minut. 

Rozszerzenie strefy  
płatnego parkowania

Z dniem 2 listopada rozszerzona zosta-
nie strefa płatnego parkowania. Dodatko-
we miejsca parkingowe znajdą się na uli-
cach: Mickiewicza, Grodzkiej (odcinek od  
ul. Przelotnej do Pl. Kościuszki i od Pl. Ko-
ściuszki do ul. Mickiewicza) oraz Ściegien-
nego (od ul. Zielona Ścieżka do Grodzkiej). 
Zmianie ulegną również godziny otwarcia 
Biura SPP: poniedziałek godz. 10.00-18.00, 
wtorek – piątek godz. 8.00-16.00, sobota 
godz. 9.00-14.00.   

Nowy dyrektor szpitala
Od 1 października funkcję dyrektora ciechanowskiego szpitala powierzono 

Hannie Jaroszewskiej. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego. Pełniąca dotychczas obowiązki dyrektora Małgorzata Turowska 
wróciła na wcześniejsze stanowisko i jest teraz zastępcą dyrektora do spraw ad-
ministracyjno-technicznych. 

Inauguracja w PWSZ 
8 października zainaugurowano rok akademicki w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele farnym, którą 
koncelebrował ks. Zbigniew Adamowski. Po nabożeństwie władze uczelni wraz 
ze studentami przeszli ulicami miasta do siedziby szkoły przy ul. Narutowicza. 
Najlepszym słuchaczom wręczono nagrody za wyniki w nauce. Wykład inaugu-
racyjny „Jak zrobić karierę w szybko zmieniającym się świecie” wygłosił prezes 
LG Electronics Jang Hyeu Lee. Na koniec wystąpił chór PWSZ.

Obradowali członkowie 
związku „śmieciowego”

15 października obrado-
wało II Zgromadzenie Mię-
dzygminnego Związku Re-
gionu Ciechanowskiego. 
Ustalono kierunki działania 
Związku, opracowano regu-
lamin organizacyjny Zgroma-
dzenia oraz regulamin pracy 
Zarządu MZRC i Komisji Re-
wizyjnej.

Spotkanie Młodych 
„Aby mieli życie i mieli je w obfitości” – pod takim hasłem 7 listopada od-

będzie się Spotkanie Młodych z diecezji płockiej. O godz. 10.30 w kościele św. 
Piotra młodzież będzie uczestniczyć we mszy świętej. Po wspólnej modlitwie 
nastąpi czuwanie przy relikwiach błogosławionej Karoliny Kózkówny. W pro-
gramie spotkania znajdzie się konferencja „Bierzcie z życia pełnymi garściami”, 
którą poprowadzi ks. Piotr Pawlukiewicz. Całość uświetni występ zespołu „Moja 
Rodzina”. Organizatorami przedsięwzięcia są: Wydział Duszpasterski Kurii Die-
cezjalnej Płockiej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz Diecezjalne Dusz-
pasterstwo Młodzieży.

INFORMACJE 2 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechnow.pl

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowych planów  

zagospodarowania przestrzennego
„Kącka” oraz „Jeziorko II”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z póź-
niejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Cie-
chanów w dniu 27 sierpnia 2009 r. uchwał: 

nr 350/XXXVII/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Kącka”, dla obszaru położo-
nego po północnej stronie ul. Kąckiej.

nr 349/XXXVII/09 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Jeziorko II”, dla obszaru po-
łożonego po wschodniej stronie ul. Św. Franciszka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Ciechanów, 06-400 
Ciechanów, ul. Wodna 1 w terminie do dnia 12 listopada 2009 r. 

Wniosek winien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której doty-
czy. Szczegółowych informacji udziela Wydział Urbanistyki i Architek-
tury Urzędu Miasta, pokój nr: 301, 309, 310, 311 – II piętro, tel. (023) 
674 92 56.

Prezydent Miasta Ciechanów
               / - / Waldemar Wardziński

80 tys. zł z 1% podatku  
dla organizacji

Dobiega końca liczenie sum przekazanych  
na rzecz organizacji pożytku publicznego. W na-
szym kraju coraz bardziej popularna staje się 
taka forma wsparcia organizacji pozarządowych.  

W Ciechanowie część fundacji i stowarzyszeń zakończyła już liczenie zebranych 
pieniędzy.Wyniki tegorocznej zbiórki są zachęcające: Fundacja Pomocy Dzie-
ciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym – „Być Jak Inni” otrzymała ok.  
21 tys. zł, Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 
76 lub 223 – ok. 19 tys. zł. Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnospraw-
nych zebrało 17 tys. zł, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział 
w Ciechanowie – ok. 16 tys. zł, Towarzystwo Walki z Kalectwem – ok. 6 tys. zł, 
Polski Związek Niewidomych – ok. 1 tys. zł. Pozostałe trzy organizacje pożytku 
publicznego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Czerwony Krzyż oraz Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków nie zakończyły jeszcze liczenia spływających 
pieniędzy.

 

Pani 

Grażynie  Czerwińskiej
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają

Kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów
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Sprzedaż poszpitalnego obiektu przy ul. Sienkiewicza 32 stała się przedmiotem sporu

Wyremontowana elewacja bloku przy ul. Płockiej

Budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich jeszcze podczas mo-
dernizacji

– Obiekt to pozostałość po byłym 
oddziale położniczo-ginekologicznym, 
w którym prawdopodobnie wszyscy na 
tej sali urodziliśmy się, podobnie jak 
większość ciechanowian. Z racji są-
siedztwa Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, budynek ten powinien słu-
żyć celom i klientom pomocy społecz-
nej. Wystawienie go do sprzedaży jest 
odejściem od wcześniej ustalonego pla-
nu strategicznego. Nie mam podstaw, 
żebym głosowała za przeznaczeniem 
tego budynku na inne cele – zaczęła 
A. Bukowska. T. Kałużyński zacyto-
wał wypowiedź prezydenta Walde-
mara Wardzińskiego z czerwcowej 
sesji 2008 r., z której wynika, że jest 
opracowywana dokumentacja budynku 
przy ul. Sienkiewicza. Zrobiona symu-
lacja kosztów przekroczyła wszelkie 
oczekiwania. Okazało się, że remont 
dwukrotnie przekroczyłby koszty zbu-
dowania nowego budynku. Zabierając 
głos w dyskusji W. Jagodziński odwo-
łał się do zapisu w budżecie na 2009 
rok, gdzie jest mowa o wpływach ze 
sprzedaży mienia. Widnieje tam kwota 
6 mln zł. – Na grudniowych komisjach 
2008 r. pytano władze miasta, co się 
składa na tę kwotę. Już wtedy wiadome 
było, że w puli przeznaczonej do zasile-
nia budżetu znajduje się sprzedaż bu-
dynku przy ul. Sienkiewicza. W. Jago-
dziński przypomniał też, że większość 
radnych opowiedziała się za budżetem 
w takim kształcie. – Albo byliśmy na 
różnych komisjach, albo inaczej in-
terpretujemy to co się działo – stwier-

Nieruchomość przy ul. Sienkiewicza 32 – sprzedać, czy nie sprzedać?
Dużo emocji na 38 sesji Rady Miasta wzbudził projekt uchwa-

ły dotyczącej sprzedaży nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 32. 
Znajdujący się tam budynek jest w bardzo złym stanie technicznym  
i kwalifikuje się do kapitalnego remontu. 

dził radny. E. Kaczyńska odniosła się 
do głosowania nad budżetem. – „Za” 
oznacza, że mogą nam się pewne ele-
menty budżetu nie podobać. Odmienne-
go zdania był K. Łyziński. – Przepro-
wadziłem konsultację z mieszkańcami. 
Większość z nich stwierdziła, że nale-
ży się pozbyć tego budynku. Nazwali 
go nawet wrzodem, ponieważ szpeci. 
Ale spotkałem się również z opiniami, 
w których jest nadzieja na to, że obiekt 
zostanie przekształcony na mieszka-

nia socjalne. M. Stawicki uspokajał, 
że pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 
będą wkładem do inwestycji w budow-
nictwo socjalne. A. Rolbiecki zwrócił 
uwagę na to, że placówki podlegające 
MOPS są rozproszone po całym mie-
ście i opowiedział się za tym, żeby po-
moc społeczna była w jednym miejscu. 
Najlepszą lokalizacją zdaniem radnego 
byłby właśnie budynek przy. ul. Sien-
kiewicza. Andrzej Czyżewski zauwa-

żył, że propozycje zadań zgłoszone  
w czasie dyskusji o sytuacji mieszka-
niowej to „zwiększyć wydatki na re-
monty, zasoby komunalne, budynek 
socjalny, ewentualnie przejęcie zaso-
bów PKP i też poniesienie kosztów…” 
– To połowa nakładów inwestycyjnych 
budżetu 2010 r. – skomentował. Radny 
przestrzegał, że niewykonanie sprze-
daży mienia komunalnego będzie skut-
kować tym, że trzeba będzie zdjąć mi-
liony z innych zadań by załatać dziurę 
budżetową. – Dyskutując o przyszłym 
budżecie staniemy pod ścianą i wte-
dy przypomnimy sobie obecną sesję, 
gdzie tak medialnie i ładnie mówimy: 
socjal, socjal, socjal. Irytacji nie krył 
też Z. Dąbrowski. – Przysłuchując się 
dyskusji odnośnie dekoniunktury, kry-
zysu, złego czasu muszę stwierdzić,  
że gdyby rynek tak reagował jak nie-
którzy z nas, dziś stanęłaby giełda 
papierów wartościowych i cały ob-
rót gospodarczy. S. Kęsik stwierdził,  
że szacowane ze sprzedaży 2 czy 2,5 mln 
zł nie zaważą na miejskim budżecie.  
– Jeśli mówimy o niedoborze na pozio-
mie 8 mln, to bym tak lekką ręką tych  
2 mln nie odsuwał. Te pieniądze są na-
prawdę potrzebne – ripostował M. Sta-
wicki. E. Gładysz uświadomiła radnym,  
że obiekt przy ul. Sienkiewicza znaj-
duje się w strefie ochrony konserwa-
torskiej, a jego remont według koszto-
rysu pochłonąłby 3 mln zł. Po długiej 
dyskusji 11 radnych opowiedziało się  
za sprzedażą obiektu, 10 było przeciw. 

Katarzyna Dąbrowska

TBS i wspólnoty remontują budynki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego administruje 202 budynkami z 3546 lokalami o łącznej powierzchni użytkowej 164 389 m2.  

Na tegoroczne konieczne prace remontowe TBS dysponował sumą nieco ponad 1 mln zł przekazaną z budżetu miasta. Potrzeby remontowe 
tradycyjnie już przekraczają możliwości finansowe spółki. Prace wykonane w tym roku były poważnym wyzwaniem.

Na liście zadań do wykonania 
znalazły się remonty elewacji 7 bu-
dynków wspólnot mieszkaniowych 
z udziałem gminy miejskiej za kwo-
tę 170 tys. zł. Na remonty dachów  
i kominów w 6 budynkach wspól-
not z gminnym udziałem przezna-
czono 203 tys. zł. Kwotę 208 tys. zł 
TBS zapłacił za wykonanie wentyla-
cji grawitacyjnej w 8 budynkach ko-

munalnych i w 1 budynku wspólno-
ty. Wymiana instalacji elektrycznej 
w 6 blokach TBS kosztowała spół-
kę 188,5 tys. zł. Na remonty komi-
nów w 5 obiektach komunalnych  
i 2 należących do wspólnot z udzia-
łem gminnym przeznaczono 70,7 tys. 
zł. Do tego doszła jeszcze wymia-
na pionów wodno-kanalizacyjnych  
w 3 blokach za kwotę 16 tys. zł, insta-

lacji gazowej w 1 budynku za 18 tys. 
zł i podłączenie 7 budynków do sieci 
– 31 tys. zł. Oprócz dużych remon-
tów i termomodernizacji (przyno-
szą około 25% oszczędności w ska-
li roku) TBS zlecał także wykonanie 
mniejszych, ale bardzo potrzebnych 
zadań. Pomalowano klatki schodowe  
w 4 budynkach i zmieniono elektrycz-
ne zasilanie piwnic i klatek schodo-
wych na energooszczędne i z czujni-
kami ruchu.

Wartość wy-
konanych w tym 
roku robót jest 
znacznie więk-
sza niż koszty 
poniesione przez 
TBS. Dużą część 
finansowego cię-
żaru wykonanych 
zadań wzięły na 
siebie wspólno-
ty mieszkaniowe, 
które same po-
dejmują decyzje  
o zakresie ko-
niecznych re-
montów. Wspól-
noty korzystają  

z kredytów bankowych i przysługują-
cych im premii remontowych. Mogą 
się o nie ubiegać właściciele i zarząd-
cy budynków wielorodzinnych, któ-
rych użytkowanie rozpoczęto przed 
14 sierpnia 1961 r. Zakres remontów 
w zasobach gminnych i wspólnotach 
mógłby być większy, gdyby nie zale-
głości czynszowe wynoszące już po-
nad 0,5 mln zł.

red.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XXXVIII Sesji  
24 września 2009 r.

Nr 359/XXXVIII/09 w sprawie 
wniesienia do Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Ciechanowie 
Spółka z o.o. wkładu niepienięż-
nego (aportu) celem podwyższenia 
kapitału Spółki i objęcia udziałów.
Nr 360/XXXVIII/09 w sprawie 
ustalenia przebiegu i zaliczeniu 
dróg do kategorii dróg gminnych.
Nr 361/XXXVIII/09 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości.
Nr 362/XXXVIII/09 w sprawie 
zbycia nieruchomości w przetargu.
Nr 363/XXXVIII/09 w sprawie 
zbycia nieruchomości w przetargu.
Nr 364/XXXVIII/09 w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania do-
tacji dla niepublicznych przed-
szkoli i niepublicznych szkół  
o uprawnieniach szkół publicznych 
prowadzonych na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów oraz trybu  
i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystania.
Nr 365/XXXVIII/09 w sprawie 
odmowy uwzględnienia wezwa-
nia do usunięcia naruszenia prawa 
przez Radę Miasta Ciechanów.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje radnych
Agnieszka Bukowska pytała o powołanie rady programo-
wej Gazety Samorządowej i odzyskanie przez miasto bu-
dynku przy ul. Sienkiewicza, dzierżawionego przez PWSZ. 
Wyraziła oburzenie, że w jednej z lokalnych gazet napisa-
no, iż w Radzie Miasta jest „pseudoopozycja”. Zwróciła 
się do przewodniczącego RM o zajęcie stanowiska w tej 
kwestii na łamach prasy oraz zaprotestowała przeciwko 
imiennemu recenzowaniu radnych. Radna doceniła po-
stęp prac dotyczących zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Batalionów Chłopskich II”  
i spytała o termin spotkania z mieszkańcami w tej spra-
wie.
Zenon Stańczak poruszył temat oświetlenia uliczne-
go, które zapala się na osiedlu Zachód zanim nastanie 
zmierzch. Radny poprosił, aby Wydział Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska zwrócił się z tym problemem 
do Zakładu Energetycznego. 
Stanisław Kęsik był zainteresowany losami przychod-
ni na ul. Strażackiej, w części przeniesionej na ul. Ar-
mii Krajowej. Spytał, czy miasto zamierza odbudować 
dom zamieszkiwany przed laty przez Marię Konopnicką  
w ramach rewitalizacji ul. Warszawskiej. Chciał też wie-
dzieć, dlaczego władze miasta nie były obecne na spotka-
niu z Dorotą Rabczewską w STUDIO. Radny zwrócił uwa-
gę na brak nagłośnienia podczas uroczystości w rocznicę 
napaści ZSRR na Polskę. Ponadto poskarżył się, że po jego 
wypowiedzi na poprzedniej sesji w sprawie umieszczenia 
na pomniku Jana Pawła II tablicy z nazwiskami autorów 
monumentu, do przewodniczącego Rady wpłynął list,  
w którym zarzucono mu niegodne zachowanie. 
Krzysztof Łyziński poprosił, by ZKM zajął się stanem 
technicznym przystanku znajdującego się przy ul. Leśnej, 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Starowiejską. 

Tomasz Kałużyński stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi 
na poprzednią interpelację dotyczącą tablicy umieszczonej 
na pomniku Jana Pawła II. Sprostował swoją wcześniejszą 
wypowiedź, że osoby których nazwiska widnieją na tablicy 
zainkasowały pieniądze za wykonaną pracę. Oświadczył, 
że za to niefortunne stwierdzenie przeprosił autora projektu 
Marka Zalewskiego i inne osoby, które niechcący obraził. 
Elżbieta Latko zgłosiła potrzebę zmiany organizacji ru-
chu na skrzyżowaniu ul. Granicznej, Widnej i Ogrodowej. 
Radna przekazała, że mieszkańcy ul. Sienkiewicza skarżą 
się na nadmierny hałas powodowany przez samochody, 
jeżdżące z nadmierną prędkością oraz na śmieciarki PUK, 
które tarasują przejazd. Radna poprosiła o zmodyfikowanie 
rozkładu jazdy autobusów ZKM linii „3” i „4” w sposób 
umożliwiający dojazd do Galerii „,Mrówka”.  
Mariusz Stawicki zabrał glos w sprawie nieporozu-
mień związanych z tablicą na pomniku Jana Pawła II.  
Za niezręczność uznał umieszczenie pod hasłem „Dar Ser-
ca” nazwisk wykonawców, pominięcie informacji o tym, 
że pomnik powstał ze zbiórki oraz nieuwzględnienie samo-
rządu miejskiego, który partycypował w kosztach. Radny 
zaapelował o uzupełnienie napisów. 
Tomasz Grembowicz zasugerował, by na ul. Krubiń-
skiej zamontować progi spowalniające ruch. Zauważył,  
że na ul. Piwnej (przy wjeździe w Piwną od ul. Dobrej) stoi 
nieaktualny znak informujący o tym, że jest to ślepa ulica. 
Spostrzegł też, że przed skrętem z Sońskiej w ul. Wrzo-
sową znajduje się znak ograniczający wjazd pojazdów 
do 3,5 tony, ale takiego oznakowania brakuje od strony  
ul. Ludowej. 
Zdzisław Dąbrowski odniósł się do modernizacji ul. War-
szawskiej. W imieniu zaniepokojonych mieszkańców zapy-
tał, czy ze względu na protesty kupców termin zakończenia 
inwestycji nie jest zagrożony.                           Oprac. K.D.

M. Moleda (pierwszy z lewej) przyjmuje gratulacje od władz i Rady Miasta

Od nowego roku 
dowody bez opłat

Dowód osobisty jest dokumentem 
stwierdzającym tożsamość i poświad-
czającym obywatelstwo. Dokument 
uprawnia do przekraczania granic 
między państwami Unii Europejskiej 
i jest ważny przez 10 lat (w przypad-
ku osoby niepełnoletniej – 5). Po-
siadacz dowodu ma obowiązek jego 
wymiany w ciągu 14 dni od zmiany 
danych lub uszkodzenia. Obywate-
le polscy przebywający poza krajem 
mają na to 3 miesiące. O nowy dowód 
należy ubiegać się też nie później niż  
30 dni przed upływem terminu waż-
ności. W celu załatwienia formalno-
ści należy zgłosić się do Wydziału 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta  
(ul. Wodna 1). Opłata za wydanie 
dowodu wynosi obecnie 30 zł. Od  
1 stycznia 2010 r. zostanie ona zniesio-
na. Uzyskanie nowego dokumentu bę-
dzie bezpłatne bez względu na to, czy 
stary dowód stracił ważność, został 
skradziony, zniszczony lub zagubio-
ny. Nie będą też za niego płacić oso-
by, które otrzymają go po raz pierw-
szy. Dokument ulega unieważnieniu  
w dniu zawiadomienia o jego zgubie-
niu, kradzieży lub zniszczeniu, utra-
ty obywatelstwa, śmierci posiadacza, 
czy uzyskania nowego dokumentu 
tożsamości. 

red.

Medal za zasługi dla Ciechanowa
38. sesję Rady Miasta rozpoczę-

ła uroczystość wręczenia medalu „Za 
zasługi dla Ciechanowa”. Kapitu-
ła pozytywnie rozpatrzyła wniosek 
Miejskiego Ogniska TKKF „Promyk”  
o uhonorowanie działacza sportowe-
go Mieczysława Moledy. Nagrodzony 
przez wiele lat udzielał się społecznie 
na rzecz lokalnego sportu. Dał się po-
znać jako organizator licznych imprez 
i zlotów. Za krzewienie i promowa-
nie zdrowego stylu życia był niejed-
nokrotnie odznaczany i wyróżniany. 
Obecnie jest skarbnikiem Zarządu 
Miejskiego Ogniska TKKF „Promyk” 
oraz pełnomocnikiem Wojewody Ma-
zowieckiego do spraw kontaktów z or-
ganizacjami pozarządowymi. 

red.

Z początkiem nowego roku miasto przejmie od po-
wiatu ul. Sienkiewicza (na odcinku od skrzyżowania  
z ul. Tatarską do ul. 3 Maja), całą ul. 3 Maja, Pl. Kościusz-
ki i fragment ul. 11 Listopada (między Pl. Kościuszki  
i skrzyżowaniem z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych).  
W myśl ustawy o drogach publicznych do dróg gminnych 
zalicza się ulice o znaczeniu lokalnym niezaliczone do in-

Miasto przejmuje drogi od powiatu
Od 1 stycznia przyszłego roku ul. Sienkiewicza będzie miała dwóch, a nie trzech zarządców. Tego 

dnia miasto przejmie od powiatu część dróg położonych w centrum Ciechanowa. Teraz ul. Sienkiewicza 
do stacji PKP jest drogą wojewódzką, od dworca PKP do skrzyżowania z Tatarską należy do miasta,  
a od Tatarskiej do 3 Maja zarządza nią powiat.

nych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służą-
cych miejscowym potrzebom. Wymienione ulice spełniają 
taki warunek. Przejęcie dróg pozytywnie zaopiniowała Rada 
Powiatu i od przyszłego roku będzie nimi zarządzało mia-
sto. Umożliwi to m. in. przebudowę części ul. 11 Listopada 
w ramach trwającej już rewitalizacji ul. Warszawskiej.

A.G.
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Samorządu Miasta ciechanów

Monitorowanie strategii 
W 2004 r. radni uchwalili Strate-

gię Rozwoju Społeczno – Gospodar-
czego Ciechanowa. Dokument określa 
kierunki rozwoju miasta w perspek-
tywie do 2023 r. Co roku działania 
miejskiego samorządu konfrontowa-
ne są z celami zapisanymi w strategii.  
– Przedstawiona dziś analiza potwier-
dza właściwy kierunek realizowanych 
przez nas zadań – podkreślała zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz. Mimo ko-
rzystnych wniosków rozpętała się długa 
dyskusja. Stanisław Kęsik zapropono-
wał, by terminy składania informacji  
z monitorowania strategii skorelować 
ze sprawozdaniem z wykonania budże-
tu. Zwrócił też uwagę na to, że przed-
stawiony raport skupia się na tym,  
co udało się zrobić, a nie uwzględnia 
porażek. Zdaniem Agnieszki Bukow-
skiej byt mieszkańców jest zagrożony 
w obliczu likwidacji Jednostki Wojsko-
wej, przekształcenia szpitala, czy ata-
ków agresji na ulicy. – Kolejny problem 
to mieszkania. Liczba rodzin oczekują-
cych na lokale komunalne zwiększy-
ła się z 600 do 700 – wyliczała. Józef 
Borkowski odniósł się do celów ope-
racyjnych związanych z zagospodaro-
waniem terenów poprzemysłowych.  
– Strategia szeroko opisuje zakres 
prac, który został wykonany i dobrze, 
że tak dużo udało się zrobić. Propono-
wałbym jeszcze, żeby w ramach moni-
torowania podjąć temat rewitalizacji 
dzielnicy „Bloki”. Zadaniem Wojcie-
cha Jagodzińskiego przygotowana in-
formacja oprócz relacji z realizowa-
nia wyznaczonych celów ma charakter 
edukacyjny. Można się z niej dowie-
dzieć, że w okresie ostatnich 4 lat 
wzrosła ilość zarejestrowanych pod-
miotów gospodarczych. – Świadczy to 
o tym, że ludzie biorą sprawy w swoje 
ręce, starają się wyjść naprzeciw trud-
nościom i pracować na własny rachu-
nek. Obecnie w mieście działa 4,5 tys. 
przedsiębiorców i osób fizycznych oraz 
700 spółek cywilnych, osobowych, ka-
pitałowych – powiedział radny. Zdzi-
sław Dąbrowski dowcipnie stwierdził, 
że skoro sprawozdanie jest postrzegane 
jako zapis pasma sukcesów, to świad-
czy to o zbiorowej mądrości radnych. 
– Nie poszliśmy w politykę science-fic-
tion, tylko opracowaliśmy założenia, 
które przystają do możliwości budże-
tu miasta. Wybierając między tym co 
pilne i pilniejsze przyjęliśmy strategię, 
która jest realna. To, że jest ona wy-
konalna wszyscy w Ciechanowie widzą 
i życzmy sobie, oby tak dalej – powie-
dział radny. Polemikę podsumowała 
E. Gładysz – Na komisjach wielu dziś 
zasygnalizowanych uwag nie było. Ale 
to zrozumiałe – sesja, szersze forum…

Radni nie zawsze są jednomyślni

24 września, na 38 sesji Rady omówiono kwestię monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno  
– Gospodarczego Ciechanowa oraz oceniono sytuację mieszkaniową w mieście. Radni podjęli uchwałę  
w sprawie włączania z dniem 1 stycznia 2010 r. odcinków ul. Sienkiewicza, 3 Maja, 11 Listopada  
i Pl. Kościuszki do kategorii dróg gminnych. Wyrazili też zgodę na kontynuowanie dzierżawy nierucho-
mości znajdującej się przy ul. Pęchcińskiej 13 oraz sprzedaż działek przy ul. Mleczarskiej 25 i nierucho-
mości wchodzącej w skład byłego kompleksu szpitalnego przy ul. Sienkiewicza 23.

Zastępca prezydenta miasta nie zgodzi-
ła się z radnym S. Kęsikiem. – Z całą 
pewnością raport nie miał w zamyśle 
informować o sukcesach. Doskonale 
wiemy, że wielu rzeczy nie udało się 
zrobić. Można by wymienić cały arse-
nał potrzeb, o których nie wspominamy 
w dokumencie, bo nie umieściliśmy ich 
w budżecie. Omawiany przez nas do-
kument został stworzony nie na potrze-
by rządzących, ale po to, by wytyczyć 
kierunki dalszego rozwoju miasta i tak 
należy na niego patrzeć. Ewa Gładysz  
z szacunkiem odniosła się do spraw, 
zasygnalizowanych przez A. Bukow-
ską, ale uznała je za wybiegające za 
bardzo w przyszłość. – Jeżeli ziści się 
czarna wizja wzrostu bezrobocia spo-
wodowana likwidowaniem zakładów 
pracy, będziemy mówili o tym za ja-
kiś czas. Dzisiaj tej sytuacji nie ma. 
E. Gładysz zapowiedziała, że w miarę 
potrzeb dokument będzie uzupełniany  
o kolejne zagadnienia. 

Ocena sytuacji mieszkaniowej 
Dane statystyczne mówią, że  

w Ciechanowie na koniec 2007 r. do-
stępnych było 15 697 mieszkań. To 
oznacza, że przeciętnie na 1 osobę 
przypada ponad 23 m2 powierzchni 
użytkowej. W budownictwie wieloro-
dzinnym mieszka ponad 60 % lokalnej 
ludności. Największy udział w tych za-
sobach stanowią mieszkania spółdziel-
cze. W 183 budynkach mieści się 6 356 
lokali zaopatrzonych w wodę i kanali-
zację. Znaczną część stanowią loka-
le komunalne – 87 budynków z 2 122 
lokalami komunalnymi, gdzie miesz-
ka prawie 8 tys. osób. Pozostałe 223 
mieszkania to lokale socjalne o niskim 
standardzie. 

Ważną kwestią w gospodarowaniu 
zasobami mieszkalnymi są remonty. 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego, które zarządza lokalami komu-

nalnymi i socjalnymi swoje potrzeby 
remontowe w 2009 roku określiło na 
3,4 mln zł. Na ten cel spółka mogła 
otrzymać 1,07 mln zł z budżetu mia-
sta. W tej sytuacji priorytetem stały się 
remonty, które mają na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa najemców. Dużym 
problemem są potrzeby mieszkaniowe 
wynikające nie tylko z miejskiej ko-
lejki, ale i wyroków sądowych w spra-
wach eksmisyjnych. Według stanu na 
31 sierpnia tego roku na mieszkania 
oczekuje 719 osób. – Należy zauważyć, 
że gminy zobowiązane są ustawowo do 
dostarczania mieszkań jedynie osobom 
najuboższym, bezdomnym oraz ofiarom 
klęsk żywiołowych. Na co dzień wielu 
mieszkańców o tym zapomina. Zapomi-
nają też radni, co słychać nierzadko na 
sesjach. Panuje przekonanie, że miesz-
kanie można zdobyć łatwym sposobem 
bez wysiłku finansowego i bez jakie-
gokolwiek zaangażowania. Wystarczy,  
że poczeka się trochę w kolejce, pokrzy-
czy i wymusi lokal. Tak naprawdę nie 
ma gminy w Polsce, ani  w całej Unii 
Europejskiej, która rozdawałaby miesz-
kania każdemu, kto tego chce. Każdy  
z nas na pewno dochodził do własne-
go kąta niemałym wysiłkiem: pracował, 
brał kredyt. Nic nie dostaje się za dar-
mo – tłumaczyła E. Gładysz. Odmien-
nego zdania była A. Bukowska, któ-
ra stwierdziła, że samorząd powinien 
mieć świadomość, że mieszkańcy to nie 
tylko osoby wykształcone, samodziel-
ne i zaradne. Radna postulowała, żeby 
w budżecie na 2010 r. zarezerwować 
środki finansowe na kolejny budynek 
socjalny. J. Borkowski przypomniał, 
że prawie 91 % budynków komunal-
nych nie ma ciepłej wody, a 65% nie 
posiada gazu. Lepiej jest z kanalizacją, 
bo brakuje jej w ok. 4 % przypadkach. 
Radny zaproponował, by w przyszłym 
roku ewentualne oszczędności z dodat-
ków mieszkaniowych przeznaczać na 

cele remontowe, nawet jeśli nie będą 
to znaczne kwoty. W. Jagodziński po-
chwalił pracowników TBS za dbałość  
o publiczny grosz i zwrócił uwagę na 
zły stan budynków, których właścicie-
lem jest PKP. Z. Dąbrowski skarżył 
się, że odkąd rząd zlikwidował dota-
cje do centralnego ogrzewania zarzą-
dzanie substancją mieszkaniową sta-
ło się wielką sztuką. Radny ubolewał, 
że na sali obrad nie ma ciechanow-
skich parlamentarzystów. – Samorząd 
sam nie podoła ogromowi zadań, jakie 
się przed nim stawia. Spółdzielczość 
mieszkaniową uszczęśliwiono ustawą  
o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, która weszła w życie 
31 lipca 2007 r. i została rozjechana 
przez Trybunał Konstytucyjny. Dziś te 
zapisy wiążą ręce zarządom, są szko-
dliwe, a przede wszystkim niekonsty-
tucyjne. To nie jest problem ani ła-
twy, ani przyjemny, ale to nie znaczy, 
że mamy, wzorem naszych przedstawi-
cieli, którzy zasiadają w Sejmie i Se-
nacie, nie zauważać go – argumento-
wał. Zenon Stańczak postulował, żeby 
w pracach nad budżetem przyszłego 
roku uwzględnić projekt budynku ko-
munalnego i zaplanować większe kwo-
ty na wykup gruntów. – Ale nie może-
my być samarytanami, bo miasto to nie 
spółdzielnia mieszkaniowa. Oczywiście 
nie wyobrażam sobie sytuacji, że przy 
zdarzeniach nadzwyczajnych, takich 
jak klęski żywiołowe, czy pożary zosta-
wilibyśmy kogokolwiek samemu sobie. 
Myślę, że może godnym rozważenia 
jest trzymanie jakiegoś kąta w rezerwie  
– dodał Z. Stańczak. T. Grembowicz 
odniósł się do wypowiedzi A. Bukow-
skiej i zapewnił, że nie tylko ona martwi 
się o biednych. – Ci ludzie to 5% pro-
cent mieszkańców tego miasta. Pomi-
jam kwestie z jakich powodów znaleź-
li się w takiej sytuacji, chociaż wiemy,  
że najczęstszą przyczyną jest alko-
hol. Jeśli ktoś ma wykształcenie pana 
Kiepskiego, czyli ukończył 6 klas, nie 
dziwmy się, że trudno mu znaleźć wy-
sokowykwalifikowaną  pracę, która po-
zwalałaby na samodzielną egzystencję 
i myślenie o własnym mieszkaniu. Pani 
Agnieszko, ludzie brzydzą się panią, 
mną, panią prezydent Gładysz, nami 
wszystkimi. Brzydzą się tymi, którzy 
pracują i robią to co większość społe-
czeństwa, żeby przeżyć: wstają rano, idą 
do pracy, kształcą się, podnoszą kwali-
fikacje. Ci nędzarze, często na własne 
życzenie, nie wymagają moim zdaniem 
nadmiernego współczucia. Współczuć 
trzeba tym, którzy się urodzili niewi-
domi, bez rąk, czy nóg, stracili zdrowie 
nie w wyniku upicia się i schodzenia po 
rynnie, z czego pani prezydent musi się 
później tłumaczyć przed telewizją. Mar-
twmy się o tych, którzy są rzeczywiście 
w trudnej sytuacji nie ze swojej winy. 
E. Gładysz odniosła się do wszystkich 
kwestii poruszonych przez radnych.  
– Od gospodarki mieszkaniowej prze-
szliśmy prawie do pomocy społecznej. 
Gmina z mocy prawa nie musi poma-
gać wszystkim. Musi wybierać osoby, 
czy rodziny najsłabsze i mierzyć siły na 
zamiary – powiedziała podsumowując 
dyskusję.

Katarzyna Dąbrowska

XXXVIII sesja Rady Miasta

Dyskusja pod publikę
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Remonty dróg o gruntowych nawierzchniach 
Zima nadchodzi dużymi krokami, a wraz z nią spodziewane pogorszenie 

stanu gruntowych dróg. Zaczyna się niezbyt komfortowy sezon błota. Miasto  
w miarę możliwości będzie łatać, równać i wysypywać tłuczniem, ale dużo za-
leży też od łaskawości aury, która może zniweczyć cały trud. Dzięki wygospo-
darowanym środkom w październiku udało się wyremontować gruntowe ulice: 
Wędkarską, Spacerową i fragment Lazurowej. Zastosowano tu metodę potrójne-
go utrwalenia nawierzchni asfaltową emulsją i grysami. Niestety metoda ta jest 
dość kosztowna i ze względu na ograniczoną ilość środków w budżecie nie może 
być powszechnie stosowana. Na październik miasto zaplanowało także równanie 
gruntowych dróg dojazdowych i parkingów przy cmentarzu komunalnym.

Utwardzone nawierzchnie do remontu
Do 20 listopada ma potrwać remont wewnętrznej drogi przy Powstańców 

Wielkopolskich 10. Mieszkańcy tego budynku oraz sąsiednich bloków nr 6 i 8, 
którzy parkują samochody przy bloku nr 10 muszą uzbroić się w cierpliwość na 
czas utrudnień w ruchu. Prace wykona firma PASIKONIK z Ciechanowa. Ten 
sam wykonawca wyremontuje także prawą stronę chodnika przy ul. Witosa (na 
odcinku od ul. Pułtuskiej do Sikorskiego). Miasto planuje też odnowienie na-
wierzchni dalszej części chodnika na ul. Wyspiańskiego (odcinek od ul. Kiciń-
skiego do Reymonta, lewa strona).

Remont przepraw przez rzekę
Rozpoczął się remont mostu na ul. Augustiańskiej. Zadanie to wykonuje 

Przedsiębiorstwo Robót Mostowych BUDIMOST z Płońska. Prace potrwają do 
połowy listopada. Kładkę dla pieszych wyremontuje Rejonowy Związek Spółek 
Wodnych. W zakres prac remontowo-konserwacyjnych wejdzie także umocnie-
nie brzegu i skarp, korpusów fundamentu i ścian przyczółków kładki.

Nowy chodnik na Fabrycznej
Nawierzchnię chodnika przy ul. Fabrycznej wyremontuje firma KAMIBUD 

Mirosława Warzyńskiego, która w przetargu na to zadanie zaoferowała najniż-
szą cenę 45 370 zł. Wykonawca wymieni na Fabrycznej betonowe obrzeża chod-
nikowe, ułoży wjazdy, wyreguluje uszkodzoną studzienkę kanalizacyjną. Prace 
potrwają do końca listopada.

Jesienna miejska zieleń
Pierwszy październikowy atak zimy (silny wiatr i śnieg) spowodował spore 

straty w parku M. Konopnickiej. Młodego platana prawdopodobnie nie uda się 
już uratować. Pracownicy miejskiej zieleni starają się ratować uszkodzoną ka-
talpę. Po pierwszych przymrozkach wykopano kłącza barwnie kwitnących dalii. 
Rośliny podobały się komuś tak bardzo, że jeden z kolorów skradziono. W parku 
przybyły 3 nowe sadzonki platana. Nowe krzewy posadzono też przy miejskiej 
bibliotece przy ul. Batalionów Chłopskich.

Osoby zatrudnione przez Urząd Miasta w ramach prac społecznie użytecz-
nych grabią opadające liście. Jesienne dywany wyglądają pięknie, zwłaszcza 
przy słonecznej pogodzie. Niestety mogą też być przyczyną urazów. Łatwo się 
na nich poślizgnąć i w najlepszym wypadku potłuc. Przypominamy mieszkań-
com o obowiązku sprzątania chodników przyległych do ich nieruchomości.

Zimowe miasto w dobrych rękach
Miasto rozstrzygnęło przetarg na zimowe utrzymanie miejskich dróg, placów, 

parkingów i chodników w okresie od 2 listopada 2009 r. do 15 kwietnia 2010 r. 
O przejezdność dróg, odśnieżanie chodników i przejść dbać będzie sprawdzone 
w boju w poprzednich latach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Na zimowe 
utrzymanie dróg miasto przeznaczy kwotę 488 tys. zł.                                  A.G.

Miasto dofinansowuje demontaż azbestowych dachów

Kładka dla pieszych w remoncie

Prawo nakazuje  
pozbyć się azbestu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Ciechanowie przypomi-
na, że od 2004 r. obowiązują przepisy 
określające tryb postępowania z eterni-
tem i innymi wyrobami zawierającymi 
azbest. Prawo wyznacza też ostateczną 
datę, kiedy definitywnie mamy uwolnić 
środowisko od tego niebezpiecznego 
związku. Dopuszczono wykorzystywa-
nie azbestu lub wyrobów zawierających 
azbest nie dłużej niż do końca 2032 r.

Jak skontrolować  
stan wyrobów z azbestem
Właściciel, użytkownik wieczysty 

lub zarządca budynku, instalacji, sie-
ci czy też urządzenia, które zawiera 
azbest winien dokonać kontroli stanu 
tych wyrobów według ściśle określone-
go wzoru. Druk wniosku („Ocena stanu  
i możliwości bezpiecznego użytkowa-
nia wyrobów zawierających azbest”) 
można uzyskać w Powiatowym In-
spektoracie Nadzoru Budowlanego  
w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, tel. 
23 672 59 81 albo na stronie interne-
towej www.pinbciechanow.bip-e.pl  
w zakładce: Poradnik interesanta/
Azbest. Ocenę może przeprowadzić 
sam zarządca obiektu, który sporządza 
ją w 2 egzemplarzach. Jeden zostawia 
u siebie, drugi przesyła do Inspektoratu 
w terminie 30 dni od daty sporządze-
nia oceny.

Gdy mamy już wynik kontroli…
Dalszy tok postępowania uzależ-

niony jest od wyników oceny, a ści-
ślej od ilości otrzymanych punktów, 
na podstawie których ustala się stopień 
pilności wymiany lub naprawy wyrobu 
zawierającego azbest:

• I stopień pilności (od 65 punktów  
w górę) – należy bezzwłocznie przy-
stąpić do wymiany lub naprawy wy-
robu zawierającego azbest,

• II stopień pilności (powyżej 35 do 60 
punktów) – trzeba w ciągu jednego 

roku przeprowadzić ponowną ocenę 
i egzemplarz sporządzonej oceny 
przekazać do Inspektoratu,

• III stopień pilności (do 35 punktów 
włącznie) – ponowną ocenę należy 
przeprowadzić w terminie do 5 lat 
(jeden egzemplarz oceny także musi 
trafić do Inspektoratu).

Gdy trzeba wymienić 
 lub naprawić…

W przypadku, gdy z oceny wyni-
ka konieczność wymiany lub naprawy 
eternitu, albo gdy zarządca sam pod-
jął decyzję o wcześniejszej wymianie 
lub naprawie, powinien (z minimum 
30-dniowym wyprzedzeniem) zgłosić 
ten zamiar w Starostwie Powiatowym 
(ul. 17 Stycznia 7, Wydział Admini-
stracji Architektoniczno-Budowlanej,  
I piętro, tel. (23) 673 25 82, 673 26 21. 
Wzór zgłoszenia dostępny jest na stro-
nie internetowej www.pinbciechanow.
bip-e.pl. Potem należy zlecić wyko-
nanie robót wyspecjalizowanej firmie, 
która posiada zezwolenie na wykony-
wanie prac z azbestem (wykaz tych 
firm dostępny jest na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta i PINB). Wykonaw-
ca, przed przystąpieniem do robót po-
winien zgłosić zamiar ich rozpoczęcia  
w Inspektoracie Budowlanym oraz 
Okręgowym Inspektoracie Pracy. Po 
zakończeniu prac wykonawca ma obo-
wiązek przekazania zarządcy obiektu 
pisemnego oświadczenia o prawidło-
wym wykonaniu robót oraz o oczysz-
czeniu terenu z pyłu azbestowego. 
Oświadczenie to właściciel powinien 
przechowywać co najmniej przez 5 lat.

Można uzyskać dofinansowanie
Przypominamy, że Urząd Miasta 

udziela właścicielom dofinansowania 
do wymiany pokryć dachowych zawie-
rających azbest, pod warunkiem speł-
nienia powyższych wymagań. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać  
w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta przy ul. 
17 Stycznia 60B tel. (23) 674 92 83.

red.

Usuwanie azbestu krok po kroku
Eternit zawiera szkodliwy dla zdrowia ludzkiego azbest, szcze-

gólnie niebezpieczny gdy unosi się z pyłem ze skorodowanych płyt  
i jest nieświadomie wdychany. Dlatego właśnie ważne jest, by każ-
dy właściciel budynku, którego pokrycie dachu lub okładziny ścian 
wykonano z eternitu lub innego wyrobu zawierającego azbest, do-
kładnie sprawdził jego stan i zaplanował wymianę. Usunięcie takich 
pokryć dachowych dofinansowuje Urząd Miasta.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska
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Ruszyła budowa separatora

Mieszkańcy Rajkowskiego mają nową ulicę

Hala w remoncie
Oddana do użytku w latach 80-tych hala sportowa przy  

ul. Kraszewskiego właśnie jest remontowana. Wykonano już pra-
ce rozbiórkowe, postawiono ścianki działowe, położono tynki oraz 
wymieniono okna. Obecnie trwają prace przy wzmocnieniu kon-
strukcji obiektu.

Na odrestaurowanie hali prze-
znaczono blisko 1,8 mln zł. Miasto 
otrzymało dofinansowanie w wyso-
kości 900 tys. zł ze środków Mini-
stra Sportu. W najbliższym czasie 
renowacji poddany zostanie dach. 
Wykonawca podwiesi sufity oraz 

Odwodnienie Cukrowniczej

W połowie października ruszyła 
budowa ul. Olchowej. Zgodnie z do-
kumentacją projektowo-kosztorysową 
opracowaną w 2008 roku roboty obej-
mują budowę kanalizacji deszczowej, 
przygotowanie podbudowy pod jezd-
nię, położenie nawierzchni z bruko-
wej kostki oraz budowę chodników  
i zjazdów. Teraz wyłoniony w przetar-

Kolej na budowę Olchowej
gu wykonawca (firma PHU PLONIX  
z Płońska) rozpoczął budowę kanaliza-
cji deszczowej. Wcześniej Mazowiec-
ka Spółka Gazownictwa wymieniła 
sieć gazową i przyłącza do budynków 
z rur stalowych na PE. Prace drogowe 
potrwają do 15 grudnia. Koszt budo-
wy ulicy to 276 tys. zł. 

A.G.

Ponad 9 600 zł miasto wydało 
na zakup i montaż huśtawek na pla-
cach zabaw dla dzieci. Przy ul. Par-
kowej stanęła karuzela, huśtawka  
i zjeżdżalnia. Na placu przy ul. We-
sołej zamontowano huśtawkę – waż-
kę. Wiosną, w miarę posiadanych 
środków, planowane jest dalsze uzu-
pełnianie i remonty wyposażenia. 
Latem dzieciaki będą miały sporo 
frajdy.

red.

Więcej huśtawek dla najmłodszych

21 października położono nakład-
ki asfaltowe przy skrzyżowaniach 
ulicy Rajkowskiego z ulicami Monte 
Cassino i Bąkowskiej. Zakończona w 
tym roku budowa to cześć większej 
inwestycji – przebudowy Bohaterów 
Westerplatte, Klonowskiego, Rajkow-
skiego i Dziubińskiej. Pozostała część 
dużego zadania będzie realizowana w 
latach następnych. Na Rajkowskiego 

Ulica Rajkowskiego  
oddana przed terminem

Mieszkańcy ul. Rajkowskiego mogą już korzystać z nowej uli-
cy. Budowana w niełatwych warunkach droga (duże różnice po-
ziomów) powstała sprawnie i szybko, ponad miesiąc przed plano-
wanym terminem.

miasto wybudowało kanalizację desz-
czową, nawierzchnię jezdni z beto-
nowej kostki gr. 8 cm i asfaltu (przy 
skrzyżowaniach), chodniki i wjazdy 
na posesje. Ta część robót kosztowa-
ła 673 tys. zł. Prace zostały wykonane 
przez ciechanowską firmę Zakład In-
stalacji Sieci Gaz., Wod-Kan. i Sieci 
Energ., Handlu i Usług M.M. Młyń-
scy.

A.G.

Mieszkańcy ul. Cukrowni-
czej, często skarżący się na zale-
wanie posesji, wkrótce odetchną 
z ulgą. Wyłonione w przetargu 
Przedsiębiorstwo Robót Wodno-
Inżynieryjnych MELWOBUD  
z Ciechanowa wybuduje tu ko-
lektor deszczowy z separatorem 
i kanalizację deszczową, odpro-
wadzającą wody opadowe do rze-
ki. Miasto zapłaci za to blisko 810 

tys. zł. Roboty na ul. Cukrowni-
czej będą kontynuowane w przy-
szłym roku. Powstanie tu jezdnia  
z asfaltową nawierzchnia i chod-
niki z betonowej kostki. Zmo-
dernizowane zostanie uliczne 
oświetlenie. W tym roku przebudo-
wano tu już sieć telekomunikacyjną  
w miejscach kolidujących z no-
wym układem drogowym.

A.G.

położy glazurę, terakotę i wykładzi-
nę. Zmodernizowana będzie także 
instalacja sanitarna, wodno-kanaliza-
cyjna oraz elektryczna. Całość prac 
zwieńczą roboty wykończeniowe  
i malowanie.

P.H.
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Wzdłuż ul. Armii Krajowej ustawiono słupy konstrukcyjne ekranów 
dźwiękochłonnych i latarnie

Na nowej ulicy położono już pierwszą warstwę asfaltu

Wykonano już wszystkie uciąż-
liwe „przekładki” sieci gazowych, 
elektroenergetycznych, wodociągo-
wych i telekomunikacyjnych. To one 
najbardziej opóźniały prace drogowe. 
Kiedy tylko zakończy się budowa no-
wej części drogi, stara nitka zostanie 
zamknięta i zmodernizowana. Roboty 
budowlane rozpoczną się od remontu 
starych, pozałamywanych studni ka-
nalizacyjnych, których fatalny stan 
techniczny uniemożliwia właściwe 
prowadzenie robót drogowych (trzeba 
wymienić popękane kręgi i wszystkie 
włazy). Tam, gdzie wzdłuż ulicy stoją 
budynki mieszkalne, wiosną zamon-
towane zostaną 
4,5-metrowe ekra-
ny dźwiękochłon-
ne, które znacznie 
ograniczą hałas. 
Słupy konstruk-
cyjne ekranów 
stoją już w woj-
skowym szyku.

Przebudowa 
ulicy Armii Kra-
jowej jest I eta-
pem inwestycji 
szacowanej na ok. 
150 mln zł. Mia-
sto liczy na 102 

Nowa ulica w budowie

Dwie ekipy  
układają kostkę na deptaku

W miejscu stoją-
cych przy nowej drodze 
garaży ,,blaszaków” 
powstanie parking. 
Kierowcy będą też mo-
gli stawiać auta wzdłuż 
drogi. Przy wyjeździe 
w ul. 17 Stycznia bę-
dzie obowiązywał na-
kaz skrętu w prawo (tu 
miasto musiało przyjąć 
decyzję zarządcy tej 
ulicy – Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad). Dalsza 
część drogi (od Koper-
nika do Strażackiej) ma być wybudo-
wana do końca października przyszłe-
go roku. Na Kopernika zaczęły się już 
roboty. Trwa korytowanie, poszerzo-
ny zostanie pas drogowy, powstanie 
podbudowa drogi. Konieczne będzie 
wycięcie drzew kolidujących z inwe-
stycją. Na 2010 r. zaplanowano dalszą 
część inwestycji – przebudowę ulic: 
Strażackiej, Sierakowskiego. Dzięki 
modernizacji ulic w tym rejonie po-
wstanie duże zaplecze parkingowe na 

około 100 miejsc.
Z uwagi na duże znaczenie inwe-

stycji dla miejskiego układu komuni-
kacyjnego inwestycja została reko-
mendowana do dofinansowania przez  
Zarząd Województwa w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego  
z kwotą dofinansowania w wysokości 
prawie 4 mln zł. Przewidywany koszt 
całego zadania to około 7 mln zł.

A.G.

mln dofinansowania z Unii Europej-
skiej. Następne etapy wewnętrznej pę-
tli miejskiej są jeszcze w fazie projek-
towania. Do końca tego roku mają być 
gotowe projekty budowlane. Dzięki 
temu możliwe będzie uzyskanie tzw. 
decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej, którą wydaje 
Starosta Ciechanowski. Umożliwi to 
podpisanie umowy o dofinansowa-
niu zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013.

A.G.

Stara nitka Armii Krajowej  
do remontu

Fragment deptaku od strony ul. Pułtuskiej daje już wyobrażenie 
urody zrewitalizowanego średniowiecznego traktu. Dobiega końca 
układanie nowej nawierzchni z granitowych płyt i kostki do wyso-
kości ulic Sierakowskiego i Nadfosnej. Wkrótce w tej części deptaka 
będzie rosło 16 nowych drzewek.

Całkiem niedawno w tym miejscu był jeszcze niezagospodaro-
wany pas ziemi, teraz biegnie tędy nowa nitka ul. Armii Krajowej. 
Do zakończenia robót budowlanych pozostało jeszcze tylko położe-
nie wierzchniej warstwy asfaltu (wykonawca czeka na odpowiednie 
warunki pogodowe), wykonanie poziomych i pionowych oznakowań 
jezdni oraz uruchomienie nowego oświetlenia drogi – 127 energoosz-
czędnych opraw na aluminiowych słupach.

Sprawnie przebiega budowa nowej ulicy wzdłuż Łydyni. Po usu-
nięciu kolizji z siecią telekomunikacyjną, energetyczną i ciepłowni-
czą wykonano tu podbudowę i bitumiczną warstwę wiążącą, ułożono 
też krawężniki i chodnik na odcinku od nowego wjazdu do WPUI  
do ulicy Kopernika. Fragment od ul. 17 Stycznia do Kopernika może 
być udostępniony kierowcom jeszcze w listopadzie.

Na dalszym odcinku – do skrzy-
żowania z ulicami Mikołajczyka  
i Ściegiennego – Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji kończy budowę 
nowych przyłączy wodociągowych. 
Jeszcze w tym roku zostanie wykona-
na podbudowa z kruszywa pod nową 
nawierzchnię. Przyspieszone tempo 
robót (kostkę i płyty układają dwie 
ekipy pracowników) po części niwe-
luje opóźnienia spowodowane prowa-
dzonymi wcześniej badaniami arche-
ologicznymi.                                A.G.

Budynek nie ma już starego dachu 
i okien. Wewnątrz budynku zabetono-
wano nowe stropy i postawiono ścian-
ki działowe. Trwa tu budowa instala-
cji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej  
i centralnego ogrzewania. Nad czę-
ścią po dawnej siedzibie straży pożar-
nej powstaje nowy dach. W przyszło-

Ratusz zmienia oblicze
Modernizowany ratusz pachnie świeżym betonem. Z wnę-

trza budynku dochodzą odgłosy remontu. Warunki prozaiczne,  
ale chwila wyjątkowa. Na naszych oczach rewitalizowany jest je-
den z nielicznych zabytków Ciechanowa.

ści będzie się tu mieścił Urząd Stanu 
Cywilnego. Trwają przygotowania do 
wymiany więźby dachowej i pokry-
cia zabytkowej części ratusza. W tym 
roku wykonane zostaną również ze-
wnętrzne przyłącza do sieci wodocią-
gowej, sanitarnej i deszczowej.

Tegoroczne prace kosztować będą 
ok. 2 mln zł. Modernizacja budynku 
ma kosztować 5,5 – 6 mln zł. Miej-
ski budżet znacznie wesprze 4,2 mln 
zł (70-75% wartości zadania) z unij-
nej kasy. 

A.G.

Żmudne układanie kostki na ul. Warszawskiej



www.um.ciechanow.pl

9 gazeta
ciechanówSamorządu MiastaSamorządu Miasta

gazeta

Nagrodzono najładniejsze posesje

W tym roku mieszkańcy zgło-
sili posesje w dwóch katego-
riach: budynków jednorodzinnych  
i obiektów użyteczności publicznej. 
W kategorii budynków jednoro-
dzinnych I nagrodę i 500 zł otrzyma-
ła Mariola Kowalska mieszkająca 
przy ul. Hubala. Drugą nagrodę  
i 400 zł odebrała Krystyna Brym 
z ul. Konwerskiego. Dwie równo-
rzędne trzecie nagrody po 300 zł 
przypadły Annie Maliszewskiej  
z ul. Kwiatowej i Sylwestrowi 
Mierzejewskiemu z ul. Działko-
wej. W tej kategorii przyznano też 
3 wyróżnienia. Dyplom i sadzon-
kę ozdobnego krzewu otrzymali 
Danuta i Jan Witkowscy z ul. Błę-
kitnej, Małgorzata Nawrocka z ul. 

Konkurs na najładniejszą posesję ogłoszony przez Prezydenta Miasta ma już 12-letnią tradycję. Uroki zgłaszanych ogrodów co roku oce-
nia jury złożone z pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, architekta, szefa wydziału promocji, pod przewodnic-
twem zastępcy prezydenta Ewy Gładysz. Za każdym razem wybór najpiękniejszych ogrodów jest powodem do dyskusji i przysparza wielu 
emocji.

Traugutta i Barbara Skrzypiec  
z ul. Kamińskiego.

W kategorii obiektów uży-
teczności publicznej jury przy-
znało 2 nagrody. Doceniło 
wygląd budynku mieszkalno-
usługowego Doroty i Roberta 
Dobrynio z ul. Płońskiej, którzy 
otrzymali nagrodę w wysoko-
ści 500 zł. Drugą nagrodą cie-
szy się Miejski Zespół Nr 2 przy  
ul. Czarnieckiego.

Nagrody pieniężne w wy-
sokości 2400 zł pochodzą ze 
środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

red.

II nagroda w kategorii budynków jednorodzinnych

III nagroda w kategorii budynków jednorodzinnych

I nagroda w kategorii obiektów użyteczności publicznej

I nagroda w kategorii budynków jednorodzinnych

III nagroda w kategorii budynków jednorodzinnych

Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia nagród  i wyróżnień, które odbyło się 15 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LISTOPAD

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 12.XI godz. 16.30 – spotkanie Klu-
bu Miłośników Poezji – sylwetka 
twórcza Mikołaja Reja  (1505-1569)  
w 440. rocznicę urodzin renesansowe-
go poety /Miejska Biblioteka Publicz-
na – Filia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 
21/23/

• 17.XI godz. 17.00 – „Maria Dąbrow-
ska. Człowiek i dzieło” – wykład Ewy 
Manowieckiej z Muzeum Literatury  
w Warszawie /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/ 

• 19.XI godz. 19.00 – VIII Regionalny 
Konkurs Recytatorski Poezji Roman-
tycznej /Kawiarnia Artystyczna/

• 25.XI – Dzień Pluszowego Misia – 
ekspozycja pluszowych misiów i ksią-
żek o misiach /MBP – Filia Nr 1 przy 
ul. Kicińskiego 21/23/

oprac. K.D.

Spotkania

Wystawy

Uczniowie SP Nr 5  
poznają Mazowsze 

Szkoła Podstawowa Nr 5 wzię-
ła udział w projekcie „Warszawa po-
znaje Mazowsze, Mazowsze poznaje 
Warszawę”. 22 września 40 uczniów 
tej szkoły odwiedziło stolicę. Dzieci 
uczestniczyły w pokazach łyżwiar-
skich na Torwarze i obejrzały film 
„3D IMAX”. Kulminacyjnym punk-
tem spotkania były turnieje drużyn 
mieszanych. 25 września z rewizytą 
do ciechanowskiej „Piątki” przyje-
chali uczniowie warszawskiej pod-

stawówki. Goście zwiedzili Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze i Zamek 
Książąt Mazowieckich. W progra-
mie znalazły się również rozgryw-
ki sportowe oraz ognisko. Projekt 
wsparli: zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski, dyrektor Zakładu Szkół  
i Przedszkoli Adam Krzemiński, dy-
rektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Jerzy Omieciński oraz dy-
rektor Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej Hanna Długoszewska-Nadratow-
ska.

Święto Pieczonego Ziemniaka
25 września, w związku z poże-

gnaniem lata i rozpoczęciem nowe-
go roku szkolnego, w Przedszkolu  
Nr 10 obchodzono Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Wspólne zabawy, tańce  
i ognisko były okazją do tego, aby się 
poznać i polubić. Dzieci i ich rodziny 
obejrzeli przedstawienie Teatru Vaś-
ka z Torunia. 

Kubuś Puchatek 
 skończył 83 lata

Dzieci z Przedszkola Nr 3 obcho-
dziły 83. urodziny Kubusia Puchatka. 
14 października 1926 roku wydana 
została pierwsza książka o sympa-
tycznym misiu, napisana przez Alek-
sandra Alana Milne’a. Przedszkolaki 
przygotowały prezenty dla swojego 
ulubieńca i zaśpiewały mu „100 lat”. 
Historię bajkowego bohatera przypo-
mniała dyrektor placówki Ewa Krej-
powicz. Dzieci wysłuchały też bajki  
o Kubusiu Puchatku, którą przeczyta-
ła ciechanowska poetka i dziennikarka 
Ewa Stangrodzka. Zabawę uwieńczy-
ły fajerwerki na urodzinowym torcie. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Pasowanie na ucznia  

• 7.XI godz. 19.00 – zespół Izrael /Ka-
wiarnia Artystyczna/

• 10. XI godz. 17.00 – koncert z oka-
zji Święta Niepodległości /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

• 21.XI godz. 19.00 – Ciechanowskie 
Spotkania z Bluesem  /Kawiarnia Ar-
tystyczna/

• 28. XI godz. 17.00 – I Warsztaty 
Kultury Dawnej /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• 6.XI godz. 18.00 – wernisaż pokon-
kursowej wystawy „Ciechanów w fo-
tografii” /Galeria „C”/

• 19.XI godz. 13.00 – „Ciechanów  
w okresie II wojny światowej” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

• XI – „Maria Dąbrowska i jej związ-
ki z Mazowszem” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

2 października w Gimnazjum Nr 3 odbyło się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. Uroczystość poprowadzili debiutujący na szkolnej 
scenie Milena Mączewska i Kamil Wronka.

Zaszczytne wy-
różnienia otrzymali: 
Małgorzata Jaskulska 
i Mirosława Wojtaś z 
Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 1, Katarzy-
na Kądziela i Miro-
sława Zawistowska z 
Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 2, Barbara 
Zawadzka i Dariusz 
Bralski z Gimnazjum 
Nr 1, Krystyna Sa-
wulska i Jolanta Łu-
niewska z SP Nr 4, 
Aneta Głuszniewska z SP Nr 5, Iwona 
Rogińska z SP Nr 6, Ewa Krejpowicz 
z Przedszkola Nr 3 oraz Izabela Ku-
mińska z Przedszkola Nr 4. 

W związku z uroczystościami 
Dnia Edukacji Narodowej prezydent 

Nagrody Prezydenta  
dla nauczycieli   

13 października w przeddzień święta Edukacji Narodowej  
12. nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli zostało uhonorowanych 
Nagrodami Prezydenta Miasta. 

Medale Ministra Edukacji Narodowej

Złote medale za długoletnią 
służbę otrzymały: Wanda Kli-
maszewska (Gimnazjum Nr 3), 
Elżbieta Grzeszczak i Hanna 
Kołodziejska (SP Nr 5). Srebrne 
medale przyznano: Janinie Bart-
kiewicz, Magdalenie Grodeckiej  
i Waldemarowi Smolińskiemu 
(SP Nr 5), Lidii Symołon (MZS 
Nr 2) oraz Jolancie Giżyńskiej 

14 października w Dworku Krasińskich w Opinogórze nauczycielom z powiatu ciechanowskiego wrę-
czono Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wśród odznaczonych byli pracownicy oświaty miejskich 
szkół i przedszkoli. 

(Przedszkole Nr 6). Medale KEN ode-
brali: Izabela Chomicka, Maria Gra-
bowska i Dorota Olejnik (SP Nr 5) oraz 
Krystyna Mossakowska i Maria Roma-
nowska (MZS Nr 1). W uznaniu zasług 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
zaszczytne nagrody przypadły: Ewie 
Pozaroszczyk (MZS Nr 2) i Waldema-
rowi Smolińskiemu (SP Nr 5). 

red.

W obecności rodziców i społecz-
ności szkolnej  początkujący gimna-
zjaliści zobowiązali się do aktywnego 
uczestniczenia w zajęciach dydaktycz-
nych, rozwijania swoich możliwości 

Prezydent W. Wardziński wręcza nagrodę M. Jaskulskiej

intelektualnych i 
zdobywania jak 
najlepszych wyni-
ków w nauce. Po 
symbolicznym pa-
sowaniu na ucznia, 
którego dokona-
ła dyrektor Alicja 
Chojnacka, przy-
szedł czas na wy-
stępy. Goście usły-
szeli dziewczęta  
z zespołu wokal-
nego oraz Olę 
Gostkowską z kl. 
IIIa, która dała po-

pis śpiewając w języku angielskim. 
Uczniowie z klasy Id przypomnieli, 
że bycie uczniem to zaszczyt. Wycho-
wawcy wręczyli swoim podopiecz-
nym Akty Ślubowania. 

  red.

Waldemar Wardziński odwiedził 
MZS Nr 1 i 2. Święto nauczycieli było 
też okazją do wręczenia nagród przy-
znanych przez dyrektorów szkół. Miły 
akcent stanowiły przygotowane przez 
uczniów programy artystyczne.   

red.
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Przedstawienie na podstawie dramatu Z. Hołdysa

Pogadanka z młodzieżą w Gimnazjum Nr 4

Po czwarte… „Dlaczego warto nie brać”

Trwa IV edycja Kampanii Profilaktycznej „Dlaczego warto 
nie brać” poświęcona przeciwdziałaniu narkomanii. Zainauguro-
wał ją spektakl Zbigniewa Hołdysa „I’m sorry” w reżyserii Olgi 
Chajdas, wystawiony w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej przy ul. Narutowicza. Programy tegorocznej edycji kampa-
nii trafiły do ok. 1200 młodych ludzi, którzy uczestniczyli w licz-
nych spotkaniach, warsztatach i wykładach z zakresu profilaktyki 
uzależnień.

Hołdys o przemocy  
i uzależnieniach

„I’m Sorry” Zbigniewa Hołdy-
sa, inspirowane sztuką Williama Ma-
strosimone’a „Pif Paf, jesteś trup” to 
przedstawienie grane przez młodych, 
ale skierowane również do dorosłych. 
To wstrząsający zapis agresji i zagu-
bienia. Reżyser i autorzy dramatu szu-
kają odpowiedzi na pytanie, kto i gdzie 
popełnił błąd, że dochodzi do sytuacji 
tak drastycznych, 
jak rzeź w szkole. 
Pouczający spek-
takl obejrzało ok. 
200 gimnazjalistów. 
Byli także doro-
śli: władze miasta, 
radni, członkowie 
Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania 
Problemów Alko-
holowych oraz wła-
dze PWSZ.

Programy  
dla dzieci  

i młodzieży
Profilaktykę zaczyna się już od 

wczesnych lat szkolnych. Do naj-
młodszych – uczniów klas 0-3 – ad-
resowany był program „Magiczny 
parasol”. Dzieci uczyły się obrony 
przed współczesnymi „uzależniacza-
mi”: alkoholem, narkotykami, papie-
rosami, napojami energetyzującymi 
i internetem. Uczniowie z klas 4-6 
uczestniczyli w programie „Używki to 
fałszywki”. Otrzymali mnóstwo infor-
macji na temat negatywnych skutków 
zażywania narkotyków, uczyli się jak 
przeciwstawiać się naciskowi i mani-
pulacji ze strony otoczenia i jak bronić 
przed manipulacją w reklamach alko-

holu. Rozmawiano 
też o alternatywnych 
sposobach spędza-
nia czasu – wolnego 
od alkoholu i innych 
środków psychoak-
tywnych. Dla gim-
nazjalistów przy-
gotowano program 
„Jestem sobą, mam 
własne zdanie”. Tu młodzi ćwiczy-
li trudną sztukę odmawiania. Uczyli 
się podejmować dojrzałe,  racjonalne 
decyzje i bronić przed naciskiem oto-
czenia nakłaniającego do zażywania 

środków uzależniających i picia alko-
holu. Młodzi odkrywali zalety aktyw-
nego spędzania wolnego czasu.

Miejmy nadzieję, że w „Chemicz-
ną pułapkę” nie wpadną uczestnicy 
programu dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych. Otrzymali rzetelne 
informacje na temat substancji uza-
leżniających, w tym dopalaczy.  Do-
wiedzieli się, jak destrukcyjnie wpły-

wają one na organizm i psychikę 
młodych ludzi, na zachowanie i wiele 
sfer życia człowieka (kontakty z ró-
wieśnikami, rodziną, poszanowanie 
prawa).

Rodzice i nauczyciele  
też się uczą

W ramach kampanii zaplanowano 
też zajęcia dla rodziców i nauczycie-
li. Podczas listopadowych wywiadó-
wek rodzice poznają przyczyny i me-
chanizmy wchodzenia w uzależnienie  
i sposobach wyjścia z nałogu. Dowie-
dzą się, jak współpracować ze szkołą 
w zakresie profilaktyki i reagowania, 
kiedy uzależnienie staje się faktem. 
Otrzymają też garść informacji praw-
nych.

Warto wyciągnąć 
wnioski  

na przyszłość
W ramach tej edycji 

kampanii profilaktycznej 
przeprowadzone zostały ba-
dania kwestionariuszowe 
wśród uczniów szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów 
na temat skali problemu 
uzależnień i przemocy. Ce-
lem badań jest diagnoza pro-
blemów w poszczególnych 
szkołachNa podstawie ankiet 
opracowane zostaną raporty 
diagnostyczne. Raporty z ba-
dań będą podstawą do precy-
zyjnego planowania działań 
profilaktycznych. 

Na podstawie materiałów  
z Biura RPU

A.G.

Jazda na trzeźwo

24 października w siedzibie ZDZ 
przy ul. Płońskiej w Ciechanowie mło-
dzi kandydaci na kierowców uczest-
niczyli w szkoleniu na temat niebez-
pieczeństw wynikających z jazdy pod 
wpływem alkoholu. Miejmy nadzieję, 
że obrazowo przekazana wiedza na 
temat wpływu alkoholu na organizm 
człowieka (upośledzenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej uniemożliwiają-
cej bezpieczne prowadzenie pojazdu) 
wywrze wpływ na młodych kierow-
ców. Szkolenie zorganizował Urząd 
Miasta Ciechanów – Biuro ds. Roz-
wiązywania Problemów Uzależnień 
przy współpracy z Zakładem Dosko-
nalenia Zawodowego w Warszawie 
– Centrum Kształcenia w Ciechano-
wie. Przeprowadzono je w ramach 
ogólnopolskiej społecznej kampanii 
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bez-
pieczne” 

PROgRAMy I SZKOlENIA DlA MłODZIEży I DOROSłyCH

Nie piję, bo tak! 
W ciechanowskich podstawów-

kach i gimnazjach trwa batalia o trzeź-
we umysły nastolatków pod hasłem 
„Nie piję, bo tak!”. Została zainau-
gurowana w ramach Ogólnopolskiej 
Społecznej Kampanii Edukacyjno  
– Profilaktycznej „Sprawdź czy Two-
je picie jest bezpieczne”. Szkoły otrzy-
mały scenariusze zajęć z uczniami 
oraz rodzicami, plakaty, ulotki, bro-
szury. W ramach kampanii placów-
ki oświatowe podjęły liczne działania  
z zakresu profilaktyki uzależnień. Pod-
czas godzin wychowawczych realizo-
wane są zajęcia zachęcające uczniów 
do abstynencji oraz zdrowego stylu 
życia. Na lekcjach informatyki ucznio-
wie odwiedzają  stronę internetową 
www.niebotak.pl, promującą anty-
alkoholowe hasła. Organizowane są 
także apele poświęcone tej tematyce, 
szkoły ogłaszają konkursy plastyczne 
i dziennikarskie. Uroczyste podsumo-
wanie kampanii zaplanowano na gru-
dzień. Najbardziej aktywne i wyróż-
niające się szkoły otrzymają nagrody. 

Sposób na urwisa
Jak opanować i zmobilizować do 

pracy na lekcji rozbrykanego małolata? 
Jak przeżyć dyżur na szkolnej przerwie 
wśród rozkrzyczanych, czasem agre-
sywnych dzieciaków? Na przełomie 
września i października 108 nauczycieli 
i pedagogów z ciechanowskich podsta-
wówek i gimnazjów zdobywało wiedzę 
na szkoleniu prowadzonym przez psy-
chologa z Miejskiego Biura ds. Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień. 

Prowadząca zajęcia psycholog Anna 
Chmielewska przekazała uczestnikom 
szkolenia wiedzę opartą na wieloletnich 
doświadczeniach. Żywa, warsztatowa 
forma zajęć umożliwiła zaprezentowa-
nie nowoczesnych metod pracy ze spra-
wiającym kłopoty uczniem. Zadaniem 
uczestników było wypracowanie stra-
tegii postępowania wobec konkretnego, 
wybranego dziecka (dane pozostały ano-
nimowe), który stanowi „wyzwanie” dla 
kadry wychowawczej. Podczas szkole-
nia omówiono także zasady współpracy 
między szkołami i psychologiem z Biu-
ra ds. RPU. Na specjalistyczne wsparcie 
mogą liczyć szczególnie te szkoły, które 
nie zatrudniają psychologa. 

Profilaktyka  
przy pomocy teatru

27 października, w chwili zamy-
kania tego numeru Gazety Samorządu 
Miasta, nie znaliśmy jeszcze nazwisk 
aktorów spektaklu „Winni”, nad któ-
rym pracować będzie Ciechanowski 
Teatr Profilaktyczny. Trwał właśnie 
casting, na który zgłosiło się 9 mło-
dych ludzi w wieku od 13 do 15 lat.

Pomysłodawcy i realizatorzy 
przedsięwzięcia – miejskie Biuro ds. 
Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień i Wydział Kulturoznawstwa 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej wzięli na warsztat sztukę, któ-
rej scenariusz napisał student PWSZ 
Tomasz Tolsdorf, lider znanego cie-
chanowskiego zespołu Lemon Grass. 
Praca nad przedstawieniem potrwa 
kilka miesięcy. Spektakl będzie moż-
na oglądać w ciechanowskich szko-
łach.

Profilaktyka na wysokim poziomie

A.G.
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Bezpieczeństwo to podstawa
Miejscy strażnicy dokładają sta-

rań, aby nasze miasto było bezpieczne 
i czyste. W październiku Straż Miej-
ska zainicjowała dwuosobowe patro-

le, podczas których kontrolowane były 
różne rejony Ciechanowa. Mieszkań-
cy mieli możliwość bezpośredniego 
kontaktu z funkcjonariuszami i zgła-
szania problemów.

Porządek musi być
W ostatnich tygodniach praca 

strażników koncentrowała się również 
na zwalczaniu używania wulgarnych 

słów w miejscach publicznych. Nasi-
lone zostały także działania egzekwu-
jące prawidłowe zachowania pieszych 
i rowerzystów na drogach, ścieżkach 
rowerowych oraz na pasach. Nale-

ży przypomnieć, że rowe-
rzysta pokonując przejście 
dla pieszych powinien zejść  
z roweru i przeprowadzić po-
jazd. – Niestety nie wszyscy 
o tym pamiętają i kończy się 
to tragicznie. Nie tak daw-
no rowerzysta przejeżdżają-
cy rowerem na przejściu dla 
pieszych przy ul. Tatarskiej 
został zabity przez nadjeżdża-
jący samochód – przypomina 
komendant Straży Miejskiej 
Krzysztof Matuszewski.

„Opiekun psa”
Straż Miejska kontynu-

uje też akcję „Opiekun psa”, 
której celem jest sprawdze-
nie, czy osoby posiadające 
czworonogi wywiązują się ze 
swoich obowiązków. Funk-
cjonariusze kontrolują doku-

menty potwierdzające regu-
larne szczepienia zwierząt przeciwko 
wściekliźnie. Sprawdzają także, czy 
właściciele poddali swojego pupila 
czipowaniu i czy zapłacili za niego 
podatek. Zgodnie z regulaminem, psy 
powinny być wyprowadzane na smy-
czy i w kagańcu. Właściciel obowią-
zany jest także do sprzątania odcho-
dów po swoim pupilu.

P.H.

Rodzina Pawłowskich w USC

Strażnicy S. Kodorski i P. Gęsicki  patrolują miasto

50 lat wspólnej drogi przez życie…Strażnicy mają miasto na oku

W połowie października miej-
scy strażnicy dwukrotnie zatrzymali 
na gorącym uczynku nieletnich, któ-
rzy pili piwo w ogrodzie botanicz-
nym przy Akademii Humanistycz-
nej. Strażnicy otrzymali zgłoszenie 
od funkcjonariusza obsługujące-

Nieletni przyłapani na piciu piwa
go uliczny monitoring. Oko jednej  
z kamer skierowane jest właśnie na 
ogród. Młodzi ludzie – uczniowie 
pobliskich szkół – zostali przewie-
zieni na komendę policji, która dalej 
prowadzi sprawę.

red. Tym razem nauczyciele z siedmiu 
krajów wraz ze swoimi uczniami będą 
pracować nad zagadnieniem „Wiel-
cy Europejczycy”. Koordynatorem 
projektu jest szkoła z Ciechanowa.  
I właśnie w mieście gospodarza odby-
ło się pierwsze spotkanie nauczycieli 
z Danii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii, 
Portugalii, Hiszpanii, Turcji i Polski. 
Od 4 do 9 października europejscy 
goście zwiedzili Zamek Książąt Ma-
zowieckich i ciechanowski Browar.  
W Opinogórze zachwycali się parkiem 

Wielcy Europejczycy  
w szkole społecznej

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. A jeśli jeszcze dodat-
kowo są to podróże ukierunkowane pedagogicznie – sukces muro-
wany. Społeczna Szkoła Podstawowa STO już po raz kolejny przy-
stąpiła do realizacji europejskiego projektu „Uczenie się przez całe 
życie”. 

i wystawami obejrzanymi w Muzeum 
Krasińskich. Rolę przewodników 
podczas wycieczek przejęli ucznio-
wie klasy VI, doskonale radzący sobie 
z komunikacją w języku angielskim. 
Do lepszego poznania naszego kraju 
przyczyniła się wycieczka do Gdań-
ska i pobyt w tamtejszych muzeach. 
Kolejnym przystankiem edukacyjnej 
trasy będzie Dania, gdzie w styczniu 
nauczyciele podzielą się doświadcze-
niami z realizacji kolejnego etapu pro-
jektu.                                           BZA

Pobrali się w 1959 roku. Pani 
Stanisława urodziła się w 1941 r.  
w Młodzianowie. Pracowała w ciecha-
nowskim zakładzie produkcji odzieży 
Lemar. Pan Henryk urodził się w 1937 
r. i jest rodowitym ciechanowianinem. 
Swoje lata zawodowe związał z za-
kładem transportowym PTHW, za co 
został odznaczony Medalem 40-lecia 
Polski Ludowej. Para doczekała się 

24 października w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia 
ślubu świętowali Państwo Stanisława i Henryk Pawłowscy z Ciecha-
nowa.

dwojga dzieci, trojga wnucząt i dwoj-
ga prawnucząt.   

Jubilaci otrzymali medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
oraz listy gratulacyjne. Prezydent 
Waldemar Wardziński wręczył im pa-
miątkowe płaskorzeźby z popiersiem 
papieża Jana Pawła II. Uroczystość 
uatrakcyjniły lampki szampana, kwia-
ty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

lirycznie i romantycznie
7 i 8 października upłynął w atmosferze XIV Ciechanowskiej  

Jesieni Poezji, zorganizowanej przez ciechanowski oddział Związku 
Literatów Polskich. 

Tradycyjnie poeci spotkali się  
z młodzieżą i studentami. Dla mło-
dych twórców przygotowano warsz-
taty, które poprowadził Kazimierz 
Świegocki. W Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze odbyła się promocja  
11 numeru Ciechanowskich Zeszytów 
Literackich, od lat wydawanych przy 
finansowym wsparciu Urzędu Miasta. 
Literaci zwiedzili opinogórskie mu-
zeum i złożyli kwiaty na grobie Zyg-
munta Krasińskiego. Pierwszy dzień 
zakończyła noc poetów i koncert To-
masza Saleja. 

Nazajutrz w ramach kwartalnych 
Spotkań Literackich gościem Teresy 
Kaczorowskiej był Ryszard Krynicki. 
Po rozmowie z poetą i wydawcą roz-

strzygnięto XXI Ogólnopolski Kon-
kurs Poetycki „O Laur Opina”. Spo-
śród 72 nadesłanych zestawów wierszy 
I nagrodę otrzymała Edyta Wysocka  
z Miastka (1000 zł). II nagrodę zdo-
był Marek Grala z Płocka (750 zł),  
a III – Grzegorz Ryczywolski z Bie-
lawy (650 zł). Nagroda specjalna za 
wiersz o tematyce opinogórskiej przy-
padła Wandzie Gołębiewskiej z Płoc-
ka (500 zł), a za wiersz o tematyce 
ciechanowskiej – Markowi Piotrow-
skiemu z Warszawy (500 zł). Jury 
przyznało też 3 równorzędne wyróż-
nienia po 500 zł. Laureaci zaprezen-
towali swoje wiersze przy akompa-
niamencie Anny Sekuny i Andrzeja 
Kaluszkiewicza.                            red.
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Dobra passa Juranda
10 października szczypiorniści Juranda Ciechanów wygrali mecz wyjaz-

dowy pokonując w Gryfinie tamtejszy Energetyk 31:25. Tydzień później nasi 
zawodnicy odnotowali kolejne zwycięstwo. Na własnej hali ujarzmili rywali  
z NLO SMS Gdańsk. W niedawnym spotkaniu wygrali z Stalmet Zielona Góra 
30:24. Tym samym ciechanowianie odnotowali serię pięciu zwycięstw z rzędu 
w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej. Po 6. kolejkach zespół Pawła Nocha zajmuje 
2 miejsce w tabeli. 

Piotr Szwejkowski mistrzem Europy
W dniach 9-11 października w Lublinie odbyła się kolejna edycja Pucharu 

Europy w Teakwon-do. W zawodach wystartowało 470 zawodników z 66 klu-
bów i 17 państw. Bardzo dobrze zaprezentował się Piotr Szwejkowski, który 
zdobył złoty medal w konkurencji układów formalnych II dan. Wychowanek 
LLKS Matsogi był bardzo dobrze dysponowany i w drodze do złota pokonał ko-
lejno Scotta Morrisa ze Szkocji, Pala Rigo z Węgier, Miłosza Moskaluka z Lu-
bartowa, a w finale – Kamila Raczyńskiego z Wrocławia. 

6 zawodników Promyka awansowało  
do finałów Mistrzostw Polski Juniorów 2010

W dniach 16-17 października w Olsztynie odbyła się I Runda Mistrzostw 
Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. Turniej był pierwszą ogólnopolską 
eliminacją do finałów Mistrzostw Polski Juniorów w roku 2010. Ciechanów re-
prezentowany był przez 11 zawodników i 1 zawodniczkę z klubu TKKF Promyk. 
Miejsca medalowe premiowane awansem do finałów wywalczyło 6 zawodników: 
Hubert Tomaszewski  (II miejsce w kategorii wagowej 51 kg), Marcin Jarzębski 
(III miejsce w kat. wag. 51 kg), Adrian Pantlinowski (III miejsce w kat. wag. 55 
kg, Mateusz Golubiński (III miejsce w kat. wag. 63 kg), Natalia Maksymiuk (III 
miejsce w kat. wag. 55 kg) i Szymon Tański (III miejsce w kat.wag. 48 kg). 

Spełnione oczekiwania fanów sportów walki
24 października w hali MOSiR po raz trzeci rozegrany został turniej  Maters 

Mazovia Cup. W programie znalazły się walki oraz pokazy Taekwon-do z udzia-
łem mistrzów świata i Europy z Polski, Rosji i Ukrainy. Gwiazdy nie zawiodły 
kibiców. Szczególnie emocjonująca była rywalizacja w najcięższej wadze, gdzie 
bezapelacyjnie triumfował trzykrotny mistrz świata Dariusz Idzikowski. Dużą 
niespodzianką było to, że jeden z najlepszych fighterów w Europie Igor Mak-
simienko nie awansował nawet do półfinałów. Emocji nie brakowało również  
w wadze do 63 kg, gdzie podobnie jak w ubiegłym roku wygrał Paweł Szwej-
kowski (Matsogi Ciechanów) pokonując aktualnego mistrza Polski Kamila Ra-
czyńskiego i w finale bardzo dobrego zawodnika z Ukrainy Artema Shumova. 
Padł kolejny rekord w rozbiciu deski nogą (nopi apcha busigi). Ustanowił go 
Michał Grzybowski z Warszawy, który uderzył nogą  w deskę na wysokości  
275 cm! Wysoką formą błysnęła Ekaterina Kozlachkowa (Rosja) – aktualna 
Mistrzyni Europy do 70 kg, która zwyciężyła w walkach, układach formalnych  
i technikach specjalnych. MMC 2009 było ostatnim sprawdzianem dla reprezen-
tantów Polski przed listopadowymi Mistrzostwami Świata w Argentynie. Patro-
nat nad zawodami objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik i prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. 

red.
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Urodził się w 1966 w Ciecha-
nowie. Jako absolwent ciechanow-
skiego Studium Nauczycielskiego  
w 1987 roku rozpoczął pracę  
w Szkole Podstawowej Nr 1. Ukoń-
czył Wyższą Szkołę Pedagogiczną 
w Kielcach na kierunku pedagogi-
ka, studia podyplomowe w zakre-
sie historii na Uniwersytecie War-
szawskim oraz studia podyplomowe  
w zakresie wiedzy o społeczeństwie 
i edukacji europejskiej na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim  
w Olsztynie. Od 2004 r. pracuje  
w Gimnazjum Nr 4 jako nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie. 
Jest  nauczycielem dyplomowanym.

red.

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Jacek Pawłowski 
Wiadomości sportowe

Doświadczony, twórczy pedagog. W pracy z młodzieżą osiąga 
wysokie rezultaty. Od 1 września 2009 r. pełni funkcję wicedy-
rektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2. Prywatnie ojciec dwóch 
synów.

Jacek Pawłowski o sobie
Cieszy mnie...  błysk zainteresowania w oczach ucznia.
Obawiam się...  momentu, w którym stracę radość z uczenia innych.
Lubię kontakt z dziećmi, bo...  napawa optymizmem.
Najbardziej boli mnie... cynizm młodego człowieka.

Komisja sędziowska. Dalej od lewej: zastępca prezydenta Cezary Chodkowski, prezes 
„Orki” Marek Chmieliński i prezes Polskiego Związku Pływackiego Krzysztof Usielski 

gwiazdy na grand Prix  
o Puchar Polski w pływaniu 

W dniach 3-4 października w ciechanowskiej pływalni „U Cie-
cha” po raz siódmy rozegrane zostały zawody Grand Prix Polski  
w pływaniu, zorganizowane przez Polski Związek Pływacki we 
współpracy z Urzędem Miasta oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji. 

Na platformach startowych sta-
wiła się czołówka krajowa. Wśród 
znakomitych zawodników byli m.in. 
Paweł Korzeniowski (wielokrotny re-
kordzista i mistrz świata), Przemysław 
Stańczyk (mistrz świata w Melbourne 
w 2007 roku) i Mateusz Sawrymowicz 
(złoty medalista na dystansie 1500 m 
stylem dowolnym podczas Mistrzostw 
Świata 2007). W emocjonujących kon-
kurencjach uczestniczyła też Otylia 

Jędrzejczak. Mistrzyni oraz podwój-
na wicemistrzyni olimpijska podczas 
pobytu w Ciechanowie spotkała się 
z dziećmi z Międzyszkolnego Klubu 
Pływackiego „Orka”. Zawody przy-
niosły wiele wrażeń. Wśród kobiet 
najlepsze wyniki uzyskała Katarzyna 
Wilk z MKS Jordan Kraków. Najlep-
szym zawodnikiem okazał się Rado-
sław Kawęcki. Reprezentant Korner 
Zielona Góra ustanowił nowy rekord 
Polski na dystansie 200m stylem 
grzbietowym. W plebiscycie „Pływak 
miesiąca” nagrodę otrzymał Marcin 
Cieślak ze Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Krakowie, startujący w bar-
wach Warszawianki.  

red.
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Autorka popular-
nej powieści „Noce 
i dnie” urodziła się 
na Ziemi Kaliskiej. 
Mieszkała i tworzyła 
na Mazowszu. Ekspo-
zycja obejmuje wy-
brane wydarzenia z 
jej życia i prowadzi do 
miejscowości związa-
nych z rodziną Szum-
skich, które pisarka 
uwieczniła w swoich 
„Dziennikach”. W licz-
nych opowiadaniach  ujawniła prawdzi-
wie humanistyczną postawę. – Człowiek 
jest tajemnicą, z tajemnicy przybywa  

lekcja literatury w muzeum
„Maria Dąbrowska i jej związki z Mazowszem” – to tytuł naj-

nowszej wystawy otwartej 15 października w Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej. Okazją stała się 120. rocznica urodzin pisarki, eseistki, 
publicystki i tłumaczki.  

Cytat miesiąca 
38. sesja Rady Miasta. Agnieszka Bukowska skarży się na dziennika-

rzy. Głos zabiera Honorowa Obywatelka Miasta Bibiana Mossakowska.  
– À propos pretensji radnej, ja też będę miała ofertę dla prasy: żeby to co mó-
wię na tematy zasadnicze, było publikowane w sposób dosyć wyczerpujący.

– Wychowałem się na Podha-
lu. Zafascynowany naturą przekazu-
ję to co w niej postrzegam za pomocą 
struktur czy surowych materiałów, ta-
kich jak len czy wełna – powiedział na 
wernisażu twórca zaprezentowanych 
obiektów. Artysta jest absolwentem 
Akademii Sztuk Pięknych w Krako-

W splocie strukturalnych myśli 
2 października w Galerii „C” otwarta została wystawa wikliny  

i tkaniny artystycznej Marka Kossowskiego. Ekspozycja obejmowała 
gobeliny, kolaże, tkane obrazy oraz kombinacje splotów i tworzyw. 

wie. Ma w dorobku około 30 wystaw 
indywidualnych i 70 zbiorowych. 
Oprócz tkanin i malarstwa zajmuje 
się aranżacją wnętrz oraz instalacjami  
z wykorzystaniem wikliny. Jest laure-
atem licznych konkursów. Jego prace 
znajdują się w wielu kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą.

red

16 października w Ciechanow-
skim Ośrodku Edukacji Kulturalnej 
STUDIO odbył się koncert z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci  
i młodzież uczęszczające 
na zajęcia zaprezentowały 
swoje umiejętności przed 
zaproszonymi gośćmi i ro-
dzicami. Zastępca prezy-
denta Cezary Chodkowski 
podziękował młodym ar-
tystom za zaangażowanie  
i ciekawy program. 

Aktualnie w placów-
ce trwają przygotowania 
do XVIII Finału Wielkiej 

Tanecznie i przebojowo

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Te-
goroczny sztab będzie miał siedzibę  
w budynku STUDIA przy ul. Pułtuskiej 
20a.                                                red.

23 października Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO zorganizował 
dla najmłodszych niesamowitą 
noc z bajkami. Swoje ulubione 
bajki „Kopciuszek”, „Księż-
niczka na ziarnku grochu”, 
„Królowa Śniegu” i wiele in-
nych czytali zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz, przewod-
niczący Rady Miasta Tomasz 
Grembowicz oraz miejscy rad-
ni Ewa Kaczyńska i Zdzisław 
Dąbrowski. 45. dzieci z zapar-
tym tchem wysłuchało opowia-
dań gości. Wiele emocji dostar-
czyła możliwość nocowania  
w tej bajkowej krainie.

P.H.

Bajkowa noc w STUDIO

i w tajemnicę odchodzi. Majestat śmierci 
jest taki, że ten, kto dobrowolnie umiera 
za coś, ma zawsze rację – pisała.                           

       red.

Od lewej: szef Galerii ,,C” M. Zalewski i autor prac M. Kossowski

Wystawa zaciekawiła nawet dzieci


