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26 września Zygmunt Blankiewicz, prezes Obwodu Ciechanów ŚŻŻAK, 
marszałek Adam Struzik oraz prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński 
uroczyście odsłonili Pomnik Pamięci Ciechanowian, którzy w latach 1939-
1956 oddali życie za wolną i niepodległą Polskę na frontach II wojny światowej,  
w działalności konspiracyjnej oraz w hitlerowskich obozach i łagrach stali-
nowskiej Rosji.                                                                                            red. 

Nowy plac zabaw już tętni życiem

Pomnik bohaterów

Zapraszamy na plac zabaw przy ul. Broniewskiego
Dzieci z Kargoszyna, a zwłasz-

cza uczniowie Szkoły Podstawowej  
Nr 5, oprócz wielofunkcyjnego boiska  
o sztucznej nawierzchni mogą się 
już cieszyć nowym placem zabaw. 
Plac przy „Piątce” wybudowała i wy-
posażyła wrocławska firma Wehr-
fritz. Inwestycja kosztowała blisko  
125 tys. zł, z czego połowa pochodzi 
z zewnętrznej dotacji w ramach rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”.  
Drugi plac zabaw stanie w pobliżu ul. 
Polnej. Zbuduje go za 380 tys. zł fir-
ma MKL – BUD z Warszawy. Plac 
będzie częścią centrum rekreacyj-
no – sportowego, które powstanie  
w 2011 r. na osiedlu Jeziorko. 

P.H.

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej przekazało w formie 
darowizny Gminie Miejskiej Ciecha-
nów ławeczkę z postacią zasłużone-
go dla ziemi ciechanowskiej regionali-
sty Roberta Bartołda. Rzeźba autorstwa 
Marka Zalewskiego została umieszczona 
na deptaku ul. Warszawskiej. 3 września 
w uroczystym odsłonięciu obiektu uczest-
niczyły m.in. władze miasta. 

red.

Darowizna dla szpitala i STO
Radni zdecydowali o przeznaczeniu kolejnych 100 tys. zł na aparaturę 

medyczną dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. 
Samorządowcy pozytywnie przegłosowali też przekazanie Społecznemu 
Towarzystwu Oświatowemu nieruchomości przy ul. Wyspiańskiego, gdzie 
mieści się szkoła STO.                                                                             red.

Więcej na str. 6 

2 października o godz. 17.00 Prezydent Miasta Ciechanów 
zaprasza na koncert „Opowieść o Chopinie”. W hali sporto-
wej przy ul. Kraszewskiego 8 wystąpi Waldemar Malicki. 
Znanemu pianiście i showmanowi towarzyszyć będą Magda-

lena Idzik, Małgorzata Krzyżanowska oraz uczniowie Państwowej Szkoły Mu-
zycznej z klasy fortepianu Tatiany Fedorczuk. Wstęp bezpłatny.

Koncert chopinowski

Druga „Noc z bajkami”
1 października prezydent Waldemar Wardziń-

ski oraz Centrum Edukacji Kulturalnej „Studio” za-
praszają na przedstawienie „Kot w butach” i II „Noc  
z bajkami”. Spektakl rozpocznie się o godz. 18.00  
w siedzibie COEK „Studio”, mieszczącej się przy  
ul. Pułtuskiej 20 A. Ze względu na ograniczoną ilość 
łóżek prowadzone są zapisy na „Noc z bajkami”. 
Zgłoszenia pod numerem telefonu (23) 672 55 04.

Ławeczka Bartołda  
stoi już na deptaku



Pomnik powstał z inicjatywy ciechanowskiego obwodu Światowego 
Związku Żołnierzy AK. Stanął na pasie zieleni w ulicy Armii Krajowej. Akt 
erekcyjny monumentu wmurowany został w jego fundament w dniu Święta 
Niepodległości, 11 listopada 2009 r. Honorowy Patronat nad przedsięwzię-
ciem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polski Bronisław Komorowski oraz 
Biskup Płocki Piotr  Libera. 

Uroczystość rozpoczęła msza w intencji poległych, koncelebrowana 
przez proboszcza parafii św. Franciszka z Asyżu ks. kanonika Jana Dzie-
niszewskiego oraz kapelana 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii ks. majo-
ra Marka Wojnowskiego, którzy poświęcili pomnik. W uroczystości wzięły 
udział władze samorządowe miasta, powiatu i województwa, posłowie Miro-
sław Koźlakiewicz i Aleksander Sopliński i goście z Warszawy: Emilia Bła-
szak, dyrektor Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z Kancelarii 
Prezydenta RP, która odczytała list od Bronisława Komorowskiego oraz Ed-
mund Muszyński, prezes Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻAK.

Pomnik kosz-
tował ok. 20 tys. 
zł, z czego 7 tys. 
to dotacja, jaką 
udało się ciecha-
nowskim AK-
owcom pozyskać 
z Ministerstwa ds. 
Kombatantów. 
Reszta pochodzi 
od sponsorów  
– instytucji, firm  
i osób prywat-
nych.

red.

Kiedy należy wymienić dowód osobisty
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przypomina, że posiadacz do-

wodu osobistego ma obowiązek jego wymiany: w ciągu 14 dni w razie zmiany 
danych (np. zmiana adresu, czy nazwiska), niezwłocznie w przypadku uszkodze-
nia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości, nie póź-
niej niż 30 dni przed upływem ważności. Termin wymiany dokumentu obywateli 
polskich przebywających za granicą wynosi 3 miesiące. Trzeba też pamiętać,  
że dowód osobisty podlega unieważnieniu: z dniem zawiadomienia o jego utra-
cie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowo-
du osobistego; z dniem utraty obywatelstwa polskiego; z dniem śmierci  posiada-
cza; z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego; po 
upływie 3 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, uszko-
dzenia, czy upływu ważności. W przypadku obywateli polskich przebywających 
za granicą termin unieważnienia dowodu osobistego wynosi 4 miesiące. 

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

odbyły się uroczystości związane z 71. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
Po mszy św. polowej złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy września 1939 r.  
W obchodach udział wzięli kombatanci, władze miasta i powiatu, poczty 
sztandarowe, młodzież ciechanowskich szkół oraz mieszkańcy Ciechanowa.  
– W rocznicę Września pomyślmy, jak jednoczyć się nie tylko w czasach wal-
ki. Nauczmy się dostrzegać – i doceniać – to, co nas łączy, a jest tego niemało. 
Wspólne doświadczenia trudnej polskiej przeszłości, wspólne chwile wzruszeń  
i nadziei, wspólna walka, która przyniosła wyczekiwaną odmianę losu i okupioną 
krwią niezawisłość. W obliczu tych doświadczeń wszystkie dzielące nas różnice 
są nieistotne. Liczy się tylko jedno – Polska i nasze starania o jej przyszłość. Je-
steśmy to winni minionym i następnym pokoleniom. Zaciągnęliśmy olbrzymi dług 
u żołnierzy, którzy leżą w tych mogiłach. Musimy go spłacić łącząc siły w rozważ-
nej, odpowiedzialnej pracy na rzecz narodowej zgody i wielkości naszej ojczyzny 
– powiedział w swoim przemówieniu prezydent Waldemar Wardziński. 

Wspomnienie napaści Rosji na Polskę
17 września minęła 71 rocznica napaści Rosji na Polskę zmagającą się  

z niemieckim okupantem. Tego dnia na cmentarzu komunalnym zostały złożo-
ne kwiaty pod symbolicznym pomnikiem – grobem zamordowanych na Wscho-
dzie w latach 1939-1956. Organizatorem uroczystości, w której wzięły też udział 
władze Ciechanowa byli Związek Sybiraków i Światowy Związek Żołnierzy Ar-
mii Krajowej. Msza w intencji pomordowanych została odprawiona 19 września  
w kościele św. Piotra. 

Złoty Klucz przyznany
Anna Czuraj-Struzik – poetka z Działdowa została laureatką XIV Ogól-

nopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratu-
sza”. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę główną w wysokości 700 zł. II nagrodę  
(500 zł) zdobyła Katarzyna Zychla z miejscowości Sieniewa Żarska. III nagro-
dy nie przyznano, wyróżniono 6 uczestników konkursu. Kolejne 5 otrzymało 
dyplomy honorowe Samorządu Miasta Ciechanów. Do wydania indywidualne-
go tomiku wierszy zarekomendowano Janusza Dylewskiego. Wręczenie nagród  
i wyróżnień odbyło się 18 września w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Tak, jak 
w latach ubiegłych patronat nad konkursem objął prezydent Ciechanowa Walde-
mar Wardziński. 

Ruszyła rewitalizacja zamku
9 września w Zamku Książąt Mazowieckich rozpoczął się pierwszy etap re-

witalizacji. Przetarg wygrała firma „Renomo” z Warszawy. Prace obejmą mury 
oraz baszty. Remont  potrwa do czerwca 2011 roku. Do tego czasu zamek będzie 
niedostępny dla zwiedzających. 

Spójrz Mu w oczy...
Malarz Kazimierz Pawłowski 24 września był gościem spotkania „Spójrz 

Mu w oczy”. W Domu Parafialnym „Katolik” rozmawiano na temat współcze-
snych zagrożeń duchowych. Współorganizatorem spotkań jest prezydent Cie-
chanowa.

Konkurs dla właścicieli psów 
Do 30 września trwa konkurs ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Reje-

stracji i Identyfikacji Zwierząt, w którym nagrodami są roczne polisy ubezpie-
czeniowe odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym z włączeniem OC dla 
właścicieli zwierząt. Wartość jednej polisy wynosi 100 tys. zł. Nagrodę otrzymu-
je pierwsza osoba, będąca właścicielem oznakowanego psa, która w każdy kolej-
ny poniedziałek lub piątek zarejestruje się na stronie www.oznakujpsa.pl. – To 
pierwsza nagroda w moim życiu – cieszyła się jedna z zadowolonych laureatek. 

Konkurs fotograficzny „Nasze miasto inaczej” przedłużony
Do 30 września został przedłużony konkurs fotograficzny, którego organiza-

torem jest portal www.ciechanowinaczej.pl. Patronat nad przedsięwzięciem ob-
jął Prezydent Miasta Ciechanów. Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców 
do spojrzenia na znane miejsca w sposób nowy, odkrywczy i niebanalny. Zdjęcia 
można składać w zakładzie fotograficznym FOTOKALINA przy ul. 17 Stycznia 
11. Do wygrania nagrody pieniężne i rzeczowe! Najciekawsze fotografie zostaną 
pokazane na wystawie w Galerii „C”. Ekspozycja zostanie otwarta 5 październi-
ka o godz. 18.00. Podczas wernisażu zostaną ogłoszone wyniki konkursu. 

GDDKiA czeka na opinie
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w ramach reali-

zacji „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015” rozpoczęła tzw. stra-
tegiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Opracowana 
prognoza dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie www.gddkia.gov.pl oraz 
we wszystkich oddziałach GDDKiA. Program nie obejmuje budowy dróg na terenie 
Ciechanowa, ani w jego bliskim sąsiedztwie. Z uwagi na rangę dokumentu, podlega-
jącego ocenie oddziaływania na środowisko i zapewnieniu jak najszerszego udziału 
społeczeństwa w prowadzonej ocenie, GDDKiA zachęca do przesyłania uwag.  
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Zmiany w kursowaniu linii 
 „0”, „10” i „12”

Zakład Komunikacji Miejskiej w związku ze zmianą rozkładu jazdy PKP 
wprowadził korekty w funkcjonowaniu linii „0” w dni powszednie, soboty, 
niedziele i święta. Z uwagi na przebudowę torów i przejazdu kolejowego 
przy ul. Mleczarskiej od 27 września do 9 października zmiany kursów obej-
mą też linie „10” i „12”. 

Linia „10” 
● kierunek Pętla Nużewko – od Pętli Szpital do przystanku „Mleczarska 
Oś. Szczurzyn” bez zmian, dalej w ul. Fabryczną, przez wiadukt ul. Płocką  
do przystanku „Graniczna Hotel” i dalej bez zmian
●kierunek Pętla Szpital – od Pętli Nużewko do przystanku „Graniczna Ho-
tel” bez zmian, dalej ul. Płocką przez wiadukt w ul. Fabryczną do przystanku 
„Mleczarska Oś. Szczurzyn” i dalej bez zmian

Linia „12”
● kierunek Pętla Szpital – od Pętli Asnyka do przystanku „Graniczna Hotel” 
bez zmian, dalej w ul. Płocką przez wiadukt w ul. fabryczną do przystanku 
„Mleczarska Oś.  Szczurzyn” i dalej bez zmian
● kierunek Pętla Asnyka – od Pętli Szpital do przystanku „Mleczarska Oś. 
Szczurzyn” bez zmian, dalej w ul. Fabryczną, przez wiadukt ul. Płocką  
do przystanku „Graniczna Hotel” i dalej bez zmian

Szczegóły na stronie internetowej www.zkmciechanow.pl, pod numerem 
telefonu (23) 672 23 06 oraz na przystankach komunikacji miejskiej.

Wartę przy pomniku zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego  
i kombatanci z ŚZŻAK

Pomnik bohaterów
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24 września miasto złożyło wnio-
sek w ramach Narodowego Programu 
Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
(tzw. „schetynówki”) na moderniza-
cję ulic: Małgorzackiej, Sierakow-
skiego (odcinek od ul. Kilińskiego do 
Warszawskiej) oraz Kilińskiego (od 
Małgorzackiej do ul. 17 Stycznia). 
Wcześniej miejski samorząd otrzymał 
ze Starostwa pozwolenie na budowę.  
– Po zbudowaniu nowej drogi nad 
Łydynią i wyremontowaniu odcin-
ków Strażackiej, Kopernika i Siera-
kowskiego chcemy iść za ciosem. Kie-
dy tu też będą nowe jezdnie, chodniki  
i stalowe słupy oświetleniowe cały ten 
kwartał ulic dopniemy na ostatni gu-

Wniosek na kolejną „schetynówkę”
zik – mówi prezydent Waldemar War-
dziński. Jeżeli wystarczy pieniędzy 
miasto wymieni też stare chodniki na 
fragmencie Strażackiej między Mał-
gorzacką i Zieloną Ścieżką.

Miastu w 2009 roku udało się już 
pozyskać w ramach tego rządowego 
programu dofinansowanie na przebu-
dowę ul. 11 Listopada i Nowozagu-
miennej w wysokości 875 tys. zł (50% 
kosztów). Drugą połowę kosztów 
pokrył miejski samorząd. Obie uli-
ce mają teraz kanalizację deszczową, 
chodniki z kostki i asfaltowe jezdnie. 
Pojawiło się tu też 60 miejsc parkin-
gowych.

E.B.

Nowa świetlica socjoterapeutyczna już działa przy parafii św. Piotra

Od lewej: Bożena Borkowska, Paweł Soczyński i Wioletta Borkowska 

W ramach narodowego programu zbudowano ul. 11 Listopada

– 20 września zaczęły znów dzia-
łać miejskie świetlice opiekuńczo-wy-
chowawcze. Ich pracownicy pomagają 
dzieciom w odrabianiu lekcji i bezpłat-
nie udzielają korepetycji ze wszystkich 
przedmiotów. Poza tym świetlice ofe-
rują zabawy edukacyjne i dożywianie. 
Przewidujemy, że z propozycji takie-
go spędzania wolnego czasu skorzy-
sta ok. 200 dzieci – mówi Elżbieta 
Muzińska z Biura ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień. Wśród 6 pla-
cówek jest też nowa świetlica „Zgra-
na Paka” przy parafii Św. Piotra Apo-
stoła (ul. Wyspiańskiego 25). Lokal na 
ten cel udostępnił dziekan, ks. Euge-

Ruszyły świetlice

niusz Graczyk, a koszt wyposażenia  
i zatrudnienia pracowników pokrył 
prezydent miasta. Z opieki dzieci 
mogą też korzystać w innych placów-
kach: przy „Civitas Christiana” i świe-
tlicy parafii Farnej (obie w tym samym 
miejscu – ul. Ściegiennego 10/24), 
„Pozytyw” (ul. Powstańców Wielko-
polskich 1A), świetlicy przy TPD (ul. 
Powstańców Warszawskich 8) oraz 
świetlicy przy parafii Św. Tekli. 1 paź-
dziernika ruszy też warsztat „Ekspre-
sji Twórczej” (ul. Armii Krajowej 2), 
którego oferta jest skierowana do mło-
dzieży.           

  E.P.

Szkolenia osób długotrwale bez-
robotnych za środki z Europejskie-
go Funduszu Społecznego trwają  
w MOPS-ie trzeci rok. Co roku Ośro-
dek składał wnioski i otrzymywał po 
ok. 300 tys. zł na program „Szansa 
na lepsze jutro”. – W ramach progra-
mu każda z przeszkolonych osób może 
otrzymać bezzwrotną pożyczkę w wy-
sokości 20 tys. zł na założenie działal-
ności gospodarczej. To pomoc dla za-
grożonych wykluczeniem społecznym 
– informuje Irena Tomaszewska, pra-
cownik socjalny MOPS-u. 

Grupa 7 najbardziej aktywnych 
osób postanowiła zaryzykować wła-
sną działalność gospodarczą. – Szko-
lenia bez zagwarantowania miejsc 
pracy mało dają, bo pracodawcy żą-
dają stażu – zauważa Wioletta Bor-
kowska, jedna z założycielek spół-
dzielni. – Wolę być 3 miesiące bez 
pensji, niż 2-3 lata siedzieć na bez-
robociu, każde z nas ma za sobą ta-
kie doświadczenia. Podczas szkoleń 
odpoczęłam psychicznie, poznałam 
ciekawych ludzi. To był impuls do za-
łożenia spółdzielni – dodaje p. Wio-
letta która specjalizuje się w wizażu  
i stylizacji paznokci. – Dobrze się po-
znaliśmy, zaufaliśmy sobie, dobra-

Czy w Ciechanowie powstanie pierwsza spółdzielnia socjalna?
Jest taka szansa. 7 osób długotrwale bezrobotnych, przeszkolonych za unijne pieniądze przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zde-

cydowało się założyć spółdzielnię społeczną. Wcześniej poznali się podczas szkoleń, w ubiegłym roku założyli grupę samopomocową. Teraz 
przygotowują wniosek, aplikujący o fundusze z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

liśmy się. To była najaktywniejsza 
grupa. Od samego początku tworzy-
liśmy zespół – mówi Paweł Soczyń-
ski, „złota rączka”, ze smykałką do 
informatyki. Bożena Borkowska, któ-

rej pasją jest dekorowanie wnętrz, 
uważa, że to był bardzo udany rok. 
– Przyjrzeliśmy się, jak funkcjonu-

ją inne tego typu spółdzielnie, np. 
w Radomiu, żeby uczyć się na cu-
dzych błędach – mówi pani Bożena. 
Cała trójka przyszłych spółdzielców 
twierdzi, że szkolenia się przydały.  

– Wiemy, skąd uzyskać dotację, gdzie 
docierać, poznaliśmy aspekty prawne, 
księgowość. W dodatku mamy silne 

wsparcie MOPS-u, Fundacji Gospo-
darczej im. Karola Marcinkowskiego  
i prezydenta Ciechanowa – wylicza  
B. Borkowska.

Wniosek o unijne środki na zało-
żenie spółdzielni złoży MOPS i Fun-
dacja, która przez pierwsze 1,5 roku 
zapewni jej też fachową obsługę księ-
gową. Pracownicy Fundacji pomo-
gli też napisać statut spółdzielni oraz 
biznesplan. Jeżeli wniosek zosta-
nie rozpatrzony w I kwartale 2011 r. 
spółdzielnia ruszy w kwietniu. – Po-
prosiliśmy prezydenta Wardzińskiego 
o wskazanie lokalu na naszą siedzibę  
i po 3 dniach dostaliśmy pozytyw-
ną odpowiedź. Możemy się ulokować  
w budynku MOSiR-u. Mamy miejsce 
na biuro i pomieszczenie magazynowe 
– cieszy się P. Soczyński.

 – Nasze rodziny nie wierzą,  
że nam się powiedzie. Znajomi pró-
bują nas zniechęcić, mówią, że rynek 
pracy jest pełny – twierdzi pani Wio-
letta. Pan Paweł jest pełen nadziei.  
– Z czasem to my będziemy zatrudniać 
osoby bezrobotne, współpracować  
z Urzędem Pracy, bo wiemy, jak to jest 
czekać na swoją szansę.

Ewa Blankiewicz
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na 50. Sesji  
26 sierpnia 2010 r.

Nr 465/L/10 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Płońska – Sońska”  w Ciechanowie.
Nr 466/L/10 w sprawie określenia inkasen-
tów upoważnionych do poboru opłat  targo-
wych i opłat za korzystanie z mienia komu-
nalnego.
Nr 467/L/10 w sprawie zbycia nieruchomo-
ści w drodze bezprzetargowej.
Nr 468/L/10 w sprawie przekazania nieru-
chomości na rzecz Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie.
Nr 469/L/10 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemców, samodzielnych lokali mieszkal-
nych, położonych w Ciechanowie w budyn-
kach przy ulicach: Batalionów Chłopskich 
19, Okrzei 7, Okrzei 11, 17 Stycznia 43, Wy-
spiańskiego 42, Powstańców Wielkopolskich 
4, Nadfosna 10, Nadfosna 8.
Nr 470/L/10 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny zbycia udzia-
łów w działce nr 13374/65 o powierzchni 
290m2, położonej w Ciechanowie przy ul. 
Okrzei 9 na rzecz właścicieli lokali.
Nr 471/L/10 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 472/L/10 w sprawie trybu i szczególnych 
kryteriów oceny wniosków o realizacje zadań 
publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.
Nr 473/L/10 w sprawie przekazania Wo-
jewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu  
w Warszawie skargi BŁYSK-BIS Spółka  
z o.o. w Makowie Mazowieckim.
Nr 474/L/10 w sprawie zaliczenia ulicy 
Siewnej do kategorii dróg gminnych.
Nr 475/L/10 w sprawie darowizny nieru-
chomości na rzecz Samodzielnego Koła Te-
renowego Nr 76 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Ciechanowie.
Nr 476/L/10 w sprawie przyjęcia w formie 
darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Ciecha-
nów ławeczki z postacią zasłużonego dla zie-
mi ciechanowskiej regionalisty Pana Roberta 
Bartolda.
Nr 477/L/10 w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na rok 2010.
Nr 478/L/10 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Mazowieckiemu  
z przeznaczeniem dla Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Nr 479/L/10 uchylająca uchwałę Nr 462/
XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 
czerwca 2010 r. w sprawie przekazania przez 
Gminę Miejską Ciechanów środków finanso-
wych dla Policji.
Nr 480/L/10 w sprawie przyjęcia darowizny.
Nr 481/L/10 w sprawie odmowy uwzględnie-
nia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
przez Radę Miasta Ciechanów.
Nr 482/L/10 w sprawie przekazania Wo-
jewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu  
w Warszawie skargi Wojewody Mazowiec-
kiego.
Nr 483/L/10 w sprawie uznania się przez 
Radę Miasta za niewłaściwą do rozpatrzenia 
skargi.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje radnych

Do władz miasta 
Agnieszka Bukowska zapytała, co radni mogą zro-
bić, żeby w Ciechanowie zlikwidować sklep z dopa-
laczami oraz jaka jest podstawa prawna do zbierania 
środków finansowych od rodziców uczniów szkół sa-
morządowych na tzw. komitet rodzicielski i dlaczego 
uczestniczą w tym nauczyciele. Spytała też, dlaczego 
wiceprezydent C. Chodkowski w czerwcu nie uczest-
niczył we wszystkich posiedzeniach resortowych ko-
misji.
Grażyna Derbin chciała się dowiedzieć, czy miasto 
przewiduje jakieś działania dotyczące profilaktyki 
zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w naszych szko-
łach. Przekazała też prośbę mieszkańców ul. Zuzanny 
Morawskiej o budowę tej ulicy, która od 30 lat jest 
drogą gruntową. Radna poprosiła o umieszczenie 
jeszcze w tym roku wśród zadań inwestycyjnych cho-
ciaż przygotowania dokumentacji budowy tej ulicy.
Zenon Stańczak i Krzysztof Łyziński interpelowali 
w sprawie braku sieci wodociągowej na Przyleśnej, 
proponując podłączenie tej ulicy do istniejącego wo-
dociągu miejskiego w ul. Hubala. 
Zenon Stańczak zwrócił się do dyrektor MOPS-u  
w sprawie inwalidy po udarze chorego na zaćmę. Cho-
dzi o pomoc w załatwieniu formalności w szpitalu.
Krzysztof Łyziński postulował dostosowanie przejść 
na ul. Armii Krajowej dla potrzeb inwalidów.
Stanisław Kęsik i Mariusz Stawicki chcieli zwe-
ryfikować plotkę o zamknięciu targowiska przy  
ul. Płońskiej. 
Stanisław Kęsik poprosił o wymianę chodnika na od-
cinku Strażackiej od Ściegiennego do Małgorzackiej. 
Zapytał o: plany miasta względem budynku po hote-
lu „Polonia”, termin budowy parkingu na ul. Polnej  
i uchylenie decyzji lokalizacyjnej na rozbudowę skła-
dowiska odpadów w Woli Pawłowskiej.
Tomasz Kałużyński i Stanisław Kęsik zapytali  
o odzew na skargi mieszkańców ul. Cukrowniczej  
i Fabrycznej na działalność „Pubu Fabryczna”.
Tomasz Kałużyński poprosił o przybliżenie kon-
cepcji przeznaczenia budynku przy ul. Sienkiewicza 
i harmonogram ewentualnych prac remontowych. 
Zapytał prezydenta o zdanie na temat propozycji Mi-
nistra Finansów w sprawie podniesienia górnych sta-
wek podatkowych w samorządzie.
Mariusz Stawicki poruszył sprawę zabrudzeń nowej 
granitowej nawierzchni ul. Warszawskiej, pytając czy 
PUK posiada mały pojazd do czyszczenia deptaka.  
W kontekście wspólnej miejsko-powiatowej inwe-
stycji – modernizacji ul. Kraszewskiego poprosił  
o rozważenie zbudowania dalszego ciągu ścieżki 

rowerowej – w ul. Waryńskiego. Zdaniem radnego 
ścieżka mogłaby prowadzić aż do Zamku.
Andrzej Rolbiecki skrytykował parkowanie na no-
wych chodnikach przy ul. Batalionów Chłopskich 
oraz Sienkiewicza i niszczenie ich nawierzchni przez 
kierowców. 
Ewa Kaczyńska interpelowała w sprawie stanu pla-
ców zabaw w dzielnicy „Bloki”.

Do Generalnej Dyrekcji  
Dróg Krajowych i Autostrad

Zdzisław Dąbrowski i Krzysztof Łyziński inter-
pelowali w sprawie braku po remoncie ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych (droga krajowa) oznakowania 
poziomego na tej ulicy, co stwarza niebezpieczeństwo 
w ruchu pieszym. 
Krzysztof Łyziński zwrócił uwagę, że na skrzyżo-
waniu ul. 11 Pułku Ułanów z ul. 11 Listopada (dro-
ga krajowa oraz droga powiatowa) znaki drogowe 
nie zostały dostosowane do nowej organizacji ruchu  
– wprowadzenie dwóch kierunków ruchu na ul. 11 Li-
stopada zmieniali tę organizację ruchu. Radny wnio-
skował o zmianę organizacji ruchu.
Andrzej Rolbiecki po raz kolejny interpelował  
w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych przy ul. Tatarskiej. 
Ewa Kaczyńska po raz kolejny interpelowała w spra-
wie zmiany nawierzchni chodnika przy ul. Tatarskiej, 
dziękując za starania wiceprezydent Ewy Gładysz  
w tej sprawie w GDDKiA.

Do parlamentarzystów
Zdzisław Dąbrowski poruszył sprawę uciążliwego 
zapachu gnojówki, jaki nęka wczesną jesienią i na 
wiosnę mieszkańców osiedla 40-lecia. Radny jest 
zdania, że trzeba lobbować u parlamentarzystów  
w sprawie ustawy tzw. „odorowej”.

Do PKP
Tomasz Kałużyński zaapelował o zatrzymywanie się 
w Ciechanowie dalekobieżnych pociągów po remon-
cie magistrali kolejowej. 

Do Komendy Powiatowej Policji
Andrzej Rolbiecki zwrócił uwagę na bezczynność 
Policji w sprawie motocyklistów, rozwijających nad-
mierną prędkość na ul. Armii Krajowej, Gwardii Lu-
dowej, Zamkowej itd. 

oprac. E.B.

– Projekt tej uchwały otwiera nowe możli-
wości i nowy rozdział współpracy z lokalnymi 
działaczami pozarządowymi. Ta propozycja jest 
kierowana do różnego rodzaju organizacji, sto-
warzyszeń, które mają pomysł na realizację za-
dań ze sfery publicznej – takich, które są wpisa-
ne w katalog zadań gminy. Kultura, sport, czy 
sprawy społeczne – jest dość szerokie pole do 
popisu. Jeżeli pomysł jest dobry będzie wpisany 
w projekt budżetu na kolejny rok – wyjaśnia pre-
zydent Waldemar Wardziński.

Samorząd zakłada, że będą to działania za-
planowane, długofalowe. Pomysłodawca skła-
da wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej do 
Prezydenta Miasta Ciechanów w terminie do 

Kto poszerzy katalog działań samorządu?

15 września roku poprzedzającego realizację 
zadania. To działanie odrębne od postępowań, 
dzielących pulę dotacji miasta w konkursach 
dla organizacji społecznych. – Tu oczekujemy 
inicjatyw, które będą poszerzały katalog dzia-
łań samorządu. Wnioskodawca podaje sposób 
realizacji zadania i musi wziąć za nie odpowie-
dzialność, Miasto je tylko sfinansuje – zaznacza 
prezydent. 

Do Urzędu Miasta na razie wpłynął jeden 
wniosek – na „Gromadzenie, opracowywanie 
i udostępnianie zbiorów, dotyczących dziejów 
Ciechanowa”. Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe wycenia tę pracę na 35 tys. zł.

E.B.

Na 50. sesji radni podjęli uchwałę w sprawie trybu i szczególnych kryteriów oce-
ny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Termin 
składania dokumentów upłynął 15września. 
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  K. Stawicka (z lewej), dyrektorka szkoły STO w rozmowie z wiceprezydent E. Gładysz

W I półroczu do miejskiej kasy wpły-
nęło ponad 58 mln zł, w tym 4,6 mln 
środków unijnych. W tym czasie wyda-
liśmy prawie 57 mln zł, z czego ponad  
10,8 mln na inwestycje. Za drogi, chod-
niki i kanalizację deszczową miasto za-
płaciło ponad 9,1 mln zł. Finansowano 
zadania wieloletnie: e-Urząd, rewitali-
zację traktu średniowiecznego i ratusza, 
budowę pętli i skomunikowanie centrum 
miasta przez modernizację ulic nad rze-
ką, remont hali podnoszenia ciężarów. 
W ramach zadań jednorocznych reali-
zowano budowy ulic: Cukrowniczej, 
Słowackiego, Gałczyńskiego, Sempo-
łowskiej i Perłowej. Przygotowano pro-
cedury przetargowe na budowę ulic: 
Kasprowicza, Norwida, Sygietyńskiego, 
Kicińskiego, Bohaterów Westerplatte, 
Andersa i Rumiankowej. – Znaczącym 
wsparciem dla naszego budżetu jest do-
finansowanie ze źródeł zewnętrznych. 
Mamy umowy na ponad 8 mln zł z unij-
nych funduszy na modernizację ratusza  
i ulic nad rzeką, 64 tys. na budowę pla-
cu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5  
w ramach programu rządowego „Rado-
sna Szkoła”, ponad 284 tys. zł z unijne-
go programu „Szansa na lepsze jutro”, 
realizowanego przez MOPS. W lipcu 
podpisaliśmy umowę na dofinansowanie  
z UE II etapu e-Urzędu kwotą 2,5 mln zł, 
w końcowej fazie przygotowań jest wnio-
sek na projekt kluczowy w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego – we-
wnętrzną pętlę miejską – relacjonował 
prezydent Waldemar Wardziński.

Jedna opozycja docenia…
– W zakresie wydatków, zrealizowa-

nych na poziomie ponad 42% – z czego 
bieżące 48%, a majątkowe i inwesty-
cyjne 29% do zakładanego planu – sy-
tuacja wydaje się być nawet lepsza niż  
w poprzednich latach – zauważył To-
masz Kałużyński. Zwrócił uwagę na stan 
zadłużenia, wynoszący 32,7 mln zł. – Na-
leży mieć nadzieję, że koszty zakładane 
na obsługę emisji dwóch serii obligacji 
po 2,3 mln zł każda będą niskie i okażą 
się korzystne dla budżetu. Jednostki miej-
skie dobrze poradziły sobie z realizacją 
budżetu w I półroczu, obsługa kredytów 
odbywa się na bieżąco i nie występują  
w tym zakresie żadne zakłócenia – stwier-
dził radny. Prezydent Wardziński podkre-
ślał, że gdyby nie kredyty i wyemitowa-
ne obligacje, nie dałoby się rozpocząć 
wielu inwestycji. – Łącznie wydaliśmy 
ok. 30 mln zł na zadania, na które już  
w tej chwili zaczynamy otrzymywać 
środki unijne. To zadłużenie umożli-
wiło nam aplikowanie o nie – mówił  
W. Wardziński. – Mieliśmy niezależ-
ną weryfikację naszej kondycji finanso-
wej w momencie, kiedy staraliśmy się 
o emisję obligacji. Wysłaliśmy zapyta-
nia do największych instytucji finanso-
wych na rynku. Zanim bank zdecyduje, 
żeby w takiej czy innej formie pożyczyć 
gminie pieniądze dokładnie prześwietla 
finanse. Sprawdzają wszystko 3 lata do 
tyłu i prognozy na 10 – 11 lat do przodu. 
Efekt? Nie dość, że dostaliśmy te pienią-
dze, to jeszcze na taki procent, że koszt 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku – większe dochody i wydatki

Kto jest autorem tego sukcesu, a kto nie?

obligacji jest naprawdę korzystny w po-
równaniu z kredytami. 

…inna sugeruje nierzetelność
– Ja nie głosowałem za tym budże-

tem, jestem konsekwentny, nie zmieniam 
zdania – Stanisław Kęsik akcentował, że 
to nie jest jego budżet. Radnemu wydał 
się nieprawdziwy zapis, dotyczący fi-
nansów „COEK „Studio”. – Albo to jest 
taki mechanizm finansowy niespotykany, 
bo jest to precedens, biblioteka dostała 
50% przyznanej dotacji, natomiast ośro-
dek dostał zdaje mi się 81%. Domnie-
mywał też, że nie wydano pieniędzy 
na promocję przez wydarzenia sporto-
we (wydano dokładnie połowę rocznej 
kwoty – red.), a „Studio” ma zaległości 
płatnicze wobec jednego z instruktorów. 
– Instruktor nie podpisał umowy – od-
powiedział zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski. Mariusz Stawicki zwrócił 
radnemu Kęskowi uwagę, że tak duże – 
81,5% – wydatki „Studia” są uzasadnio-
ne w sprawozdaniu. „Wyższa realizacja 
spowodowana była koniecznością za-
bezpieczenia wydatków do poniesienia 
w miesiącach letnich w związku z orga-
nizacją w tym czasie wielu imprez kultu-
ralnych i kolonii dla dzieci” – zacytował 
M. Stawicki.

Prezydent Wardziński nie krył obu-
rzenia. – Opieram się na dokumentach 
spływających z wydziałów, z jednostek, 
ze spółek miejskich. Że sprawozdanie 
jest rzetelne potwierdza opinia RIO,  
a pan radny używa sformułowań „zapis 
wydaje się nieprawdziwy, rodzi się py-
tanie o rzetelność”. Pan robi „oko” do 
słuchaczy, sugeruje, że coś jest nie tak. 
Mam nadzieję, że każdy potrafi ocenić 
taką metodę działania.

Nie ma impetu?  
Proszę zapytać przechodniów

Agnieszka Bukowska uznała za sła-

bą stronę budżetu nieściągnięte należ-
ności czynszowe, długi przedsiębiorców 
oraz zadłużenie miasta. – Kiedy firmy 
przeżywają problemy czasem rozkłada-
my zobowiązania na raty czy przesuwa-
my w czasie, w niektórych przypadkach 
umarzamy, ale chodzi o zachowanie 
miejsc pracy. Pani radna mówi, żeby 
wyciągać z firmy co się da, a drugiej 
strony martwi się pani, że jest kłopot  
z miejscami pracy. Trzeba na to pa-
trzeć całościowo – podkreślał W. War-
dziński. – Wpływy z dzierżawy, czynszu  
i najmu lokali to 48,8%, nie wiem gdzie 
tu postawić zarzut, że coś jest nienale-
życie realizowane. Będziemy dodatko-
wo dyscyplinować naszych dłużników  
z lokali komunalnych poprzez korzy-
stanie z rejestru dłużników – wyjaśniał 
prezydent.

A. Bukowska zastanawiała się, czy 
miasto nie złożyło za mało wniosków  
o środki unijne. – Przyglądam się jak to 
ma się w Płońsku, w Mławie i z zazdro-
ścią patrzę, że te małe miasta poszły tak 
do przodu inwestycyjnie. Z żalem pa-
trzę, że w Ciechanowie nie ma takiego 
impetu – stwierdziła radna. – Być może 
żyjemy w różnych miastach. Ja widzę,  
że tu się wiele dzieje dzięki dużej pra-
cy i zaangażowaniu wielu osób – ripo-
stował prezydent. Oponował też Ma-
riusz Stawicki. – Proszę przejść się na  
ul. Słowackiego, Sygietyńskiego, na Ar-
mii Krajowej, wyjść na Warszawską  
i zapytać przechodniów, czy miasto nie 
inwestuje. Z ust któregoś z przedsta-
wicieli opozycji padło niedawno okre-
ślenie, że ten budżet grozi przeinwe-
stowaniem. Proszę państwa, trzeba się 
zdecydować, nie można mówić jedno-
cześnie „a” i „nie a”. 

– Proszę o nietworzenie w kampanii 
wyborczej mitu nadmiernego zadłuże-
nia miasta. Ono jest zupełnie normalne 
– apelował Andrzej Czyżewski. – Jego 

przyczyną jest chęć pozyskania środków 
unijnych. Trzeba troszeczkę patrzeć  
w media, czytać. Wszystkie miasta  
w Polsce zadłużają się nawet do gra-
nic możliwego poziomu, żeby pozyskać 
środki unijne, bo potem te środki będą 
w odpowiednim procencie zwrócone.

Dobrze ulokowaliśmy  
swoje głosy

– Kampania wyborcza już się za-
częła, to słychać między wierszami – 
zauważył Zenon Stańczak. – To pół-
rocze w dwunastoleciu odkąd jestem 
radnym jest najlepsze. Jeszcze nigdy nie 
było tyle inwestycji wykonywanych jed-
nocześnie za takie pieniądze, jakie są  
w tej chwili. Radny wspomniał czasy, 
kiedy na inwestycje miasto przezna-
czało 550 tys. zł rocznie. – Kto podno-
sił rękę za budżetem niech się uważa 
za autora pewnych przedsięwzięć, któ-
re się dzieją na terenie miasta, kto nie 
podnosił niech się za autora nie uważa  
i koniec – zaznaczył radny.

Wojciech Jagodziński wrócił do 
grudnia 2009 i do stanowiska Ciecha-
nowskiej Wspólnoty Samorządowej.  
– Z pełną wiarą w sens tego projek-
tu głosowaliśmy za budżetem i ocenia-
jąc dziś wykonanie absolutnie dobrze 
ulokowaliśmy swoje głosy. Wykonanie 
jest nawet lepsze od tego, czego można 
się było spodziewać w grudniu. Radny 
chwalił też władze miasta jako organ 
prowadzący miejskich spółek. – Samo-
rząd jest potężnym pracodawcą, chyba 
największym w mieście.Gdyby wszędzie 
tak się działo jak u nas w mieście w tej 
dziedzinie to konfliktów by było zero.

Mariusz Stawicki podkreślał, jak 
ważne jest wzięcie odpowiedzialności 
za niełatwy budżet.  – Nie można być 
w części za budżetem, a w części prze-
ciw. Ja też chciałbym być za budżetem, 
w którym nie byłoby podatków, opłaty 
za wodę, w którym nie trzeba byłoby za-
ciągać pożyczek, w którym byłyby np. 
tylko inwestycje. Podniesienie ręki za 
tym budżetem wymagało pewnej odwagi  
i my to zrobiliśmy. Państwo byli przeciw  
– mówił do radnych opozycji.

Waldemar Wardziński przypomniał 
burzliwą dyskusję przed uchwaleniem 
budżetu. – Padały bardzo krytyczne 
głosy o przeinwestowaniu, o tym, że sto-
imy na krawędzi przepaści finansowej,  
że nie uwzględniamy wielu potrzeb 
mieszkańców. Powiedziałem wtedy pro-
szę, żebyście państwo zagłosowali, że-
byście mogli za 9 czy 10 miesięcy po-
wiedzieć, że to jest państwa budżet, że 
te zadania realizujemy wspólnie, bo 
chcemy by miasto się rozwijało. Wtedy 
takiej akceptacji nie było. Przypomnę,  
że budżet przeszedł tylko jednym głosem, 
miał 11 głosów wspierających, 10 było 
przeciwnych. Większość zadań jedno-
rocznych, wszystkie te ulice na Kargo-
szynie wprowadzaliśmy już poprawia-
jąc budżet na sesji kwietniowej i wtedy 
też część radnych nie poparła tej zmiany 
 – przypomniał prezydent. 

Ewa Blankiewicz

W roku wyborczym sprawozdanie z wykonania budżetu za I pół-
rocze budzi większe emocje niż zwykle. Prezydent i radni koalicji 
akcentowali rozmach inwestycyjny, doceniony też przez część opo-
zycji. Inni opozycjoniści nie dostrzegli w mieście impetu rozwojowe-
go i skupili się na krytykowaniu szczegółów. Najwięcej mówiły licz-
by. W omawianym czasie planowane roczne dochody zwiększyły się  
z 106,1 mln do 113,9 mln zł, a wydatki zwiększyły się o prawie  
9,9 mln i osiągnęły poziom 134,5 mln zł. Spółki gminne wydały na in-
westycje ponad 11,1 mln zł.
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Miejscowe Plany Zagospo-
darowania Przestrzennego stano-
wią swoistą mapę miasta. Regulują 
przeznaczenie terenów, informują 
gdzie można wybudować dom, ulo-
kować firmę, wskazują tereny ob-
jęte ochroną prawną. W planowa-
niu przestrzennym uwzględnia się 
także wymagania ochrony zdro-
wia, wypoczynku oraz bezpieczeń-
stwa mieszkańców i ich własności. 
Umożliwiają rozwój małych i du-
żych przedsiębiorstw oraz przycią-
gają inwestorów, którzy ożywiają 
miejscowy rynek pracy. Uchwalo-
ne plany są podstawą do lokalizacji 
inwestycji. Stanowią informację dla 
przedsiębiorców, jakie rodzaje dzia-
łalności są preferowane i w których 
rejonach miasta najłatwiej znaleźć 
teren, na przykład pod budowę zakła-
du usługowego lub produkcyjnego. 

Targowisko przy ul. Płońskiej

Budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum STO

Medal dla M. Grzelak
Obrady 50. sesji Rady Miasta poprzedzone zostały wręcze-

niem Małgorzacie Grzelak Medalu Za Zasługi dla Ciechanowa. 

Laureatka przez wiele lat była 
prezesem ciechanowskiego od-
działu Towarzystwa Opieki nad 

Zwierzętami. Swoim zaangażo-
waniem na rzecz porzuconych  
i skrzywdzonych czworono-
gów przyczyniła się do powsta-
nia schroniska w Pawłowie. Po 
likwidacji TOZ w Ciechanowie 
udziela się jako wolontariuszka. 
Wspólnie z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych w grudniu 
zeszłego roku po raz 13. zorga-
nizowała Mikołajki, podczas któ-
rych zebrano ponad 4 tony żyw-
ności dla psich i kocich sierot. 
Tak duże zainteresowanie dar-
czyńców to wynik jej licznych 
akcji edukacyjnych prowadzo-
nych w szkołach i przedszkolach. 

– Nie spodziewałam się medalu. 
To dla mnie duże wyróżnienie, ale 
i zobowiązanie na przyszłość – po-
wiedziała M. Grzelak.   

red. 

Plany miejscowe 
porządkują miasto

– Oczywiście każdy może wystąpić  
o zmianę już obowiązujących planów  
i przeznaczenia działek – zaznacza 
Katarzyna Gregorczuk, kierownik 
Wydziału Urbanistyki i Architek-
tury. Na obszarze Ciechanowa obo-
wiązuje 27 planów miejscowych. 
Na sierpniowej sesji Rady Miasta 
radni uchwalili kolejny miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego – „Płońska –  Sońska”. – Jest 
to obszar o powierzchni 18,2 ha,  
w którym dominuje zabudowa do-
mów jednorodzinnych oraz lokali 
usługowych – wyjaśnia Katarzyna 
Gregorczuk. Kolejne plany są przy-
gotowane dla obszarów: „Łydynia” 
oraz „Mławska”. Będą poddane pod 
głosowanie na wrześniowej sesji 
Rady Miasta.

P.H.

Miasto przekazało Społeczne-
mu Towarzystwu Oświatowemu nie-
ruchomość przy ul. Wyspiańskiego  
11A, w której od 16 lat mieści się 
społeczna szkoła podstawowa i gim-
nazjum. Do tej pory STO dzierżawi-
ło obiekt od miejskiego samorządu. 
55-arową nieruchomość STO chciało 
kupić za 130 tys. zł. Radni zdecydo-
wali, że lepszym rozwiązaniem będzie 
darowizna. Dzięki niej miasto będzie 
miało gwarancję, że w budynku za-

wsze będzie prowadzona działalność 
edukacyjna. – Chcemy na tym terenie 
rozbudować naszą szkołę. Posiadane 
pomieszczenia są już za ciasne i wy-
magają remontu. Darowizna jest dla 
nas dużą pomocą. Dzięki niej środki, 
którymi dysponuje Towarzystwo zo-
staną spożytkowane na inne edukacyj-
ne cele – mówi prezes Samodzielnego 
Koła Terenowego nr 76 STO Jolanta 
Truszewska. 

red.

STO dostało nieruchomość 
od miejskiego samorządu

26 sierpnia, na 50. sesji Rady 
Miasta samorządowcy zdecydowali 
o przekazaniu kolejnych 100 tys. zł 
Specjalistycznemu Szpitalowi Woje-
wódzkiemu w Ciechanowie. To rów-
nowartość podatku od nieruchomo-
ści, jaki szpital wpłacił do miejskiej 
kasy. Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne na dofinansowanie sprzętu i apa-
ratury medycznej. Szpital kupi za nie 

– Nie jest tajemnicą, że w przyszło-
ści na części terenu będzie budowany 
łącznik między ul. Płońską, a Augu-
stiańską. Ale o żadnych zamiarach 
likwidacji, czy przenoszenia targowi-
ska i unieszczęśliwiania handlujących 
lub klientów nie ma mowy – uspokaja  
E. Gładysz.

Grunt o powierzchni 1,7 hektara 
nie ma uregulowanego stanu praw-
nego. Trwają procedury mające na 
celu ustalenie właściciela. Sąd orzekł 
niedawno, że obszar stanowi mienie 
skarbu państwa. – To korzystna de-
cyzja. Teraz musimy złożyć wniosek 
komunalizacyjny do wojewody, który 
wyda w tej sprawie decyzję – wyja-
śnia Wiesław Szymański z Wydzia-
łu Geodezji i Gospodarki Gruntami 
UM. Uzyskawszy status właściciela 

100 tys. zł dla szpitala
system nadzoru okołoporodowego, 
narzędzia do laparoskopii, dwa apa-
raty do dializ oraz trzy kardiomoni-
tory. – To już druga tegoroczna da-
rowizna na rzecz naszego szpitala. 
Liczymy, że zakupione aparatury 
ucieszą pacjentów i pomogą w rato-
waniu ich zdrowia – powiedział pre-
zydent Waldemar Wardziński. 

red.  

Handlowcy mogą czuć się 
bezpiecznie

Na 50 sesji Rady Miasta poruszony został temat targowiska przy 
ul. Płońskiej. Pojawiły się nawet pogłoski o jego likwidacji lub prze-
niesieniu. – O takich zamiarach nic nam nie wiadomo – dementuje 
zastępca prezydenta miasta Ewa Gładysz. 

miasto będzie mogło rozważyć prze-
prowadzenie wymaganego remontu, 
który zapewniłby kupcom i ich klien-
tom lepsze warunki handlu. Koszt 
prac renowacyjnych szacuje się na 
kilka milionów złotych. Zważywszy 
na fakt, że handel odbywa się tu tyl-
ko 2 razy w tygodniu (wtorki i piąt-
ki), zasadność inwestycji budzi wąt-
pliwości. Tym bardziej, że nie jest to 
jedyny teren handlowy, którym za-
rządza Urząd Miasta. Alternatywą dla 
sprzedawców i kupujących jest bazar 
przy ul. Sienkiewicza, gdzie te same 
produkty można nabyć w soboty,  
a w mniejszym zakresie – w pozosta-
łe dni tygodnia. Utrzymanie targowisk 
to dla miejskiego samorządu wydatek 
rzędu 250-300 tys. zł rocznie. 

K.D.
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Zakład Wodociągów i Kanaliza-
cji  ułożył już nowe rury kanalizacji 
wodociągowej, a firma PRASBET 
wybudowała sieć deszczową. Wy-
mianie ulega też sieć abonamenckich 
przyłączy. Budowlańcy w szybkim 
tempie stawiają nowe lampy i ukła-
dają nawierzchnię z granitowych płyt 
i kostki. Wraz ze zmianami wprowa-
dzonymi na Warszawskiej moderni-
zacji ulegnie pasaż M. Konopnickiej. 
Trwają prace nad zagospodarowa-
niem terenu. – Jest wiele możliwości, 
a  architekci chcą wybrać najbardziej 
funkcjonalne rozwiązanie – wyjaśnia 

Prace na Warszawskiej posuwają się szybko. Przechodnie chwa-
lą stylowe latarnie, elegancką posadzkę i małą architekturę. Na po-
czątku września odsłonięta została ławeczka, na której „przysiadł” 
Robert Bartołd – przewodnik, regionalista i wielki miłośnik Ciecha-
nowa.

Katarzyna Gregorczuk, kierownik 
Wydziału Urbanistyki i Architektu-
ry. Najprawdopodobniej zamiast wie-
lu kolorowych budek powstanie je-
den obiekt z kilkunastoma boksami. 
– Pasaż wyglądem nie będzie odbie-
gać od eleganckiego deptaku. Powsta-
nie dzięki współpracy Urzędu Miasta  
z handlowcami, którzy będą mieli wła-
sny wkład  finansowy w  inwestycję 
– dodaje Robert Szymaniak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji. Przy takim 
rozwiązaniu kupcy obciążeni zostaną 
mniejszym czynszem.      

P.H.

Ul. Cukrownicza czeka tylko na nową jezdnię

Tak przez lata wyglądała ul. Sygietyńskiego 

Ul.Warszawska

Warszawska pięknieje 
z dnia na dzień

Kargoszyn – 6 nowych ulic  
za 2,4 mln zł

Sempołowskiej i Bohaterów 
Westerplatte z nową „deszczówką”

Na Cukrowniczej  
można już przejść suchą stopą

 Sprawnie przebiegł remont ul. 
Bohaterów Westerplatte. Miesz-
kańcy chwalą nową nawierzchnię 
i chodniki z betonowej kostki. Na 
Sempołowskiej są już chodniki, nie-
długo położona zostanie nawierzch-

Dobiega końca remont ul. Cukrow-
niczej. W ulicy powstała już kanaliza-
cja deszczowa i chodniki. Niedługo 
będzie tu wylany asfalt. W ubiegłym 
roku Przedsiębiorstwo Robót Wod-
no-Inżynieryjnych MELWOBUD z 
Ciechanowa zamontowało tu separa-
tor i wybudowało odcinek kolektora 

nia. Wszędzie wybudowano też ka-
nalizację deszczową. Koszt remontu 
obu ulic – 930 tys. zł (330 tys. zł. 
– ul. Sempołowskiej, 600 tys. zł  
– Bohaterów Westerplatte).

P.H.

od rzeki do urządzenia zbierającego 
substancje ropopochodne. Przebudo-
wano brzegi i dno rzeki w okolicy wy-
lotu kolektora deszczowego.  Zmo-
dernizowane zostało także uliczne  
oświetlenie. Planowany koszt robót  
– 900 tys. zł.                                 P.H.

Ul. Bohaterów Westerplatte

Wydział Inwestycji odebrał wy-
remontowane ulice: Gałczyńskiego, 
Słowackiego i Sygietyńskiego. Miesz-
kańcy korzystają już z estetycznych, 
bezpiecznych i wygodnych dróg oraz 
chodników. Wszędzie wybudowano 
też kanalizację deszczową. Przebudo-
wa tych trzech ulic to koszt dla mia-

sta prawie 1,5 mln zł. Na Kargoszynie 
jest jeszcze do wykonania kilka zadań 
inwestycyjnych. W trakcie budowy 
są ulice Kasprowicza, Norwida i Ki-
cińskiego. Przewidywany koszt inwe-
stycji to blisko 900 tys. zł (494 tys. zł 
– Norwida i Kasprowicza, 404 tys. zł 
–Kicińskiego).

P.H.

Ul. Sygietyńskiego dziś
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9 września na wie-
ży ciechanowskiego 
ratusza zawisł nowy 
zegar. – Bardzo trud-
no było znaleźć ko-
goś, kto podjąłby się 
rewitalizacji starego, 
ale nie zabytkowego 
zegara, a jeśli już, to 
nie dawano nam żad-
nej gwarancji, że bę-
dzie działał popraw-

nie. Stąd decyzja o wymianie ratuszowego zegara na 
nowy, o 2-letniej gwarancji – mówi Sylwia Herner 
z miejskiego Wydziału Inwestycji. Miasto wybrało 
najkorzystniejszą spośród trzech ofertę, opiewającą 
na 11 tys. zł. Nowy zegar jest znacznym ulepszeniem  
w stosunku do starego, ma nowoczesny mechanizm 
sterowania radiowego. Po wyłączeniu zasilania sam 
ponownie aktualizuje czas. Dzięki podświetlanej 
tarczy godzina jest dobrze widoczna w ciemności. 
Zegar bije co kwadrans, również w nocy. Aby nie 
zakłócać spokoju mieszkańców miasta, nocny tryb 
pracy zegara jest cichszy niż za dnia. W południe 
zegar będzie wygrywał hymn Ciechanowa (właśnie 
jest ponownie nagrywany), a w czasie Świąt Boże-
go Narodzenia ciechanowianie usłyszą melodie po-
pularnych kolęd.                                                 E.P.

Zabytkowy ratusz 
ma nowy zegar

Od kilku lat w Ciechanowie przybywa parkingów, zwłaszcza  
w centrum miasta. W tym roku ilość miejsc postojowych wzrosła 
skokowo. Miasto wprowadziło również strefę płatnego parkowania, 
żeby wymusić szybszą rotację samochodów. 

Nieodłączną częścią większości 
inwestycji drogowych są parkingi.  
– Dzisiaj wszyscy chcą dojechać wy-
godnie w każdy punkt miasta i móc 
zaparkować tam samochód. Nie-
łatwo to osiągnąć, ale staramy się 
wygospodarować na miejsca posto-
jowe jak najwięcej miejsc – mówi 
prezydent Waldemar Wardziński. 

Ponad 500 miejsc  
w śródmieściu

Po przebudowie ulic: Strażac-
kiej, Kopernika i Sierakowskiego 
oraz budowie nowej drogi łączącej 
ul. 17 Stycznia ze Strażacką mamy 
lepsze rozwiązania komunikacyjne 
w centrum Ciechano-
wa i kolejny fragment 
śródmieścia, który 
radykalnie odmienił 
swój wygląd. W tej 
części miasta powsta-
ło ponad 58 nowych 
miejsc parkingowych 
z l o k a l i z o w a n y c h  
w pobliżu Szkoły Mu-
zycznej u zbiegu ulic 
Strażackiej i Małgo-
rzackiej, 30 miejsc na 
Kopernika, 62 miej-
sca na Strażackiej, 30 
miejsc wzdłuż nowej 
drogi nad Łydynią.

Wybrukowane kostką granitową 
(odzyskaną z ul. Warszawskiej) uli-
ce Mikołajczyka i Nadfosna też mają 
więcej miejsc postojowych. Na Mi-
kołajczyka jest ich 41 (w tym 4 dla 
pojazdów kierowanych przez osoby 

niepełnosprawne), na Nadfosnej może 
teraz zaparkować 26 samochodów.

Trzeba też pamiętać o kilku par-
kingach przy ul. Ściegiennego – łącz-
nie może tu stanąć 200 aut. Wcześniej 
przebudowano parking na Placu Jana 

Ciechanowski ratusz będzie miał nowe 
meble. Dzięki dofinansowaniu na ten cel, któ-
re miasto dostało z Unii Europejskiej, miej-
scy urzędnicy będą mogli w lepszych warun-
kach przyjmować interesantów. Oferta dotyczy 
kompleksowego wyposażenia ratusza, zarówno  
w nowej, jak i starszej części budynku. Meble 
stylistycznie będą odpowiadać architekturze po-
mieszczeń, co oznacza, że nowa część budynku 
będzie wyposażona w nowoczesne meble biu-

Już wkrótce  
ratusz będzie umeblowany

rowe. Stare sprzęty będą poddane rewitalizacji.  
– Stylowe meble w Sali Ślubów zostaną odno-
wione, rewitalizacja dotyczyć będzie też Sali To-
astów – mówi Sylwia Herner z miejskiego Wy-
działu Inwestycji, i dodaje – Kompleksowa oferta 
wyposażenia to nie tylko duże meble, ale też wy-
kładziny podłogowe i zasłony okienne. Umeblo-
wanie będzie objęte roczną gwarancją. Zgodnie  
z umową wyposażenie ma być oddane do użyt-
ku do 10 listopada.                                            

E.P.

Pawła II (20 stano-
wisk), 57 nowych 
miejsc postojowych 
pojawiło się po grun-
townej modernizacji 
ulic: Nowozagumien-
nej i 11 Listopada. 
W przyszłym roku 
będą kolejne – na Pla-
cu Jana Pawła II. Plac 

wzorem Warszawskiej całkowicie 
zmieni swój wygląd.

100 miejsc  
na ul. Armii Krajowej i Polnej

W październiku powstaną ko-

lejne bezpłatne parkingi. Pierwszy  
z nich będzie się mieścił przy ul. 
Polnej, biegnącej koło sklepu Kau-
fland. – To etap zagospodarowa-
nia przestrzennego całego terenu 
osiedla Jeziorko. Obok powstanie 
centrum rekreacyjno-sportowe z 
placem zabaw, boiskiem, skate par-
kiem, ścieżką rowerową – mówi pre-
zydent Wardziński. Parking na 83 
samochody będzie służyć nie tylko 
mieszkańcom tej dzielnicy, ale także 
rodzinom przyjeżdżającym tu z in-
nych części miasta. 

Na ul. Armii Krajowej na te-
renie zielonym dzielącym jezdnie 
ulic: Gwardii Ludowej i Sikorskie-
go powstanie 18 miejscach parkin-
gowych. Ma to być rekompensata 
dla mieszkańców, którzy utracili 
parkingi w zatoczkach, gdzie po-
wstały ekrany dźwiękoszczelne. 
To mieszkańcy będą decydować 
o podziale miejsc parkingowych. 
Parking będzie „zielony”, o na-
wierzchni z ażurowych płyt, mię-
dzy którymi wyrośnie trawa. Doj-
ście do parkingu ma być pokryte 
kostką, a cały teren ogrodzony. 
Wjazd na parking będzie możliwy  
z nitki ul. Armii Krajowej, dla pozo-
stawiających swoje pojazdy na par-
kingu zostanie zbudowany chodnik 
– dojście do istniejącego przejścia 
dla pieszych od strony skrzyżowa-
nia z ul. Gwardii Ludowej. Miasto 
ogłosiło przetarg na wykonanie tej 
inwestycji. Przeznaczono na nią  
150 tys. zł.

Ewa Blankiewicz

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest 
widoczny na każdym kroku. Kto z nas nie chciał-
by w sprawny i szybki sposób komunikować się 
z urzędami tak, jak przez Internet i dzięki kom-
puterom kontaktujemy się z rodziną? Dzięki kon-
sekwentnie realizowanej Strategii Informatyzacji 
Urzędu, o nazwie e-Urząd w ciągu najbliższych 
kilku lat urzędnicy sprawniej i szybciej będą mo-
gli obsługiwać mieszkańców Ciechanowa. Całko-
wity koszt tego projektu to ponad 3 mln zł, z czego 
2,5 mln zł miasto zdobyło w formie dofinansowa-

e-Urząd to nie tylko  
bezpłatny Internet

nia z Unii Europejskiej. Tyle kosztuje oprogramo-
wanie, sprzęt komputerowy, systemu bezpieczeń-
stwa danych oraz obsługa i eksploatacja całego  
e-Urzędu. W ramach projektu zrealizowany został 
też program bezpłatnego Internetu bezprzewodo-
wego na terenie miasta (przypomnijmy: okolice 
ratusza, ul. Warszawska do Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej i kompleks sportowy przy krytej pły-
walni na ul. 17 Stycznia), z którego mogą już ko-
rzystać mieszkańcy.

                                                                    E.P

Kilkaset nowych miejsc parkingowych

Miejsca parkingowe przy ul. Strażackiej

Parking przy ul. Nadfosnej jest wyłożony kostką brukową
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Dobre tempo prac remontowych na drogach
Metodą podwójnego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszywem zostały 

już poprawione i wzmocnione odcinki ulic: Szwanke, Tysiąclecia i Mleczar-
skiej. Koszt – ok. 300 tys. zł. Inżynieria Miejska odebrała także pogwarancyj-
ną naprawę ul. Gostkowskiej oraz Jesionowej (koszt – ok. 209 tys. zł). Obie 
ulice mają teraz nową nakładkę asfaltową. Na Żeromskiego na odcinku od  
ul. Gombrowicz do Baczyńskiego ułożona została nowa nawierzchnia bitu-
miczna. Koszt – 45,5 tys. zł.

Nowe chodniki  
na Żeromskiego  
i Broniewskiego
Trwa remont chod-

nika po lewej stronie ul. 
Żeromskiego (od ul. Let-
niej do Dąbrowskiej) oraz 
po prawej stronie  ul. 
Broniewskiego (od Sło-
wackiego do Kargoszyń-
skiej). Wykonawcą jest 
firma KAMIBUD z Cie-
chanowa. Koszt budowy 
to ponad 72 tys. zł.

Nie ma jak ręczne sprzątanie
Nie wszystkie miejsca publiczne udaje się sprzątnąć przy pomocy urzą-

dzeń mechanicznych. Ręcznym sprzątaniem zajmują się zatrudnieni przez 
miasto w ramach prac społecznie użytecznych (w tej chwili to 12 osób), robót 
publicznych (7 osób) oraz odpracowujący wyroki sądu (2 osoby). Przycinają 
żywopłoty, wykonują opryski, grabią liście. Sprzątają ul. Warszawską, skwer 
przy dworcu PKP, Plac Jana Pawła II, bulwary przy kanałach, zamkowe bło-
nia, okolice cmentarza przy ul. Rzeczkowskiej, ul. Wodną, Grota Roweckiego 
i inne. Inżynieria Miejska prosi mieszkańców o zgłaszanie miejsc wymagają-
cych pilnego uporządkowania.

Parking przy Pułtuskiej z nową nawierzchnią
Miasto poprawi nawierzchnię parkingu  przy ul. Pułtuskiej 20 a. Wyko-

nawcą inwestycji będzie firma GUTBRUK. Przewidywany koszt remontu to 
ponad 53 tys. zł.

Będzie nowy chodnik na 3-go Maja 
Przetarg na remont chodnika na ul. 3-go Maja (odc. od wjazdu do parku 

Dąbrowskiej do Grodzkiej – strona lewa) wygrała firma KAMIBUD z Ciecha-
nowa. Koszt budowy chodnika to blisko 70 tys. zł.

Ogłoszono przetarg na bieżące remonty dróg
Miasto ogłosiło przetarg na bieżące utrzy-

manie dróg gruntowych. Przewidywany termin 
podpisania umowy określono na początek paź-
dziernika. Remonty cząstkowe nawierzchni bitu-
micznych wykonywane są na bieżąco. 

Kolejne akty wandalizmu
Wandale dewastują miejską zieleń. To już 

nie pierwszy przypadek tego typu. Kilka tygodni 
temu chuligani złamali drzewko posadzone na 
ul. Warszawskiej. Teraz ucierpiały młode kasz-
tanowce na ul. Sienkiewicza.

P.H.

Budynek Hotelu Polonia

Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Garaże, które stały przy świeżo 
wyremontowanej ulicy Kraszew-
skiego, zostały rozebrane. Teraz 
już nie szpecą otoczenia: nowej 
nawierzchni i ścieżki rowerowej, 
które oddane zostały do użytku w 
sierpniu. – Prace roz-
biórkowe zaczęliśmy na 
początku września, do 
końca miesiąca potrwa 
porządkowanie terenu 
– mówi Jerzy Omieciń-
ski, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekre-
acji, który zadecydował 
o ich rozbiórce – Po upo-
rządkowaniu zasiejemy 
tu trawę. Chcemy żeby 

O starym wyglądzie ul. Warszaw-
skiej wielu mieszkańców już prawie 
zapomniało. Reprezentacyjny deptak 
jest miejscem spacerów ciechano-
wian, którzy teraz zadają sobie pyta-
nie jak najlepiej wykorzystać poten-
cjał budynków w nowym centrum 
miasta. Duże nadzieje budzi budynek, 

Blisko 26 ton zalegających mebli oraz 8 ton sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego zebrano podczas drugiej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, przeprowadzonej przez Urząd Miasta przy 
współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych. Koszt przed-
sięwzięcia wyniósł 17,5 tys. zł. Pokrył go miejski samorząd. 

Co dalej z budynkiem po hotelu?

w którym dawniej mieścił się Ho-
tel Polonia. Przed II wojną świato-
wą stanowił on własność żydowską. 
Po wojnie nie zgłosili się właścicie-
le ani ich spadkobiercy. Przez ostat-
nie 40 lat budynkiem administrowało 
miasto. Wyrokiem sądu w 2010 roku 
kamienica przez zasiedzenie przeszła 
na własność Skarbu Państwa. Obecnie 
miasto czeka na uprawomocnienie się 
tego wyroku, żeby złożyć gotowy już 
wniosek o komunalizację, który po-
zwoli włączyć budynek do miejskich 
nieruchomości. W podobny sposób 
na rozstrzygnięcie sądowe oczeku-
je też kamienica Piankego u zbie-
gu Warszawskiej i Sierakowskiego.  
– W tak atrakcyjnej lokalizacji w cen-
trum miasta widziałbym miejską ga-
lerię sztuki połączoną z kawiarnią, 
miejsce spotkań i ciekawych dyskusji 
– mówi prezydent Ciechanowa Wal-
demar Wardziński                        E.P.

Garaże na Kraszewskiego 
już nie szpecą

ten teren wyglądał równie ładnie 
jak ulica. W przyszłości teren po 
garażach miasto planuje wykorzy-
stać pod rozbudowę Hotelu Olim-
pijskiego.                                  E.P.

Wielkie sprzątanie strychów i piwnic

W dniach 23 sierpnia – 1 września 
mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać 
stare, niepotrzebne meble (wersalki, 
łóżka, fotele, stoły, szafki) i popsu-
ty sprzęt (lodówki, pralki, telewizo-
ry, komputery, tostery, żelazka itp.). 
– Tak jak rok temu zainteresowanie 
akcją było duże. Część zebranych me-
bli przekazaliśmy dla potrzebujących 
powodzian. Pozostałe rzeczy zostaną  

posegregowane na części przezna-
czone do powtórnego przetworzenia, 
utylizacji i składowania na wysypisku 
– mówi Krzysztof Jeziółkowski, kie-
rownik Oddziału Oczyszczania PUK.

Poza akcją zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny mieszkańcy 
mogą bezpłatnie oddawać do Miej-
skiego Punktu Zbiórki Odpadów Pro-
blemowych, który znajduje się na 

terenie PUK przy ul. Gost-
kowskiej 83. Punkt jest 
czynny od poniedziałku do 
piątku oraz w każdą pierw-
szą sobotę miesiąca w go-
dzinach 9.00-14.00. Zużyty 
sprzęt przy zakupie nowego 
przyjmują także sklepy.                  

red.
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Zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski odwiedził Gimnazjum 
Nr 1, w którym powitano nowego dy-
rektora. W drodze konkursu stanowi-
sko to objął Ja-
cek Wiśniewski. 
Gimnazjaliści 
wysłuchali prze-
mówienia wizy-
tator Krystyny 
Rusin oraz ży-
czeń ks. Woj-
ciecha Huberta. 
W szkole noszą-
cej imię Komisji 
Edukacji Naro-
dowej naukę w 
klasach pierw-
szych rozpo-

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– PAŹDZIERNIK

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 1.X – II edycja „Nocy z bajkami”  
/COEK „Studio”/
• 6-7.X – 25. Ciechanowska Jesień 
Poezji. W programie m.in. warszta-
ty poetyckie oraz spotkania autorskie  
w szkołach i uczelniach 
• 31.X – „Halloween” /COEK „Stu-
dio”/

• 1.X godz. godz. 18.00 – przedsta-
wienie „Kot w butach” /COEK „Stu-
dio”/
• 4.X godz. godz. 17.00 i 20.00 – „AN-
DROPAUZA – męska rzecz zdecydo-
wana odpowiedź na Klimakterium”  
/sala widowiskowa CKiSz/

Spotkania

Teatr

Film

Wystawy

Zajęcia adaptacyjne  
w Przedszkolu Nr 10

W ostatnim tygodniu sierpnia no-
woprzyjęte dzieci w wieku 3-4 lata 
uczestniczyły w zajęciach adapta-
cyjnych. Trening się przyda, bo kil-
kugodzinne przebywanie w nowym 
otoczeniu to dla nich trudne chwile. 
Maluchy poznały swoje nauczycielki 
oraz koleżanki i kolegów. Zwiedzi-
ły też pomieszczenia przedszkolne, 
ogród i plac zabaw. Podczas spotkań 
dzieci zostały wprowadzone w pa-
nujące w placówce zwyczaje. Dużo 
uciechy sprawiło im leżakowanie oraz 
zabawy w kącikach zainteresowań. 

Młodzież sprzątała świat
Pod hasłem „Chrońmy bioróż-

norodność – segregujmy odpady” 
w dniach 17-19 września odbyła się 
17. akcja „Sprzątanie świata – Pol-
ska 2010”. Ogólnopolska kampania 
edukacyjna prowadzona przez Fun-
dację Nasza Ziemia związana jest  
z przeciwdziałaniem zmianom klima-
tycznym, mądrym gospodarowaniem 
energią i zasobami naturalnymi, a tak-
że selektywną zbiórką odpadów i uży-
waniem produktów z recyklingu. Tak 
jak w latach ubiegłych koordynato-
rem akcji na terenie Ciechanowa był 
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta przy 
współpracy Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych. Urząd Miasta zakupił 
2250 worków. Odbiorem zebranych 
śmieci nieodpłatnie zajął się PUK. 
Tradycyjnie w akcji wzięli udział 
uczniowie z ciechanowskich szkół, 
dla których doroczne porządkowanie 
otoczenia to cenna lekcja ekologii.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Po pierwszym dzwonku 

• 1.X od godz. 19.30 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna. Zagrają: GFT, Bro-
sided, Authority Struggle i Hostica  
/Kawiarnia Artystyczna/
•  8.X godz.18.00 – „Nie rzucim zie-
mi skąd nasz ród...” – koncert z okazji 
100 rocznicy śmierci Marii Konop-
nickiej /sala widowiskowa CKiSz/
•  30.X godz.19.00 – Markowy kon-
cert – „ARMIA”/Kawiarnia Arty-
styczna/

• X – „1920 rok – Mazowsze Północne 
w obronie niepodległości” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• 5.X godz.18.00 – wernisaż pokon-
kursowej wystawy fotograficznej 
„Ciechanów inaczej” /Galeria „C”/
• 15.X godz. 17.00 – otwarcie wysta-
wy „Grunwald: Matejko i współcze-
śni. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• 15.X godz. 18.00 – wernisaż wysta-
wy malarstwa Moniki Gawareckiej  
/Galeria „C”/

Bezpieczne zderzenia w symulatorze

częło 140 uczniów. Nad ich edukacją  
i wychowaniem czuwać będą doświad-
czeni pedagodzy.                           red.

• W październiku na ekran Kina „Ły-
dynia” wchodzą m.in.: „Święty in-
teres”, „Tak to się teraz robi”, „Sto-
sunki międzymiastowe”, „Śluby 
panieńskie”, „Marmaduke – pies na 
fali”, „StreetDance”, „Niezniszczal-
ni”, „Jak ukraść księżyc”, „Licencja 
na uwodzenie”.
• 7.X godz. 18.00 – seans DKF  
– „Prognoza pogody”. Po projekcji 
spotkanie z autorem scenariusza Mar-
kiem Nowakowskim
• 31.X godz. 20.00 – Halloween w ki-
nie: „Zejście 2”, „Horseman, jeźdźcy 
Apokalipsy”, „Wrota do piekieł”

oprac. K.D.

Szczególną uwagę zwrócono na 
ewentualne zagrożenia wokół szkół. 
Sprawdzono m.in. sygnalizacje 
świetlne, stan techniczny szkolnych 
ogrodzeń i barierek przy drogach. 
Zanotowano zbyt słabo wymalowa-
ne pasy dla pieszych i brak „Aga-
tek”, czyli znaków wskazujących 
przejścia dla pieszych uczęszcza-
ne przez dzieci. Na 
szkolnych placach 
wykryto drobne uchy-
bienia, ale zostały one 
usunięte przed rozpo-
częciem roku szkol-
nego. W ramach akcji 
na miejskim deptaku 
przy ul. Warszaw-
skiej odbyło się spo-
tkanie z dziećmi  
i rodzicami współ-
organizowane przez 
Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kultu-

Dobiegła końca dziesiąta, jubileuszowa, edycja akcji „Bezpiecz-
na droga do szkoły”, organizowanej przez Straż Miejską i Policję. 
Już w sierpniu funkcjonariusze skontrolowali okolice ciechanow-
skich szkół podstawowych i gimnazjów. 

Bezpieczna droga  
do szkoły

ralnej Studio i Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego. Atrakcją był sy-
mulator zderzeniowy. Maluchy otrzy-
mały odblaskowe opaski i książeczki 
do kolorowania poświecone bezpiecz-
nym zachowaniom. W pierwszych ty-
godniach września funkcjonariusze 
objęli szczególnym dozorem przejścia 
dla pieszych w okolicach 7 ciecha-

nowskich szkół podstawowych i gim-
nazjów. W czasie trwania akcji straż-
nicy miejscy pouczyli 24 pieszych i 26 
kierowców. Jak mówi Krzysztof Ma-
tuszewski, komendant ciechanowskiej 
Straży Miejskiej – Najważniejszy był 
dla nas aspekt prewencyjny całej ak-
cji. Widząc funkcjonariusza w pobli-
żu przejścia kierowcy i piesi zwracali 
większą uwagę na bezpieczeństwo.

E.P.

Po wakacyjnym odpoczynku przyszedł czas nauki. 1 września 
we wszystkich ciechanowskich szkołach zainaugurowano nowy rok 
szkolny. W uroczystościach wzięły udział władze miasta. 

Zapisy 
w COEK „Studio” 

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
„Studio” prowadzi zapisy na zajęcia dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Oferta obejmuje naukę tańca 
(taniec towarzyski, taniec sportowy, taniec nowo-
czesny, breakdance, locking, popping, house, dan-
cehall, hip-hop), naukę gry na instrumentach klawi-
szowych, rytmikę, aerobik, zajęcia teatralne, zajęcia 
wokalne oraz sztukę walki AIKIDO. Chętni mogą 
zgłaszać się do siedziby COEK „Studio” mieszczą-
cej się przy ul. Pułtuskiej 20A od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-20.00. Więcej informacji pod 
numerem tel. (23) 672 55 04.

Ciechanowski TE-
ATR EXODUS zaprasza 
młodzież i dorosłych na 
casting. Przesłuchania od-
będą się 8 października  
o godz. 17.00 w Centrum 

Kultury i Sztuki, w sali prób na I piętrze. Mile widziane przy-
gotowanie dowolnego tekstu literackiego. Organizowany casting 
jest okazją dla osób, które chcą w tym sezonie przyłączyć się 
do zespołu i spróbować swoich umiejętności na scenie. Na prze-
strzeni 10 lat istnienia w teatrze zadebiutowało 48 aktorów. Te-
raz niektórzy z nich zawodowo zajmują się graniem. 

CASTING  
w Teatrze Exodus
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24 i 25 września w sklepach w Ciechanowie, Mławie i Płońsku 
odbyła się 8 edycja zbiórki produktów spożywczych organizowana 
przez Ciechanowski Bank Żywności. Na terenie Ciechanowa stu wo-
lontariuszy zebrało 2,5 tony jedzenia. 

Przy wejściu do sklepów wolon-
tariusze rozdawali ulotki informujące  
o celach akcji. Pomóc mógł każdy, 
kupując i wkładając do koszy przy 
wyjściu produkty o dłuższej trwało-
ści (olej, mąka, makaron, soki, sło-
dycze). Dary mieszkańców trafią do 
najuboższych rodzin z Ciechanowa 
i okolic. Ciechanowski Bank Żyw-
ności, który rozpoczął działalność 
dzięki 40-tysięcznej dotacji z Urzędu 
Miasta, na początku grudnia weźmie 

udział w Świątecznej Zbiórce Żywno-
ści, organizowanej przez Urząd Mia-
sta i lokalnych pozarządowców już po 
raz siódmy. Poza tym ma w planach 
skierowanie do najmłodszych akcji in-
formacyjnej „Nie wyrzucaj – podziel 
się”, która pokaże dzieciom jak waż-
ne jest, żeby nie marnować jedzenia. 
Fundacja będzie również szukać spon-
sorów wśród lokalnych firm. Bank li-
czy też na pomoc młodych wolonta-
riuszy.

E.P.

Podziel się posiłkiem

Siedziba ciechanowskiego Banku Żywności zapełniła się darami

– Idea jest prosta – mówi Marzena 
Lentowszczyk, lokalna liderka Szla-
chetnej Paczki na terenie Ciechanowa 
– Sami najlepiej wiemy, komu pomóc. 
Dlatego to wolontariusze szukają po-
trzebujących rodzin w swoich środo-
wiskach. Z tego powodu Szlachetna 
Paczka wyróżnia się na tle innych ak-
cji tego typu: rodziny nie zgłaszają 
się same, nie można też anonimowo 
włączyć kogoś w pomoc Szlachetnej 
Paczki. Jeżeli znamy rodzinę, która  
z różnych powodów (choroba, wielo-
dzietność, ubóstwo, itp.) znajduje się 
w trudnej sytuacji i chcemy pomóc, 
zostańmy wolontariuszami. Szukamy 
20-25 osób, które włączą się w akcję  
w Ciechanowie. Będziemy też potrze-
bowali pomocy firm i osób z dużymi 
samochodami, żeby paczki przed Świę-
tami dostarczyć do rodzin. Potrzebna 
jest również powierzchnia magazy-
nowa, żeby dary przechować – mówi 
M. Lentowszczyk. Szlachetna Paczka 
spełnia marzenia dotyczące np. ubrań 
czy komputera dla dziecka. Lista ro-

Szlachetna Paczka  
szuka wolontariuszy

To nie jest kolejna akcja – zbiórka. Szla-
chetna Paczka, czyli ogólnopolska akcja świą-
teczna to konkretna pomoc skierowana bez-
pośrednio do potrzebujących. W 2009 roku 

Stowarzyszenie Wiosna, organizator akcji, dotarło do 8 tys. rodzin 
dzięki ponad 4 tys. wolontariuszy i 112 tys. darczyńców. 

dzin i ich potrzeb dostępna będzie  
w Internecie w listopadzie. Średnia 
wartość paczek w 2009 roku wynosi-
ła ok. 800zł, ale w ich kompletowanie 
włączają się całe klasy w szkołach, ko-
ledzy z zakładów pracy i sąsiedzi z uli-
cy. To oni tworzą Szlachetną Paczkę 
osób, które pomagają potrzebującym, 
przygotowując Szlachetną Paczkę, 
czyli konkretną odpowiedź na potrze-
by rodzin. 

E.P.

Wolontariusze oraz firmy chcą-
ce pomóc w organizacji akcji na te-
renie Ciechanowa mogą zgłaszać się 
do Marzeny Lentowszczyk, lokalnej 
liderki, adres e-mail: m.lentowsz-
czyk@wp.pl lub przyjść osobiście 
na spotkanie, które odbędzie się  
7 października o godz. 18:00 w bu-
dynku Wydziału Socjologii Akade-
mii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora przy ul. Kraszewskie- 
go 8a.

Wkrótce zbiórka  
posegregowanych odpadów

W dniach 18-25 października przeprowadzona zostanie zbiórka pose-
gregowanych odpadów. Z prywatnych posesji pracownicy Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych będą odbierać worki ze szkłem, makulaturą i tworzy-
wami sztucznymi. Zbiórka przebiegać będzie według następującego harmo-
nogramu:
18 października – osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wyzwolenia, Powstańców 
Warszawskich i Wiklinowej), Wojska Polskiego, Przasnyska, Gruduska, Za-
gumienna, Pułtuska, Wiosenna oraz przyległe ulice,
19 października – osiedle „Kargoszyn”,
20 października – osiedle „Podzamcze” i „Śródmieście”,
21 października – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska i przyległe,
22 października – ul. Sienkiewicza i przyległe, ul. Powstańców Warszaw-
skich, „Śmiecin”, osiedle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”, 
25 października – osiedle „Zachód”.

Przetarg na opracowanie 
dokumentacji

Miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ulic: Krubińska, Ceramiczna, Dobra, Ptasia, Żurawia i Piwna 
(osiedle Krubin). Oferty można składać do 30 września w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1, stanowisko nr 7. Specyfika-
cję istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji 
lub na stronie internetowej www.bip.umciechanow.pl. Otwarcie ofert nastą-
pi tego samego dnia o godz. 12.15.

red. 

Ulica Siewna biegnąca od skrzy-
żowania z ul. Śmiecińską do skrzyżo-
wania z ul. Leśną została zaliczona do 
kategorii dróg gminnych. Droga bę-
dzie fragmentem wewnętrznej pętli 

Siewna zmieniła zarządcę
miejskiej, która zostanie ukończona 
w 2014 roku. Zmiana zarządcy była 
konieczna w kontekście wielomilio-
nowej inwestycji prowadzonej przez 
miejski samorząd. 

red.

W związku z przebudową to-
rów kolejowych od 27 września 
do 9 października przejazd przy 
ul. Mleczarskiej będzie zamknięty. 
Po zakończeniu prac ruch zostanie 
przywrócony. Kierowcy proszeni są 
o omijanie tego odcinka drogi. Za 
to można już korzystać z przejazdu 

Przejazd na ul. Mleczarskiej 
zamknięty

przez ulicę Fabryczną. 
Przypominamy, że z przebudo-

wą magistrali kolejowej Warszawa 
– Gdynia wiąże się również budo-
wa na terenie miasta 4 wiaduktów, 
z czego 2 w ciągu pętli miejskiej: na 
ul. Mleczarskiej i Gąseckiej. 

red.
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Remont torów 
na terenie Cie-
chanowa to część 
większej przebu-
dowy magistra-
li kolejowej. Jak 
mówi rzecznik 
prasowy Centrum 
Realizacji Inwe-
stycji PLK SA, 
Robert Kuczyński – Projekt remon-
tu linii kolejowej zakłada wybudo-
wanie na odcinku Lokalnego Cen-
trum Sterowania Ciechanów (od 
Świercz do Mławy) 34 obiektów 
kolejowej infrastruktury – w tym  
31 bezkolizyjnych skrzyżowań i wia-
duktów oraz ponad 4km dróg dojazdo-
wych i chodników. Modernizacja całe-
go odcinka LCS Ciechanów to koszt 
ponad 485 mln zł.

posiłek (kiełbaski, grochówka) 
na terenie Wioski Indiańskiej  
w Krainie Westernu w Sarnowej 
Górze oraz konkurs dla uczest-
ników rajdu. Młodzi ludzie od-
powiadali na pytania dotyczące 
historii i miejsc, które odwie-
dzili. Zwycięzcy konkursu do-
stali w nagrodę książki histo-

ryczne, drobny sprzęt elektroniczny  
i gadżety z logo miasta. Rajd sponsoro-
wany był przez Urząd Miasta i Staro-
stwo Powiatowe w Ciechanowie. Nad 
bezpieczeństwem uczestników czu-
wała Policja i lekarze karetki pogoto-
wia.                                               E.P.

W rajdzie wzięło udział około 200 uczest-
ników

Byli żołnierze Armii Krajowej organizują 
rajd od 11 lat

... tak ma być

Tak jest teraz...

Dworzec PKP i otoczenie

– Najwięcej problemów mamy  
z oznaczeniami poziomymi na skrzy-
żowaniu ulic 11 Płk. Ułanów Legio-
nowych i 11 Listopada oraz na skrzy-
żowaniu Płońskiej, Orylskiej i 11 Płk. 
Ułanów Legionowych. Pisaliśmy do 
GDDKiA w Mławie, która zajmuje 
się tymi odcinkami i dostaliśmy od-
powiedź, że nie mają na to pieniędzy  
– mówi Anna Janiszewska z Wydzia-
łu Inżynierii Miejskiej. Brak pasów 
dla pieszych niepokoi też funkcjo-
nariuszy Straży Miejskiej prowadzą-
cych kontrole w ramach zakończonej 
we wrześniu akcji „Bezpieczna dro-
ga do szkoły” – Zgłaszaliśmy braki  
w oznaczeniu poziomym dróg do mław-
skiego rejonu GDDKiA. Usłyszeliśmy,  
że nie ma pieniędzy na ich wymalowa-
nie. Napisaliśmy więc pismo bezpo-
średnio do Warszawy – mówi Krzysz- 

Nie do spożycia dla ludzi

Sklepy określane jako kolekcjo-
nerskie lub po prostu „smart drugs” 
oferują specyfiki o działaniu sty-
mulującym, relaksującym, psycho-
delicznym czy halucynogennym. 
Czyli dla każdego coś odlotowego. 
Niestety, nie na dłuższą metę. Bie-
rzesz, ryzykujesz. Życie dostarczy-
ło już wielu przykładów zrobionych  
w balona klientów. Wielu z nich wpa-
dło w uzależnienie, doznało udaru 
albo trafiło do szpitala psychiatrycz-
nego. Znane są też łagodniejsze na-
stępstwa: migrena, torsje, biegunka, 
bezsenność, brak apetytu, dekoncen-
tracja, lęki, urojenia, kołatanie serca, 
skurcze, drgawki, reakcje alergiczne, 
problemy z oddychaniem, śpiączka, 
zaburzenia świadomości i percepcji 
– wszystko zależy od tego, co sobie 
zaaplikujemy. 

W tym roku w rajdzie udział wzię-
ło 200 uczniów wraz z opiekunami. 
Rajd wystartował u zbiegu ulic Soń-
skiej i Płońskiej w Ciechanowie, spod 
pomnika upamiętniającego miejsce, 
gdzie znajdował się kiedyś hitlerow-
ski obóz karny. Pod obeliskiem zło-
żono kwiaty. Tegoroczna trasa rajdu 
liczyła 32 km i biegła szlakiem pamię-
ci narodowej w 90 rocznicę bitwy pod 
Sarnową Górą. Wiodła przez: Rzecz-
ki, Sońsk, Gołotczyznę, Damięty do 
Sarnowej Góry. Uczestnicy rajdu za-
trzymywali się w miejscowościach na 
trasie, gdzie kombatanci przybliżali 
młodzieży historię miejscowości. Dla 
rozrywki organizatorzy zaplanowali 

Na tu ra lną 
konsekwencją 
modern izac j i 
linii kolejo-
wej jest remont 
dworca. Do-
stępne są wi-
zualizacje no-
wego projektu. 
Jak mówi Pau-
lina Jankowska 
z biura Rzecz-
nika Prasowe-
go Grupy PKP:  
– Na terenie wy-
remontowanego 
dworca wpro-

wadzimy nowoczesny system monito-
ringu. Budynek będzie przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wprowadzimy także system identyfi-
kacji wizualnej: wymienimy zegary na 
czytelniejsze, zamontujemy nowe ta-
blice informacyjne. Remont ma roz-
począć się w 2011 roku. Nie będą mu 
poddane inne budynki w sąsiedztwie 
dworca należące do PKP.

   E.P.

Problemowe drogi krajowe
Przez Ciechanów biegną dwie drogi krajowe: nr 50 i 60. Natę-

żenie ruchu jest na nich duże, dlatego też są niebezpieczne. Moż-
na tam zaobserwować zaniedbania wynikające z braku funduszy ich 
zarządcy, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

tof Matuszewski, komendant ciecha-
nowskiej Straży Miejskiej. Interwencja 
z dwóch źródeł przyniosła oczekiwany 
skutek – Wymalowano pasy na drodze 
nr 50,  na ul. 11 Płk. Ułanów Legiono-
wych przed Komendą Policji oraz pasy  
w dwóch miejscach przy skrzyżowa-
niu z ul. Orylską na wysokości cmen-
tarza – mówi A. Janiszewska. I doda-
je: – Większy problem stanowi droga 
nr 60. Od ponad dwóch lat trwa wy-
miana korespondencji między Urzę-
dem a GDDKiA w sprawie budowy sy-
gnalizacji świetlnej na ul. Tatarskiej. 
Na razie bez skutku. Brak sygnalizacji 
świetlnej na ul. Tatarskiej rzeczywi-
ście stanowi duży problem, wystarczy 
tylko przypomnieć śmiertelny wypa-
dek, w którym rozpędzony samochód 
potrącił na pasach rowerzystę. 

E.P.

Szlakiem pamięci narodowej z AK
Już po raz jedenasty Ciechanowski Okręg Światowego Związku 

Żołnierzy Armii Krajowej zorganizował rajd rowerowy połączony  
z lekcją historii dla gimnazjalistów i licealistów z Ciechanowa, Go-
łotczyzny, Sońska i okolicznych gmin. 

Na ostatniej sesji Rady Mia-
sta dyskutowano o tzw. dopa-
laczach. Pod tą nazwą kryją 
się różnego rodzaju substancje  
o działaniu psychoaktywnym, 
które nie podlegają przepisom 
ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii. Sprzedaż tych używek 
odbywa się na terenie całej Pol-
ski, również w naszym mieście. 

Chemia pod fałszywą nazwą

Sklepy sprzedające dopalacze 
reklamuje się jako „legalna alterna-
tywa dla narkotyków”. Rząd szuka 
sposobu na kontrolę nad handlem 
tymi środkami. Samorządy domaga-
ją się, by ich zwalczaniem zajęła się 
prokuratura. Jednak wyeliminowanie 
dopalaczy z rynku nie będzie proste. 
Wiedzą to władze Ciechanowa, któ-
re kilkakrotnie interweniowały w tej 
sprawie kierując pisma do Sanepi-
du, Inspekcji Handlowej czy Policji. 
Kontrole wykazały nieprawidłowo-
ści, ale nie takie, które by były pod-
stawą do zamknięcia lokalu, w któ-
rym oferuje się niebezpieczne dla 
zdrowia i życia preparaty. – To, co 
jest w gestii prezydenta i samorzą-
du, staramy się robić. Ale nie mamy 
wpływu na ułomność prawa – wy-
jaśnia zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski. Pozostaje tylko apelo-
wać do rozsądku spragnionych wra-
żeń.                                             K.D.

Prawo za krótkie wobec dopalaczy 

Zmiany, jakie wprowadza się są w kolejowej infrastrukturze są 
imponujące. Przebudowane są już częściowo perony, na których zo-
baczyć można nowe wiaty dla podróżnych. W planach jest też zbu-
dowanie podziemnego przejścia oraz wind dla niepełnosprawnych. 
Rozmach prac zobaczyć można na własne oczy udając się na ciecha-
nowski dworzec.
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Złoto i srebro dla zawodniczek Mazovii
Zawodniczki ciechanowskiej Mazovii Anna Leśniewska i Monika Olszew-

ska wróciły z medalami z Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sporto-
wych, które odbyły się w dniach 26-27 sierpnia w Kielcach. W wadze do 69 kg 
A. Leśniewska zdobyła złoty medal wynikiem 197 kg. Startująca w kategorii do 
63 kg M. Olszewska wywalczyła srebro podnosząc w dwuboju 170 kg.

Turnieje na „Orliku”
28 sierpnia na „Orliku” przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 Zarząd Osiedle 

nr 5, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mazowsze” oraz MOSiR zorganizowali Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta. W zawodach wzięły udział czte-
ry drużyny po 8 zawodników. Wszyscy gracze otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Urząd Miasta. Zwycięska drużyna 
otrzymała puchar, który wręczyła zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 15 wrze-
śnia na „Orliku” zainaugurowano Turniej O Puchar Premiera Donalda Tuska. Do  
I etapu zgłosiły się zespoły z Ciecha-
nowa i okolicznych miejscowości. 
Drużyny rywalizowały między sobą 
systemem „każdy z każdym”. Mecze 
toczyły się w atmosferze zaciętej ry-
walizacji i „fair play”, dostarczając 
uczestnikom oraz osobom dopingu-
jącym wiele pozytywnych emocji. 
Patronat nad turniejami objął Prezy-
dent Miasta Ciechanów.

Dobry początek sezonu juniorów MKS
Bardzo dobrze w I lidze mazowieckich juniorów (rocznik 1993) radzą sobie 

młodzi piłkarze MKS Ciechanów. Podopieczni Pawła Mazurkiewicza pokonali 
w Pruszkowie gospodarzy Znicz Pruszków 4:1, a później na własnym boisku 
zwyciężyli z Bronią Radom 4:1.

Juniorzy Mazovii w medalowej formie
9 medali przywieźli zawodnicy CLKS Mazovia z Mistrzostw Mazowsza Ju-

niorek i Juniorów do lat 15. Turniej odbył się 4 września w Warszawie. Wśród 
dziewcząt w kategorii 58 kg najlepsza okazała się Izabela Wróblewska, która 
zdobyła złoty medal uzyskując wynik 134 kg. Srebro w tej kategorii wywal-
czyła Milena Ściślak z wynikiem 106 kg. Drugie miejsce na podium zajęła też 
Anna Piórkowska startująca w kategorii 53kg. Tuż za nią uplasowała się Kinga 
Śliwińska (brąz). Wśród chłopców nie do pokonania był Bartłomiej Klukowicz, 
który w kategorii 69kg uzyskał wynik 169 kg. Złotym medalem mogą poszczy-
cić się też Patryk Wrotny w kategorii 45 kg i Dawid Przybyszewski w kategorii 
powyżej 85 kg. Dwa kolejne srebra dorzucili Łukasz Słowikowski w kategorii  
50 kg i Patryk Borkowski w kategorii 56 kg. Dzięki zdobyczom medalowym swo-
ich podopiecznych CLKS Mazovia okazała się bezkonkurencyjna w klasyfikacji 
drużynowej i zajęła I miejsce z dorobkiem 70 punktów, o blisko 30 punktów wy-
przedzając pozostałe drużyny.                                                                          red.
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Wiadomości sportowe

Nagrody pieniężne będą wypła-
cane od 1 września do 31 grudnia. 
Otrzymali je: TKKF „Promyk” (te-
akwondo olimpijskie) – Wiktor Ko-
morowski (300 zł), Michał Brym  
(300 zł) i Hubert Tomaszewski  
(300 zł); MKS „Matsogi” (taekwon-
do ITF) – Ilona Omiecińska (370 zł), 
Piotr Pełka (300 zł), Magdalena Koso-
budzka (300 zł), Ewelina Korzybska 
(300 zł) i Klaudia Kołdras (300 zł); 
CLKS „Mazovia” (podnoszenie cię-
żarów) – Anna Leśniewska (500 zł), 
Mariusz Rytkowski (500 zł), Mariusz 

Stypendia dla sportowców

Wysocki (370 zł), Krzysztof Klicki 
(370 zł), Monika Olszewska (370 zł), 
Kamil Leśnik (370 zł), Ewa Wróblew-
ska (300 zł), Iwona Kępa (300 zł), Na-
talia Kraszewska (300 zł), Tomasz 
Kosakowski (300 zł), Michał Smo-
leński (300 zł), Patryk Słowikowski 
(300 zł), Izabela Wróblewska (300 
zł) i Damian Sikorski (300 zł); Klub 
Sportowy „Herkules” (wyciskanie 
leżąc na ławeczce) – Andrzej Ka-
miński (300 zł) i Arkadiusz Niski 
(300 zł).

red.
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Samorząd po raz drugi w tym roku przyznał stypendia Prezy-
denta Miasta Ciechanów 24 najbardziej wyróżniającym się spor-
towcom z ciechanowskich klubów. Komisja pod przewodnictwem 
zastępcy prezydenta Cezarego Chodkowskiego brała pod uwagę wy-
niki w zawodach. 4-miesięczne stypendia to dla miasta wydatek rzę-
du 31 800 zł. 

Niezwykła podróż w czasie
Jacek Hryniewicz, nauczyciel historii w Zespole Szkół im.  

J. Bema i zapalony cyklista w ubiegłym roku powziął zamiar wypra-
wy rowerowej do Katynia. Względy rodzinne, 70. rocznica zbrodni 
katyńskiej, kwietniowa katastrofa prezydenckiego samolotu – powo-
dów do odwiedzin ziemi smoleńskiej było aż nadto.

Przygotowania do wyjazdu zaję-
ły 2 miesiące. Trzeba było wziąć pod 
uwagę każdy szczegół, choćby to, że 
pociągi w Unii Europejskiej nie mają 
przedziałów, gdzie można uloko-
wać rower. Jacek Hryniewicz dzien-
nie przejeżdża 20 – 30 km. W sezo-
nie – od kwietnia do końca września 
daje to łącznie ok.  
4 tys. kilometrów. 
Droga do Katynia li-
czy 1010 km. – Wy-
prawa była bardzo 
trudna. Pierwszego 
dnia musiałem po-
konać 180 km. Trasa 
jest piękna, ale peł-
na wzniesień – re-
lacjonuje historyk. 
Najtrudniejszy był 
odcinek po polskiej 
stronie, od Szczu-
czyna do Augusto-
wa, gdzie panuje 

duży ruch. Za granicą jest dużo spo-
kojniej, a objuczony rower i jego wła-
ściciel w specjalnym kasku wzbu-
dzali w białoruskich i rosyjskich 
wsiach prawdziwą sensację. – Ludzie 
są tu niezwykle mili, życzliwi. Więk-
szość z nich usłyszała o Katyniu do-
piero po 10 kwietnia – mówi J. Hry-

niewicz. Odwiedził miejsce, gdzie  
w katastrofie zginęła para prezydenc-
ka i towarzyszące jej osoby. – Stale 
leżą tu świeże kwiaty, palą się znicze. 
Miejscowi dbają o to miejsce – twier-
dzi historyk. Największe wrażenie 
zrobił na nim cmentarz katyński. – Ta 
cisza, szum olbrzymich sosen, które 

mogły być świadka-
mi zdarzeń sprzed 
70 lat, niekończące 
się szeregi nazwisk 
na wielkich tabli-
cach… Jacek Hry-
niewicz niezwykle 
barwnie opowiada 
o swojej wyprawie, 
pokazuje dziesiąt-
ki slajdów. Każdy 
z nich opisuje ze 
szczegółami. Im-
ponuje nie tylko 
wiedzą historycz-
ną. Zna się na ar-

chitekturze, sztuce, sypie anegdotami  
o ludziach i miejscach, w których 
żyli.

Jeszcze nie zdecydował, dokąd 
wybierze się w przyszłym roku, ale na 
pewno będzie to pasjonująca podróż 
nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie.

Ewa Blankiewicz

 Jacek Hryniewicz przed wagonem, w jakich w 1940 r. do Katynia 
byli transportowani polscy oficerowie 

Tablice z nazwiskami  
ofiar mówią o skali zbrodni



Terroryści opanowali deptak
27 sierpnia deptak opanowali ter-

roryści. Portal CiechanowInaczej.
pl oraz grupy paramilitarne BOA  
i SARS  przy współpracy Urzędu 
Miasta zorganizowały pokaz parami-
litarny. Można było zobaczyć repliki 

broni ostrej i umundurowa-
nia żołnierzy. Całość uroz-
maiciła mała demonstra-
cja taktyk pracy zespołowej 
drużyny antyterrorystycznej. 
Dużym zainteresowaniem 
najmłodszych i ich opieku-
nów cieszyła się możliwość 
sfotografowania się z bronią  
i w umundurowaniu.

Junior party
28 sierpnia deptakiem za-

władnęła młodzież. Impreza 
skierowana była głównie do 
najmłodszych mieszkańców 
naszego miasta, ale przyszło 
też dużo młodzieży. Pokaz 
swoich umiejętności tanecz-
nych pokazała Grupa „Studio 
Ciechanów”, która porwa-

www.umciechanow.pl

Tego dnia do Ciechanowa 
zjechały się grupy rekonstrukcji 
historycznych oraz rzemieślni-
cy różnych profesji. Atmosfe-
rę wieków średnich przywoła-
ła bitwa Słowian z Wikingami. 
Sympatyków broni zaintereso-
wał pokaz artyleryjski. Tajniki 
dawnego życia można było po-
znać spacerując po osadzie. Ko-
biety tkały i gotowały, mężczyź-
ni przygotowywali się do walki  
i polowania. Kunsztem daw-
nych mistrzów kusiły stoiska rze-
mieślnicze. Dzieci z zaciekawieniem 

Co było, nie wróci…

Cytat miesiąca 
50 sesja Rady Miasta. Dyskusja nad sprawozdaniem wykonania budżetu 

za I półrocze tego roku. Radny Zenon Stańczak: – Padły tu słowa, że w innych 
miastach jest wspanialej, bogaciej, jaśniej itd. Jesteśmy radnymi Ciechanowa, 
bądźmy dumni, że mieszkamy w tym mieście. Jak się czuje żona, której mąż po-
wie, że sąsiadka lepszy obiad gotuje? Weźmy się za wspólne gotowanie, to wte-
dy całej rodzinie będzie smakowało. A to, że gdzieś tam lepiej … ja słyszałem, 
że w Moskwie na Placu Czerwonym wołgi za darmo rozdają ...

Artysta debiutował w 1974 r. 
w „Słowie Powszechnym” i „Le-
sie Polskim”. Współpracował  
z czasopismami: „Szpilki”, „Ka-
ruzela”, „Horyzonty”, „Sukces”. 
Obecnie rysuje m.in. dla „Rzecz-
pospolitej”, „Kuriera Polskie-
go”, „Super Kontaktów” i „Zie-
lonego Sztandaru”. W 1991 roku 
został laureatem Złotej Szpilki 
za projekty lalek do telewizyjne-
go programu satyrycznego „Pol-
skie ZOO”. Tematem satyrycz-
nych prac zaprezentowanych  
w Ciechanowie są bohaterowie filmów 
Jerzego Hoffmana. Rysunkowe relacje 
z planu, od trylogii do Bitwy Warszaw-

Kreską karykaturzysty 
Rysunki i karykatury Jacka Frankowskiego to kolejna propozy-

cja Galerii „C”. Wystawę otwarto 17 września.   

KOMBII zamiast Maryli Rodowicz 

przyglądały się pracy kowala, druka-
rza czy garncarza. Z bliska mogły też 
zobaczyć jak powstaje ikona. Staro-

dawną muzykę za-
prezentowały zespo-
ły „Radyna” i „Stary 
Osla”. Emocji dostar-
czyło tez widowisko 
historyczne „Bunt 
Mazowsza” oraz „Po-
grzeb księcia Miecła-
wa”. Na koniec spo-
tkań wystąpił Teatr 
Ognia „Enigma”.

K.D.

J. Frankowski (z prawej) i M. Zalewski podczas 
wernisażu w Galerii „C”

Potyczki rycerskie

Pokaz rzemiosła

Grupa BOA w akcji

KOMBII ciągle w dobrej formie

Podopieczni COEK „Studio” 

Konkursy na deptaku

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się VI Spotkania 
ze średniowieczem, zorganizowane 4 września na zamkowych bło-
niach. We wspólnym przedsięwzięciu Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej i Urzędu Miasta znalazły się turnieje konne, zawody łucznicze, 
potyczki wojów, walki rycerskie, koncerty, jarmark oraz gry i za-
bawy. 

Lato na deptaku
Przez cały okres wakacji ulica Warszawska co weekend tętni-

ła życiem. Nasz miejski salon stał się miejscem spotkań, ciekawych 
przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych. Frajdę 
miały zarówno dzieci jak i ich rodzice.

Na plenerowej scenie zaprezento-
wała się sekcja taneczna z Cie-
chanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej „Studio”. Dla sym-
patyków bluesa zagrał zespół 
Why Ducky? W trakcie wystę-
pów Grupa BOA demonstrowa-
ła ćwiczenia militarne. Wieczór 
zdominował koncert gwiazdy. Z 
powodu zapalenia płuc nie wy-
stąpiła Maryla Rodowicz. Za-

skiej 1929 roku, można oglądać do  
2 października. 

K.D.

ła tłum do tańca. Był Hip Hop, Pop-
ing oraz Loking. W imprezie wzięła 
udział również ciechanowska Policja, 
która zafundowała wszystkim chęt-
nym przeżycia w symulatorze zde-
rzeń. Można było poczuć na własnej 
skórze jak niebezpieczna jest jazda 

bez pasów bezpie-
czeństwa. Dla śmiał-
ków były upominki 
w postaci lizaków, 
baloników oraz od-
blaskowych opasek  
i książeczek. Wszy-
scy bawili się, śpie-
wali i tańczyli. 

P.H.

25 września prezydent miasta po raz siódmy zaprosił mieszkań-
ców na piknik „Pożegnanie Lata”. Zamkowe błonia znów zatętniły 
muzyką. Były występy, pokazy paramilitarne oraz gry i zabawy dla 
dzieci. Nie zabrakło też straganów, organizacji pozarządowych oraz 
małej gastronomi. 

miast niej usłyszeliśmy zespół 
KOMBII, który od lat utrzy-
muje się w czołówce polskich 
list przebojów. Koncert Grze-
gorza Skawińskiego i jego mu-
zyków obejrzało kilka tysięcy 
ludzi. Utwory takie jak: „My-
ślę o tobie”, „Pokolenie”, czy 
„Już ci nie wybaczę”, „Słodkie-
go, miłego życia”,   znają star-
si i młodzi. Widowiskowe show  

i wspólne śpiewanie gwarantowało do-
brą zabawę.                                   K.D.


