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Zastępca prezydenta C. Chodkowski i dyrektor 
MOPS Z. Brzezińska

Prezydent W. Wardziński i marszałek A. Struzik

20-lecie MOPS
2 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej świętował 20-lecie. Na uroczystości 
z tej okazji prezydent Ciechanowa Walde-
mar Wardziński oraz wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Zdzisław Dąbrowski wręczyli 
„Medale za Zasługi dla Ciechanowa” pra-
cownicom MOPS: Elżbiecie Butryn, Be-
acie Jakubiak oraz Agnieszce Milewskiej. 
W ciągu 20 lat MOPS rozwinął różnorod-
ne formy działalności, w tym wolonta-
riat. Ośrodek prowadzi m.in. dwa Środo-
wiskowe Domy Samopomocy, Dzienny 
Dom Seniora, magazyn rzeczy używanych.  
W ciągu 3 ostatnich lat uzyskał z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego dofinan-
sowanie w wysokości ponad 900 tys. zł  
na trzy projekty podnoszące aktywność za-
wodową swoich  podopiecznych. 

E.B.

Bezpłatny Internet 
dzięki 2, 5 mln zł unijnego dofinansowania

Spotkania  
ze średniowieczem

4 września od godz. 13.00 na zamkowych błoniach 
rozpoczną się VI Spotkania ze średniowieczem, orga-
nizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej i do-
towane przez Urząd Miasta. W programie: jarmark, 
pokazy dawnych tańców, walki rycerskie, zabawy ple-
bejskie, koncerty, turnieje, bitwy. 

Maryla Rodowicz  
na pożegnanie lata

Prezydent miasta 25 września od godz. 16.00 za-
prasza na piknik „Pożegnanie Lata”, który odbędzie 
się na zamkowych błoniach. W programie: występy, 
zabawy i kiermasze. Gwiazdą pikniku będzie Maryla 
Rodowicz. Koncert popularnej piosenkarki rozpocz-
nie się o godz. 20.00. Wstęp bezpłatny.

Od września mieszkańcy będą mogli korzystać  
z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do interne-
tu w trzech miejscach Ciechanowa. To okolice ratusza,  
ul. Warszawskiej włącznie z Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej oraz kompleks sportowy przy ul. 17 Stycznia 
(hala, Hotel Olimpijski i kryta pływalnia). Będzie można 
usiąść z laptopem na ławce na deptaku czy na Placu Jana 
Pawła II. 

Bezpłatny Internet i elektroniczną komunikację  
z Urzędem Miasta ciechanowianie mają dzięki projekto-
wi e-Urząd, na który miasto zdobyło unijne dofinansowa-
nie w wysokości ponad 2,5 mln zł. To 85% inwestycji, 
wartej prawie 3 mln zł. 27 lipca prezydent Ciechano-
wa Waldemar Wardziński oraz Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę na  
II etap projektu.

E.B.

Nowe boisko przy SP Nr 5
Wakacje to tradycyjny czas remontów w szkołach. Zmiany nie ominęły Szkoły Podstawowej  

Nr 5 przy ul. Broniewskiego, gdzie powstał kolejny wielofunkcyjny obiekt sportowy o sztucznej  
nawierzchni.

Boisko przy SP Nr 5 czeka już na uczniów

Wielofunkcyjne boisko o sztucznej 
poliuretanowej nawierzchni o wymiarach  
22 x 44 m jest doskonałym miejscem 
na sport oraz rozrywkę. Obiekt posiada 
sztuczną bieżnię i skocznię w dal z długim 
rozbiegiem. Pojawiło się także nowe wypo-
sażenie – sprzęt sportowy, deski do skoku  
w dal oraz ławki dla widzów. Koszt bu-
dowy boiska wyniósł 250 tys. zł, z czego  
50 tys. miasto otrzymało z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej. Boisko zostanie 
oddane do użytku na początku roku szkol-
nego. To kolejna miejska szkoła, której 
uczniowie mają do swojej dyspozycji tak 
nowoczesne boisko.

red.



dów, fotoradaru czy wagi do narkotyków. Za okazywaną pomoc decyzją Mini-
stra Spraw Wewnętrznych prezydent został odznaczony brązowym medalem „Za 
zasługi dla policji”. 1 sierpnia w parafii św. Tekli odprawiona została msza świę-
ta w intencji policjantów, a przy Krzyżu Katyńskim złożone zostały kwiaty. 

Miasto sprzedało działkę i biurowiec na Chabrowej
Nabywcą miejskiej  nie-

ruchomości przy ul. Cha-
browej została prywatna 
osoba z Ciechanowa. Dział-
ka mająca 4,2 ha powierzch-
ni przez wiele lat należała 
do Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Ziemowit”. W latach 
90. spółdzielnia zrzekła się 
prawa własności do obcią-
żonej hipoteką nieruchomo-
ści. Zgodnie z prawem mu-
siała ją przejąć na własność 
Gmina Miejska Ciechanów. 

Oprócz gruntu i biurowca miasto stało się właścicielem trzech budynków warsz-
tatowo-magazynowych i dwóch wiat. W 2007r. władze samorządowe wystawiły 
obiekt na sprzedaż. Dopiero teraz udało się znaleźć kupca, który w czasie licyta-
cji zaoferował 2 mln 20 tys. zł (o 20 tys. więcej niż wynosiła wycena). Podpisa-
nie aktu notarialnego planowane jest w ciągu najbliższych tygodni.

WOŚP zagrała dla powodzian 
Tak jak w całej Polsce, również w Ciechanowie 4 lipca wolontariusze Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowali dla powodzian. Podczas cało-
dniowej zbiórki zebrano 9 600 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup mo-
topomp, agregatów prądotwórczych, pilarek do drewna oraz łodzi i pontonów. 
– W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się wiele rodzin ważna jest każda 
pomocna złotówka – powiedziała szefowa ciechanowskiego sztabu WOŚP Nina 
Rykowska. Na ulicy Warszawskiej został rozstawiony namiot, w którym moż-
na było nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy, posłuchać muzyki  
i obejrzeć galerię zdjęć z powodzi. Po południu wystąpił zespół „FEROMONA”. 

Rocznica Powstania Warszawskiego
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Ciechanów oraz pre-

zydent Ciechanowa 1 sierpnia zorganizowali obchody 66. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Uroczystości z udziałem kombatantów, policjantów, 
strażaków, pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli władz miasta i ugru-
powań politycznych odbyły się pod tablicą pamiątkową, znajdującą się przy  
ul. Powstańców Warszawskich. Po złożeniu kwiatów uroczystości przeniosły się 
do kościoła św. Piotra, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny  
i poległych powstańców.

Trwa konkurs fotograficzny „Nasze miasto inaczej”
Organizatorem konkursu jest portal www.ciechanowinaczej.pl. Patronat nad 

przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Ciechanów. Konkurs ma na celu za-
chęcenie mieszkańców do spojrzenia na znane miejsca w sposób nowy, odkryw-
czy i niebanalny. Zdjęcia można składać do 31 sierpnia w zakładzie fotograficz-
nym FOTOKALINA przy ul. 17 Stycznia 11. Do wygrania nagrody pieniężne  
i rzeczowe, w tym ufundowane przez Prezydenta Miasta Ciechanów! Najciekaw-
sze fotografie zostaną pokazane na wystawie w Galerii „C”.  

Zakochani w starych samochodach
25 załóg wzięło udział w pierwszym Rajdzie Samochodów Zabytkowych, 

który odbył się w dniach 24-25 lipca. Można było podziwiać auta z lat 20-tych 
po 90-te. Rajd wystartował w Ciechanowie. Trasa wiodła przez Sarnową Górę, 
Gołotczyznę, Wróblewo i Opinogórę.  

Święto policji 
30 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się akademia, 

podczas której 67 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie. W uroczy-
stości uczestniczyli przedstawiciele samorządu. Prezydent Waldemar Wardziń-
ski podziękował funkcjonariuszom za pracę na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców. Urząd Miasta i znajdująca się w jego strukturach Straż Miejska od lat 
współpracują z ciechanowską komendą. Owocem tego stały się wspólne patrole, 
uruchomienie systemu monitoringu ulic oraz pomoc miasta w zakupie samocho-
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Panu

Arturowi Iniarskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Brata
składa

redakcja
Gazety Samorządu Miasta Ciechanów

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Małgorzaty Ryms
dyrektor Specjalnego  

Ośrodka Szkolno  - Wychowawczego w Ciechanowie

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają

Dyrektor i pracownicy  
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie

Pani 

Agnieszce Majce 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Z głębokim żalem
 przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

Małgorzaty Ryms
dyrektor Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie.

Trudno pogodzić się ze stratą osoby tak energicznej, 
zasłużonej dla ciechanowskiej oświaty,

 całym sercem oddanej swoim podopiecznym  
i naszemu miastu.    

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia składają 

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z zastępcami

Pani

Grażynie Wesołowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Matki
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Ciechanów całkowicie zmieni obli-
cze dzięki rewitalizacji Zamku Książąt 
Mazowieckich i traktu średniowieczne-
go. Oznacza to przebudowę i moder-
nizację rynku – dziś Placu Jana Paw-
ła II – oraz Warszawskiej. Główną 
ulicę Ciechanowa przekształcono w deptak, na którym obowią-
zuje zakaz ruchu kołowego. Nie dotyczy on pojazdów służb miej-
skich i ratunkowych, rowerów oraz samochodów dostawczych. 
Te ostatnie mogą wjeżdżać na deptak w godzinach 5.30-9.30 oraz 
od 18.00 do 19.30. Mieszkańcy posesji, którzy mają dojazd tylko  
od ul. Warszawskiej otrzymali specjalne przepustki na przejazd 
deptakiem. Nielicznych uprawnionych obowiązuje ruch jednokie-
runkowy, od Mikołajczyka do Pułtuskiej.

Dzięki przepust-
kom można dojechać 
samochodem oso-
bowym do własnej 
nieruchomości, bez 
możliwości par-
kowania na samej 
ulicy. Przepustki 
są przeznaczone dla 
osób posiadających 
tytuł prawny do po-
jazdu. Widnieje na 
nich nazwisko właści-

ciela i numer rejestracyjny samocho-
du. Są wydawane w Urzędzie Miasta 
Ciechanów, w Wydziale Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska przy 
ul. 17 Stycznia 60B po okazaniu do-
kumentów potwierdzających zamel-
dowanie i dowodu rejestracyjnego sa-
mochodu (szczegółowych informacji 

XLIV Sesja Rady Miasta

udzielają pracownicy 
Inżynierii Miejskiej 
pod nr tel. 23 674 92 
84).

Łamanie zakazu 
ruchu na deptaku jest 
surowo karane. Miej-
scy strażnicy i poli-
cjanci wystawili już 
kilka mandatów, w wy-
sokości nawet 500 zł.  

Oddany do użytku odcinek deptaka 
między ul. Mikołajczyka i Pułtuską 
jest stale monitorowany. Obraz po-
chodzi z 2 kamer: na hotelu Polonia 
oraz budynku SDH. Jest tak dokład-
ny, że bez trudu można na nim od-
czytać numer rejestracyjny pojazdu  
i rozpoznać kierowcę.

E.B.

Kto może wjechać  
na Warszawską?

... kierunek dobry, ale miejsce parkowania złe - można się 
zatrzymywać tylko na klinkierze

Tak nie można wjeżdżać

Dyrektorzy miejskich szkół z władzami Ciechanowa

Jako przykład mogą służyć in-
westycje drogowe. W grudniu w te-
gorocznym budżecie zostały zapisa-
ne koszty remontów chodników na 
Broniewskiego i Żeromskiego 
oraz budowa ul. Cukrowniczej. 
Budowa ulic na Kargoszynie: 
Słowackiego, Gałczyńskiego, 
Kicińskiego, Norwida, Kaspro-
wicza oraz Sygietyńskiego jest 
możliwa dzięki zaakceptowa-
niu przez Radę Miasta zmian 
w budżecie, przedłożonych na 
kwietniowej sesji przez prezy-
denta. – Te zadania inwesty-
cyjne wprowadziłem wiosną do 
budżetu, ponieważ pojawiły się 
środki unijne na zadania zreali-
zowane wcześniej, czyli na ra-
tusz i ulicę nad Łydynią. Dzię-
ki temu mogliśmy zwolnić część 
środków własnych – przypomi-
na prezydent. – Zaproponowa-
łem to radnym już przy pracach 
nad budżetem w grudniu 2009 roku  
i prosiłem o wsparcie. Niestety, tylko 
11 radnych opowiedziało się za tym 
budżetem. Dziś pozostali nie mogą 
mówić, że byli za budową jakiejś uli-
cy. Nie znam możliwości przeprowa-
dzenia inwestycji drogowej, jeżeli 
nie ujmujemy jej w budżecie miasta. 
Przeciwko budżetowym zapisom 

Czy można być „za”,  
głosując inaczej?

na ten rok głosowali radni CBUW  
(A. Bukowska, S. Kęsik i P. Rabczew-
ski), z klubu Polska XXI (E. Kaczyń-
ska, T. Kałużyński, T. Lewandowski,  

T. Grembowicz, A. Rolbiecki) oraz 
PiS (W. Gesek i K. Łyziński). Z wyjąt-
kiem dwóch radnych PiS pozostali nie 
zagłosowali też za wprowadzeniem do 
budżetu budowy kilku wymienionych 
ulic na Kargoszynie. Jak można teraz 
być „za”, przypisywać sobie zasługi, 
ale wcześniej nie głosować za tymi in-
westycjami – dziwi się prezydent.

E.B.

W Przedszkolu Nr 4 rządy bę-
dzie sprawować Jolanta Piotrowska, 
w Przedszkolu Nr 8 – Jolanta Kra-
szewska, w Szkole Podstawowej Nr 
4 – Jolanta Łuniewska. Wszystkie pa-
nie pełniły tę funkcję w mijającej ka-
dencji. Konkurs na dyrektora Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 2 wygrała 
Ewa Pozaroszczyk – dotychczasowa 
wicedyrektor. Wszystkie cztery pa-
nie nie miały kontrkandydatów. Spo-
śród dwóch kandydatów na dyrektora 

Czy istnieje związek pomiędzy głosowaniem za budżetem a reali-
zacją konkretnych inwestycji? Czy radni, którzy w najważniejszym 
dla funkcjonowania miasta głosowaniu są „przeciw”, mają prawo 
przypisywać sobie zasługę, że miasto właśnie buduje np. ulice w ich 
okręgu wyborczym? Władze miasta uważają, że nie. – Opowiadając 
się za  budżetem w konkretnym kształcie, radni zatwierdzają zapropo-
nowane przeze mnie wydatki na inwestycje – mówi prezydent Ciecha-
nowa Waldemar Wardziński. 

Awanse w miejskiej oświacie
24 sierpnia z rąk prezydenta Waldemara Wardzińskiego nominacje odebrali zwycięzcy konkursów – dyrektorzy szkól i przedszkoli. Tego 

dnia prezydent  pożegnał też odchodzących dyrektorów: Alicję Chojnacką i Jarosława Krauze oraz wręczył akty mianowania na wyższy sto-
pień zawodowy 12 nauczycielom z miejskich placówek oświatowych. 

Gimnazjum Nr 1 komisja konkurso-
wa wybrała Jacka Wiśniewskiego. Do 
konkursu na dyrektora Gimnazjum 
Nr 3 stanęło 3 pretendentów, ale je-
den z nich wycofał ofertę. Wygrała 
Anna Zadrożna, wizytatorka z ciecha-
nowskiej Delegatury Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
Dyrektorów powołał na stanowiska 
Prezydent Miasta Ciechanów. Swoje 
funkcje będą pełnić od początku roku 
szkolnego.

Tak dziś wygląda ul. Norwida. Do końca roku 
zmieni się nie do poznania. –  Warto zadać py-
tanie: czy rzeczywiście wszystkim nam zależy, 
żeby mieszkańcy kolejnych dzielnic Ciechanowa 
mieszkali w warunkach przystających do XXI 
wieku –  pytał na sesji prezydent Wardziński

Do grona nauczycieli mianowa-
nych weszli: Ewa Rybicka, Agnieszka 
Figurska, Maciej Daniszewski, Wio-
letta Kazimierska, Justyna Molkow-

ska, Magdalena Sobczyk, Jarosław 
Korniak, Agata Błaszkiewicz, Urszula 
Pawlak, Agata Maliszewska, Wioletta 
Tobolska i Marta Rojewska.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XLIXSesji  
24 czerwca 2010 r.

Nr 454/XLIX/10 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Ciechanowie 
w budynkach przy ulicach: K. Szwanke 18, 
Mikołajczyka 4, Kargoszyńskiej 38, Pułtu-
skiej 12, Nadfosnej 8, 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych 10, 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych 12, Granicznej 33.
Nr 455/XLIX/10 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Jeziorko II” w Ciechanowie. 
Nr 456/XLIX/10 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Kącka” w Ciechanowie.
Nr 457/XLIX/10 w sprawie aktualności stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ciechanów.
Nr 458/XLIX/10 w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na rok 2010. 
Nr 459/XLIX/10 w sprawie określenia za-
kresu i formy informacji o przebiegu wyko-
nania budżetu za pierwsze półrocze danego 
roku budżetowego.
Nr 460/XLIX/10 w sprawie wyrażenia 
zgody na ustanowienie zastawu na udzia-
łach Spółki w celu zabezpieczenia kredytu 
inwestycyjnego dla Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Ciechanowie spółka z o.o. 
na realizację zadania pod nazwą „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Krubin”.
Nr 461/XLIX/10 w sprawie przyjęcia „Re-
gulaminu konsultacji Programu Współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i podmio-
tami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie”.
Nr 462/XLIX/10 w sprawie przekazania 
przez Gminę Miejską Ciechanów środków 
finansowych dla Policji.
Nr 463/XLIX/10 w sprawie  zmiany Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych dla miasta 
Ciechanowa na 2010 rok.
Nr 464/XLIX/10 w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do usunięcia na-
ruszenia prawa przez Radę Miasta Ciecha-
nów. 

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje radnych
Grażyna Derbin chciała się dowiedzieć o dalsze losy 
bazaru przy PKP i ewentualne inwestowanie w niego, 
po przejęciu tego terenu przez Gminę Miejską Cie-
chanów. Radna zapytała też, czy zostali już wyłonieni 
wykonawcy ulic: Kasprowicza, Norwida i Kicińskie-
go i kiedy rozpoczną się tam prace. W imieniu miesz-
kańców bloku nr 16 przy ul. 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych poprosiła o zagrodzenie wjazdu na tyły tego 
budynku od ul. 11 Listopada, ponieważ ten wjazd stal 
się bezpłatnym parkingiem.
Andrzej Rolbiecki interpelował w sprawie zwiększe-
nia ilości miejsc parkingowych dla niepełnospraw-
nych, uściślił też, że na poprzedniej sesji pytał o rela-
cję ceny budowy ul. Morawskiej do ceny budowy ul. 
Perłowej. Poprosił też o zwrócenie się do nowego ko-
mendanta Policji o zaprowadzenie porządku, przede 
wszystkim zdyscyplinowanie motocyklistów. 
Agnieszka Bukowska zapytała, czy świetlica i bi-
blioteka, której właścicielem jest jednostka wojskowa 
w Ciechanowie po likwidacji jednostki mogłaby dalej 
służyć okolicznym mieszkańcom np. jako filia „Stu-
dio” lub świetlica socjoterapeutyczna. Radna zapytała 
o bezpłatne karnety na basen dla dzieci w okresie wa-
kacji i przyszłość bazarów przy ul. Płońskiej i dworcu 
PKP oraz możliwość powstania w Ciechanowie mu-
zeum sportu. 
Zdzisław Dąbrowski zadał pytanie, czy jest możliwe, 
żeby podczas budowy drugiej części deptaka zachęcić 
właścicieli obiektów, żeby stworzyli warunki osobom 
niepełnosprawnym. Radny przedstawił prośbę miesz-
kańców o pas wysokiej zieleni izolacyjnej pomiędzy 
ul. Armii Krajowej i blokami w sąsiedztwie tej ulicy. 
Ewa Kaczyńska prosiła o naprawę chodnika przy  
ul. Tatarskiej (od ul. Głowackiego do sklepu Biedron-
ka). 
Stanisław Kęsik spytał o plan i termin przejęcia zbio-
rów Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego, czy 

zapis na tablicy przy ul. Armii Krajowej o unijnym 
dofinansowaniu jest adekwatny do sytuacji oraz czy w 
szkołach przed wyborami jest dopuszczalna dyskusja 
polityczna. Poprosił też o zwrócenie się do TBS i nad-
zoru budowlanego w sprawie pękających ścian bloku 
przy ul. Witosa 87.
Krzysztof Łyziński zasygnalizował ponownie (wo-
bec negatywnej opinii komisji po wizji lokalnej) po-
trzebę przeprowadzenia ponownej wizji lokalnej  
i umieszczenie oznakowania poziomego przejścia 
dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Szymanowskie-
go i Czarnieckiego. Poprosił również o informację,  
w jakim zakresie i celu zostały przeprowadzone prace 
ziemne na błoniach zamkowych.
Mariusz Stawicki obserwując rosnące zainteresowa-
nie mieszkańców imprezami na deptaku, zastanawiał 
się, czy nie wyposażyć Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO w modułową scenę, 
rozbudowywaną w zależności od potrzeb. Radny za-
pytał też, jaki jest stan prac, związanych z usytuowa-
niem na ul Warszawskiej ławeczki Roberta Bartolda, 
nieżyjącego ciechanowskiego regionalisty. 
Wojciech Gesek chciał się dowiedzieć, czy – jego 
zdaniem – niezbyt ładne garaże przy modernizowa-
nej ul. Kraszewskiego będą zlikwidowane w związku  
z rozbudową Hotelu Olimpijskiego. 
Elżbieta Latko poprosiła o oznaczenie wjazdu i wy-
jazdu na parking na bazarku. Zdaniem radnej powin-
no się wjeżdżać prawą stroną i wyjeżdżać z drugiej 
strony, tymczasem samochody parkują na całej dłu-
gości i trudno z tego parkingu wyjechać.
Zenon Stańczak chciał się dowiedzieć, czy miasto 
ma wiedzę od firm, które modernizują linię kolejową 
E 65 na temat terminu rozpoczęcia budowy wiaduktu 
na ul. Mleczarskiej, co jest nierozerwalnie powiązane 
z kolejnym etapem budowy miejskiej pętli (Mleczar-
ska do ul. Płockiej).

oprac. E.B.

Ruszyła emisja 
obligacji 

komunalnych
Dwie pierwsze serie w ilości po 2 300 000 

każda wypuszczono 12 lipca. Wartość nominal-
na jednej obligacji to 1 000 zł. Do końca roku 
miasto wyemituje jeszcze 18 400 000 obligacji. 
Łączna kwota wszystkich obligacji to 23 mln zł. 
Formalności dokonuje ING Bank Śląski S.A. 
Centrum Bankowości Korporacyjnej w Warsza-
wie, wyłoniony w wyniku postępowania kon-
kursowego.

red.

Na ostatniej sesji Rady Miasta radna Graży-
na Derbin zapytała prezydenta, czy to prawda, że  
w sądzie toczy się sprawa, związana z zamiarem re-
alizacji zadań inwestycyjnych, na które miasto ubiega 
się o środki unijne. Prezydent Waldemar Wardziński 
poinformował, że w ostatnich kilkunastu miesiącach 
pojawiło się nadzwyczajne zainteresowanie projek-
tem gospodarki odpadami, planowanym przez Gminę 
Miejską Ciechanów łącznie z 26 samorządami innych 
miast i gmin z terenu północnego Mazowsza. – Był 
cały szereg pytań dotyczących tej inwestycji, kierowa-
nych do Urzędu w trybie ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej. Następnie do organów ścigania, do 
prokuratury były kierowane doniesienia. Składał je li-
der CBUW Stanisław Tyszkiewicz. Były to m.in. do-
niesienia związane z podejrzeniem popełnienia przeze 

Sąd obala niesłuszne oskarżenia lidera CBUW
mnie, jako prezydenta miasta, przestępstwa w zakre-
sie przygotowywania tych projektów. Pan Tyszkie-
wicz złożył też doniesienie, że nie uzyskał informacji 
w drodze dostępu do informacji publicznej na tematy 
dotyczące tego projektu. Byłem w tych sprawach prze-
słuchiwany tylko jako świadek.  Ponieważ prokuratu-
ra nie doszukała się cech przestępstwa, postępowa-
nie zostało umorzone. Wtedy pan Tyszkiewicz złożył 
przeciwko mnie prywatny akt oskarżenia i przez kilka 
miesięcy w tej sprawie toczyło się postępowanie przed 
Sądem Rejonowym w Ciechanowie. Jako prezydent 
występowałem tam w roli oskarżonego, co pan Tysz-
kiewicz publicznie rozpowszechniał. W tym tygodniu 
sąd wydał wyrok w tej sprawie, całkowicie uniewin-
niając mnie od zarzutów, sformułowanych w prywat-
nym akcie oskarżenia przez pana Tyszkiewicza.

E.B.

Czerwcowa sesja Rady Miasta okazała się 
korzystna dla Komendy Powiatowej Policji  
w Ciechanowie. W trosce o poprawę bezpieczeń-
stwa na naszych ulicach radni zdecydowali się 
przekazać 9000 zł na naprawę fotoradaru. War-
to dodać, że nie pierwszy raz miejski samorząd 
wspomaga lokalnych stróżów prawa. Od kwiet-
nia, dzięki dofinansowaniu z miejskiej kasy, uli-
ce i drogi powiatowe patroluje nowy radiowóz  
z wideorejestratorem.

red.

Miasto finansuje 
naprawę fotoradaru
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Łatwo przyszło, łatwo poszło. W budynkach socjalnych i komu-
nalnych szerzy się wandalizm. Za szkody płacimy wszyscy

Miejski samorząd  ma w swojej dyspozycji 185 budynków mieszkalnych, z czego 106 to wspólnoty mieszkaniowe. Prawie 80 z nich wy-
maga mniejszych lub większych remontów. Na mieszkanie od gminy oficjalnie czeka prawie 700 osób. Mogą liczyć na lokale, które gmina 
odzyskuje na skutek śmierci najemcy, albo jego eksmisji. Lokatorom z wyrokami eksmisji miasto ma obowiązek zapewnienia mieszkania. 
Zaległości czynszowe na koniec 2009 roku wynosiły ponad 2,1 mln zł. Za mieszkanie płaci 70% najemców lokali komunalnych, większość 
lokatorów z budynków socjalnych nie przejmują się płaceniem. Bo niby dokąd wykwateruje ich gmina?!

    49 sesja Rady Miasta –  gospodarowanie gminnymi lokalami 

O mieszkaniach socjalnych, komunalnych i TBS-owskich

Nowe bloki TBS przy ul. Witosa

Na czerwcowej sesji Rady Miasta 
długo dyskutowano o gospodarowa-
niu gminnymi lokalami. Społeczna 
komisja mieszkaniowa zakwalifiko-
wała do otrzymania mieszkania od 
miasta prawie 700 rodzin. – Gdyby 
zweryfikować tę listę, to może byłoby 
300, ale na tym tle powstaje wielkie 
rozżalenie – stwierdziła Agnieszka 
Bukowska.

Może wrócić  
do budownictwa TBS?

Józef Borkowski zauważył, że za-
potrzebowanie na lokale w zasobach 
TBS wzrosło ze 150 w roku 2007  
do 190 w roku 2010. – Fakt, że zwal-
niane lokale natychmiast są zago-
spodarowywane przez oczekujących 
wskazuje, ze warto zastanowić się 
nad powrotem do tej formy budow-
nictwa społecznego. Po zmianach, 
które nastąpiły w zarządzaniu zaso-
bem mieszkaniowym przez TBS znikła 
bariera, która uniemożliwiała spół-
ce zaciąganie kredytu na tę działal-
ność – zauważył radny. – Tu trzeba 
z ofertą trafić na oczekiwania i w do-
bry moment – zastrzegł Zdzisław Dą-
browski.

Ewa Gładysz podkreśliła, że dzi-
siaj TBS musi się skupić na sfinali-
zowaniu przedsięwzięcia dewelo-
perskiego (Towarzystwo właśnie 
wybudowało dom przy ul. Andersa  
– red.), ale ma dobry wynik finansowy, 
więc w przyszłości może ubiegać się 
 o kredyty i budować kolejne budynki. 
– Nie jest to wykluczone, bo dla śred-
niozamożnych byłyby to mieszkania  
o dobrym standardzie. Musimy jed-
nak pamiętać, że z dodatków miesz-
kaniowych nie można finansować 
spłaty kredytu, a lokalu TBS wykupić 
na własność. To w oczach ludzi spora 
wada – powiedziała E. Gładysz.

Socjalne to konieczność
Zadłużenie lokali wzrasta, mimo 

poważnych działań windykacyjnych. 
Największą kwotę stanowią zaległo-
ści czynszowe powyżej 12 miesię-
cy, to prawie 1,2 mln zł. – Czy to jest 
trend narastający z powodu lekcewa-
żenia swoich obowiązków, czy wy-
nikający z biedy – zastanawiała się  
A. Bukowska. J Borkowski przypo-
mniał, że w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca z grupy zadłużonych dług 
wynosi 1914 zł, a w lokalach socjalnych  
1286 zł. –Tam czynsz jest bardzo ni-
ski, 0,42 zł za metr kw., dlatego dziwi 
mnie, że lokatorzy mimo tak niskich 
opłat nie wywiązują się ze zobowiązań 
– stwierdził radny. – Gdyby te środki 
trafiły do zarządcy można byłoby zro-

bić następne remonty. Niestety czę-
sto zdarza się, że ktoś przyjeżdża ele-
ganckim samochodem i wykłóca się  
o kwestie swojego zadłużenia – poinfor-
mowała Ewa Gładysz. Przypomniała,  
że rodziny o niskich dochodach mogą 
korzystać z pomocy w utrzymaniu 
zajmowanych lokali poprzez do-
datki mieszkaniowe. W 2009 roku 
wypłacono je w wysokości prawie  
2,2 mln zł, średnia kwota dodatku to 
157 zł. Coraz mniej osób korzysta  
z tej formy pomocy, co świadczy  
o ich lepszej sytuacji materialnej. 

Konsekwencją zadłużenia są 
eksmisje, obecnie orzeczone wobec  
112 osób. Budowa lokali socjalnych 
jest konieczna, żaby gmina zgodnie  
z prawem miała gdzie wykwaterować 
niepłacących czynszu lokatorów.  

Finansowanie
Sytuację na rynku lokali poprawi-

ło zbudowanie budynków socjalnych 
przy ul. Komunalnej.  Możliwość eks-
misji podziałała na niepłacących jak 
straszak, a lokale opróżnione przez 
wyeksmitowanych zajęły przez ro-
dziny oczekujące w kolejce. Budowa 
mieszkań socjalnych jest uzależniona 
od możliwości finansowych gminy.  
– Można starać się o pozyskanie środ-
ków publicznych na ten cel z z funduszu 
dopłat Banku Gospodarstwa Krajo-
wego. Czy brak działań w tym zakre-
sie wynika z braku wiedzy o istnieniu 
takich programów rządowych– pytał 

Tomasz Kałużyński. Wiceprezydent 
przypomniała, że gmina dwukrotnie 
starała się o środki zewnętrzne na bu-
downictwo socjalne, ale bez skutku, 
bo inwestycje w międzyczasie zo-
stały zakończone. – Na budowę no-
wych obiektów dofinansowanie sięga  
30-40 %, z pewnością spróbujemy 
po raz kolejny sięgnąć po środki ze-
wnętrzne– obiecała E. Gładysz.

Radny Borkowski zasugerował, 
żeby wrócić do programu rewita-
lizacji dzielnicy Bloki i skorzystać  
z pomocy BGK na termomoderniza-
cję budynków – to potencjalne źródła 
finansowania remontów. – Po fundu-
sze termomodernizacyjne BGK i Fun-
duszu Ochrony Środowiska wspól-
noty już skutecznie sięgają. Wniosek 
dotyczący rewitalizacji musiałby ob-

jąć całą dzielnicę Bloki, w związ-
ku z tym udział gminy byłby znaczą-
cy. Czy w świetle już zaplanowanych 
inwestycji jest to możliwe – pytała  
E. Gładysz. – To nie jest jedyna dział-
ka, gdzie samorządy zostały zostawio-
ne samym sobie. Od 2001r. jest eg-
zekwowana ustawa o ochronie praw 
lokatorów, natomiast ustawa z 2004r. 
o pomocy państwa przy budowie lo-
kali socjalnych i noclegowni prak-
tycznie nie funkcjonuje – ubolewał  
Z. Dąbrowski.

Gmina ma dać mieszkanie,  
bo się należy

– Mieszkanie to jest towar ryn-
kowy i zapewnienie dachu nad gło-
wą powinno leżeć po stronie każde-
go z mieszkańców. Należy się odnieść  
z rezerwą do tych 700 podań, bo często 
ludzie otrzymują propozycje mieszka-
nia i ich nie przyjmują – stwierdził 
Zenon Stańczak. – Gmina musi za-
pewnić mieszkania osobom, które są  
w bardzo trudnej sytuacji życiowej: 
chore, niepełnosprawne – o tych trze-
ba zadbać. Musi być też trochę odpo-
wiedzialności. Trzeba podjąć pracę,  
a nie tylko szantażować tym, ze się 
rodzinę założyło, bo to nie jest wiel-
ki wyczyn – podkreślała E. Gładysz. 
Zwróciła uwagę, że nawet osoby pra-
cujące nie myślą o wynajęciu czy 
zakupie mieszkania, tylko wzorem 
rodziców chcą go od gminy. W tej 
chwili domy postawiło jednocześnie  
3 deweloperów: TBS, ACHTEL i NO-
VDOM. Wszyscy konkurują o klien-
ta, obniżając cenę za 1 m2 do granicy 
opłacalności – taka okazja nieprędko 
się powtórzy. – Wiele osób jest wro-
go nastawionych do budownictwa so-
cjalnego. Często słyszę opinię „chcąc 
zamieszkać na swoim musiałem wy-
pruć żyły, mam błoto zamiast dro-
gi, a miasto im buduje mieszkania”  
– wspomniała Ewa Gładysz.

Swoje zdanie wypowiedziała też 
honorowa obywatelka Ciechanowa 
prof. Bibiana Mossakowska. – Sy-

tuacja mieszkaniowa 
nie jest taka tragiczna,  
a wymagania miesz-
kańców są zbyt wygó-
rowane. Poza tym, że 
się żąda od władz mia-
sta, trzeba również wła-
snego zaangażowania. 
A ja chciałam złożyć 
ogromne gratulacje dla 
państwa prezydentów, 
dla Rady Miasta, że 
ten Ciechanów tak się 
zmienił po 60-latach.

Ewa Blankiewicz

Prezydent zaproponował prze-
znaczenie 60 tys. zł na dokumen-
tację techniczną budowy kolejnego 
budynku z mieszkaniami socjalny-
mi. – Taką kwotę udało się zaoszczę-
dzić na przetargach. Do końca roku 

możemy przygotować dokumenta-
cję domu z 40. lokalami, posiadamy 
też działkę pod taki budynek – mówi 
Waldemar Wardziński. Radni zaak-
ceptowali tę zmianę w budżecie.

Będzie kolejny budynek z lokalami socjalnymi
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Uwaga użytkownicy ziemi  
oraz rolnicy z terenu Ciechanowa

Zmiany na bazarze  
przy ul. Sienkiewicza

Od 1 września do 31 paździer-
nika na terenie całego kraju zosta-
nie przeprowadzony powszechny 
spis rolny. Poprzedził go obchód 
przedspisów w dniach od 9 do 23 
sierpnia. Rachmistrze wyposażeni 
w identyfikatory wystawione przez 
Wojewódzki Urząd Statystycz-
ny zebrali potrzebne informacje od 

użytkowników ziemi i rolników. 
Bliższych informacji można zasię-
gnąć na stronach Głównego Urzę-
du Statystycznego  (link na stronie 
głównej – Urzędu Miasta – GUS – 
Powszechny Spis Rolny 2010) lub  
w wydziale Działalności Gospodar-
czej tel. (23) 674 92 27.  

red.

Dotychczas bazar, choć był miej-
scem często odwiedzanym przez 
ciechanowian, nie zachęcał swoim 
wyglądem. Za taki stan rzeczy odpo-
wiedzialne były PKP, właściciel terenu 
otaczającego dworzec. Sytuacja była 
patowa, ponieważ samorząd miejski 
nie mógł dokonywać zmian na nie swo-
im terenie, natomiast PKP nie zamie-
rzało tam inwestować. Wszystko ule-
gło zmianie w kwietniu 2010 r., kiedy 
miasto stało się właścicielem gruntów. 
– W tym roku nie zapadną żadne wią-
żące decyzje – mówi Andrzej Boguc-
ki, kierownik Wydziału Działalności 
Gospodarczej. Przebudowa bazaru to 

kwestia kompromisu między władza-
mi miasta, handlowcami oraz miesz-
kańcami. – Z pewnością żadna ze stron 
nie będzie pokrzywdzona. Prace będą 
mogły ruszyć jesienią przyszłego roku. 
Inwestycja wymaga zabezpieczenia  
w budżecie kilku milionów złotych,  
a następnie ogłoszenia przetargów na 
projekt i wykonanie remontu – wyja-
śnia A. Bogucki.  Modernizacja ba-
zaru będzie elementem koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Bloki. Miasto przystąpi do niej  
w chwili zakończenia remontu, jaki 
trwa obecnie na stacji PKP.

red.

Bazar przy ul. Sienkiewicza

Na Nadfosnej konar jesionu spad na samochód

Prezydent Waldemar Wardziń-
ski przyznał 39 uczniom nagrody za 
bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
wybitne osiągnięcia. 12 najbardziej 
wyróżniających się osób otrzymało 
nagrody I stopnia w wysokości 900 
zł. Otrzymali je: Michalina Mizura, 
Paweł Ruszkowski, Justyna Koła-
kowska, Kacper Molewski, Karolina 
Ochmańska, Julia Piotrowska, Aneta 
Jóźwiak, Agata Chylińska, Zbigniew 
Przygoda, Monika Obojska i Miłosz 
Kępa. Pozostałe 27 osób otrzymało 
nagrody II stopnia w wysokości 500 
zł. Na takie wyróżnienie zasłużyli: 
Krzysztof Kolankowski, Maciej Za-
lewski, Aleksandra Rykowska, We-
ronika Walecka, Natalia Waśniewska, 
Adrian Matuszewski, Klaudia Macie-
lak, Milena Lewandowska, Marcin 
Jarzębski, Iga Klimaszewska, Adam 
Czajkowski, Anna Wenda, Adrian-

Zakończył się spór między Gminą Miejską Ciechanów i Polski-
mi Kolejami Państwowymi o teren bazaru osiedlowego Bloki przy  
ul. Sienkiewicza. Obszar liczący ponad 2 hektary przeszedł w ręce 
miasta, które planuje dokonać modernizacji targowiska. 

Prezydent nagrodził  
najlepszych uczniów

na Morawska, Rafał Chełmiński, Ka-
mil Kowalski, Małgorzata Kosowska, 
Alicja Stypik, Igor Górski, Olga Za-
wadzka, Mateusz Jankowski, Julian 
Trzciński, Julia Tarczyńska, Michał 
Jędrzejewski, Angelika Grabowska, 
Ewa Michalska, Michał Kołakowski  
i Krzysztof  Scharoch. Pojawiły się py-
tania dlaczego nagrody otrzymały tyl-
ko dzieci mieszkające w Ciechanowie.  
– Nagrody prezydenta są przyznawa-
ne z budżetu miasta, na który składa-
ją się m. in. podatki naszych miesz-
kańców. Mieszkańcy gminy wiejskiej 
wpłacają swoje podatki do kasy gmi-
ny i to jej budżet powiększają. Logicz-
ne jest, że nagrody dla najlepszych 
uczniów z gminy wiejskiej powinien  
z jej środków ufundować wójt – po-
wiedział Cezary Chodkowski, zastęp-
ca prezydenta.

P.H.

Mieszkańcy będą mogli bezpłat-
nie oddać stare, niepotrzebne meble 
(wersalki, łóżka, fotele, stoły, szafki) 
i popsuty sprzęt (lodówki, pralki, te-
lewizory, komputery, tostery, żelazka 
itp.). Niepotrzebne odpady wielkoga-
barytowe należy ustawić przy pojem-
nikach na śmieci (na osiedlach jed-
norodzinnych) oraz pojemnikach do 
selektywnej zbiórki odpadów (tereny 
budownictwa wielorodzinnego) naj-
później do godz. 8.00 w dniu zbiórki. 
Koszty przedsięwzięcia Urząd Miasta 
pokryje ze środków Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Akcja zostanie przeprowadzona  
w terminach: 

• 23-30 sierpnia – osiedla jednoro-
dzinne (według harmonogramu odbio-
ru posegregowanych odpadów), 

Kolejna zbiórka 
wielkogabarytowych śmieci
Będzie okazja do pozbycia się starych mebli oraz zepsutego sprzę-

tu RTV i AGD, który zalega piwnice i strychy. W dniach 23 sierpnia 
– 1 września po raz drugi Urząd Miasta przy współpracy z Przed-
siębiorstwem Usług Komunalnych przeprowadzi zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego. Poprzednia akcja miała miejsce rok temu. Zebrano wtedy 
63 tony zagracających domy odpadów.

• 31 sierpnia – 1 września – osie-
dla mieszkaniowe z zabudową wielo-
rodzinną. 31 sierpnia zbiórka obejmie 
osiedla: Powstańców Wielkopolskich, 
Aleksandrówka I i II, Śródmieście, Je-
ziorko, 40-lecia, Krubin, a 1 września 
– Bloki, Kargoszyn, Płocką.

Poza planowaną akcją zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać 
do Miejskiego Punktu Zbiórki Odpa-
dów Problemowych, który znajduje 
się na terenie Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 
83. Punkt jest czynny od poniedziałku 
do piątku oraz w każdą pierwszą sobo-
tę miesiąca w godzinach 9.00-14.00. 
Zużyty sprzęt przy zakupie nowego 
przyjmują także sklepy.

red.

W Ciechanowie nie brakuje ga-
tunków drzew o kruchych, łatwo ła-
miących się konarach. To głównie 
topole i jesiony. Dziś w miastach już 
się ich nie sadzi. Swego czasu prze-
rzedzono szpaler topoli nad Łydynią, 
w lipcu wycięto 4 jesiony na ul. Nad-
fosnej. Tu impulsem było uszkodzenie 
samochodów przez spadający konar. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale 
miasto uwzględniło prośbę mieszkań-

Lipy zamiast łamliwych  
jesionów i topoli

Wycięcie każdego drzewa w mieście boli, nawet jeśli jest to ko-
nieczne. Usuwane drzewa szybko zastępuje się nowymi, lepiej przy-
stosowanymi do miejskich warunków. Dobrze znoszą niezbędne for-
mowanie korony, a przede wszystkim są bezpieczne dla otoczenia.

ców, którzy bali się o swo-
je bezpieczeństwo i skarżyli 
na zaciemnione mieszkania. 
Z wnioskiem o usunięcie 12 
grubych (obwód pni od 210 
do 450 cm) topoli zwróciła 
się dyrekcja Zespołu Szkół 
im. Bema. Wniosek poparło 
starostwo (placówka przy ul. 
Powstańców Warszawskich 
jest zarządzana przez po-
wiat). Szkoła buduje właśnie 
nowe boisko i musi wymie-
nić dreny, uszkodzone  przez 
korzenie topoli. 

W obu przypadkach miasto podję-
ło decyzję zgodnie z ustawą o ochro-
nie przyrody i za aprobatą wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, który 
musi wyrazić zgodę na usunięcie każ-
dego drzewa (wyjątek stanowią owo-
cowe). W miejsce wyciętego drzewa 
musi pojawić się nowe. Na Nadfosnej 
zostaną posadzone co najmniej 4 lipy 
drobnolistne, przy boisku na ul. Po-
wstańców Warszawskich – 15.

E.B.
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Świetnie sprawdza się parking na ul. Mikołajczyka

Ratusz pięknieje z każdym dniem

Od 11 sierpnia kierowcy mogą już 
przecinać Warszawską na wysoko-
ści ul. Mikołajczyka i Ściegiennego. 
Na Mikołajczyka powstały 44 nowe 
miejsca parkingowe. To o 32 miejsca 
więcej niż przed przebudową. Wśród 
tych 44 aż 4 zarezerwowane są dla 
osób niepełnosprawnych. Ulica, na 
której obowiązuje ruch jednokierun-
kowy, objęta jest strefą płatnego par-
kowania. Ograniczony ruch kołowy 
odbywa się na ul. Warszawskiej  – od 

Nie ma jeszcze dokładnych pla-
nów odnośnie zabudowy pasażu. Być 
może zamiast wielu kolorowych bu-
dek powstanie jeden obiekt z kilku-
nastoma boksami (jest to uzależnio-
ne od porozumienia z właścicielami 
sąsiednich posesji). Dzięki temu na-
dal będzie mógł się tu odbywać han-
del, będzie też bezpośrednie przejście 
z ul. Warszawskiej w 11 Pułku Uła-
nów Legionowych. Pasaż ma swym 
wyglądem nie odbiegać od eleganc-
kiego deptaku. Przedsięwzięcie jest 
jeszcze w fazie planów, na ich reali-
zację będziemy musieli poczekać do 

44 nowe miejsca parkingowe  
na Mikołajczyka

Rewitalizacja  
pasażu Marii Konopnickiej

Mikołajczyka do Pułtuskiej. Obecnie 
prace koncentrują się na drugiej czę-
ści ul. Warszawskiej. Przebudowano 
już  część instalacji podziemnych: ka-
nalizację sanitarną, sieć wodociągo-
wą, elektryczną i telekomunikacyjną. 
Stoją już nowe lampy, a drogowcy 
w szybkim tempie układają posadz-
kę. Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji wykonał dodatkowo zdrój uliczny,  
z którego w upalne dni będą mogli ko-
rzystać mieszkańcy.

P.H.

następnego roku. Miejskich urzędni-
ków czekają trudne rozmowy i uzgod-
nienia z właścicielami sąsiednich po-
sesji. Im sprawniej załatwione zostaną 
wszystkie formalności, tym szybciej 
rozpoczną się prace budowlane.  
– Obiekt powstanie dzięki współpracy 
Urzędu Miasta z handlowcami, któ-
rzy będą mieli własny wkład finan-
sowy w inwestycję. W zamian za to,  
po oddaniu budynków do użytku zo-
staną obciążeni mniejszym czynszem. 
O tym, kto będzie korzystał z pomiesz-
czeń zadecydują przetargi – zakłada 
wiceprezydent Ewa Gładysz.  

red.

Wraz ze zmianami wprowadzanymi na ulicy Warszawskiej mo-
dernizacji ulegnie pasaż Marii Konopnickiej. – Wciąż trwają prace 
nad zagospodarowaniem terenu i choć możliwości jest wiele archi-
tekci chcą wybrać najbardziej funkcjonalne i rozsądne rozwiązanie  
– zapewnia Katarzyna Gregorczuk, kierownik Wydziału Urbanistyki  
i Architektury Urzędu Miasta. 

Neogotycki ratusz już niedługo bę-
dzie jaśniał jak za dawnych lat. Trwa-
ją prace wykończeniowe wewnątrz  
i na zewnątrz budynku. Zamontowa-
no przyłącza wodociągowe, elektrycz-
ne i centralne ogrzewanie. Nad boczną 
częścią budynku widoczny jest cztero-
spadowy dach. Położono też dach nad 
główną bryłą obiektu. Powstało także 
boczne wejście. Zewnętrzne ściany 
budynku zostały ocieplone i pomalo-
wane na piaskowy kolor. Odrestau-
rowano zabytkową wieżyczkę oraz 
biały ozdobny gzyms. Nad głównym 
wejściem zawisł herb św. Piotra od-

nowiony przez artystę plastyka Mar-
ka Zalewskiego. Według wymogów 
konserwatora zabytków ratusz wypo-
sażony zostanie w meble wzorowane 
na styl z I połowy XIX w. Na rewita-
lizację obiektu miasto pozyskało unij-
ne dofinansowanie ze środków RPO 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2007-2013. Wartość całej inwesty-
cji to ok. 6,5 mln zł. Dofinansowanie  
z funduszy UE wyniosło ponad  
4,2 mln zł. Koszt prac prowadzonych 
w tym roku to 2 mln zł. Zakończenie 
inwestycji przewidywane jest na prze-
łom czerwca i lipca przyszłego roku.

P.H.

Sobotnie popołudnie w twoim 
domu. Podłogi świeżo wypolerowa-
ne, szmatka od ścierania kurzu do-
piero odłożona. Wchodzą zaprosze-
ni goście. Kulturalne rozmowy, na 
stole smaczne jedzenie. Sielankowy 
nastrój burzy zachowanie twojego 
znajomego, który pluje gumą na twój 
perski dywan. Udajesz, że nic się nie 
stało, czy zwra-
casz uwagę, 
że tak się nie 
robi? Załóżmy, 
że zaskocze-
nie i nieśmia-
łość wpędzi cię 
w osłupienie. 
Ale na widok 
papierosa ga-
szonego na bia-
łym obrusie, nie 
w y t r z y m a s z . 
Gdzie koń-
czy się two-
ja tolerancja 
na chamstwo  
i brak dobre-
go wychowa-
nia? Pewnie  
w domu. 
Wystarczy przenieść akcję w pu-
bliczne miejsce i od razu robi ci się 
wszystko jedno. Weźmy za przy-
kład deptak ulicy Warszawskiej  
– nasz miejski, odremontowany sa-

Flejtuchy na deptaku
lon. Czego na nim nie ma. Pety, 
resztki jedzenia, papiery, przyklejo-
ne gumy, plamy po lodach i nie wia-
domo czym. Na każdym kroku ślady 
niechlujstwa. Przecież samo tak się 
nie zrobiło. Ten rzucił to, ten tamto, 
a inny nie zareagował. I pomyśleć, 
że niektórzy elegancko ubrani spa-
cerowicze tak się swojsko poczuli... 

Niejeden rodzic każe nie garbić się 
dziecku, ale już nie widzi jak dziew-
czynka czy chłopczyk szarpie się  
z nowo zasadzonym drzewkiem lub 
wylewa soczek na posadzkę. Może 
warto pomyśleć o tym, byśmy wszy-
scy poczuli się na deptaku jak u sie-
bie. Chodźmy po nim jak po naszych 
dywanach. 

K.D.

Prace na dalszym odcinku ul. Warszawskiej

Budowa ratusza dobiega końca
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Całkiem nowa Rumiankowa... 
Mieszkańcy Rumiankowej naj-

dalej do 10 listopada będą cieszyć 
się nową ulicą. Teren jej budowy 
przekazano już firmie p. 
Młyńskich z Ciechano-
wa, która wygrała prze-
targ. Ulica zyska kanali-
zację deszczową, jezdnię 
bitumiczną oraz chodniki  
i zjazdy. Miasto zapłaci za 
to  ponad 468 tys. zł. 

... a Kicińskiego  
z nową jezdnią  
i kanalizacją 
deszczową

Ok. 404 tys. zł kosz-
tować będzie budowa kanaliza-
cji deszczowej i nawierzchni jezdni  
ul. Kicińskiego (na odcinku od  
ul. Wyspiańskiego do Kargoszyń-
skiej). Inwestycję wykona Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów  
z Mińska Mazowieckiego. Ma na to 
czas do 15 października.

Witosa, Andersa i Mościckiego

Wkrótce ruszy I etap budowy 
ulic: Witosa, Andersa i Mościckie-
go. Nawierzchnie ulic i zatoki po-
stojowe wyłożone zostaną brukową 
kostką. Ulice zostaną także odwod-
nione dzięki podbudowie wpustów 
do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Ulice wybuduje ciechanowska firma 
ZETBEEM za 148 tys. zł. Odbiór in-
westycji planowany jest na koniec 
września.

Przybędzie miejsc parkingowych

Ul. Polna
Do września mają powstać ko-

lejne bezpłatne parkingi. Pierw-
szy z nich będzie się mieścił przy  
ul. Polnej, biegnącej koło sklepu 
Kaufland. – Jest to pewien etap za-
gospodarowania przestrzennego 
całego terenu osiedla Jeziorko. Nie 
zakończy się on na samym parkin-
gu. Dotyczy także nowego placu za-
baw, boiska i ścieżek rowerowych 

– wyjaśnia Robert Szymaniak, kie-
rownik Wydziału Inwestycji UM. 
Parking ma służyć nie tylko miesz-
kańcom, ale także rodzinom przy-
jeżdżającym na plac zabaw.

Ul. Armii Krajowej
Na czerwcowej sesji zade-

cydowano także o dodatkowych  
18 miejscach parkingowych na tere-
nie zielonym dzielącym jezdnie ulic: 
Gwardii Ludowej i Sikorskiego. 
Ma to być rekompensata dla miesz-
kańców, którzy utracili parkingi  
w zatoczkach, gdzie powstały 
ekrany dźwiękoszczelne. – Będzie 
to tzw. „parking zielony”. Jego 

nawierzchnia zosta-
nie wykonana z płyt 
ażurowych EKO, 
między którymi wy-
rośnie trawa. Doj-
ście do parkingu po-
kryte będzie kostką,  
a cały teren ogro-
dzony – zapewnia 
kierownik R. Szy-
maniak. Wjazd na 
parking będzie moż-
liwy z nitki ul. Armii 
Krajowej, dla pie-

szych zostaną przygotowane przej-
ścia przez jezdnię.Podział miejsc 
parkingowych będzie należał  
do samych mieszkańców.               

 red.  

Ulica Polna

Ul. Bohaterów Westerplatte w trakcie budowy

Ul.  Kraszewskiego. Nowy chodnik z miejscami parkingowymi i ścieżką rowerową

Ul. Gałczyńskiego

Dobiega końca remont ul. Kra-
szewskiego. Teren ulicy odwodniono 
poprzez przebudowę kanalizacji desz-
czowej. Zbudowano chodniki po obu 
stronach jezdni, ścieżkę rowerową  
i wymieniono nawierzchnię jezdni.  
W okolicach basenu powstało 38 no-

Kraszewskiego po liftingu
wych miejsc parkingowych. Miasto 
przekazało powiatowi (ul. Kraszewskie-
go zarządza samorząd powiatowy) na to 
zadanie 200 tys. zł. Całkowita wartość 
inwestycji to 1 mln 615 tys. zł. Wyko-
nawcą jest warszawska firma PLANE-
TA.                                                P.H.

Zapowiedzi miejskich inwestycji

Od 2 miesięcy mieszkańcy ul. 
Perłowej korzystają z nowej jezdni. 
Miasto wybudowało także kanaliza-
cję deszczową i równe chodniki z 

Słowackiego i Gałczyńskiego  
z nową „deszczówką”

Sprawnie przebiegł remont ul. 
Gałczyńskiego. Mieszkańcy mogą 

już korzystać z nowej drogi i chod-
ników z betonowej kostki. Wybu-

dowano tam także 
nową kanalizację 
deszczową. Ulica 
Słowackiego cze-
ka jeszcze na nową 
jezdnię. Prace pro-
wadzi konsorcjum 
2 ciechanowskich 
firm (KAMIBUD  
i firma p. Miro-
sława Olbrysia). 
Przebudowa ulic 
to koszt dla miasta 
blisko 782 tys. zł.

Perłowa godna swojej nazwy
czerwonej kostki. Koszt inwestycji 
to blisko 144 tys. zł. Za przygoto-
wanie dokumentacji zapłacili miesz-
kańcy ulicy.                                red.

Bohaterów Westerplatte
W ulicy wykonano już kanaliza-

cję deszczową i przebudowano stud-
nie telekomunikacyjne. Ustawiono też 

obrzeża drogi i rozpoczęto kładzenie 
podbudowy oraz kostki betonowej. 
Prace potrwają do końca września. Ich 
koszt to 556 tys. zł. 

Przebudowa Sempołowskiej
Już niedługo z nowej nawierzchni 

i chodników z kostki będą korzystać 
mieszkańcy ul. Sempłowskiej. Prze-
targ wygrała firma państwa Młyńskich 
z Ciechanowa. Zakadany koszt prze-
budowy –  ok. 330 tys. zł.

494 tys. zł ma kosztować 
budowa Kasprowicza i Norwida

Obie ulice zyskają kanalizację 
deszczową, nawierzchnie i chodniki 
z kostki. Prace wykona firma GUT-
BRUK Tomasza Gutowskiego. Koszt 
– ok. 494 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia robót to 30 października.

P.H.

Ul. Perłowa
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Dęby, posadzo-
ne wiosną na zam-
kowych błoniach, 
komponują się z kli-
matem odległej histo-
rii. Ważną rolę pełnią 
też rośliny na dep-
taku. – Już podczas 
prac remontowych 
rozstawiono ponad 
20 donic, w których 

znajdują się kolorowe kocanki  
i pelargonie. Ulicę ozdabiają 
także przycięte w formie kul klo-
ny i akacje. Nie są to klasyczne 
odmiany tych drzew, dzięki cze-
mu nie wyrosną na tyle wysoko, 
żeby zasłaniać okna – zapewnia Wie-
sław Nowakowski, kierownik Oddzia-
łu Zieleni PUK. Dalsze plany doty-
czące nasadzeń w mieście skupione są 
na osiedlu Jeziorko oraz ulicy Armii 
Krajowej.

Ten wielopasmowy odcinek we-
wnętrznej pętli miejskiej ze względu 
na natężenie ruchu został wyposażony 
w ekrany dźwiękochłonne. – Wzdłuż 
ulicy posadziliśmy też drzewa, pną-
cza, później krzewy. Dzięki temu bę-
dzie bardziej zielono i ciszej – mówi 

zastępca prezydenta Ewa Gładysz.  
W pasie przy ul. Armii Krajowej ro-
śnie teraz 30 sztuk sosny czarnej,  
10 dębów, 31 kasztanowców oraz  
70 sadzonek winobluszczu pięciolist-
kowego (ta odmiana przebarwia się 
jesienią na czerwonobrązowy  ko-
lor), który ma piąć się na ekranach. 
– PUK maj skończyć nasadzenia do 
końca sierpnia – informuje Ewa Zduń-
czyk, kierownik Wydziału Inżynierii  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.                                           

red.

Dęby na błoniach

Donice z kwiatami na deptaku

Nowe chodniki na Żeromskiego i Broniewskiego
Przetargu na remont chodników na ul. Żeromskiego (od Letniej do 

Dąbrowskiej) oraz po prawej stronie ul. Broniewskiego (od Słowackie-
go do Kargoszyńskiej) wygrała firma KAMIBUD z Ciechanowa. Koszt 
budowy chodników to 72 tys. zł. Termin zakończenia robót – 15 paź-
dziernika.

Śląska i Witosa z nową nawierzchnią
Sprawnie przebiegł remont nawierzchni ul. Śląskiej oraz odcinka ul. 

Witosa (do bu-
dynku nr 76). Na 
starym asfalcie 
położono tam 
nową nakład-
kę bitumiczną. 
Wykonawcą ro-
bót było Przed-
siębiorstwo Pro-
dukcji Handlu  
i Obrotu „Polhil-
di” z Kobyłki. 
Koszt inwestycji 
to 99 tys. zł.

Szwanke, Mleczarska, Tysiąclecia
Miasto poprawi nawierzchnie kolejnych ulic. Metodą podwój-

nego utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem wykonane zostaną:  
ul. Szwanke (od drogi wewnętrznej do Szkoły Podstawowej nr 4 do ul. 
Ranieckiej), Mleczarska (od ul. Płońskiej do mostu i od ul. Mazowieckiej 
do ul. Tysiąclecia) oraz Tysiąclecia (od ul. Niechodzkiej do ul. Szczu-
rzynek). Łączny przewidywany koszt remontu to ponad 311 tys. zł. Wy-
konawcą robót jest firma Budomost z Białegostoku, która wyremontuje 
ulice do końca sierpnia.

Gwiazdowicza i Skrzetuskiego utwardzone
Metodą potrój-

nego utrwalenia 
asfaltową emul-
sją i grysami fir-
ma KOPTRANS 
utwardziła uli-
ce Skrzetuskiego  
i Gwiazdowicza. 
Ta kosztowna me-
toda to alternatywa 
dla asfaltowej na-
wierzchni, której 

nie można po-
łożyć w żadnej 
z tych ulic, bo 
nie mają jeszcze 
kanalizacji desz-
czowej. Koszt 
remontu obu 
ulic wyniósł 208 
tys. zł (146 tys. 
zł – ul. Skrzetu-
skiego, 62 tys.  
– Gwiazdowi-
cza).

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Winobluszcze na Armii Krajowej

Przy ul. An-
dersa stanął nowy 
dom wybudowany 
przez Towarzy-
stwo Budownic-
twa Społecznego. 
Budynek usytu-
owany jest na osie-
dlu Księcia Kon-
rada, na działce 
położonej pomię-
dzy ulicami: Mo-
ścickiego, Ander-
sa i Witosa. I etap 
inwestycji zakoń-
czono w końcu 
czerwca tego roku, 
budowa trwała 1,5 roku. – Budynek  
z 69. mieszkaniami, 7. lokalami użyt-
kowymi i 8. garażami kosztował po-

Nowy budynek TBS

nad 5,8 mln. zł – informuje Tadeusz 
Bochnia, prezes TBS. W budynku 
na razie zajęte są 34 lokale. 

red.

Zabazgrany witacz
Jeden z witaczy informujących o wjeździe do naszego miasta zo-

stał zdewastowany. Wandale pomalowali sprayem znak stojący przy ul. 
Płońskiej. Naprawa zniszczenia zostanie pokryta z miejskiej kasy, ale 
ucierpimy na tym my podatnicy. O tyle mniej będziemy mieć na inne 
wydatki, których i tak nie brakuje. 

red.

Więcej zieleni 
w mieście

Wraz ze zmianami architektonicznymi w mieście pojawiają 
się nowe kompozycje zieleni. Dęby na błoniach, drzewka i donice  
z kwiatami na deptaku, planowane nasadzenia wzdłuż ul. Armii 
Krajowej i na osiedlu Jeziorko, to tylko niektóre z nich.

Ul. Gwiazdowicza

Ul. Śląska

Ul. Skrzetuskiego
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– WRZESIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 4.IX od godz. 13.00 – VI Spotkania 
ze średniowieczem /zamkowe błonia/

• 16.IX godz. 10.00 – rajd rowerowy 
szlakiem pamięci narodowej – 90 lat 
od bitwy pod Sarnową Górą  /Pl. Ko-
ściuszki/

• 22.IX godz. 11.00 – konferencja 
naukowa dotycząca 90. rocznicy bi-
twy warszawskiej 1920 r. /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

• 25.IX – V Zajazd Szlachecki /Mu-
zeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie/

oprac. K.D.

Spotkania

Wystawy

Upominki dla dzieci z Białorusi

• 4.IX godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

•22.IX – koncert zespołu muzyczne-
go studentów Wydziału Kulturoznaw-
stwa PWSZ 

• 25.IX od godz. 16.00 – Piknik „Po-
żegnanie Lata” /zamkowe błonia/

• 25.IX od godz. 18.30 – Ciechanow-
ska Scena Muzyczna /Kawiarnia Ar-
tystyczna/

• IX – „Ogród czarodziejski” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

• IX – „1920 rok – Mazowsze Północ-
ne w obronie niepodległości” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

• 3.IX godz. 18.00 – wernisaż wysta-
wy przygotowanej w ramach II części 
Festiwalu Sztuki „Materiał, medium, 
metafora” – włókno /Galeria „C”/

• 17.IX godz. 18.00 – otwarcie wysta-
wy prac J. Frankowskiego o tematyce 
nawiązującej do wojny polsko-bolsze-
wickiej /Galeria „C”/

Nowe łazienki w Przedszkolu Nr 5

Podopieczni COEK ,,Studio” odwiedzili prezydenta

W Przedszkolu Nr 5  wymieniono pokrycie dachowe i ryn-
ny, wykonano obróbki blacharskie, oraz instalację odgromową. 
Nowe tarasy wyłożone zostały kostką brukową. W sali nowego 
oddziału wymieniono grzejniki, wyremontowano sanitariat oraz 
zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne. W Przedszkolu Nr 1  
i 3 położono nowe chodniki z kostki brukowej. Dach wymienio-
no też w Przedszkolu Nr 8, przemurowano również komin oraz 
wyremontowano łazienki. Renowacjom poddano też podsta-
wówki i gimnazja. W korytarzach Gimnazjum Nr 3, MZS Nr 2 
oraz SP Nr 6 położono antypoślizgowe płytki ceramiczne. W SP  
Nr 5 w ramach programu „Radosna Szkoła” powstał plac zabaw  
o powierzchni 240 m2. Również przy SP Nr 5 powstało nowocze-
sne boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych: mini piłki nożnej, 
siatkówki i koszykówki oraz 4-torowa bieżnia i skocznia w dal.

P.H.

Miejskie placówki po remontach
W wakacje przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych. Na prace modernizacyjne w swo-

ich szkołach i przedszkolach miasto przeznaczyło przeszło 430 tys. zł.

30 lipca Urząd Miasta odwiedziło 30 dzieci z Białoru-
si, z okolic Brześcia. Ostatni tydzień w ramach akcji „Lato  
z Polską” wraz z trzema wychowawczyniami spędziły  
w Ciechanowie na półkoloniach, zorganizowanych  
w Szkole Podstawowej Nr 4. Oprócz gier, zabaw i wyjść 
na krytą pływalnię program obejmował wycieczki krajo-
znawcze, w tym do Puszczy Kampinoskiej. Dzieci spę-
dzały czas wspólniez 30 półkolonistami z naszych miej-
skich szkół. Całe przedsięwzięcie sfinansował Urząd 
Miasta. Młodzi Białorusini otrzymali z rąk prezydenta  
W. Wardzińskiego pamiątkowe upominki z logo miasta.

red.

Wakacje bez nudy
Warsztaty, biwaki, wycieczki rowerowe, zabawy sportowe, spacery i seanse filmowe – na dzieci, 

które lato spędzały w Ciechanowie, czekało wiele atrakcji. Urząd Miasta, we współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi i świetlicami socjoterapeutycznymi dołożył wszelkich starań, aby najmłodsi 
wspominali te wakacje jak najmilej. Kolonie i półkolonie kosztowały miejski samorząd 85,5 tys. zł.  

Wakacje w mieście 
Dwa miesiące wakacji to nie lada 

wyzwanie dla rodziców. Jak zapew-
nić dziecku opiekę i jednocześnie tak 
zorganizować czas, by nie spędza-
ło całego dnia przed telewizorem?  
Z propozycjami wyszli: Urząd Mia-
sta, TPD, PCK oraz  Fundacja Roz-
woju Talentów „Jestem Blisko”. 

Miasto zapłaciło 46 tys. zł za pół-
kolonie w Szkole Podstawowej Nr 4. 
Zorganizowane były z myślą o pod-
opiecznych świetlic terapeutycznych, 
Białorusinach polskiego pochodze-
nia oraz dzieciach z obszarów do-
tkniętych powodzią. Od 26 lipca do 
7 sierpnia 80-osobowa grupa dzieci 
i młodzieży miała zapewnione wy-

żywienie oraz liczne atrakcje. Przy 
parafii św. Tekli przez całe wakacje 
działała świetlica opiekuńczo- wy-
chowawcza.

W lipcu PCK we współpracy 
z Urzędem Miasta (dofinansowa-
nie 8 246 zł) w ramach półkolonii 
zorganizował dzieciom zwiedzanie 
Jednostki Wojskowej, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz wycieczkę do 
Niestumia. 

Poodpieczni TPD oprócz zabaw 
pod okiem wyszkolonych opieku-
nów wychodzili na basen oraz po-
jechali do Niestumia. Urząd Mia-
sta dofinansował półkolonie kwotą   
4 254 zł. 

Interesującą ofertą był także pro-
jekt „Wakacje w mieście 2010” pro-
wadzony przez Fundację Rozwoju 
Talentów „Jestem Blisko”, którego 
ideą przewodnią było poznanie Cie-
chanowa i okolic oraz odkrycie tu-
tejszych atrakcji. Działalność funda-
cji wsparło miasto, przeznaczając na 
to 5 tys. zł. 

Ciechanowski Ośrodek Eduka-
cji Kulturalnej „STUDIO” zapropo-
nował warsztaty wakacyjne. Na ich 
uczestników każdego dnia czekały 
inne atrakcje, m.in. turystyka pie-

sza i rowerowa, marsze na orientację, 
wycieczki, pokazy fryzur i makijażu, 
karaoke, tańce i zajęcia plastyczne. 
Dzieci były pod profesjonalną opieką 
od 9.00 do 15.00.

Nad morzem i w górach
Największą popularnością cie-

szyły się wyjazdy. Dzięki wspar-
ciu miasta wiele dzieci mogło 
wybrać się na taki wypoczynek. Pre-
zydent miasta przeznaczył na ten cel  

22 tys. zł. Udana współpraca z Parafią  
św. Franciszka zaowocowała kolo-
niami dla 146 dzieci w Krynicy Mor-
skiej. Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Dobroczynności wysłało 60. 
kolonistów do Górzna na Mazurach, 
natomiast 46. wychowanków świe-
tlic socjoterapeutycznych odwiedzi-
ło Gliczarów koło Zakopanego. Wy-
jazd w góry zainicjowany był przez 
Parafię św. Tekli.                                           

red.
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Dzieci obejrzały przedstawienie 
„Akademia Pana Kleksa” oraz uczest-
niczyły w konkursach i  grach. Tego 

dnia dopisała nie tylko publiczność. 
Na zamkowych błoniach licznie za-
prezentowały się ciechanowskie orga-
nizacje pozarządowe oraz stowarzy-
szenie „Zielone Płuca Polski” (miasto 
jest jego członkiem). TKKF „Pro-
myk” poprowadził zawody sporto-
we, w których można było spróbować 
swoich umiejętności w brydżu, sza-
chach, warcabach, ringo, przeciąganiu 
liny, rzutkach i nordic walking. Naj-
lepsi zawodnicy otrzymali nagrody 
ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Wieczorem starszą pu-
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Rowerowy patrol może dotrzeć wszędzie

Wiceprezydent C. Chodkowski składa jubilatce życzenia 200 lat

W biegu do mety

K.A.S.A.

M. Milewicz

Straż Miejska ma więcej uprawnień 

– Patrole rowerowe częściowo za-
stąpiły piesze. Wykonujemy te same 
zadania, ale obejmujemy znacznie 
większy obszar miasta. Możemy do-
trzeć tam, gdzie nie wjedziemy samo-
chodem np. do parków lub wąskich 
uliczek – mówi Leszek Cejmerowski, 
miejski strażnik. Ciechanowska Straż 
Miejska oprócz ekologicznego środ-
ka lokomocji dostała też od miejskich 
radnych większe uprawnienia, dzięki 
zmianie w Regulaminie Utrzymania 

Czystości i Po-
rządku na terenie 
miasta, uzupełnio-
nego między inny-
mi o zakaz postoju 
i parkowania sa-
mochodów przed 
kontenerami na 
śmieci. Wcześniej 
c i e c h a n o w s c y 
strażnicy nie mie-
li podstaw do ka-
rania kierowców, 
którzy zastawiają 
pojemniki na od-
pady. Kierowcy 
śmieciarek radzi-

li sobie z tym problemem na własny 
sposób. Jeżeli nie mogli podjechać 
pod kosz, objeżdżali inne ulice, a je-
żeli wjazd był nadal zastawiony kon-
taktowali się z zarządcą osiedla. – Te-
raz służby mundurowe mają podstawy 
prawne do karania tego typu wykro-
czeń. Jeżeli kierowca nie dostosuje się 
do zakazu może zostać ukarany kwo-
tą od 20 do nawet 500 zł – wyjaśnia 
Krzysztof Matuszewski, komendant 
Straży Miejskiej.                          P.H.

Urodziny 100-latki
Od dwóch miesięcy strażnicy miejscy patrolują miasto na ro-

werach zakupionych przez Urząd Miasta. Pojazdy zaopatrzone są  
w pojemniki na dokumentację i inne niezbędne wyposażenie na wy-
padek kradzieży. Rowery zostały zarejestrowane w policyjnej bazie. 

Zawody  
w powożeniu zaprzęgami

W zmaganiach wzięło udział  
13 załóg z województwa mazowieckie-
go, kujawsko-pomorskiego i warmiń-

Ciechanowski Klub Jeździecki oraz Urząd Miasta 27 czerwca 
zorganizowali zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi. Wy-
ścigi konnych par zostały rozegrane na zamkowych błoniach.

– Dzięku-
ję wszystkim za 
przybycie – po-
wiedziała wzru-
szona staruszka. 
– Przeżyłam dużo 
dobrego i złego. 
Uciekający czas 
odebrał mi zdro-
wie. Niewiele już 
słyszę i widzę. Ale 
ciszę się, że w tym 
dniu jesteście ze 
mną.  

Janina Łą-
czyńska urodziła 
się w 1910 roku 
w pobliskim Brodzięcinie (gmina Oj-
rzeń). Mając 25 lat wyszła za mąż. 
Wychowała pięcioro dzieci. W 1944 
roku straciła męża, który zginął na 

wojnie. Przez resztę życia pozostała 
sama. Pracowała na kolei. Doczekała 
się 10 wnucząt, 20 prawnucząt i 3 pra-
prawnucząt. 

K.D

W lipcu ciechanow-
ski historyk Jacek Hry-
niewicz odbył wypra-
wę rowerową do miejsca 
kaźni polskich oficerów  
i żołnierzy w Katyniu 
oraz katastrofy prezy-
denckiego samolotu pod 
Smoleńskiem. Napisze-
my o tym w następnym 
numerze Gazety Samo-
rządu Miasta Ciechanów. 

red.  

24 czerwca ciechanowianka Janina Łączyńska obchodziła setne 
urodziny. Na spotkaniu z tej okazji obecni byli zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski i kierownik USC Elżbieta Szymanik. Delegacja 
Urzędu Miasta wręczyła jubilatce list gratulacyjny oraz płaskorzeź-
bę Jana Pawła II. 

sko-mazurskie-
go. Ich zadaniem 
było jak najszyb-
sze przejechanie 
przez 16 bramek 
usytuowanych na 
dystansie 1 km.  
O zwycięstwie 
decydowała też 
precyzja. Wygrał 
zaprzęg Stanisła-
wa Janika oraz 
Piotra Mondzie-
lewskiego. Tuż 
za podium, na 
czwarty miejscu, 
uplasował się za-

przęg gospodarzy powożony przez 
Witolda Brodewicza i Michała Sagan-
ka.                                                K.D. 

Rajd katyński

Upalny piknik 

bliczność przyciągnął występ zespo-
łu Cross Road i Michała Milewicza, 
który przypomniał przeboje Elvisa 

Presley’a. Gwiazdą 
pikniku był K.A-
.S.A. Dla smakoszy 
dostępne były sto-
iska gastronomiczne, 
wśród nich kuchnia 
rosyjska oraz wyroby 
regionalne z różnych 
zakątków Polski.

K.D.

17 lipca wakacyjna trasa koncertowa Radia dla Ciebie po raz 
trzeci dotarła do Ciechanowa. Występom, konkursom i zabawom to-
warzyszyły audycje nadawane na żywo z zamkowych błoni. Za pik-
nik i koncert K.A.S.Y. zapłacił Urząd Miasta.
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okazał się zespół z Egip-
tu, który oczarował tań-
cem derwiszów. Bardzo 
ciepło zostali też przy-
jęci artyści z Macedonii. 
Ich ekspresyjna muzyka 
przypominała kompozy-
cje Gorana Bregovica. 
Koncert trwał do późnej 
północy. Na koniec wy-
stąpił Teatr Ognia „Enig-
ma” oraz Teatr 6 Dę-
bów.

Organizatorem Spo-
tkań było m.in.: Centrum Kultury  
i Sztuki w Ciechanowie. Urząd Miasta 
przeznaczył na współorganizację im-
prezy 10 tys. zł.

K.D.

Prezydent w swoim przemówieniu 
życzył zebranej młodzieży budowy 
wspólnoty dobra i życzliwości, która 
pozwoli prawdziwie cieszyć się ży-
ciem. Festiwal Młodych koncentruje 
się nie tylko na modlitwie, ale jednoczy 
ludzi w wielką wspólnotę. Uczestnicy 
biorą udział w zabawach, warsztatach  
i koncertach. Organizatorzy wyszli  
z założenia, że właśnie kontakt z dru-
gim człowiekiem pozwala dostrzec 
obecność Boga. – Boga nie sławi się 
tylko w kościele, ale także śpiewem  

Folklorystyczne prezentacje roz-
począł LZA „Ciechanów”, który  
w tym roku obchodził 25-lecie ist-
nienia. Najbardziej egzotyczną grupą 

LZA ,,Mały Ciechanów’’
Od lewej: ks. dziekan E. Graczyk, ks. biskup P. Libera  
i prezydent Ciechanowa W. Wardziński

Młodzież biwakowała na zamkowych błoniach

Lider zespołu Feel – Piotr Kupicha

Wystawę otworzył L. Sokoll

Festiwal Młodych  
– modlitwa i muzyka

Od 7 do 11 lipca Ciechanów gościł młodzież, która biwakowała 
na błoniach zamku, by w atmosferze radości, przyjaźni i modlitwy 
spędzić pięć niezwykłych dni. Festiwal otworzyli ks. biskup Piotr Li-
bera oraz prezydent Waldemar Wardziński. 

i tańcem, radośnie  
i pięknie! – powie-
działa jedna z uczest-
niczek. Do późnych 
godzin wieczornych 
młodzi bawili się na 
koncertach zespołów 
Maleo Reggae Roc-
kers, Akurat, Deus 
Meus, Jelonek oraz 
Ner Life’M. Żar leją-
cy się z nieba każde-
go dnia nie odbierał 
ochoty do modlitwy. 
Jednym z gości Festi-

walu był Wojciech Cejrowski. Obec-
ny na spotkaniach proboszcz parafii 
św. Piotra Apostoła ks. dziekana Eu-
geniusz Graczyk pozdrawiał zgroma-
dzonych słowami Jana Pawła II: „mło-
dzież to wiosna Kościoła”. 

Festiwal przebiegł w atmosferze 
przyjaźni i zrozumienia. Ta nowa ini-
cjatywa dotarcia do młodzieży oka-
zała się udanym przedsięwzięciem. 
Ciężar organizacyjny wzięła na siebie 
Fundacja Studnia, a finansowy – Pre-
zydent Miasta Ciechanów.  

red.

19 lat z KUPALNOCKĄ
Zespoły z Ukrainy, Meksyku, Sardynii, Mołdawii i Egiptu przy-

jechały do Ciechanowa, żeby 3 lipca wystąpić w XIX Międzynarodo-
wych Spotkaniach Folklorystycznych KUPALNOCKA. Charakte-
rystyczne rytmy dochodzące spod hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 
przyciągnęły rzesze mieszkańców. 

Za każdym razem 
Festiwal poświęcony 
jest innemu tworzywu. 
W tym roku  tematem 
przewodnim (po pa-
pierze, metalu, drzewie 
i kamieniu) stało się 
włókno. W projekcie 
uczestniczy czołówka 
twórców z tej dziedzi-
ny. Ich prace przedsta-
wiające małą formę 
tkaniny artystycznej  
29 lipca zostały pokaza-
ne w Ciechanowie. – Kładziemy nacisk 
na zapoznanie uczestników z bogac-
twem form, jakie może przybrać dane 
tworzywo. Włókno jest w tym przy-
padku tworzywem, środkiem przekazu 
i metaforą – wyjaśnia kurator przed-

Włókno w centrum  
artystycznej uwagi

Festiwal Sztuki – to cykl wydarzeń wystawienniczych i happenin-
gów realizowanych od 24 czerwca do 27 listopada przez Mazowiec-
kie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie we współpracy z Galerią 
Ostrołęka oraz ciechanowską Galerią „C”. 

sięwzięcia Leszek Sokoll. Wystawie 
towarzyszyły warsztaty plastyczne  
z udziałem młodzieży i twórców. 
Przed CKiSz wyrósł „magiczny las” 
autorstwa Marka Zalewskiego. 

K.D.

7 sierpnia do późnej nocy na błoniach Zam-
ku Książąt Mazowieckich mieszkańcy Ciecha-
nowa bawili się na Biesiadzie Kasztelańskiej. 
Był to dzień pełen występów, konkursowych 
emocji i kulinarnych przyjemności. 

Feel na Biesiadzie Kasztelańskiej

Na scenie zagrali Happy Band, Jorrgus i Stauros. 
Gwiazdą wieczoru był Feel. Zespół Piotra Kupichy 
wykonał największe przeboje z dwóch do tej pory na-
granych płyt. Imprezę poprowadził znany showman 
Paweł „Konjo” Konnak, który bawił publiczność ka-
baretowymi numerami. Biesiady Kasztelańskie to cy-
kliczna impreza plenerowa, firmowana przez sierpecki 
Browar Kasztelan. Współorganizatorem przedsięwzię-
cia był Urząd Miasta. 

K.D.
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Turniej Nadziei
W dniach 25-27 czerwca  

w Centralnym Ośrodku Spor-
tu w Spale odbył się Turniej Na-
dziei Olimpijskich w Taekwon-
do Olimpijskim – CEFTA 2010.  
W walkach wystartowało po-
nad 80 juniorów i juniorek z Pol-
ski, Hiszpanii, Czech i Ukra-
iny. Ciechanów reprezentowany 
był przez dwóch podopiecznych 
Miejskiego Ogniska TKKF „Pro-
myk”. Hubert Tomaszewski (na 
zdj. z lewej) w kategorii wagowej 
55 kg wywalczył drugie miejsce,  
a Michał Brym (45 kg) – trzecie. 

Złoto w Tajwanie 
Od 1 do 5 lipca odbyły się II Akademickie Mistrzostwa Świata w podnosze-

niu ciężarów w w Taichung City (Tajwan). Doskonale zaprezentowała się w nich 
Anna Leśniewska. Zawodniczka klubu CLKS Mazovia startująca w kategorii 
wagowej 69 kg zaliczyła wszystkie 6 podejść i zwyciężyła w dwuboju uzyskując 
wynik 201 kg. Ciechanowianka nie dała rywalkom żadnych szans. 

Maraton rowerowy na orientację
„Funex Orient – bike and fun”, czyli maraton rowerowy na orientację odbył 

się w Mławie 10 lipca. Zawody jak co roku zgromadziły krajową czołówkę tej 
dyscypliny. Choć temperatura dodatkowo zwiększała poziom trudności zawod-
nicy Ciechanowskiej Grupy Rowerowej odważnie rywalizowali na dwóch dy-
stansach 100km i 20km. Na dystansie 100km Jakub Sprusiński i Bartek Tokarski 
zajęli kolejno 27 i 28 miejsce, natomiast na dystansie 20km Katarzyna Wodo-
wska i Leszek Żbikowski zajęli 5 i 6 miejsce.

Ciechanowianka Akademicką Mistrzynią Świata
W dniach 1-5 lipca odbyły się „II Akademickie Mistrzostwa Świata” w pod-

noszeniu ciężarów. W zawodach bardzo dobrze zaprezentowała się Anna Le-
śniewska. Zawodniczka ciechanowskiego klubu CLKS Mazovia startująca w ka-
tegorii wagowej 69 kg zaliczyła wszystkie 6 podejść i zwyciężyła w dwuboju 
uzyskując wynik 201 kg. red.
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W maju na zlecenie Urzędu Mia-
sta warszawska firma DTech dokona-
ła okresowego przeglądu miejskich 
placów zabaw. W myśl raportu tech-
nicznego cześć urządzeń pomalowano 
i naprawiono. Place zabaw są na bie-
żąco kontrolowane przez Powiatowe-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz Państwowy Powiatowy Inspek-
torat Sanitarny. Stałych kontroli do-
konują także pracownicy Wydziału 

Więcej urządzeń na miejskich 
placach zabaw

Wiadomości sportowe

Inżynierii i Ochrony Środowiska. Pla-
ce zabaw są systematycznie sprzątane, 
a zauważone nieprawidłowości suk-
cesywnie usuwane. W lipcu kupiono 
kolejne urządzenia. Teren rekreacyjny 
przy ul. Monte Cassino wzbogacił się 
o piaskownicę, drabinkę krzyżakową, 
bujak sprężynowy oraz zjeżdżalnię  
z podestem i trapem. Zjeżdżalnię  
i dwa bujaki zamontowano też na 
placu zabaw u zbiegu ulic Siewnej, 

Śmiecińskiej i Weso-
łej. Koszt urządzeń 
wyniósł ponad 12 tys. 
zł. Wszystkie posiadają 
atest bezpieczeństwa. 

red.

Miejsce zabaw przy ul. 
Wesołej

Teren rekreacyjny przy ul. Monte Cassino

TKKF prowadzi zawody sportowe na deptaku
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Dobra współpraca  
z organizacjami pozarządowymi

W świetle dokumentu „samorząd 
miejski jest przykładem wzorcowej 
realizacji zasady partycypacji spo-
łecznej w zakresie współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi”. Stara-
nia władz miejskich przekładają się 
na aktywność lokalnych środowisk. 
Podczas spotkania podsumowano 
dotychczasowe działania organizacji 

pozarządowych w przedsięwzięciach 
takich jak: Forum Miast Partnerskich, 
Piknik Radio dla Ciebie, czy impre-
zy na deptaku ul. Warszawskiej.  
Za okazane zaangażowanie  przed-
stawicielom stowarzyszeń wręczo-
no podziękowania prezydenta Wal-
demara Wardzińskiego. Omówiono 
też dalsze wspólne przedsięwzię-

cia (m.in.: biwak hi-
storyczny „Powrót 
Szwoleżerów Gwar-
dii”, Piknik „Poże-
gnanie Lata”, Wigi-
lia na deptaku) oraz 
skonsultowano Pro-
gram współpracy 
Gminy Miejskiej Cie-
chanów z organiza-
cjami pozarządowymi  
w 2011 roku. 

red.

20 lipca w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotka-
nie ciechanowskich organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, któ-
rzy przedstawili raport o realizacji programu „Przejrzysta Polska”. 

Nordic Walking jest ciekawą  
i przyjemną formą odpoczynku pole-
gającą na marszu ze specjalnie do tego 
celu przystosowanymi kijami. Może 
się wydawać, że jest to sport nowy, 
jednak jego początki datuje się na lata 
dwudzieste XX wieku. Wtedy była to 
forma treningu dla narciarzy biego-
wych. Obecnie trenować może każ-
dy, a sam nordic walking ma 3 stopnie 
zaawansowania: zdrowotny, fitness 

Chodzący z kijkami
i sportowy. Główne  zalety to ogól-
na poprawa stanu zdrowia, krążenia  
i dotlenienie całego organizmu.  
W Ciechanowie utworzenia gru-
py chodzącej z kijkami podjął się  
w kwietniu Mieczysław Moleda z cie-
chanowskiego oddziału TKKF. – Cho-
dzimy 3 razy w tygodniu w koszulkach  
z logo Ciechanowa, które dostaliśmy 
od Urzędu Miasta w dwóch grupach 
po siedem i osiem osób. Mamy do dys-

pozycji 20 par kijków i tu 
duży ukłon w stronę pre-
zydenta za ufundowa-
nie 10 par – powiedział  
M. Moleda. We wrze-
śniu chodziarze chcą 
wejść do szkół, aby po-
kazać młodzieży jak 
prawidłowo chodzić, bo 
jak sami mówią – to też 
prawdziwa sztuka.

P.H.
Ciechanowscy chodziarze
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Cytat miesiąca 
Na czerwcowej sesji Rady Miasta jest mowa m.in. o tym, że wielu lo-

katorów nie płaci czynszu. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz: – Są osoby, 
które mówią otwarcie – co mi mogą zrobić? Mieszkam w lokalu ze wspólnym 
korytarzem i łazienką, nie płacę, to co mi zrobią? ... Przeniosą mnie na Ko-
munalną, gdzie będę miał samodzielną łazienkę i samodzielne mieszkanie!

Lato na deptaku 

Prezentacje twórców
10 lipca swoje prace zaprezento-
wali ciechanowscy twórcy. Pogo-

da dopisała, w ogródkach było 
tłoczno. Można było oglą-

dać obrazy i rzeźby oraz 
rozmawiać z artystami.

Puzzle  
dla dzieci,  
koncert  

dla dorosłych
24 lipca dzieci wspoma-

gane przez rodziców układa-
ły 3 zestawy wielkich puzzli. 
Za twórcze zaangażowanie 
sześć 10-osobowych zespo-
łów otrzymało balony i li-
zaki. Dla dorosłych zagrał 
rockowo-bluesowy zespół 
Josy. 

Wakacje i urlopy sprzyjały spacerom, pogawędkom na ławce oraz zabawom  
na świeżym powietrzu. Świetnie sprawdziła się w tym ulica Warszawska. Miejski sa-
morząd niemal co weekend organizował tu przedsięwzięcia kulturalne, edukacyjne  
i rozrywkowe.  

Na sportowo
30 lipca TKKF „Promyk” popro-

wadził zawody w brydżu, szachach, 
warcabach, ringo, przeciąganiu liny, 
rzutkach i nordic walking. Każdy 
mógł spróbować swoich umiejętności. 

Zwycięzcy dostali upominki: koszulki, paraso-
le, kredki, USB, długopisy – gadżety z Urzędu 
Miasta. Sportowe zabawy uprzyjemniała muzy-
ka.

„Opowieść o Robinsonie Crusoe”
14 sierpnia Teatr Norma zaprezentował „Opo-

wieść o Robinsonie Crusoe” na motywach znanej po-
wieści Daniela Dafoe. Przedstawieniu towarzyszyły 
piosenki, były wystrzały ze strzelb i potyczki na szpa-

Prezydent miasta, Szwoleżerowie Gwardii Cesarza Napoleona I przy współpra-
cy z Muzeum Romantyzmu, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Akademią Humani-

styczną i Wojskową Akademia Technicz-
ną w dniach 20-21 sierpnia zorganizowali 
X Biwak Historyczny „Powrót Szwoleże-
rów Gwardii”. 

Wojska uczestniczące w batalii rozbi-
ły się obozem na zamkowych błoniach. By-
liśmy świadkami widowiskowych potyczek 
na ulicach, prezentacji broni i umundurowa-
nia oraz pokazów kawaleryjskich, sesji naukowej, wysta-
wy Kossakowskich obrazów i koncertu Orkiestry Księ-
stwa Warszawskiego. Kulminacyjnym wydarzeniem była 
inscenizacja bitwy napoleońskiej. W bitwie wzięli udział:  
11 Pułk Ułanów XW, 4 Pułk Strzelców Konnych Księ-

stwa Warszawskiego, Szwoleżerowie Gwardii,  
1 i 4 Pułk Piechoty – legia Nadwiślańska, Artyleria Pie-

sza I Legii Polsko-Włoskiej, 
Legia Polsko-Włoska, Le-
gion Polski we Włoszech 
oraz Klub Artylerii Dawnej 
„Arsenał”. Niestety nie do-
tarli Miński i Brzeski Pułk 
Piechoty oraz Lejbgrenadie-
rzy z Moskwy. 

10 batalia szwoleżerska

Były armatnie strzały, brzęk szpad, chaty 
stanęły w ogniu. Przedsięwzięciu towarzyszył 
jarmark rzemiosł dawnych. 

red.

dy. W dynamicznej akcji uczestniczy-
li mali widzowie. Po spektaklu dzieci 
przy pomocy aktorów budowały dom-
ki Robinsona.                                 red.

Prezydent W. Wardziński i wieloletni współorgani-
zator Biwaku A. Ziółkowski, który otrzymał Medal  
za Zasługi dla Ciechanowa


