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21 kwietnia w Kołobrzegu na Kongresie Polskiego 
Klubu Infrastruktury Sportowej, Ciechanów otrzymał wy-
różnienie „Sportowa Gmina 2010 roku”. W imieniu Pre-
zydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego odebrał 
je Jerzy Omieciński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (na zdjęciu z prawej). O przyznaniu naszemu 
miastu zaszczytnego tytułu zadecydował stan bazy spor-
towo-rekreacyjnej, nakłady gminy na infrastrukturę spor-
tową i sport, rodzaj organizowanych imprez sportowych 
i rekreacyjnych oraz pomoc gminy w działalności orga-
nizacji, stowarzyszeń i klubów sportowych. Wyróżnienie 
przyznawane jest pod Honorowym Patronatem Marszał-
ków Województw. W skład kapituły wchodzą eksperci  
z dziedziny zarządzania instytucjami sportowymi, wybitni 
sportowcy oraz dziennikarze sportowi. Ciechanów zyskał 
prawo do posługiwania się tytułem, logo i certyfikatem 
„Sportowa Gmina” we wszystkich działaniach promocyj-
nych i reklamowych. Wyróżnienie uzyskały tylko dwa 
samorządy z województwa mazowieckiego: Ciechanów  
i Płońsk.                                                                       red.
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XVI Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży w sportach halowych w tym roku 
odbywała się na Mazowszu. W kwietniu 
Ciechanów był gospodarzem zawodów  
w podnoszeniu ciężarów i taekwondo 
olimpijskim, w maju w tenisie stołowym.  
W Glinojecku walczyli zawodnicy taekwon-
do ITF. Mazovia Ciechanów wygrała klasy-
fikację klubową w Polsce wśród mężczyzn, 
panie zajęły II miejsce. Nie zawiedli również 
taekwondziści z Promyka, którzy w punkta-
cji klubowej zajęli II miejsce. W uroczysto-
ści zakończenia Olimpiady uczestniczył Mi-
nister Sportu Adam Giersz, który wręczył 
puchary wspólnie z zastępcą prezydenta Ce-
zarym Chodkowskim. Dzięki zorganizowa-
niu olimpijskich zmagań do ciechanowskich 
klubów w wymienionych dyscyplinach trafi 
sprzęt o wartości ponad 200 tys. zł.        red.

Nadfosna jest już gotowa, na Mikołajczyka trwają prace

Nagrody wręczają: minister A. Giersz (z prawej) 
i zastępca prezydenta Ciechanowa C. Chodkowski

Ciechanów gościł 
Olimpiadę Młodzieży

Zabytkowa kostka na Nadfosnej i Mikołajczyka
Miasto  poprawia wygląd uliczek 

przyległych do Warszawskiej. Na ul. 
Nadfosnej stanęły nowe latarnie, zostało 
już zakończone układanie nawierzchni  
z zabytkowej kostki odzyskanej z ul. 
Warszawskiej. Kostka ta będzie wyko-
rzystana także w ul. Mikołajczyka, gdzie 
prowadzone są prace budowlane. Trwają 
roboty na ul. Ściegiennego.             P.H.

Jesteśmy 
Sportową Gminą Roku

Drugie domy naszych pociech
Nowy oddział w Przedszkolu Nr 5, kolejna świetli-

ca opiekuńczo –wychowawcza (przy Parafii Św. Tekli)  
– to propozycja miasta dla rodziców, którzy chcą na kilka 
godzin dziennie powierzyć swoje dzieci opiece miejskie-
go samorządu. Zgodnie z zapisami w budżecie utrzyma-
nie przedszkoli będzie w tym roku kosztować miasto pra-
wie 7 mln zł, na świetlice wydamy 115 tys. zł (dodatkowe  
30 tys. jest przeznaczone na letni wypoczynek podopiecz-
nych świetlic).                                                            E.B.

więcej na str. 7

Spring Blues Night
W dniach 18-19 czerwca na terenie dworku przy 

dawnej cukrowni (ul. Fabryczna 11) po raz dwuna-
sty zagra czołówka zespołów bluesowych z Polski  
i Europy. Muzycznych wrażeń dostarczą: Flesh Cre-
ep, Why Ducky?, Big Fat Mama, HooDoo Band, De-
itra Farr & Rene Trossman All Stars Band, Mr Blues, 
Marek Makaron Trio, Przytuła & Kruk oraz Apostolis 
Anthimos Trio. Organizatorami przedsięwzięcia są: 
Stanisław Antośkiewicz i Urząd Miasta.

Dzień Dziecka na deptaku 
    Z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta  

29 maja na deptaku ul. Warszawskiej w godz. 12.00-15.00 
Urząd Miasta oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO organizują Dzień Dziecka. W programie 
zabawy i konkursy z udziałem klaunów, mimów i bajko-
wych bohaterów. Będzie zabawnie, kolorowo i tanecznie. 
Zapraszamy całe rodziny. 



Budując zdrowsze narody 
Ponad 400 pielęgniarek uczestniczyło w X Kongresie Pielęgniarek Polskich, 

który odbywał się w dniach 13-15 maja w Ciechanowie. W hali sportowej miesz-
czącej się przy ulicy 17 Stycznia liderzy pielęgniarstwa, nauczyciele i naukow-
cy z całej Polski rozmawiali o zagadnieniach dotyczących edukacji, innowacji, 
zarządzania oraz aspektów prawnych tego niełatwego zawodu. Głównym mo-
tywem rozważań była opieka kliniczna i bezpieczeństwo pacjenta. W obradach 
wzięli też udział goście ze Stanów Zjednoczonych – dr Kathrine Levonian oraz 
profesor Jennifer Elder, obie z Uniwersytetu Floryda. Kongres zorganizowało 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z Urzędem Miasta, Pań-
stwową Szkołą Zawodową oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

Święto 3. Maja
219. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święta Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski została uczczona przez ciechanowian podczas mszy po-
lowej odprawionej na Pl. Kościuszki w intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną 
uroczystości przygotowała Miejska Orkiestra Dęta OSP oraz połączone chóry 
parafialne. W obchodach wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści, kom-
batanci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i szkół.  
– Dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja to dumne święto, jednoczące Polaków. 
Trzeba tego dnia mówić o tradycji, chlubnej przeszłości i łączących nas – mimo 
wszystkich różnic – planach na przyszłość naszej ojczyzny. Trzeba przypominać, 
że zwyciężaliśmy – na różnych polach – tylko wtedy, kiedy stawaliśmy ramię  
w ramię. Trzeba apelować o pielęgnowanie patriotyzmu, bo to on – obok religii 
katolickiej – był siłą, która pozwoliła naszej ojczyźnie przetrwać lata zniewole-
nia, a teraz pozwoli nam konsekwentnie i mądrze budować silną pozycję wśród 
narodów Europy i świata – powiedziała w swoim wystąpieniu zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. W hołdzie żołnierzom poległym w wojnie polsko-bolszewic-
kiej pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej zostały złożone kwiaty. 

Chrześcijański Horacy z Mazowsza
W ramach szóstych Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sar-

biewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w Płońsku, Sarbiewie, War-
szawie i Ciechanowie odbyły się spotkania autorskie z udziałem literatów  
z Czech, Litwy, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Uroczystościom na cześć ba-
rokowego poety towarzyszyły koncerty, wystawy i prezentacje. 9 maja w Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej ciechanowianie wysłuchali wykładu Daniela Arty-
mowskiego „Rywale czy przyjaciele – Maciej Kazimierz Sarbiewski na dworze 
Papieża Urbana VIII w Rzymie” oraz recytacji Barbary i Jacka Bursztynowi-
czów przy akompaniamencie prof. Marka Zalewskiego. 
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O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 4 maja 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„PŁOŃSKA-SOŃSKA” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. w związku 
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz 
uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 172/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „PŁOŃSKA-SOŃSKA” dla obszaru położo-
nego po północno-wschodniej stronie ulic: Płońskiej i Sońskiej – na odcin-
ku od drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 4 do ul. Ludowej wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 13 maja 2010 r. do 14 czerwca 2010 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki  
i Architektury (pokój nr 301, 309, 310, 311 – II piętro) od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 8oo do 16oo. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
www.um.ciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 czerwca 2010 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 
1200. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2010 r.

Prezydent Miasta Ciechanów
                      / - / Waldemar Wardziński

W uroczystości otwarcia kongresu pielęgniarek uczestniczyła zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz (pierwsza z lewej)

Uwaga! Zmiany w kursowaniu 
autobusów ZKM 

Na wniosek mieszkańców osiedla 40-Lecia Zakład Komunikacji Miej-
skiej z dniem 1 czerwca planuje zmienić trasę linii „0”. Autobus tej linii 
będzie jeździł trasą: dworzec PKP – Sienkiewicza – Pl. Kościuszki – 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych – Mikołajczyka – Sikorskiego – Armii Krajowej  
– Płońska – Szwanke – Ranieckiej – Armii Krajowej – Sikorskiego – Bata-
lionów Chłopskich – Pułtuska – dworzec PKP. Trasa przejazdu wydłuży się 
o około 4 km. 1 czerwca ZKM wprowadza też korekty linii „2”, „3”, „4”, „6” 
i „12”. Wcześniej wznowione zostały kursy linii „0” do Ogrodów Działko-
wych „SONA”. Kursy z dworca PKP: w dni powszednie – godz. 9.44, 14.15, 
17.05, 19.10, w soboty – godz. 9.45, 14.37, 16.50, 19.10, niedziele i święta 
– godz. 9.55, 14.27, 17.22 i 19.10. Szczegóły na stronie internetowej www.
zkmciechanow.pl, pod numerem tel. (23) 672 23 06 oraz na tabliczkach przy-
stanków autobusowych.                                                                             red.

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania
25 maja strefa płatnego parkowania została rozszerzona o Pl. Kościuszki. 

Rozszerzenie strefy ma na celu uszczelnienie SPP oraz wyeliminowanie nad-
miernego obciążenia przyległych ulic. Położenie w centralnej części miasta, jak 
również sąsiedztwo SPP wpłynęło na wzrost zainteresowania kierowców bez-
płatnymi miejscami parkingowymi na Placu. Rozszerzenie SPP poprawi płyn-
ność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przypominamy, że parkując w SPP 
należy uiścić opłatę w parkometrze. Abonamenty oraz identyfikatory mieszkań-
ców dostępne są w Biurze Strefy Płatnego Parkowania, ul. Warszawska 10A, 
tel. (23) 672 48 61. W związku z kontynuacją przebudowy Warszawskiej oraz 
modernizacją ul. Mikołajczyka (dalszy ciąg rewitalizacji traktu średniowiecz-
nego) zlikwidowano miejsca postojowe na tych ulicach. Na Warszawskiej osta-
tecznie, a na Mikołajczyka ilość miejsc parkingowych podwoi się. Być może 
strefa płatnego parkowania zostanie tu przywrócona w lipcu. Zachęcamy kie-
rowców do korzystania z parkingów przy ul. Ściegiennego oraz Kopernika.

Prezydent objął patronat nad sympozjum kardiologicznym 
„Czynniki ryzyka kardiologicznego w praktyce zabiegowej” to hasło II sym-

pozjum „Kardiologia Interdyscyplinarnie”, które odbyło się w dniach 14-15 maja 
w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W dwudniowych obradach uczestni-
czyli lekarze specjaliści z dziedziny kardiologii, anestezjologii, chirurgii i gine-
kologii. Organizatorami sympozjum byli: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Ciechanowie oraz Centrum Edukacji Medycznej CEMED w Warszawie. Na-
ukową opiekę nad tym przedsięwzięciem sprawowali konsultanci krajowi: prof. 
Jacek Imiela, prof. Grzegorz Opolski i prof. Stanisław Radowicki. Patronat nad 
sympozjum objęli Prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński oraz Przewod-
niczący Rady Powiatu Ciechanowskiego Wojciech Niestępski. 

Trwa rekrutacja do projektu MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do zgłaszania się do udziału  

w III edycji projektu „Szansa na lepsze jutro”. Celem projektu finansowanego  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest aktywizacja zawodowa  
i ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Uczest-
nicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z doradztwa zawodowego, szkoleń, tre-
ningów umiejętności społecznych, poradnictwa obywatelskiego, warsztatów  
i ubezpieczenia zdrowotnego. 
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To oni prowadzą miejskie inwestycje. Od lewej: L. Korzeniewski,  
R. Zembrzuski, R. Szymianiak (kierownik wydziału) i R. Szepietowski

Na sesji nie był obecny prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziń-
ski, który po operacji ortopedycznej 
przebywał na zwolnieniu lekarskim.  
W imieniu prezydenta sprawozda-
nie z wykonania budżetu przedstawi-
ła jego zastępca Ewa Gładysz. – Rok 
zamknął się deficytem w wysokości  
21,8 mln zł. Stan zadłużenia z tytu-
łu kredytów i pożyczek na 31 grud-
nia 2009r. wynosi ponad 32,8 mln zł,  
co stanowi 31,86% wykonanych do-
chodów przy dopuszczalnym wskaź-
niku 60%, czyli jesteśmy w połowie 
dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia  
– relacjonowała Ewa Gładysz.

Inwestycje za 37,6 mln zł
Zaplanowane inwestycje, uda-

ło się zrealizować w 97%, wydając 
niespotykaną w historii miasta kwotę  
37,6 mln zł. Na same drogi, chodniki  
i kanalizację deszczową przeznaczono 
26 mln zł, z tego na zadania wieloletnie  
23,1 mln zł, a na jednoroczne prawie 
3 mln zł. Wiceprezydent wymieniła 
główne przedsięwzięcia inwestycyj-
ne: rewitalizację traktu średniowiecz-
nego, czyli modernizację ul. War-
szawskiej (ponad 4 mln zł), budowę 
pierwszego odcinka wewnętrznej pę-
tli miejskiej (ul. Armii Krajowej – po-
nad 13,6 mln zł), budowę ul. 11 Li-
stopada i Nowozagumiennej (prawie 
1,8 mln zł), skomunikowanie centrum 
miasta poprzez budowę nowego od-
cinka łączącego drogę nr 50 i 60 oraz 
poprzez modernizację ul. Strażackiej, 
Kopernika i Sierakowskiego (prawie 
3,6 mln zł) i projekt na przebudowę  
i modernizację ulic: Kilińskiego, 
Małgorzackiej i częściowo Siera-
kowskiego na kolejnym odcinku  
(72,2 tys. zł). 

Wykonane jednoroczne zdania 
drogowe to budowa ul. Cukrowni-
czej (I etap – kanalizacja deszczowa  
za kwotę 115,4 tys. zł) , ul. Rajkow-
skiego (674 tys.), ul. Lawendowej 
(459 tys. zł), Olchowej (265 tys. zł), 
modernizację i urządzenie placu wo-
kół pomnika Jana Pawła II (299 tys. 
zł), opracowanie dokumentacji na 
budowę ul. Rumiankowej, Sempo-
łowskiej, Kasprowicza i Norwida  
(170 tys. zł). 

Inne niż drogowe zadania inwesty-
cyjne to rewitalizacja ratusza (1,5 mln 
zł), wbudowanie separatora substancji 
ropopochodnych – inwestycja, która 
umożliwia dalsze działania inwestycyj-
ne w obszarze od ul. Wojska Polskie-
go do ul. Powstańców Wlkp. (ponad  
1 mln zł), boisko o sztucznej nawierzch-
ni wraz z oświetleniem (3,1 mln zł), 
boisko Orlik (ponad 1 mln zł), mo-
dernizacja hali podnoszenia ciężarów  
(1,8 mln zł), dokumentacja na mo-
dernizację i rozbudowę Hotelu Olim-

47. Sesja Rady Miasta 

Absolutorium dla prezydenta
Na absolutoryjnej sesji Rady Miasta przyjęto sprawozdanie prezydenta z wykonania budżetu za 2009 rok. „Za” głosowało 11 radnych,  

10 wstrzymało się od głosu. Budżet miasta za 2009 rok został wykonany po stronie dochodów w wysokości prawie 103,2 mln zł, a po stronie 
wydatków – ponad 125 mln zł. Największą pozycją w budżecie miasta jak co roku była oświata i wychowanie – 33,7 mln zł. Na pomoc społecz-
ną miejski samorząd wydał 17,3 mln zł. Wśród osiągnięć miasta w minionym roku wymieniano głównie warte 37,6 mln zł inwestycje (kolejne 
16 mln zainwestowały miejskie spółki komunalne). To największe przedsięwzięcia budowlane w historii Ciechanowa.

pijskiego (442 tys. zł), wdrażanie 
e-Urzędu (466 tys. zł), wykup nieru-
chomości (433 tys. zł) i wiele innych.

Pozyskaliśmy 11 mln zł dotacji
Tomasz Kałużyński zwrócił uwa-

gę, że wydatki na inwestycje w kwo-
cie przeszło 19 mln były finanso-
wane z kredytu, a zadłużenie miasta 
na koniec 2009r. wynosiło prawie  
33 mln zł. – Na pozytywną ocenę nie-
wątpliwie zasługuje zbilansowanie 
tego budżetu przez władze  miasta. 
Trzeba jednak stwierdzić, że nasze 
aspiracje związane z pozyskiwaniem 
środków unijnych nie zostały do koń-
ca zaspokojone i życzyłbym władzom 
miasta, ażeby i w tym zakresie były 
podejmowane tak skuteczne działania  
– podsumował radny.

– Żmudne, długotrwałe działania 
pracowników UM zaowocowały pod-
pisaniem z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego w marcu 2010 roku 
dwóch pierwszych umów na dofinan-
sowanie w ramach RPO 2007-2013 
na rewitalizację zabytkowego Ratusza 
oraz skomunikowanie centrum mia-
sta przez modernizację ul. Strażac-
kiej, Kopernika, Sierakowskiego oraz 
budowę nowego odcinaka do drogi nr 
60 w łącznej kwocie ponad 8 mln zł 
– przypomniała Ewa Gładysz. Doda-
ła też, że miejski budżet zasiliły dota-
cje z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w wysokości prawie 3 mln 
zł m.in. na budowę boiska o sztucznej 
nawierzchni wraz z oświetleniem, bo-
iska Orlik, remont hali podnoszenia 
ciężarów oraz na budowę ulic 11 Li-
stopada i Nowozagumiennej z Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. – W najbliższym czasie 
powinno nastąpić podpisanie kolejnej 
umowy na budowę i wdrożenie inte-
raktywnego systemu administracji sa-
morządowej e-Urząd. Jest już gotowy 
największy kluczowy projekt budowy 
pętli miejskiej, czekamy na uzyskanie 

zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej, po czym wniosek zostanie 
złożony do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Projektów Unijnych. Spo-
dziewamy się, że w drugim półroczu 
tego roku nastąpi podpisanie umowy 
– zapowiedziała wiceprezydent.

W kwestii środków unijnych wy-
powiedział się również Mariusz Sta-
wicki. – Odnalazłem ranking „Eu-
ropejska Gmina, Europejskie Miasto 
2008/2009”. W tym rankingu brana 
jest pod uwagę nie tylko wartość pozy-
skanych środków unijnych, ale stoso-
wany jest przelicznik, w którym bierze 
się pod uwagę wartość tych środków 
w relacji do liczby mieszkańców i war-
tość dofinansowania w relacji do licz-
by projektów. Pokazuje to aktywność 
obszarów samorządowych w pozy-

skiwaniu środ-
ków unijnych. 
W 2008 roku na 
314 gmin w ran-
kingu zajęliśmy 
19 miejsce, a na 
przykład Płock 
46, Płońsk 71, 
Pułtusk 100. W 
rankingu 2009 
zajęliśmy miej-
sce 55, Glino-
jeck 96, Puł-
tusk 78. Proszę 
nie wyciągać 
przedwczesnych 
wniosków do-
tyczących środ-
ków unijnych, 

pozyskiwania ich, naszego wkładu 
pracy, bo to nie od nas zależy często 
jak one spływają.

Budżet mało ambitny?
Zdzisław Dąbrowski podkreślił, 

że budżet był realizowany w trudnych 
uwarunkowaniach zewnętrznych.  
– Towarzyszył nam stan niepewności 
w zakresie finansowania inwestycji  
z udziałem środków unijnych oraz po-
garszająca się sytuacja gospodarcza 
w skali makro. Takie warunki wyma-
gały dużej wiedzy, sprawności i odwa-
gi przy podejmowaniu trudnych decy-
zji. Realizacja budżetu 2009 roku nie 
była łatwa ze względu na niższe niż 
planowano wpływy z budżetu państwa 
(2,5 mln zł) oraz ze sprzedaży mienia 
(5 mln zł). Pomimo to podjęto zada-
nia inwestycyjne o wartości prawie 
37 mln zł, – stwierdził Z. Dąbrowski. 
Wspomniał, że pomimo trudnych wa-
runków samorząd w minionym roku 
udzielił wsparcia finansowego cie-
chanowskiemu szpitalowi (294 tys. 
zł), Komendzie Powiatowej Policji  
(80 tys. zł) i PWSZ (150 tys. zł).

Krzysztof Łyziński skrytykował 
utrzymanie dróg, zbyt niskie wyko-

rzystanie środków na programy pro-
filaktyczne i rozwiązywanie proble-
mów alkoholowych. Skrytykował też 
zmniejszenie dochodów w dziale go-
spodarka mieszkaniowa. – Uzasad-
nienie to jest spadek zainteresowa-
nia wykupem nieruchomości. Sądzę,  
że informacje nie docierają do miesz-
kańców. Może są to działania celowe, 
ale nie będę tego komentował. (…) No  
i inwestycje, mała ilość inwestycji, 
zbyt mała ilość środków zaplanowa-
nych na zadania jednoroczne, to jest 
drogi, chodniki i kanalizacja deszczo-
wa. Niskie pozyskanie i wykorzystanie 
środków unijnych. W związku z tym 
uważam, ze budżet jest mało ambitny 
i jego wykonanie również.

Ewa Gładysz była szczerze zdzi-
wiona. – Budżet mało ambitny? Nigdy 
nie przerabialiśmy takiej ilości środ-
ków na inwestycje. Życzyłabym so-
bie, żeby zawsze tak było, bo pamię-
tam sprzed kilku lat, kiedy w budżecie  
na inwestycje było 2 – 3 mln zł. Wi-
ceprezydent wyraźnie oburzyły też 
sugestie o braku informacji na temat 
sprzedaży nieruchomości. – Nie wiem, 
co miał pan na myśli, ale jest to bar-
dzo niesprawiedliwe, bo wszystkie 
takie informacje mają charakter pu-
bliczny. Przy wyższej wartości sprze-
daży musimy zamieszczać ogłoszenia 
również w prasie ogólnopolskiej, nie 
tylko w lokalnej i wydajemy na to duże 
pieniądze. 

Opinie i odczucie mieszkańców 
są pozytywne

Wojciech Jagodziński podkre-
ślił, że deficyt budżetowy zmniej-
szył się o kwotę ok. 2,5 mln zł i był 
mniejszy od planowanego. – Myślę, 
ze nawet sceptycy i krytycy poczy-
nań prezydenta miasta i jego zastęp-
ców nie mogą do realizacji budżetu 
2009 roku dorobić ideologii straco-
nego roku i zastoju inwestycyjnego. 
Klub Ciechanowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej bardzo krytycznie oce-
nia działania samorządu wojewódz-
twa dotyczące uruchamiania środków 
unijnych. Ale i w tym ogólnym zasto-
ju udało się pozyskać z różnych źró-
deł środki inwestycyjne na prawie  
3 mln zł. Stanisław Kęsik miał uwagi 
do konstrukcji budżetu, ale zauważył, 
że został on wykonany w sposób pra-
widłowy. – Opinie RIO, Komisji Re-
wizyjnej, tych wszystkich  organów, 
które są specjalistyczne w gospodarce 
budżetowej są pozytywne, więc trudno 
negować i iść pod wiatr, bo byłoby to 
nieracjonalne. Nad realizacją budżetu 
pracowało wiele osób i ta praca musi 
być nagrodzona w sensie takim, że i te 
opinie, i odczucie mieszkańców, także 
Wysokiej Rady, myślę są pozytywne. 

E.B.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLVII Sesji  

29 kwietnia 2010 r.

Nr 433/XLVII/10 w sprawie roz-
patrzenia sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy Miejskiej Cie-
chanów za 2009 rok i udzielenia 
absolutorium Prezydentowi Mia-
sta z tego tytułu.
Nr 434/XLVII/10 w sprawie za-
miany nieruchomości.
Nr 435/XLVII/10 w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie 
Nieruchomości.
Nr 436/XLVII/10 w sprawie usta-
nowienia służebności gruntowej.
Nr 437/XLVII/10 w sprawie zby-
cia nieruchomości w przetargu.
Nr 438/XLVII/10 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 439/XLVII/10 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 440/XLVII/10 w sprawie zmia-
ny Miejskiego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Ciecha-
nowa na 2010 rok.
Nr 441/XLVII/10 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 60/V/92 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 21 wrze-
śnia 1992 r., w sprawie ustalenia 
godzin otwierania oraz zamyka-
nia placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i za-
kładów usługowych dla ludności  
w Ciechanowie.
Nr 442/XLVII/10 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2010.
Nr 443/XLVII/10 w sprawie emi-
sji obligacji komunalnych.
Nr 444/XLVII/10 w sprawie uak-
tualnienia wykazu ulic w okręgach 
wyborczych na terenie miasta Cie-
chanów.
Nr 445/XLVII/10 w sprawie uak-
tualnienia wykazu ulic w obwo-
dach głosowania na terenie miasta 
Ciechanów.
Nr 446/XLVII/10 w sprawie 
utworzenia na terenie miasta Cie-
chanów odrębnych obwodów 
głosowania dla przeprowadzenia 
wyborów Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
Nr 447/XLVII/10 w sprawie 
utworzenia na terenie miasta Cie-
chanów odrębnych obwodów gło-
sowania dla przeprowadzenia wy-
borów uzupełniających do Senatu 
RP.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Akt I – spółka ABC kupuje 
nieruchomość na licytacji 

komorniczej
Pomiędzy osiedlem Płońska i tre-

nami rekreacyjnymi na Krubinie leży 
duży teren, będący niegdyś własnością 
ciechanowskiej cegielni. Po upadłym 
zakładzie pozostała zdewastowana 
hala, kilka zrujnowanych budynków 
i sterty potłuczonych cegieł. W poło-
wie lat 90. 8-hektarową działkę kupi-
ła Agencja Handlowo-Consultingowa 
New Standard, spółka ze Śląska, któ-
ra obiecywała wznowienie produkcji. 
Z planów nic nie wyszło, a po spółce 
pozostały długi, m.in. wobec Urzędu 
Miasta oraz kilku banków. Komor-
nik przejął nieruchomość i w 2008 r. 
wystawił ją na licytację. Pierwsza się 
nie powiodła, bo zainteresowana pod-
karpacka firma wycofała się, mimo 
wpłaconego wadium. Doszło do ko-
lejnej licytacji. – Nieruchomość wy-
cenili biegli sądowi. Pomimo ogłoszeń 
w prasie i szerokiej akcji informacyj-
nej zainteresowanie było znikome.  
Do przetargu stanęła tylko jedna spół-
ka – ciechanowska ABC S.A. – in-
formuje Urszula Perdjan, komornik 
działający przy Sądzie Rejonowym w 
Ciechanowie. – Zainteresowałem się 
tym terenem po przeczytaniu artykułu 
w Tygodniku Ciechanowskim – mówi 
Andrzej Wardziński, prezes spółki 
ABC. 22 grudnia 2009 r. po wpłaceniu 
1,2 mln zł spółka stała się właścicie-
lem nieruchomości.

AKT II – spółka planuje 
zagospodarować zaniedbaną 

część miasta 
Wokół terenu dawnej cegielni jest 

dużo terenów zielonych wraz ze zbior-
nikami wodnymi i osiedla domów jed-
norodzinnych. – W takim otoczeniu 
powinna być dzielnica mieszkaniowa, 
a nie ciężki przemysł – uważa Andrzej 
Wardziński. – Aż się prosi, żeby wy-
korzystać naturalne atuty Krubina 
– ciszę, bliskość wody, lasu, ogród-

47. Sesja Rady Miasta 

Krubin – większość radnych woli przemysł  
niż osiedle mieszkaniowe

Na kwietniowej sesji Rady Miasta lokalny inwestor – spółka akcyjna ABC – wnioskował o przystą-
pienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krubin II”. Za-
deklarował sfinansowanie prac nad tą zmianą. Podobne wnioski zawsze były przez Radę przyjmowane 
jednogłośnie. Tym razem było inaczej. Większość radnych głosowała przeciwko, chociaż wniosek inwe-
stora był standardowy. Wyróżniało go tylko znane nazwisko – prezes spółki to Andrzej Wardziński, brat 
prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego.

ków działkowych.  
W obowiązującym 
planie to są tereny 
przeznaczone pod 
usługi. Mogą tam być 
bazy transportowe, 
stacje benzynowe, 
handel, gastronomia. 
Dopuszcza się zabu-
dowę mieszkaniową, 
ale tylko w budyn-
ku usługowym. My 
uważamy, że trzeba 
stąd całkowicie usu-
nąć usługi uciążliwe. 

Mamy pomysł podzielenia całej nieru-
chomości na trzy części. W tej koncep-
cji część położona najbliżej terenów 
zielonych powinna być przeznaczona 
pod budownictwo jednorodzinne, żeby 
było cicho i spokojnie. Druga część, 
położona odrobinę dalej – pod osie-
dle mieszkaniowe, z domkami jednoro-
dzinnymi, budownictwem wielorodzin-
nym i usługami, głównie na potrzeby 
wybudowanego osiedla. W części trze-
ciej, najbardziej oddalonej, pozosta-
łyby usługi przemysłowe. To przecież 
leży nie tylko w naszym interesie, jako 
inwestorów, ale również w interesie 
miasta i jego mieszkańców – wyjaśnia 
prezes i podkreśla, że pokaźny frag-
ment miasta, dziś brzydki i zaniedba-
ny, zostałby uporządkowany dzięki 
pieniądzom, zainwestowanym przez 
prywatnego przedsiębiorcę. 

Akt III – ABC wnioskuje  
o zmianę planu zagospodarowania

Miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego „Krubin II” został 
uchwalony w 2008 r. W miejscu daw-
nej cegielni przewiduje on lokalizację 
zakładów przemysłowych i usługo-
wych. Skąd w planie Krubina, postrze-
ganego jako zielona dzielnica miasta, 
wziął się taki zapis? – Uważaliśmy,  
że ze względu na sąsiedztwo terenów 
rekreacyjnych w tym miejscu narzuca 
się funkcja mieszkaniowa. Sporządza-
jąc plan wpisaliśmy tu usługi produk-
cyjne na wyraźne życzenie ówczesnych 
właścicieli, którzy chcieli kontynuować 
produkcję cegieł. Teraz ta przyczyna 
zniknęła – mówi Bożena Ankiewicz  
z Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta. Od czasu uchwalenia 
planu nikt nie był zainteresowany jego 
zmianą, również po ogłoszeniu przez 
komornika licytacji nieruchomości. 
– Nie wpłynęło do nas żadne pismo  
z zapytaniem o zapisy w planie za-
gospodarowania, czy możliwość ich 
zmiany. Nie było na ten temat osobi-
stych rozmów ani telefonów, nie zgła-

szał się żaden potencjalny inwestor 
– podkreśla Katarzyna Gregorczuk, 
kierownik Wydziału Urbanistyki i Ar-
chitektury.

Spółka ABC robi pierwszy krok, 
żeby zrealizować wizję rewitaliza-
cji poprzemysłowego terenu. Wy-
kłada kilkadziesiąt tysięcy złotych  
na opracowanie przez firmę z Gdańska 
zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego „Krubin II” i 2 marca 
2010r. składa w Urzędzie Miasta wnio-
sek w tej sprawie. Zmiana ma polegać 
na wprowadzeniu funkcji mieszkalno-
usługowej w miejsce funkcji wyłącz-
nie usługowej i produkcyjnej. 

Akt IV – większość radnych 
głosuje przeciw przystąpieniu 

do zmiany planu
Na jakiekolwiek zmiany w obo-

wiązującym planie zagospodarowa-
nia musi wyrazić zgodę Rada Miasta.  
– Takie zmiany nie są czymś niezwy-
kłym, mieszkańcy nierzadko o nie 
wnioskują. Procedura jest standar-
dowa. Najpierw Rada decyduje o sa-
mym przystąpieniu do zmiany planu 
– to uchwała wyłącznie intencyjna,  
o niczym nie przesądza. Daje jedynie 
możliwość sporządzenia dokumenta-
cji i umożliwia mieszkańcom danego 
terenu wypowiedzenie się na temat, 
czy chcą takich zmian, czy nie, bo plan 
jest wyłożony do publicznej konsultacji  
– tłumaczy Ewa Gładysz. Od momen-
tu podjęcia uchwały procedura opra-
cowania planu trwa około 9-12 mie-
sięcy. Do tej pory wszystkie tego typu 
uchwały intencyjne były przez Radę 
Miasta uchwalane jednogłośnie. 

Andrzej Wardziński jest obecny 
na kwietniowej sesji Rady, wcześniej 
przychodzi też na posiedzenia ko-
misji Rady na wypadek, gdyby radni 
chcieli poznać szczegóły, ale ich zain-
teresowanie jest znikome. Prezydent 
Ciechanowa jest na sesji nieobecny,  
po operacji ortopedycznej przebywa 
na zwolnieniu lekarskim. Jego zastęp-
ca Ewa Gładysz przypomina, że za-
kupiony przez spółkę teren nigdy nie 
należał do gminy. – Chcę wyraźnie 
publicznie podkreślić, że ta nierucho-
mość nie była wystawiana na sprze-
daż przez miasto. Od 1999 roku była 
prywatną własnością – akcentuje wi-
ceprezydent.

W dyskusji nie padają merytorycz-
ne argumenty przeciwko propozycjom 
spółki. Za przystąpieniem do spo-
rządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go głosowało 8 radnych (5 z PO, 2 ze 
Wspólnoty Samorządowej i 1 z PSL). 

Zrujnowane budynki na pocegielnianej działce
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Samorządu Miasta ciechanów
Przeciwko było 10 radnych opozycji  
z PiS, CBUW i Polski XXI. 3 radnych 
z klubu PSL wstrzymało się od głosu.

 – Nie potrafię tego zrozumieć  
– mówi Andrzej Wardziński. – Prze-
cież w strategicznych dokumentach 
uchwalonych przez Radę: „Planie Roz-
woju Lokalnego Miasta Ciechanów”  
i w „Lokalnym Programie Rewitaliza-
cji Miasta Ciechanów” osiedle Kru-
bin zostało określone jako teren rekre-
acyjny i mieszkaniowy. Sprawdziłem,  
że w podobnych przypadkach na wnio-
sek właścicieli gruntów i przy ich de-
klaracji pokrycia kosztów sporządze-

nia projektów planów, Rada Miasta 
podejmowała jednogłośnie uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowych planów zagospodarowania. 
Od 20 lat prowadzę w swoim rodzin-
nym mieście działalność gospodar-
czą. Działam uczciwie, płacę podat-
ki, nikt nie ma mi nic do zarzucenia.  
W tym roku radni nie mieli nic prze-
ciwko podobnym zmianom w 2 pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego: „Jeziorko II” oraz „Kącka”. 
Dlaczego tylko mnie radni nie dali tej 
szansy? – pyta A. Wardziński.

Ewa Blankiewicz

Szanowny Panie Przewodniczący!
(…) Mam nadzieję, że zechce Pan, Panie Przewodniczący, przedstawić mi 

swoje stanowisko i stanowisko Radnych Rady Miasta w poruszonych poniżej 
kwestiach. 

(…) Decydując się na wnioskowanie o zmianę planu, Spółka wzięła pod 
uwagę powszechną opinię mieszkańców miasta, że Krubin to dzielnica tere-
nów rekreacyjnych i mieszkalnych, na której od wielu lat jest zlokalizowane 
kąpielisko, a nie są to tereny usług uciążliwych i przemysłu.  Pewną inspiracją 
był też artykuł w Tygodniku Ciechanowskim pt. „Słońce nad Krubinem” (TC 
36/2009).  Przygotowując wniosek o zmianę planu Spółka starała się również 
sprawdzić, korzystając z informacji zawartych na stronie internetowej miasta 
Ciechanów, jakie są perspektywiczne plany Samorządu związane z Krubinem  
i docelową funkcją, jaką ta część miasta ma pełnić. 

(…) Na posiedzeniach komisji i w trakcie sesji Rady Miasta nie było  
ze strony Państwa Radnych Rady Miasta żadnych uwag merytorycznych, 
kwestionujących zasadność proponowanych zmian, były natomiast głosy mó-
wiące, że proponowane zmiany miejscowego planu idą w dobrym kierunku  
i stanowią rozwiązania korzystne dla mieszkańców osiedla Krubin i są spójne  
z planami rozwojowymi całego miasta.

Z tym większym zaskoczeniem przyjąłem wynik głosowania nad projek-
tem uchwały. (…)

Zwracam się do Pana, jako Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza 
Grembowicza, do Pań i Panów Radnych Rady Miasta: Agnieszki Bukow-
skiej, Wojciecha Geska, Ewy Kaczyńskiej, Tomasza Kałużyńskiego, Stanisła-
wa Kęsika, Tadeusza Lewandowskiego, Krzysztofa Łyzińskiego, Pawła Rab-
czewskiego, Andrzeja Rolbieckiego, z zapytaniem, czy swoją decyzją chcecie 
Państwo pozostawić funkcje usług uciążliwych i przemysłu w bezpośrednim 
sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów rekreacyjnych 
przeznaczonych dla mieszkańców Ciechanowa? Czy odrzucacie Państwo cele 
przyjęte wcześniej przez Radę Miasta w przytaczanych dokumentach?

Proszę o podanie przyczyny, dlaczego nie dajecie Państwo szansy opra-
cowania projektu planu i przedstawienia go wszystkim mieszkańcom Ciecha-
nowa do konsultacji (każdy projekt miejscowego planu przed przyjęciem go 
przez Radę Miasta musi być wyłożony do publicznego wglądu)?

Dlaczego nie chcecie Państwo zwiększyć oferty gruntów przeznaczonych 
pod budownictwo mieszkaniowe, a tym samym zmniejszyć odpływ mieszkań-
ców do sąsiednich gmin?

W ostatnich latach można zaobserwować zmniejszanie się liczby miesz-
kańców Ciechanowa, między innymi, ze względu na przenoszenie się i budo-
wę domów na terenie sąsiednich gmin. Stworzenie dla tych osób alternatywy  
w postaci działek budowlanych, zlokalizowanych blisko terenów zielonych, 
bez uciążliwego otoczenia, zapewne w znacznym stopniu ograniczyłoby tą 
niekorzystną dla miasta tendencję. Budżet miasta zasiliłyby dodatkowe kwoty 
z tytułu podatku od nieruchomości oraz PIT (domy budują osoby o ustabilizo-
wanej sytuacji materialnej) i CIT (lokalne firmy budowałyby te domy). 

Jako obywatel miasta, chciałbym poznać zasadę, na podstawie której  
w różny sposób traktujecie Państwo wnioski w podobnych sprawach składane 
przez różne podmioty.

Proszę Pana Przewodniczącego, Panie i Panów Radnych o wyjaśnienie, 
a sądzę, że oczekują tego wszyscy wyborcy, dlaczego nie chcecie Państwo 
poprawić estetyki miasta?, Dlaczego nie jesteście zainteresowani podjęciem 
przez podmiot prywatny, za prywatne pieniądze, działań, mających na celu 
zagospodarowanie i zrekultywowanie zdegradowanych obszarów poprzemy-
słowych? 

Działając w imię zaufania podmiotu gospodarczego do Organów Samo-
rządowych, jestem przekonany, że przekażecie mi Państwo powody odrzuce-
nia wniosku. Nie wyobrażam sobie, aby w społeczeństwie obywatelskim, lo-
kalna firma, wpłacająca regularnie podatki do budżetu miasta, niekorzystająca  
z żadnych ulg i umorzeń, nie otrzymała uzasadnienia decyzji Rady Miasta blo-
kującej rozwojowe przedsięwzięcie. 

Mam nadzieję, że w całej sprawie nie miało znaczenia to, że wniosek pod-
pisał prezes Spółki ABC S.A. Andrzej Wardziński – brat Waldemara Wardziń-
skiego – Prezydenta Miasta Ciechanów, w stosunku do którego Radni głosują-
cy przeciw wnioskowi, są w opozycji. 

Rozumiem, że jesteście Państwo świadomi konsekwencji swojej decyzji 
pozostawiającej usługi uciążliwe i produkcję na osiedlu Krubin. W momencie 
rozpoczęcia przez inwestora zagospodarowywania terenów po byłej cegielni 
Krubin zgodnie z obowiązującym planem, nie będzie już żadnej możliwości 
zmiany tego planu na mniej uciążliwy dla mieszkańców i ta „dzielnica prze-
mysłowo – usługowa” pozostanie na Krubinie przez najbliższe kilkadziesiąt 
lat.

Pozostaję z wyrazami szacunku
Andrzej Wardziński

Publikujemy fragmenty listu otwartego,  
jaki prezes spółki ABC S.A. Andrzej Wardziński,  

skierował do przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów,  
z prośbą o przekazanie go radnym. List otrzymały  

też wszystkie ciechanowskie media.

Andrzej Rolbiecki
 – Uważam, że tę posiadłość powin-

na kupić gmina Ciechanów, ażeby mieć 
teren dla ewentualnego inwestora, niż 
sprzedawać to na działki. Wystarczy-
ło, ażeby prezydent poinformował o ta-
kim przetargu Radę, jak w przypadku 
nieruchomości na Małgorzackiej, czy 
po cukrowni. (…) Informuję również 
państwa, że podaż działek jest większa  
od popytu, więc nie ma potrzeby, aby  
w tak szybkim tempie dokonywać zmian 
w planie zagospodarowania Krubi-
na. Potrzeba jest nam miejsc pracy, 
a nie działek budowlanych. Ze wzglę-
du na osobę pana prezydenta uważam,  
że obowiązkiem Rady jest dołożenie 
wszelkich starań, ażeby ta sprawa była 
w pełni transparentna.

Odpowiada Ewa Gładysz
 – Licytacja komornicza to nie 

sprzedaż nieruchomości w innym try-
bie, jak w przypadku Małgorzackiej, 
czy działek zajmowanych przez daw-
nych pracowników cukrowni. Tam 
gminie służyło prawo pierwokupu  
i prezydent nie mając środków na ten 
cel pytał Radę, czy ma skorzystać z pra-
wa pierwokupu. Wcześniej nie było tego 
typu dyskusji, chociażby w przypadku 
chłodni. To niedawna sprawa, chłodnia 
dziś leży ugorem, nikogo to nie obcho-
dzi, komentarzy nie słyszę. Życzę nowym 
właścicielom, żeby sobie poradzili le-
piej niż właściciele młyna, czy cukrow-
ni, która wita wszystkich wjeżdżających 
do Ciechanowa ruiną. Życzę sobie jako 
mieszkanka, żeby ten teren nie podzielił 
losu innych zaniedbanych nieruchomo-
ści, które też były kupowane i stwarzano 
nam nadzieję, że coś się będzie działo. 
Nie dzieje się. Jeżeli chodzi o licytację, 
to tu nie było żadnych tajemnic. Licyta-
cja jest procesem publicznym, sama wi-
działam ogłoszenia.

Andrzej Czyżewski
 – Jasne – budżet miasta daje mi-

lion, kupujemy ten teren, bo mamy wol-
ne środki… Chciałem państwu przypo-
mnieć, że zaciągamy kredyty, żeby robić 
inwestycje! W programach wyborczych 
naszych ugrupowań jest zapisane wspie-
ranie budownictwa mieszkaniowego, 
to znaczy uzbrajanie terenów, podaż 
gruntów pod mieszkania m.in. poprzez 
zmiany planów. (…) Dla mnie liczy się,  
że pewien fragment miasta, dzięki dzia-
łaniom naszych rodzimych inwestorów, 
zostałby zagospodarowany – powsta-
łyby budynki mieszkalne, sfera usługo-

Wypowiedzi radnych
wa. Jest tutaj coś z tego powiedzenia  
o psie ogrodnika: samemu nie wziąć i ko-
muś też nie dać. Uważam, że ta uchwala  
to jest określenie się, czy jesteśmy za 
rozwojem miasta, czy za trwałą poce-
gielnianą ruiną.

Mariusz Stawicki
 – Proszę powiedzieć, co jest takie-

go nietransparentnego w tej sprawie? 
Jest zupełnie jasna. Ta działka nigdy 
nie była własnością miasta, zwraca się 
do nas inwestor, którego winą chyba 
jest to, że się nazywa Wardziński. Czy 
jeśli ktoś nazywa się Wardziński, to nie 
może inwestować w naszym mieście? 
Czy musi inwestować w Płońsku, Puł-
tusku, może za blisko, może w Olsz-
tynie? Jeśli to jest jedyna wina i jedy-
ny przykład tej nietransparentności,  
to coś się we mnie buntuje przeciwko ta-
kim sugestiom. Radny Rolbiecki mówi,  
że gdybyśmy wiedzieli wcześniej,  
to może miasto by kupiło, ale po co? 
Mamy kłopoty ze swoimi ruinami, któ-
rych nie możemy sprzedać ani zagospo-
darować. Tu pojawia się szansa, że ten 
teren przestanie straszyć, więc wspie-
rajmy tych, którzy to próbują robić, bez 
względu na to jak się nazywają. 

Wojciech Jagodziński
 – Zadaję sobie pytanie, czy jak 

będę głosował za tą uchwała to już je-
stem w jakieś sitwie? Jak można kogoś, 
kto angażuje własne pieniądze – z po-
tężnym ryzykiem, bo jest dekoniunktura 
– traktować w kategoriach niechciane-
go przedstawiciela biznesu. Ja marzę 
o tym, żeby na każdej sesji Rady było 
po kilka takich uchwał, żeby biznesme-
ni wnioskowali o zmiany planu po to, 
żeby inwestować swoje, podkreślam  
– swoje pieniądze. Nie widzę tu żadnego 
elementu nietransparentości, najmniej-
szego przekroczenia granic prawa. Jak 
można traktować przedstawiciela rodzi-
mych środowisk gospodarczych w kate-
goriach zła koniecznego? 

Zdzisław Dąbrowski
 – Kiedyś wokół cegielni były pola. 

Dziś wyrosło tam osiedle domków jed-
norodzinnych. Z rozmów z ich właści-
cielami wiem, że nie byliby zadowole-
ni, gdyby po sąsiedzku wyrósł im zakład 
przemysłowy, nie daj Boże o jakimś 
uciążliwym profilu, np. ubojnia kurcza-
ków. Nie chciałbym być w skórze tego, 
który będzie musiał się mieszkającym 
tam osobom tłumaczyć z dziś podjętej 
decyzji. 
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Pan Andrzej Wardziński miał pełne prawo napisać ten list do przewodniczącego 
Rady i oczekiwać odpowiedzi. Decyzja grupy radnych, odmawiająca przystąpienia do 
sporządzenia zmiany planu zagospodarowania dla Krubina jest krzywdząca dla niego 
jako mieszkańca naszego miasta i osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Jestem 
przekonany, że gdyby o zmianę planu wystąpił ktoś inny, ci sami radni głosowaliby 
„za”. Byli przeciw tylko dlatego, że ten przedsiębiorca nazywa się Wardziński i jest 
bratem prezydenta. Dla mnie to żaden argument i chętnie usłyszę, co tak naprawdę 
było podstawą negatywnej decyzji tej grupy radnych. Przecież ta uchwała nie przesą-
dzała o tym, co ma powstać na Krubinie, była tylko początkowym etapem, wstępem 
do rozpoczęcia dyskusji, umożliwieniem społecznych konsultacji. Koleżanki i koledzy 
radni! Nie daliście szansy, żeby w tej sprawie wypowiedzieli się najbardziej zaintereso-
wani, czyli mieszkańcy Krubina. Czy działaliście w imieniu tej społeczności lokalnej?  
A może zupełnie inne przyczyny leżały u podstaw Waszej decyzji?

Komentarz Andrzeja Czyżewskiego, 
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu Rady Miasta do listu otwartego

(...) Rada Miasta zawsze musi brać pod uwagę całokształt sytuacji miasta. Musimy 
sobie odpowiedzieć co jest w tym mieście większym problemem – brak działek budow-
lanych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych czy też miejsc pracy.

Na dzień 31.12.2009 r. mieliśmy w powiecie ciechanowskim 5093 bezrobotnych  
a w dniu 30.04.2010 r. 5397 osób pozostających bez pracy. Nastąpił wzrost liczby bez-
robotnych o około 300 osób. Obecnie  stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 15%.  
Liczby te mogą być dla niektórych zupełnie obojętne, ale nie są na szczęście obojętne 
dla wszystkich. Również nie są obojętne dla pana Prezesa Andrzeja Wardzińskiego.  
Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu w dniu 22.04.2010 r. pan 
Prezes w swoim wystąpieniu oświadczył „ jeżeli  będzie taka wola Rady, żeby pozo-
stawić to w dotychczasowym kształcie, to oczywiście będziemy to zagospodarowywali 
zgodnie z planem zagospodarowania” oraz oświadczył - „jeżeli decyzja Rady będzie,  
że nie przystępujemy do zmiany planu to będzie zagospodarowywany zgodnie z obo-
wiązującym planem”- słowa te wypowiedział pan Prezes, a ja tylko spisałem je z pro-
tokołu posiedzenia komisji. Te słowa dają nadzieję bezrobotnym mieszkańcom miasta  
i powiatu na znalezienie miejsc pracy. I chwała panu prezesowi za takie oświadczenie.

Na tym samym posiedzenie komisji pan Andrzej Wardziński przedstawiając wizję 
zagospodarowania terenu „Krubin II” stwierdził „ w trzeciej części będą usługi prze-
mysłowe, bo to wynika ze studium, żeby było zgodne”.  To jest dopiero odkrycie, nale-
ży wybudować nowe osiedle mieszkaniowe i w bliskim jego sąsiedztwie umiejscowić 
przemysł. To czym  tak naprawdę to się różni od wcześniejszego planu, może tylko ilo-
ścią niezadowolonych mieszkańców.

Na drugie pytanie dotyczące oferty gruntów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe, a tym samym zmniejszenie odpływu mieszkańców do sąsiednich gmin 
odpowiedź jest banalnie prosta. Jako człowiek zajmujący się biznesem pan Prezes ma 
chyba pełną świadomość, że decydującym argumentem w robieniu interesów jest cena. 
Cena ziemi po byłej cegielni była zapewne na tyle atrakcyjna, że spółka ABC zakupiła 
ten teren. Proszę się zatem nie dziwić mieszkańcom miasta. Cena działek budowlanych 
w Ciechanowie jest o wiele wyższa niż w gminie Ciechanów. Za te same pieniądze 
można stać się właścicielem o wiele większej działki np. w Chruszczewie niż w Ciecha-
nowie. Może też starania wójta gminy Ciechanów dla nowych mieszkańców są bardziej 
zachęcające niż działania obecnych władz miasta. 

W swoim liście pan Prezes zauważa zmniejszanie się liczby mieszkańców Ciecha-
nowa. Jest to cenna obserwacja, ale uzasadnienie jest nie do końca przekonywujące. To 
nie tylko brak działek budowlanych o tym decyduje, lecz przede wszystkim brak miejsc 
pracy, brak perspektyw dostatniego życia w naszym mieście dla młodych, wykształco-
nych ludzi.

Zapotrzebowanie  na grunty pod budownictwo mieszkaniowe obrazuje ilość wy-
danych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w roku 2009 – takich pozwoleń 
wydano aż 11! Kolejnym argumentem w tym problemie będzie stwierdzenie, że za wła-
sne ciężko zarobione pieniądze ludzie mają prawo budować się gdzie chcą i wybierają 
najlepsze dla siebie rozwiązania. Można też otworzyć dział ogłoszeń chociażby w Ty-
godniku Ciechanowskim i wyszukać dla siebie ciekawą ofertę nabycia działki. Dodat-
kową informacją może być to, że w nowo wybudowanych budynkach deweloperskich 
są nadal wolne mieszkania.

Nie ma zatem przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że w Ciechanowie brak 
jest działek pod budownictwo jednorodzinne i wolnych mieszkań do kupienia u dewelo-
perów. Jednoznacznie można stwierdzić, że w Ciechanowie bardziej potrzebne są nowe 
miejsca pracy.

Stwierdzenia pana Prezesa, że bierze pod uwagę plan B - „ jeżeli  będzie taka wola 
Rady, żeby pozostawić to w dotychczasowym kształcie, to oczywiście będziemy to za-
gospodarowywali zgodnie z planem zagospodarowania” pozwoliło radnym na wybra-
nie najlepszego rozwiązania dla mieszkańców całego miasta. Mając to na uwadze Rada 
Miasta Ciechanów podjęła taką właśnie decyzję. (...)

Z poważaniem
Tomasz Grembowicz

Oświadczenie przewodniczącego 
Rady Miasta Ciechanów –  fragm.

Interpelacje i odpowiedzi

dokończenie na str. 11

Czy ZKM wydłuży linię „0”
Zdzisław Dąbrowski zwrócił się z prośbą o lepsze skomunikowanie 
osiedla 40-lecia i Jeziorka z miastem (teraz funkcjonuje tam jedna 
linia autobusowa). – Jaka jest szansa, żeby w nieodległym czasie, po 
zakończeniu remontu odcinka pętli miejskiej na długości Armii Kra-
jowej, przedłużono linię ”0” – pytał radny.
Ewa Gładysz stwierdziła, że warto to rozważyć, zwłaszcza, że nieba-
wem kończy się remont ul. Armii Krajowej. – Z tego co sobie przypo-
minam, wpłynęło do nas pismo z ZKM z którego wynika, że takie za-
mysły są, ale dzisiaj nie chciałabym robić nadziei. Linia mogłaby być 
wydłużona nie wcześniej niż w czerwcu. ZKM widzi taką możliwość, 
oczywiście przy modyfikacji innych tras autobusów.

Częściowy odbiór Warszawskiej  
nie zmieniłby organizacji ruchu

Stanisław Kęsik interpelował w sprawie częściowego odbioru pierw-
szego fragmentu ul. Warszawskiej. Radnemu nie podoba się zablo-
kowanie paletami wjazdu w ulicę, obawia się o dojazd służb ratow-
niczych. Przytoczył też fragment listu kilku handlowców, którzy 
uważają, że zablokowane ulice dojazdowe dezorganizują pracę skle-
pów i zniechęcają klientów.
Ewa Gładysz zaakcentowała, że zamknięcie tego etapu inwestycji, 
odebranie przed złożeniem kolejnego wniosku o dofinansowanie unij-
ne, to sprawa bardzo ryzykowna. – Nie ograniczamy tam działalno-
ści, są stoiska handlowe, pojawił się pierwszy ogródek. W tym roku 
będzie nawet promocja, handlowcy nie będą płacić za letnie ogródki, 
niech się to rozkręci, niech Warszawska żyje. Nie przeszkadza, że uli-
ca nie jest formalnie odebrana. Nie widzę, jak wcześniejszy częściowy 
odbiór miałby zmienić sytuację w handlu. Nie będziemy na razie go 
proponować również ze względu na budowę pewnych elementów ma-
łej miejskiej architektury – wiceprezydent poinformowała, że niektóre  
z nich były zamawiane przez wykonawcę za granicą. – Wkrótce bę-
dzie zakończona budowa ul. Nadfosnej między Warszawską i ul.  
11 Pułku Ułanów Legionowych, tempo jest naprawdę imponujące. 
Firma rzuciła tam wszystkie siły, żeby umożliwić dojazd od tej stro-
ny, a dojazd od ul. Sierakowskiego i Pijanowskiego jest przez cały 
czas możliwy – zauważyła E. Gładysz. Wyjaśniła również, że palety 
nie pojawiły się u wylotu deptaka przy Pułtuskiej przez przypadek.  
– To środek ostateczny. Przedstawiciel policji potwierdzi, że zwracali-
śmy się o większy nadzór, ale mimo patroli i monitoringu po południu 
wjeżdżają tam pojazdy, oleje niszczą posadzkę Stały tam różne znaki, 
informacje i tyle to działo na niesubordynowanych kierowców, co nic. 
Wiceprezydent zapewniła, że służby ratownicze mogą bez przeszkód 
wjechać na Warszawską. 

Przebudowa schodków na Warszawskiej  
wymaga pozwolenia na budowę

Józef Borkowski chciał się dowiedzieć, czy przebudowa schodków, 
które prowadzą do placówek handlowych na ul. Warszawskiej obej-
muje wszystkie sklepy i czy stopnie będą one jednolite wzdłuż całej 
drogi. 
Ewa Gładysz przypomniała, że przebudowa schodków w ramach in-
westycji na ul. Warszawskiej odbywa się w pasie miejskiej działki. 
Stopnie są ujednolicane ze względów estetycznych. – Również wła-
ściciele działek i schodów przyległych do ciągu naszej drogi mogliby 
to zrobić, możemy ich nawet wspomóc materiałami, ale w takim przy-
padku będzie potrzebne pozwolenie na budowę. To nie zależy od na-
szej dobrej woli, nawet jeżeli właścicielom jest to trudno zrozumieć. 
Inwestycję obserwuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
i tam gdzie sprawa dotyczy przebudowy, zwłaszcza większych scho-
dów, niestety jest konieczna cała przewidziana prawem procedura. 
Jeżeli właściciele się z nią uwiną to na pewno będziemy starali się im 
pomóc – obiecała wiceprezydent.

Potrzebny chodnik na łączniku
Andrzej Czyżewski poprosił, żeby wziąć pod uwagę możliwość wy-
konania wąskiego chodnika z ul. Parkowej, łączącego Gostkowską  
ze skrzyżowaniem ulic: Bony i Juranda. 
Ewa Gładysz przyznała, że ten kawałek drogi to swoisty wyrzut sumie-
nia, ale wyjaśniła, że nie może to być zwykłe utwardzenie na zgłoszenie. 
– Tam nigdy nie było chodnika, więc nie można tego wykonać w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Szkoda, że te procedury nie są prostsze. Ten 
odcinek drogi nie jest bezpieczny, bardzo by się przechodniom chodnik 
przydał, więc będziemy szukali rozwiązań – zapewniła E. Gładysz.
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Miejskie Przedszkole Nr 5

Podopieczni świetlicy  w przedstawieniu o ogrodniku

Biskup Roman Marcin-
kowski ma świetne podej-
ście do dzieci

Bezpieczny plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich

Świetlica „Pod anielskimi 
skrzydłami”

Świetlice są prowadzone przez 
miejski samorząd i organizacje poza-
rządowe. – To jedno z tych zadań, które 
możemy śmiało powierzyć stowarzysze-
niom: TPD, Civitas Christiana, PCK. 

Pozarządowcy doskonale sprawdzają 
się w tej roli – chwali C. Chodkowski. 
Prowadzący zajęcia mają wyższe wy-
kształcenie, zdecydowaną większość 
stanowią absolwenci kierunków peda-
gogicznych (pedagogika ogólna, spe-
cjalna, pedagogika niepełnosprawnych 
intelektualnie). Dziewięciu na 21 wy-
chowawców to czynni zawodowo 
nauczyciele (polonista, germanista, 
historyk, nauczyciele wychowania fi-
zycznego). 

Od października 2009 r. w świe-
tlicy Civitas Christiana przy ul. Bema 
zatrudniony jest psycholog, który pra-
cuje również we wszystkich pozosta-
łych placówkach (średnio 3 godziny  
w miesiącu w każdej świetlicy). Ostat-
nio pojawiła się też oferta bezpłat-

nych zajęć wyrów-
nawczych dla dzieci  
z deficytami w nauce. 
Zawdzięczamy ją 
emerytowanemu na-
uczycielowi naucza-
nia zintegrowanego.

W nowej świetlicy „Pod aniel-
skimi skrzydłami” pod opieką Beaty 
Markowskiej, jej 3 współpracowników 
oraz 2 wolontariuszek wesoło i poży-
tecznie spędza czas 47 dzieci. Świe-
tlica jest otwarta codziennie oprócz 
czwartków w godz. 15.00 – 19.00,  
w soboty od 9.00 do 13.00. W tym 
roku miejski samorząd przeznaczył na 
jej działalność 30 tys. zł. 6 maja ks. bi-
skup Roman Marcinkowski uroczyście 
poświęcił świetlicę. W uroczystości 
wzięli udział m.in. zastępcy prezyden-
ta Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski, 
wicestarosta Eugeniusz Sadowski oraz 
proboszcz parafii św. Tekli ks. kan. 
Wojciech Michał Hubert.

E.B.

Więcej dzieci w „Piątce”

Oddział powstanie w Miejskim 
Przedszkolu Nr 5 przy ul. Gwardii 
Ludowej. Na potrzeby przedszkola-
ków zostanie zaadaptowana sala gim-
nastyczna, którą czeka gruntowny re-
mont. Powstaną nowe łazienki, będzie 
wymieniona posadzka. Do oddziału 
trafią nowe pomoce naukowe i meble. 
Według wstępnych szacunków ada-
ptacja będzie kosztować ok. 100 tys. 
zł. Dzięki niej znajdzie się miejsce dla 
25 dzieciaków (zgodnie z przepisami 
tyle może liczyć grupa przedszkol-
na) w wieku 3-4 lat – właśnie takich 

Pod koniec kwietnia zakończyła się rekrutacja do 7 miejskich 
przedszkoli. Znalazło się w nich miejsce dla 850 dzieci, zabrakło  
– dla 75. Były wśród nich dzieci z rodzin, w których jeden z rodziców 
nie pracuje, czy dzieci, które nie ukończyły jeszcze 3 lat. – Te poda-
nia odrzuciliśmy, ale pozostało jeszcze 39 maluchów, dla których po 
prostu zabrakło miejsc – informuje wiceprezydent Ciechanowa Ceza-
ry Chodkowski. – Podjęliśmy więc decyzję, że utworzymy nowy oddział 
przedszkolny.

było najwięcej w gru-
pie nieprzyjętych. Nowy 
oddział ruszy 1 wrze-
śnia 2010 r. Czy w Cie-
chanowie trzeba otwo-
rzyć nowe przedszkole? 
– Myślę, że nie ma ta-
kiej potrzeby, bo musi-
my pamiętać, że za dwa 
lata dzieci 6-letnie będą 
już uczęszczały do szkół, 
a pięciolatki do „zeró-
wek”. Myślę, że tych 
miejsc wystarczy – uwa-

ża Cezary Chodkowski.
W grupie dzieci, które nie dostały 

się do miejskich przedszkoli są malu-
chy spoza Ciechanowa. Wychowanie 
przedszkolne jest zadaniem własnym 
gminy, każda powinna płacić za swoje 
dzieci. – Mamy do tej pory podpisa-
ną umowę na tzw. „zerówki” z wójtem 
gminy wiejskiej Ciechanów i te dzie-
ci do oddziałów przedszkolnych tzw. 
5-godzinnych „zerówek” przyjmuje-
my. Ale w pierwszej kolejności rezer-
wujemy miejsca dla dzieci z naszego 
miasta – mówi wiceprezydent.

E.B.

Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalak wraz z Zastępcą Główne-
go Inspektora Sanitarnego Janem 
Orgelbrandem apelują do prezyden-
tów miast, burmistrzów i wójtów  
o zwrócenie szczególnej uwagi na 

Z 7 świetlic opiekuńczo – wychowawczych finansowanych przez 
miasto korzysta ponad setka uczniów ciechanowskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Można tu pod fachowym okiem od-
robić lekcje, bawić się, uprawiać sport. Od połowy lutego działa 
nowa świetlica o poetyckiej nazwie „Pod anielskimi skrzydłami”. 
Jest usytuowana przy parafii św. Tekli, w budynku przy klasztorku  
na ul. Augustiańskiej.

Bezpieczna zabawa najmłodszych
bezpieczeństwo dzieci, korzystają-
cych z miejsc zabawy i wypoczynku, 
w tym - z ogólnodostępnych piaskow-
nic oraz na stan techniczny zainstalo-
wanych tam urządzeń i stan higienicz-
no-sanitarny. Przeważająca większość 

placów zabaw w na-
szym mieście leży 
w gestii spółdziel-
ni mieszkaniowych 
i TBS. – Zawsze wy-
mieniamy piasek po 
zimie, potem okre-
sowo, w zależności 
od potrzeb kilka razy 
w roku kontroluje 
nas Sanepid – mówi 
Zdzisław Dąbrowski, 
prezes spółdzielni 
Mazowsze.

P.H.

Gwiazdowicza i Skrzetuskiego  
będą utwardzone

Na wniosek mieszkańców meto-
dą potrójnego utrwalenia asfaltową 
emulsją i grysami wyrównywane będą 
ulice: Skrzetuskiego (Podzamcze)  
i Gwiazdowicza (Śmiecin). Ta kosz-
towna metoda to alternatywa dla as-
faltowej nawierzchni, której nie moż-
na położyć w żadnej z tych ulic, bo 
nie mają jeszcze kanalizacji deszczo-
wej. Tak utwardzone drogi chwalą so-
bie już mieszkańcy ulic: Spacerowej, 
Wędkarskiej, Wiśniowej, Wiosennej  

i Rycerskiej oraz kierowcy przejeżdża-
jący i parkujący na Przelotnej.

Ostatnie ulewy przesunęły termin 
rozpoczęcia prac, bo prace mogą ru-
szyć przy optymalnej pogodzie – musi 
być sucho i ciepło. Zgodnie z planem 
obie nawierzchnie mają być utwardzo-
ne do 15 czerwca, ale jeśli aura będzie 
niekorzystna zostanie on przesunięty. 
Przewidywany koszt remontu obu ulic 
– 190 tys. zł (130 tys. – ul. Gwiazdowi-
cza, 60 tys. – Skrzetuskiego).       E.B.

W parku Marii Konopnickiej cie-
szy oczy kwiatowe logo Ciechanowa. 
Najlepiej widać je z pewnej odległo-
ści, np. z wiaduktu. Projekt tego nie-
typowego nasadzenia powstał w Wy-
dziale Inżynierii Urzędu Miasta rok 

Logo z 3300 aksamitek
temu, a tej wiosny go zrealizowano. 
Logo tworzy 3300 sadzonek poma-
rańczowych aksamitek. – Będziemy  
o nie dbać, wykaszać wokół trawę, 
żeby było dobrze widoczne – obiecuje 
kierownik Inżynierii Ewa Zduńczyk.

E.B.
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powstanie 13,5 km nowych dróg za 
ogromną sumę 150 mln zł. Zadanie 
to jest na liście priorytetowych inwe-
stycji Mazowsza, przewidzianych do 
dofinansowania z unijnych funduszy. 

Podpisanie umowy odciąży miejski 
budżet, w którym na budowę pętli  
w tym roku zapisano 8 mln zł. Miasto 
będzie mogło wystąpić o refundację 
dotychczas poniesionych kosztów (to 
już 16,5 mln zł) i korzystać w ramach 
RPO z zaliczek w wysokości do 90% 
przyznanego dofinansowania. Pozo-
stałe 10% będzie refundowane po za-
kończeniu inwestycji.

P.H.

Armii Krajowej pięknieje w 
oczach. Wzmocniono jej podbudo-
wę, powstają przejścia dla pieszych 
i ścieżki rowerowe, korygowane są 
studzienki kanalizacyjne, trwa mon-

taż krawężników i ekranów dźwięko-
chłonnych oraz układana jest wierzch-
nia warstwa ścieralna. Wyprofilowany 
został także łuk drogi na skrzyżowa-
niu z ul. Pułtuską. W przyszłości bę-
dzie w tym miejscu rondo. 

Przebudowa Armii Krajowej to 
zaledwie I etap budowy miejskiej pę-
tli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, 
drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz 
siedem dróg powiatowych. Łącznie 

Armii Krajowej w budowie
Trwa budowa ul. Armii Krajowej. Wykonawca – konsorcjum 

firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowiec-
kiego oraz PLANETA z Warszawy bardzo sprawnie prowadzi robo-
ty, które zakończyć mają się w czerwcu.

Na ul. Armii Krajowej położono wierzchnią warstwę asfaltu

Zakończył się już pierwszy etap budowy

Trwają prace na skrzyżowaniu ze Ście-
giennego

Warszawska – ciąg dalszy

Trwają prace budowlane na miej-
skim deptaku. Prace koncentrują się 
teraz w okolicach ul. Ściegiennego  
i Mikołajczyka. Przejazd tymi ulicami 
ma być przywrócony do końca czerw-
ca. Na Warszawskiej równolegle do 
robót „PRASBETU” (generalny wy-
konawca inwestycji) prace prowadzi 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
który buduje tu nową sieć wodocią-
gową. Zakład Energetyczny wymie-
nia sieć abonenckich przyłączy ener-
getycznych. – Na zmodernizowanym 
fragmencie ulicy wkrótce staną sto-
jaki na rowery, donice z kwiatami,  
a między drzewkami  pojawią się ław-

780 tys. zł ma kosztować budowa 
ulic: Słowackiego i Gałczyńskiego

ki i kosze na śmieci –  zapowiada Ro-
bert Szymaniak, kierownik Wydziału 
Inwestycji. Od strony bocznych uli-
czek zamkniętych dla ruchu samocho-
dowego zostaną zamontowane słupki 
ograniczające ruch pojazdów. 

P.H.

Od prac na skrzyżowaniu z Asny-
ka rozpoczęła się przebudowa Sło-
wackiego i Gałczyńskiego. Obie uli-
ce zyskają kanalizację deszczową, 
asfaltowe jezdnie i chodniki z kostki 
Bauma. Prace wykona ciechanowska 

firma Drogi i Sygnalizacja Świetl-
na, Budowa Naprawa i Konserwacja 
Mirosława Olbrysia. Koszt – ponad  
780 tys. zł. Planowany termin za-
kończenia robót to koniec sierpnia.

E.B.

Jednokierunkowa dotychczas ul. 
11 Listopada przejezdna jest w obie 
strony, co kierowcy bardzo sobie 
chwalą. Jeżdżą tędy samochody i au-
tobusy komunikacji miejskiej poru-
szające się w kierunku Pl. Kościusz-
ki. Umożliwiło to przeniesienie 
ruchu kołowego poza obręb budo-

Zmiana organizacji ruchu
wanego deptaka. Na skrzyżowaniu 
ulic Nadfosnej i 11 Pułku Ułanów 
Legionowych będzie nowa sygna-
lizacja świetlna. Miasto zmoderni-
zuje także sygnalizację na skrzyżo-
waniach „krajówki” z 11 Listopada 
i Mikołajczyka.

P.H.

Nowa droga dotarła do Strażackiej

Dzięki modernizacji ulic  
w tym rejonie miasta powstanie 
duże zaplecze parkingowe na 60 
miejsc na tyłach Szkoły Muzycz-
nej. Przewidywany koszt mo-
dernizacji tej ulicy, sąsiednich 
oraz budowy nowego odcinka 
do drogi krajowej nr 60 to około  
6,4 mln zł. Miasto pozyskało na 
to zadanie 4 mln zł ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007- 2013.

P.H.

Zakończyły się prace podziemne 
na ul. Perłowej. Zasypano już wyko-
py z rurami kanalizacji deszczowej. 
Robotnicy z firmy ZETBEEM przy-
stępują do budowy jezdni i chodnika 
z kostki. Koszt inwestycji to blisko 
144 tys.  zł. Za przygotowanie doku-
mentacji zapłacili mieszkańcy ulicy.

E.B.

Na Perłowej jest już deszczówka

Sprawnie przebiega budowa nowej ulicy łączącej ul. Kopernika  
i Strażacką. Na Strażackiej powstała podbudowa pod jezdnię, wy-
mieniono krawężniki, chodniki oraz postawiono lampy. 
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Do tej pory ścieżka biegła tyl-
ko ul. Sienkiewicza. Przyczyna tego 
stanu rzeczy jest prozaiczna. Przytła-
czająca większość miejskich dróg jest 
zbyt wąska. Ścieżki powinny mieć  
2 m szerokości, ciąg pieszo-rowero-
wy 3 m. Zgodnie z przepisami ulica 
zawierająca ścieżkę musi mieć co naj-
mniej 10 m szerokości.

Dróg dla rowerzystów będzie suk-
cesywnie przybywać do 2014 r., do 
zakończenia budowy wewnętrznej pę-
tli, która skomunikuje ze sobą wszyst-
kie dzielnice Ciechanowa. Ścieżki te 
łączą się z projektowanym „Zielonym 
Szlakiem Rowerowym Mazowsza”. 
Koncepcję włączenia naszego miasta  
w ten sieciowy projekt opracowano  
w grudniu 2007. Prezydent Ciecha-
nowa Waldemar Wardziński zawarł 

Czyszczenie sieci deszczowych i separatorów
W kwietniu były czyszczone sieci deszczowe na terenie Ciechanowa. Prace 

objęły ulice Szczurzynek, Konwerskiego, Zagumienną, Ukośną, Willową oraz 
dzielnicę Bloki wraz z bazarem. Drobne naprawy remontowe przeprowadzono 
też w ul. Kicińskiego, Bogusławskiego i Kolbego. Przeglądowi zostały poddane  
odcinki kanałów deszczowych znajdujące się w ul. Konwerskiego, Dąbrowskie-
go i Kolbego. Łączny koszt robót to 45 tys. zł. 

W maju sprawdzono stan techniczny czterech separatorów na sieci kanali-
zacji deszczowej. Czyszczeniu poddano separator za oczyszczalnią ścieków na 
osiedlu Szczurzynek i za targowiskiem przy ul. Płońskiej. Koszt robót to ponad 
26 tys. zł.

Remont ul. Szwanke i zatoki autobusowej przy ul. Ranieckiej
Trwa remont na-

wierzchni bitumicznej 
ul. Szwanke od strony 
ul. Płońskiej. Zakres 
robót obejmuje sku-
cie nawierzchni beto-
nowego chodnika, ro-
zebranie krawężnika, 
ułożenie chodnika z 
betonowej kostki bru-
kowej, ustawienie kra-
wężnika oraz wykona-
nie nowej nawierzchni 
ulicy. Planowany ter-
min zakończenia prac 
to koniec maja. Wykonawcą remontu jest firma Delta PRID sp. z o.o., świadczą-
ca usługi bieżącego utrzymania dróg. Również ta firma na ul. Ranieckiej utwar-
dza zatokę autobusową linii „5”.

Malowanie znaków poziomych
Trwa malowanie poziomych oznaczeń dróg gminnych na terenie miasta. Pra-

ce prowadzi firma PLANETA. Po uzyskaniu zgody organu organizacji ruchu  
w ul. Ludowej wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz znaki pio-
nowe „Inne niebezpieczeństwo” i tabliczkę „Piesi”.

Remont urządzeń melioracyjnych na błoniach
Na zlecenie Urzędu Miasta rozpoczął się remont urządzeń melioracyjnych 

na zamkowych błoniach. Prowadzi go Rejonowy Związek Spółek Wodnych. Od-
krywane dreny czyszczone są ze związków żelaza. W razie potrzeby wymieniane 
są połączenia drenów ze zbieraczami. Równane są też miejsca, gdzie zbiera się 
woda. Po zakończeniu prac oddział Zieleni Miejskiej wyrówna ziemię i posieje 
trawę. Przy sprzyjającej pogodzie roboty potrwają 2-3 tygodnie.

Sadzenie kwiatów
Trwa nasadzanie 

kwiatów jednorocznych 
do gazonów i kwietni-
ków oraz na nowej ra-
bacie na skwerze przy 
Placu Jana Pawła II. W 
sumie na terenie miasta 
posadzono około 7 tys. 
kwiatów jednorocznych: 
dalia, begonia, aksamit-
ka, begonie, pelargonie 
szałwia, starzec, kacan-
ka. Niektóre z kwiatów 
są w kilku kolorach. 

Koszenie trawy i przycinka drzew
Pracownicy oddziału Zieleni Miejskiej wykaszają wyrośnięte trawy na tere-

nach zielonych. Sanitarnym cięciom poddano drzewa wzdłuż ul. Nadfosnej. Pro-
wadzone są też opryski drzew są przeciwko chwastom i szkodnikom. 

Ogłoszono przetarg na remont nawierzchni ul. Śląskiej i Witosa
Ogłoszony został przetarg na remont nawierzchni ul. Śląskiej i Witosa przy 

budynku nr 76. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta www.umcie-
chanow.pl, zakładka Ogłoszenia / Przetargi, Ogłoszenia o zamówieniu.

red.
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Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Ścieżka rowerowa na ul. Armii Krajowej

Do niedawna Ciechanów był ubogi w ścieżki dla rowerzystów. 
Przybywa amatorów tego ekologicznego i służącego kondycji fizycz-
nej środka transportu, którzy marzą o bezpiecznym poruszaniu się 
po zatłoczonym mieście i wycieczkach za rogatki. Teraz mogą już 
korzystać z 3,3 km nowych ścieżek na ul. Armii Krajowej, a po za-
kończeniu budowy wewnętrznej pętli miejskiej będzie ich 15,7 km. 
Koszt budowy ścieżek rowerowych wzdłuż pętli miejskiej szacowany 
jest na ok. 6,9 mln zł.

Trwa rewitalizacja XIX-wieczne-
go ratusza. Wewnątrz kładzione są po-
sadzki, montowane sufity, instalowana 
jest wentylacja. Wstawiono już okna  
i drzwi wejściowe. Ściany zewnętrz-
ne ocieplono płytami styropianowymi 
i położono tynki elewacji. Wykonana 
jest już instalacja elektryczna i tyn-
ki wewnętrzne. Trwa renowacja za-
bytkowej wieżyczki, dachy kryte są 
blachą tytanowo-cynkową. Na rewi-

Ratusz zmienia oblicze
talizację ratusza miasto dostało unij-
ne dofinansowanie ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2007-2013. Wartość całej inwestycji 
to 7 mln zł, ponad 4 mln otrzymamy 
z funduszy UE.

P.H.

Przybywa ścieżek rowerowych

porozumienie w tej spra-
wie z autorem tego pro-
jektu Markiem Zamaną. 
„Zielony Szlak” ma wkro-
czyć do naszego miasta 
od strony Opinogóry (ul. 
Kącka), biec wzdłuż Ły-
dyni (Zamek Książąt Ma-
zowieckich, Wzgórze Far-
ne), dalej po trasie dawnej 
wąskotorówki na Krubin, 
gdzie na ok. 3 ha ma po-
wstać baza rowerowa.

Plany te są uzależnio-
ne od uzyskania dofinanso-

wania ze środków Unii Europejskiej. 
Do dziś nie jest znany termin naboru 
wniosków.

Na razie Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie planuje 
zbudowanie w przyszłym roku cią-
gu pieszo-rowerowego na ul. Woj-
ska Polskiego (droga wojewódzka  
nr 617), na odcinku do ul. Kąckiej.  
W miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego „Kącka” 
przewidziano już budowę w tej uli-
cy ścieżki rowerowej. Ten sam inwe-
stor zaprojektował ścieżkę rowerową 
wzdłuż drogi 615 (realizacja jest prze-
widziana na 2011 r.). Będzie to kon-
tynuacja ścieżki na ul. Sienkiewicza, 
pobiegnie ul. Mławską do granic mia-
sta i dalej w kierunku Konopek – aż do 
skrętu na Regimin, Lekowo.

E.B.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– CZERWIEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 8.VI od godz. 9.00 – Przegląd Te-
atrów Amatorskich /sala widowisko-
wa/

• 10 i 11.VI godz. 18.00 – Teatr Exo-
dus „Wariat i zakonnica” /sala wido-
wiskowa CKiSz/
• 12.VI godz. 18.00 – Teatr Exodus  
„Wariat i zakonnica” – „Szalona loko-
motywa” /sala widowiskowa CKiSz/
• 15.VI godz. 17.00 i 20.15 – Teatr 
Capitol „Klimakterium… i już” /sala 
widowiskowa CKiSz/ 

Konkursy

Teatr

Film

Wystawy

Buszujący w książkach 
W ramach akcji „Książki to nasi 

najlepsi przyjaciele” SP Nr 6 zorga-
nizowała kolejny test lektur. 5 maja  
w głównej siedzibie  Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej 29 uczniów cie-
chanowskich podstawówek spraw-
dzało swoją wiedzę ze znajomości 
książek „Zapałka na zakręcie” K. Sie-
sickiej i „Zew krwi” J. Londona. Naj-
większą ilość punktów (48) uzyskały 
Maria Wiśniewska i Julia Tarczyńska  
z SP Nr 6. Drugie miejsce zajęła Emi-
lia Ryfka (47 punktów), a trzecie  
(46 punktów) – Małgorzata Biranow-
ska (SP Nr 3), Edyta Kowalska, Kin-
ga Ulińska i Jakub Chodkowski (SP  
Nr 6) oraz Julia Szcześniak i Tomasz 
Racki (SP Nr 7). Podsumowanie akcji 
miało miejsce 21 maja. Zwycięzcom 
wręczono nagrody.  

Zabawnie i ekologicznie
8 szkół powiatu ciechanowskiego 

rywalizowao w VIII edycji międzysz-
kolnego konkursu wiedzy o ekologii 
w SP Nr 3. Zawodnicy musieli wy-
kazać się wiedzą na temat ochrony 
środowiska, segregacji odpadów oraz 
znajomością roślin i zwierząt obję-
tych ochroną. Pierwsze miejsce zaję-
li Maja Bugajewska i Anna Kaczorek 
(SP Nr 6 w Ciechanowie) oraz Da-
niel Purzycki i Daria Jakubowska (SP  
w Gumowie). Na drugim miejscu 
sklasyfikowano Jakuba Brodow-
skiego i Macieja Trzeciaka (SP Nr 7  
w Ciechanowie), a na trzecim – po-
zostałych uczestników konkursu. Na-
grody dla dzieci ufundował Urząd 
Miasta oraz Nadleśnictwo Ciecha-
nów. Na koniec gospodarze imprezy 
pokazali inscenizację „Bajki o Zielo-
nym Kapturku”, którą przygotowali 
uczniowie klasy IIIb pod kierunkiem 
Wandy Jaroszewskiej.

Młodzi samorządowcy  
potrzebują wsparcia 

„Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, 
nauczycieli i innych dorosłych jest 
potrzebne uczniom chcącym rozwi-
jać samorządy w swoich szkołach?” 
– pod takim hasłem odbyła się deba-
ta w Gimnazjum Nr 2, zorganizowa-
na przez uczennice klasy III Magda-
lenę Wernik i Emilię Olszewską. Do 
dyskusji zaproszeni zostali przedsta-
wiciele samorządu uczniowskiego, 
dyrekcja szkoły oraz radni Krzysztof 
Leszczyński, Zenon Stańczak i Lech 
Komenda. W wyniku rozmów zdecy-
dowano m.in. o podjęciu próby po-
wołania Rzecznika Praw Ucznia oraz 
utworzeniu sekcji dziennikarskiej do 
redagowania gazetki szkolnej i sekcji 
radiowej, która poprowadziłaby au-
dycje przez radiowęzeł. Ustalono też 
spotkania uczniów z dyrekcją szkoły 
i radą rodziców. Trzecioklasiści w ra-
mach współpracy z samorządem lo-
kalnym będą obserwować sesje Rady 
Miasta.       

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

• 1.VI godz. 15.00-20.00 – festyn 
z okazji Dnia Dziecka /plac przed 
CKiSz/
• 12.VI godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• 18-19.VI – Spring Blues Night  
/dworek przy dawnej cukrowni – ul. 
Fabryczna 11/

• do 13.VI – „Prasa lat 1939-1945”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• do 15.VI – Malarstwo: A. Okrza-
Orzechowska, J. Kasselius, A. Len-
kiewicz, E. Siemińska /Galeria „C”/
• 15.VI godz. 13.00 – otwarcie wysta-
wy „Wspomnienie niebieskiego kap-
turka” /Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej/
• VI – „Karty z dziejów Ciechanowa 
1939-1945” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

• W maju na ekran Kina „Łydynia” 
wchodzą m.in. „Iron Man 2”, „Feno-
men”, „Disco robaczki”, „Ondine”, 
„Handlarz cudów”.

oprac. K.D.

Rozgrywany od lat konkurs 
jest częścią programu „Bliżej Eu-
ropy”, który opracowała Anna 
Poroszewska, nauczycielka z MP 
Nr 10. Imprezę prowadziły Mał-
gorzata Grabowska i Dorota Mo-
czulak. Dzieci wiedziały, kim jest 
św. Piotr, świetnie odpowiadały 
na pytania dotyczące historii mia-
sta. Turniej wiedzy zakończył się 

27 kwietnia w Miejskim Przedszkolu Nr 10 odbyła się VI już edycja międzyprzedszkolnego konkur-
su pod hasłem „Znam swoje miasto – Ciechanów”. Turniej wiedzy był połączony z konkursem plastycz-
nym. Wspólna zabawa zintegrowała małych uczestników z Przedszkoli Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 10.

Przedszkolaki znają swoje miasto

remisem, każda z drużyn otrzymała 
jednakową ilość punktów. W kon-
kursie plastycznym przyznano czte-
ry nagrody: I miejsce zajęło Przed-
szkole Nr 1, II miejsce – Przedszkole  
Nr 3, III i IV nagroda trafiła do 
Przedszkola Nr 4. Prace oceniało 
jury w składzie: zastępca prezyden-
ta Cezary Chodkowski, wicestaro-
sta powiatu ciechanowskiego Euge-

niusz Sadowski, dyrektor Zakładu 
Szkół i Przedszkoli Adam Krze-
miński oraz gospodarz imprezy 
Bożena Wernik. Nagrody ufun-
dował Urząd Miasta, który od kil-
ku lat włącza się we współpracę  
z organizatorami. Konkurs na sta-
łe wpisał się w kalendarz przed-
szkola. Za rok kolejna edycja.

red.

Konkurs został zorganizowany 
po raz piąty w Szkole Podstawowej 
Nr 5. Jego koordynatorkami były na-
uczycielka Lena Gadomska-Borucka 
oraz wicedyrektor Aneta Głuszniew-
ska. Dzieci wspaniale wczuwały się 
w rym i rytm wier-
szy poety, odnajdo-
wały ukryty w nich 
humor i grę słów. 
Najbarwniej wier-
sze Tuwima zinter-
pretowała Aleksan-
dra Mróz z SP Nr 3, 
która zajęła I miej-
sce. Drugie miejsce 
zdobyła Aleksandra 
Barańska z SP Nr 
6, a trzecie – Marek 
Walczak z SP Nr 7.

Dzieci recytowały Tuwima
Wiersze Juliana Tuwima to klasyka poezji dziecięcej. 28 kwietnia 

zmierzyli się z nią najmłodsi uczniowie ciechanowskich i gminnych 
szkół podstawowych w trakcie Międzyszkolnego Konkursu Recyta-
torskiego im. Władysława Broniewskiego. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody książkowe, zaś do 
nagród głównych dołączone zostanie 
zaproszenie na spotkanie autorskie  
z pisarzem dziecięcym Wiesławem Dra-
bikiem.                                           red.

www.um.ciechanow.pl

Maj to miesiąc, w którym kwit-
ną kasztanowce. Wiedzą o tym nie 
tylko maturzyści, ale także dzieci  
z Miejskiego Przedszkola Nr 5. 12 
maja maluchy obchodziły Dzień 
Kasztanowca ustanowiony przez Fun-
dację „Nasza Ziemia”. Przedszkolaki 
z grupy „Puchatki” wraz ze swoimi 
wychowawczyniami Agnieszką Kon-
cewicz i Bożeną Kaźmierską włą-
czyły się w akcję „Pomóżmy kasz-

Dzień Kasztanowca
tanowcom”. Zajęcia miały na celu 
zwrócenie uwagi na piękno drzew 
oraz ich rolę w środowisku. Dzie-
ci dowiedziały się co jest najczęstszą 
przyczyną chorób kasztanowca. Sa-
modzielnie segregowały liście zdrowe  
i te, na które zniszczył szrotówek 
kasztanowcowiaczek. Na koniec ma-
luchy ubrane w zielone stroje przeszły 
korowodem do przedszkolnego ogro-
du pod rosnące tam kasztanowce. 

red. 
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„Bawmy się życiem” to monodram Moniki Goździk, na który 28 maja o godz. 
18.00 zaprasza do swojej siedziby przy ul. Pułtuskiej 20 A Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Program składa się z tekstów i piosenek m.in. 
Agnieszki Osieckiej, Elżbiety Jodłowskiej, Wojciecha Młynarskiego. Artystka jest 
absolwentką warszawskiej PWST, występowała w Teatrze Narodowym oraz w po-
lonijnym kabarecie „Pod Bańką” w Toronto. Grała tez w filmach („Polskie Drogi” 
Janusza Morgensterna, „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego). Wstęp bezpłatny. 

Monodram Moniki Goździk

Wstęp do wszystkich muzeal-
nych oddziałów był bezpłatny. Dla 
sympatyków sztuki i regionalnej hi-
storii dostępny był autobus kursu-

Ciechanowska Noc Muzeów
Około 2,5 tysiąca osób uczestniczyło w Nocy Muzeów, zorga-

nizowanej po raz drugi przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 
Tak jak w całej Europie, 15 maja ciechanowskie ekspozycje były 
otwarte do późnej nocy. 

jący na trasie: Zamek Książąt 
Mazowieckich – Pl. Kościusz-
ki – Gołotczyzna. W budynku 
głównym przy ul. Warszawskiej  
i jego okolicach wystąpili filhar-
monicy z Żytomierza oraz ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycz-
nej. Młodzież z Gimnazjum Nr 1 
pokazała przedstawienie „Oże-
nek” na podstawie sztuki Miko-
łaja Gogola. Na zamkowych bło-
niach rozbili się wojowie. Obóz 
zapełnił się stoiskami gastrono-
micznymi. Były zabawy i gry dla 
dzieci. O zmroku rozpalono ogni-
sko. Atrakcje przygotowano też 
dla gości Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie. We wnętrzach 
dworku Aleksandry Bąkowskiej 
odbył się koncert akordeonowy 
Toporowski Duo, a w malowni-

czym parku Teatr Ognia „Enigma” 
pokazał widowiskowe show. W tym 
roku Noc Muzeów wspierał Urząd 
Miasta.                                       K.D.

Chaszcze na Tatarskiej
Tomasz Grembowicz zauważył, że okolice ul. Tatarskiej, jak również 
teren przy ul. 17 Stycznia tuż za orłem wyglądają nieciekawie w sensie 
estetycznym. – Te miejsca są bardzo zaniedbane, jakieś siły i środki nale-
żałoby skierować, aby to uporządkować – powiedział radny.
Ewa Gładysz stwierdziła, że wspomniane działki, zaniedbane chaszcze, 
zasypane różnymi odpadami, podrzucanymi także przez przejeżdżających, 
to tereny prywatne. – Nasze tereny gminne staramy się objąć wiosennym 
sprzątaniem, ludzie pracują tam w ramach robót publicznych. Efekty nie 
zawsze są zadowalające, bo najlepszym rozwiązaniem byłoby mniej bru-
dzących. Trudno żebyśmy sprzątali tereny, które mają swoich właścicieli. 
Robimy to tylko w przypadku, kiedy trudno ustalić właściciela, a pod osło-
ną nocy ktoś podrzuca odpady, wtedy staramy się sprzątnąć ze względu  
na estetykę miasta – stwierdziła Ewa Gładysz.

Zjazd w ul. Słońskiej 
Stanisław Kęsik uważa, że przydałby się zjazd z pętli miejskiej w ul. 
Słońskiego. – To jest jeszcze na etapie budowy, tam jest tylko obniżenie 
lekko zjazdu z tej drogi, czyli jakby wymontowanie krawężników i można 
by było taki zjazd zrobić. W drugą stronę nie, bo wtedy byłby problem, 
natomiast tylko w kierunku Płońskiej zjazd w ul. Słońskiego – wyjaśniał 
radny.
Ewa Gładysz przypomniała, że w przypadku jakiejkolwiek inwestycji nie 
wystarczy prosta, uznaniowa decyzja. – Sprawa nie ogranicza się tylko do 
naszej dobrej woli, obowiązują nas uregulowania prawne. To jest zadanie 
inwestycyjne, jego dokumentacja jest zamknięta i nie wystarczy powiedzieć 
wykonawcy, żeby obniżył chodnik, bo robimy zjazd. Jeżeli nie ma tego  
w dokumentacji, to konieczna jest cała procedura: projekt, uzgodnienia, 
pozwolenia. Prowadziliśmy w tej sprawie korespondencję z mieszkańca-
mi, zajrzymy do projektu, porozmawiamy na ten temat, ale na tym etapie 
nie jest to już takie proste – stwierdziła wiceprezydent.

O wodociągu w ul. Przyleśnej
Krzysztof Łyziński zapytał, czy w tegorocznym planie inwestycji udałoby 
się umieścić budowę wodociągu w ul. Przyleśnej. – Ja rozumiem, że jest to 
zadanie inwestycyjne, ale tam jest o tyle korzystna sytuacja, że odległość 
od głównej nitki jest około 150 m, także zadanie wydawałoby się tanie  
– stwierdził radny.
Ewa Gładysz poinformowała, że budowa wodociągu w ul. Przyleśnej 
musiałaby się znaleźć w obecnym wieloletnim planie inwestycyjnym 
ZWiK, – Nawet jeśli tam niedaleko jest sieć wodociągowa to jest to ty-
powe zadanie inwestycyjne. Przy najbliższej zmianie tego planu będziemy 
sugerowali umieszczenie w nim budowy tego wodociągu, jeżeli oczywiście 
ZWiK będzie miał na to środki – zastrzegła wiceprezydent.

Pozostałe interpelacje do władz miasta
Stanisław Kęsik interpelował w sprawie przesunięcia znaków zatrzymy-
wania i postoju na ul. Dziubińskiej o 400-500 m tak, by stanęły przed 
zwężeniem tej ulicy. Dziś są umieszczone na wjeździe w ulicę, gdzie jest  
na tyle szeroko, żeby mogli tam parkować mieszkańcy. 
Wojciech Gesek zapytał o możliwość przejęcia przepompowni ścieków  
w bloku przy ul. Gostkowskiej, naprzeciwko ZKM. (Przepompownia zo-
stała już przejęta – przyp. red.)
Józef Borkowski zwrócił się z prośbą, żeby zadbać o estetykę mostu  
3 Maja, który był umyty przed zimą i został zgłoszony do konkursu na 
modernizację roku.
Zenon Stańczak przekazał pytanie mieszkańców ul. Sońskiej, czy ko-
nieczny jest podwójny rząd drzew na tej ulicy, za stacją paliw Orlen,  
w kierunku Krubina po prawej stronie patrząc w kierunku Sońska, bo 
lewa strona została już uporządkowana. 

 Interpelacje do innych podmiotów
Tomasz Grembowicz zauważył, że na ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych i Płońskiej po remoncie nawierzchni na jezdni nie ma namalowa-
nych pasów i pojazdy mieszkańców spoza Ciechanowa skręcające w kie-
runku Orylskiej niekiedy się gubią. 
Mariusz Stawicki poprosił o skierowanie do Wojewódzkiego Zarządu 
Dróg prośby o naprawienie w kilku miejscach chodnika na ul. 17 Stycz-
nia na wysokości I LO. Chodnik się zapadł, a ścieżka rowerowa wybrzu-
szyła.

oprac. E.B.

Interpelacje i odpowiedzi
dokończenie ze str. 6

Warsztaty taneczne 
W dniach 29-30 maja w Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO 
organizuje warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie: 
hip-hop, tango, locking, dancehall oraz lirical i latin jazz. Zajęcia poprowadzą 
instruktorzy Studio Tańca Life4Dance. Kurs zakończy się prawdziwą milongą  
z pokazami mistrzów tanga. Z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych przygo-
towano konkursy z nagrodami. Koszt 30-50 zł za 2 godziny. Zapisy prowadzi 
COEK „Studio” (ul. Pułtuska 20 A). Więcej informacji pod numerem tel. 728 241 
438 lub 660 100 962, e-mail na: biuro@life4dance.pl lub www.life4dance.pl.

STUDIO zaprasza

2 sztuki Witkacego na 10-lecie Teatru Exodus w Ciechanowie.  
10 i 11 czerwca o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury  
i Sztuki zespół wystawi „Wariata i zakonnicę” – swoje pierwsze przed-
stawienie w nowej obsadzie i nowej oprawie reżyserskiej. 12 czerwca  
o godz. 18.00 na tej samej scenie sztuka zostanie zderzona z „Szaloną lo-
komotywą”, która miała premierę w ubiegłym roku. Bilety w cenie 20 zł 
są do nabycia w kasie kina. Ilość miejsc na widowni ograniczona! Przed-
stawienia zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Prezydenta Miasta Ciechanów.

Muzealną noc rozpoczął koncert filharmoni-
ków z Żytomierza
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Regulamin konkursu na najładniejszą 
posesję w 2010 roku 

1. CELE KONKURSU
Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wize-•	
runku miasta Ciechanowa.
Promocja pomysłowości oraz nowa-•	
torskich rozwiązań dekoracyjnych ma-
jących na celu pozytywny wpływ na 
wygląd i estetykę miasta.
Satysfakcjonowanie laureatów kon-•	
kursu za osobisty wkład w rozwój wa-
lorów estetycznych miasta.

2. ORGANIZACJA KONKURSU
Konkurs odbywa się pod patronatem a) 
Prezydenta Miasta Ciechanów, jest to 
trzynasta edycja tego konkursu.
W imieniu Prezydenta Miasta Ciecha-b) 
nów prace związane z konkursem ko-
ordynuje Wydział Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska.
Konkurs ma zasięg ogólnomiejski.c) 
Do konkursu mogą być zgłaszane d) 
posesje i balkony w następujących 
kategoriach: 
KATEGORIA I – budynki miesz-
kalne: wielorodzinne (Spółdzielnie 
Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszka-
niowe, inne), 
KATEGORIA II – budynki jednoro-
dzinne, 
KATEGORIA III – obiekty uży-
teczności publicznej (zakłady pracy, 
hotele, sklepy, lokale gastronomiczne, 
szkoły, przedszkola, banki, itp.), 
KATEGORIA IV – balkony.

Rusza konkurs na najładniejszą posesję
Zachęcamy do udziału w konkursie na najładniejszą posesję, ogłoszonym po raz 13. przez prezydenta Ciechanowa. Wnioski można 

składać do 20 sierpnia. Konkurs odbywa się w 4. kategoriach: budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki jednorodzinne, obiekty uży-
teczności publicznej oraz balkony. Komisja konkursowa będzie oceniać różnorodność gatunkową roślin, kompozycję architektoniczną, 
oryginalność i pomysłowość. Szczegółowy regulamin na stronie internetowej www.um.ciechanow.pl w zakładce Urząd Miasta/Regulami-
ny i przepisy. Informacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, tel. (23) 674 92 83.

Zgłoszenia można składać w terminie e) 
od dnia ogłoszenia konkursu do 20 
sierpnia 2010 r. 

3. TRYB ZGŁASZANIA OBIEKTÓW 
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zgłoszeniem do konkursu jest wypeł-a) 
nienie druku opracowanego wg załącz-
nika do niniejszego regulaminu.

Druki, o których mowa wyżej są dostępne 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzę-
du Miasta Ciechanów ul. Wodna 1 w 
Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska ul. 17 Stycznia 60B oraz na 
stronie internetowej www.umciechanow.
pl. 

Wnioski mogą być składane w czasie b) 
trwania konkursu przez:
osoby fizyczne,- 
osoby prawne,- 
zarządy osiedli (jednak za wiedzą i zgo-- 
dą właściciela posesji lub balkonu),
osoby trzecie (jednak za wiedzą i zgodą - 
właściciela posesji lub balkonu).
Obiekty, które zostały nagrodzone  c) 
i wyróżnione w roku 2009 nie mogą być 
zgłaszane. 
Zgłoszenia na drukach należy składać d) 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta Ciechanów ul. Wodna 1 lub w 
siedzibie wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska ul. 17 Stycznia 
60 B.

4. KRYTERIA OCENY 
Komisja konkursowa dokona oceny 
biorąc pod uwagę:

Pilotażowy projekt ruszył z po-
czątkiem kwietnia. Jest jeszcze mie-
siąc, żeby przekonać się o zaletach 
narzędzia zaproponowanego przez 
Urząd Miasta. Korzystanie z genera-
tora nie jest skomplikowane. Wystar-
czy kliknąć zakładkę GENERATOR 
WNIOSKÓW EDG1 na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta i wybrać sto-
sowny druk. Po wypełnieniu wniosek 
można wydrukować na swojej dru-
karce i zgłosić się z nim do siedziby 
Wydziału Działalności Gospodarczej 
przy ul. 17 Stycznia 60B. Wniosek 
można też złożyć za pośrednictwem 
internetu. Przedsiębiorcy, którzy zde-

Żołnierze oraz funkcjonariusze 
mundurowi, którzy służą poza miej-
scem zamieszkania, powinni udać się 
do urzędu gminy do 6 czerwca. Jeżeli 
przybyli do miejsca zakwaterowania 
po tym terminie, mogą złożyć wnio-
sek do 18 czerwca. Musimy pamiętać, 
że dopisując się do spisu wyborców na 
własny wniosek, zostaniemy automa-
tycznie skreśleni ze spisu w miejscu 
stałego zamieszkania. W przypadku 
drugiej tury wyborów – zaplanowanej 
na 4 lipca – nadal będziemy dopisani 
do nowego rejestru. 

Wzięcie udziału w głosowaniu  
w innym obwodzie będzie możliwe 
wyłącznie po otrzymaniu z urzędu 
gminy, który sporządził spis wybor-
ców, zaświadczenia o prawie do gło-
sowania. O takie zaświadczenie może-
my też się postarać zamiast dopisywać 
się do listy wyborczej. Będziemy mo-

Uwaga! Jak głosować poza 
miejscem stałego zamieszkania

20 czerwca zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Aby móc zagłosować poza miejscem zamieszka-
nia np. podczas urlopu możemy dopisać się do rejestru w wybra-
nym obwodzie. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze 
której czasowo przebywamy. Należy to zrobić najpóźniej do dnia  
10 czerwca, czyli 10 dni przed pierwszą turą wyborów. Można też 
wziąć z własnego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głoso-
wania. Trzeba to zrobić najpóźniej do 18 czerwca, a przed II turą  
– do 2 lipca. 

gli wtedy zagłosować w dowolnym 
miejscu na terenie kraju, za granicą 
lub na polskim statku. O zaświadcze-
nie staramy się w miejscu, w którym 
jesteśmy zameldowani. Musimy to 
zrobić najpóźniej do 18 czerwca. Gdy 
wyjeżdżamy przed drugą turą, to czas 
mamy do 2 lipca. Jeśli chcemy wziąć 
udział w dwóch turach poza miejscem 
zameldowania, urząd wyda nam dwa 
zaświadczenia – na każde głosowanie 
osobne. Po wydaniu zaświadczeń zo-
staniemy skreśleni ze spisu wyborców 
w miejscu zameldowania. Państwo-
wa Komisja Wyborcza przestrzega,  
że gdy zgubimy takie zaświadczenie, 
to nie będziemy mogli otrzymać kolej-
nego, ani wziąć udziału w głosowaniu 
w obwodzie właściwym dla miejsca 
stałego zamieszkania. Oznacza to, że 
w ogóle nie weźmiemy udziału w wy-
borach.                                           red.

ogólne wrażenia estetyczne „odbierane - 
z ulicy”
różnorodność gatunkową nasadzeń- 
kompozycję architektoniczną- 
oryginalność- 
pomysłowość- 

5. NAGRODY
Wysokość nagród:a) 
W kategorii I i II, III przyznaje się decy-•	
zją komisji konkursowej nagrody:
I nagroda – 500 zł
II nagroda – 400 zł
III nagroda – 300 zł
w kategorii  IV•	
I nagroda – 300 zł
II nagroda – 200 zł
III nagroda – 100 zł
Komisja może dokonać innego podziału b) 
kwot przeznaczonych na nagrody oraz 
przyznać wyróżnienia.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie c) 
się w ciągu 1 miesiąca od daty rozstrzy-
gnięcia konkursu 

6. KOMISJA KONKURSOWA 
Przewodniczący 1. 
Ewa Gładysz – zastępca Prezydenta 
Miasta
Zastępca Przewodniczącego2. 
Ewa Amenda – zastępca kierownika 
Wydziału IMiOŚ
Członek 3. 
Ewa Blankiewicz – rzecznik prasowy, 
kierownik Wydziału Promocji i Komu-
nikacji Społecznej

Członek4. 
Bożenna Ankiewicz – główny spe-
cjalista w Wydziale Urbanistyki  
i Architektury  
Członek 5. 
Teresa Horbacz Kowalska – głów-
ny specjalista w Wydziale IMiOŚ
Członek – sekretarz6. 
Sławomir Maciejewski – inspektor 
w Wydziale IMiOŚ

7. Członek – sekretarz
 Jacek Krośnicki – podinspektor  

w Wydziale IMiOŚ 

Komisja konkursowa podejmuje de-d) 
cyzje zwykłą większością głosów.  
W przypadku równej ilości głosów 
decyduje głos przewodniczącego lub 
jego zastępcy prowadzącego posie-
dzenie.
Decyzje komisji są ostateczne.e) 

7. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
KONKURSU
Środki przeznaczone na finansowanie 
konkursu pochodzą z budżetu miasta  
– Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej.

8. PROMOCJA WYNIKÓW KON-
KURSU
Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz 
wyniki konkursu popularyzowane będą 
w Gazecie Samorządu Miasta Ciecha-
nów, na stronie internetowej Urzędu 
Miasta oraz przez lokalne radio i prasę. 

Ważne dla przedsiębiorców!

Wpis do ewidencji przez internet
Jeszcze do końca czerwca na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.umciechanow.pl będzie działał elektroniczny generator wniosków 
o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i likwidację działalności gospo-
darczej. To znaczne ułatwienie kontaktu przedsiębiorcy z urzędem.

Na kwietniowej sesji Rada Miasta przyjęła uchwałę o emisji  
w 2010 r. 2300 obligacji komunalnych o łącznej wartości 23 mln zł. Pozy-
skane tą drogą środki pieniężne sfinansują wydatki inwestycyjne. Gmina 
Miejska Ciechanów wybierze w drodze konkursu bank, który poprowadzi 
emisję. – Obligacje to dobry sposób na pozyskanie pieniędzy, szybki, bez-
pieczny, efektywny, nie wymagający zabezpieczeń. Korzysta z niego coraz 
więcej gmin – mówi Mirosława Damięcka, Skarbnik Miasta Ciechanów. 

red.

Miasto wyemituje obligacje

cydują się na złożenie wniosku drogą 
elektroniczną zgłoszą się do Wydziału 
Działalności Gospodarczej w niedłu-
gim, dogodnym dla siebie czasie, żeby 
podpisać dokument (za wyjątkiem firm 
dysponujących bezpiecznym kwa-
lifikowanym podpisem elektronicz-
nym). Generator to duże ułatwienie  
i oszczędność czasu. Wnioski są wypeł-
niane czytelnie, krócej trwa ich przyj-
mowanie, krótszy jest czas dokonywa-
nia wpisu. Zachęcamy do korzystania 
z generatora. Jeśli przedsiębiorcy będą 
chcieli stosować taką formę współpra-
cy z Urzędem, program zostanie zain-
stalowany na stałe.                        red.
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Polacy najlepsi na Mistrzostwach Europy Seniorów Taekwon-Do ITF
W dniach 29 kwietnia – 2 maja w szwajcarskim Skovde odbyły się XXV 

Mistrzostwa Europy Seniorów Taekwon-Do ITF. W zawodach rywalizowało 
481 sportowców z 29 krajów. Wymarzony debiut w reprezentacji Polski miał 
Piotr Szwejkowski, który zdobył złoty medal indywidualnie w układach III dan.  
W mistrzostwach bardzo dobrze zaprezentowała się również Ilona Omiecińska, 
która wywalczyła złoto  
w konkurencjach dru-
żynowych technik 
specjalnych i brąz w 
testach siły. Drużyna 
męska seniorów pro-
wadzona przez Mi-
chała Korzybskiego 
została najlepszą dru-
żyną Europy. Polska 
z dorobkiem 7 złotych 
medali uplasowała się 
na pierwszym miejscu  
w klasyfikacji gene-
ralnej seniorów, wy-
przedzając Niemcy  
i Rosję. 

XII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
30 kwietnia na malowniczo położonej trasie wokół Zamku Książąt Mazo-

wieckich rozegrano 10 biegów na dystansach od 800 do 1500m w indywidual-
nych biegach przełajowych. W zawodach wzięło udział około 1000 osób wyło-
nionych wcześniej w eliminacjach powiatowych. Niestety żadnemu zawodnikowi 
z Ciechanowa nie udało się zdobyć medalu. Organizatorami zmagań byli: Szkol-
ny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego oraz Szkolny 
Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska przy pomocy ciechanowskiego MO-
SiR-u. W dniach 27 maja – 9 czerwca Ciechanów będzie gospodarzem Fina-
łów XII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W tej największej imprezie  
w sporcie szkolnym weźmie udział ponad 4000 dziewcząt i chłopców z naszego 
województwa. Rywalizacja odbędzie się w 15 dyscyplinach sportowych: mini 
piłka siatkowa K (27-30 maja), mini piłka siatkowa M (27-30 maja), mini koszy-
kówka M (3-6 czerwca), tenis stołowy (8 czerwca), pływanie (9 czerwca), 4-bój 
(9 -10 czerwca).

Ciechanowianin wicemistrzem Polski 
W dniach 14-15 maja we Wrocławiu odbyły 

się Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo 
Olimpijskim. W zawodach wystartowało 150 za-
wodników i zawodniczek z 45 klubów,  wyłonio-
nych po turniejach eliminacyjnych. Było wśród 
nich 7 zawodników TKKF Promyk Ciechanów. 
Hubert Tomaszewski  wywalczył srebrny me-
dal i tytuł Wicemistrza Polski Juniorów. Zawod-
nicy Promyka w klasyfikacji drużynowej zajęli  
12 miejsce w Polsce i zdobyli 30 punktów w ra-
mach ogólnopolskiego systemu współzawodnic-
twa sportowego.

Słaba gra MKS-u
W ramach 23 kolejki IV ligi MKS Ciechanów zremisował w meczu wyjazdo-

wym z Błękitnymi Gąbin 2:2. Dwie bramki dla naszego zespołu zdobył Bartosz 
Szczęsny. 5 maja porażką 3:2 zakończył się mecz w ramach zaległej 20 kolejki 
pomiędzy MKS-em a Victorią Sulejówek. Bramki strzelili Bartosz Szczęsny i Pa-
tryk Tosik. 8 maja ciechanowscy piłkarze zmierzyli się z Kryształem Glinojeck 
przegrywając 1:2. Samobójczą bramkę dla naszej drużyny zdobył w 10 minu-
cie zawodnik Kryształu Sebastian Ambroziak. 12 maja ciechanowianie na meczu 
wyjazdowym wygrali z Wkrą Żuromin 2:0. Obie bramki zdobył Rafał Traczyk.  
15 maja MKS przegrał w meczu derbowym z MKS-em Mławą aż 4:0.                                                                                             

                red.

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Jako wszechstronny nauczyciel 
prowadzi nie tylko zajęcia z języka 
polskiego, lecz także naucza wiedzy 
o społeczeństwie oraz wychowania 
do życia w rodzinie. Organizuje też 
wycieczki edukacyjne, na bieżąco 
współpracuje z lokalnymi samorzą-
dami. Dzięki temu uczniowie po-
znają własny region, formy samo-
rządności funkcjonujące w naszej 
społeczności oraz stają się świado-
mymi obywatelami Polski. L. Bral-
czyk chętnie uczestniczy w różnych 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Lidia Bralczyk
Wiadomości sportowe

Nauczyciel mianowany Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Cie-
chanowie. Jest wychowawczynią klasy IIIc w Gimnazjum Nr 2 
oraz opiekunką koła teatralnego „Cienie”.

formach doskonalenia zawodowego, 
konsultacjach i konferencjach meto-
dycznych. Swoimi doświadczeniami 
dzieli się z innymi nauczycielami, 
prowadząc warsztaty i lekcje otwarte.

Jej pasją jest teatr, dlatego od  
2 lat prowadzi zajęcia koła teatralne-
go. Młodzież pod jej kierunkiem re-
alizuje się aktorsko wystawiając na 
forum szkoły przygotowane przez 
siebie sztuki i bierze udział w kon-
kursach powiatowych i miejskich.  
W 2009 roku grupa „Cienie” zdobyła 
II miejsce w Powiatowym Przeglądzie 
Teatrów Amatorskich oraz drugą na-
grodę w konkursie „Sztuka Dialogu”.  
W tym roku młodzi aktorzy byli naj-
lepsi w Ciechanowie i zajęli I, II  
i III miejsce. Gimnazjaliści mogą 
pochwalić się także szeroką wie-
dzą polonistyczną. W kwietniu wy-
chowanek L. Bralczyk został lau-
reatem konkursu polonistycznego  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Z. Krasińskiego. Nauczycielka sta-
ra się odkryć w każdym z uczniów  
piękno i bogactwo wewnętrzne.   red.
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Gospodarzem XVI Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w sportach ha-
lowych było województwo mazowiec-
kie. W Ciechanowie w dniach 22-25 
kwietnia odbyły się zawody w podno-
szeniu ciężarów i taekwondo olimpij-
skim. Wysoką pozycję potwierdził 
klub Mazovia Ciechanów wygrywając 
klasyfikację klubową w Polsce wśród 
mężczyzn – 51 punktów, panie zajęły 
II miejsce – 27 pkt. Medale zdobyli: 
Patryk Słowikowski – złoto (62 kg), 
Natalia Kraszewska – srebro (58 kg), 
Mariusz Wysocki – srebro (105 kg), 
Ewa Więcek – brąz (48 kg), Michał 
Smoleński – brąz (77 kg). Nie zawie-
dli również wychowankowie Dariusza 
Płoskiego i Radosława Lisowskiego  
z ciechanowskiego Promyka, którzy 
w punktacji klubowej zajęli II miejsce 
w Polsce z dorobkiem 47 pkt. Meda-
le dla taekwondo olimpijskiego zdo-
byli: Karolina Dworzyńska – złoto  
w walkach do 37 kg, Michał Brym 
– złoto w walkach do 41 kg, Wik-

Olimpiada Młodzieży  
– Mazowsze najlepsze

tor Piotrowski – srebro w walkach  
do 45 kg oraz Radosław Walendziak 
– brąz w walkach do 37 kg. W dniach 
7-9 maja do Glinojecka przyjechało 
ponad 330 zawodników i zawodniczek 
w Taekwon-do ITF. Z grona 4-oso-
bowej ciechanowskiej ekipy Matsogi 
najlepiej wypadła Justyna Mitkowska, 
która zdobyła brązowy medal w wal-
kach do 57 kg. Równolegle w ciecha-
nowskiej w hali MOSiR od 5 do 9 maja 
toczyła się rywalizacja w tenisie stoło-
wym. W końcowej klasyfikacji klubo-
wej województwo mazowieckie zajęło 
I miejsce. 9 maja w Ciechanowie za-
kończono XVI OOM w sportach ha-
lowych. W uroczystości uczestniczył 
Minister Sportu Adam Giersz, który 
wspólnie z zastępcą prezydenta Ceza-
rym Chodkowskim wręczył puchary 
w klasyfikacji województw. W ogól-
nej punktacji zwyciężyło wojewódz-
two mazowieckie – 1879,28 pkt, przed 
śląskim 1573,66 pkt i wielkopolskim 
1425,47 pkt.                                   red.

I. Omiecińska z braćmi Szwejkowskimi
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Młodzi tance-
rze w wieku od 9 
do 15 lat musie-
li sprawdzić się w 
tańcach klasycz-
nych i latynoame-
rykańskich. Ich 
umiejętności oce-
niała 7-osobowa 
komisja sędziow-

ska, której przewodniczył Paweł de 
Purbaix – prezes okręgu mazowiec-
kiego Polskiego Towarzystwa Ta-
necznego. Gala finałowa odbyła się  
3 maja w hali Mazovia. Wśród ciecha-

Ciechanowianie wytańczyli puchar 

Cytat miesiąca 
Sesja absolutoryjna. Wystąpienie radnego Tomasza Kałużyńskiego:  

– Podsumowując, na pozytywną ocenę niewątpliwie zasługuje zbilansowa-
nie tego budżetu przez władze  miasta, przez pana prezydenta, panią prezy-
dent Ewę Gładysz, pana prezydenta Cezarego Chodkowskiego i oczywiście 
panią Mirę, skarb tego miasta, przepraszam – skarbnika tego miasta. Radny  
Mariusz Stawicki: – Cieszy mnie ta freudowska pomyłka, bo świadczy o tym, 
co tak naprawdę radni opozycji myślą o tym budżecie ...

DIONIZJE – festiwal teatru

Zakochani w motocyklach 

nowian najlepiej 
spisała się Ewe-
lina Wróblewska 
i Jakub Janczak. 
Para zajęła pierw-
sze miejsce w ka-
tegorii wiekowej 
14-15 lat. Pucha-
ry i nagrody wrę-
czył zwycięzcom 
zastępca prezy-

denta Cezary Chodkowski. 
Organizatorami turnieju byli: Pre-

zydent Miasta Ciechanów oraz szkoły 
tańca Image i Dream of Dance.  

K.D.

Uczestnicy zlo-
tu odwiedzili najcie-
kawsze zakątki Cie-
chanowa i okolic, 
a następnie modlili 
się w intencji ofiar 
wypadków drogo-
wych podczas mszy 
odprawionej u pod-
nóża Farskiej Góry. 
Po poświęceniu mo-
tocykli, skuterów, 
motorowerów i qu-
adów ulicami mia-
sta przejechała wi-
dowiskowa parada. Na parkingu przed 
Galerią Mrówka mieszkańcy mogli 
zobaczyć pokaz jazdy wyczynowej 
i wziąć udział w konkursach. Dalsze 
zabawy przeniosły się do parku wokół 
Pubu Fabryczna, gdzie bawiono się 
przy bluesowych rytmach z zespołami     
Why Ducky?, Zdrowa Woda i Izotop.    

Spotkanie zorganizowały: Stowa-

rzyszenie Bankowa Grupa Motocyklo-
wa, Klub Wolny Wydech oraz Urząd 
Miasta. – Po raz kolejny współfinan-
sujemy tę imprezę. Robimy to nie tylko 
po to, by wspierać sporty motocyklo-
we, ale żeby przede wszystkim promo-
wać bezpieczną jazdę – powiedzia-
ła zastępca prezydenta Ewa Gładysz, 
która co roku jest gościem spotkań.                          

K.D.

160 par z 58 klubów tanecznych z Wrocławia, Warszawy, Wał-
brzycha, Poznania, Olsztyna, Białegostoku, Gdańska, Mławy i Ra-
ciąża wzięło udział w XVI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzy-
skiego o Puchar Prezydenta Ciechanowa. 

7-9 maja nasze miasto zdominowało VI Ciechanowskie Otwarte 
Spotkanie Motocyklowe. W tych dniach licznie zjechali się do nas 
sympatycy stalowych rumaków. 

Gościnnie wystąpił Teatr Capitol 
(Warszawa), który rozbawił publicz-
ność przedstawieniem „Klimakte-
rium… i już”. Teatro Bancarota (Mek-
syk) pokazał spektakl „Muertovivos” 
utrzymany w stylu dawnej komedii 
dell’arte. Teatr Woskresinnia (Lwów) 
zaprezentował plenerowe widowi-
sko „Spotkać Prospera” będące kom-
binacją Szekspirowskich dramatów: 
„Burzy”, „Snu nocy letniej”, „Romea  
i Julii” oraz „Hamleta”. W magiczny 
świat tańca i dźwięku wprowadził nas 
Teatr Chorea (Łódź), który oczaro-
wał „Śpiewami Eurypidesa”. Ciecha-

Za nami XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE. 
Na tegoroczny program złożyło się 13 przedstawień, parada ulicz-
na oraz warsztaty poprowadzone przez Krzysztofa Miklaszewskie-
go – byłego aktora Teatru Cricot 2, popularyzatora i dokumenta-
listy twórczości Tadeusza Kantora. 3-dniowe ćwiczenia zakończyły 
się pokazową etiudą powstałą w oparciu o Kantorowską partyturę 
reżyserską „Umarłej klasy”. Uzupełnieniem festiwalowych działań 
był koncert gwiazdy operowej Anny Adamiak. 

nowski Teatr Exodus zabrał widzów 
w podróż „Szaloną lokomotywą”.  
W części konkursowej zmierzyło się 
8 zespołów. Jury pod przewodnic-
twem Ryszarda Kawalca przyznało  
3 równorzędne nagrody w wysokości 
500 zł. Otrzymali je: Teatr Puk-Puk 
ze Świdnika, Teatr Krzesiwo z War-
szawy i Teatr Małonas z Ciechano-
wa. Urząd Miasta wydał na festiwal  
48 tys. zł. Organizatorem przedsięwzię-
cia było Stowarzyszenie Artystyczne 
MAKATA we współpracy z Centrum 
Kultury i Sztuki oraz Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodową.                 K.D.

Teatr Chorea

Anna Adamiak

Teatr Woskresinnia


