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Miejska pętla
nabiera kształtu
Najbardziej zaawansowane prace toczą się  
teraz między drogami krajowymi nr 50  
(ul. Kasprzaka) i 60 (ul. Płocka). Wewnętrzna 
pętla komunikacyjna połączy dzielnicę prze-
mysłową z Bielinem. Na trasie tego odcinka 
powstanie most na Łydyni.

A.G.
Więcej na str. 6

Kupalnocka ‘2012
7 lipca o godz. 18.00 na zamkowych błoniach od-
będzie się koncert galowy XXI Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych „Kupalnocka”. 
W tym roku wystąpią zespoły z Albanii, Gruzji, 
Turcji, Białorusi, Słowacji i Polski. Współorganiza-
torem przedsięwzięcia jest prezydent Ciechanowa, 
który przeznaczył na nie 15 tys. zł.  

Jesteśmy  
na Facebooku
Urząd Miasta Ciechanów ma swój profil na Fa-
cebooku – www.facebook.com/umciechanow. 
Można go łatwo znaleźć w wyszukiwarce portalu. 
Wystarczy wpisać nazwę urzędu. Przekierowa-
nie na zakładkę  możliwe jest też po kliknięciu 
na ikonkę Facebooka, umieszczoną na stronie 
głównej urzędu www.umciechanow.pl. Na profi-
lu znajdują się ciekawe informacje, zaproszenia 
na imprezy oraz zdjęcia. Ciechanowianie, którzy 
czują więź ze swoim miastem, mogą zostać znajo-
mymi urzędu. 

K.D.

Gorący doping  
w ciechanowskiej Strefie Kibica
12 czerwca na Placu Jana Pawła II  wspólnie prze-
żywaliśmy sportowe emocje związane z Mistrzo-
stwami Europy w Piłce Nożnej. Na placu stanęła 
Mobilna Strefa Kibica z estradą i dużym telebi-
mem. Odbyło się też mnóstwo występów, konkur-
sów i zabaw dla dzieci. Zgodnie z przewidywania-

mi organizatorów Strefa wypełniła się po brzegi,  
w ciągu całego dnia odwiedziło ją blisko 5000 
osób. Emocje nie stygły, a fani piłki przenieśli się 
na deptak, gdzie świętowali długo w noc.

P.H.
Czytaj na str. 11

PREZYDENT CIECHANOWA
COEK STUDIO

ZAPRASZAJĄ

Od lewej: prezes firmy MELBUD A. Pawłowski oraz preze-
si ZWiK A. Bola i J. Jelonkiewicz

ZWiK podpisał umowę na budowę 
kanalizacji w ul. Płońskiej
Dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Płońskiej. 
14 czerwca Zakład Wodociągów i Kanalizacji pod-
pisał umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w tej 
ulicy. Zadanie wykona firma MELBUD z Grudzią-
dza za cenę ponad 9,5 mln zł. To długo wyczekiwa-
na inwestycja, która uporządkuje gospodarkę wod-
no-ściekową w tej części miasta. ZWiK wybuduje 
kolektor sanitarny, przyłącza z posesji położonych 
po obu stronach ulicy, a także rozdzieli kanalizację
sanitarną od deszczowej. Wody opadowe będzie 
odbierał separator zainstalowany na tyłach targowi-
ska już wcześniej przy okazji budowy ulic: Rzecz-
kowskiej i Nowozagumiennej. Budowa kanalizacji 

na Płońskiej to część projektu ZWiK „Modernizacji 
i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego aglo-
meracji Ciechanowa” współfinansowanego przez 
Unię Europejską, wartego 137 mln zł.               red.

Od 4 czerwca w ciechanowskich szkołach podsta-
wowych i gimnazjach trwają badania kręgosłupów 
nową metodą. Poddano im pięć roczników uczniów 
ciechanowskich szkół – dwie ostatnie klasy szkół 
podstawowych i wszystkie klasy gimnazjów. Za 
pomocą zwykłego światła ciało pacjenta jest naj-
pierw skanowane, potem ten obraz jest przetwarza-
ny na trójwymiarowy. Dzięki staraniom miejskiego 
samorządu Ciechanów udało się włączyć do progra-
mu pod nazwą „Telemedyczny, zautomatyzowany 
system trójwymiarowego pomiaru i analizy budowy 
ciała człowieka”, opracowanego pod kierownic-
twem dr Wojciecha Glinkowskiego w Katedrze  
i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bada-
nia są bezpłatne, ich wyniki, otrzymane  
w postaci skanów, będą analizować lekarze z Kli-
niki Ortopedii WUM. To oni ewentualnie podejmą 
decyzje dotyczące leczenia dzieci ze skrzywieniami 
kręgosłupa.

E.B.
Szerzej na str.14

Samorząd zapewnił 
uczniom badania 
kręgosłupa
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Turniej tańca ludowego  
w STUDIO
13 czerwca w sali widowiskowej Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO odbył się 
VI Międzyprzedszkolny Turniej Tańca Ludowego, 
zorganizowany przez Miejskie Przedszkole Nr 5.  
Na parkiecie zaprezentowano tańce staropolskie: 
krakowiaka, kujawiaka i oberka. Jury nagrodzi-
ło wszystkie zespoły. Puchary i dyplomy wręczył 
uczestnikom zastępca prezydenta Cezary Chodkow-
ski. Na koniec na uczestników i gości czekał słodki 
poczęstunek.

Zmiana trasy  
autobusu linii „12”
W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego 
na ul. Gąseckiej Zakład Komunikacji Miejskiej 
zmienił trasę linii numer „12”. Autobus kurso-
wać będzie trasą: od Pętli Asnyka do 17 Stycznia 
LO bez zmian, dalej do przystanku „Sienkiewi-
cza Apteka”, przez przejazd ul. Spółdzielczą, ul. 
Śmiecińską, Towarową do ul. Kwiatowej i dalej 
bez zmian oraz do Pętli Szpital do ul. Kwiatowej 
bez zmian, dalej ul. Towarową, ul. Śmiecińską 
przez przejazd ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza 
do przystanku „17 Stycznia Pawilon” i dalej bez 
zmian. Obowiązują wszystkie przystanki na trasie 
objazdu.

Prosimy o pomoc  
w aktualizacji projektu
Urząd Miasta aktualizuje projekt założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Miejskiej Ciechanów. Zgodnie ze znowe-
lizowaną ustawą prawo energetyczne, pro-
jekt założeń sporządza się dla obszaru gmi-
ny co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje 
przynajmniej raz na 3 lata. Pełnomocnic-
two do występowania w imieniu urzędu do 
organów administracji państwowej i samo-
rządowej, urzędów, instytucji, osób praw-
nych i fizycznych, producentów, dystrybu-
torów/operatorów oraz odbiorców energii 
w sprawach związanych z tym opracowaniem 
otrzymało Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 
ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A. Prosimy 
o udzielanie informacji wskazanemu podmiotowi, 
który będzie występował z prośbą o wypełnienie 
ankiet. Dokładnych informacji na ten temat udziela 
Ewa Amenda z wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów, 
tel. (23) 674 92 85.

VIII Ciechanowskie Otwarte 
Spotkanie Motocyklowe
26 i 27 maja do naszego miasta zjechali miłośnicy 
motocykli, skuterów i chopperów z Lublina, Płoc-
ka, Nowego Sącza, Zielonej Góry, Łowicza, Łodzi, 
Olsztyna, Warszawy, a nawet z Irlandii i Czech. 
Organizatorem przedsięwzięcia był Klub „Wolny 
Wydech” przy współpracy z prezydentem Ciecha-
nowa. U podnóża Farskiej Góry biskup Piotr Libera 
odprawił mszę w intencji motocyklistów i poświęcił 
pojazdy. Ulicami miasta przejechała moto parada, 
która udała się na zamkowe błonia. Na plenerowej 
scenie zagrali: All Sounds Allowed, Kisiel, Szu-
lerzy i Demobil Blues. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się widowiskowa jazda motocyklem w wy-
konaniu Mistrza Polski w Trialu 2008 – Przemysła-
wa Kaczmarczyka i jego syna.  

Dzień Bez Tytoniu
31 maja obchodzony był Światowy Dzień Bez Tyto-
niu. W tym dniu Powiatowa Stacja Epidemiologicz-
na oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO zorganizowali happening prozdrowotny. 
Trzystu uczniów zachęcając przechodniów do  rzu-
cenia palenia przeszło deptakiem w kierunku Pl. 
Jana Pawła II, gdzie spotkali się z zastępcą prezy-
denta C. Chodkowskim (na zdjęciu).

Uczciliśmy narodowe święta
2 maja obchodziliśmy święto flagi państwowej,  
a 3 maja – Święto Konstytucji. W 221. rocznicę 
uchwalenia historycznej ustawy pod pomnikiem 
Polskiej Organizacji Wojskowej na Placu Kościusz-
ki zostały złożone kwiaty. – Nic i nikt nie pozbawi 
nas polskości i poczucia jedności, bo są one zapi-
sane nie na papierze, lecz w naszych genach, umy-
słach i sercach. Cieszmy się tym wspólnie i bądźmy 
z tego dumni każdego dnia – powiedziała w prze-
mówieniu zastępca prezydenta Ewa Gładysz.  
W kościele poklasztornym odprawiona została 
msza w intencji ojczyzny. 

 

Aktualizujemy  
strategię rozwoju miasta 
Urząd Miasta przystąpił do aktualizacji „Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciecha-
nów do roku 2023”. W związku z tym serdecznie 
prosimy ciechanowian o wypełnienie ankiety, do-
stępnej na naszej stronie w zakładce Dla Mieszkań-
ców / Ankiety. Ankietę w wersji papierowej można 
otrzymać w Urzędzie Miasta przy ul. Wodnej 
1 w  Biurze Obsługi Interesanta.

Piknik w Przedszkolu Nr 5 
23 maja na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 5 od-
był się piknik rodzinny. Piknik prowadzili aktorzy  
z Teatru Vaśka z Torunia, którzy rozpoczęli zabawę 
przedstawieniem „Cyrk”. – Do swojego spekta-
klu zaangażowali zarówno dzieci jak i rodziców. 
Dzieci wcieliły się w role koników, tygrysów i słoni, 
rodzice zaś stali się treserami. Wszyscy doskonale 
odegrali swoje role – powiedziała Hanna Bonisław-
ska, dyrektorka przedszkola. Podczas przedstawie-
nia było mnóstwo zabawy i śmiechu. Po wspólnych 
tańcach nadszedł czas na poczęstunek – smaczne, 
pieczone kiełbaski. Piękna pogoda towarzyszyła 
uczestnikom zabawy  do końca imprezy.

INFORMACJE

Redakcja: Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów 
tel. (23) 674 93 02, fax (23) 672 29 63,  
e-mail: e.blankiewicz@umciechanow.pl
Redagują: Ewa Blankiewicz (red. nacz.),  
Katarzyna Dąbrowska, Anna Goszczyńska, Paulina Huzar

                                                                    WSPÓŁPRaCa: Mirosława Lewandowska-Wołosz
SkŁad, Łamanie i dRuk: Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1, tel./fax (24) 262 03 08, 
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Przedszkolaki  
z wizytą w ratuszu
22 maja prezydencki gabinet przeżywał prawdzi-
we oblężenie, a to za sprawą wizyty dwóch grup 
maluchów z Przedszkola Nr 3. Najpierw o tajni-
kach pracy prezydenta i urzędników dowiedziały 
się najmłodsze przedszkolaki, a po nich najstarsze 
„biedronki”. Obie grupy wręczyły prezydentowi 
Waldemarowi Wardzińskiemu własnoręcznie wy-
konane obrazki z wizerunkiem ratusza oraz bukiety 
kwiatów. Przedszkolaki miały okazję zasiąść w pre-
zydenckim fotelu oraz potrzymać klucz do miasta.                                                                            

Joga w parku
Ciechanów dołącza do ogólnopolskiej akcji  
„Joga w Parku” w okresie wakacyjnym. Zapra-
szamy w każdą niedzielę na godz. 16.00 do parku 
Marii Konopnickiej, gdzie będzie odbywała się 
wspólna praktyka jogi oraz innych form aktyw-
ności ruchowej. Spotkania są bezpłatne. Pierwsze 
odbędzie się 1 lipca. Na  zajęcia prowadzone przez 
doświadczonych instruktorów należy zabrać ze 
sobą matę lub koc. Zgłoszenia i zapisy pod nr tel. 
509 739 249. Pierwsze dziesięć osób będzie mogło 
skorzystać z mat do jogi.

Zastępca prezydenta E. Gładysz co roku jest gościem Spotkań  
Motocyklowych
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przedłużenie ul. Tysiąclecia oraz most na Bielinie. 
Przewidujemy wydać na to około 20 mln zł – oznaj-
mił W. Wardziński. Mieszkańcy Bielina wskazy-
wali na wąski bypass na przejeździe kolejowym na 
ul. Kasprzaka oraz brakujący tam chodnik. – Czy 
nie można zrobić prowizorycznego przejścia dla 
pieszych – pytali. – Nie możemy tam ingerować. 
To nie jest nasza inwestycja, tylko PKP. Państwa 
uwagi przekażemy i będziemy zabiegać, by zostały 
uwzględnione – odpowiedział prezydent.

Pokryjemy połowę kosztów 
modernizacji Sońskiej, 
choć to droga powiatu
Uczestnicy spotkania upominali się też o zanie-
dbaną ul. Sońską. – W związku z przebudową ulicy 
Sońskiej wielokrotnie pisaliśmy pisma do pana 
starosty, ponieważ to droga powiatu. Robiliśmy to 
już w poprzednich kadencjach – relacjonował pre-
zydent Wardziński. – Chodziło nam o poprawienie 
nawierzchni, wybudowanie choć jednostronnego 
chodnika i ścieżki rowerowej. Starosta obiecał,  
że do tej sprawy wrócimy po zbudowaniu kanali-
zacji. W ubiegłym roku przypomnieliśmy się panu 
staroście, że ZWiK już kończy roboty. Otrzymaliśmy 
odpowiedź, że miasto musi partycypować w kosz-

– Budowa drogi zajmuje 6 lub 9 miesięcy. Przy-
gotowanie inwestycji trwa 3-4 lata, czasem nawet 
dłużej. O modernizację dróg na Krubinie staraliśmy 
się od 2006 roku. Znalazło to swoje odzwierciedle-
nie w naszej strategii i planie rozwoju lokalnego. 
Przygotowaliśmy wszystkie dokumenty. Barierą 
opóźniającą była kwestia wybudowania kanalizacji 
sanitarnej, którą zajmuje się ZWiK. Spółka rozpo-
częła 6 dużych zadań inwestycyjnych, na które po-
zyskała środki unijne. Dwa się już zakończyły, 
w tym kanalizacja Krubina – przypomniał prezy-
dent. 

12 – 13 mln zł na drogi na Krubinie
W. Wardziński poinformował, że miasto ma już 
opracowaną dokumentację techniczną na budowę 
dróg na Krubinie. Wartość tego przedsięwzięcia to 
12-13 mln zł. – Chcieliśmy zacząć w tym roku od 
budowy głównego kolektora ściekowego i separato-
ra. Bez niego nie możemy nic wybudować, nie do-
stalibyśmy pozwolenia. Wszystko wskazuje na to,  
że po uzyskaniu korzystnej pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska rozszerzymy za-
kres robót o wybudowanie kanalizacji deszczowej  
w Krubińskiej, Dobrej, Ceramicznej, Piwnej, Pta-
siej, Żurawiej i kilku nienazwanych jeszcze drogach  
– powiedział prezydent. – W przyszłym roku byłyby 
tam wybudowane jezdnie, chodniki, zatoki parkin-
gowe, ścieżki rowerowe i oświetlenie. Jeżeli uda 
nam się skorzystać z programu schetynówek i po-
zyskać dodatkowe 3 mln zł zrobimy to w rok. Jeśli 
nie, zadanie zostanie rozłożone na 2 lata. Do poło-
wy przyszłego roku będzie też wybudowana droga 
wzdłuż torów kolejowych.

W przyszłym roku ruszy budowa 
kanalizacji sanitarnej na Bielinie
Prezydent upewnił też mieszkańców, że w przy-
szłym roku ruszy budowa kanalizacji sanitarnej 
na Bielinie. Prace potrwają do 2014 roku. – W tym 
roku mamy jeszcze w planach wybudowanie odcin-
ków pętli miejskiej od ul. Płockiej do Kasprzaka, 

O przyszłości Krubina, Bielina, Sońskiej i Skłodowskiej
17 maja prezydent Waldemar Wardziński spotkał się z mieszkańcami osiedla „Słoneczne”. W budynku starej cegielni przy ul. Ceramicz-
nej 3 rozmawiano o bieżących i przyszłych inwestycjach prowadzonych przez miejski samorząd w rejonie krubina, krubinka i Bielina. 
mieszkańcy mówili o swoich bolączkach, prezydent przedstawiał dokumenty i plany, wyjaśniając, jak długa i skomplikowana jest dla sa-
morządu droga od decyzji o inwestycji do jej realizacji.

tach, chociaż starosta jako zarządca ma pieniądze 
na utrzymanie swoich dróg. Złożyłem deklarację, 
że poniesiemy połowę kosztów budowy Sońskiej. 
Trudno, najwyżej nie wybudujemy 2-3 osiedlowych 
dróg… Otrzymałem nieoficjalną informację, że  
w 2013 r. w budżecie powiatu będą uwzględnione 
koszty projektu remontu Sońskiej, realizacja  
w 2014 roku.

Co nurtuje 
mieszkańców ul. Skłodowskiej
Dlaczego nie doszło do wykonania tunelu, który 
pod torami połączyłby Ceramiczną z ul. Skłodow-
skiej? Sprawa wciąż bulwersuje mieszkańców tej 
ulicy. – Już w 2007 roku przedstawiciele PKP PLK 
przekazali nam, że badania wykazały w tym miejscu 
bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Stwierdzili, 
że nie są w stanie udźwignąć ponad 40 mln kosztów  
inwestycji i jej utrzymania – wyjaśniał prezydent.  
– Wybudowanie kładki, czy wiaduktu pieszo-rowe-
rowego to wydatek ok. 6 – 7 mln zł. Dla porówna-
nia –12 mln zł kosztuje budowa dróg na Krubi-
nie. Kiedy dowiedzieliśmy się, że tunelu kolej nie 
wybuduje, wynegocjowaliśmy alternatywną drogę 
– połączenie Krubina z ul. Kasprzaka, bo w spra-
wie odciążenia Sońskiej było i jest bardzo dużo 
interpelacji radnych i mieszkańców. Mieszkańcy 
ul. Skłodowskiej skarżyli się też, że ich droga jest 
utwardzona tylko do pewnego odcinka. Ciężko 
przejechać samochodem, w deszczową pogodę 
trudno nawet przejść.  
– W tym roku zaplanowaliśmy modernizację tej czę-
ści ul. Skłodowskiej, gdzie nie ma dywanika asfal-
towego. Utwardzimy ten odcinek metodą potrójnej 
emulsji. Dla porównania – taką nawierzchnię poło-
żyliśmy na Rycerskiej. Uzbrojenia i odwodnienia  
ul. Skłodowskiej w tej chwili nie da się zrobić. Na 
taką inwestycję trzeba poczekać – poinformował  
W. Wardziński. Dodał, że w podobny sposób zosta-
nie utwardzona Wrzosowa, co pozwoli też na lep-
szy dojazd do kościoła przy ul. Ludowej.

K.D., E.B.

Osiedlowa salka okazała się za ciasna na takie spotkania

Po maturze, maj 1939 r. Ilustracja z książki E. lewandowskiego, 
Sylwetki ciechanowskich nauczycieli, cz. 2, Ciechanów 1997

Na zjeździe wychowanków ciechanowskich gim-
nazjów w 1957 roku, drugim z kolei, a pierwszym 
po wojnie, Robert Bartołd powiedział: „Jesteśmy tu 
dziś jak wędrowne ptaki, które po długim locie za-
pragnęły odwiedzić swe stare gniazdo. Wielu z nas 
ogląda się… szuka… czasem znajduje… czasem z 
zawodem dowiaduje się, że już próżne szukanie…” 
Od wielu lat z tą myślą spotykają się dawni liceali-
ści w siedzibie swojej szkoły. Kiedyś był to budy-
nek przy ul. Kopernika, dziś — przy ul. 17 Stycz-
nia. Na zjeździe w 1969 roku świętowano 50–lecie 
istnienia szkoły. Upłynęły 43 lata i na tegorocznym 
będzie celebrowana okrągła, setna rocznica. Coś się 
nie zgadza? Owszem. I to nie z winy nauczycieli 
matematyki. Najwyraźniej w końcu lat 60. posta-
nowiono uhonorować gimnazjum, które rozpoczę-
ło funkcjonowanie w niepodległej Polsce. Dzisiaj 
sięgnięto nieco dalej w przeszłość. Wybrano datę 
utworzenia w 1912 roku progimnazjum męskiego. 
To bardzo piękny jubileusz, ale można zadać pyta-
nie, czy dla kobiet nauka była wówczas niedostęp-
na? Nic podobnego, w Ciechanowie funkcjonowały 
pensje, z których ostatnia, prowadzona przez Annę 
Kupczyńską, a następnie Romanę Grabowską, roz-
winęła się z czasem (podobnie jak progimnazjum 
Topolińskiego) i uczennice pobierały naukę już na 

100 lat Krasiniaka
poziomie gimnazjalnym. Trudno tu 
o konkretne daty, a jak bez daty obchodzić ju-
bileusz? Czy tylko to jest przyczyną, że histo-
ria ciechanowskich gimnazjów jest zdecydo-
wanie rodzaju męskiego? Trudno zaprzeczyć, 
że uczennice i wychowanki są tylko tłem dla 
swoich kolegów – i tak jest do dziś. W książ-
ce zawierającej wywiady Andrzeja Kaluszkie-
wicza z absolwentami wśród  
22 rozmówców są trzy kobiety. Czym muszą 
się wsławić obecne uczennice, aby w przy-
szłości proporcje się wyrównały?
Po tych narzekaniach przydałby się pozy-
tywny akcent. Przypomnijmy więc na tych 
łamach, że to w środowisku nauczycieli i uczniów 
szkoły narodziły się przed wojną ciechanowskie 
czasopisma. Pierwsza była uczniowska „Iskra”, 
w której zadebiutował autor Dziejów Ciechanowa 
i ziemi ciechanowskiej Stanisław Pazyra oraz Sta-
nisław Łukaszewicz, którego powieść Rodowód, 
wydana w 1964 roku wywołała wielkie oburzenie 
wśród kolegów i nauczycieli. Krótko ukazywał się 
„Tygodnik Mazowiecki” wydawany przez nauczy-
cieli pod red. Edwarda Stamma. Dłuższy był żywot 
„Kroniki Ciechanowskiej” redagowanej przez na-
uczyciela geografii Czesława Słońskiego. Po wojnie 

do „Głosu Ciechanowa” pisał Robert Bartołd. Był 
on też jednym z czołowych autorów „5 Rzek”, wy-
dawanych przez przedwojennego polonistę Teodora 
L. Młynarskiego.
Dziś uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zygmunta Krasińskiego wydają własne pisemko pt. 
„Szarak”. Pewnie nie myślą jeszcze o tym, czy będą 
chcieli spotkać się po latach, aby, jak powiedział 
Robert Bartołd: „…chociaż we wspomnieniu prze-
żyć to, co było w młodości naszej miłe, durne lub 
chmurne”. Jednego możemy być pewni: nie przyj-
dzie im do głowy cytować wówczas Mickiewicza 
czy Krasińskiego. 

Mirosława Lewandowska-Wołosz
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XVIII sesji 
26 kwietnia 2012 r.

nr 217/XViii/2012 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów  
za 2011 rok. 
nr 218/XViii/2012 w sprawie udzielenia Prezyden-
towi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2011 rok.
nr 219/XViii/2012 w sprawie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych na terenie miasta Ciechanów.
nr 220/XViii/2012 w sprawie uchylenia uchwały  
Nr 457/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
29 czerwca 2006 roku w sprawie zbycia nierucho-
mości w przetargu. 
nr 221/XViii/2012 w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „KRUBIN II” w Ciechanowie. 
nr 222/XViii/2012 zmieniająca uchwałę Rady Mia-
sta ustalającą wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XIX sesji 
31 maja 2012 r.

nr 223/XiX/2012 w sprawie zmiany Miejscowe-
go Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Pro-
blemów Alkoholowych. 
nr 224/XiX/2012 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemcy.
nr 225/XiX/2012 w sprawie zmiany uchwały  
Nr 463/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
29 czerwca 2006 roku. 
nr 226/XiX/2012 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości. 
nr 227/XiX/2012 w sprawie zmiany Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Cie-
chanowa na 2012 rok. 
nr 228/XiX/2012 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ciechanów”.
nr 229/XiX/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciecha-
nów.
nr 230/XiX/2012 w sprawie zmiany uchwały bu-
dżetowej na rok 2012. 
nr 231/XiX/2012 w sprawie zaciągnięcia po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 
finansowanie budowy kanalizacji deszczowej  
w ulicy Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, Pta-
siej, Żurawiej i Piwnej w Ciechanowie. 
nr 232/XiX/2012 w sprawie wniesienia dopłat do 
spółki komunalnej pn. Zakład Komunikacji Miej-
skiej w Ciechanowie Spółka z o.o.
nr 233/XiX/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola 
Nr 3 w Ciechanowie. 
nr 234/XiX/2012 w sprawie nadania Honorowe-
go Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. 
nr 235/XiX/2012 w sprawie nadania Honorowe-
go Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 236/XiX/2012 w sprawie nadania Honorowe-
go Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 237/XiX/2012 w sprawie nadania Honorowe-
go Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Interpelacje radnych
Tomasz kałużyński poprosił o podanie szcze-
gółów, dotyczących organizacji Strefy Kibica 
na Placu Jana Pawła II. Zapytał też o remont 
bieżni na stadionie i poruszył kwestię uchwa-
lenia programu dla ciechanowskiego sportu. 
Radny chciał poznać zaangażowanie miasta 
w przygotowanie przy wsparciu programu unij-
nego lokalizacji nowych inwestycji. Postulował 
też konieczność wypracowania jednoznaczne-
go stanowiska w sprawie stoisk na deptaku.

janusz Szymańczyk przekazał prośbę miesz-
kańców wspólnoty Villa Art o zapewnienie 
bezpiecznego wjazdu w ulicę dojazdową do ich 
posesji od strony ul. Mikołajczyka (np. montaż 
lustra). W imieniu mieszkańców wspólnoty 
zapytał też, czy w pasie tej drogi inwestor pla-
nujący budowę budynku wielorodzinnego nie 
wybuduje miejsc parkingowych.

krzysztof Łyziński interpelował w sprawie 
niekompletnego oznakowania poziomego na 
Placu Kościuszki (brak zaznaczonej osi jezdni) 
oraz powtarzających się awarii sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Tatarskiej 
i 3 Maja. Radny poruszył sprawę zalewania 
przez wody opadowe ul Lechonia (jest wśród 
planowanych inwestycji) oraz ul. Traugutta.

Leszek Ryms postulował, żeby całościowo potrak-
tować sprawę inwestycji na stadionie. Interesował 
się też zakresem i ewentualnymi wynikami badań 
wad postawy uczniów miejskich szkół oraz szcze-
gółami przekazania przez miasto przyznanej rok 
temu dotacji dla sekcji piłki ręcznej MKS „Jurand”.

dariusz Węcławski zapytał o czas trwania objaz-
du na Robotniczej, naprawę nawierzchni i budowę 
chodnika w ul. Mleczarskiej oraz plotki o bankruc-
twie MOSTOSTAL-u. Poruszył sprawę hałasu  
w czasie treningów drifftingu na terenie giełdy i za-
padających się studzienek na Kolbego. Zaintereso-
wał się też, czy Urząd Miasta ma konta na portalach 
społecznościowych.

Zdzisław dąbrowski podziękował ZWiK za inter-
wencję w sprawie niedoborów wody na wyższych 
kondygnacjach na osiedlu Płocka i zapytał, czy to 
operacja doraźna, czy podjęte działania rozwiążą 
problem docelowo, czy też konieczna jest tu jakaś 
inwestycja.

andrzej Bayer zasygnalizował problem parkowa-
nia samochodów w miejscach podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych i wózków z dziećmi. Radny 
poprosił, żeby Straż Miejska zdyscyplinowała kie-
rowców, którzy w taki sposób utrudniają swobodny 
dostęp do budynków.

oprac. E.B.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Walne 
w miejskich 
spółkach
Maj i czerwiec to czas Zwyczajnych 
Zgromadzeń Wspólników w spółkach 
miejskich, podczas których ocenia się wy-
niki ubiegłorocznej pracy zarządów 
i rad nadzorczych. 24 maja  analizie pod-
dano efekty pracy TBS, 25 maja – PUK, 
5 czerwca – ZKM, 12 czerwca – ZWiK, 
a 20 czerwca – PEC. Zarządom i radom 
nadzorczym spółek udzielono absoluto-
rium. 

red.

Umowa dzierżawy między miastem a warszaw-
ską firmą Real Estate Development Company 
Sp. z o.o. 20 arów gruntu przy ul. Sienkiewicza 
79 została zawarta 27 maja 2002 r. na czas nie-
określony. 19 października 2011 r. nowym wła-
ścicielem nieruchomości została FIRMA BAL-
KAN Krystyna Baluta z siedzibą w Olecku. 
Tego samego dnia do Urzędu trafił podpisany 
przez nowych właścicieli aneks do wcześniej-
szej umowy, zmieniający czas jej obowiązy-
wania z nieokreślonego na określony – do 31 
marca 2012r.
Po upływie tego terminu miasto wystosowało 
pismo, w którym czytamy: „Z uwagi na fakt,  
iż przedmiotowy grunt dotychczas wykorzysty-
wany był do prowadzenia działalności handlo-
wej – Bazar Osiedlowy BLOKI, proszę  

kupcy handlujący w części bazarku przy PkP, która przypada na 20-arową działkę  
nr 90300 byli rozżaleni. W tym miejscu lada chwila rozpocznie się budowa dużego 
obiektu handlowego, więc kupcy nie mogą już tam handlować. Część z nich obwiniała 
to miasto, ponieważ to do miejskiego samorządu wnosili opłaty za swoje stoiska. Pro-
blem w tym, że teren został sprzedany przez właściciela, a nie jest nim gmina miejska, 
która tylko dzierżawiła działkę.

Kupcy handlują w nowym miejscu

Honorowi 
obywatele miasta
Na XIX sesji radni jednogłośnie podję-
li uchwały w sprawie nadania Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów 
przedstawicielom miast partnerskich. Za-
szczytne tytuły otrzymają: primator Brezna 
Jaroslav Demian, mer Meudon Herve Marse-
ille, mer Chmielnickiego Sergiej Mielnik  
i burmistrz Haldensleben Norbert Eichler. 
Uroczystość odbędzie się podczas nadzwy-
czajnej sesji Rady Miasta, 29 czerwca o godz. 
14.00 w Hotelu „Atena”.

red. 
 

o niezwłoczną odpowiedź, na jakich warunkach  
  i w jakim okresie miasto może dalej korzystać 
z gruntu”. Pismo, podpisane przez kierownika 
Wydziału Działalności Gospodarczej Eugeniusza 
Sadowskiego, nie doczekało się odpowiedzi. W te-
lefonicznej rozmowie miejskim urzędnikom udało 
się jedynie uzyskać informacje, że działka została 
sprzedana, ma być tam usytuowany obiekt handlo-
wy, a właściciel nie jest zainteresowany przedłuże-
niem dzierżawy nawet na krótki okres.
4 czerwca E. Sadowski spotkał się z handlującymi 
i zaproponował im ustawienie rzędu stoisk na par-
kingu oraz wjeździe za dawną Panoramą. – Kupcy 
z zadowoleniem przyjęli naszą propozycję. W rezer-
wie mamy jeszcze, niewykorzystywany w soboty, je-
den rząd stołów – mówi E. Sadowski. Od 9 czerwca 
kupcy handlują już w nowych miejscach.

E.B.
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– Pomimo ogromnie solidnej pracy zarzą-
du ZKM i podejmowania szeregu działań 
naprawczych sytuacja ekonomiczna spółki 
z roku na rok jest coraz gorsza. Podejmo-
wane przez zarząd działania ratunkowe na 
pozostałej działalności (stacja diagno-
styczna, serwis ogumienia, stacja paliw 
czy autokar turystyczny) ratują sytuację, 
ale nie są w stanie odwrócić negatywnego 
trendu zmniejszania się w każdym kolej-
nym roku ilości przewożonych pasażerów 
– wyliczał Tomasz Kałużyński podczas 
majowej sesji Rady Miasta. – Oczekuję od 
zarządu ZKM i pana prezydenta przedsta-
wienia radzie dalszej koncepcji działania 
przedsiębiorstwa – stwierdził radny. 

Radni wielokrotnie podejmo-
wali decyzje o ulgach
Zdzisław Dąbrowski zwrócił uwagę, że na kondy-
cję finansową spółki wpłynęły decyzje Rady Miasta 
o zwolnieniu z opłat i ulgowych przejazdach.  
– Na sesjach był koncert życzeń, komu jeszcze na-
leży udostępnić darmową jazdę. To od nas będzie 
zależało, ile budżet miasta może dołożyć do spółki. 
Dobrze będzie przed podejmowaniem takiej decyzji 
użyć kalkulatora, bo inaczej spółka nie ma racji 
bytu na wolnym rynku – przestrzegał radny. W po-
dobnym tonie wypowiedziała się zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. – Radni wielokrotnie podejmo-
wali decyzje o ulgach, więc trudno nie zauważyć 
roli Rady w kształtowaniu systemu komunikacyjne-
go Ciechanowa. Chcielibyśmy, żeby państwo mogli 
także uczestniczyć w procesie wybierania rozwią-
zań najlepszych dla spółki – zasugerowała Ewa 
Gładysz.

Public Transport Consulting  
bada i stawia diagnozę
Propozycję radykalnych zmian w funkcjonowaniu 
lokalnych przewozów przedstawiła Firma Public 
Transport Consulting, która od lat zajmuje się dia-
gnozowaniem sytuacji regionalnej komunikacji 
miejskiej. Zarząd ZKM zlecił PTC badania marke-
tingowe, a miasto analizę ich wyników. Firma zba-
dała m.in: podaż usług ciechanowskiej komunikacji 
miejskiej, popyt na te usługi, liczbę pasażerów, ro-
dzaje biletów i uprawnień do przejazdów ulgowych. 
Oceniono przychody, koszty i rentowność poszcze-
gólnych linii w świetle wyników badań marketingo-
wych. Opracowano koncepcję optymalizacji lokal-
nej komunikacji. Wyniki badań przeprowadzonych 
w końcu października 2011 r. przedstawił na sesji 
właściciel PTC Marcin Domański.

Życzenia pasażerów
– Zbadaliśmy wszystkie kursy. W każdym pojeździe 
był ankieter, każdego pasażera proszono  
w trakcie badań o bilet, o uprawnienie do przejazdu 
ulgowego lub bezpłatnego. Dzięki temu byliśmy 
w stanie policzyć bardzo szczegółowo przychodo-
wość. Badaliśmy także rzeczywisty czas przejazdu. 
Przy okazji zebraliśmy kilkaset uwag, ponieważ pa-
sażerowie gremialnie je zgłaszali ankieterom  
– relacjonował M. Domański. Najwięcej uwag do-
tyczyło braku symetrii trasy linii 0 w przeciwnych 
kierunkach, konkretnie pomijania osiedla 40 – lecia 

Sesja Rady Miasta – ZKM w obliczu ważnych decyzji

W komunikacji miejskiej nadchodzi – a raczej nadjeżdża – nowe
nieopłacalne przewody, sztukowanie deficytu dochodami z dodatkowej działalności, duże dopłaty z miejskiego budżetu do tzw. wozokilo-
metrów – oto realia funkcjonowania lokalnego przewoźnika w mieście średniej wielkości. jak ulał pasują do ciechanowskiego Zkm.  
Coraz większe koszty paliwa, coraz mniej pasażerów i wpływów ze sprzedaży biletów. Skutek – cięcie kosztów, mniej linii, rzadziej jeżdżą-
ce autobusy. Skutek? Coraz mniej pasażerów, itd. … jednym słowem błędne koło i rosnące dotacje z budżetu miasta. na majowej sesji rad-
ni jednogłośnie zdecydowali o wniesieniu 400 tys. zł dopłaty do Zkm. W poszukiwaniu rozwiązania Zkm zatrudnił specjalistów, którzy 
zbadali przewozy, postawili diagnozę i zaproponowali kurację: cięcie linii i zmianę tras. W zamian obiecują mieszkańcom autobusy  
co 10 – 20 minut na najczęściej uczęszczanych trasach.

i południowej części ul. Armii Krajowej. Inne za-
strzeżenia dotyczyły nadmiernego skomplikowania 
tras i rozdrobnienia oferty. Pasażerowie liczą też na 
poprawę skomunikowania Placu Kościuszki 
z ul. 17 Stycznia. Najbardziej pożądane są połącze-
nia z rejonem szpitala oraz zintegrowanie przystan-
ków wszystkich linii pod dworcem kolejowym. 
– W świetle wyników badań jest on w tej chwili 
mniej ważnym celem i źródłem ruchu niż szpital 
– zwrócił uwagę M. Domański.

Trasy o zbyt wielu wariantach
Obliczono, że 20 ciechanowskich autobusów łącz-
nie wykonywało 390 kursów w dniu powszednim, 
180 w sobotę, 165 w niedzielę. Pasażerów przewo-
żono na 11 liniach w aż 105 wariantach tras. Naj-
bardziej skomplikowane okazały się „2” i „4”, 
w ramach których wyznaczono odpowiednio 19 
i 14 wariantów tras. Nawet najmniej skomplikowa-
na „0” miała ich aż 5. – Wielowariantowość tras 
wynikała ze skrócenia niektórych kursów w stosun-
ku do wariantu podstawowego, w celu ograniczenia 
kosztów. To system zbyt skomplikowany, zrozumiały 
tylko dla stałych użytkowników. Klient incydentalny 
poddaje się, wybiera pójście na piechotę, przejazd 
rowerem, samochodem – wyjaśniał właściciel PTC. 
W dzień powszedni z miejskiej komunikacji korzy-
stało 7687 pasażerów, z czego 2/3 z czterech linii: 
„0”, „2”, „3”, „4”. – To najważniejsze połączenia, 
cała reszta ma tylko znaczenie społeczne, na pewno 
nie finansowe dla spółki – stwierdził Domański.

Po 17.00 komunikacja miejska  
w Ciechanowie zamiera
  – O zgrozo, 70-miejscowe autobusy w Ciechano-
wie przewożą średnio na kilometr tylko 1,9 pasa-
żera, czyli przedni rząd w samochodzie osobowym 
– ubolewał M. Domański. – Dopiero przy 5 uważa 
się, że sieć jest na tyle efektywna, że wymaga około 
1/3 dopłaty ze środków budżetowych.
W przeciętnym miesiącu z komunikacji miejskiej 
w Ciechanowie skorzystało 181 tys. pasażerów, 
w skali roku ma miejsce 2,1 mln przejazdów. Naj-
większy udział ma w nich linia „0”, która zabiera 
21% wszystkich pasażerów. Najwięcej pasażerów 
w dniu powszednim odnotowuje się w porze mię-
dzy godzinami 14 – 17, co odpowiada tradycyjne-
mu popołudniowemu szczytowi przewozowemu. 

Wieczorami komunikacja miejska  
w Ciechanowie zamiera. Od 17 do 20 jeździ 
już tylko 6,5% wszystkich pasażerów, póź-
niej jedynie 1%. – Wszelkie kursy po 18.30 są 
tylko świadczeniem społecznym, bardzo słabo 
wykorzystywanym przez mieszkańców miasta 
– stwierdził ekspert z PTC.
Z badań firmy wynika, że za dużo było kur-
sów po godz. 16.30 i w godzinach wczesno 
porannych. – Należy je przesunąć na godziny 
w szczycie, co powinno pobudzić ruchliwość 
komunikacyjną i przychody – diagnozował 
Domański.

70% pasażerów podróżuje  
na podstawie biletów ulgowych 
lub nieodpłatnie
Wyniki badań marketingowych zilustrowa-

ły niekorzystną dla ZKM strukturę popytu – blisko 
70% pasażerów podróżuje na podstawie biletów 
ulgowych lub nieodpłatnie. To 3 grupy osób: starsi, 
którzy ukończyli 75 lat, uczniowie do 25 roku życia 
oraz emeryci i renciści. Mimo atrakcyjności ceno-
wej niewielkim popytem cieszą się bilety week-
endowe oraz dekadowe na okaziciela. Ankieterzy 
ustalili też kwoty przychodów. W dniu powszednim 
to 10 550 zł, w soboty – 3 778 zł, w niedzielę  
– 2 141 zł, co przeciętnie daje miesięcznie  
247 362 zł. – Przy obecnych kosztach przewozów 
łączny poziom deficytu wynosi 277 502 zł – tyle bra-
kuje w przeciętnym miesiącu – wyliczył Domański. 
PTC zaproponowała zmniejszenie maksymalnej 
liczby pojazdów w ruchu z 20 do 16, (spółka już 
zaczęła wprowadzać to w życie) oraz skupienie 
tras wszystkich linii obsługujących wspólnie dany 
kierunek. – Chodzi o to, aby autobusy nie jeździ-
ły stadami. Przy dobrze ułożonym rozkładzie jazdy 
kursy będą nie rzadziej niż co pół godziny – zapew-
nił Marcin Domański.

10 linii komunikacyjnych
W koncepcji Public Transport Consulting ZKM 
powinien wycofać się z obsługi gminy, chyba, że ta 
odpowiednio zapłaci za przewozy. Dziś do miejsco-
wości ościennych jeździ znikoma ilość osób, co jest 
zupełnie nieopłacalne.
 Ciechanów ma obsługiwać 10 linii autobusowych. 
– „Zerówkę” zastąpiliśmy „7” i „17”. „Jedynkę” 
puściliśmy przez Aleksandrówkę, przy okazji popra-
wiamy dostępność komunikacyjną rejonu ul. Prza-
snyskiej, Bukietowej, Gruduskiej. „2” integrujemy 
z „8”, w ten sposób uzyskujemy wysoką częstotli-
wość kursów od Asnyka do Krubina, ewentualnie 
do ogródków działkowych w Grędzicach – szczegó-
łowo objaśniał Domański. – „5” przedłużamy 
do Asnyka, w ten sposób uzyskujemy lepszą obsługę 
komunikacyjną Kargoszyna. „6”. „8” oraz „13” 
mają być zlikwidowane, „12” ograniczamy tylko do 
kursów szczytowych, a do granicy miasta obok dru-
karni wybrane kursy „4” i „14” tylko w godzinach 
szczytu. 
Najbardziej cieszy obietnica, że pasażerowie będą 
krócej czekać na przystankach. – Chcemy osiągnąć 
efekt, jakiego w Ciechanowie jeszcze nie było – na 
wspolnych trasach autobusy co 10-20 minut. Ta 
sama liczba wozokilometrów, zupełnie nowa jakość 
–  prognozował Marcin Domański.

Ewa Blankiewicz

Marcin Domański z Public Transport Consulting
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Fontanna ma własną stację uzdatniania wody. Oczyszcza ciecz, która krą-
ży w zamkniętym obiegu: wyrzucona w górę wraca bocznymi przelewami do 
podziemnych zbiorników, gdzie zostaje oczyszczona zanim znów znajdzie się 
na powierzchni. Projektant przewidział, że będą się tu bawić dzieci, dlatego 
zrobił wszystko, żeby urządzenie było bezpieczne dla najmłodszych. Okazało 
się jednak, że niektórym mieszkańcom na tym nie zależy. W kratkach przele-
wowych znaleziono mnóstwo niedopałków, psiej sierści i innych nieczystości 
a do pomieszczenia z automatyką wdarła się piana z chemikaliów, które ktoś 
wlał do fontanny. By w przyszłości zapobiec tego rodzaju incydentom Urząd 
Miasta postanowił opracować regulamin użytkowania obiektu, który stanie 
obok fontanny. Regulamin zawiera prośbę, żeby nie zatykać dysz, nie siadać 
na nich i nie stawać. Ze względu na bawiące się w fontannie dzieci nie wolno 
tam wprowadzać 
psów, wjeżdżać 
na rowerach, 
deskorolkach, 
łyżworolkach… 
Nie wolno też za-
śmiecać obiektu 
i zanieczyszczać 
wody chemika-
liami. Takie za-
chowanie może 
zakończyć się 
mandatem.

A.G.

Zatroszczmy się wspólnie 
o to miejsce
W upalne dni fontanna na Pl. jana Pawła ii cieszy się ogromnym 
powodzeniem. największą frajdę mają dzieci. Radosnej zabawie 
w strzelających w górę strumieniach towarzyszą piski i beztroski 
śmiech. nie sposób utrzymać dzieci z dala od wody, dlatego niektó-
rzy opiekunowie dali za wygraną i zaczęli przynosić ze sobą ręczni-
ki i ubrania na przebranie.

Miejska pętla nabiera kształtu
Wewnętrzna pętla komunikacyjna połączy dzielnicę przemysłową z Bielinem. W tej właśnie 
części – między drogami krajowymi nr 50 (ul. kasprzaka) i 60 (ul. Płocka) – toczą się teraz 
najbardziej zaawansowane prace. Pętla będzie tu biegła częściowo po tzw. istniejących śla-
dach, w większości jest jednak budowana od podstaw.

ul. Mleczarska

ul. Tysiąclecia

– Chcemy, żeby ten odcinek był oddany w pierwszej kolejności. To bardzo 
usprawni komunikację w mieście. Jeśli nie będzie żadnych komplikacji bu-

dowa tej części pętli może zakończyć się już w przyszłym roku 
– mówi Ewa Gładysz, zastępca prezydenta Ciechanowa. Mię-

dzy ul. Płocką i Tysiąclecia wybudowano już kanalizację 
deszczową. Na odcinku od ul. Tysiąclecia 

w kierunku mostu trwa przygotowanie pod-
łoża pod drogę. Na Bielinie nieba-

wem rozpocznie się palowanie 
pod budowę mostu na Łydyni. 

Wykonawca pętli, firma Euro-
via wróci na odcinek między 

ulicami Gostkowską i Wojska 
Polskiego. Archeolodzy za-

kończyli już badanie obu 
zlokalizowanych tu zna-

lezisk archeologicznych. 
Szerzej piszemy o nich 

na str. 15.
red. 

Mapa przedstawia przebieg pętli między 
ulicami Płocką i Kasprzaka.
Na zdjęciu obok most na Bielinie w trakcie 
rozbiórki. W oddali widać powstającą petlę

Zielony mosteczek  
już się nie ugina…
Stary drewniany mostek przez Łydynię na Bielinie  
został rozebrany, W jego miejscu pojawi się most 
z prawdziwego zdarzenia, z jednopasmową jezdnią, 
ścieżką rowerową i chodnikami. Będzie częścią we-
wnętrznej pętli komunikacyjnej, którą do końca  
2014 r. ma wybudować w Ciechanowie firma Eurovia. 
Stara droga jest już rozkopana, wkrótce rozpocznie 
się palowanie pod nowy most, więc kierowcy muszą 
korzystać z objazdu ulicami: Mleczarską i Tysiącle-
cia. Objazd jest oznakowany, zgodnie z zatwierdzoną 
organizacją ruchu. Pracownicy Wydziału Inwestycji 
sprawdzili nawet miejsce starego kamienistego brodu 
przez rzekę (w stronę Niechodzina), z którego nie-
gdyś korzystali okoliczni rolnicy. Okazało się jednak, 
że Łydynia nieco zmieniła nurt, jest na tym odcinku 
głębsza i tak zarośnięta, że przebycie jej jakimkolwiek 
pojazdem nie jest możliwe.                                   E.B.

Zapraszamy 
do udziału w konkursie
Prezydent Ciechanowa ogłosił 15. edycję konkursu na najład-
niejszą posesję. do udziału zapraszamy mieszkańców domów 
jednorodzinnych, wielorodzinnych, właścicieli balkonów  
i ogródków na terenach budownictwa wielorodzinnego oraz 
zarządców obiektów użyteczności publicznej. 
Druki zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 
Miasta przy ul. Wodnej 1 lub w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska przy ul. 17 Stycznia 56a. Regulamin oraz zgłosze-
nie dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miasta www.umcie-
chanow.pl. Do 17 sierpnia najpiękniejsze ogrody mogą zgłaszać osoby 
fizyczne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą 
właściciela posesji lub balkonu).    

                                                           
  red.

I miejsce w ubiegłorocznym konkursie w kategorii budynki jednorodzinne  
(ul. Parkowa 47)
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Zyskał Pan przydomek prezydenta od ulic 
i chodników. Zastał Pan Ciechanów nie tylko  
z polnymi drogami w każdej dzielnicy, ale cały-
mi osiedlami bez kostki i asfaltu.
I bez kanalizacji deszczowej, sanitarnej, nawet bez 
dostępu do sieci wodociągowej. Nic dziwnego,  
że mieszkańcy tego najbardziej chcieli. Pisali o tym 
w ankietach, zgłaszali do magistratu, do radnych, ci 
potem interpelowali na miejskich sesjach. Ciężko 
nadrobić takie zaległości, ale postaraliśmy się  
o pieniądze z UE i z rządowego programu „sche-
tynówek”. Podsumowanie wygląda tak: zbudowa-
liśmy od podstaw całe osiedle Zachód i dużą 
część śródmieścia. Krubin ma już kanalizację, 
w przyszłym roku zrobimy ulice. Na Bielinie  
w 2014 roku kanalizacja, póżniej drogi. 
Oprócz tego zbudowaliśmy wiele ulic  
w praktycznie każdej dzielnicy. To nie zna-
czy, że w tej działce nie zostało nic do zrobie-
nia. Powstają nowe ulice, starych też jeszcze 
sporo czeka na swoją kolej. Cały czas te kilo-
metry dróg gruntowych nie dają mi spokoju, 
bo za tym stoją setki mieszkańców, dla któ-
rych to jest codzienna uciążliwość.

jest jeszcze pętla miejska. Zmieni funkcjo-
nowanie miasta?
Myślę, że radykalnie. W założeniach ma dać 
silny impuls prorozwojowy. Ułatwi dostęp do 
pustych terenów, które okażą się dobrą loka-
lizacją dla osiedli mieszkaniowych i zakładów pro-
dukcyjnych. To powinno przyciągnąć deweloperów 
i innych inwestorów. Będziemy mogli objechać 
wkoło cały Ciechanów, szybko dostać się do dziel-
nicy na drugim końcu miasta. Wiele osób zdziwi 
się, jakie ono jest rozległe, dostrzeże inną stronę 
miasta. Za 10 – 15 lat ludzie będą się zastanawiać, 
jak można było bez tej pętli żyć…

do dobrego szybko się przyzwyczajamy. Traktu-
jemy jako oczywistość.
W miarę budowania rośnie apetyt. Kiedy w 2004 
roku powstały 24 ulice na osiedlu Zachód poja-
wiły się dziesiątki wniosków o zbudowanie dróg. 
To samo w przypadku wielofunkcyjnych boisk ze 
sztuczną nawierzchnią. Zbudowaliśmy pierwsze 
przy Zespole Szkół przy Czarnieckiego na Śmieci-
nie i od razu pojawiły się oczekiwania, żeby każda 
szkoła takie miała. No i ma. Teraz ćwiczymy to 
przy okazji placów zabaw. To efekt kuli śniegowej. 
Te oczekiwania ludzi są naturalne. Rozumiem nie-
cierpliwość. Też bym chciał więcej, szybciej… Ale 
na wszystko od razu nie wystarczy, więc ustalamy 
priorytety.

Co wyrasta na priorytet, kiedy miasto dużo le-
piej skomunikowane, liczne parkingi wybudo-
wane?
Teraz powinniśmy zacząć budować miejsca wy-
poczynku dla osób dorosłych i mocno dorosłych. 
Takich miejsc nam brakuje. Kiedy podstawowe 
potrzeby są w miarę zaspokojone – podkreślam, 
w miarę, bo w indywidualnym odczuciu może 
przecież być inaczej – można się skupić na tym, 
co życie uprzyjemnia. Przecież chcemy nie tylko 
dojść do domu suchą stopą, ale i odpocząć w miłym 
otoczeniu.

niewielkie inwestycje, czy przedsięwzięcie na 
miarę pętli? ambitne, kosztowne, zmieniające 
oblicze Ciechanowa…
Jedno i drugie. To ambitne, kosztowne, zmieniają-
ce oblicze miasta to bulwary nad Łydynią. Już nasi 
pradziadowie wiedzieli, że najlepiej osiedlać się 
nad rzeką. My ciechanowianie mamy rzekę, ale cała 
zabudowa jest od niej niejako odwrócona plecami. 

Zagospodarowanie otoczenia Łydyni, parki, ścieżki rowerowe – z prezydentem Waldemarem Wardzińskim 
o planach samorządu na najbliższe lata rozmawia Ewa Blankiewicz

Tutaj dzisiaj są szuwary… ale będą bulwary
Na razie obszar wzdłuż rzeki to tylko zielony kory-
tarz, który wentyluje miasto. Bardzo dobrze spełnia 
tę funkcję, w dodatku dziką przyrodę upodobały so-
bie ptaki, a w ilu miastach można je słyszeć 
w samym centrum? Ale chciałoby się więcej. Cały 
teren – od zamku przez błonia, oba parki, aż po 
most na Augustiańskiej – powinien wiosną i latem 
żyć. Te miejsca trzeba lepiej zagospodarować, 
stworzyć tereny spacerowe, dołożyć więcej krze-
wów i bylin, ścieżki rowerowe i dla rolkarzy, ścież-
ki fitness dla dorosłych, pomosty, letnie knajpki.

kiedy moglibyśmy sobie na to pozwolić?
Już trzeba o tym myśleć. Konkurs na zagospodaro-
wanie otoczenia rzeki ogłosimy najpóźniej  
w przyszłym roku. Projekt możemy zacząć realizo-
wać po zakończeniu budowy pętli, bo to nie będzie 
tania inwestycja. Warto pomyśleć o dodatkowych 
źródłach finansowania. W tym roku, w 2013 i 2014 
będziemy jeszcze mocno obciążeni finansowo, ale 
te 2 lata pozwolą na dobre przemyślenie koncepcji 
i przygotowanie dokumentacyjne. Od 2015 mo-
żemy już inwestować w otwarcie miasta na rzekę. 
Czeka nas niełatwe zadanie, również ze względu 
na to, że część terenów jest pod szczególnym nad-
zorem jako Zespół przyrodniczo – krajobrazowy 
doliny rzeki Łydyni. Ingerencja w ten obszar jest 
ograniczona, ale dobry projektant na pewno sobie 
poradzi.

miasto zainwestuje w inne miejsca odpoczynku 
poza bulwarami?
Mamy gotowe plany co do Jeziorka. Zbudowaliśmy 
tam plac zabaw, obok chcemy założyć park, bo 
w tej części miasta brakuje terenów zielonych. 
Ścieżki rowerowe, ławki, miejsca dla deskorolka-
rzy, boisko wielofunkcyjne. Pomosty wychodzą-
ce na pogłębiony i oczyszczony zbiornik wodny. 
Mamy na to dokumentację i gotowy wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Chcieliśmy go złożyć w tym 
roku, ale nie było naboru. Trudno, liczymy, że uda 
się w przyszłym roku.

Co z pasażem marii konopnickiej? Teraz wy-
gląda nijako, a to może być ładne dopełnienie 
deptaka.
Zielony zakątek, koniecznie z wodą, jakąś atrakcją 
dla dzieci… To miejsce może tak wyglądać za rok, 
dwa. Nie chodzi tylko o pasaż, tuż obok, np. za 
Krzyżakiem, są niezagospodarowane tereny. Nimi 
też trzeba się zająć. Konkurs na koncepcję zagospo-
darowania pasażu z przyległościami ogłosimy do 
końca tego roku, potem przedstawimy mieszkań-
com do konsultacji. W przyszłym roku powstanie 
projekt techniczny. Jeżeli zdążymy zrealizujemy go 
jeszcze w 2013, najdalej w 2014 roku. 

Przy parku botanicznym marzyłyby się pomosty 
nad kanałami. Plus jakaś przystań dla kajaków, 
rowerów wodnych…
Niestety, te tereny nie należą do samorządu. Są wła-
snością TKKF. Nie stać nas na ich zakup i jedno-
czesne zainwestowanie w otoczenie kanałów. Tutaj 
mamy problem z własnością, z kolei na Krubinie 
nie ma sensu inwestować w zbiornik, dopóki się nie 
zregeneruje po tych latach, kiedy spływały tam ście-
ki z całej okolicy. W 2011r. na Krubinie zbudowali-
śmy kanalizację sanitarną, teraz trzeba podłączyć do 
niej wszystkie domy i wybudować ulice. Tu akurat 

jesteśmy bliżej finału, ale pozostaje kwestia 
jakości krubińskich oczek wodnych. Wyrobi-
ska pocegielniane mają kłopot z utrzymaniem 
stałego poziomu wody. Bez stałego dopływu 
zarastają, zamulają się i spłycają z każdym ro-
kiem. Przede wszystkim te zbiorniki należało-
by połączyć w jedną całość, bo kiedyś zostały 
rozdzielone. To wszystko trzeba brać pod 
uwagę. Ale na wszystko przyjdzie czas, tylko 
po kolei, na miarę możliwości finansowych. 
Póki co na Krubinie wybudujemy ponad 2 km 
ścieżek rowerowych na Ceramicznej, Krubiń-
skiej, Dobrej.

aż się prosi, żeby pociągnąć je Sońską  
i Płońską, do ul. armii krajowej, gdzie po-
łączyłyby się ze ścieżkami w pętli komuni-
kacyjnej.

W ul. Sońskiej powinna być ścieżka rowerowa 
i chodnik. Chcemy nakłonić starostę, żeby zainwe-
stował w tę ulicę, bo to droga nie nasza, tylko po-
wiatu. Miejski samorząd już zadeklarował, że wyło-
żymy połowę pieniędzy – właśnie na ścieżkę 
i chodnik. Kłopot w tym, że na Płońskiej ścieżki nie 
ma i nie będzie – jest za wąska. Ale jest inne roz-
wiązanie. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego „Sońska” zakłada w tym rejonie miasta 
nową ulicę – ma prowadzić od ronda Solidarności, 
za Szkołą Podstawową Nr 4 aż do ul. Armii Kra-
jowej. Nowa ulica byłaby odpowiednio szeroka, 
żeby zgodnie z przepisami zbudować tam ścieżkę 
rowerową.

a ci ludzie, którzy borykają się z niedogodno-
ściami gruntowych dróg? Pewnie woleliby zain-
westować w nie, zamiast w ścieżki rowerowe czy 
parki.
Na pewno nie stracę z oczu tego problemu. Musimy 
zbudować jeszcze ponad 20 km osiedlowych ulic, 
pracy nie zabraknie na kilka kolejnych kadencji. Ale 
na strefy aktywnego wypoczynku też wystarczy. 

mamy szansę na takie stworzenie miejsca spo-
tkań w rodzaju klubokawiarni, jakie miasto 
chciało stworzyć w Polonii? Przytulnego,  
z klimatem, chętnie odwiedzanego? deptak się 
sprawdza w roli przestrzeni publicznej, ale bra-
kuje takiego miejsca pod dachem.
Od lat i władze miasta, i urzędnicy, a myślę, że 
i wielu mieszkańców widziało w tej roli Polonię. 
Miejsce przeróżnych spotkań, ważnych dyskusji, 
niszowych koncertów i kameralnych przedstawień 
teatralnych… Polonia idealnie pasowała ze wzglę-
du na wielkość i położenie przy deptaku. Cóż, mu-
siałem przerwać pat i ustąpiłem staroście, żeby bu-
dynek nie stał dłużej pusty. Mam nowy pomysł na 
takie miejsce, ale poczekam z ujawnieniem planów, 
aż będę miał pewność, że można je zrealizować. 
Przedtem otwarcie mówiłem o zagospodarowaniu 
Polonii, bo nie przyszło mi do głowy,  
że starosta będzie chciał to zablokować. Teraz  
jestem ostrożniejszy.
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Ciechanów zmienia oblicze

1. XIX-wieczny ratusz, zbudowany według projektu Marconiego został  
zrewitalizowany przy wsparciu unijnych funduszy 

2. XIV-wieczny Zamek Książąt Mazowieckich jest widownią nie tylko treningów 
członków Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. Regularnie odbywają się tu 
Spotkania ze Średniowieczem

3. Zrewitalizowany Plac Jana Pawła II to doskonałe miejsce do organizowania  
imprez plenerowych

4. Zamieniona w deptak ul. Warszawska jest ulubionym miejscem spotkań  
młodszych i starszych ciechanowian

5. Nocą Plac Jana Pawła II zdobi fontanna z barwnie podświetlanymi biczami  
wody

2

3

4

5 6 7 8

9

10

11

1

6. Odbywający się od 20 lat Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje  
co roku gromadzi widzów nie tylko na miejskim deptaku

7. Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe, zloty starych samochodów, treningi  
driftingu – miasto słynie z wielbicieli motoryzacji

8. Hala sportowa przy ul. 17 Stycznia po zachodzie słońca

9. Jeden z kilku nowych placów zabaw. Na zdjęciu ten przy ul. Harcerskiej

10. Boisko ze sztuczną murawą przy miejskim stadionie

11. Dzięki inwestycjom PKP zyskaliśmy nowoczesne perony, podziemne przejście, 
powstają cztery bezkolizyjne skrzyżowania z magistralą kolejową oraz kładka dla 
pieszych i rowerzystów, łącząca ul. Widną i Nowokolejową
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W ciechanowskiej Strefie Kibica z estradą 
i telebimem dopingowaliśmy polską drużynę 
w meczu z Rosją. – Tłumy zagrzewały do walki 
naszych po strzelonej bramce Rosjan i oszalały 
z radości po wyrównującej bramce dla Pola-
ków. To emocje nie do opisania – mówi pre-
zydent Waldemar Wardziński, który razem ze 
swoimi zastępcami kibicował naszym na  
placu. – W strefie niemal nie sposób było zna-
leźć osobę, która nie miałaby koszulki, szalika 

Umówiłam się w kafejce na deptaku

Coraz więcej ciechanowian wycho-
dzi z domów i chętnie umawia się 
ze znajomymi „na mieście”. – Lecę 
na spotkanie z kumpelą. Umówiły-
śmy się w ogródku przy cukierni. 
Świetnie, że wreszcie jest się gdzie 
spotkać i pogadać – mówi 17-letnia 
Ania. Pani Michalina w piękne po-
południa lubi posiedzieć na ławecz-
ce w pobliżu skweru św. Piotra.  
– Teraz to szczególnie przyjemne 
miejsce, bo kwitną akacje i wiatr 
przynosi zapach aż tutaj. Kiedyś, 
jak jeździły tędy samochody był tyl-
ko tłok, hałas i smród spalin 

W 2009 r. ruszała przebudowa ul. Warszawskiej. Przekształcenie ulicy w sercu miasta w deptak budziło wiele emocji. Były nadzieje  
i obawy. Przetrwaliśmy głębokie wykopy, niewygody, utrudnienia w ruchu kołowym. mieszkańcy szybko oswoili się z nowym miejscem 
i docenili je tłumnie odwiedzając deptak. Przy lokalach pojawiły się pierwsze ogródki. dziś jest ich już 5.

Gorący doping w ciechanowskiej Strefie Kibica

48 345 24 55 - numer bezpieczeństwa 
1 czerwca Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu uru-
chomiła telefon bezpieczeństwa dla kibiców, piłkarzy i gości 
odwiedzających nasz kraj podczas Euro 2012. Telefon bez-
pieczeństwa obsługiwany jest w języku polskim i angielskim. 
Numer czynny jest całą dobę.

Dokończenie ze str.1

– dodaje. Pani Agata przychodzi tu 
często ze swoimi dwoma urwisami. 
Chłopcy jeżdżą na rowerkach. 
– Mam na nich oko, ale tu jest 
bezpiecznie, nie ma samochodów. 
Słyszę jak śpiewają ptaki w samym 
środku miasta – zaznacza pani Aga-
ta. Wielu rozmówców zauważyło, 
że na deptaku przybywa przytul-
nych kafejek. – Dawniej nie było 
gdzie zaprosić znajomych na kawę, 
dziś można wybierać – mówią Do-
rota i Jasiek.

A.G.

czy choćby czapki w narodowych barwach.  
Kibice śpiewali, wymachiwali szalikami  
i zrobili falę meksykańską. Jednym słowem 
ciechanowscy fani nie zawiedli – komentu-
je Jerzy Omieciński, dyrektor MOSiRu.  
Po dobrej grze polskiej reprezentacji spo-
tkanie zakończyło się remisem 1:1.  
Po remisie z Rosją Polska ma cały czas 
szansę na awans do ćwierćfinału mi-
strzostw Europy. – Bawiliśmy się rewela-
cyjnie. Po golu Błaszczykowskiego plac 
opanowała dzika euforia. Krzyczeliśmy  
i śpiewaliśmy do samego końca – mówi 
pan Marek. – Strefa kibica dosłownie 
kipiała pozytywnymi emocjami. Nikt nie 
szczędził gardeł – dodaje pani Ewa.  
W strefie znalazły się także atrakcje dla 
młodszych kibiców: gry, konkursy, zaba-
wy, które uczyły zdrowej rywalizacji. Była 
to okazja, żeby pokazać to całej Polsce,  
bo relacje zapewniły stacje TVP oraz RMF 
FM, które objęły patronat nad Strefą.         

                                                P.H. Ciechanowianki w narodowych barwach – piękne i pomysłowe
Polskiej drużynie kibicował także prezydent W. War-
dziński (z prawej) oraz  dyrektor MOSiR J. Omieciński
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Remonty dróg i chodników
Na bieżąco wykonywane są remonty cząstkowe 
jezdni oraz chodników. Wymieniono nawierzchnię 
chodnika w drodze wewnętrznej od ul. Szwanke 
do Szkoły Podstawowej Nr 4 (na zdjęciu), w ul. 
Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Witosa do drogi 
wewnętrznej prowadzącej do budynku nr 2) oraz 
chodnik w drodze wewnętrznej od ul. 17 stycznia 
do budynku Okrzei 20a. Naprawiane są także ulice 
o nawierzchniach bitumicznych i gruntowych.

PLaneTa maluje
Trwa malowanie poziomych oznaczeń dróg zarzą-
dzanych przez miejski samorząd. Odnowiono ozna-
kowania na osiedlach: Zachód, Bloki, Kargoszyn, 
Podzamcze, Aleksandrówka oraz na ul. Powstań-
ców Wielkopolskich, Zielona Ścieżka, Sikorskiego 
oraz na Placu Kościuszki. Na zlecenie Urzędu Mia-
sta prace wykonuje firma PLANETA.

ulice do remontu
Blisko milion złotych zaplanowano na wakacyjne 
remonty miejskich ulic. Remonty połączone zosta-
ną w jedno zadanie, a ich wykonawcą zostanie jed-
na firma wyłoniona w przetargu. Remontem zostaną 
objęte ulice: Gwardii Ludowej na odcinku od  
ul. Batalionów Chłopskich do ul. Pułtuskiej, Skło-

w „Kawie czy herbacie?”– infor-
muje Ewa Blankiewicz, kierownik 
Wydziału Promocji i Komunikacji 
Społecznej. Do finału  konkursu, 
prócz Ciechanowa, zakwalifiko-
wały się także Chełmno, Choj-
nice, Gorzów Wielkopolski oraz 
Gliwice. Wygrał Gorzów Wiel-
kopolski, w głosowaniu internau-
tów najlepszy wynik uzyskały 
Chojnice. Ciechanów, Gliwice 
oraz Chełmno otrzymały wyróż-
nienia. – Cieszymy się, że zostały 

dostrzeżone starania naszego miasta, żeby zmo-
dernizować śródmieście i stworzyć tu przyjazną 
przestrzeń publiczną. Czeka nas jeszcze dużo 
pracy, ale mamy ambitne plany – podsumował 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski, który 
odebrał dyplom w imieniu miejskiego samorządu 
(na zdjęciu u góry). Gala wręczenia nagród odby-
ła się 5 czerwca w Pałacu w Wilanowie. 
 red.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

– Współorganizatorem Festiwalu obok Fundacji 
Dobra Nasza była telewizyjna „Jedynka”, a film 
przedstawiający ciechanowski Trakt Średnio-
wieczny – od zamku poprzez Plac Jana Pawła II 
i deptak do Fary – pokazano 31 maja w TVP I,  

Ciechanów wyróżniony 
w konkursie DesigNOWE Miasto
Ciechanów został zgłoszony do ogólnopolskiego konkursu „designOWe miasto”, którego celem było 
wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej. To jedyny taki projekt  
w europie całkowicie poświęcony tej tematyce. Spośród 20 wytypowanych miast sponsorzy wybrali pię-
ciu finalistów, wśród nich Ciechanów. Projekty były prezentowane w programie śniadaniowym „kawa, 
czy Herbata?” 

Prosimy  
o informacje  
o ofiarach egzekucji 
hitlerowskiej  
w ratuszu 
Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, 
które mogą pomóc w zidentyfikowaniu nazwisk 
osób rozstrzelanych przez hitlerowców w cie-
chanowskim ratuszu 16 stycznia 1945 r. 
– Na starej tablicy widnieje 17 nazwisk, braku-
je jeszcze 33. Na razie poznaliśmy 27 nowych,  
teraz musimy je zweryfikować i czekamy na 
pozostałe – mówi Ewa Blankiewicz, kierownik 
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. 
Wszelkie informacje prosimy zgłaszać 
do Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta przy Placu Jana Pawła II 7 (par-
ter) lub prosimy o telefon (nr 23 674 93 02 oraz 
23 674 92 17).

nazwiska, które do tej 
pory widniały 
na tablicy:

Bieńkowski Konstanty
Ceranowicz Henryk
Chiczewski Tadeusz
Chrzanowski Franciszek
Długokęcki Mieczysław
Frankowski Jan
Jankowski Tadeusz
Krzywkowski Józef
Mossakowski Henryk
Narczewski Wacław
Nawrocki Adam
Olbryś Bronisław
Ozdarski Eugeniusz
Skrzypczyk Bonifacy
Sosnowski Eugeniusz
Tański Antoni
Trynks Bolesław

Zgłoszone nazwiska:

Sosnowski Stefan
Chmieliński Aleksander
Obidziński Kazimierz
Obidziński Marian
Wiażewicz Stanisław
Gąsecki Józef
Humięcki Szczepan
Długokęcki Jan
Faliński Tadeusz
Grabowski Marian
Grabowski Tadeusz
Pszczółkowski Henryk
Krzykowski Stanisław
Zaborowski Czesław
Krupiński Piotr
Dobosz Szczepan
Kanigowska „Lusia”  
(chyba na imię miała  
Apolonia)
Górski Bogdan
Zaremba Stefan
Rawa Feliks
Kozłowski Józef
Smoliński Stanisław
Maruszewski Adam
Kołakowski Stanisław
Ruszczyński Adam
Naguszewski Zygmunt
Kołomyjak Józef

P.H.

  P.H.

dowskiej (na odcinku od przejazdu do końca odcin-
ka o nawierzchni utwardzonej), 3 Maja (od mostu 
do Placu Kościuszki), Mościckiego (przy posesji  
nr 7), Czarnieckiego (przy Miejskim Zespole Nr 2), 
Broniewskiego (odcinek przy SP Nr 5) i Asnyka 
(chodnik od Wyspiańskiego do Kargoszyńskiej, od 
strony budynków jednorodzinnych).

gdzie zgłaszać padłe zwierzęta 
Przypominamy, że za zbieranie i utylizację zwłok 

padłych zwierząt z miejskich terenów odpo-
wiada firma, której pełnomocnikiem jest p. Jan 
Kłodawski. Padłe zwierzęta należy zgłaszać 
pod numerem telefonu 603 578 965 lub w godz. 
8.00-16.00 pod numer Straży Miejskiej 23 674 
92 51 i Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska 23 674 92 85. 

Letnie porządki
Słoneczna pogoda sprzyja porządkowaniu mia-
sta. Oddział zieleni Miejskiej na zlecenie Urzę-
du Miasta przycina drzewa i krzewy w pasach dróg oraz na miej-
skich placach i skwerach. Tam gdzie nie dotrą maszyny, ręcznym 

sprzątaniem zajmują się osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, 
społecznie użytecznych oraz skierowane przez sąd.

Szorowanie posadzki na Pl. Jana Pawła II

Ekipa TVP 1 rozmawia na potrzeby filmu z archeologiem M. Piotrowskim
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Wybudowana na początku lat 40. 
według niemieckich planów, ale ręka-
mi polskich robotników. Na oku-
pacyjnej pocztówce widnieje podpis 
Geschäftshaus, czyli dom handlowy. 
Wyróżnia się półkolistym planem  
i charakterystycznymi podcieniami od 
strony placu, który po wojnie  
z Frankenplatz zmienił nazwę na 
Spółdzielczy. Później patronował mu 
Marceli Nowotko, robotnik z Kras-
nego, włączony w czasach PRL–u 
do panteonu wielkich postaci ziemi 
ciechanowskiej. Na parterze Krz-
ywej Hali mieściły się przez wiele lat 
sklepy: mięsny, spożywczy, mleczar-
ski, tania jatka, piekarnia, cukiernia 
i bar. Ten ostatni z żalem wspomi-
nali bywalcy z dzielnicy Bloki, gdy 
jego miejsce zajęły biura i biblioteka 
Ciechanowskiego Towarzystwa Nau-
kowego. Od strony ul. Wyzwolenia, 
gdzie w latach 70. sprzedawano lody 
w waflach o niezapomnianym smaku, 
dziś mieszczą się magazyny książek, 
a po stronie przeciwnej, od ul. Okrzei, 
gdzie była piekarnia, a później cukier-
nia, jest teraz czytelnia. Plac także 
kolejny raz zmienił patrona — nosi 
dziś imię marszałka Józefa Piłsud-
skiego. 
W 2011 roku CTN przekazał swój 
księgozbiór i część zbiorów archiwal-
nych oraz kolekcję obrazów, rzeźb 
i medali Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. W Krzywej Hali utworzono nową 
placówkę: Oddział Zbiorów Nauko-
wych i Regionalnych. Biblioteka słu-
ży teraz wszystkim mieszkańcom Cie-
chanowa i okolicy, korzystają z niej 
przede wszystkim studenci, uczniowie 

Komiks opowiadający dramatyczną historię z życia Z. Krasińskiego. I nagroda w konkursie 
zorganizowanym przez MBP i Bibliotekę I LO. Autorkami są uczennice klasy I Adrianna 
Ojrzanowska i Agata Chylińska

Od taniej jatki 
do biblioteki naukowej

oraz osoby zainteresowane historią 
— zwłaszcza dziejami miasta. 
Tej tematyce poświęcone są okolicz-
nościowe wystawy. Pierwszą poświę-
cono postaci autora „DziejówCie-
chanowa i Ziemi Ciechanowskiej“, 
Stanisława Pazyry. Okazją była 
40. rocznica jego śmierci i odsłonięcie 
w podcieniach Hali tablicy pamiątko-
wej z inicjatywy Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Ciechanowskiej.
Aktualna wystawa związana jest 
z podwójną rocznicą: dwusetną uro-
dzin Zygmunta Krasińskiego, patrona 
I Liceum Ogólnokształcącego oraz 
setną — którą świętuje I LO jako 
spadkobierca tradycji ciechanowskich 
gimnazjów. MBP oraz Biblioteka 
I LO przygotowały wystawę fotografii 
uczniów i nauczycieli ciechanowskich 
szkół męskich i żeńskich z lat 1918–
1939 (ze zbiorów TMZC). Uzupełnia-
ją ją książki ocalałe z przedwojennej 
biblioteki szkolnej, wybrane dzieła 
Zygmunta Krasińskiego, popiersie 
i statuetka poety oraz medale z jego 
wizerunkami — ze zbiorów Oddziału 
Zbiorów Regionalnych i Naukowych 
MBP. Interesującym dodatkiem jest 
afisz do „dramatu o miłościach Zyg-
munta Krasińskiego” Incomparabile 
Donna. Jego autor i reżyser, Teodor 
Leonard Młynarski, przed wojną polo-
nista w liceum, po wojnie był organi-
zatorem i pierwszym dyrektorem LO, 
a następnie Liceum dla Pracujących. 
Był też redaktorem naczelnym ciecha-
nowskiego pisma społeczno–kultural-
nego „Pięć Rzek”, którego komplet 
znajduje się w zbiorach biblioteki. 

Mirosława Lewandowska – Wołosz

Wyniki konkursu w zakresie 
kultury 
Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie 
kultury i dziedzictwa narodowego. Środki o łącznej kwocie 
78 500 zł otrzymali: 
Zadanie i: „Popularyzacja historii miasta i tradycji regionalnych” 
1. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria – Koncert z okazji Święta Nie-

podległości (1 500 zł)

Zadanie ii: „Realizacja plenerowych przedsięwzięć kulturalnych 
integrujących środowiska lokalne” 
1. Stowarzyszenie artystyczne MAKATA – XX Międzynarodowy Fe-

stiwal Teatralny DIONIZJE (40 000 zł)
2. Stowarzyszenie Muzyczne Victoria – Koncert przy pomniku Jana 

Pawła II w Ciechanowie (1 000 zł)
3. Stowarzyszenie Akademia Kultury – „Wrzuć na luz i jeszcze plus”  

(15 000 zł)

na zadanie iii:  „Popularyzowanie lokalnego dorobku artystycz-
nego”
1. Stowarzyszenie Akademia Kultury – Doskonalenie talentów arty-

stycznych i popularyzowanie dorobku artystycznego amatorskich 
grup artystycznych dziecięcych i młodzieżowych „Widowisko-Cie-
chanowskie legendy” (9 000 zł)

2. Stowarzyszenie Akademia Kultury – Przygotowanie i realizacja 
przedstawienia Teatru Exodus „ONI” na podstawie dramatu Witka-
cego (12 000 zł)

red.

11 czerwca rozstrzygnięto konkurs ofert na „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 
w miejscu zamieszkania”. Na zrealizowanie zadania w terminie 1 czerwca – 30 
września przeznaczono kwotę 18 000 zł (w roku ubiegłym – 17 400 zł). Komisja 
konkursowa zarekomendowała 3 oferty: MKS Jurand Ciechanów (4 200 zł), PCK 
Oddział Rejonowy w Ciechanowie (7 890 zł) i TPD w Ciechanowie (5 900 zł), 
którym Prezydent Miasta Ciechanów przyznał dotacje.                                       red.

Letni wypoczynek dzieci 
zorganizuje MKS Jurand, PCK i TPD

35 wniosków  
w sprawie linii autobusowych

Ostatniego dnia kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne w spra-
wie zmian przebiegu linii komunikacji miejskiej na terenie Ciechano-
wa. do urzędu miasta wpłynęło 35 wniosków.
Wstępnie przeanalizowany materiał trafi do wyspecjalizowanej firmy Public 
Transport Consulting, która w ubiegłym roku opracowała ekonomiczną ocenę cie-
chanowskiej komunikacji. Badania wielkości i struktury popytu na usługi ZKM 
pokazały jaki przychód przynosi każdy kurs, poszczególne linie oraz cała sieć 
połączeń autobusowych. Dowiodły, że niektóre kursy mają zazwyczaj jednego, 
dwóch pasażerów i przynoszą wysokie straty. Wyniki badań oraz kwietniowych 
konsultacji posłużą do opracowania pełnego rozkładu komunikacji miejskiej. Do-
kument ma być gotowy do końca sierpnia. – W wyniku zmian nie zmniejszy się 
liczba autobusów. Chcemy, żeby kursowały częściej na tych trasach, gdzie jest 
najwięcej pasażerów – zapewnia prezes ZKM Wojciech Dziliński. Plany ZKM 
zakładają likwidację linii „0”, „6” i „13” oraz powstanie linii „7” i „17” (zastąpią 
„zerówkę”) oraz „14” (przeciwbieżna do „czwórki”).

red.
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W przyszłości pozwoli to na dalsze ograniczenie 
stosowania promieniowania rentgenowskiego  
w diagnostyce ortopedycznej. Ten projekt badaw-
czy nosi nazwę „Telemedyczny, zautomatyzo-
wany system trójwymiarowego pomiaru i anali-
zy budowy ciała człowieka”. Został opracowany 
pod kierownictwem dr Wojciecha Glinkowskiego 
w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii 
Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego przy wsparciu specjalistów z Instytutu 
Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki 
Politechniki Warszawskiej oraz Zakładu Anatomii 
Prawidłowej i Klinicznej Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego.Sponsorem projektu jest Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt posiada 

niezbędne zezwo-
lenie Komisji Bio-
etycznej WUM. 
Badania  
 w szkołach przepro-
wadzane są za zgodą 
i przy rekomendacji 
Biura Edukacji. Na 
razie przebadano 
w ten sposób 
uczniów z Warsza-
wy, ale  dzięki sta-
raniom miejskiego 
samorządu do pro-
gramu udało się włą-
czyć Ciechanów.
W ciechanowskich 
szkołach badania 
(dzięki 2 aparatom 
jednocześnie w 2 
placówkach) prowa-
dzą pracownicy War-
szawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego 
oraz osoby, prze-
szkolone w Klinice 

– W ubiegłym roku brakowało miejsc dla blisko 100 
dzieci, w tym jest ich o połowę mniej. Mamy nadzieję, 
że wszystkie  dostaną się do miejskich placówek. Często 
dzieci małe, które przyjęte są po raz pierwszy, nie akli-

Teatr

Koncerty

Dni Ciechanowa

Zapowiedzi kulturalne
– CZERWIEC/LIPIEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

Konkursy

Kino

Wystawy

• 23.VI godz. 19.30 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Artystycz-
na/
• 7.VII godz. 18.00 – XXI Międzynaro-
dowe Spotkania Folklorystyczne Kupal-
nocka ‘2012 /zamkowe błonia/
• 14.VII godz. 17.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/

• VI – „Pejzaż i zabytki Mazowsza”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• od 16.VI – Wystawa prac członków 
Klubu Paleta PCKiSz /Galeria „Na Pię-
terku”/
• do 27.VI – Mieczysław Welter „Rzeź-
ba” /Galeria im. B. Biegasa/
• 29.VI godz. 18.00 – wernisaż wystawy 
pokonkursowej „Ciechanów w starej fo-
tografii” /Galeria im. B. Biegasa/
• do 6.VII – „Zwierciadło saskie – prawo 
magdeburskie – drogą do Europy” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/  
• wystawy w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej: 26.VI – 120. rocznica urodzin 
Pearl S. Buck, 30.VI – 90. rocznica uro-
dzin Mirona Białoszewskiego, 2.VII  
– 35. rocznica śmierci Vladimira Nabo-
kova, 6.VII – 50. rocznica śmierci Wil-
liama Faulknera 

oprac. K.D.

• 28.VI godz.17.00 – Festiwal dla dzieci. 
Wystąpią: Funny, Rewia Dziecięca, Ak-
kadja Teatr, laureaci Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej oraz Kon-
kursu Piosenki Angielskiej /plac przed 
PCKiSz/

• 21.VI – Teatr Współczesny z Kielc: 
spektakle edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży /sala widowiskowa PCKiSz/

• W Kinie „Łydynia” grane będą filmy 
m.in.: „Iron Sky”, „Mroczne cienie”, 
„Nietykalni, „Przetrwanie”, „Lęk wyso-
kości”. 

Dużo chętnych do miejskich przedszkoli

matyzują się i rodzice zmuszeni są je zabrać  
– mówi A. Krzemiński. Zainteresowanie przedszko-
lami nie rozkłada się proporcjonalnie. Są takie do 
których co roku jest więcej chętnych niż przygoto-
wanych miejsc. Największe obłożenie jest w Przed-
szkolu Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej i Nr 10 przy 
ul. Batalionów Chłopskich, położonych w pobliżu 
największych osiedli – Aleksandrówki, Osiedla 40-
lecia, Jeziorka i Powstańców Wielkopolskich. 
– Tworzone są  listy rezerwowe i na zwolnione 
miejsca wchodzą dzieci, które wcześniej się nie do-
stały. Oczywiście pierwszeństwo mają dzieci 
z Ciechanowa. Mam nadzieję, że uda nam się  przy-
jąć wszystkie maluchy, choćby po pewnym czasie 
– dodaje Cezary Chodkowski, zastępca prezydenta 
miasta.

P.H.

• 29.VI-1.VII – Szczegóły na str. 10

Zakończył się nabór do przedszkoli. jak co roku największe problemy maja rodzice trzy-  
i czterolatków. – To efekt niedokończonej reformy edukacji. Dzieci pięcioletnie objęte są obowiąz-
kiem przedszkolnym, a sześciolatki nie przechodzą masowo do szkół. Tworzy się zator – informuje 
adam  krzemiński, dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli. na liście rezerwowej jest  
46 maluchów.

Samorząd zapewnił uczniom  
badania kręgosłupa

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM. 
Można było zbadać w sumie ponad 2300 dzieci, 
ale nie wszystkie uzyskały konieczne zgody rodzi-
ców. Badaniom poddano już uczniów Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1 oraz 2, Gimnazjum 
Nr 3, Szkół Podstawowych Nr 6 i 4. W chwili, 
kiedy oddajemy gazetę do druku trwają badania 
dzieci w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz Gimna-
zjum Nr 1. Dołączą do nich również uczniowie 
szkół społecznych: TWP i STO.Badania objęły 
dzieci i młodzież w okresie dojrzewania, kiedy 
organizm jest najbardziej podatny na powstawanie 
wad postawy. Uczniowie wypełnili też ankie-
ty, dotyczące bólów kręgosłupa, które pozwolą 
na diagnozowanie ich przyczyn. Pytania dotyczą 
min. aktywności fizycznej, trybu życia, sposobu 
noszenia szkolnych plecaków. Ankiety są poufne, 
dostęp do nich mają wyłącznie naukowcy.
Po zakończeniu badań i ich przeanalizowaniu wy-
niki badań kręgosłupów ciechanowskich uczniów 
zostaną przedstawione władzom samorządowym.                         

   Ewa Blankiewicz

Autor projektu dr W. Glinkowski interpretował wyniki badań 
na osteoporozę podczas Festiwalu Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych

dzięki nowej metodzie badawczej kręgosłup, jego wszystkie krzywizny, widać jak na dłoni. 
dokonany trójwymiarowy zapis posłużyć może do porównania kształtu ciała w przyszłości. 
innowacyjny projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko innych ośrodków zaj-
mujących się leczeniem wad postawy w kraju, ale także za granicą. Ta nowoczesna, niein-
wazyjna metoda diagnostyczna jest nieszkodliwa dla organizmu, w przeciwieństwie  
do tradycyjnego prześwietlenia promieniami Roentgena. 
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W tegorocznej edycji Grand Prix Polski Senio-
rów i Młodzieżowców Taekwon-do 
w Kłobudzku (11-13 maja) nie zabrakło zawod-
ników z LKS Matsogi Ciechanów. Na wyjąt-
kowe uznanie zasługuje zwycięstwo naszej Mi-
strzyni Europy Ilony Omiecińskiej, która po raz 
kolejny udowodniła swoją klasę i wygrała  
w wadze 63 kg wszystkie walki, zdobywając 
złoty medal. W układach III Dan tryumfowali 
bracia Szejkowscy: Piotr zdobył złoty medal,  
a Paweł srebrny zarówno w układach jak  
i w walkach do 63 kg. Sporą sensację sprawił 
Kamil Czajkowski, który po raz pierwszy w ka-
rierze uzyskał złoto w walkach do 54 kg. Wśród 
juniorów najlepiej spisał się Marek Sobieraj  
– brązowy medalista w walkach do 63 kg.  
W klasyfikacji generalnej ciechanowski klub 
Taekwon-do zajął wysokie drugie miejsce.                          

                                      red.

Matsogi Ciechanów 
drugim klubem  
w Polsce

W dniach 18-19 maja w Bydgoszczy rozegrano 
międzynarodowy turniej taekwondo olimpijskiego 
„Bydgoszcz Cup 2012” w kategorii wiekowej ju-
niorów i juniorów młodszych. W zawodach wystar-
towało ponad 300 zawodników i zawodniczek  
z 51 klubów z Polski oraz Litwy. Zawody posiada-
ły status turnieju rankingowego Polskiego Związku 
Taekwondo Olimpijskiego. Ciechanów reprezen-
towali zawodnicy Miejskiego Ogniska TKKF Pro-

Złoto i 5 brązowych medali dla PROMYKA
myk, którzy wywalczyli 5 medali. Najlepiej zapre-
zentowała się Martyna Szkoła (Gimnazjum  
Nr 2), która w kategorii wagowej 51kg  zdobyła 
złoty medal. Brązowe medale wywalczyli: Jan Wi-
śniewski (Gimnazjum STO) w kat. wag. 49 kg, Mi-
chał Brym (Gimnazjum TWP) i Piotrowski Wiktor 
(Gimnazjum Nr 1) w kat. wag. 51 kg oraz Karolina 
Dworzyńska (Gimnazjum Stupsk) w kat. wag.  
49 kg.                                                                  red.

W dniach 8-9 czerwca w Bornym Sulinowie odby-
ły  się Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwondo 
olimpijskim. Wystartowało w nich 150. zawodni-
ków i zawodniczek z 47. klubów. Ciechanów repre-
zentowany był przez  6. wychowanków Miejskiego 
Ogniska TKKF Promyk. Michał Brym (kategoria 
wagowa 51kg), Radosław Walendziak (45kg), Ka-
rolina Dworzyńska (49kg) i Wiktor Komorowski 
(+78kg) wywalczyli 4 brązowe medale. W klasyfi-
kacji drużynowej ciechanowianie zajęli 7. miejsce 
w Polsce zdobywając 38 punktów w ramach ogól-
nopolskiego systemu sportu młodzieżowego. 

red.

PROMYK siódmy w Polsce

Mieszkańcy osiedla nr 3 chcą 
rozszerzenia strefy płatnego par-
kowania na zastawiany przez sa-
mochody odcinek ul. Witosa mię-
dzy Pułtuską i Sikorskiego oraz 
odcinek pomiędzy ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych i Witosa. 
Radny Andrzej Bayer poprosił  
o rozpatrzenie możliwości utwo-
rzenia strefy na odcinku ul. 
Płońskiej od ul. Grodzkiej do 
Orylskiej. – Kiedy wcześniej roz-
szerzaliśmy strefę wyrażałem po-
gląd, że płatny obszar parkowania 
powinien obejmować tereny mię-
dzy rzeką, ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych, ul. Pułtuską 
i kościołem farnym. Dzisiaj słyszymy już o no-
wych miejscach. Jeżeli taka jest wola mieszkań-
ców i radnych przygotujemy projekty uchwał 
rozszerzających strefę. Zostawiam tę sprawę jako 
otwartą – deklaruje prezydent Waldemar War-
dziński. 
Z ulicą Płońską sprawa nie jest tak prosta. Droga, 
którą zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, nie ma uporządkowanych kwe-

Potrzebna większa strefa  
płatnego parkowania?
Podczas kwietniowej sesji Rady miasta pojawiły się pytania o możliwość rozszerzenia 
strefy płatnego parkowania. W imieniu mieszkańców zgłosili je radni krzysztof Lesz-
czyński i andrzej Bayer.

stii własnościowych. – GDDKiA na naszą prośbę 
podjęła próbę wydzielenia tej części ul. Płońskiej 
i przekazania jej miastu. Trwa to już kilka lat, 
sprawa utknęła bodajże w Ministerstwie Skarbu. 
Dopóki miasto nie zarządza tym odcinkiem nie ma 
możliwości, żeby ogłosić strefę płatnego parkowa-
nia na czyjejś drodze – wyjaśnia zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz.

A.G.

archeolodzy zakończyli badanie znalezisk 
zlokalizowanych na trasie powstającej pętli 
miejskiej, między ulicami gostkowską 
i Wojska Polskiego. 
Ziemia kryje wiele informacji o przeszłości, dlate-
go inwestycje toczące się w rejonach wskazanych 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
muszą być objęte nadzorem archeologicznym. Tak 
też było w przypadku budowy miejskiej pętli. Pod-
czas prac ziemnych archeolodzy odkryli tu ślady 
dawnych osad zlokalizowanych po obu stronach 
rzeki. Na stanowisku archeologicznym w pobli-
żu cmentarza przy ul. Gostkowskiej, w otoczeniu 
odkrytych tu jam gospodarczych archeolodzy zna-
leźli liczne fragmenty ceramiki naczyniowej, kości 
zwierzęce i zabytki krzemienne z kultury łużyc-
kiej, związanej z epoką brązu. Badacze stwierdzi-
li, że znalezisko to zaledwie część rzeczywistej 
powierzchni osady, która ciągnie się w kierunku 
południowym na teren sadu p. Porowskich. Po 
przeciwnej stronie rzeki archeolodzy zarejestrowali 
relikty, mające bezpośredni związek z historycz-
nym kompleksem miejskim Ciechanowa – jamy 
osadnicze, paleniska, kamienny bruk i dołki posłu-
powe. Oprócz fragmentów naczyń i kości znalezio-
no tu także żelazny grot i metalową zawieszkę. To 
znalezisko datuje się wstępnie na okres od XV do 
XIX w.Zakończenie badań archeologicznych umoż-
liwi wznowienie budowy pętli.  

red.

Znaleziska zostały 
zbadane



pokolenie z rynku muzycznego. Powiem szcze-
rze, że należy się bać. Za kilka lat tylko na tym 
terenie będzie co najmniej 10 Dod i 20. Szymo-
nów Wydrów. Poziom konkursu był zróżnico-
wany. Zauważyłem kilka perełek, którym warto 
poświęcić uwagę – podsumował Sz. Wydra  
(na zdjęciu pierwszy z lewej w drugim rzędzie).

K.D. 

Równorzędnymi nagrodami doceniono walo-
ry głosowe 11. występujących przedszkola-
ków. W kategorii szkół podstawowych klas  
I – III pierwsze miejsce zajęła Kinga Mikla-
szewska, drugie – Barbara Smolińska,  
a trzecie Jakub Skierkowski. Wyróżnienie 
przypadło Alicji Szemplińskiej i Nikolettcie 
Kwaśnik. W kategorii klas IV – VI najle-
piej zaprezentowała się Aleksandra Wenda. 
Drugie miejsce wyśpiewała Julia Zajkowska, 
trzecie – Iwona Abramczyk. Wyróżniono 
też  Gabriela Siemiątkowskiego. W kategorii 
szkół gimnazjalnych wygrał Mateusz Jankow-
ski, przed Katarzyną Milewską (drugie miej-
sce) i Lidią Dzirbą (trzecie miejsce).  
W gronie uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
tryumfowała Edyta Szwejkowska. 
Paulina Muzińska była druga, a Agnieszka 
Konopa trzecia. Laureaci otrzymali atrakcyjne 
upominki i zaproszenie do nagrania płyty.  
– Cieczę się, że zostałem zaproszony do Cie-
chanowa. Miałem okazję przyjrzeć się, jak 
rozwijają się ci, którzy niedługo zepchną moje 

3 czerwca na Placu Jana Pawła II odbył się piknik „Dom ro-
dzinny uśmiechem malowany”. Organizatorami przedsięwzię-
cia byli: prezydent miasta oraz  Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO. Na dzieci i ich opiekunów czekały 
stanowiska tematyczne: kuchnia pełna słodkich niespodzianek, 
kraina pracy twórczej, kraina zaczarowanych dźwięków i ko-
smiczny łowca przygód. Były też gry, zabawy, karaoke oraz 
koncert zespołu „Na ostatnią chwilę”. Wstęp na te wszystkie 
atrakcje był bezpłatny. 

K.D.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się Noc Muzeów, zorga-
nizowana po raz trzeci przez Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej. Tak jak w całej Polsce i Europie, 19 maja ciechanowskie 
ekspozycje były otwarte do późnej nocy. Wstęp do wszystkich 
muzealnych oddziałów (z wyjątkiem zamku, który jest 
w trakcie rewitalizacji) był bezpłatny. W Muzeum wystąpił 
Teatr Guliwer ze Szkoły Podstawowej Nr 5, który pokazał in-
scenizację „Legendy o rzece Łydyni”.  Zagrał też zespół Kle-
zmersi. Były warsztaty plastyczne, projekcje filmowe 
i czytanie bajek. 

K.D.

Nocne zwiedzanie wystaw

Dzień UŚMIECHNIĘTEGO 
Dziecka 

Cytat miesiąca
Majowa sesja Rady Miasta. Radni zapoznają się z wynikami badań marketingowych, zle-
conych przez ciechanowski ZKM firmie Public Transport Consulting. marcin domański, 
właściciel PTC: – Ludzie zazwyczaj mają możliwość wyboru między podróżą transportem 
publicznym a indywidualnym. Jakikolwiek pretekst negatywny przy transporcie publicznym 
kieruje ich w ramiona własnego samochodu osobowego.

ii edycja Przeglądu Wokalnego gamma przyciągnęła 69. uczestników. Przesłu-
chania odbyły się 27 kwietnia w Ciechanowskim Ośrodku edukacji kulturalnej 
STudiO. jury przewodniczył Szymon Wydra z zespołu Carpe diem. 

GAMMA z Szymonem Wydrą

Było wesoło i kolorowo. Uwagę przechod-
niów zwracały rozstawione wokół placu na-
mioty oraz odgłosy zabawy. Na plenerowej 
scenie wystąpiły zespoły dziecięce i młodzie-
żowe. Dla starszej widowni zagrał zespół De-
mobil Blues. Można było potańczyć, pośpie-
wać, podyskutować, wziąć udział  
w warsztatach malarskich, obejrzeć pokaz gry 
w petanque, czy instruktaż udzielania pierw-
szej pomocy. Zgłodniali chętnie smakowali 
wojskowej grochówki i „kuroniówki”, którą 
na oczach zainteresowanych osobiście ugoto-
wał Jan Kuroń, prezes Federacji Polskich Ban-
ków Żywności. Niecodzienną okazją były też 
badania gęstości kości metodą ultradźwięko-
wą, które interpretował dr Wojciech Glinkow-
ski z Warsza-
wy. To badanie 
pozwala roz-
poznać oznaki 
osteoporozy, 
groźnej choro-
by, powodującej 
rzeszotowie-
nie kości i ich 
łamliwość. Za 
wynajęcie apa-
ratu do badań 
zapłacił Urząd 
Miasta. Chętni 
musieli jedynie 
ponieść koszt 
pracy specjali-
sty. Organiza-

W Ciechanowie jest 70 stowarzyszeń, fundacji, towarzystw. 30 z nich 8 czerwca 
zaprezentowało się przed ratuszem podczas i Festiwalu Wolontariatu i Organiza-
cji Pozarządowych. 

Festiwal wolontariatu i NGO

torami festiwalu byli: Ciechanowskie Centrum 
Wolontariatu i Fundacja Gospodarcza im.  
K. Marcinkowskiego, współorganizatorem  
– Urząd Miasta.                                            K.D.

Jan Kuroń gotuje




