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Medal dla samorządu miasta

Zastępca prezydenta Ciechanowa C. Chodkowski (w środku) odebrał nagrodę  
z rąk A. Partyki (po prawej)

Uroczyste przecięcie wstęgi

Nowy fragment ulicy wzdłuż Łydyni

W dniach 20-23 października w Spale 
odbył się III Międzynarodowy Kongres In-
frastruktury Sportowej, w którym uczestni-
czyło ok. 200 inwestorów i 160 firm spe-
cjalizujących się w budowie i modernizacji 
obiektów sportowych. Jednym z punktów 
bogatego programu Kongresu było rozstrzy-
gnięcie X edycji konkursu „Budowniczy 
Polskiego Sportu” oraz przyznanie wyróż-
nień i tytułu – Sportowy Obiekt Roku. 

Kapituła konkursu w 2009 roku przy-
znała Samorządowi Miasta Ciechanów za-
szczytne wyróżnienie i medal – Budowniczy 
Polskiego Sportu. Tytuł ten otrzymaliśmy  
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie bu-
downictwa sportowego. Ciechanów znalazł 
się w gronie wyróżnionych z takimi miasta-
mi jak Poznań, Wrocław i Kraków. Statuetkę  
z rąk medalisty Igrzysk Olimpijskich Artura 
Partyki odebrał zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski.                                           red.

Otwarcie 
Orlika

4 listopada przy Miejskim Zespole 
Szkól Nr 1 nastąpiło oficjalne otwarcie 
„Orlika”. Do dyspozycji dzieci i młodzie-
ży oddano dwa nowoczesne boiska. Koszt 
inwestycji wyniósł blisko 990 tys. zł. 
Przedsięwzięcie wspólnie sfinansowały: 
Ministerstwo Sportu i Turystyki (326,6 tys. 
zł), Urząd Marszałkowski (326,6 tys. zł)  
i Urząd Miasta (336,5 tys. zł). 

P.H.
Szerzej na str. 7

Europejskie Spotkania Chóralne
W dniach 4-6 grudnia w Warszawie i pobliskich miastach po raz 10. odbędą się Europejskie 

Spotkania Chóralne. Na mapie koncertów jest też Ciechanów. 5 grudnia prezydent Waldemar 
Wardziński zaprasza mieszkańców do kościoła św. Piotra, gdzie o godz. 19.00 wystąpi Chór 
Wdochnowienie z Rosji. 

Fragment nowej ulicy wzdłuż Łydyni, na odcinku 
między ul. 17 Stycznia i Kopernika udostępniono już 
kierowcom. Można się też poruszać nowowybudowaną 
częścią ul. Kopernika. Niebawem ul. Sierakowskiego zo-
stanie zamknięta dla ruchu. Rozpocznie się moderniza-
cja tej drogi. Trwa budowa parkingu przy ul. Strażackiej. 
Powstanie tu ponad 60 miejsc dla samochodów. Wszyst-
kie zadania to tegoroczny zakres dwuletniej inwestycji: 
przebudowy ulic Strażackiej, Kopernika i Sierakowskie-
go oraz budowy nowej ulicy łączącej ul. 17 Stycznia  
ze Strażacką.

A.G.
Więcej na ten temat str. 7

Inwestycje drogowe w centrum

Wybory Mikołajkowe
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO organizuje wybo-

ry „Małej Miss Mikołajkowej i Małego Mistera Mikołajkowego” dla dzieci  
w wieku od 4 do 9 lat. Finał odbędzie 7 grudnia o godz. 17.00 w siedzibie 
STUDIA, znajdującej się przy ul. Pułtuskiej 20a.

Szerzej o konkursach na str. 11



Ciechanowska perła medycyny
14 listopada w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się uroczystość wrę-

czenia nagród i wyróżnień laureatom tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Medycznego „Perła Medycyny”. Wyróżnienie w kategorii poradni spe-
cjalistycznych otrzymał znany w naszym mieście Zakład Optyczny Poradnia 
Okulistyczna – OKO Andrzeja Bayera. Początki firmy sięgają roku 1977. Firma 
była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Posiada między innymi zaszczytny 
tytuł „Polski Kupiec Roku 2007 w branży usługi”.

Człowiek i dzieło
„Maria Dąbrowska. Człowiek i dzieło” – to tytuł wykładu Ewy Manowiec-

kiej, wygłoszonego 17 listopada w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Prelekcja 
była doskonałym uzupełnieniem wystawy przygotowanej we wnętrzach ciecha-
nowskiej placówki w przypadającą w tym roku 120. rocznicę urodzin znanej pi-
sarki, eseistki, publicystki i tłumaczki. 

Solidarnie przeciwko narkotykom 
20 listopada w kościele św. Franciszka z Asyżu zainaugurowano cykl spo-

tkań, organizowanych wspólnie przez parafię i Urząd Miasta. Gościem pierwsze-
go wieczoru był Ojciec Ryszard Sierański, założyciel Wspólnoty Dobrego Paste-
rza, która pracuje z młodymi ludźmi mającymi problem z narkotykami. Kolejne 
spotkania odbywać się będą w ostatnie piątki miesiąca. 

Święto pracownika socjalnego
21 listopada 

swoje święto ob-
chodzili pracow-
nicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Wła-
dze miasta prze-
kazały pracow-
nikom MOPS 
wyrazy uznania 
i podziękowania 
za ich pracę oraz 
zaangażowanie 
w pomoc miesz-
kańcom naszego 
miasta. 

Cecyliada – koncert chórów 
Z okazji dnia patronki wszystkich śpiewających – św. Cecylii 22 listopada  

w kościele farnym odbył się koncert ciechanowskich chórów. Oprócz śpiewa-
ków zrzeszonych przy parafiach wystąpił ciechanowski chór kameralny Sine No-
mine. 

Pijemy dobrą wodę
Na podstawie badań próbek wody pobranych w październiku i listopadzie  

w punktach kontrolnych ujęć „1000-lecia” i „Gostkowska” Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny stwierdził przydatność wody do spożycia przez lu-
dzi. Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody spełniają wymogi 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia.

Wyłapywanie bezpańskich zwierząt
W dniach 26 i 27 listopada na terenie Ciechanowa prowadzona będzie akcja 

wyłapywania wałęsających się psów. 26 listopada zwierzęta będą wyłapywane 
na osiedlach: Słoneczne, Płońska, Powstańców Wielkopolskich, Aleksandrów-
ka, Aleksandrówka II i Śródmieście. 27 listopada akcja będzie prowadzona w re-
jonach: Kargoszyn, Podzamcze, Bloki, Kwiatowe, Przemysłowe i Zachód. Pro-
simy o zgłaszanie bezpańskich czworonogów. Zwierzęta zostaną umieszczone 
w schronisku w Pawłowie. Na zlecenie Urzędu Miasta akcję prowadzi Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych.

„Helena – Rzecz o Modrzejewskiej” 
To tytuł sztuki Kazimierza Brauna, która 27 października została pokazana  

w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Tytułową postać zagrała aktorka od lat 
mieszkająca i pracująca w Toronto – Maria Nowotarska. Monodram zainspiro-
wany został życiem wybitnej aktorki (1840-1909) specjalizującej się w rolach 
szekspirowskich i tragicznych. Przez 1,5 godziny widzowie byli świadkami po-
dróży artystki po świecie, jej namiętności, marzeń, ambicji oraz tęsknot. 

Członkowie związku „śmieciowego” uchwalili budżet
28 października odbyło się trzecie Zgromadzenie Międzygminnego Związ-

ku Regionu Ciechanowskiego, powołanego przez 27 gmin z terenu powiatów: 
ciechanowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego. Podczas spotka-
nia uchwalono wysokość składki członkowskiej na 2009 i 2010 rok, zatwier-
dzono też budżet związku na czwarty kwartał oraz wysokość pensji przewod-
niczącego. Zgodnie z podjętymi uchwałami miesięczna składka członkowska 
płacona przez poszczególne gminy wyniesie 12 groszy od mieszkańca. Stawka 
ta będzie mnożona przez współczynnik 1,1 w przypadku wsi i 1,5 w przypadku 
miast. Budżet związku oszacowano na 83 tys. zł. Pensję dla przewodniczące-
go, którym jest Marek Lech Gąsiorowski, ustalono na poziomie 6 tys. zł brut-
to. Delegaci wybrali 5-osobową Komisję Budżetową ZMZR, w skład której 
weszli: Andrzej Czyżewski (radny Rady Miasta Ciechanów), Ryszard Łako-
ta (wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przasnysza), Grzegorz Napiórkow-
ski (wiceburmistrz Makowa Mazowieckiego), Jerzy Wal (prezes Pułtuskie-
go Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych) i Stanisław Wieteska (wójt gminy 
Opinogóra). 

Promocja książki A. Milewskiej 
29 października w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbyło się spotkanie  

z Anną Milewską. Aktorka, poetka i pisarka promowała swoją najnowszą pu-
blikację „Życie z Zawadą”, przedstawiającą historię długoletniego związku ze 
zmarłym 9 lat temu himalaistą. – Książka waży kilo dwadzieścia i jest ciężka, ale 
lekko się ją czyta – zachęcała autorka. 

PWSZ ma nowego kanclerza
Były dyrektor ciechanowskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Piotr 

Wójcik został nowym kanclerzem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ko-
misja konkursowa wskazała go jako najlepszego kandydata. Wybór pozytywnie 
zaopiniował senat PWSZ. Z dniem 2 listopada rektor Andrzej Kolasa powołał  
P. Wójcika na kanclerza uczelni. 

Przygotowania do XVIII finału WOŚP
Trwają przygotowania do XVIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy, który zaplanowano na 10 stycznia 2010 roku. 4 listopada w siedzibie Cie-
chanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO spotkali się w tej sprawie 
przedstawiciele samorządu miasta, powiatu, sąsiednich gmin oraz policji i straży 
pożarnej. Pracę sztabu WOŚP koordynować będzie dyrektor STUDIA Nina Ry-
kowska. Organi-
zatorzy chcą za-
angażować 400 
wolontariuszy. 
Impreza odbędzie 
się przed halą 
sportową przy ul. 
17 Stycznia. Jeśli 
pogoda nie do-
pisze, wszystkie 
działania prze-
niosą się do środ-
ka obiektu. Będą 
występy, aukcje i 
kwesty. Wieczo-
rem puszczone 
zostanie „Świateł-
ko do Nieba”. 

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

w kościele św. Piotra odbyło się Spotkanie Młodych z diecezji płockiej. Uro-
czystej eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Piotr Libera. Po nabożeństwie 
młodzież czuwała przy relikwiach błogosławionej Karoliny Kózkówny. W pro-
gramie spotkania znalazła się konferencja „Bierzcie z życia pełnymi garściami”, 
którą poprowadził doktor teologii pastoralnej ks. Piotr Pawlukiewicz. Całość 
uświetnił występ zespołu „Moja Rodzina”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży.
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Przedstawiciele samorządów i służb porządkowych ustalili, że nową 
siedzibą sztabu WOŚP będzie COEK STUDIO

Pracownicy socjalni, na co dzień oddani podopiecznym, obchodzli 
swoje święto

Wyjaśnienie 
W październikowym numerze Gazety Samorządu Miasta Ciechanów  

(nr 9/208) napisaliśmy, że prezydent Waldemar Wardziński ufundował granito-
wy cokół, na którym stanął pomnik Jana Pawła II. Chodziło oczywiście o środki 
samorządu miasta. Prezydent Miasta Ciechanów jest organem wykonawczym 
gminy miejskiej Ciechanów i realizował uchwałę Rady Miasta.
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Jedną z planowanych dużych inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu  
Krubin

Na osiedlach domów wielorodzinnych stoją pojemniki do segregacji odpadów

Zgrabione liście zebrane w workach odbierał samochód PUK-u

Zakres zadania to szereg poważ-
nych inwestycji w różnych rejonach 
miasta. Część z nich to zadania wła-
sne spółki. Należy do nich między in-
nymi dobiegająca końca wymiana wo-
dociągu na Wojska Polskiego (koszt  
– 800 tys. zł)* oraz częściowo już 
wykonana wymiana wodociągu w ul. 
Warszawskiej, na odcinku między ul. 
Pułtuską i skrzyżowaniem z ul. Ście-
giennego (całość – 1,3 mln zł). ZWiK 
planuje także w następnych latach bu-
dowę wodociągu przesyłowego mię-
dzy ul. Sikorskiego i Reutta.

Zakres i tempo zaplanowanych 
prac zależy od tego, czy spółce uda 
się pozyskać dofinansowanie z Unii 
Europejskiej. ZWiK stara się tu  
o pieniądze na budowę kolektora sa-
nitarnego na odcinku: oczyszczalnia 
ścieków – ul. Fabryczna – ul. Sien-
kiewicza (szacowany koszt to ponad 
16,6 mln zł), kanalizacji sanitarnej na 

Kosztowne wyzwania inwestycyjne ZWiK-u
Na lata 2008 – 2012 Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaplanował ogromną inwestycję, która zasięgiem obejmie znaczną część miasta,  

a pod względem kosztów można ją porównywać tylko z budową miejskiej pętli. Miasto chce pozyskać część środków na to zadanie z Naro-
dowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego „Infra-
struktura i Środowisko. Działanie1.1”.

osiedlach Krubin (11,3 mln zł), Bielin 
(9,8 mln zł), Kwiatowe (ponad 6 mln 
zł). We wniosku o unijne dofinanso-
wanie ujęto także bardzo kosztowną 
budowę kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w ul. Płońskiej (12,5 mln zł), 
trwającą już budowę kanalizacji sani-
tarnej w ul: Wojska Polskiego, Grudu-
skiej i Przasnyskiej (7,6 mln zł). Naj-
kosztowniejszym i zarazem bardzo 
pożądanym zadaniem jest planowa-
na budowa stacji termicznej utyliza-
cji osadów ściekowych (koszt blisko  
48,4 mln zł). Dla wielu mieszkańców 
skończyłby się czas nieprzyjemnych 
zapachów, których nie da się uniknąć 
przy obecnie stosowanej technologii 
przeróbki osadów. Miasto produkuje 
ich aż 8,5 tys. ton roczne. Jeżeli te za-
miary się powiodą, w każdym punkcie 
naszego miasta będzie działała spraw-
na sieć kanalizacji. 

A.G.

* W nawiasach podano ceny netto.

Sadzą, sprzątają, odśnieżają
Mało się o nich mówi, bo z reguły wszystko jest w porządku. Zamiecione, zagrabio-

ne, posprzątane… Warto jednak przypomnieć kilka faktów i liczb, które dają obraz 
pracy, jaką wykonuje PUK.

Do podstawowych zadań Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych należy 
odbiór, transport i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych, letnie i zimo-
we oczyszczanie ulic i placów oraz 
konserwacja i zakładanie terenów zie-
lonych. Zajmują się tym dwa oddziały: 
oczyszczania i zieleni. Spółka zatrud-
nia blisko 80 osób.

Racjonalna gospodarka 
odpadami

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie 
odpadów to główna działalność spółki. 
Pracownicy PUK-u odbierają śmieci  
z blisko 11 tys. nieruchomości prywat-
nych i od ponad 1100 firm. Na skła-
dowisku w Woli Pawłowskiej uniesz-
kodliwianych jest ponad 21 tys. ton 
odpadów. PUK tworzy mieszkańcom 
warunki do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów. Na terenie Ciecha-

nowa ustawiono blisko 230 pojemni-
ków do segregowania szkła, opakowań  
z tworzyw sztucznych oraz papieru  
i makulatury. W okolicznych gminach 
znajduje się ponad 250 tego typu po-
jemników. Dzięki selekcji w 2008 r. 

zebrano ponad 611 ton surowców do 
powtórnego wykorzystania, w tym bli-
sko 355 t szkła, 60 t plastikowych bute-
lek i 197 t makulatury. Na składowisko 
odpadów trafiają też niesegregowane 
odpady. Na linii sortowniczej na wysy-
pisku odzyskano 110 t tworzyw sztucz-
nych, 160 t szkła, 157 t makulatury  
i 88 t metali. W działającym przy PU-
K-u punkcie zbiórki odpadów proble-
mowych zebrano ponad 18 t zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektroniczne-
go. Odpady te są odbierane od miesz-

kańców nieodpłatnie. 
W wyniku tak sze-
roko prowadzonej 
zbiórki odpadów do 
obiegu gospodarcze-
go zostało zwróco-
nych łącznie prawie 
3423 t surowców,  
a ponad 13% ogólnej 
masy odpadów nie 
trafiło na składowi-
sko. Dzięki temu tzw. 
opłata składowisko-
wa była niższa o ok. 
200 tys. zł.

Oczyszczanie ulic latem i zimą
PUK realizuje tę usługę na zamó-

wienie zarządców dróg. W naszym 
mieście jest ich czterech (piszemy  
o tym szerzej w tekście „Zima na 
drogach – każdy odpowiada za swo-
je” na str. 9). Usługi świadczo-
ne latem obejmują zamiatanie ulic  
(w zależności od umowy, z często-
tliwością raz lub 2 razy w miesiącu), 
wywóz odpadów z przyulicznych ko-
szy i zbieranie nieczystości w pasach 
ulic. Zimą PUK odśnieża i oczysz-
cza z lodu ulice i chodniki nieprzy-
legające do prywatnych i firmowych 
posesji. W myśl zapisów regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie miasta o czystość i odśnieżanie 
chodników przylegających do pose-
sji dbają właściciele nieruchomości.  
W ubiegłym sezonie zimowym PUK 
dbał o dobry stan ponad 123 km dróg, 

ponad 38 tys. m2 chodników i blisko 
25,6 tys. m2 parkingów i placów.

Zieleń pod kontrolą
Na zlecenie Urzędu Miasta PUK 

opiekuje się miejskimi terenami zie-
lonymi. Formuje i strzyże blisko  
8,3 tys. m2 żywopłotów, kosi trawniki, 
pielęgnuje rośliny. Prace te prowadzi  
w 2 miejskich parkach (M. Konopnic-
kiej i J. Dąbrowskiego) o łącznej po-
wierzchni 7,4 ha, na 4 skwerach-zie-
leńcach (3,2 ha), na obszarach zieleni 
przyulicznej (19,5 ha) i terenie zielo-
nym przy hali sportowej (0,12 ha). Po-
nadto na zlecenie miasta dba o miej-
sca pamięci narodowej. Dla przykładu:  
w 2008 r.na klombach i kwietnikach 
PUK posadził 11,5 tys. jednorocznych 
kwiatów i blisko 1200 kwiatowych ce-
bul, 125 młodych drzew oraz 840 sa-
dzonki ozdobnych krzewów.

Na podstawie materiału z PUK
A.G.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXIX Sesji  
29 października 2009 r.

Nr 366/XXXIX/09 w sprawie wy-
rażenia opinii o likwidacji Specjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego  
w Ciechanowie.
Nr 367/XXXIX/09 w sprawie powo-
łania Rady Programowej Gazety Sa-
morządu Miasta Ciechanów.
Nr 368/XXXIX/09 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 369/XXXIX/09 w sprawie przeję-
cia przez gminę Miejską Ciechanów 
zadania z zakresu właściwości Powia-
tu Ciechanowskiego.
Nr 370/XXXIX/09 w sprawie ustale-
nia liczby nowych licencji na wyko-
nanie transportu drogowego taksówką  
na terenie miasta Ciechanowa.
Nr 371/XXXIX/09 zmieniająca 
uchwałę nr 120/XVI/07 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 r. 
w sprawie ustalenia dziennych stawek 
opłaty targowej.
Nr 372/XXXIX/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetar-
gowej.
Nr 373/XXXIX/09 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetar-
gowej.
Nr 374/XXXIX/09 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz najemców 
samodzielnych lokali mieszkalnych, 
położonych w Ciechanowie w budyn-
kach przy ulicach: 17 Stycznia 43, 
Sienkiewicza 72, Powstańców Wiel-
kopolskich 4, 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 6, 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 12, Mikołajczyka 4, Pi-
janowskiego 7, Nadfosna 4.
Nr 375/XXXIX/09 w sprawie wpro-
wadzenia zmian w wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wo-
dociągowych i kanalizacyjnych bę-
dących w posiadaniu Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Ciechanowie 
Spółka z o.o. na lata 2008-2012.
Nr 376/XXXIX/09 w sprawie przy-
jęcia do realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja  
i rozbudowa systemu wodno-kanali-
zacyjnego aglomeracji Ciechanowa  
– I etap miasto Ciechanów”.
Nr 377/XXXIX/09 o uchyleniu 
uchwały nr 352/XXXVII/09 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 
2009 zmieniającej uchwałę nr 325/
XXXV/09 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie prze-
kazania przez Gminę Miejską Ciecha-
nów środków finansowych dla Policji.
Nr 378/XXXIX/09 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2009 rok.
Nr 379/XXXIX/09 w sprawie zawar-
cia i zabezpieczenia umowy z Narodo-
wym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.  
 
Pełna treść uchwał znajduje się

na stronie internetowej  
Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Ocena stanu sanitarnego  
i estetycznego miasta

Systematyczne analizy stanu sa-
nitarnego i estetycznego miasta poka-
zują, że z każdym rokiem jest lepiej. 
Podnoszony jest standard dróg i na-
wierzchni; budowane są nowe budyn-
ki mieszkalne, chodniki i kanalizacja 
deszczowa; są postępy w dziedzinie 
ochrony środowiska – wszystko to jest 
jednak kroplą wody w morzu potrzeb. 
Decydują pieniądze, które nierzadko 
wystarczają tylko na minimalizowa-
nie niekorzystnych zjawisk występu-
jących w naszym mieście. W popra-
wie stanu sanitarnego i estetycznego 
ciągle jest dużo do zrobienia. 

– Wszystkim mieszkańcom marzy-
łoby się, żeby Ciechanów był miastem 
pięknym i kolorowym – zaczęła dys-
kusję Agnieszka Bukowska. Radna 
zwróciła uwagę na nienajlepszy wy-
gląd terenów przy sklepie „Panora-
ma”, czy na tzw. „Jeziorku”. Kolejnym 
problemem były dla niej psie odchody 
na trawnikach dużych osiedli miesz-
kaniowych, brzydkie budynki komu-
nalne przy wjeździe do Ciechanowa 
od strony Przasnysza oraz to, że ławki  
w szkołach są niedostosowane do 
wzrostu dzieci, a w ponad 40-tysięcz-
nym mieście jest jeden nie zawsze 
dostępny szalet publiczny. Radna za-
niepokojona glosami mieszkańców 
dzielnicy „Bloki” zapytała, czy służby 
kolejowe, miejskie lub sanitarne de-
zynfekują przestrzeń między torami, 
po których jeżdżą pociągi. – Doskona-
le wiemy, że z ubikacji pociągów prze-
jeżdżających przez Ciechanów odpady 
płynne i stałe są spuszczane na toro-
wisko. 

Krzysztof Łyziński wyraził obiek-
cje co do pogarszającego się stanu sa-
nitarno-technicznego dworca PKP. 
Stanisław Kęsik poruszył sprawę tzw. 
„zapachów ciechanowskich”, które 
najczęściej dają znać o sobie w okre-
sie letnim. Jako przykład podał Osie-
dle 40-lecia, Krubin i Bielin. – Jak po-
prawić stan sanitarny na osiedlach, 
które są nieskanalizowane – riposto-
wał Zdzisław Dąbrowski. – Jest to 
uciążliwość, bo gospodyni domowa 
nie zna dnia ani godziny, kiedy się 
szambo przepełni. Radny pochwalił 
pracę spółek miejskich. – ZKM z roku 
na rok wprowadza niekopcące auto-
busy i stawia nowe przystanki auto-
busowe, PUK świadczony usługi na 
wysokim poziomie, a PEC podejmuje 
działania w celu likwidacji dymiących 
kominów na osiedlach jednorodzin-
nych – wyliczał.

Zenon Stańczak był zdania,  
że w dbaniu o wygląd i estetykę miasta 
najważniejsza jest świadomość. – Nie-

Radni jednomyślnie głosowali za przeznaczeniem 80 tys. zł na policyjny radiowóz

Na 39. sesji Rady Miasta omówiono stan sanitarny i estetyczny Ciechanowa, przyjęto też informację 
o działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Radni negatywnie zaopiniowali wniosek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczący likwidacji szpitala. W czasie obrad liczbę licencji 
dla taksówkarzy powiększono o kolejne 5 oraz zmieniono dzienne stawki opłaty targowej. 

ważna jest liczba ludzi, którzy zajmują 
się utrzymaniem porządku. Ważna jest 
liczba tych, którzy nie przysparzają tej 
pracy. 

Po wystąpieniach radnych głos za-
brała Czesława Jaroszewska, przedsta-
wicielka Państwowego Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego. Uspokajała, 
że w Ciechanowie nie ma powodów 
do paniki grypowej. – Problem gry-
py pojawia się u nas rokrocznie. Leży-
my w takiej strefie klimatycznej, gdzie 
wzrost zachorowań notujemy w sezo-
nie jesienno-zimowym, mniej więcej 
od listopada do kwietnia. W tym roku 
mamy do czynienia z zachorowania-
mi na grypę o charakterze epidemio-
logicznym, co nie jest niczym nowym, 
bo taka sytuacja powtarza się co drugi 
rok. Odnotowaliśmy blisko 3800 za-
chorowań grypopodobnych i grypo-
wych w powiecie, w samym mieście 
było ich 1350. 

Dyskusję podsumowała Ewa Gła-
dysz. Zastępca prezydenta wyjaśniła, 
że źle wyglądający teren przyszpi-
talny jest monitorowany przez Straż 
Miejską i w niedalekiej przyszłości 
zostanie przebudowany na płatny par-
king. Co do działki w obrębie osiedla 
„Jeziorko”, gmina miejska uzyska-
ła akt własności i ma już przygoto-
waną koncepcję zagospodarowania.  
E. Gładysz zapewniła, że wszelkie pro-
blemy dotyczące porządku i czystości  
w mieście rozwiązywane są na bieżąco  
i w miarę możliwości. Duże środ-
ki angażowane są w usuwanie odpa-
dów oraz pielęgnację terenów zielo-
nych, czy utrzymanie placów zabaw. 
Podobnie dzieje się z budynkami ko-
munalnymi administrowanymi przez 
TBS. Mimo wielu zaległości czynszo-
wych w ostatnim czasie spółka prze-
prowadziła szereg prac remontowych.  
– Priorytetem jest poprawa bezpie-
czeństwa. Jeżeli starczy środków  

– kwestia estetyki. E. Gładysz stwier-
dziła, że zarzuty wobec szaletu miej-
skiego są bezpodstawne. – Życzyli-
byśmy sobie, żeby wszystkie szalety 
publiczne były tak utrzymane. Ubika-
cje są dostępne i dobrze oznakowa-
ne. Zastępca prezydenta przypomnia-
ła, że dezynfekowanie torowisk leży  
w gestii kolejowej inspekcji sanitarnej,  
a nie miasta. Jej zdaniem optymizmem 
napawa wieloletni plan budowy urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych, który z czasem rozwiąże sprawę 
nieprzyjemnych „zapachów” nasila-
jących się na niektórych osiedlach.  
– Dostajemy systematycznie raporty 
od Wojewódzkiego Inspektora Ochro-
ny Środowiska dotyczące stanu śro-
dowiska. Nigdy nie było w nich nie-
pokojących informacji o emisji do 
atmosfery szkodliwych związków  
w ilościach przekraczających normy  
– argumentowała E. Gładysz.  

Wodociągowy zawrót głowy
Temat wieloletniego planu rozwo-

ju i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych powrócił 
pod obrady radnych. Zaszła koniecz-
ność ponownego przygotowania do-
kumentów pozwalających ubiegać się 
o dofinansowanie projektu ze środków 
Unii Europejskiej. 

– Mimo ogromnej wagi tema-
tu prezes ZWiK Andrzej Bola po raz 
kolejny w ostatniej chwili przypomi-
na sobie o swoich obowiązkach. Moż-
na odnieść wrażenie, że dzieje się to 
z pewną premedytacją, obliczoną na 
celowe zminimalizowanie czasu dys-
kusji i zadawania pytań w tej spra-
wie – stwierdził Tomasz Kałużyński. 
– Propozycja zmian została złożona  
w kancelarii Urzędu Miasta 29 wrze-
śnia 2009 r. Z zawartości merytorycz-
nej przedstawionej w przygotowa-
nym materiale wyłania się nieciekawy 
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Andrzej Rolbiecki chciał wiedzieć, czy są prawne możliwości, by wymóc na 
dyrektorze PKS doświetlenie terenu przed dworcem autobusowym. Przekazał 
niezadowolenie mieszkańców odnośnie likwidacji automatów telefonicznych 
usytuowanych w różnych punktach miasta i wyraził obiekcje związane z ja-
kością postumentu pomnika Jana Pawła II. Radny pochwalił robotników pra-
cujących przy budowie pętli miejskiej, ale niepokoił się spadkami na przej-
ściach dla pieszych. Zwrócił się też z prośbą, żeby miasto nie sprzedawało 
budynku przy ul. Sienkiewicza 32C. 
Krzysztof Leszczyński poruszył kwestię niewłaściwego ułożenia masy bi-
tumicznej na odcinku ul. Batalionów Chłopskich (od budynku poczty do ul. 
Pułtuskiej). Zapytał, czym było spowodowane ponowne rozkopanie tego od-
cinka przy budowie ul. św. Franciszka. Radny odniósł się do problemu miejsc 
parkingowych przy ul. Armii Krajowej 4 i 12, które nie są wyznaczone pasa-
mi. Chciał też wiedzieć, czy w pobliżu bloków ul. Armii Krajowej 18, Gwar-
dii Ludowej 1 i 2 przewidywany jest montaż ekranów dźwiękochłonnych.  
K. Leszczyński skarżył się na brak oświetlenia w okolicy bazaru osiedlo-
wego i zaapelował do władz miasta, by zdyscyplinować pracowników Te-
lekomunikacji Polskiej, którzy zajmują wszystkie parkingi znajdujące się  
w ul. Mikołajczyka. 
Stanisław Kęsik przypomniał prośbę mieszkańców Osiedla 40-lecia, by po 
zbudowaniu pętli miejskiej zachować przejście dla pieszych na wysokości  
ul. Słońskiego. Zdaniem radnego w ciągu ul. Armii Krajowej i Płońskiej przy-
dałaby się kładka. S. Kęsik zauważył, że w niedziele przejazd ul. Ludową jest 
utrudniony z powodu natężenia ruchu do kaplicy DPS przy Kruczej. 
Zdzisław Dąbrowski poinformował, że mieszkańcy Osiedla 40-lecia także 
do niego zwrócili się w sprawie zachowania przejścia na ul. Słońskiego. Rad-
ny zwrócił uwagę na to, że w dni powszednie miejsce to jest odwiedzane przez 
dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Nr 4, które nie zawsze stosują 
się do przepisów. Z. Dąbrowski zgłosił konieczność zabezpieczenia przejścia 
barierkami, tak by dzieci nie miały możliwości wtargnięcia na jezdnię.
Krzysztof Łyziński podziękował za uporządkowanie terenów na przystanku 
komunikacji miejskiej przy ul. Leśnej i Starowiejskiej. Radny odniósł się do 
interwencji mieszkańców, którzy domagają się przejścia dla pieszych na ul. 
17 Stycznia, w stronę parku Dąbrowskiego. Wyraził nadzieję, że uda się do 
tego przekonać Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy oka-
zji budowy nowej ulicy wzdłuż Łydyni. K. Łyziński zwrócił uwagę na fakt,  
że wyjeżdżając z powstającej tam drogi w stronę ul. 17 Stycznia nie będzie 
można skręcić w lewo, co oznacza tłok na skrzyżowaniu w centrum miasta. 
Mariusz Stawicki spytał, czy ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Armii Krajowej 
nie mogłaby ciągnąć się do ul. Sikorskiego i łączyć z tamtejszym pasem zie-
leni. W ten sposób można by dojechać od pętli do centrum miasta. Radny za-
sugerował wysłanie równiarki na ul. Sygietyńskiego, którą trudno przejechać 
po deszczach. 

Oprac. K.D. 

nych, czysto merytorycznych zarzutów 
związanych z wadliwością tego wnio-
sku. Co do kwot poprzedniej i obec-
nej wersji, podstawowa różnica pole-
ga na tym, że obliczenia w pierwszej 
wersji zostały zrobione na podstawie 
oszacowanych wartości, natomiast 
obecnie większość danych wynika  
z kosztorysów inwestorskich opartych 
na wykonanych już dokumentacjach 
technicznych. Największa różnica wy-
nika ze znacznie niższego szacowania 
kosztów instalacji do utylizacji osa-
dów pościekowych na oczyszczalni 
ścieków. Okazało się, że inwestycja 
jest znacznie droższa, niż zakładano. 
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, 
że jest to bardzo duże zadanie, mocno 
obciążające spółkę i w pewnym sensie 
gminę. W. Wardziński przypomniał, że 
pytania radnych od lat są te same: dla-
czego na ul. Kwiatowej nie ma kanali-
zacji, dlaczego śmierdzi z oczyszczal-
ni, dlaczego na Krubinie ludzie żyją  
w XIX, a nie w XXI wieku? – Trzeba 
to wreszcie uporządkować. Potrzeby 
są bardzo duże. Czy są jakieś zagro-
żenia? Pewnie, że są. Niewykluczone, 
że za pół roku spotkamy się jeszcze raz 
i  będziemy mówić o nowych liczbach. 
Rozumiem troskę radnych o to, żeby 
w naszym mieście działo się coś do-
brego. Ale jak widzę pod przykrywką 
tego zaangażowania próbę sypania 
piachu w tryby, to mnie szlag tra-
fia.  Jeżeli tego wniosku nie złożymy, 
to powiedzmy otwarcie mieszkańcom  
– nie będziecie mieli kanalizacji, bę-
dzie wam dalej śmierdziało z oczysz-
czalni, a my po 2015 roku będziemy 
znaczące kwoty przeznaczać na kary 
z tytułu niezrealizowania założeń,  
do których zobowiązała się Polska. 

Andrzej Bola zwrócił się do rad-
nych o przyjęcie zmian umożliwia-
jących złożenie wniosku. – Mamy 
wszystkie potrzebne decyzje o warun-
kach zabudowy, wymagane decyzje 
środowiskowe oraz pozwolenia na bu-
dowę. Jeżeli oceniający nie będą pra-
cować metodą hakową, żeby oddalić 
wniosek, mamy duże szanse na środki 
zewnętrzne. 

Za przyjęciem uchwał w spawie 
wieloletniego planu rozwoju oraz mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnym opowiedziało się  
11 radnych, 3 było przeciw,  
a 11 wstrzymało się od głosu. 

Na koniec obrad przewodniczący 
Rady Miasta T. Grembowicz poinfor-
mował, że oświadczenia majątkowe 
radnych zostały złożone w terminie 
i nie zgłoszono wobec nich żadnych 
zastrzeżeń. Prezydent W. Wardziń-
ski potwierdził, że podobnie stało się  
z oświadczeniami majątkowymi władz 
miasta oraz pracowników Urzędu 
Miasta i podlegających mu placówek.  
W przypadku jednej osoby zgłoszono 
zastrzeżenie.  Wiceprzewodnicząca 
RM E. Kaczyńska powiadomiła ze-
branych o złożonych przez Tomasza 
Grembowicza i Andrzeja Rolbieckie-
go rezygnacjach z przynależności do 
klubu radnych Platformy Obywatel-
skiej. 

Katarzyna Dąbrowska
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obraz. W uzasadnieniu pan prezes 
stwierdza, że we wniosku były dwa 
błędy. Pierwszy dotyczył doliczenia 
VAT do studium wykonalności, drugi 
– niekompatybilności wniosku z pla-
nem zagospodarowania przestrzenne-
go miasta. T. Kałużyński za wątpliwe 
uznał to, że zmiana wartości całego 
planowanego zakresu inwestycji prze-
widziana do dofinansowania wzrosła 
o prawie 40 %. 

Z. Stańczak przekonywał, że na 
tak duże zamierzenie inwestycyjne 
budżetu miasta nigdy nie będzie stać. 
– Jeżeli wniosek jest niekompletny, 
winniśmy go składać do skutku. Nie 
możemy popełnić grzechu zaniecha-
nia, bo jest to pewnego rodzaju po-
ciąg, który jak odjedzie to zostaniemy 
na peronie. Jest to szansa, żeby w mie-
ście przestał istnieć problem ścieków. 

Tomasz Grembowicz miał wątpli-
wości co do wypłacalności funduszy 
unijnych. – Jaką mamy gwarancję na 
otrzymanie zwrotu kosztów inwesty-
cyjnych w rozsądnym terminie? Czy 
to ogromne zadłużenie nie doprowa-
dzi do zrujnowania miejskiego bu-
dżetu – pytał. Elżbieta Latko zaapelo-
wała do radnych o podjęcie uchwały 
i niestwarzanie problemów ze złoże-
niem wniosku. – Nie możemy mówić  
o zwrocie, czy braku zwrotu pieniędzy, 
skoro jeszcze ich nie otrzymaliśmy. 
Jak będzie złożony i pozytywnie zaopi-
niowany wniosek, dojdzie do podpisa-
nia umowy. Taka jest procedura. Więc 
zróbmy wszystko, żeby ten załącznik 
był. E. Kaczyńską nurtowały ewen-
tualne kłopoty finansowe. – Jeśli bę-
dzie je miała spółka, będziemy musieli  
z budżetu dołożyć pieniądze na pokry-
cie długów. 

M. Stawicki uznał wypowiedź 
T. Kałużyńskiego za próbę stworze-
nia aury, że coś tu nie gra. – Jedynym 
konkretnym zarzutem wobec projektu 
jest tabelka. Koszt inwestycji to 116 
939,71 tys. zł. Pan radny stwierdził, 
że ta rubryka się nie sumuje z kolejny-
mi. Liczyłem to dwa razy. Nie sumuje 
się dlatego, że mamy tu 2013r., a plan 
główny zadań inwestycyjnych ZWiK 
obejmuje lata 2008-2012. Wystarczy 
nie uwzględniać liczby z 2013r. i już 
się zgadza. To jest ten potworny błąd. 
Radny dowodził, że inne zarzuty do-
tyczą skomplikowania, czy nieczy-
telności dokumentu. – Jak czegoś nie 
rozumiem, staram się ufać fachow-
com. 

Emocje ostudził Z. Dąbrowski.  
– Nie muszę nikogo z Państwa prze-
konywać, że raz uchwalony budżet 
nie obowiązuje przez cały rok. Tym 
bardziej plan, który opiewa na lata 
2008-2012. Życie wokół nas jest bar-
dzo dynamiczne i całą sztuką jest na-
dążyć za tymi zmianami, dostosować 
się do nich. 

Waldemar Wardziński ubolewał, 
że dyskusja potoczyła się w kierunku 
wolnych wniosków, a nie konkretów. 
Prezydent wyjaśnił, że niezgodność 
załącznika dotyczącego planu głów-
nych zadań inwestycyjnych ZWiK 
wynikała z braku dopisku, iż wy-
mienione kwoty są podane w tysią-
cach złotych. – Nie odnotowałem in-

PREZYDENT CIECHANOWA
informuje

że od 10 listopada 2009 r. na okres 21 dni na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
Ciechanów (ul. 17 Stycznia 60B) został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Ciechanowie. Nierucho-
mości są oznaczone w ewidencji gruntów obręb PODZAMCZE jako część 
zabudowana działki nr 1647 o pow. 562 m2 (zajmowana obecnie przez Hur-
townię TOMAX) oraz grunt o pow. 630 m2 (zajmowany obecnie przez stacje 
LPG), a także grunty stanowiące dwa stanowiska handlowe na działce 1648/10 
o pow. 50 m2 i 24 m2 . Nieruchomości są przeznaczone do oddania w dzierża-
wę na czas określony. Kontakt tel. (023) 674 92 50 lub (023) 674 92 27.

Podczas 39. sesji Rady Miasta radni ustalili wysokość dziennych stawek 
opłaty targowej. Podnieśli z 6 do 10 zł opłatę uiszczaną od środków transpor-
tu, wystawionych do sprzedaży na giełdach samochodowych. Wzrosła również 
opłata od usytuowanych na giełdach wszelkiego rodzaju towarów na stanowi-
skach handlowych i gastronomicznych. Radni podwyższyli z 25 do 30% prowi-
zję pobieraną przez inkasentów na prywatnych giełdach samochodowych przy 
ul. Słońskiej i na terenie Budmat Auto 2. 

Nowe stawki opłaty targowej

Rada Miasta uchyliła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pienięż-
nych, przyznanych przez miejski samorząd na remont policyjnego budynku przy 
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25. Na wniosek Komendy Powiatowej Policji 
80 tys. zł od miasta zostanie spożytkowane na zakup nieoznakowanego radiowo-
zu z wideorejestratorem.

80 tys. na radiowóz

Interpelacje radnych
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Jeśli będą chętni, miasto wyda licencje na 5 kolejnych tak-
sówek

Podobnego zdania był Stanisław 
Kęsik. – Jeśli członkowie Zrzeszenia 
wyrażają negatywną opinię o naszym 
pomyśle, to uszanujmy to. Nie uszczę-
śliwiajmy ich na siłę – powiedział rad-
ny. Cezary Chodkowski przypomniał, 
że w tym roku żaden przedsiębior-
ca nie zarejestrował nowej taksówki.  
– Nieprzyjęcie uchwały spowoduje, 
że państwo radni ograniczycie roz-
wój działalności gospodarczej w na-
szym mieście. Idąc tokiem myślenia 
pana Kęsika na każdej ulicy powinien 

być jeden sklep spo-
żywczy, jeden sklep  
z warzywami itd. To,  
że w przyszłym roku 
będzie 5 wolnych li-
cencji nie oznacza, że 
taksówek przybędzie 
– ripostował zastępca 
prezydenta. Mariusz 
Stawicki podsumował: 
– To oczywiste, że im 
większa podaż na ryn-
ku, tym lepsza sytuacja 
konsumenta. Większa 
konkurencja to wyższy 

standard usług i niższe 
ceny. Trzeba pogodzić interesy tych, 
którzy mają już taksówki i tych, którzy 
chcieliby uruchomić taką usługę. My-
ślę, że liczba 5 kolejnych licencji nie 
stanowi wielkiego zagrożenia dla kor-
poracji, która już istnieje. Dla bezro-
botnych jest to szansa na podjęcie pra-
cy. Za przyznaniem 5 nowych licencji 
głosowało 17 radnych, 3 było przeciw, 
1 wstrzymał się od głosu. Oznacza to, 
że nowe pozwolenia na transport dro-
gowy mają być wydane w 2010 roku, 
jeżeli będą takie wnioski.

K.D.

Kolejne licencje na taksówki
Jednym z tematów poruszonych na 39. sesji Rady Miasta było 

zwiększenie liczby licencji na prowadzenie taksówek. Obecnie na te-
renie Ciechanowa jest zarejestrowanych 48 tego typu pojazdów. Li-
cencje na ich prowadzenie są udzielane od 2003 roku. Czy może być 
ich więcej o kolejne 5? – o odpowiedź na to pytanie Wydział Działal-
ności Gospodarczej Urzędu Miasta poprosił Powiatowego Rzeczni-
ka Konsumentów oraz Zrzeszenie Transportu Prywatnego. Rzecz-
nik był na „tak”, zaś członkowie Zrzeszenia na „nie”. Taksówkarze 
zgodnie stwierdzili, że dotychczasowa ilość licencji jest wystarcza-
jąca.

Na 39. sesji radni powołali Radę Programową Gazety Samorządu Mia-
sta. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego.  
W jej skład weszli: Stanisław Kęsik, Mariusz Stawicki i Krzysztof Leszczyński. 

red.

Gazeta ma Radę Programową

Dym ze spalania plastiku zawiera wiele trujących związków chemicznych

Przepisy zabraniają spalania odpa-
dów w domowych piecach. Są to urzą-
dzenia nieprzystosowane do tego celu, 
nie posiadają zabezpieczeń ogranicza-
jących emisję trucizn do atmosfery. 
Podczas spalania kilograma plastiko-
wych butelek i reklamówek powsta-
je aż 280 litrów chlorowodoru, który 
w połączeniu z parą wodną tworzy 
kwas solny. Wydzielające się tlenki 

azotu mogą być przyczyną uszkodzeń 
płuc. Dwutlenek siarki powoduje za-
mieranie blaszek liściowych u roślin, 
zaś u ludzi – trudności w oddychaniu. 
Siarczany i kwas siarkowy, powodu-
ją opady kwaśnych deszczy, sprzyjają 
korodowaniu metalowych konstruk-
cji, zakwaszają glebę. Tlenek węgla 
powoduje niedotlenienie organizmu 
człowieka. Podczas spalania w nie-
przystosowanym piecu do atmosfery 
dostaje się też pył, zawierający związki 
metali ciężkich – toksycznego ołowiu 
i kadmu. Dioksyny i furany powodu-
ją nowotwory wątroby i płuc, uszka-
dzają płód i strukturę kodu genetycz-
nego, mają też działanie alergiczne. 
Związki te to jedne z najsilniejszych 

Nie spalaj śmieci!!!      
Wraz z początkiem sezonu grzewczego powraca temat spalania 

śmieci w domowych piecach. W świadomości wielu osób takie postę-
powanie to czysty zysk. Można pozbyć się odpadów (nie płacąc za ich 
utylizację) i uzyskać ciepło. Jednak osoby, które wrzucają do pieca 
śmieci plastikowe butelki, opakowania foliowe, niepotrzebną odzież, 
obuwie, gumę, stare szmaty, zużyte pampersy zanieczyszczają śro-
dowisko i narażają siebie oraz innych na ciężkie choroby.

trucizn, jakie zna ludzkość. Niecałe 
dwa miligramy dioksyn wystarczą, by 
zabić człowieka ważącego ok. 80 kg. 
Co roku na choroby wywołane złym 
stanem powietrza umiera 28 tys. Po-
laków. Pamiętajmy także, że spalanie 
odpadów z tworzyw sztucznych po-
woduje osadzanie się tzw. sadzy mo-
krej w przewodach kominowych. Bar-
dzo trudno ją usunąć, a jej zapalenie 

się w przewodzie kominowym może 
spowodować pożar domu.

Przypominamy, że miasto two-
rzy warunki do segregacji odpadów. 
Mieszkańcy osiedli o zabudowie jed-
norodzinnej otrzymują przeznaczone 
na ten cel kolorowe worki, a w Przed-
siębiorstwie Usług Komunalnych 
funkcjonuje punkt zbiórki odpadów 
problemowych.

Apelujemy o rozsądek. A jeże-
li „zagorzałych palaczy śmieci” nie 
przekonują prośby, regulaminy czy 
perspektywa kary, która może wynieść 
nawet 5 tysięcy złotych, może przy-
najmniej przemówi refleksja: Przecież 
truję dzieci – również swoje!

red.

Psie sieroty  
czekają na Mikołaja

Przybywa nowych drzew

4 grudnia w 
Schronisku dla 
Bezdomnych Zwie-
rząt w Pawłowie po 
raz trzynasty zosta-
nie przeprowadzo-
na akcja mikołajko-
wa. Organizatorem 
przeds ięwzięc ia 
jest Przedsiębior-
stwo Usług Ko-
munalnych, przy 
współudziale Urzę-
du Miasta i wolon-
tariuszy. Jak co roku mile widzia-
ne będą prezenty w postaci gotowej 
karmy, kaszy, makaronu, ryżu i chle-
ba. Przekazane dary pomogą zwie-
rzętom przetrwać zimę. Uczniowie 
ciechanowskich szkół będą mieli 
zapewniony bezpłatny przejazd do 

Na zlecenie 
Urzędu Miasta od-
dział zieleni Przed-
siębiorstwa Usług 
Komunalnych posa-
dzi 30 młodych kasz-
tanowców wzdłuż ul. 
Sienkiewicza. Miej-
my nadzieję, że par-
kujące w pasie zie-
leni samochody nie 
zniszczą młodych 
sadzonek. Planowa-
ne są jeszcze w tym 
roku kolejne nasa-
dzenia ozdobnych 
drzew.

red.

Pawłowa. Za dobre serce pracow-
nicy oprowadzą ich po schronisku. 
A może po tegorocznej wizycie 
jakiś Mikołaj podaruje któremuś 
ze schroniskowych sierot nowy  
dom.                                                              

red.



www.um.ciechanow.pl

7 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Budowa kolektora deszczowego

Z młodymi sportowcami na nowej murawie

Nowy fragment ul. Kopernika

Zakończyły się prace ziemne – wybudowano kanalizację deszczową, 
czas na utwardzenie podłoża pod nawierzchnię ulicy

Na odcinku od ulicy 17 Stycznia 
do ulicy Kopernika wybudowano 
już kanalizację deszczową z odpro-
wadzeniem wód opadowych przez 
separatory substancji ropopochod-
nych do Łydyni, wykonano podbu-
dowę oraz asfaltową nawierzchnię. 
Trwają prace przy budowie miejsc 
parkingowych naprzeciwko WPUI. 
W miejscu stojących przy nowej 
drodze garaży ,,blaszaków”, w są-
siedztwie przedszkola, również po-
wstanie parking dla samochodów 
osobowych. Dalsza część drogi (od 
Kopernika do Strażackiej) ma być 
wybudowana do końca październi-
ka przyszłego roku.

Cukrownicza będzie jak nowa

Koszt inwestycji, powstałej w 
ramach programu Moje Boisko-Or-
lik 2012, wyniósł blisko 990 tys. zł. 
Przedsięwzięcie wspólnie sfinanso-
wały: Ministerstwo Sportu i Turystyki 
(326,6 tys. zł), Urząd Marszałkowski 
(326,6 tys. zł) i miasto (336,5 tys. zł). 
– Pieniądze wydane na budowę Orlika 
to dobra inwestycja. Dzieciaki będą 
mogły tu szaleć i rozwijać kondycję 
fizyczną od rana do późnego wieczo-
ra. Z boiska będą mogli korzystać nie 
tylko uczniowie Szkoły Podstawowej  
Nr 3 i Gimnazjum Nr 2, ale także 
mieszkańcy pobliskich osiedli – po-
wiedział prezydent Waldemar War-
dziński. W uroczystości otwarcia 
obiektu uczestniczyli także: zastępca 

Otwarcie Orlika
4 listopada przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 nastąpiło oficjal-

ne otwarcie „Orlika”. Do dyspozycji dzieci i młodzieży oddano 
dwa nowoczesne boiska: piłkarskie z nawierzchnią z syntetycz-
nej trawy i wielofunkcyjne (do gry w siatkówkę i koszykówkę)  
z nawierzchnią poliuretanową. Obiekt jest ogrodzony i oświetlony.  
Za bramkami zamontowano piłkochwyty.

prezydenta Cezary Chodkowski, sta-
rosta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski, wicestarosta Eugeniusz Sadow-
ski, radna sejmiku mazowieckiego 
Wiesława Krawczyk, dyrektor dele-
gatury Urzędu Marszałkowskiego An-
drzej Kamasa, dyrektor ciechanow-
skiej delegatury Kuratorium Oświaty 
Dariusz Mosakowski, dyrektor Zakła-
du Obsługi Szkół i Przedszkoli Adam 
Krzemiński, radni miejscy i powiato-
wi oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy, szczecińskiej Firmy Pre-
stige. Boisko poświęcił ks. Jan Dzie-
niszewski, proboszcz parafii św. Fran-
ciszka z Asyżu. Miły akcent stanowił 
program artystyczny, przygotowany 
przez uczennice MZS Nr 1.

P.H.

Na Cukrowniczej powstanie ka-
nalizacja deszczowa, która ułatwi 
życie mieszkańcom skarżącym się 
na zalewanie posesji. Oczyszczone, 
bezpieczne dla środowiska natural-
nego wody opadowe będą odpro-
wadzane do Łydyni. Budowa nowej 
infrastruktury wymagała przebu-
dowy istniejącej sieci telekomuni-
kacyjnej w miejscach kolidujących  
z nowym układem drogowym. Prace  
na ul. Cukrowniczej zakończą się 
w przyszłym roku. Po wybudowa-
niu kanalizacji deszczowej miasto 
wybuduje tu jezdnię z asfaltową na-
wierzchnią i chodniki z betonowej 
kostki. Zmodernizowane zostanie 
uliczne oświetlenie.

A.G.

Na Koper-
nika wykonano 
już podbudo-
wę i asfaltową 
nawierzchn ię 
jezdni. Wybu-
dowano również 
nowy chodnik 
po jednej stro-
nie ulicy, trwa-
ją prace przy 
budowie miejsc 
parkingowych 
od skrzyżowa-
nia z ulicą Mał-
gorzacką. Na 
2010 r. zapla-
nowano dalszą 

część inwestycji – przebudowę ulic: 
Strażackiej, Sierakowskiego. Moder-
nizacja ulic w tym rejonie to krok w 
kierunku udrożnienia ruchu w cen-
trum. To także możliwość budowy 
nowych miejsc parkingowych. W tej 
części miasta powstanie ich około 
100. Z uwagi na duże znaczenie in-
westycji dla miejskiego układu ko-
munikacyjnego inwestycja została 
rekomendowana do dofinansowania 
przez Zarząd Województwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego  
z kwotą dofinansowania w wysokości 
prawie 4 mln zł. Przewidywany koszt 
całego zadania to około 7 mln zł.

A.G.

Na Ol-
chowej trwa 
teraz przygo-
towanie pod-
budowy pod 
jezdnię, a po 
niej powstanie 
nawierzchnia 
jezdni z bru-
kowej kostki 
oraz chodniki 
i zjazdy. Za-
nim na teren 
budowy ruszył 
w y k o n a w -
ca kanaliza-
cji deszczowej 
(firma PHU 
PLONIX z Płońska) Mazowiec-
ka Spółka Gazownictwa wymieniła 
sieć gazową i przyłącza do budyn-
ków z rur stalowych na PE.

Nowe drogi w centrum miasta

Sprawnie przebiega budowa nowej ulicy wzdłuż Łydyni i mo-
dernizacja fragmentu ul. Kopernika do skrzyżowania z Małgorzac-
ką. To część dużej inwestycji drogowej – przebudowy ulic: Strażac-
kiej, Kopernika i Sierakowskiego oraz budowy nowej ulicy łączącej  
ul. 17 Stycznia ze Strażacką.

Olchowa w budowie

Planowany termin zakończenia 
prac drogowych to połowa grudnia. 
Budowa ulicy będzie kosztowała 
miasto 276 tys. zł.

A.G.

Na ul. Cukrowniczej Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynie-
ryjnych MELWOBUD z Ciechanowa zamontowało już separator  
i wybudowało odcinek kolektora od rzeki do urządzenia zbierające-
go substancje ropopochodne. Trwa budowa części kolektora od se-
paratora do ulicy Fabrycznej.

W połowie października ruszyła długo oczekiwana 
przez mieszkańców budowa ul. Olchowej. Wybudowa-
no tu już kanalizację deszczową. 
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Powstaje szyb windy dla osób niepełno-
sprawnych

Budowa oświetlenia w ul. Wiejskiej

Wymiana asfaltu na prawym pasie ul. Armii Krajowej od 
strony Pułtuskiej

Trwają prace murarskie wewnątrz ra-
tusza. Zdemontowano już stare okna, 
zabetonowano nowe stropy i posta-
wiono ścianki działowe. Budowana 
jest wewnętrzna instalacja wodno-
kanalizacyjna, elektryczna i cen-
tralnego ogrzewania. Wykonano już 
zewnętrzne przyłącza do sieci wo-
dociągowej, sanitarnej i deszczowej. 
Koszt modernizacji ratusza szacu-
je się na 5,5 – 6 mln zł. Miejski bu-
dżet znacznie wesprze około 4 mln 
zł (70-75% wartości zadania) prze-
znaczone na remont zabytku z unij-
nej kasy.

A.G.

Jaśniej na ulicach

Na Warszawskiej  
„wyrosną” nowe drzewa

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe 
ELIPSA z Ciechano-
wa buduje oświetlenie 
ulic: Zapolskiej, Wiej-
skiej, Pogodnej i Pięk-
nej. Oświetlenie tych 
czterech dróg będzie 
kosztować ponad 106 
tys. zł. Zakończenie 
prac planowane jest na 
połowę grudnia. Wyko-
nano już linie kablowe  
i ustawiono słupy na 
ulicach Pogodnej, Pięk-
nej i Wiejskiej. Trwają 
prace montażowe przy wysięgnikach 
z oprawami oraz włączanie kabli do 
stacji trafo.

Wiosną tego roku miasto przepro-
wadziło modernizację części uliczne-
go oświetlenia. Wymieniano wtedy 
stare rtęciowe oprawy na energoosz-
czędne (łącznie ok. 170 szt.) na uli-
cach: Niechodzkiej, Nużewskiej, Do-
brej, Piwnej, Ceramicznej, Żurawiej, 
Ptasiej, Krubińskiej, Konwerskiego, 
Krasińskiego, Dąbrowskiego i Le-
śmiana.. Przy okazji wymiany lamp 

przeprowadzona została konserwacja 
wysięgników, przewodów, zacisków 
i zabezpieczeń. Miasto wydało na ten 
cel 150 tys. zł. W tym roku na bieżą-
cą konserwację ulicznego oświetlenia 
(wymianę żarówek, bezpieczników, 
mycie kloszy, wymianę przekaźni-
ków zmierzchowych) miejski samo-
rząd przeznaczy 330 tys. Razem daje 
to łącznie niebagatelną sumę 480 tys. 
zł. W przyszłych latach planowane są 
kolejne modernizacje.

A.G.

W ratuszu będzie winda  
dla osób niepełnosprawnych

Na deptaku dobiega końca układanie nawierzchni z granito-
wych płyt i kostki w części między ul. Pułtuską i skrzyżowaniem  
z ulicami Sierakowskiego i Nadfosną. Wkrótce w tym miejscu wy-
rośnie 16 nowych drzewek. 

Dobra wiadomość dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze w tym 
roku budynek zyska windę, dzięki której „wózkowicze” i osoby ma-
jące kłopoty z chodzeniem będą mogły dostać się na wyższe poziomy 
zrewitalizowanego budynku. Nad boczną 
częścią ratusza widać już nową więź-
bę dachową. Budowlańcy czekają, bo 
deszczowa pogoda nie sprzyja pra-
com na wysokości.

Na dalszym odcinku 
(do skrzyżowania z ulicami 
Mikołajczyka i Ściegien-
nego) Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji wybudował już 
nowe przyłącza wodociągo-
we. Jeszcze w tym roku zo-
stanie tu wykonana podbu-
dowa z kruszywa pod nową 
nawierzchnię. Opady desz-
czu nie sprzyjają prowadzeniu prac  
i nadrobieniu zaległości związanych  Trwa przebudowa skrzyżowania 

ul. Armii Krajowej z ul. Sikorskie-
go. Na odcinku między ul. Pułtuską 
i Sikorskiego wymieniono krawęż-
niki. Położono też pierwszą war-
stwę nawierzchni jezdni. Warstwa 
wierzchnia asfaltu będzie tu ukła-
dana na całej długości prawego pasa 
drogi, razem z nawierzchnią nowej 
nitki. Kiedy tylko zakończy się bu-
dowa nowej części drogi, stara nitka 
na całej długości zostanie zamknię-
ta i zmodernizowana. Roboty bu-
dowlane rozpoczną 
się od remontu poza-
łamywanych studni 
kanalizacyjnych, któ-
rych fatalny stan tech-
niczny uniemożliwia 
właściwe prowadze-
nie robót drogowych 
(trzeba wymienić po-
pękane kręgi i wszyst-
kie włazy). Wiosną 
wzdłuż drogi zamon-
towane zostaną ekra-
ny dźwiękochłonne, 
które znacznie ograni-

Wykonawca ul. Armii Krajowej (konsorcjum: Przedsiębior-
stwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego oraz PLA-
NETA z Warszawy) czeka na odpowiednie warunki pogodowe, 
żeby położyć wierzchnią warstwę asfaltu na nowej nitce. Kiedy 
asfalt będzie gotowy namalowane zostaną oznakowania poziome, 
wzdłuż drogi staną znaki drogowe i zapalą się uliczne latarnie.  
Na aluminiowych słupach zamontowano już 127 energooszczęd-
nych opraw. 

czą hałas. Ustawiono już słupy kon-
strukcyjne ekranów. 

Przebudowa ulicy Armii Krajo-
wej jest I etapem ogromnej i kosz-
townej miejskiej inwestycji, której 
łączną wartość oszacowano na ok. 
150 mln zł. Miasto spodziewa się 
102 mln dofinansowania tego waż-
nego zadania ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2007-2013.

A.G.

Fragment deptaku z nową na-
wierzchnią

Prace w obrębie skrzyżowania z ul. Sierakowskiego 
prowadzone są tak,by nie blokować ruchu pieszych

z pracami archeologicznymi prowa-
dzonymi latem.

A.G.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Armii Krajowej o krok dalej

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO
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Drogi powiatowe
Za stan dróg zarządzanych przez staro-

stę, a położonych w granicach miasta, odpo-
wiada Powiatowy Zarząd Dróg. PZD zajmie 
się zimowym utrzymaniem ulic: Sienkiewi-
cza (od ul. Tatarskiej do 3 Maja), 3 Maja, 
Pl. Kościuszki, 11 Listopada, Kraszewskie-
go, Mazowieckiej, Niechodzkiej, Śmieciń-
skiej, Widnej (od Granicznej do Leśnej), 
Kargoszyńskiej (od Gostkowskiej do Asny-
ka), Sońskiej, Kwiatowej, Leśnej, Nużew-
skiej, Kąckiej, Towarowej i Siewnej. Te-
lefony kontaktowe w sprawie zimowego 
utrzymania dróg do PZD Obwód Drogowy 
przy ul. Sienkiewicza: (23) 672 54 14,  
673 78 15 oraz 672 47 47.

Drogi pod nadzorem  
marszałka województwa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich w Warszawie Rejon Drogowy Ciecha-
nów odpowiada za stan dróg wojewódzkich 
nr 615 (od granic miasta ul. Sienkiewicza do 
skrzyżowania z 17 Stycznia i ul. 17 Stycz-
nia do skrzyżowania z Tatarską), 616 (Gru-
duska) i 617 (od granic miasta ul. Przasnyska 
i Wojska Polskiego). Informacje w sprawie 
zimowego utrzymania tych ulic można uzy-
skać pod numerem telefonu (23) 673 44 11. 

Drogi krajowe
O przejezdność dwóch krajówek prze-

biegających przez Ciechanów dba Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, któ-
ra zleciła to zadanie Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych. Droga krajowa nr 50 w gra-
nicach miasta to ulice: Kasprzaka, Płońska  
i 11 Pułku Ułanów Legionowych do skrzy-
żowania z ul. Pułtuską. Krajowa „60” bie-
gnie ul. Płocką, Tatarską i Pułtuską. Telefony 
kontaktowe w sprawie zimowego utrzymania 
krajówek: (23) 654 62 84 i  672 23 05.

Na podstawie materiałów  
z Wydziału IMiOŚ

A.G.

Samorządu Miasta
gazeta

Sezon błota na gruntowych ulicach
Wraz z nadejściem sezonu jesienno-zimowego po-

gorszył się stan gruntowych dróg. Dla mieszkańców to 
prawdziwe utrapienie. Dla Urzędu Miasta także. Miasto 
w miarę możliwości łata, wyrównuje i wysypuje tłucz-
niem, ale wiele zależy od łaskawości aury, która często 
niweczy cały trud. Tymczasowym ratunkiem może być 
poprawienie stanu ulicy tzw. metodą potrójnego utrwa-
lenia nawierzchni asfaltową emulsją i grysami. To kosz-
towny sposób, dlatego miasta nie stać na stosowanie go 
tam, gdzie nie ma jeszcze kanalizacji sanitarnej. Podczas 
budowy sieci nawierzchnia uległaby zniszczeniu. Często 
jedyną radą na przetrwanie trudnego czasu jest cierpli-
wość i zrozumienie. A miasto będzie w miarę możliwo-
ści łatać, równać i wysypywać tłuczniem…

Wyremontowane drogi i chodniki
Zakończył się remont wewnętrznej drogi przy Po-

wstańców Wielkopolskich 10. Prace wykonała firma 
PASIKONIK z Ciechanowa. Ten sam wykonawca wy-
remontował prawą stronę chodnika przy ul. Witosa (na 
odcinku od ul. Pułtuskiej do Sikorskiego).Oba remonty 
kosztowały blisko 111 tys. zł. Zakończyła się też wy-
miana nawierzchni dalszej części chodnika na ul. Wy-
spiańskiego (odcinek od ul. Kicińskiego do Reymonta, 
lewa strona). 

Remont przepraw przez rzekę
Dobiega końca remont mostu na ul. Augustiańskiej. 

Wykonawca (Przedsiębiorstwo Robót Mostowych BU-
DIMOST z Płońska) poprawiło już stan konstrukcji 
przeprawy. W tym roku zostanie zlikwidowany uskok 
przy zjeździe z mostu. W przyszłym roku wykonany 
zostanie remont całej płyty mostu. Kładka dla pieszych 
jest już jak nowa. Wyremontował ją Rejonowy Związek 
Spółek Wodnych. W zakres prac remontowo-konserwa-
cyjnych weszło tu także umocnienie brzegu i skarp, kor-
pusów fundamentu i ścian przyczółków kładki.

Kontrole po deratyzacji
Dobiegła końca jesienna akcja deratyzacyjna, pro-

wadzona we wrześniu i październiku. Obowiązek jej 
przeprowadzenia spoczywał na właścicielach i zarząd-
cach budynków. Do Wydziału IMiOŚ spływają proto-
koły odszczurzania przeprowadzonego przez zarząd-
ców budynków, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
placówki oświatowe oraz TBS, ZWiK i PUK. Pracow-
nicy wydziału rozpoczęli i będą kontynuować kontrole  
z przeprowadzonej deratyzacji.

Straszą nas dzikie wysypiska
Kolejne śmieciowe znaleziska odkryto niedawno na 

Krubinie. Na ul. Podleśnej ktoś podrzucił zużyte jednora-
zowe pieluchy i chusteczki do pielęgnacji niemowlęcia. 
Stosy odpadów straszyły też na terenach między akwe-
nami wodnymi. Słów brakuje… Nieczystości sprzątają 
osoby zatrudnione przez Urząd Miasta w ramach prac 
społecznie użytecznych.

A.G.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Co to są standardy 
odśnieżania

Najprościej mówiąc są to wytyczne, któ-
rych musi przestrzegać firma świadcząca 
usługę zimowego utrzymania ulic. Standar-
dy określają docelowy stan dobrze utrzyma-
nej drogi oraz dopuszczalne odstępstwa, na 
przykład w przypadku, kiedy obfite, długo-
trwałe opady śniegu uniemożliwiają szybkie 
i skuteczne odśnieżenie. Wyższymi standar-
dami odśnieżania (najwyższy standard to I) 
obejmuje się drogi z intensywnym ruchem 
kołowym, zapewniające miastu drożność ko-
munikacyjną, drogi przyszpitalne, a także te, 
po których jeżdżą autobusy. To tłumaczy sy-
tuację, w której jedne drogi są już oczyszczo-
ne a inne jeszcze czekają w kolejce. Wszyst-
kiego naraz zrobić się nie uda, dlatego ustala 
się odpowiednią kolejność prac.

PUK przygotowany  
do zimy

W sezonie zimowym o przejezdność dróg 
miejskich i krajowych na terenie Ciechanowa 
będzie dbać Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych. Spółka jest dobrze przygotowana 
do nadchodzących warunków pogodowych. 
W październiku PUK wykonał przeglądy 
sprzętu. Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji: 
samochód ciężarowy wyposażony w pług, 
2 samochody z pługami i posypywarkami, 
ciągnik z pługiem odśnieżającym, ciągnik  
z naczepą piaskarki i pługiem, ładowarkę do 
załadunku soli i urządzenie do wytwarzania 
solanki. Pracownicy firmy pełnią całodobo-
we dyżury monitorując warunki atmosfe-
ryczne. PUK zobowiązał się do posiadania 
dwutygodniowego zapasu piasku i soli.

Przedsiębiorstwo jako jedyne stanęło 
do przetargu na zimowe utrzymanie miej-
skich ulic. Od listopada do połowy kwietnia 
przyszłego roku pracownicy PUK-u będą na 
bieżąco śledzić prognozy pogody i monito-
rować stan dróg. Na podstawie zebranych 
danych będą podejmować decyzje o wyjeź-
dzie na drogi utrzymywane w II i III stan-
dardzie. Wyjazdy na drogi o IV standardzie 
utrzymania muszą być każdorazowo akcep-
towane przez Urząd Miasta. 

ZIMA na drogach  
– każdy odpowiada za swoje

Zacznijmy od przypomnienia, że nie wszystkie ulice w Ciechanowie są zarzą-
dzane przez miasto. Brzmi paradoksalnie, a jednak… Częścią ulic opiekuje się 
gmina miejska, za swoje ulice odpowiadają zarządcy: powiatowy, wojewódzki  
i krajowy. Każdy z czterech właścicieli dba o zimowe utrzymanie dróg według 
określonych standardów. Mieszkańcy zaś muszą pamiętać, że do ich obowiązków 
należy uprzątanie śniegu i lodu z chodników przylegających do posesji.

Fragment nowego chodnika na ul. Wyspiańskiego
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– GRUDZIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 1-22.XII – warsztaty plastyczne dla 
dzieci i młodzieży /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• 4 XII godz. 19.00 – hity ze starej 
płyty /Kawiarnia Artystyczna/

• 10.XII godz. 16.30 – Poetycka Cho-
inka: tradycja świąteczna w wierszach, 
kolędy, pastorałki /Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia Nr 1 przy ul. Kiciń-
skiego 21/23/

• 18-20.XII – warsztaty taneczne, któ-
re prowadzoną instruktorzy i finaliści 
programu „You Can Dance” /COEK 
STUDIO, ul. Pułtuska 20a/

Spotkania

Konkursy

Wystawy

Pasowanie na przedszkolaka 
29 października w Przedszkolu  

Nr 5 miało miejsce uroczyste pa-
sowanie 25 dzieci z grupy „Pu-
chatki”. Aktu pasowania doko-
nała dyrektor Maria Gulczyńska.  
W obecności rodziców maluchy zło-
żyły przyrzeczenie, w którym obie-
cali być dobrymi przedszkolaka-
mi. Dzieci zaprezentowały wiersze  
i piosenki. Każde z nich otrzymało 
pamiątkowy dyplom i drobny upo-
minek.   

Lekcja niepodległości
10 listopada w Gimnazjum Nr 3 

obchodzono 91. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Ucznio-
wie klas 2e i 3a pod opieką Teresy 
Sokołowskiej przygotowali na tę 
okazję apel. W stworzeniu oprawy 
technicznej i plastycznej pomogli 
inni nauczyciele. Program artystycz-
ny wzbogaciły pieśni patriotycz-
ne. Występujący doskonale odegrali 
swoje role. Ich wypowiedzi wzrusza-
ły i skłaniały do refleksji. 

Nagroda dla Przedszkola Nr 10
6 listopada w siedzibie Narodo-

wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie rozstrzygnięto VII edycję 
ogólnopolskiego konkursu „Ekoze-
społy zmniejszają swój ślad ekolo-
giczny”. Miejskie Przedszkole Nr 10 
zdobyło II nagrodę. Przez cały rok 
szkolny dzieci pod opieką nauczycie-
lek zajmowały się tematyką przyrod-
niczą i ekologiczną. Przedszkolaki 
uczestniczyły w turniejach, kierma-
szach zdrowej żywności, zbierały 
makulaturę i baterie, segregowały 
śmieci, a materiały wtórne wyko-
rzystywały do zajęć dydaktycznych. 
Ekologiczne przedsięwzięcia uzupeł-
niły spotkania z leśniczym i policjan-
tem.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Pierwsze kroki „Żółwików”

• 6.XII godz. 16.00 – Mikołajki Show 
/sala widowiskowa CKiSz/

• 12.XII godz. 19.00 – koncert chary-
tatywny /Kawiarnia Artystyczna/

• 29.XII godz. 17.00 – Koncert No-
woroczny: Grupa Przeznaczenie /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

• 4.XII godz. 18.00 – wernisaż wy-
stawy malarstwa Wioletty Jaskólskiej 
„Portrety miast” /Galeria „C”/

• do 10.XII – „Maria Dąbrowska  
i jej związki z Mazowszem” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

• 15.XII godz. 18.00 – otwarcie wy-
stawy poplenerowej /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/

• XII – „Karty z dziejów Ciechanowa 
1939-1945” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

• XII – wystawa prac plastycznych 
słuchaczy Kolegium Nauczycielskie-
go w Ciechanowie /Galeria „Na Pię-
terku”/

27 października w Przedszkolu Nr 10 odbyło się pasowanie 3-let-
nich dzieci z grupy „Żółwiki”. W uroczystości wystąpiły 6-latki  
z grupy „Żyrafy”, które wygłosiły wiersz ,,Jaki powinien być wzo-
rowy przedszkolak” oraz wręczyły swoim młodszym koleżankom  
i kolegom drobne upominki.

Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych

Skończył się październik, a wraz z nim obchody Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Do projektu włączyło się Gim-
nazjum Nr 3. 

Gimnazjaliści w fotelu prezydenta

Maluchy zaprezentowały to cze-
go nauczyły się przez pierwsze mie-
siące w przedszkolu: śpiewały pio-
senki, recytowały wiersze i tańczyły. 

Po złożeniu przyrzeczenia, dy-
rektor placówki Bożena Wernik 
lizakową różdżką pasowała ich 
na przedszkolaków. Dzieci otrzy-
mały „rożki obfitości” i stały się 
pełnoprawnymi członkami przed-
szkolnej społeczności.  

Dużą frajdę sprawiła im zaba-
wa w  halloween. Rodzice zadba-
li o odpowiednie stroje dla swo-
ich pociech. Można było spotkać 
czarownice, duszki i wampiry. 
„Żółwiki” wykonały wesołe dusz-
ki odbite z dłoni i uczestniczyły  

w konkursach takich jak taniec na 
miotle, czy okrzyk najstraszniejszego 
ducha.                                            red.

• 7.XII godz. 17.00 – finał „Małej 
Miss Mikołajkowej i Małego Miste-
ra Mikołajkowego” /COEK STUDIO, 
ul. Pułtuska 20a/

Oprac. K.D.

Scena Zaułek
Po kilku miesiącach przerwy wraca 

Scena Zaułek. Pomysłodawcą i gospo-
darzem cyklu spotkań zatytułowanych 
„Myśli Uszanowane” jest ciechanow-
ski bard i kompozytor Wojtek Gęsicki. 
Inicjatywa nawiązuje do tradycji ka-
baretowo-poetyckiej związanej z daw-
ną „Tremą”. 16 grudnia o godz. 19.00  
w Kawiarni Artystycznej wystąpi Bar-
bara Raduszkiewicz. 

W ramach lekcji WOS 18 listo-
pada uczniowie z Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 1 odwiedzili Urząd 
Miasta. Młodzież spotkała się z za-
stępcą prezydenta Ewą Gładysz, se-
kretarzem miasta Zbigniewem Sawic-
kim oraz wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta Ewą Kaczyńską. Gimnazja-

liści wysłuchali opowieści o pracy  
w urzędzie oraz zwiedzili Biuro Ob-
sługi Interesanta i gabinet prezydenta, 
gdzie robili sobie pamiątkowe zdjęcia  
w prezydenckim fotelu. Na pamiątkę 
wizyty młodzi goście otrzymali ga-
dżety z logo miasta.

red.

W inscenizacji „Sąd nad książką” 
widzowie mieli okazję przenieść się 
na salę sądową. Młodzi aktorzy wcie-
lili się w role: Sędziego, Oskarżycie-
la i Obrońcy. Nie zabrakło świad-
ków. Ostatecznie książka obroniła się.  
Po wysłuchaniu stron, Sędzia skazał 
ją na konieczność pozostania z ludź-
mi, podkreślając jej niezaprzeczalną 
wartość. Oprócz inscenizacji członko-
wie Koła Przyjaciół Biblioteki zadbali 
o bogaty kalendarz imprez. Korytarze 
szkolne zostały przystrojone plaka-
tami reklamującymi nie tylko ideę 
święta, ale także działalność biblio-
teki. Czytelnicy mogli obejrzeć dwie 

gazetki poświęcone zaletom czytania. 
Bibliotekę odwiedziła Małgorzata No-
wakowska (na zdjęciu), nauczycielka 
języka polskiego z MZS Nr 1, któ-
ra opowiedziała o życiu i twórczości  
Henryka Sienkiewicza. W programie 
obchodów znalazły się też spotkania 
biblioteczne, które miały na celu naukę 
praktycznego korzystania ze zbiorów. 
Z głośników radiowęzła można było 
słychać recenzji i fragmentów książek 
dostępnych w bibliotece szkolnej. 

    red.



www.um.ciechanow.pl

11gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

kotyków przez mło-
dzież gimnazjalną 
i ponadgimnazjalną. Grupa liczy  
12 osób. Trwa jeszcze nabór do po-
szczególnych ról. Pierwszym etapem 
będą zajęcia warsztatowe. Próby do 
samego przedstawienia rozpoczną się 
w przyszłym roku. Praca potrwa kilka 
miesięcy, a jej rezultaty będzie moż-
na oglądać nieodpłatnie w ciechanow-
skich szkołach. 

P.H.
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Podnoszenie kwalifikacji lub nauka zawodu sprawiły uczestni-
kom programu wiele radości

Stanisław Płoski – to znany architekt modernizmu, laureat wie-
lu konkursowych projektów, do 1964 roku główny architekt Komi-
tetu Urbanistyki i Architektury. Dla Zespołu Szkół Technicznych  
w Ciechanowie to przede wszystkim patron. Jego pamięć uczczono 
30 października. 

Oprócz społeczności szkolnej 
w uroczystości wzięli udział przed-
stawiciele władz samorządowych, 
dyrektorzy ciechanowskich szkół  
i instytucji oraz przedstawiciele gim-
nazjalnych samorządów uczniow-
skich. Dyrektor Sławomir Kubiński 
w swoim przemówieniu nawiązał do 

tradycji, która ma ogromny 
wpływ na teraźniejszość. Waż-
nym punktem uroczystości było 
podpisanie umowy o współpra-
cy ZST z Mazowieckim Ośrod-
kiem Badawczo-Innowacyjno-
Szkoleniowym „Spawalnik” 
Metaltech oraz firmą OAT Spe-
cjalistycznym Budownictwem 
Komunikacyjnym. Miłym ak-
centem obchodów były nagro-
dy dyrektora, przyznane na-
uczycielom oraz pracownikom 
administracyjnym wyróżniają-
cym się w pracy. Otrzymali je: 
wicedyrektor Izydor Ambro-
ziak, Ewa Krajza, Katarzyna 
Szymańska, Aneta Szczepań-
ska-Piczak, Sławomir Rzecz-
kowski, Bogumiła Olszewska  

i Jan Bernatowski. W części artystycz-
nej wystąpił Zespół Muzyki Dawnej 
„Horrendus” pod kierunkiem Bogu-
miły Nasierowskiej. Swoje umiejętno-
ści zaprezentowali też uczniowie ZST, 
którzy przygotowali humorystyczne 
scenki z życia szkoły. Były tańce oraz 
pokaz ognia.

red.

Dzień Patrona w ZST 

Wybory Mikołajkowe
Ciechanowski Ośrodek Eduka-

cji Kulturalnej STUDIO organizuje 
wybory „Małej Miss Mikołajkowej 
i Małego Mistera Mikołajkowego”. 
O zaszczytny tytuł mogą ubiegać 
się dzieci w wieku od 4 do 9 lat. 
Udział kandydatów wymaga zgo-
dy rodziców lub opiekunów praw-
nych. Eliminacje zostaną przepro-
wadzone 26 listopada o godz. 17.00 
w siedzibie STUDIA, znajdującej 
się przy ul. Pułtuskiej 20a. Finał 
odbędzie 7 grudnia o godz. 17.00. 

Zrób najładniejszego Aniołka
STUDIO zachęca też do udziału 

w konkursie plastycznym „Aniołki 
Bożonarodzeniowe”. To wyzwanie 
dla uzdolnionych manualnie dzieci  
i kreatywnej młodzieży. Do kon-
kursu można zgłosić 1 pracę  
o rozmiarze minimum 30 cm. 
Technika dowolna (mile widzia-
ne figurki). Prace można nadsy-
łać lub dostarczać osobiście do 
18 grudnia na adres STUDIA. Se-
kretariat placówki czynny jest  
w godz.9.00-16.00.                 

Więcej informacji na temat konkursów można uzyskać pod nr telefonu 
(23) 672 55 04.     

Po środki z Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów Unijnych 
po raz kolejny sięgnął Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Pracownicy 
MOPS w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki realizują projekt 
„Szansa na lepsze jutro”. Tegorocz-
ne przedsięwzięcie ruszyło w kwiet-
niu. Już w grudniu zadanie dobiegnie 
końca. Tym razem opieką objęto ko-
rzystające ze świadczeń pomocy spo-
łecznej 34 bezrobotne osoby oraz 

Dobry start w lepsze jutro
Każdy człowiek ma potencjał, ale tak to już jest, że nie każdy 

umie korzystać z wrodzonego zasobu zdolności i trafiających się 
możliwości. Na przyczynach tego stanu rzeczy znają się fachowcy, 
którzy pomagają ludziom mniej zaradnym odnaleźć miejsce w świe-
cie. Pomoc, choć płynie z serca, wymaga sporych nakładów finanso-
wych.

członków ich rodzin, po-
zostających we wspól-
nym gospodarstwie do-
mowym. To łącznie 130 
osób, które korzystają 
ze wsparcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej 
i społecznej. Uczestni-
cy projektu uczą się jak 
aktywnie poszukiwać 
pracy, zdobywają lub 
podnoszą kwalifikacje 
zawodowe dostosowane 
do potrzeb rynku pracy  
i własnych predyspozy-
cji. Biorą udział w za-

jęciach w jednej z sześciu grup szko-
leniowo-zawodowych, treningach 
umiejętności życiowych i społecznych, 
warsztatach w zakresie poradnictwa 
obywatelskiego, warsztatach dla ro-
dziców, dzięki którym nabywają lub 
podnoszą umiejętności wychowawcze. 
Budżet projektu oszacowany został na 
kwotę blisko 356 tys. zł, z czego wkład 
miasta stanowił nieco ponad 10 % jego 
wartości, tj. 37,4 tys. zł.

red.

5 listopada w Kawiarni Artystycznej CKiSz odbyły się „Ciecha-
nowskie Zaduszki”, poświęcone osobom, które odeszły w tym roku. 
Wspomniano Edwarda Lewandowskiego, Jerzego Pełkę, Teresę 
Pszczółkowską i Grzegorza Roszko. Wszyscy oni związani byli z kul-
turą i historią naszego miasta. 

Edward Lewandowski był niegdyś 
dyrektorem Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej, Jerzy Pełka odszedł pozosta-
wiając pusty fotel jego wicedyrektora, 
Teresa Pszczółkowska pełniła funkcję 
kustosza w Zamku Książąt Mazowiec-
kich, wreszcie Grzegorz Roszko przez 
wiele lat dyrektorował Muzeum Pozy-
tywizmu w Gołot-
czyźnie. 

W programie 
znalazł się koncert 
ku czci zmarłych w 
wykonaniu uczniów 
Szkoły Muzycznej 
oraz wiersze w in-
terpretacji uczen-
nic II LO. Spotka-
nie miało charakter 
otwarty. Obok przy-
byłych i czytają-
cych swoje dedyka-
cje poetów, każdy 

Znicze pamięci

miał możliwość wspomnieć bliskie 
osoby, których dziś nie ma. Przywoła-
no postacie Tadeusza Tybuchowskie-
go, Grzegorza Michniaka, Krzysztofa 
Lewandowskiego, Leona Kawęckiego 
i wielu innych. Na scenie zapłonęły 
znicze pamięci. 

Ewa Stangrodzka

27 października Ciechanowski 
Teatr Profilaktyczny prowadzony 
przez miejskie Biuro ds. Rozwiązy-
wania Problemów Uzależnień, przy 
współpracy z Wydziałem Kulturo-
znawstwa Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej zorganizował casting 
do spektaklu „Winni”. Scenariusz 
napisał student PWSZ Tomasz Told-
sorf, lider ciechanowskiego zespołu 
Lemon Grass. Teatr jest to elememt 
kampanii przeciwko zażywaniu nar-

Teatr przeciwko  
NARKOTYKOM

zaprasza  
do udziału w konkursach
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Państwo Marianna i Lucjan Mikołajczykowie zawarli związek małżeń-
ski 2 maja 1959 roku. Pani Marianna urodziła się w 1940 r. w Ciemniewie. 
15 lat przepracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Go-
łotczyźnie. Pan Lu-
cjan urodził się  
w 1934 r. w Dębow-
cu. Pracował w Pań-
stwowym Ośrod-
ku Maszynowym w 
Sońsku i Rolniczej 
Spółdzielni Produk-
cyjnej w Burkatach. 
Para od 1996 roku 
mieszka w Ciecha-
nowie. Wychowała 
dwoje dzieci i do-
czekała się dwojga 
wnucząt i jednego 
prawnuka. 

Państwo Halina i Eugeniusz Urbańscy pobrali się 13 maja 1959 r. Pani 
Halina urodziła się w 1940 r. w miejscowości Stawy. Pracowała w ciechanow-
skiej Przetwórni Owocowo-Warzywnej, a następnie w Zakładach Drukarskich 
„Gryf”. Pan Eugeniusz urodził się w 1936 r. w Ciechanowie. Pracował w Ce-
gielni Krubin, później w PPRN. 41 lat zawodowego życia spędził w Telekomu-
nikacji Polskiej. Społecznie zaangażował się w działalność Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Został uhonorowany m.in. Brązowym Medalem Zasługi oraz Złotą 
i Srebrna Odznaką Pożarnictwa. Małżonkowie zostali obdarzeni dwójką dzieci 
i trójką wnuków. 

Państwo Marianna i Władysław Rycerz związali się ze sobą 16 listo-
pada 1959 roku. Pani Marianna urodziła się w 1941 r. w Wólce Garwarskiej. 
Pan Władysław urodził się w 1940 r. Jest rodowitym ciechanowianinem. Oboje 
pracowali w ciechanowskim Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. Para ma dwoje 
dzieci, siedmioro wnucząt i jednego prawnuka. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz li-
sty gratulacyjne. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz wręczyła im pamiątkowe 
płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły 
lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

Twórcy filmu. Od lewej: producent M. Pawlicki i A. Go-
łębiewski 

50 lat wspólnej drogi…
14 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowały trzy pary z Ciechanowa. 

Ciechanowianie w filmie

O świcie 6 grudnia 1942 
roku oddział niemieckiej żan-
darmerii otoczył ich domy 
paląc żywcem 34 osoby za 
to, że mimo grożącej im kary 
śmierci zdecydowali się po-
móc Żydom – swoim sąsia-
dom. Wśród ofiar znaleźli się 
Adam i Bronisław Kowal-
ski oraz pięcioro ich dzieci. 
Konstrukcja filmu opiera się 
na inscenizacji tamtych wy-
darzeń i relacji świadków.

Jest to film szczególny. 
Kilka scen realizatorzy kręcili przed 
rokiem w Ciechanowie, przy cukrow-
ni oraz dworku przy wiadukcie, a także  
w okolicach Sońska i Radzanowa. 
Część osób zaangażowanych w pro-
dukcję to ciechanowianie, bądź oso-
by związane z naszym miastem.  
W rolę Bronisława Kowalskiego (jed-
ną z głównych) wcielił się Artur Lis 
(współtwórca Teatru Plastycznego 
MAKATA). W filmie zadebiutowa-
li m.in. Ludwika Sobieraj (córka Le-
onarda Sobieraja) oraz Mikołaj, Szy-
mon i Kornel Wiśniewscy – (synowie 
Artura Wiśniewskiego). Dźwięk reali-
zował pochodzący z Ciechanowa Ra-
dosław Ochnio, charakteryzację wy-
konywał Janusz Kaleja, przez jakiś 
czas związany z Ludowym Zespołem 
Artystycznym „Ciechanów”. 

Pomysł filmu narodził się podczas 
pobytu Macieja Pawlickiego w USA, 
kiedy to, jak powiedział – bezradnie 
notował pojawiające się „dowody” na 

rzekomo wrodzony antysemityzm Po-
laków. Dziś uważa za swój obowiązek 
dostarczenie prawdziwej wiedzy na 
ten temat. 

Projekcja odbyła się równocze-
śnie w dwóch salach. W uroczysto-
ści wzięła udział żona prezydenta RP 
Maria Kaczyńska oraz szef Kancelarii 
Prezydenta Władysław Stasiak, którzy 
po projekcji filmu wręczyli pośmiert-
nie Krzyże Komandorskie Orderu 
Odrodzenia Polski  dla Bronisławy 
i Adama Kowalskich, Heleny i Pio-
tra Obuchiewiczów, Karoliny i Wła-
dysława Kosiorów oraz Marianny  
i Stanisława Kosiorów. Odznacze-
nia odebrali członkowie rodzin,  
w tym potomkowie jedynego ocalałego  
z tragedii Jana Kowalskiego. Film zo-
stał zrealizowany przez Picaresque 
i Telewizję Polską we współpracy  
z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej  
i Narodowym Centrum Kultury.

Ewa Stangrodzka

Krwawe starcia na Mazowszu
„Wybrane aspekty walki 1939 roku na Północnym Mazowszu” 

to tytuł pierwszego spotkania w nowej siedzibie biblioteki regional-
nej ze stałego cyklu „Z Bibliotecznej Półki…”. Spotkanie odbyło się 
4 listopada. Gościem był major rezerwy Wojska Polskiego Wiesław 
Bartkowicz, który aktualnie jest kierownikiem Klubu Garnizonowe-
go w Ciechanowie. 

20 października w kinie Silverscreen w Warszawie odbyła się pre-
miera filmu „Rodzina Kowalskich”. Półtoragodzinny fabularyzowa-
ny dokument w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego i Macieja Paw-
lickiego jest próbą rekonstrukcji przedwojennego życia niewielkiego 
mazowieckiego miasteczka (Ciepielów koło Radomia), sąsiedzkich 
stosunków między Polakami i Żydami oraz dramatu mieszkających 
tam rodzin Kowalskich, Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów. 

Prelekcja zorganizowana zosta-
ła w związku z przypadającą w tym 
roku 70-tą rocznicą wybuchu II woj-
ny światowej. Najwybitniejszym ba-
daczem tego zagadnienia jest profe-
sor Ryszard Juszkiewicz – historyk 
mieszkający w Mławie, autor najnow-
szej publikacji „Wrzesień 1939 na 
północnym Mazowszu”. – W swoich 
badaniach prof. Juszkiewicz twier-
dzi, iż więcej polskich oficerów zgi-
nęło w sowieckich obozach zagłady, 
niż w latach 1939-1945 – podkreślał  
W. Bartkowicz. Polscy oficerowie, 
którzy dostali się do niewoli niemiec-
kiej w większości przeżyli. Niemcy 
bowiem respektowali prawo między-
narodowe, czego nie można powie-
dzieć o sowietach. Armia Modlin zo-

stała powołana 21 marca 1939 r. Jej 
zadaniem była obrona północnego 
Mazowsza. W skład armii wchodziły 
8 dywizja piechoty, 20 dywizja pie-
choty, Nowogródzka Brygada Kawa-
lerii i Mazowiecka Brygada Kawa-
lerii. – W przeciągu 6 dni jednostki 
zostały przerzucone z Kresów na teren 
Mazowsza i tu rozlokowane – konty-
nuował major. Rozpoznawano teren  
i przygotowywano się do obrony.  
Z początkiem 1939 r. ogłoszono mobi-
lizację. Pod pozorem ćwiczeń żołnie-
rze przygotowywani byli na wybuch 
wojny. Kampania zapisała się złotymi 
literami nie tylko w historii narodu, 
ale przede wszystkim w historii oręża 
polskiego. 

red.
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Promyk punktuje
25 października w Sierpcu 

odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików w Ta-
ekwondo Olimpijskim. Zawod-
nicy rywalizowali w trójboju, na 
który złożyły się walka, poomse 
oraz konkurencje sprawnościo-
we. Ciechanów reprezentowa-
ny był przez siedmiu zawodni-
ków TKKF Promyk. Najlepiej 
zaprezentowali się Krzysztof 
Dąbrowski, Wiktor Piotrowski 
i Karolina Dworzyńska – wszyscy wygrali swoje kategorie wagowe. Drugie miej-
sce wywalczył Dawid Obidziński, a miejsca czwarte – Adrian Warzyński, Sławo-
mir Gałązka i Jan Wiśniewski. Łącznie zawodnicy Promyka zdobyli 15 punktów  
w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Brąz atletów Mazovii
Męska reprezentacja atletów CLKS Mazovia wywalczyła brązowy medal 

w czwartym rzucie Drużynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciężarów. 
W zawodach, które zostały przeprowadzone 23 października w Bydgoszczy, 
wystartowali: Mariusz Rytkowski, Sebastian Pawlikowski, Arsen Kasabijew, 
Krzysztof Kalicki i Michał Smoleński. Ciechanowianie ulegli tylko zespołom 
Tarpana Mrocza i Budowlani Opole. 

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Wraz z rokiem szkolnym 2009-2010 rozpoczęła się nowa edycja Mazowiec-

kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Po raz XII do rywalizacji przystąpiły dzie-
ci i młodzież ciechanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Stawką był 
awans do finałów. Poprzednie Igrzyska zostały przeprowadzone w Siedlcach  

i Radomiu, następne od-
będą się w Ciechanowie 
i Ostrołęce. W paździer-
niku w Radomiu pod-
sumowano tegoroczne 
rozgrywki i przekazano 
flagę igrzysk następnym 
organizatorom. Sztan-
dar uroczyście przejął 
zastępca prezydenta Ce-
zary Chodkowski i pre-
zes Szkolnego Związ-
ku Sportowego Ziemi 
Ciechanowskiej Janusz 
Kącki. 

Natalia Kraszewska mistrzynią Polski
Ciechanowianka Natalia Kraszewska wywalczyła Mistrzostwo Polski  

w podnoszeniu ciężarów juniorek do lat 17. Zawody zostały rozegrane w dniach 
6-8 listopada w Ostrowi  Mazowieckiej. Reprezentantka klubu CLKS „Mazovia” 
w kategorii wagowej do 58 kg podniosła w dwuboju 146 kg. To już jej drugi zło-
ty medal w tym roku. – Cieszę się, że moja praca przyniosła efekty – powiedziała 
młoda atletka. Dobrze zaprezentowali się też pozostali zawodnicy „Mazovii”, 
którzy zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej. 

MKS raz na wozie, raz pod wozem
28 października MKS Ciechanów pokonał Koronę Ostrołęka 4:2. W meczu 

Pucharu Polski ciechanowsko-ostrołęckiego okręgowego związku piłki nożnej 
nasi zawodnicy do 80 minuty przegrywali 2:0. Dwie bramki (w 80 i 89 minucie) 
zdobył Kamil Olszewski. W dogrywce na 3:2 podwyższył Michał Dobrowolski, 
a wynik na 4:2 ustalił Łukasz Sobczak. Tym samym drużyna MKS-u awansowa-
ła do finału. 14 listopada, na zakończenie jesiennej rundy MKS Ciechanów prze-
grał wyjazdowy mecz z BKS Hutnik Warszawa (0:1) i na półmetku rozgrywek 
uplasował się na siódmym miejscu. Jedyny gol padł w 38. minucie spotkania.  

red.
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Ukończyła studia pedagogiczne 
o kierunku edukacja początkowa.  
W zawodzie pracuje od 25 lat. Jest 
nauczycielem dyplomowanym. W 
SP Nr 3 pracuje od 10 lat i prawie od 
tylu lat jest szkolnym koordynatorem 
ds. promocji zdrowia. Opracowuje  
i wdraża programy profilaktyczne, 
w których szczególne miejsce zaj-
muje ochrona środowiska. Jest ini-
cjatorką i współorganizatorką mię-
dzyszkolnego konkursu „Wiedzy 
o ekologii” dla klas II. Corocznie 
biorą w nim udział uczniowie ze 
szkół ciechanowskich oraz okolicz-
nych szkół wiejskich. Fundatora-
mi nagród dla zwycięzców konkur-
su są: Wydział Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska w Ciechano-
wie oraz Nadleśnictwo Ciechanów. 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Mirosława Wojtaś
Wiadomości sportowe

Nauczycielka kształcenia zintegrowanego w MZS Nr 1 w Cie-
chanowie. Prywatnie mężatka z dwójką dzieci (Bartosz 21 lat, 
Kinga 14 lat).

Mirosława Wojtaś o sobie
Cieszy mnie... każdy sukces mojego wychowanka, nawet ten najmniejszy, 
ale osiągnięty dzięki pracowitości i wytrwałości w dążeniu do celu.
Obawiam się... tego, jakie efekty edukacyjne przyniesie nowa podstawa 
programowa.
Lubię… kontakt z dziećmi, bo są spontaniczne i szczere.
Najbardziej boli mnie... gdy widzę chore dzieci, które cierpią i są nie-
szczęśliwe.

Od lewej: J. Ludwiński (SZS Radom), zastępca prezydenta  
C. Chodkowski, J. Kącki i D. Zambrzycki (SZS Ostrołęka)

Ostatnio prezento-
wała naszą szkołę na  
I wojewódzkiej kon-
ferencji szkół, które 
uzyskały certyfikat 
„Szkoły Promującej 
Zdrowie”. M. Wojtaś 
przygotowała i przed-
stawiała tam prezenta-
cję multimedialną na 
temat „Dobre relacje 
nauczyciel – uczeń”. 
Prowadzi zespół ta-

neczny „Tęcza”, do którego należą 
uczennice z klas I-III. Ich występy 
uświetniają uroczystości szkolne, 
miejskie i zawody sportowe. Taniec 
daje wiele satysfakcji i zadowolenia 
zarówno dzieciom jak i ich rodzi-
com, którzy mogą podziwiać swo-
je pociechy na forum publicznym.  
W pracy zawodowej ceni pracowi-
tość i sumienność. Prowadzi lekcje 
otwarte, na które zaprasza swoje ko-
leżanki ze szkoły i rodziców, mo-
gących obserwować swoje dziecko 
podczas pracy na lekcji. Realizo-
wała program „Ekozespoły w mojej 
szkole”, współpracuje z Biurem ds. 
Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień, które sfinansowało warszta-
ty zajęciowe dla dzieci z klas I –VI 
mających problemy emocjonalne.

red. 

Sprawnie przebiega moderni-
zacja hali Mazovii. Wykonane zo-
stały prace rozbiórkowe, postawio-
no ścianki działowe, położono tynki, 
wymieniono okna oraz wzmocniono 
konstrukcję obiektu. Obecnie trwają 

Hala w budowie
prace nad przedłużeniem trybun oraz 
przebudową instalacji wodno-kana-
lizacyjnej, sanitarnej i elektrycznej.  
W najbliższych dniach, jeśli pozwoli 
pogoda ekipa budowlana zabierze się 
za wzmocnienie konstrukcji dachu. 

Remont ma potrwać 
do końca roku. Po 
zakończeniu inwe-
stycji miasto będzie 
gotowe na organiza-
cję imprez o randze 
międzynarodowej w 
tym obiekcie. 25 li-
stopada prezydent 
Ciechanowa podpisał 
umowę na dofinanso-
wanie modernizacji 
hali kwotą 900 tys. 
zł ze środków skarbu 
państwa.

P.H.
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– Jesienią 1918 roku zała-
mała się siła zaborców. Ustały 
przemoc, krzywda, ucisk, poni-
żenie. Rzeczpospolita odzyska-
ła upragnioną niepodległość.  
Z pozbawionej konturów pla-
my na mapie znów stała się 
samodzielnie stanowiącym  
o sobie państwem, przynosząc 
swoim obywatelom nadzieję, 
że przyszłość będzie zależeć od 
ich woli – powiedział Waldemar War-
dziński podczas swojego przemówie-
nia. Raz jeszcze do apelu poległych 
wezwane zostały ofiary krwawych 
walk, stoczonych w ciągu 123. lat za-
borów. Zabrzmiały salwy honorowe. 
Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem 
marszałka obchody przeniosły się do 
kościoła farnego, gdzie została odpra-
wiona msza święta w intencji ojczy-
zny. Patriotyczną zadumę uwieńczył 
koncert „Wielkie Dzieła Polskich Mi-

Wspomnienie bohaterów 

Cytat miesiąca 
39. sesja Rady Miasta. Przewodniczący Rady Tomasz Grembowicz: 

 – Powinniśmy trochę rzetelniej podchodzić do obowiązków radnego, do pra-
cy, przebywania do końca na sesji Rady Miasta. (…) Proszę żeby koledzy, któ-
rzy opuszczają przed czasem sesję potraktowali to jako swoistą żółtą kartkę. 

Przedsięwzięcie spotkało się z du-
żym zainteresowaniem, głównie ze 
strony młodych ludzi. Na konkurs na-
płynęło ponad 80 prac. Nagrodę głów-
ną w wysokości 700 zł zdobył Grze-
gorz Kozłowki. Po 500 zł 
otrzymali Karolina Micha-
lak i Wojciech Koziara, a 
Dominik Kamiński, Artur 
Szczepankowski i Aleksan-
dra Gryciuk po 300 zł. Jury 
pod przewodnictwem Marka 
Zalewskiego przyznało też 
13 nagród pocieszenia w po-
staci albumów fotograficz-
nych. –  Ci, którym nie uda-
ło się wygrać, bądź w ogóle 
nie wzięli udziału w konkur-

Podpatrzone zakątki miasta 
„Ciechanów w obiektywie” – to tytuł najnowszej wystawy, 

otwartej 6 listopada we wnętrzach Galerii „C”. Inicjatorem eks-
pozycji było Centrum Handlowe „Mrówka”, które ogłosiło kon-
kurs na najciekawsze zdjęcie miasta. 

sie, mają szanse spróbować swoich sił  
w przyszłym roku – zachęcał szef Ga-
lerii „C” M. Zalewski. Wystawę moż-
na oglądać do 30 listopada. 

K.D.

strzów”. W Farze usłyszeliśmy soli-
stów Opery Narodowej: Magdalenę 
Idzik (mezzosopran), Justynę Recze-
niedi (sopran), Adama Zdunikowskie-
go (tenor) i Andrzeja Kostrzewskiego 
(baryton). W repertuarze znalazły się 
arie i pieśni znakomitych kompozyto-
rów takich jak Fryderyk Chopin, Sta-
nisław Moniuszko, Ignacy Paderew-
ski, Karol Szymanowski, Mieczysław 
Karłowicz, czy Feliks Nowowiejski. 

K.D.

Koncert był mieszanką  punku, 
jazzu i reggae. Powstała w 1983 roku 
formacja Izrael urzekła publiczność 
spolszczonymi rytmami regge. Mu-
zycy zagrali w składzie: Robert Bry-
lewski (były lider Brygady Kryzys), 
Paweł Rozwa-
dowski (gitara i 
spiew), Dariusz 
Malejonek (gi-
tara i śpiew), 
Piotr Subotkie-
wicz (flet i kla-
wisze), Sławo-
mir Wróblewski 
(bas), Piotr Ży-
żelewicz (per-
kusja), Włodzi-
mierz Kiniorski 
(saksofon, flet 

Od punku i jazzu po reagge
Legendarny zespół Izrael 7 listopada był gościem Ciechanow-

skiej Sceny Muzycznej. Przed występem undergroundowej grupy  
w Kawiarni Artystycznej CKiSz zaprezentowali się lokalni wyko-
nawcy: Bliss i Zespół Bez Przesady Jazzowy.

i przeszkadzajki) i Ewa Brylewska 
(chórki). Organizatorem wieczoru 
było Centrum Kultury i Sztuki, Sto-
warzyszenie Psychoart oraz agencja 
muzyczna Drug Free.  

red.

11 listopada świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Tego dnia w Ciechanowie miedzy nitkami ul. Armii 
Krajowej wkopano kamień węgielny pod budowę pomnika upa-
miętniającego żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę w latach  
1939-1956. Dalsze uroczystości odbyły się na Placu Piłsudskiego, 
gdzie zebrały się władze samorządowe, parlamentarzyści, żołnierze 
oraz poczty sztandarowe. 

Podopieczni STUDIA  
niezawodni na parkiecie

Podopieczni 
Ciechanowskie-
go Ośrodka Edu-
kacji Kulturalnej 
STUDIO uczest-
niczyli w Mię-
dzynarodowym 
Festiwal Tańca 
Nowoczesnego, 
który odbył się 
w dniach 13-15 
listopada w Bia-
łymstoku. W gru-
pie wiekowej do 
15 lat nasi tancerze zajęli I i IV miej-
sce w kategorii disco dance oraz III  
w kategorii hip-hop (formacje). Cie-
chanowianie dobrze zaprezentowali się 

też na tle swoich rówieśników powyżej 
15 lat i zdobyli II miejsce w kategorii 
disco dance i IV – w tańcach miesza-
nych.                                              red.

Pracom konkursowym z zaciekawieniem przyglądała się 
zastępca prezydenta E. Gładysz

Zespół Izrael

Publiczność dobrze się bawiła

Solistki operowe: M. Idzik i J. Reczeniedi

Wmurowanie kamienia węgielnego


