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W dniach 22-25 sierpnia w Ciechanowie 
odbędzie się XX Międzynarodowy Fe-

stiwal Teatralny DIONIZJE. W programie: parady 
uliczne, warsztaty, seminaria, panele dyskusyjne, 
przedstawienia, widowiska plenerowe i koncerty. 
Wstęp bezpłatny. Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA, które 
w drodze konkursu ofert otrzymało dofinansowanie 
prezydenta miasta. 

Prezydent miasta  
oraz Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej „Studio” 
1 września  
zapraszają na piknik 
„Pożegnanie Lata”, 
który odbędzie się 
na zamkowych 
błoniach. Od godz. 
19.00 suporty,  
a o godz. 21.00 
koncert Doroty 
Rabczewskiej.  
Wstęp bezpłatny.

Pożegnanie 
Lata z Dodą

Za nami zorganizowane po raz pierwszy Dni Cie-
chanowa. W dziedzinie rozrywki było to najwięk-
sze logistyczne przedsięwzięcie miejskiego samo-
rządu. W trakcie 4 dni, od 28 czerwca do 1 lipca, 
w różnych częściach miasta odbywały się koncer-
ty, wystawy, performance, walki rycerskie, zabawy 
plebejskie, turnieje łucznicze i szachowe oraz za-
wody w skokach koni przez przeszkody. Przed-
sięwzięcie uatrakcyjniły: korowód przebierańców, 

jarmark rękodzieła oraz pokaz sztucznych ogni. 
Miasto tętniło życiem do późnych godzin nocnych. 
Organizatorami Dni byli prezydent miasta i Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. 
Partnerami – Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 
Stowarzyszenie Akademia Kultury oraz Chorągiew 
Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej.  

K.D.
Więcej str. 7-9

Dni Ciechanowa rozkręciły miasto

29 czerwca w ratuszu prezydent Ciechanowa Wal-
demar Wardziński powitał delegacje z miast part-
nerskich: Haldensleben, Meudon, Brezna i Chmiel-
nickiego oraz Bielawy, z którą nasz samorząd 
nawiązał współpracę w ubiegłym roku. Przedstawi-
ciele każdej delegacji wspominali historię kontak-
tów z naszym miastem. Na Pl. Jana Pawła II uro-
czyście odsłonięto tablicę poświęconą partnerstwu 
z francuskim Meudon (40-lecie), niemieckim Hal-
densleben (20-lecie), ukraińskim Chmielnickim  

Jubileuszowe Forum Miast Partnerskich

(15 lat i słowackim Breznem (10 lat). Zagrali tręba-
cze, a szefowie delegacji oraz prezydent Wardziń-
ski przecięli wstęgę. Władze miasta wraz z gośćmi 
przeszli deptakiem do Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej, gdzie uczestniczyli w wernisażach dwóch 
wystaw: „Zwierciadło saskie – prawo magdebur-
skie drogą do Europy” oraz „Festiwal Sztuki 3M 
– woda”.                                                                

     E.B.
Szerzej str. 6

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy współpracy z miastami partnerskimi. Od lewej: J. Demian, N. Eichler, W. Wardziński, 
H. Marseille i L. Litowka

Tak wygląda dziś ul. Dziubińskiej. Tym samym za-
kończyła się wieloletnia inwestycja, w ramach której 
wybudowano także ulice: Bohaterów Westerplatte, 
Klonowskiego i Rajkowskiego 

O pozostałych inwestycjach czytaj str. 10-12

Kostka zamiast błota

W czerwcu w ręce uczniów Gim-
nazjum Nr 4 im. Książąt Mazo-
wieckich wpadła mapa, prowa-
dząca do skarbu. Niestety jest ona 
niekompletna. Brakujące fragmen-
ty i wskazówki do ich odnalezie-
nia postarają się odszukać uczest-
nicy Gry Miejskiej „W poszukiwaniu skarbu księcia 
Janusza”, która zostanie rozegrana w centrum 
Ciechanowa 11 sierpnia. Prezydent miasta zaprasza 
chętnych do kibicowania ekipom poszukiwaczy 
o godz. 16.00  pod zamek. W programie dodatkowo 
średniowieczne konkurencje zręcznościowe i kon-
cert barda Jacka Kowalskiego. Współorganizatorem 
Gry jest COEK „Studio”, partnerami miasta w tym 
przedsięwzięciu są: Szlak Książąt Mazowieckich, 
Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej oraz Browar 
„Ciechan”.

Poszukiwacze 
zaginionego skarbu
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Stare fotografie  
w Galerii im. B. Biegasa
Do 4 lipca w Galerii im. Bolesława Biegasa była 
dostępna pokonkursowa wystawa „Ciechanów 
w starej fotografii”. Złożyło się na nią 100 zdjęć 
upamiętniających odległe czasy i miejsca. Organi-
zatorem ekspozycji był portal CiechanowInaczej.pl, 
współorganizatorem Powiatowe Centrum Kultury 
i Sztuki. 

Ciechanów w TVP1
W sierpniu będzie można zobaczyć w TVP 1 film 
o Ciechanowie, wyreżyserowany przez znanego re-
żysera i dokumentalistę Krzysztofa Magowskiego. 
Ciechanów zaprezentowany został w cyklu materia-
łów filmowych „Szlakiem Gwiazd”, promujących 
– między innymi we współpracy z celebrytami 
– samorządy skutecznie pozyskujące fundusze unij-
ne. Przedsięwzięcie finansuje Ministerstwo Rozwo-
ju Regionalnego.

Minispartakiada 
5 czerwca pod patronatem prezydenta miasta w hali 
sportowej MOSiR odbyła się Międzyprzedszkolna 
Minispartakiada. Dzieci startujące w kilku kon-
kurencjach sportowych wykazały się zwinnością, 
szybkością i dobrą współpraca zespołową. Zawody 
obserwował nasz mistrz olimpijski Szymon Kołec-
ki. Spośród 8 drużyn najlepsi okazali się zawodnicy 
Miejskiego Przedszkola Nr 4, przygotowani przez 
Ewę Kirzyc. 

Autobusy jeżdżą według  
wakacyjnego rozkładu jazdy
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził waka-
cyjny rozkład jazdy. Szczegóły na przystankach, 
pod numerem telefonu 23 672 23 06 oraz na stronie 
internetowej zkmciechanow.pl. Rozkład będzie 
obowiązywał do 31 sierpnia.

Rajd osiedlowy
24 czerwca Zarząd Osiedla nr 8 zorganizował rajd 
rowerowy na trasie Ciechanów – Sulerzyż – Polana 
Lasu Ościsłowskiego – Ciechanów (18 km). 
W niecodziennym wypadzie wzięły udział 3 poko-

lenia: dorośli, młodzież i dzieci. 35-osobowy pele-
ton wyruszył z placu przy skrzyżowaniu ulic: We-
sołej i Śmiecińskiej. Po około 1,5-godzinnej jeździe 
uczestnicy dojechali na polanę lasu ościsłowskiego, 
gdzie rozpalili ognisko. Dla najmłodszych przygo-
towano konkursy. Był mecz piłki nożnej, biegi 
w workach oraz biegi na dystansie 400 m. Zwycięz-
cy otrzymali nagrody, które ufundował zarząd oraz 
firma PHU ROLBUD. 
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S. Kołecki jest dumny ze swojej córki Oli, kapitana zwycię-
skiej drużyny

Odbiór posegregowanych 
odpadów
W dniach 20-27 sierpnia pracownicy Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych będą od-
bierać z prywatnych posesji worki z pose-
gregowanymi odpadami (szkło, makulatura, 
tworzywa sztuczne). Zbiórka przebiegać bę-
dzie według harmonogramu:
20 sierpnia – osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wy-
zwolenia, Powstańców Warszawskich 
i Wiklinowej), Wojska Polskiego, Przasnyska, 
Gruduska, Zagumienna, Pułtuska, Wiosenna 
oraz przyległe ulice,
21 sierpnia – osiedle „Kargoszyn”,
22 sierpnia – osiedle „Podzamcze” i „Śród-
mieście”,
23 sierpnia – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska 
i przyległe,
24 sierpnia – ul. Sienkiewicza i przyległe, 
ul. Powstańców Warszawskich, „Śmiecin”,
osiedle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”,
27 sierpnia – osiedle „Zachód”.

Rowerem do Berlina
Jacek Hryniewicz, historyk i wielbiciel rowerowych 
wypraw w lipcu odwiedził Berlin. 570 km przebył 
w 4 dni. Trasa na zachód biegła przez Golub-Do-
brzyń, Toruń, Nakło, Piłę, Gorzów Wielkopolski 
i Kostrzyń nad Odrą. W Berlinie pan Jacek spędził 
3 dni, polując z aparatem fotograficznym na za-
bytkową  i współczesną architekturę oraz ciekawe 
zakątki miasta. – W Niemczech są piękne ścieżki 
rowerowe. Rowerzyści są tam panami dróg, często 
pędzą jak szaleni, a kierowcy im ustępują – mówi 
J. Hryniewicz. – Berlin sprawia wrażenie, szczegól-
nie pozostałości muru. Miasto wciąż jest wielkim 
placem budowy. Powstaje tam m.in. dużo hoteli, bo 
okazuje się że Berlin jest 3 pod względem atrakcyj-
ności dla turystów. 

Przy harcerskim ognisku
18 lipca prezydent Waldemar Wardziński na zapro-
szenie harcmistrza Michała Bagińskiego, komen-
danta Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz pod-
harcmistrza Piotra Rzeczkowskiego, komendanta 
Miejsko-Gminnego Związku Drużyn w Ciechano-
wie odwiedził harcerzy, którzy odpoczywają w sta-
nicy w Gorzewie koło Gostynina. Łączą przyjemne 
z pożytecznym realizując program „Dobrze, że je-
steś – uwierz w siebie”, włączony do tegorocznego 
Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i wsparty finansowo 
z miejskiego budżetu. Prezydent Wardziński i Wo-
jewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski spędzili 
z harcerzami wieczór przy obrzędowym ognisku. 
– Warunki w stanicy są surowe, ale widać, że ci 
młodzi ludzie są zaprawieni w życiu obozowym. 
Trudne warunki im niestraszne. Zdobywają nowe 
sprawności i dobrze się przy tym bawią – z uzna-
niem mówi prezydent.

Konsultacje społeczne
Prezydent Ciechanowa zaprasza organizacje poza-
rządowe działające na terenie miasta do udziału 
w konsultacjach społecznych Programu Współpracy 
Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami poza-
rządowymi na 2013 rok. Termin zgłaszania uwag 
– 31 sierpnia.

Na początku lipca na terenie miasta prowadzona 
była akcja wyłapywania bezdomnych psów. Na 
zlecenie Urzędu Miasta przeprowadziło ją Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych. Złapane zostały 
2 psy. Umieszczono je w schronisku dla zwierząt 
w Pawłowie. W schronisku przebywa obecnie oko-
ło 280 psów. Tylko w czerwcu przyjęto tu 16 zwie-
rzaków. Nowych właścicieli doczekały się zaledwie 
3 psy. Jeśli ktoś ma warunki, by zaopiekować się 
czworonogiem zachęcamy do przygarnięcia psiej 
sieroty. Na stronie internetowej www.pukciecha-
now.pl można obejrzeć zdjęcia zwierząt do adopcji. 
W wyborze odpowiedniej rasy, charakteru, maści 
pomoże poręczna wyszukiwarka.                                                                                               

Adoptuj 
opuszczonego zwierzaka
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Uczennice z Gimnazjum Nr 4, które 25 czerw-
ca wraz z koleżankami, kolegami i nauczycielami 
wzięły udział w grze miejskiej nawet nie zdawały 
sobie sprawy, że fikcja może stać się rzeczywisto-
ścią i doprowadzić do aż tak zaskakującego finału. 
Miały wykazać się jedynie znajomością historii 
i spostrzegawczością, a przypadkiem natrafiły na 
średniowieczny manuskrypt, który może wskazy-
wać drogę do poszukiwanego od lat skarbu książąt 
mazowieckich. Manuskrypt jest niestety niekom-
pletny i mimo, że od chwili znalezienia był pilnie 
studiowany, wciąż pozostaje zagadką. Wyobraźnię 
pobudzają szczególnie te fragmenty, które można 
odczytać. „Jest komnata tajna, w której książęta, co 

Czyżby gra stała się rzeczywistością, a przypadkiem odnaleziony niecały miesiąc temu śre-
dniowieczny manuskrypt rzeczywiście wskazywał drogę do ukrytego w Ciechanowie skarbu? 

Czy tajemniczy dokument wskazuje 
naprawdę drogę do skarbu?

niegdyś ziemią, co od starożytnych Amazonek swe 
miano wiedzie władali...” Tu czytelny fragment się 
urywa, ale następny jest najważniejszy: „...wielki 
skarb ukryli”.
Czy dokument jest prawdziwy, czy to tylko zręcz-
nie wykonany falsyfikat? I czy rzeczywiście wska-
zuje drogę do skarbu, który jak mówi legenda daw-
no, dawno temu, gdy w miejscu dzisiejszego miasta 
istniała tylko mała osada, ukrył tu książę Janusz 
Starszy, a który jeśli wierzyć przekazom otrzyma 
tylko ten, kto wykaże się męstwem, nie ulęknie się 
przeszkód i niebezpieczeństw. Czy tajemniczy do-
kument przemówi i wskaże miejsce ukrycia skarbu? 
Trwają poszukiwania brakujących fragmentów. 

red.

Działki uprawiają ludzie 
w każdym wieku. Coraz czę-
ściej właścicielami ogródków 
stają się młodzi ludzie, którzy 
mają rodziny, małe dzieci. To 
cała rzesza ludzi, którzy chcą 
mieć pewność, że nikt nie od-
bierze im prawa do własnego 
kawałka ziemi. Altany, domki, 
drzewa, grządki z warzywami, 
kwiatowe rabaty… Pielęgno-
wane latami ogródki są powo-
dem do dumy, miejscem wy-
poczynku, czasem pozwalają 
odciążyć domowy budżet. Nic 
dziwnego, że działkowcy chcą 
mieć pewność, że samorząd 
jako właściciel gruntów nie 
zechce odzyskać dużych 
i często atrakcyjnych miej-
skich terenów.
Do tej pory bez zgody PZD 
nie można było zlikwidować 
żadnego ogrodu, ale 11 lipca 
Trybunał Konstytucyjny uznał, 
że ten zapis w ustawie o rodzinnych ogrodach 
działkowych jest niezgodny z konstytucją. Nie tyl-
ko ten. Zdaniem Trybunału we wspomnianej usta-
wie niekonstytucyjne są aż 24 przepisy na 50 
– te, które zapewniają PZD monopol w dostępie 
do gruntów i zarządzaniu działkami.
Na terenie Ciechanowa jest prawie 50 hektarów 
ogrodów działkowych („Sona” leży już na terenie 
gminy Opinogóra). Cztery z nich są umiejscowio-

Po decyzji Trybunału konstytucyjnego kwestionującej szerokie uprawnienia Polskiego Związku działkowców w środowisku działkowców 
zapanował niepokój. Wieczystym użytkownikiem terenu ogrodów jest dziś PZd, ale należą one do państwa i samorządów. – W Ciechano-
wie działkowcy mogą być spokojni. Miasto nie ma zamiaru odbierać tych gruntów – zapewnia prezydent Waldemar Wardziński, który 20 lip-
ca spotkał się w ratuszu z reprezentantami działkowców.

Spotkanie w ratuszu. Od lewej: S. Tomkowski i J. Bastecki („Grędzice”), kierownik Delegatury PZD 
J. Wiśniewski, A.Tetkowski („Śmiecin”), prezydent W. Wardziński

ne wyłącznie na gruntach miejskiego samorządu. 
To „Kolejarz” przy ul. Leśnej – 15 ha ziemi, „Grę-
dzice” – 12,7 ha, „Nad Łydynią” – 15,7 ha 
na Gostkowie oraz „Śmiecin” – 2,2 ha w rejonie 
ulic Śmiecińskiej i Wesołej. Do ogrodu „Krubin”, 
który zajmuje ponad 4 ha, miasto nie ma tytułu 
własności (Skarb Państwa nie figuruje w Księdze 
Wieczystej jako właściciel tej działki gruntu, co 
blokuje starania miasta o komunalizację). Wszyst-
kie ciechanowskie ogrody działkowe są wpisane 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. – Te zapisy zostaną utrzy-
mane. Nie będzie jakichkolwiek zakusów na tereny 
ogródków – deklaruje prezydent W. Wardziński. 
– Nie po raz pierwszy spotykam się z działkowcami 
i zawsze ich o tym zapewniam. Wiem, ile radości 
sprawiają działki, zwłaszcza starszym mieszkań-
com. Nie wyobrażam sobie, że można byłoby im to 
odebrać. Mamy wystarczającą ilość terenu i pod 
inwestycje, i budownictwo mieszkaniowe, a pętla 
komunikacyjna otworzy dostęp do kolejnych – pod-

kreśla prezydent. Deklaracje, 
które padły na spotkaniu 
w ratuszu z zadowoleniem 
przyjął Janusz Wiśniewski 
(działkowiec z imponującym 
46-letnim stażem), który od lat 
kieruje ciechanowską Delega-
turą Okręgowego Zarządu Ma-
zowieckiego PZD, liczącą 
4,5 tysiąca członków. – Chcie-
liśmy się upewnić, że władze 
miasta nie planują niekorzyst-
nych dla nas zmian. Prezydent 
utwierdził nas w przekonaniu, 
że nie zrobi nam krzywdy 
– mówi J. Wiśniewski.
Podczas spotkania rozmawiano 
też o finansach. Dotychczaso-
we przepisy zwalniały PZD 
z podatków: od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego. Zgod-
nie z orzeczeniem Trybunału 
te zapisy ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych również 
są sprzeczne z konstytucją 

i muszą być zmienione. Posłowie mają półtora 
roku na uchwalenie nowych, ale goście prezyden-
ta już dziś zastanawiali się, ile w przyszłości będą 
płacić podatku. W przypadku ciechanowskich 
ogrodów chodzi o podatek rolny, którego wyso-
kość zależy od klasy ziemi. Najniższa jest zwol-
niona z podatku, wyższe kształtują się w oparciu 
o cenę żyta. 
To nieduże kwoty, rzędu 1 gr za metr kw., 
w przypadku działki np. wielkości 400 m2 poda-
tek mógłby wynieść 4 zł rocznie. Działkowcy nie 
mają powodów, by obawiać się wzrostu kosztów. 
Znacznie ważniejsza jest dla nich sprawa własno-
ści działek. Marzy im się, żeby PZD scedowało 
prawo wieczystego użytkowania na lokalne ogro-
dy. – Jeżeli nowe przepisy na to pozwolą, prawo 
do wieczystego użytkowania powinien mieć właści-
ciel każdej działki. To dałoby działkowcom poczu-
cie stabilności – uważa prezydent Wardziński.

Ewa Blankiewicz

W Ciechanowie działkowcy mogą spać spokojnie

„Wiem, ile radości sprawiają 
działki, zwłaszcza starszym 
mieszkańcom. Nie wyobrażam 
sobie, że można byłoby im to 
odebrać.”

W. Wardziński
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XX sesji 
28 czerwca 2012 r.

nr 238/XX/2012 w sprawie sprzedaży loka-
lu w trybie bezprzetargowym.
nr 239/XX/2012 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Ciechanowie 
w budynkach przy ulicach: Powstańców 
Wielkopolskich11, Wyspiańskiego 44, Bata-
lionów Chłopskich 19.
nr 240/XX/2012 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
nr 241/XX/2012 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr 86/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 26.05.2011 r. w sprawie określenia: 
1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 
zwolnienia z realizacji tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz – dla 
dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach 
podstawowych i gimnazjach prowadzonych 
przez Gminę Miejską Ciechanów,
2) Zasad ustalania tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin dla nauczycieli 
realizujących w ramach stosunku pracy obo-
wiązki określone dla stanowisk o różnym 
tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin, 
3) Tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów.
nr 242/XX/2012 w sprawie określenia gra-
nic obwodów publicznych gimnazjów.
nr 243/XX/2012 w sprawie określenia gra-
nic obwodów publicznych szkół podstawo-
wych.
nr 244/XX/2012 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Przasnyska II” w Ciechanowie.
nr 245/XX/2012 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Malinowa” w Ciechanowie.
nr 246/XX/2012 w sprawie zasad usy-
tuowania miejsc sprzedaży i podawania-
napojów alkoholowych na terenie miasta 
Ciechanów.
nr 247/XX/2012 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 26 maja  2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Miejską Cie-
chanów.
nr 248/XX/2012 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Miej-
skiej Ciechanów. 
nr 249/XX/2012 w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na rok 2012.
nr 250/XX/2012 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
nr 251/XX/2012 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
nr 252/XX/2012 w sprawie rozpatrzenia 
skargi mieszkańców budynków przy ul. Wy-
zwolenia 4, 6, 6A, 6B, ul. Okrzei 1 i 3, ul. 
Narutowicza 6/12 w Ciechanowie na dzia-
łalność Prezydenta Miasta.

Interpelacje radnych
grażyna derbin zapytała, kiedy mieszkańcy 
ul. Asnyka i Broniewskiego mogą spodziewać się 
rozpoczęcia budowy chodnika i czy już został wy-
łoniony wykonawca prac. Poprosiła o zmobilizowa-
nie zarządcy dróg krajowych: Pułtuskiej i 11 Pułku 
Ułanów do skoszenia trawy. W związku z tym, 
że kończy się budowa kładki między Widną 
i Nowokolejową radna chciała się dowiedzieć, kie-
dy zostanie zamknięty przejazd kolejowy na ul. Fa-
brycznej. Interesowało też ją, dlaczego nie wszyscy 
uczniowie z 5 uprawnionych roczników skorzysta-
li z badania kręgosłupów, zorganizowanego przez 
Urząd Miasta.

Przemysław Zadrożny przekazał pytanie miesz-
kańców ul. Broniewskiego, czy można byłoby zain-
stalować progi zwalniające w ul. Słowackiego 
i ewentualnie Kasprowicza. Zdaniem mieszkańców 
kierowcy nie zwracają uwagi na znaki, które infor-
mują o ulicy podporządkowanej. Radny interpelo-
wał też w sprawie uzupełnienia wyrw w nawierzch-
ni bitumicznej ul. Wesołej, na odcinku od Różanej 
do Śmiecińskiej oraz konserwacji ławek ze skweru 
na Placu Kościuszki.

krzysztof łyziński chciał się dowiedzieć, ile miast 
uczestniczyło w konkursie „DesingNowe Miasto” 
i jakie koszty poniósł samorząd w związku 
z udziałem w tym przedsięwzięciu. Poprosił też 
o wyjaśnienie sytuacji straganu przy zieleniaku 
na ul. Warszawskiej.

dariusz Węcławski zapytał o możliwość częścio-
wego wycięcia lub przycięcia dzikiego drzewostanu 
na ul. Różyckiego. Chciał się też zorientować, czy 
samorząd planuje włączyć się w zainicjowaną przez 
komitet obywatelski akcję zebrania 100 tys. pod-
pisów pod przygotowanym przez Związek Miast 
Polskich projektem ustawy rekompensującej starty 
samorządów, poniesione z tytułu  zmniejszonych 
dochodów z PIT oraz zadań przekazywanych samo-
rządom bez zapewniania odpowiednich środków. 
Radny docenił również aktywne działanie strony 
UM na facebooku.

Leszek Ryms podziękował Policji, Straży Miej-
skiej, Straży Pożarnej oraz MOSiR za pomoc przy 
organizacji Strefy Kibica i zwrócił się do prezyden-
ta o więcej tak udanych imprez. Poprosił też, żeby 
pozostawić donice z kwiatami na Placu Jana Pawła 
II w obecnych miejscach.

krzysztof Leszczyński zwrócił się o informację, 
na jakim etapie jest dostosowanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy do wymogów rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 
2010 r. Radny poruszył sprawę nowych oznaczeń 
poziomych na Placu Kościuszki przy skręcie w Zie-
loną Ścieżkę i naprawienia przez ZWiK fragmentu 
chodnika niedaleko Biedronki. Poprosił też o pi-

semne ustosunkowanie się prezydenta (jako właści-
ciela z ramienia gminy spółki PEC) do zagadnienia 
podwyższenia przez Urząd Regulacji Energetyki 
stawek opłat za ciepło.

Tomasz kałużyński poinformował, że firma Archi 
Plus, projektująca obiekty sportowe, wezwała 163 
gminy, które wybudowały u siebie Orliki do zapła-
ty za wykorzystanie praw autorskich do projektu 
umieszczonego bez zgody firmy na stronie inter-
netowej Ministerstwa Sportu. Radny zapytał, czy 
wśród tych gmin jest Ciechanów.

Zdzisław dąbrowski zapytał o naprawę uszkodze-
nia ekranów dźwiękochłonnych na os. Jeziorko. Za-
sugerował też potrzebę, by zwrócić się do Urzędu 
Regulacji Energetyki o uzasadnienie nowej taryfy 
opłat za ciepło.

Zenon Stańczak zgłosił, że ze względu na objazd 
Mleczarskiej przez ul. Robotniczą i Składową koń-
cowy odcinek tej ulicy (przy torach) wymaga pilne-
go remontu.

Leszek Ryms zapytał, dlaczego w dzień świecą się 
latarnie, np. jednego dnia na Płońskiej, drugiego na 
ul. Armii Krajowej.

adam Stępkowski poprosił o informacje, czy teren 
przy zbiorniku na Krubinie będzie zagospodarowy-
wany na cele rekreacyjne. Postulował tez wpisanie 
do katalogu inwestycji dojazdu do Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 od ul. Szwanke (został tam już posze-
rzony chodnik). Radny przypomniał też o remoncie 
ul. Płońskiej, z uwzględnieniem budowy ścieżki 
rowerowej.

mariusz Stawicki zadał pytanie, czy są prowadzo-
ne – a jeśli tak, to na jakim są etapie – ewentualne 
rozmowy z samorządami: gminnym i powiatowym 
w sprawie wspólnej inwestycji w ul. Kargoszyń-
ską. Przewodniczący uznał budowę bulwarów nad 
Łydynią za świetny pomysł i chciał usłyszeć, czy są 
przymiarki do oszacowania kosztów tego przedsię-
wzięcia.

elżbieta Latko zapytała, czy w okolicach dworca 
PKP powstanie obiekt z sieci Biedronka oraz 
o harmonogram prac ZWiK w ramach pozyskanych 
środków unijnych. Postulowała też zamontowa-
nie na ul. Sienkiewicza (po prawej stronie, idąc od 
dworca PKP do dworca PKS) kilku ławek.

Paweł Rabczewski stwierdził, że jest pełen uznania 
dla miasta i ludzi, którzy na nas głosowali w kon-
kursie DesigNowe Miasto. Poinformował, że TVP 
1 będzie emitować program „Szlakiem gwiazd” 
o miastach, które zdobyły wiele unijnych środków. 
Do programu wytypowano 12 miast oraz gwiazd, 
w tym Dorotę Rabczewską i Ciechanów. Radny po-
prosił o więcej tego typu posunięć promocyjnych.

oprac. E.B.

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

Zakład Optyczny Poradnia Okulistyczna – Oko ciechanowskiego 
przedsiębiorcy Andrzeja Bayera została wyróżniona Ogólnopolskim 
Certyfikatem „Rzetelni w Biznesie”. Organizatorami konkursu byli 
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz spółka Eu-
ropa 2000 Consulting. Głównym patronem instytucjonalnym był Par-
lament Europejski. Projekt skierowany jest do firm szanujących zasa-
dy etyczne w biznesie, spełniających kryteria wysokiej jakości 
organizacji pracy i zarządzania. Prestiżowe wyróżnienie wręczono 
23 czerwca podczas gali w Hotelu Gromada w Warszawie. Uroczy-
stość z udziałem 500 gości poprowadzili Krzysztof Ibisz i Małgorzata 
Lewińska. Laureat jest znanym przedsiębiorcą i społecznikiem. Pełni 
m.in. funkcję prezesa Mazowieckiej Izby Gospodarczej oraz podstar-
szego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości. W Radzie Mia-
sta sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego.                                  red.

A. Bayer z prestiżowym certyfikatem
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Wkrótce otwarcie kładki pieszo-rowerowej

Prezes PEC wyjaśnia 

Skąd wziął się 1,5-procentowy wzrost cen ciepła
Od 1 sierpnia tego roku PeC Sp. z o.o. wprowadza nową taryfę cen ciepła, zatwierdzoną przez urząd Regulacji energetyki na wniosek za-
rządu spółki. Okres obowiązywania starej taryfy wygasa z końcem czerwca. – Nową skalkulowaliśmy w oparciu o ponoszone koszty, licząc 
się ze znaczną tegoroczną podwyżką cen podstawowego surowca, czyli węgla oraz gazu, wody i ścieków – mówi prezes PeC jerzy Wyrzykow-
ski. dla odbiorców nowa taryfa oznacza wzrost stawek opłat w okresie rocznym w stosunku do obecnych cen o ok. 1,5% z sieci ciepłowni-
czej wodnej i ok. 5% z sieci parowej (tu jedynym obiorcą jest drukarnia Bauer).

Siedziba PEC Spółki z o.o. przy ulicy Tysiąclecia

URE, który stoi na straży interesów za-
równo ciepłowników, jak i odbiorców 
ciepła, szczegółowo zbadał zasadność 
kosztów i kalkulację nowej taryfy. 
Nie dopatrzono się błędów. – Ta cena 
jest ustalana na podstawie algorytmu 
zawartego w taryfie, ale PEC kupuje 
również tańsze ciepło odpadowe od fir-
my Delitissue. 
Na czerwcowej sesji Rady Miasta rad-
ni Krzysztof Leszczyński (kierownik 
osiedla w SMLW „Zamek”) i Zdzisław 
Dąbrowski (prezes SMLW „Mazow-
sze”) poprosili PEC o uzasadnienie 
kalkulacji nowej taryfy. – Zimy były 
w ostatnich dwóch latach porównywal-
ne, opłata wzrosła, dzięki nakładom 
ponoszonym jako zarządcy budynków 
udało się utrzymać koszty na niezmie-
nionym poziomie – powiedział Z. Dą-
browski. – Jako spółdzielnia dokony-
waliśmy różnych dociepleń, 
a w zasadzie 50% kosztów utrzymania 
mieszkania to jest CO. Rozumiem że te 
stawki są zatwierdzane przez URE, my jako Rada Miasta możemy je tylko przyjąć – stwierdził 

K. Leszczyński. 
– Na zwyczajnych zgromadzeniach wspólników 
spółki PEC corocznie ten temat wraca i jest szcze-
gółowo omawiany – poinformował prezydent 
Waldemar Wardziński. – Nie mamy na to wpły-
wu, to jest czysty rachunek ekonomiczny, taryfy są 
zatwierdzane przez URE w taki sposób, żeby przy 
średnich warunkach klimatycznych producent i do-
stawca ciepła wychodził na zero. Koszty w spółce 
są dobrze pilnowane przez Zarząd i nie można po-
stawić zarzutu o ich nadmierny wzrost – podkreślił 
prezydent. Prezes Wyrzykowski wyjaśnia: – Gdyby 
nasza spółka ustaliła taryfę na poziomie wyższym, 

niż wynikałoby to z uzasadnionych 
kosztów, URE odmówiłby jej za-
twierdzenia. Urząd wnikliwie anali-
zuje proponowane przez nas stawki 
– zapewnia prezes. 
Skąd podwyżka w ciągu roku? 
Zgodnie z wyjaśnieniami prezesa 
Wyrzykowskiego ceny podstawo-
wego surowca do produkcji ciepła, 
czyli węgla poszły w górę o 16,2%, 
koszty jego przewozu o 3,4%, gazu 
o 10,4%, wody o 14,8%, ścieków 
o 15,3%. W tym roku jest też prze-
widywany dalszy wzrost cen energii 
o 3,9%. Wzrosło minimalne wyna-
grodzenie, składka rentowa 
i podstawa zasiłku chorobowego. 
– Tak wysoki wzrost kosztów, bez 
ich skompensowania wyższymi do-
chodami stanowiłby zagrożenie dla 
funkcjonowania spółki. Rok 2011 
zamknęliśmy stratą na sprzedaży 
ciepła w wysokości prawie 
431 tys. zł. Nie możemy sobie pozwo-

lić na dalsze – mówi prezes PEC.
Do członków spółdzielni „Zamek” początkowo 
trafiła błędna informacja zarządu spółdzielni o wy-
sokości nowych cen. Była tam mowa o zwiększeniu 
kosztów ogrzewania mieszkań o ok. 5,5% w opła-
tach zmiennych i 4,9% w opłatach stałych. PEC 
sprostował, że chodzi o podwyżkę (w okresie rocz-
nym) opłat stałych o 2%, zmiennych o 1,4%. Za-
rząd „Zamku” poinformował już o tym lokatorów. 
Nowa taryfa ma obowiązywać do 31 grudnia 
2013 r. Jest opublikowana w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego z dnia 
18 czerwca br. (poz.4800).

Ewa Blankiewicz

Gimnazjaliści się 
spisali
To był przełomowy rok. Po raz pierwszy ucznio-
wie napisali testy gimnazjalne w nowej formule. 
Egzamin składał się z trzech części: humanistycznej 
- podzielonej na język polski, test z historii i wos-u, 
matematyczno-przyrodniczej z wydzieloną mate-
matyką i testem z przedmiotów przyrodniczych 
oraz części językowej, która obejmowała egzamin 
z wybranego języka obcego. Po raz pierwszy na eg-
zaminie gimnazjalnym wyodrębnione zostały zada-
nia z języka polskiego i matematyki, by można było 
osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przed-
miotów. Według nowych zasad egzamin z języka 
obcego składał się z dwóch poziomów: podstawo-
wego - obowiązkowego dla wszystkich i rozszerzo-
nego, do którego przystąpili tylko uczniowie, kon-
tynuujący w gimnazjum naukę wybranego języka, 
rozpoczętą w szkole podstawowej. W ocenie Zakła-
du Obsługi Szkół i Przedszkoli tegoroczne wyniki 
egzaminu gimnazjalnego są bardzo dobre. Szcze-
gólnie cieszą te z języka angielskiego (Gimnazjum 
Nr 4 uzyskało 80,08%). To efekt dodatkowych 
lekcji w ramach projektu MOJA WIEDZA-MOJĄ 
SZANSĄ. Dobry wynik z języka rosyjskiego osią-
gnęło Gimnazjum Nr 2 – 79,3 %.

red.

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia kładki łączącej ul. Widną z Nowokolejową. Inwestycja 
powstała w ramach modernizacji linii kolejowej biegnącej przez Ciechanów. Dzięki niej piesi, ro-
werzyści, matki 
z wózkami oraz 
osoby niepełno-
sprawne będą 
mogły bezpiecz-
nie przemiesz-
czać się nad to-
rami. Zadaniem 
miasta było 
przygotowanie 
dojścia do kład-
ki od strony ul. 
Nowokolejowej 
oraz budowa 
ciągu pieszo-ro-
werowego w ul. 
Widnej. Jej bu-
dowa kosztowa-
ła 6 mln zł.

P.H.

„Cena za ciepło widniejąca 
na fakturze, którą otrzymają 
nasi klienci różni się od ceny 
podanej w taryfie, jest niższa” 
uprzedza i uspokaja prezes 
Wyrzykowski.
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Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 
wręczono akty nadania Honorowego Oby-
watelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. 
Otrzymali je: mer Meudon Herve Marseille, 
burmistrz Haldensleben Norbert Eichler, mer 
Chmielnickiego Sergiej Mielnik oraz prima-
tor Brezna Jaroslav Demian. Nasi partnerzy 
oraz prezydent Waldemar Wardziński podpi-
sali Akty Odnowienia Partnerstwa. 
– W przypadku naszych miast partnerstwo 
się sprawdziło. Jakie wyciągnęliśmy nauki 
z bliskich kontaktów z Francuzami, Niemca-
mi, Ukraińcami i Słowakami? Upewniliśmy 
się, że najważniejsza jest otwartość – na in-
nych ludzi, odmienne języki, kuchnie, kultury 
– oraz życzliwość. Taka życzliwość, która 
poskramia zło i tworzy klimat, w którym staje 
się możliwe przyjacielskie zbliżenie państw 
naszego kontynentu. Takie, które nie umniej-
sza suwerenności, a wzbogaca – tak prezy-
dent Wardziński podsumował lata współpra-
cy. – Europejska integracja zaczęła się 
w umysłach, ale trwa dzięki ludzkim sympa-
tiom. W ten szczególny dzień przepełnia mnie 
wiele uczuć: respekt wobec historii, radość 
z powrotu Polski do Europy i duma 
z przebycia razem z Wami, przyjaciele, tej 
długiej drogi. Życzmy sobie, żeby wystarczy-
ło nam pomysłów i zapału na następne dłu-
gie lata wspólnej pracy na rzecz naszej przy-
jaźni oraz europejskiej jedności – powiedział 
prezydent. Po wystąpieniach Honorowych 
Obywateli oraz zaproszonych gości zaśpie-
wał chór Sine Nomine.                           E.B.

Nadzwyczajna sesja 
Rady Miasta

Powitanie zagranicznych delegacji w ratuszu

Malowanie na wodzie zachwyciło gości wernisażu „Festiwal 
Sztuki 3M – woda”

Akt odnowienia partnerstwa z Meudon podpisał prezydent W. Wardziński i wicemer  
G. Koch

L. Litowka, dyrektor departamentu ekonomicznego Rady Miasta Chmielnicki odbiera 
honorowe obywatelstwo w zastępstwie mera

Przewodniczący Rady Miasta M. Stawicki i primator Brezna J. Demian, Honorowy 
Obywatel Ciechanowa

Burmistrz Handelsleben N. Eichler – Honorowy Obywatel Ciechanowa

Po wystawie „Zwierciadło saskie – prawo magdeburskie 
drogą do Europy”oprowadzali (od lewej): A. Kociszewski, 
wicedyrektor muzeum K. Sobczak i przewodniczący Niemiec-
ko-Polskiego Towarzystwa Saksonia – Anhalt K. Blau
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Czwartek / piątek  
– od modlitwy do rocka
Dni zainaugurowała msza w intencji mieszkańców 
odprawiona w kościele św. Piotra. Zabawa zaczęła 
się następnego dnia, w imieniny patrona Ciecha-
nowa. Z Placu Kościuszki do Placu Jana Pawła II 
przemaszerował korowód przebierańców „Wrzuć 
na luz i jeszcze plus”. Poprowadzili go Małgorzata 
Kaczorek i Andrzej Żukowski, stylizowani na iko-
ny popkultury lat 50-tych: Marylin Monroe i Elvisa 
Presley’a. Na plenerowej scenie przed rauszem za-
grali bębniarze z Maciejem Ostromeckim na czele. 
Zatańczyły zespoły: Funny, Indianie z Żuromina 
oraz Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”. 
Dni otworzył prezydent Waldemar Wardziński. 
– Cieszę się, że możemy razem bawić się przy do-

brej pogodzie i w miłej atmosferze. Życzę państwu 
dużo radości, uśmiechu i żeby wam się coraz lepiej 
w tym mieście żyło – powiedział. Ciekawym wy-
darzeniem był performance olsztyńskiego artysty 
Wiesława Wachowskiego „Celebracja kropli 2012”. 
Akcja plastyczna przy fontannie była częścią „Fe-
stiwalu Sztuki 3M – Woda”. Potem koncerty – na 
początek ciechanowski zespół Aloud. Rockowe 
brzmienie podtrzymali odlotowi Kilersi. Znane 
wszystkim wiersze Brzechwy i Tuwima nabrały no-
wego znaczenia. Ostre dźwięki, pomysłowe kostiu-
my i zabawne wykonanie zyskały sympatię dzieci 
i dorosłych. Aż szkoda, że więcej osób nie obej-
rzało tego występu. Na pożegnanie dnia wystąpiła 
ciechanowska grupa Josy.

Indianie z Żuromina

JosyKilersiAloud

Dni otworzył prezydent W. Wardziński

Korowód „Wrzuć na luz i jeszcze plus”

IECHANOWA ROZKRĘCIły MIAStO

Ostry Show LZA „Ciechanów”
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Sobota – historia i teraźniejszość
Kulminacyjnym dniem była sobota. Pl. Jana Pawła 
II ożywił jarmark rękodzieła, na który złożyły się 
atrakcyjne stragany i zagraniczne stoiska. W tym 
czasie błonia opanowali rycerze, którzy zjechali się 
z różnych części Polski i rozbili obóz pod ciecha-
nowskim zamkiem. Tu rozegrano turniej łuczniczy, 
pojedynki bojowe 1 na 1 i bieg dam. Były gry i za-
bawy plebejskie z udziałem rekonstruktorów  
i publiczności. Mocnych wrażeń dostarczyły walki 
pełnokontaktowe 5 na 5, przeprowadzone na miej-
skim rynku. W wydzielonym szrankami polu zmie-
rzyli się najodważniejsi z każdej drużyny. W szczę-
ku ciężkich mieczy i zbroi 2 lub 3-rundowa walka 
trwała do ostatniego stojącego rycerza. Nie była 

Niedziela – skoczkowie  
na szachownicach i błoniach
Ostatni dzień rozpoczął turniej szachowy, roze-
grany na mazowieckiej ziemi prawdopodobnie po 
raz pierwszy od 500 lat według średniowiecznych 
zasad. Uczestników obowiązywał historyczny strój. 
Gra według XIV i XV-wiecznych reguł nie była ła-
twa. Zastosowano starodawny układ pól, ustawienie 
figur i ich ruchów. Szachowe zmagania na błoniach 
trwały równolegle z turniejem bojowym na miecz 
i tarczę, który toczył się na Pl. Jana Pawła II.  
W szrankach pojedynkowali się niestrudzeni ry-
cerze – tym razem były to walki 1 na 1. Przed po-
łudniem pod pomnikiem św. Piotra wystąpił Chór 
Victoria z parafii św. Józefa. Śpiewacy pod dyrek-
cją Dominika Molewskiego wykonali utwory odno-
szące się do patrona miasta. W repertuarze znalazły 
się też dzieła klasyki sakralnej. 
Atrakcją dla miłośników sportów jeździeckich były 
regionalne zawody w skokach koni przez przeszko-
dy, przygotowane przez Ciechanowski Klub Jeź-
dziecki. W konkurencjach rywalizowały kuce 
i duże konie. 

Dni Ciechanowa były sprawdzianem nie tylko dla 
organizatorów, ale i dla mieszkańców. Kilkuty-
sięczna frekwencja, spokój na ulicach, miła atmos-
fera w trakcie i po imprezach pozwala przypusz-
czać, że egzamin ten zdaliśmy na piątkę. 

Katarzyna Dąbrowska 

markowana, działa się naprawdę. Widowiskowe eli-
minacje wyłoniły mężnych finalistów. Interesująco 
wypadły też profesjonalne walki rycerskie. 
Późnym popołudniem rozpoczęły się koncerty. 
 Na potężnej scenie, usytuowanej na błoniach, 
zagrał niemiecki zespół Rolland Combo. Serca 
publiczności na dobre podbił ciechanowianin Piotr 
Niesłuchowski. Finaliście programu „The Voice of 
Poland” towarzyszyli muzycy z grupy The Rooads. 
Gwiazdą wieczoru był Robert Gawliński i zespół 
WILKI. „Baśkę”, „Son of the blue sky”, „Urkę” czy 
„Lecę, bo chcę” śpiewało morze ludzi. – Bardzo 
udany koncert, fajnie się bawiliśmy, super, świetnie 
– chwalili zadowoleni widzowie. Koncert zwień-
czyły malownicze sztuczne ognie. 

Walka rycerska 5 na 5 Turniej łuczniczy Pojedynek 1 na 1

Piotr Niesłuchowski

Chór Victoria

Turniej szachowy Walka 1 na 1 Zawody jeździeckie

Konkurencja kucówZawody jeździeckie

Rolland ComboJarmark rękodzieła

IECHANOWA rOzkręCIły mIAstO IECHANOWA rOzkręCIły mIAstO

Pokaz sztucznych ogni

Robert Gawliński
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Wraz z oddaniem nowej strony interneto-
wej Urzędu Miasta lokalni przedsiębiorcy 
i przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych otrzymali możliwość samodzielne-
go dopisywania firm i organizacji do baz 
na stronie. Coraz więcej osób odwiedza 
witrynę Urzędu Miasta. Świadczą o tym 
szybko rosnące statystyki oglądalności. 

Dodaj firmę lub organizację do bazy na www.umciechanow.pl

Szansa na bezpłatną promocję

O plac zabaw przy ul. Kraszewskiego na 
XIX sesji pytał radny Artur Sobotko. In-
westycja będzie realizowana jeszcze 
w tym roku i zostanie w całości pokryta 
z budżetu miasta. Jej koszt szacuje się na 
490 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie nadzo-
rował Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Władze miasta 
chcą, żeby na ponad 14-arowej 
działce przy ul. Kraszewskiego 
powstała bezludna wyspa z pi-
rackim statkiem. – Chciałbym, 
żeby ten plac był oryginalny 
i bardziej pobudzał wyobraźnię 
– mówi prezydent Waldemar 
Wardziński.  Kierownik Janusz 
Szymańczyk informuje, że 
MOSiR jest na etapie rozstrzy-
gania przetargu. Wpłynęły 
3 oferty. – Mamy nadzieję, 
że uda się wyłonić wykonawcę, 
który sprosta naszym oczeki-
waniom. Chcemy, by stało się 

Jesienią zaprosimy dzieci 
na bezludną wyspę

Odgłosy z placu budowy na tyłach ratusza słychać z da-
leka. Teraz widać także efektowną elewację. Zdemonto-
wane zostały rusztowania na zachodniej ścianie budynku. 
Trwa docieplanie styropianem i montaż płyt z piaskowca 
pozostałych części elewacji. 

Rozpoczęło się układanie płytek gresowych w toaletach i na kory-
tarzach. Powstaje instalacja teleinformatyczna, alarmowa, przeciw-
pożarowa i elektryczna. Trwają prace tynkarskie i malarskie. Wy-
konawca zamontował windę, którą czeka jeszcze odbiór ze strony 
Urzędu Dozoru Technicznego. Za nami wszystkie prace murarskie. 
Gotowe są instalacje: sanitarna i grzewcza, budynek jest zada-
szony, wstawiono stolarkę okienną. Zakończył się montaż witryn 
wewnętrznych i zewnętrznych fasad, które posiadają nowoczesny 
system samoczyszczącego szkła. Na dachu ratusza zostały zamon-
towane dwie centrale wentylacyjne oraz agregaty klimatyzacyj-
ne.                                                                                            red.

Nowa odsłona ratusza

Rusztowania przeniesiono teraz na wschodnią elewację

Można już podziwiać elewację ratusza od strony ul. Wodnej

Wpis firmy lub organizacji to dodatkowa 
możliwość zaprezentowania się, poinfor-
mowania o profilu działalności, poszuki-
wanych kontrahentach i współpracowni-
kach. Udostępnione informacje ukazują się 
w bazie natychmiast po zaakceptowaniu 
wpisu przez administratora. 

Formularz wpisu do bazy firm znajduje się 
w dziale „Dla Przedsiębiorców i Inwesto-
rów”. Można także skorzystać z wygodnej 
zakładki „Dodaj firmę do bazy” w module 
„Na skróty” na stronie głównej. Znajduje 
się tu link bezpośrednio do prostego for-
mularza, w którym podaje się nazwę firmy, 
adres, telefon, e-mail, adres strony interne-
towej oraz rodzaj i opis prowadzonej dzia-
łalności. Na końcu należy wskazać branżę  

w jakiej działa firma. Można wybrać wię-
cej kategorii, jeśli przedsiębiorstwo działa 
w kilku różnych. Dodatkowym udogodnie-
niem jest możliwość zobaczenia siedziby 
firmy na mapie Google, która wczytuje 
się automatycznie na podstawie podanego 
adresu. To samo dotyczy formularza wpisu 
organizacji pozarządowej. Znajduje się on 
w zakładce „Dla Mieszkańców/Organiza-
cje pozarządowe”.                 

  red.

Świetlica bez barier
Przy miejskim Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień powstanie świetlica środowiskowa dla dzieci i mło-
dzieży. Dokumentację projektowo-kosztorysową 
do połowy września wykona wyłoniona w przetargu firma 
Architekci TOAGI z Białegostoku. Firma obejmie także 
budowę nadzorem autorskim. Umowa na wykonanie usługi 
wartej ponad 43 tys. zł została podpisana 18 lipca. To naj-
tańsza propozycja cenowa spośród pięciu, które wpłynęły 
w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty opubliko-
wane przez Urząd Miasta. Kiedy staną mury i budynek zo-
stanie odpowiednio wyposażony dzieciaki z rodzin z pro-
blemem alkoholowym będą tu mogły spokojnie i twórczo 
spędzać wolny czas. Świetlica bez barier architektonicz-
nych przyjmie pod swoje skrzydła także dzieci nie 
w pełni sprawne ruchowo.                                             red. 

W ostatnim czasie w Ciechanowie przybyły 4  nowe place zabaw. dzieci 
mogą wyhasać się na dużych kompleksach przy ul. Harcerskiej, czy 
ul. Czarnieckiego (teren miejskiego Zespołu Szkół nr 2). do dyspozycji naj-
młodszych są także mniejsze obiekty: przy Szkole Podstawowej nr 5 
(ul. Broniewskiego) i przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Powstańców War-
szawskich), zbudowane w ramach ministerialnego projektu „Radosna szko-
ła”. 3 kolejne place zabaw powstaną przy mZS nr 1, SP nr 4 i przy ul. kra-
szewskiego. 

to ulubione miejsce dzieci i ich opiekunów. 
Lokalizacja jest bardzo dobra. Z obiektu 
będą mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy 
„Bloki”, „Kargoszyn” i „Podzamcza. Je-
żeli nie będzie odwołań od rozstrzygnięcia 
przetargu, prace ruszą w sierpniu.                                          

      K.D.

Czy na placu zabaw stanie taki statek? Wkrótce się przekonamy
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Fragment pętli widziany od strony ul. Gostkowskiej. Ekipa Eurovii buduje tu 
kanalizację deszczową. Roboty wznowiono po zakończeniu prac wykopalisko-
wych. Archeolodzy znaleźli tu ślady naszych przodków: osady z epoki brązu 
(III-II tysiąclecie p.n.e.), a w części między rzeką i ul. Wojska Polskiego 
– z XV-XVII w.                                                                                               red.

Maszyny na budowie

Odcinek między ulicami Płocką i Niechodzką – widok od strony Płockiej. 
Trwa zagęszczanie nasypu. Niedługo rozpocznie się układanie krawężników. 
Ta część pętli ma być oddana najwcześniej.

Budowa mostu na Bielinie. Duże wrażenie robi urządzenie do montażu pali 
pod konstrukcję mostu. Ogromna maszyna ze świdrem nawierca otwory 
w ziemi i przygotowuje je do umieszczenia owalnych form oraz zbrojenia pali, 
następnie przygotowane formy zalewa się betonem. Na odcinku między 
ul. Tysiąclecia i mostem zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej.

Tędy będzie można szybko wyjechać z miasta w kierunku Warszawy, omijając 
ul. Płońską. Między mostem na Bielinie i ul. Kasprzaka trwa układanie kanali-
zacji deszczowej. Rozpoczęły się też prace po drugiej stronie drogi krajowej. 
Na skrzyżowaniu Kasprzaka z pętlą, w pobliżu ul. Skłodowskiej-Curie, powsta-
nie rondo.

Wakacje nie dla drogowców
W czasie uczniowskiej laby i urlopów na naszych ulicach uwijają się ekipy drogowców. 
Ciepła pogoda i mniejszy ruch sprzyjają remontom.

    Trwają właśnie roboty na ul. Gwardii Ludowej 
od strony skrzyżowania z ul. Batalionów Chłop-
skich do przedszkola. Remontowana jest na-
wierzchni jezdni i parkingów. To duże zadanie. 
Wykonawca – konsorcjum firm: Drogi i Sygnaliza-
cja Świetlna M. Olbryś z Ciechanowa oraz PRDM 
z Płońska – ma czas na uporanie się z nim do końca 
sierpnia.
    Na bieżąco remontowane są fragmenty chod-
ników i dróg na terenie całego miasta. Wykonano 
remont nawierzchni chodnika przy drodze we-
wnętrznej od ul. Szwanke  w kierunku Szkoły Pod-
stawowej nr 4 (około 166 m2) oraz na ul. 17 Stycz-
nia przy drodze wewnętrznej do budynku Okrzei 
20a (59 m2). Przełożono nawierzchnię 3 wjazdów 
oraz utwardzono pobocze i obniżono krawężnik na 
przejściu dla pieszych przy ul. Gostkowskiej. Uło-
żony został fragment chodnika przy przejściu dla 
pieszych na ul. Zielona Ścieżka (ok. 50 m2).  

Tu także obniżono krawężnik. Z odzyskanej beto-
nowej kostki z Placu Jana Pawła II ułożono alejkę 
cmentarzu komunalnym (około 416 m2). Wykonaw-
cą robót była firma KAMIBUD.
     Ruszają kolejne modernizacje. Miasto roz-
strzygnęło przetarg i zawarło umowę na remonty 
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych: 3 Maja, 
odcinka ulic Mościckiego i Sikorskiego. Wyko-
nawcą będzie znane nam już z ul. Gwardii Ludo-
wej konsorcjum firm:  M. Olbryś i  PRDM Płońsk. 
Wykonają zadanie za kwotę 830 tys. zł. Remonty 
chodników w ul. Asnyka i Broniewskiego wykona 
przedsiębiorstwo ZBM ZEETBEM  Bogdan Szczę-
sny. Koszt tych prac to blisko 120 tys. zł. Termin 
realizacji zadań – 31 sierpnia.
    Planowany termin wykonania remontów części 
miejskich dróg do końca wakacji może być za-
grożony. Jeden z wykonawców złożył odwołanie, 
co przedłuży procedurę przetargową. 29 czerwca 

otwarto oferty złożone w przetargu na remonty dróg 
gruntowych: Skłodowskiej, Słonecznej, Kruczej, 
Wrzosowej, odcinka ul. Niechodzkiej, Bocznej, 
Krzywej,  fragmentu Tuwima oraz drogi od Bata-
lionów Chłopskich do Błękitnej. Oferty złożyły  
2 firmy: BUDOMOST z miejscowości Zaścianki na 
kwotę ok. 500 tys. zł oraz ZUH KOPTRANS  
na kwotę 565 tys. zł. 

Prace na ul. Gwardii Ludowej
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Budowę dróg poprzedziło ogromne przed-
sięwzięcie Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji, który w ubiegłym roku wybudował 
na Krubinie kanalizację sanitarną wartą 
blisko 10,5 mln zł. Budowa dróg zostanie 
rozłożona na 2 lata. W tym roku planowane 
jest wykonanie kanalizacji deszczowej, se-
paratora koalescencyjnego oraz odmulenie 

mieszkańcy krubina od lat czekają na ładne, równe i suche ulice. Wszystko 
wskazuje na to, że budowa krubińskiej, Ceramicznej, dobrej, Piwnej, Ptasiej 
i Żurawiej ruszy w tym roku. urząd miasta rozstrzyga przetarg na tę ważną 
inwestycję. Wpłynęło 11 ofert.

Ruszy budowa ulic na Krubinie

rowu melioracyjnego. Na 2013 r. pozostanie 
budowa jezdni i chodników, przebudowa 
infrastruktury telekomunikacyjnej, budowa 
nowoczesnego oświetlenia ulicznego, prze-
budowa sieci gazowej i przyłączy wodocią-
gowych. Ulice: Krubińska, Ceramiczna, Do-
bra, Piwna, Ptasia i Żurawia mają powstać 
do końca listopada 2013 r.

A.G.

Na ul. Jasnej powstanie kanalizacja deszczowa, asfaltowa jezdnia, 
chodniki z brukowej kostki. Przebudowane zostanie oświetlenie 
uliczne, wykonawca zainstaluje nowe znaki drogowe. Prace wyko-
na wyłoniony w przetargu Zakład Instalacji Gazowych Wod. Kan. 
Energetycznych Handlu i Usług M.M. Młyńscy z Ciechanowa 
za kwotę blisko 290 tys. zł. Zakończenie planowane jest na koniec 
października.

red.

Budowa ul. Dziubiń-
skiej była ostatnim 
etapem wieloletniej in-
westycji „Przebudowy 
ulic: Bohaterów Wester-
platte, Klonowskiego, 
Rajkowskiego 
i Dziubińskiej”.  
W ciągu 4 lat syste-
matycznie modernizo-
wana była jedna z ulic 
objętych projektem: w 
2009 r. – Rajkowskiego 
(674 tys. zł), 2010 r. – 
Bohaterów Westerplat-
te (ponad 570 tys. zł), 
2011 r. – Klonowskiego 
(blisko 1,1 mln zł) i w 
2012 r. – Dziubińskiej 
(ponad 340 tys. zł). 
Budowa ulic koszto-
wała łącznie blisko 2,7 
mln zł.                                       

    red.

Wieloletnie inwestycje – metoda  
na modernizacje osiedlowych ulic

Wypiękniała ulica dziubińskiej. kanalizacja deszczowa uregulowała odpływ 
wód opadowych. mieszkańcy korzystają z nawierzchni ulicy pokrytej estetycz-
ną kostką.

będzie błyszczeć

Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Płońskiej to długo 
wyczekiwana inwestycja, która uporządkuje gospodarkę 
wodno-ściekową w tej części miasta. Dziś kanalizacja 
w ul. Płońskiej jest ogólnospławna – rurami płyną ścieki 
i woda deszczowa, część odprowadzają też rowy. Po prze-
budowie cała ulica będzie miała kanalizację sanitarną. Te-
raz ZWiK wybuduje tu kolektor sanitarny, przyłącza 
z posesji położonych po obu stronach ulicy, a także bra-
kujące odcinki kanalizacji deszczowej. Wody opadowe bę-
dzie odbierał separator zainstalowany na tyłach targowiska 
już wcześniej przy okazji budowy ulic: Rzeczkowskiej 
i Nowozagumiennej.
Budowa kanalizacji na Płońskiej to część „wielkiego wo-
dociągowania miasta” wartego 137 mln zł. W ramach tej 
inwestycji w minionym roku za 8 mln zł ZWiK wybudo-
wał kanalizację sanitarną w rejonie ulicy Wojska Polskie-
go, 9 mln kosztowało skanalizowanie 13 ulic na Krubinie. 
W kolejce czekają następne zadania: budowa kanalizacji 
na osiedlach Bielin i Kwiatowe oraz kosztowna (około 
46 mln zł) modernizacja oczyszczalni ścieków. Cała inwe-
stycja będzie dofinansowana kwotą do 58 mln zł 
z Unii Europejskiej. W listopadzie ubiegłego roku ZWiK 
podpisał umowę w tej sprawie z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

red.

ZWiK zaczyna wykopy
– utrudnienia 
na ul. Płońskiej

Będą utrudnienia w ruchu na ul. Płońskiej. Rusza 
duża inwestycja Zakładu Wodociągów i kanali-
zacji – budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Płońskiej. Roboty rozpoczną się na wyso-
kości posesji nr 52 i Szkoły Podstawowej nr 4. 
Budowa kolektora i przyłączy będzie powodowa-
ła utrudnienia w ruchu, jednak ulica cały czas ma 
pozostać przejezdna – samochody będą wahadło-
wo poruszać się jednym pasem. Prosimy o wyro-
zumiałość.
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A trawa rośnie aż piszczy…
Cieplarniane warunki klimatyczne, jakie 
obserwujemy w ciągu ostatnich tygodni 
sprawiają, że ekipy pracowników zieleni nie 
nadążają z koszeniem traw. Zielone dywany 
odrastają błyskawicznie. Wielokrotnie wy-
kaszane były trawniki w pasach dróg: Armii 
Krajowej, Sikorskiego, Gostkowskiej, Zam-
kowej i wielu innych. Ostrzyżono miejskie 
boiska i place zabaw, zieleńce i parki. Sko-
szona trawa jest kompostowana na składowi-
sku odpadów w Woli Pawłowskiej. Niemal 
codziennego podlewania wymagają rośliny 
ozdobne w donicach i gazonach oraz te ro-
snące w parkach. Konieczne są częste cięcia 
rozrastających się krzewów. Prace wykonuje 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Za 
pielęgnację zieleni w czerwcu miasto zapłaciło 107 tys. zł.

Wandale nie próżnują, my też nie bądźmy obojętni…
Ponad 30 tys. zł z publicznych pieniędzy kosztowała naprawa i wymiana oświetlenia ulicznego, które 
zniszczyli wandale na osiedlu Powstańców Wielkopolskich. Zamontowano 17 nowych opraw oświetlenio-
wych o mocy 70 W oraz nowe słupy. Wykonawcą zamówienia było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ELIPSA Jarosław Bral. Prosimy mieszkańców o szybkie zgłaszanie wszelkich aktów wandalizmu do Straży 
Miejskiej, pod numery telefonów stacjonarnych: 23 674 92 55, 674 92 51, 674 98 91 oraz komórkowe-
go 606 370 411 (patrol na terenie miasta). Ze strażnikami można się także kontaktować za pośrednictwem 
poczty e-mail: strazmiejska@umciechanow.pl.

Prosimy o zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
Informujemy mieszkańców, że bieżącym utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego na terenie Ciechanowa 
zajmuje się Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., Biuro Regionalne w Płocku. Prosimy mieszkańców  
o zgłaszanie wszelkich awarii oświetlenia ulicznego do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska, pod numery telefonów 23 674 92 84 lub 674 93 06, a także pod czynny całodobowo numer wykonaw-
cy usługi 801 800 103. Na terenach należących do gminy miejskiej – ulice, skwery, parki, itp. – znajduje się 
3 915 lamp, 2.284 z nich należy do firmy ENERGA Oświetlenie, pozostałe (1631 szt.) są własnością mia-
sta. Ponad połowa lamp należących do ENERGI (1203 szt.) została zakwalifikowana do wymiany z uwagi 
na niespełnienie warunków normy oświetleniowej. Są zbyt energochłonne i kosztowne.

Segregujemy odpady
Bilans czerwcowej selektywnej zbiórki odpadów to: 30 ton szkła, 6 ton tworzyw sztucznych oraz 17 ton 
makulatury, które przekazano do powtórnego przetworzenia. W ciągu ostatnich 3 miesięcy udało się od-
zyskać 120 kg baterii i akumulatorów, wrzucanych przez mieszkańców do pojemników ustawionych na 
terenie miasta. Mieszkańcy osiedli jednorodzinnych wystawili do odbioru 6480 worków z surowcami wtór-
nymi. Kontenery ustawione na osiedlach wielorodzinnych opróżniano wielokrotnie – PUK odebrał łącznie 
ponad 400 kontenerów posegregowanych odpadów.                                                                                   red.

Lista nazwisk rośnie
W lipcu w ratuszu odbyło się kolejne spotkanie 
w sprawie tablicy poświęconej pamięci pomor-
dowanych przez hitlerowców, tuż przed opusz-
czeniem przez nich Ciechanowa. – Od kilku 
tygodni poprzez lokalne gazety i radio apelujemy 
do mieszkańców miasta i okolic o pomoc  
w zidentyfikowaniu nazwisk osób rozstrzelanych 
przez hitlerowców w ciechanowskim ratuszu  
16 stycznia 1945r. i muszę przyznać że oddźwięk 
jest duży – mówi Ewa Blankiewicz, kierownik 
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej. 
Ustalono, że weryfikacją zgłoszeń zajmie się 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej. Nadal czekamy na informacje, które należy 
zgłaszać do Wydziału Promocji i Komunikacji 
Społecznej przy Placu Jana Pawła II 7 lub pod 
numerem telefonu (23) 674 93 02 lub 674 93 04.

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 Antoni
Kołakowski Stanisław
Ruszczyński Adam
Naguszewski Zygmunt
Kołomyjak Józef
Zarodkiewicz Antoni
Majda Franciszel
Domański Henryk
Kamiński Tadeusz
Lewandowski Henryk
Żbikowski Stanisław
Deras Jerzy
Domański Henryk
Smoleński Stanisław
Kołakowski Stanisław
Konopka ?
Trynks Bolesław (syn)
Bielski Wacław

P.H.

Na placu przy ul. Spółdzielczej (osie-
dle Bloki) i przy ul. Dobrej (Słonecz-
ne) ustawiono huśtawki sprężynowe, 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
zamontowano huśtawkę „ważkę”. 
Place zabaw przy ulicach: Zielonej 
(Podzamcze) i Wesołej (Kwiatowe) 
wzbogaciły się o drabinki typu „spi-
rala”.  Łączny koszt zakupu to około 
7 600 zł. Nie obyło się bez perturbacji. 
Firma montująca urządzenia musiała 
poprawić mocowanie drabinki na pla-
cu zabaw przy ul. Parkowej.  – Dzieci 
mogą już z niej bezpiecznie korzystać. 
Musimy jeszcze wymienić zniszczony 
ślizg zjeżdżalni. Zgodnie z ustawą 
o zamówieniach publicznych robimy 
rozeznanie cenowe – mówi Ewa Zduń-
czyk, kierownik Miejskiej Inżynierii.
To nie pierwsze zakupy wyposażenia 
placów zabaw sfinansowane przez Urząd Miasta. 
W ubiegłym roku na nowe urządzenia i ogrodzenie 
placów z miejskiej kasy przeznaczono ponad  
14 tys. zł. Drabinka krzyżakowa i pomost z belką 
stanęły na terenie rekreacyjnym u zbiegu ulic: We-
sołej, Siewnej i Śmiecińskiej. Pomost oraz bujak 

Nowe urządzenia na placach zabaw
na miejskich placach zabaw zamontowane zostały nowe urządzenia. koszty nie są zbyt  
dużym obciążeniem dla budżetu, a radość dzieci ogromna.

(motorek) trafiły też na ul. Parkową. Z nowego bu-
jaka – konika korzystają dzieci na placu zabaw przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich. Wszystkie urzą-
dzenia mają konieczne atesty, zapewniające naj-
młodszym pełne bezpieczeństwo. 

                  red.

Plac zabaw na osiedlu Kwiatowe

Koszenie trawnika przy ul. Armii Krajowej

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska
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Teatr

Zapowiedzi kulturalne
– SIERPIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

Konkursy

Spotkania

Wystawy

• do 15.VIII – „XXIII Biennale Ilustracji 
Bratysława 2011” /Galeria im. B. Biegasa/
• VIII – „Festiwal Sztuki 3M – Woda” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• VIII – „Maria Skłodowska-Curie i jej 
związki z Mazowszem” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej: 
9.VIII –  50. rocznica śmierci Hermana Hes-
sego, 10.VIII – 70. rocznica śmierci Janusza 
Korczaka, 13.VIII – 85. rocznica śmierci Ja-
mesa Olivera Curwooda 

oprac. K.D.

• Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie 
sercu”. Nabór prac trwa do 30 września. Zasa-
dy i regulamin konkursu dostępne są na stro-
nie www.mazovia.pl

• 4.VIII – promocja książki Zdzisława Ze-
mbrzyckiego „Wiersze z butonierki” /Dworek 
A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie /
• 6-10.VIII – wakacje w muzeum (II turnus)  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/ 
• 18.VIII godz. 14.00-17.00 – zabawy plene-
rowe organizowane przez COEK „Studio”  
/Plac Jana Pawła II/

• 4.VIII godz. 14.00-17.00 – COEK „Studio” 
zaprasza na przedstawienie „Czerwony Kap-
turek”  /Plac Jana Pawła II/

• 22-25.VIII – XX Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny DIONIZJE. Więcej str. 1

72 najzdolniejszych uczniów otrzymało nagrody Pre-
zydenta Miasta Ciechanów. Komisja, która wyłoniła 
laureatów brała pod uwagę nie tylko doskonałe wyni-
ki w nauce, ale także szczególne osiągnięcia  
– zwycięstwa w konkursach, czy olimpiadach przed-
miotowych. Nagrody I stopnia w wysokości 900 zł 
otrzymali: Ewa Korycińska, Małgorzata Brzezińska 
(MZS Nr 2), Aleksandra Antczak, Olga Zawadzka 
(SP Nr 5), Julia Tarczyńska, Edyta Kowalska (SP  
Nr 6), Ewa Michalska, Mikołaj Stawicka (Gimna-
zjum STO) oraz Mariusz Tyszkiewicz z I LO. Nagro-
dy II stopnia wyniosły 400 zł. Otrzymali je: Agata 
Mosakowska, Agnieszka Bralczyk, Kinga Gonta, 
Alicja Antochów,  Aleksandra Popielarska, Dominika 
Banasiuk, Natalia Mossakowska, Katarzyna Kowa-
lik, Adrianna Lewandowska, Aleksandra Rykowska, 
Magdalena Granoszek, Weronika Walecka, Katarzy-
na Rybacka, Martyna Dwojacka, Julia Piotrowska, 
Michalina Mizura, Konrad Kołakowski, Adrianna 
Nowakowska, Magdalena Gostół (MZS Nr 1), Kon-

Prezydent nagrodził najlepszych uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 

stancja Molewska, Olga Głuśniewska, Mateusz 
Godlewski, Bartosz Olszewski, Kamil Marudziński 
(MZS Nr 2), Paweł Michalski, Kamila Godzieba, 
Aleksandra Plewińska, Kajetan Klepacki (SP Nr 4), 
Julian Trzciński, Agnieszka Giranowska, Marta Ce-
kała, Alicja Zalewska, Jakub Ceranowski, Natalia 
Borkowska, Julia Krakowska, Jakub Pośpiech, Igor 
Górski, Jakub Lewandowski (SP Nr 5), Daria Gór-
niewska, Iwona Abramczyk, Zuzanna Żbikowska 
(SP Nr 6), Natalia Milewska, Paweł Rybus, Kinga 
Zembrzuska (Gimnazjum Nr 1), Patrycja Kęsik, 
Damian Gładkowski (Gimnazjum Nr 3), Jakub Bie-
ranowski, Łukasz Dybowski, Karolina Kurzątkow-
ska, Jan Paszkowski, Jakub Seredyn, Aleksander 
Szepietowski (SP STO), Adriann Adamski, Marcin 
Brzeziński, Wojciech Zięba, Jakub Trojanowski, 
Jakub Stefaniak (Gimnazjum STO). Nagrodę w for-
mie tygodniowego wyjazdu zagranicznego otrzy-
mali: Anna Nałęcz, Alicja Szemplińska i Bartosz 
Olszewski.                                                          P.H.

19 lipca prezydent Ciechanowa ogłosił konkur-
sy na dyrektorów czterech miejskich placówek 
oświatowych: Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 
oraz Przedszkoli Nr 1, 3 i 4. Informacje o kryte-
riach oraz wykaz niezbędnych dokumentów do-
stępne są w ogłoszeniu zamieszczonym na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej bip.umciechanow.pl w zakład-
ce Nabór na stanowiska. Oferty należy składać 
w zamkniętych kopertach z podanym adresem 
zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na 
stanowisko dyrektora …” w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

red.

Konkursy  
na dyrektorów 
placówek 
oświatowych

TPD przygotowało dla swoich 30. podopiecz-
nych „Lato w mieście”. W terminie 2-22 lipca 
dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach pla-
stycznych, sportowych i rozwijających pamięć. 
Odwiedzą też krytą pływalnię i kino. W prze-
rwie na posiłek zjedzą słodką bułkę 
i wypiją napój. PCK podjął się 
organizacji półkolonii 
w dwóch turnusach: 16-27 lip-
ca oraz 30 lipca – 10 sierpnia. 
Skorzysta z nich 40 dzieci. 
W programie m.in. zajęcia 
świetlicowe, plastyczne, mu-
zyczne, sportowe i wokal-
no-taneczne. Atrakcją będzie 
zwiedzanie najważniejszych 
instytucji na terenie miasta 
oraz wyjścia na pływalnię i do 
kina. Dzieci będą miały zapew-
nione śniadania, obiady i pod-
wieczorki. Zostaną też prze-
szkolone z zakresu pomocy 
przedmedycznej.  MKS Jurand 
od 13 do 24 sierpnia popro-

jak co roku z myślą o wypoczywających od nauki dzieciach urząd miasta we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotował ofertę spędzenia wolnego 
czasu. W drodze konkursu dofinansowano propozycje TPd w Ciechanowie (5 900 zł), 
PCk Oddział Rejonowy w Ciechanowie (7 890 zł) i mkS jurand Ciechanów (4 200 zł). 
łączny koszt to 18 000 zł.

wadzi zajęcia i treningi w grupach sekcyjnych 
z piłki ręcznej oraz koszykówki. W sportowych 
półkoloniach weźmie udział 80 dzieci. W ofercie 
przewidziano też wyjścia na basen, wycieczki, 
zajęcia terenowe oraz posiłek. 

red.

Atrakcje na wakacje

14 czerwca 40 osób wystartowało w II Otwartych 
szachowych mistrzostwach Ciechanowa szkół pod-
stawowych pod patronatem Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Organizatorem turnieju był Marian 
Rutkowski, reprezentujący Miejskie Ognisko 
TKKF Promyk. Odkryciem mistrzostw była 
uczennica II klasy szkoły SP Nr 4 Anna Nałęcz, 
która wygrała w kategorii dziewcząt, wyprze-
dzając starsze koleżanki. Wśród chłopców 
prym wiedli zawodnicy sekcji szachowej TKKF 
Promyk oraz szkółki szachowej przy SP Nr 5. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali 
puchary, medale i dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we, ufundowane przez ZDZ w Ciechanowie oraz 
British School. Najlepszym zawodnikiem turnie-

40 dowódców drewnianego wojska
ju był Michał Sobolewski, finalista szachowych 
mistrzostw Polski w kategorii do lat 10.     M.R
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29 czerwca w obiektach Szkoły Podstawowej 
Nr 3 odbył się „Wakacyjny turniej taekwondo 
olimpijskiego”. W  zawodach wystartowało ponad 
70 dzieci z ciechanowskich przedszkoli oraz szkół 
podstawowych (kla-
sy 1-3 ). Wszyscy 
startowali w wielo-
boju sprawnościo-
wym, który po zsu-
mowaniu wyników 
wyłonił zwycięzców 
w poszczególnych 
rocznikach: 5-lat-
ki – Jakub Lisow-
ski (Przedszkole Nr 
8), 6-latki – Mate-
usz Lewandowski 
(Przedszkole Nr 10), 
7-latki – Rafał Płoski 

Cztery szkoły podstawowe rozegrały 
mecze w turnieju o Puchar Dyrektora 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli na 
ciechanowskim „Orliku”. Po emocjonu-
jących rozgrywkach najlepsi okazali się 
zawodnicy ze Szkoły Podstawowej Nr 
5. – Bawiliśmy się super, nie możemy się 
doczekać kolejnego turnieju – powiedział 
jeden z zawodników. Każda z drużyn 
otrzymała pamiątkowy puchar, dyplom 
oraz koszulki z logo miasta. Zawodnicy 
zwycięskiej drużyny otrzymali piłki. 
– Pomimo niezbyt sprzyjającej aury 
młodzi sportowcy dali z siebie wszystko. 
Rywalizacja była bardzo zacięta. To na 
pewno nie ostatnie takie przedsięwzięcie 
– zapowiada Adam Krzemiński, dyrektor 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli.                        

                               P.H.

Piłkarski turniej na Orliku

W Kołobrzegu rozegrano finały VIII Ogólno-
polskiej Gimnazjady w grach zespołowych. 
Województwo Mazowieckie reprezentowało 
ciechanowskie Gimnazjum Nr 4. Uczniowie 
klasy sportowej o profilu piłka ręczna sprawili 
ogromna niespodziankę wywalczając wicemi-
strzostwo Polski. W walce o pierwsze miejsce 
szczypiorniści ulegli jedynie Kwidzynowi 14:17 
– Nasz zespół w drodze do finału zanotował 

Szczypiorniści z Gimnazjum Nr 4  
na podium w Kolobrzegu

komplet zwycięstw i w gronie 16 finalistów zajął 
drugie miejsce –  relacjonuje Konrad Rurarz, 
trener chłopców. Zawody były dobrą okazją do  
potwierdzenia pozycji ciechanowskiego szczy-
piorniaka na arenie krajowej. W turnieju wystar-
towało 96 drużyn dziewcząt i chłopców. Koszty 
przygotowań i wyjazdów na zawody sfinansował 
Urząd Miasta.            

                                           P.H.

W dniach 1-3 lipca w Mszanie Dolnej odbyła się 
XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Ta-
ekwondo Olimpijskim – Małopolska 2012.  Zakwa-
lifikowało się do niej 180 zawodników i zawodni-
czek z 56 klubów. Ciechanów reprezentowany był 
przez 5. zawodników TKKF Promyk, którzy indy-
widualnie wywalczyli 3 medalowe miejsca 
i drużynowo zajęli 7. miejsce. Najlepiej spisała się 
Martyna Szkoła, 2 złote medale: w walkach 
i dwuboju technicznym. Czarek Sarnowski zdobył 
brąz w dwuboju technicznym. Zawodnicy Promy-
ka uzyskali 35 punktów w ramach ogólnopolskiego 
systemu sportu młodzieżowego. 

red.

Złoto i brąz  
dla Promyka

Sprostowanie 
W majowo-czerwcowym numerze Gazety Samorzą-
du Miasta (nr 4/239) w artykule „Festiwal wolon-
tariatu i NGO” błędnie poinformowaliśmy, że Jan 
Kuroń jest prezesem Federacji Polskich Banków 
Żywności, podczas gdy tę funkcję pełni Marek Bo-
rowski. Jan Kuroń jest wolontariuszem i ambasado-
rem Federacji. Za pomyłkę przepraszamy.

Wakacyjny turniej taekwondo
(Przedszkole Nr 3),  8-latki – Maciej Wróblewski  
(STO), 9-latki – Piotr Boniakowski (SP Nr 5), 
 10-latki – Marcin Pawlicki (SP Nr 7).

red.

Joga 
w parku

„Joga w parku” 
to cykl spotkań, 
które potrwają do 26 sierp-
nia. Bezpłatne zajęcia odbywa-
ją się w niedziele o godz. 17.00 
w Parku M. Konopnickiej (przy 
scenie). Składają się na nie wy-
kłady dotyczące jogi i zdrowego 
stylu życia oraz część praktyczna 
– ćwiczenia asan. Spotkania pro-
wadzi doświadczony instruktor 
Krzysztof Człapski. Zalecany jest 
wygodny strój oraz zabranie ze 
sobą koca, ręcznika lub maty.

red.

A. Krzemiński gratuluje małym zwycięzcom



Tancerze i śpiewacy spotkali się z władzami miasta i powiatu w Galerii im. 
B. Biegasa. Tam otwarto wystawę „XXIII Biennale Ilustracji Bratysława 2011”, 
przygotowaną we współpracy z Instytutem Słowackim w Warszawie. Z Powia-
towego Centrum Kultury i Sztuki korowód zespołów przeszedł ulicami miasta 
na zamkowe błonia, by wystąpić w koncercie galowym. W tym roku popro-
wadził go Wojciech Haliński. Występy rozpoczął Ludowy Zespół Artystyczny 
„Ciechanów”, gospodarz KUPALNOCKI. Potem folklorystyczne walory zapre-
zentowali goście z zagranicy. Organizatorem ciechanowskiego etapu folklory-
stycznego turnee było PCKiSz przy wsparciu miejskiego i powiatowego samo-
rządu. Urząd Miasta Ciechanów przeznaczył na tę imprezę 15 tys. zł.                   

K.D.

Folklor z różnych stron 

Cytat miesiąca
Podczas omawiania projektów uchwał w Komisji Kultury i Sportu Rady 
Miasta radny andrzej Bayer zwrócił uwagę na załączniki: – Może drukować 
powiększone mapki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Te są mało czytelne. Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski: – Pan radny 
działa na własną szkodę. Przy takim drobnym druku więcej osób kupiłoby 
u pana okulary…

Zespoły z albanii, gruzji, Turcji i Słowacji przyjechały na mazow-
sze, żeby wystąpić w XXi międzynarodowych Spotkaniach Folklo-
rystycznych kuPaLnOCka. 7 lipca folklorystyczne rytmy można 
było usłyszeć w Ciechanowie.

Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej „Studio” zaprasza na 
imprezy plenerowe na Pl. jana Pawła ii. 28 lipca – zabawa poprzez 
naukę. W programie: gry zręcznościowe, twister, mega bierki, mega 
bańki mydlane i układanie klocków Bamp. 4 sierpnia – przedstawie-
nie „Czerwony kapturek”, 18 sierpnia – zabawy oparte o scenki 
ze znanych bajek. Wszystko w godz. 14.00-17.00. 

zaprasza

W letniej ofercie COEK 
„Studio” są także: 11 sierp-
nia – gra miejska, 1 września 
– festyn „Pożegnanie Lata” 
i koncert Doroty Rabczew-
skiej oraz 8 września – „Ra-
tuj i ucz się ratować”, czyli 
instruktaż pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Oprócz tego 
placówka prowadzi zapisy na 
wycieczki dla dzieci w wieku 
10-14 lat. W ofercie wyjazd 
do warszawskiego zoo lub do 
skansenu w Sierpcu. Koszt 
50 zł od osoby. Zgłoszenia 
do 27 lipca pod numerem 
telefonu (23) 672 55 04 oraz 
w siedzibie ośrodka przy ul. 
Pułtuskiej 20a, od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 -16.00. Alternaty-
wą na wakacje mogą być też odpłatne 

warsztaty taneczne, wokalne, lalkar-
skie i teatralne. Warunkiem jest zebra-
nie 20-osobowej grupy.

K.D.

Tancerze z Gruzji

Zespół z Turcji

21 lipca Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO 
zorganizował na Placu 
Jana Pawła II bajko-
wą zabawę. Wystąpił 
Kabarecik Wiercipięta. 
Aktorzy wciągali dzie-
ci do zabawy. Klaun 
Maciuś pokazywał za-
bawne sztuczki z psem 
„Psotką”. Robił też 
z balonów zwierząt-
ka, miecze i rozdawał 
cukierki.

red.      

Dzieci bawiły się w bajki




