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340 osób za, ponad 30 przeciw

Nagroda „TC” w Pułtusku

Zdecydowanie
za Lidlem

Wiesława Przygodzka
laureatką Wykrzyknika

Sprawa ta budzi wciąż spore emocje.
W ubiegłym tygodniu przewodniczący
siedmiu zarządów osiedli działających w
Ciechanowie wyrazili swoje niezadowolenie „z powodu pomysłu radnych PiS,
dotyczącego konsultacji „służących wyrażeniu wiążącej opinii przez mieszkańców
naszego miasta na temat budowy nowego
marketu” przy ul. Sienkiewicza.
Pismo zostało skierowane do przewodniczącego Rady Miasta Leszka Goździewskiego. Ma ono związek z tym, że
radni PiS zorganizowali własne konsultacje w sprawie lokalizacji tego sklepu. Przewodniczący decyzję tę tłumaczył na ostatniej sesji tym, że zebrane przez zarządy
osiedli głosy nie są reprezentatywne.
Szefowie siedmiu zarządów osiedli
przypominają, że to z inicjatywy przewodniczącego RM odbyło się 20 marca
spotkanie z przedstawicielem inwestora
planującego budowę sklepu wielkopowierzchniowego przy tej ulicy, na którym
zostali oni poproszeni o zebranie wśród
mieszkańców reprezentowanych przez
nich osiedli opinii w tej sprawie.
- Zebrane głosy, opinie, uwagi oraz
obawy mieszkańców w formie pisemnej
przedłożyliśmy przewodniczącemu w
wyznaczonym do tego czasie. Uważamy,
że rzetelnie wywiązaliśmy się z powierzonego nam zadania, które wymagało
sporego zaangażowania i poświęcenia
czasu. W chwili obecnej wyniki naszej
pracy mają trafić do kosza, co jest dla
nas przykrym doświadczeniem. Jednak
nie to jest najgorsze w zaistniałej sytuacji. Nasz niesmak budzi przede wszystkim fakt braku zaufania do naszych

działań. Ponadto chęć organizowania
konsultacji podważa naszą wiarygodność jako przewodniczących zarządów
osiedli wśród ich mieszkańców. Takie
działanie może w istotny sposób utrudnić nam przyszłą pracę z mieszkańcami,
jeśli ze strony przewodniczącego Rady
Miasta dociera do nich przekaz negujący nasze działania – przestrzegają autorzy pisma.
Dodatkowo zwracają przewodniczącemu uwagę, że konsultacje w zaproponowanym kształcie odbywają się w
sprzeczności ze statutem Gminy Miejskiej
Ciechanów, który stanowi, iż decyzję „o
zasadach i trybie konsultacji podejmuje
Rada Miasta stosowną uchwałą”.
Jak wspominaliśmy już na łamach TC,
żadnej uchwały w tej sprawie nie było.
Przewodniczący Leszek Goździewski
twierdzi, że to jakieś nieporozumienie.
Zapewnia, że praca przewodniczących
zarządów osiedli nie pójdzie na marne.
Zebrane przez nich głosy mieszkańców
(spośród ponad 440 osób, zdecydowana
większość mieszkańców opowiedziała
się za budową nowego sklepu przy ul.
Sienkiewicza) mają zostać zsumowane z
wynikami ankiety przeprowadzonej przez
grupę radnych PiS na osiedlach. Wyników
w ostatni poniedziałek nie chciał podać.
Twierdził, że będą przedstawione na najbliższej sesji, 28 maja.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że
podczas spotkań z radnymi PiS około
340 osób opowiedziało się za lokalizacją
sklepu Lidl przy ul. Sienkiewicza, a przeciwnych było temu ponad 30 osób. Za
Lidlem była nawet zdecydowana większość mieszkańców, którzy przyszli na
zebranie w dzielnicy Bloki.
Przewodniczący Goździewski argumentował potrzebę organizowania konsultacji z mieszkańcami tym, że głosy
zebrane przez przewodniczących zarządów osiedli nie są reprezentatywne. Przepytali oni 440 mieszkańców, a na zebraniach organizowanych przez radnych PiS
wypowiedziało się ponad 370 osób. Jak
widać, ich reprezentatywność jest jeszcze
mniejsza.
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Ojciec nożem zaatakował syna
Podczas pijackiej awantury ojciec
pchnął swojego syna nożem
w brzuch. Ciężko ranny 27-latek
został odwieziony do szpitala.
W czwartek ok. 2 w nocy policjanci
podczas patrolu na terenie Makowa
Maz. zauważyli słaniającego się na
nogach mężczyznę. Gdy funkcjonariusze podeszli do niego bliżej, zobaczyli,
że trzyma się za brzuch, a na jego ubraniu widać ślady krwi. Wezwali karetkę
pogotowia. W szpitalu stwierdzono
rozległe obrażenia brzucha, jelit oraz

nerki. Poszkodowany, 27-letni mieszkaniec Makowa powiedział, że został
ranny podczas awantury domowej.
Ojciec pchnął go nożem kuchennym w
brzuch. Mężczyzna jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Przez weekend był
utrzymywany w śpiączce farmakologicznej.
Jego 67-letni ojciec w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.
Miał 1,7 promila. Usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu.
k.k.

Pies zaatakował

Zderzenie z ciężarówką

W prywatnym mieszkaniu w Ciechanowie przy ul. Komunalnej 23 maja ok.
godz. 17.50 pies rasy staffordt dotkliwie
pogryzł 45-letniego mężczyznę, powodując u niego rany twarzoczaszki oraz ramienia. Pokrzywdzonego karetką pogotowia
przetransportowano do szpitala, gdzie
udzielono mu fachowej pomocy medycznej. Natomiast mężczyzna, pod którego
nadzorem przebywał pies , odpowie teraz
za nieumyślne spowodowanie uszczerbku
na zdrowiu. Pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Tuż przed zamknięciem tego wydania „TC” w Goławinie (gm. Czerwińsk)
na drodze krajowej nr 62 zderzyły się:
samochód osobowy i ciężarówka. Ruch
na drodze był całkowicie zablokowany.
Ze wstępnych informacji, jakie uzyskaliśmy od rzecznik KPP w Płońsku Kingi
Drężęk wynika, że poszkodowana została kobieta w zaawansowanej ciąży, pasażerka osobowego auta.- Została zabrana
przez karetkę do szpitala, ale bardziej ze
względu na swój odmienny stan, niż
obrażenia - tłumaczyła oficer prasowa.

Realizuje zadania wykraczające
poza obowiązki zawodowe
i statut Polskiego Czerwonego
Krzyża, adresowane szczególnie
do osób potrzebujących pomocy.
Za swoją działalność Wiesława
Przygodzka, kierownik biura
Zarządu Oddziału Rejonowego
PCK w Pułtusku otrzymała
przyznawaną przez dziennikarzy
„TC” nagrodę Wykrzyknik.
Pułtuszczance wręczył ją 23 maja
redaktor naczelny „TC”
Ryszard Marut.
- Ta nagroda jest niczym wykrzyknik w
języku polskim, ma zwracać uwagę na to,
co ważne – wyjaśnił znaczenie Wykrzyknika
redaktor naczelny. Wyróżnienie to otrzymują ludzie, którzy pracują dla naszej społeczności, nie zabiegając o popularność, którzy
często wykraczają poza obowiązki zawodowe i statuty instytucji czy organizacji, w których pracują, działają z pasją, poświęcając
swój czas dla innych.
- Wiesława Przygodzka, od marca 2004 r.
pracownik biura PCK w Pułtusku, od 2008
r. kierownik biura Zarządu Oddziału Rejonowego PCK, to osoba traktująca swoją
pracę jako swoistą służbę. Realizuje wiele
przedsięwzięć: i wynikających ze statutu
PCK, i pozastatutowych. Potrafi pozyskiwać wolontariuszy i sponsorów. Dzięki jej
działalności oraz zarządu pułtuski Polski
Czerwony Krzyż jest jedną z najprężniej
działających organizacji pozarządowych w
powiecie, jest także widoczny na Mazowszu
– laudację wygłosiła Izabela Koba-Mierzejewska, dziennikarka „TC”. Zaznaczyła, że
do działalności wykraczającej poza statut
PCK należy pozyskiwanie żywności z programów unijnych. W ubiegłym roku ZOR
PCK w Pułtusku jako jedyny zarząd PCK
na Mazowszu i jeden z sześciu w kraju
uczestniczył w Nowym Europejskim Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD). Wcześniej od 2005 r. do 2014 r. (z
przerwą w 2006 r.) brał udział w unijnym

programie „Dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej”
(PEAD). W 2008 r. znalazł się wśród 16
Zarządów Rejonowych PCK w kraju (na
350 działających), w tym 3 na Mazowszu
(na 36 zarządów), które zajmowały się rozdziałem artykułów spożywczych. Z pozyskiwanych darów korzystają pułtuszczanie,
ale i mieszkańcy Ciechanowa i Nowego
Dworu Maz.
- Zadanie poza statutem, którego podjęła się Wiesława Przygodzka i ZOR PCK, to

naczelny „TC” Ryszard Marut wspólnie
z Andrzejem Gurgielewiczem, prezesem
ZOR PCK. Pogratulowali jej m.in. mąż
Witold Przygodzki, oficer WP i Witold
Saracyn, radny powiatu i członek ZOR
PCK, były wicestarosta.
- Nikt do tej pory nie docenił mojej działalności tak bardzo jak redakcja „Tygodnika
Ciechanowskiego”. Serdecznie dziękuję –
wyznała wzruszona Wiesława Przygodzka.
– Moja praca jest trudna, ale daje mi dużą
satysfakcję.

FOT. BOLESŁAW PRUS

Znamy już wyniki głosowania
podczas spotkań,
które radni PiS zorganizowali
z mieszkańcami Ciechanowa
w sprawie lokalizacji sklepu
Lidl przy ul. Sienkiewicza.
Ci, którzy na nie przyszli,
zdecydowanie opowiedzieli
się za powstaniem tego sklepu
w tym miejscu.

Wykrzyknik Wiesławie Przygodzkiej wręczyli: Ryszard Marut, redaktor naczelny
„TC” i Andrzej Gurgielewicz, prezes ZOR PCK

także realizacja projektu „Romowie – pełnoprawni obywatele polscy”, trwającego od
1 kwietnia 2012 r. do 30 marca 2014 r. Pułtusk był jednym z trzech oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża w Polsce (razem z
Włocławkiem i Bydgoszczą) i jedynym na
Mazowszu, które realizowały projektowe
zadania – podkreśliła reporterka „TC”.
Wspomniała też o innej działalności pani
kierownik: promocji zdrowia i honorowego krwiodawstwa, kwestach, pomocy najmłodszym, integracji środowiska.
Nagrodę, której częścią jest wykonana
przez artystę Marka Zalewskiego statuetka,
Wiesławie Przygodzkiej wręczył redaktor

Wręczenie Wykrzyknika poprzedził IX
Turniej Strzelecki, organizowany przez ZOR
PCK w Pułtusku, w którym wzięło udział 17
drużyn, w tym krwiodawcy, działacze PCK,
wolontariusze, dziennikarze, przedstawiciele
starostwa, służb mundurowych, organizacji.
Wiesława Przygodzka jest 11 osobą,
która została wyróżniona Wykrzyknikiem
i 6 kobietą, która otrzymała statuetkę.
Wykrzyknik pojechał do Pułtuska po raz
drugi. W 2011 r. otrzymał go Bogdan Mroziewicz, opiekun Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP, dyrektor administracyjny Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora.
IK

Kosiny Bartosowe

Płońsk

Wielki pożar śmieci

Zwłoki
mężczyzny

Blisko 46 godzin trwała akcja
gaszenia pożaru w sortowni śmieci
w Starych Kosinach na terenie
Zakładu NOVAGO (dawniej
USKOM). Wzięło w niej udział
40 zastępów państwowej i
ochotniczej straży pożarnej.
- Zgłoszenie o pożarze dostaliśmy 19 maja o godzinie15.20. Akcja
zakończyła się w czwartek, 21 maja,
ok. godziny 13 – mówi rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie mł.
bryg. Marek Augustynowicz.
– Działania w pierwszej fazie
polegały na podawaniu prądu wody
na palące się śmieci oraz na ochronie przed ogniem znajdującej się w
pobliżu hali produkcyjnej. Następnie
śmieci były rozrzucane i przelewane
wodą – wyjaśnia rzecznik.
W tych czynnościach uczestniczyły
prawie wszystkie jednostki z powiatu
mławskiego oraz trzy oddziały OSP z
powiatu ciechanowskiego. Strażacy
pracowali roszadowo.
Dym, który unosił się nad Kosinami, był we wtorkowe popołudnie
widoczny z odległości kilkunastu

kilometrów. W wyniku zdarzenia nikt
nie ucierpiał.
Zarząd firmy NOVAGO (Zakładu
Usług Komunalnych USKOM Mława pod tą nazwą funkcjonuje od 21
kwietnia br.) wydał 20 maja oficjalne
oświadczenie, w którym zapewnia, że
nie ma zagrożenia dla okolicznych
zabudowań i mieszkańców, a przyczyny pożaru wyjaśni specjalna komisja.
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami o zdarzeniu poinformowaliśmy
również policję oraz Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska.
Pragniemy podkreślić, że teren magazynowy był właściwie zabezpieczony
i monitorowany zgodnie z wszelkimi
wymogami prawnym” – czytamy w
piśmie.
W czwartek, 21 maja, Augustynowicz powiedział nam, że prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia
było samozapalenie chemiczne.
Przypomnijmy, że z tego samego
powodu, w ubiegłym roku dwukrotnie, 22 maja oraz 18 czerwca, doszło
do pożaru na wysypisku odpadów
USKOM-u w Uniszkach Zawadzkich
ua

Nieopodal jednego z bloków mieszkalnych
przy ul. św. M. Kolbe w Płońsku w poniedziałek, 18 maja, w godzinach rannych przypadkowy przechodzień spacerujący z psem natknął
się na zwłoki mężczyzny leżące na pasie zieleni zarośniętym krzewami.
- Z uwagi na stan zwłok lekarz nie wykluczył udziału osób trzecich. Wstępnie potwierdzono tożsamość zmarłego, jako 54-letniego
mieszkańca płońskiej gminy. Postępowanie w
tej sprawie będzie prowadzone pod nadzorem
Prokuratury Rejonowej w Płońsku - informowała we wtorek przed południem sierż. szt.
Kinga Drężek, oficer prasowy miejscowej
komendy policji.
Jak wynika z informacji prokuratury, zwłoki
mężczyzny mogły znajdować się tam od kilku,
a może nawet kilkunastu dni, o czym świadczy
dość znaczny stan rozkładu ciała. Przyczyna
śmierci znana będzie dopiero po sekcji zwłok.
Początkowo nie wykluczono, że mężczyzna
był osobą bezdomną. Obok ciała znaleziono
bowiem wózek, którym mógł przewozić rzeczy wyrzucane do osiedlowych kontenerów na
śmieci. Potem jednak został rozpoznany przez
miejscowych stróżów prawa. Choć oficjalnie
był osobą posiadającą meldunek, to jednak
znajdował się w gronie tych, którzy stale się
przemieszczają, wałęsają i żyją nieco inaczej.
Dlatego też najprawdopodobniej nikt nie
zgłosił jego zaginięcia.
Trwa śledztwo w tej sprawie.
MM

