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Sztuczne lodowisko
czeka na chłód

Sztuczne lodowisko przed halą sportową zosta-
ło już zamontowane. Do zamrożenia tafli (jej wy-
miary to 20x40 m2) potrzebna jest 2-4-stopniowa 
temperatura powietrza w dzień, utrzymująca się 
przez co najmniej 2-3 dni.  Po zamrożeniu trwało-
ści lodowiska nie zagrozi nawet +10 stopni C. Bę-
dzie więc można z niego korzystać nawet w cza-
sie łagodnej zimy. Lodowisko pomieści jednorazo-
wo ok. 100 osób. Będzie czynne codziennie w go-
dzinach 8.00-13.00 i 15.00-20.00. Podczas prze-
rwy tafla będzie odśnieżana i konserwowana. Z bi-
letów ulgowych (2 zł, czas pobytu na lodowisku 
dowolny) korzystać będą mogły dzieci, młodzież 
i studenci po okazaniu legitymacji. Normalne bile-
ty wstępu kosztować będą 4 zł. W budynku pobli-
skiej hali sportowej Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji zorganizował wypożyczalnię łyżew. Zaku-
piono 140 par damskich i męskich butów z łyżwa-
mi. Koszt ich wypożyczenia to 5 zł za każdą rozpo-
czętą godzinę. Lodowisko będzie cieszyć ciecha-
nowian aż do wiosny przyszłego roku. 

A.G.

Spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku w rodzinnym gronie 
oraz 

spełnienia marzeń 
w Nowym Roku 

życzą

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z zastępcami
i

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

W drugiej turze wyborów prezydenckich przewagą 1094 głosów zwy-
ciężył Waldemar Wardziński (PO), który zdobył 6873 głosy (54,32%). 
Jego kontrkandydat Tomasz Kałużyński (PiS) uzyskał 5779 głosów 

(45,67%). W II 
turze głosowało 
znacznie mniej 
osób (34,4% 
uprawnionych) 
niż w I turze 
(45%). Nieste-
ty nie obyło się 
bez przykrych 
akcentów. Na 
kilka dni przed 
głosowaniem 
w skrzynkach 
p o c z t o w y c h , 
urzędach i za 
wycieraczka-
mi samocho-
dów pojawiły 
się ulotki szka-

lujące prezydenta W. Wardzińskiego, jego rodzinę i współpracowni-
ków. Prezydent oddał sprawę do prokuratury. W I turze wyborów pre-
zydenta Ciechanowa głosy rozłożyły się następująco: W. Wardziński 
– 6307, T. Kałużyński – 3364, M. Stryczyński (Obywatelski Ruch Sa-
morządowy) – 2294, S. Walczak (Wspólnota Samorządowa – Forum 
Dialogu) – 1931, Z. Petrykowski (Samorządowe Towarzystwo Edu-
kacja i Rozwój) – 1694, R. Geryk (Samoobrona Patriotyczna) – 898 
i D. Węcławski – 387. 

red.

Wygrał prezydent Wardziński!
W dniach 1 i 2 grudnia Urząd Mia-

sta oraz ciechanowskie organizacje po-
zarządowe po raz trzeci zorganizowa-
ły Świąteczną Zbiórkę Żywności. Dzię-
ki niej w zeszłym roku zebrano ponad 
4115 kg żywności, która trafiła do po-
nad 260 najuboższych rodzin z terenu 
Ciechanowa. W tym roku akcję pro-
wadzono w sklepach: „Champion”, 
„Twój sklep”, „Laeder Price”, „Panora-
ma”, „Przy Farze” i „Biedronka” (przy 
ul. Armii Krajowej i przy ul. Tatar-
skiej). Do udziału zgłosiło się 285 wo-
lontariuszy. O wynikach zbiorki napi-
szemy w najbliższym numerze.

red.

Spraw, aby inni 
mieli święta

Prezydent Ciechanowa zaprasza
100-lecie R. Bartołda 

9 grudnia o godz. 13.00 w Galerii „C” CKiSz uczcimy 100-lecie urodzin Roberta Bartolda. Wspomnieniu 
o ciechanowskim regionaliście towarzyszyć będą występy oraz kiermasz książek biograficznych. 

VII Europejskie Spotkania Chóralne
16 grudnia po raz pierwszy w naszym mieście odbędą się VII Europejskie Spotkania Chóralne. O godz. 

19.00 w kościele św. Piotra wystąpi Chór Nostro Canto ze Słowacji. Sztuczne lodowisko ulokowano przed nową halą sportową

Prezydent W. Wardziński i jego zastępca E. Gładysz cieszą się 
z wyniku wyborów
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Specjalna infolinia
17 listopada Urząd Miasta ruchomił dla mieszkańców specjalną infolinię: 

0801 77 70 20. Całkowity koszt  połączenia wynosi 35 groszy z VAT bez wzglę-
du na czas trwania połączenia. Jest to kolejny krok zmierzający do podniesie-
nia jakości obsługi interesantów. Dzięki infolinii mieszkańcy mogą dowiedzieć 
się, w jaki sposób załatwić daną sprawę oraz jakie dokumenty należy przedsta-
wić w Urzędzie Miasta. Ponadto mogą połączyć się ze Strażą Miejską, z Biurem 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biurem Obsługi Rady Miasta, 
z Referatem Podatków oraz telefonicznie zapisać się na wizytę do prezydenta 
miasta i jego zastępców. Wybierając numer infolinii mieszkańcy mogą też uzy-
skać informacje o władzach miasta oraz Radzie Miasta Ciechanów.

Program współpracy prawie gotowy
Stało się już tradycją, że prezydent miasta spotyka się z przedstawicielami or-

ganizacji pozarządowych. 16 października w nowym budynku przy ul. Wodnej 
omówiono program współpracy samorządu z organizacjami w roku 2007. Zapro-
ponowano między innymi wprowadzenie do programu zapisu o możliwości wyko-
rzystania części dotacji na obsługę zleconego zadania. Padł też wniosek o rozsze-
rzenie listy podmiotów korzystających z prac społecznie użytecznych, co wiąże się 
z objęciem pracami większej ilości osób bezrobotnych i korzystających z pomocy 
MOPS-u. Ważnym akcentem było przedstawienie projektu zmian w ustawie o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dwa lata ścisłej współpracy z Urzę-
dem Miasta pokazuje, że wspólnie możemy zdziałać więcej dla mieszkańców. Wy-
razem tego są przygotowania Urzędu i organizacji do podjęcia już po raz trzeci ak-
cji Świątecznej Zbiórki Żywności.

Nagrody prezydenta dla sportowców 
Miłym akcentem ostatniej w mijającej kadencji sesji Rady Miasta było uhono-

rowanie 20. najlepszych w tym roku ciechanowskich sportowców. Listy gratulacyj-
ne oraz nagrody prezydenta miasta w wysokości od 700 do 2200 zł otrzymali: Ilona 
Omiecińska za zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Świata Juniorów w Ta-
ekwon-do ITF, Mateusz Lendzioszek za zajęcie IV miejsca w Mistrzostwach Świata 
Juniorów i brązowy medal na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów, Ja-
kub Bonisławski za współudział w sukcesach kadry Polski Juniorów w piłce ręcz-
nej oraz Mariusz Rytkowski, Anna smolarska, Arkadiusz Niski, Maciej Pilitowski, 
Paula Długołęcka, Joanna Lubińska, Justyna Smolarska, Justyna Golon, Dariusz 
Duda, Justyna Skrzecz, Patrycja Mazińska, Piotr Pełka, Wioleta Kijewska, Anna 
Pepłowska, Andrzej 
Kamiński, Natalia 
Konwerska i Jarosław 
Gawlik. Podczas uro-
czystości wyróżnie-
ni zostali także tre-
nerzy sportowców 
godnie reprezentują-
cych nasze miasto. 
Wśród nich znaleźli 
się: Michał Korzyb-
ski, Dariusz Płoski, 
Bartosz Ostrowski, 
Marek Sachmaciń-
ski, Wojciech Gesek, 
Michał Chlastosz, 
Paweł Rabczewski, 
Zbigniew Czajkow-
ski i Arkadiusz Cheł-
miński. 

Wspomnienie zmarłych
Tuż przed Świętem Zmarłych 28 października w Centrum Kultury i Sztuki od-

była się promocja najnowszej książki Edwarda Lewandowskiego „Nekropolie Cie-
chanowa – Cmentarz Komunalny część I”. W publikacji zostało przypomniane 
i opatrzone krótką notą 1300 znanych i nieznanych nazwisk. Według relacji autora 
na cmentarzu, który istnieje od 45. lat, spoczywa około 14 000 osób. Na uroczysto-
ści obecny był prezydent miasta wraz z zastępcami. 

„Ku Europie” – rozpoczęcie szkoleń językowych
W dniach 2 i 3 listopada odbyły się pierwsze szkolenia językowe w ramach 

projektu „Ku Europie”, realizowanego przez Gminę Miejską Ciechanów. Szkole-
nia dostosowujące kwalifikacje zawodowe pracujących osób dorosłych zostały do-
finansowane ze środków unijnych. Biorą w nich udział pracujące osoby dorosłe 
– mieszkańcy Ciechanowa i okolic – które z własnej inicjatywy poza godzinami 
pracy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje. Uczestnicy kursu bezpłatnie otrzymali 
2 komplety podręczników do nauki. Szkolenia zakończą się egzaminem. Chętnych 
było 239 osób. Do szkolenia zakwalifikowano 170.  

Urząd bliżej ludzi
Ciechanowska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie realizuje pro-

jekt „Publiczne zatrudnienia i samorząd terytorialny bliżej osób niepełnospraw-
nych”. Skierowany jest on m.in. do pracowników samorządowych i organizacji po-
zarządowych, którzy nabywają umiejętności kontaktu z osobami niepełnosprawny-
mi. Z oferty skorzystali pracownicy Urzędu Miasta. W okresie od września 2006  
do marca 2007 r. uczą się m.in. języka migowego.  

Mikołajki w schronisku
6 grudnia ciechanowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie po raz dziesiąty organizują 
Mikołajki. W tym dniu schronisko będzie otwarte dla odwiedzających. W godz. od 
8.00 do 13.00 na życzliwych Mikołajów czekać będą spragnione gości czworonogi, 
ich opiekunowie ze schroniska oraz przyjaciele z TOZ. Miłym zwyczajem 
odwiedzających jest obdarowanie lokatorów przytuliska karmą, która wzbogaci 
ich zimowe pożywienie. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć mikołajową zbiórkę mogą 
kontaktować się z prezesem TOZ Małgorzatą Grzelak tel. (023) 673 26 10.

Mandaty w Radzie Powiatu 
W nowowybranej Radzie Powiatu Ciechanowskiego 5 mandatów zdobyła Plat-

forma Obywatelska. Z jej ramienia do Rady weszli: Eugeniusz Sadowski, Wojciech 
Niestępski, Andrzej Bola, Janusz Kowalski i Zbigniew Bartoszko. Pięć mandatów 
w radzie otrzymało też Polskie Stronnictwo Ludowe. To ugrupowanie reprezento-
wać będą: Sławomir Morawski, Rafał Kiljan, Marzena Ślubowska, Mieczysław Lesz-
czyński i Wojciech Rykowski. 4 mandaty przypadły Prawu i Sprawiedliwości. Z li-
sty PiS w radzie zasiedli: Hen-
ryka Romanow, Elżbieta Ku-
miniarczyk, Bogdan Zbyszyń-
ski i Jacek Oglęcki. Ciecha-
nowskie Bezpartyjne Ugru-
powanie Wyborcze otrzyma-
ło 3 mandaty. Do rady weszli: 
Stanisław Tyszkiewicz, Wie-
sław Balcerzak i Stefan Żbi-
kowski. 2 mandaty w osobach 
Krystyny Drążkiewicz i Henry-
ka Stempnia stały się udziałem 
Ziemi Ciechanowskiej. Po jed-
nym mandacie zdobyły Wspól-
nota Samorządowa – Forum 
Dialogu, którą reprezentuje Ma-
rek Milewski oraz Ryszard Ge-
ryk z Samoobrony Patriotycz-
nej. Podczas sesji Rady Powiatu 
ustalono skład Zarządu Powiatu. 
Starostą został Sławomir 
Morawski, wicestarostą Euge-
niusz Sadowski. Powołano 
dwóch etatowych członków 
zarządu: Zbigniewa Bartoszkę 
i Wojciecha Rykowskiego oraz 
członka społecznego – Ryszarda 
Geryka.

Mikołajki w schronisku
6 grudnia ciechanowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie po raz dziesiąty organizują 
Mikołajki. W tym dniu schronisko będzie otwarte dla odwiedzających. W godz. od 
8.00 do 13.00 na życzliwych Mikołajów czekać będą spragnione gości czworonogi, 
ich opiekunowie ze schroniska oraz przyjaciele z TOZ. Miłym zwyczajem 
odwiedzających jest obdarowanie lokatorów przytuliska karmą, która wzbogaci 
ich zimowe pożywienie. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć mikołajową zbiórkę mogą 
kontaktować się z prezesem TOZ Małgorzatą Grzelak tel. (023) 673 26 10.

Sudeckie krajobrazy na płótnach
W listopadzie w Kawiarni Artystycznej Centrum Kultury i Sztuki oglądać bę-

dzie można wystawę poplenerową malarstwa „Duszniki Zdrój 2006”. Wernisaż od-
był się w ostatnią sobotę października i połączony został z promocją książki Edwar-
da Lewandowskiego „Nekropolie Ciechanowa – Cmentarz Komunalny cz. I”. Na 
otwarcie wystawy przybyli niemal wszyscy autorzy prac: Marianna Olkowska, Ali-
cja Małkowska, Stanisław Osiecki i Wiesław Lewandowski – twórcy z Ciechano-
wa oraz Jan Stępkowski ze Strzegowa, Jerzy Ratowski z Gołymina i Zdzisław Kru-
szyński z Mławy. Była to więc jedna z niewielu okazji do bezpośredniego kontak-
tu z twórcami. Dlatego też wielu ciechanowian – uczestników promocji przyję-
ło zaproszenie na II część uroczystości – wernisaż i obejrzało prace. Plener malar-
ski „Duszniki Zdrój 2006” odbył się na przełomie sierpnia i września, jego orga-
nizatorem był ciechanowski oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Klub 
Pracy Twórczej Centrum Kultury i Sztuki. Trwał ponad tydzień, a urokliwie poło-
żony na zboczu Ptasznika pensjonat państwa Wandy i Janusza Lipców udostępnio-
ny ciechanowskim twórcom zamienił się w malarską pracownię. Pierwsza pople-
nerowa wystawa miała miejsce już w dusznickim Parku Zdrojowym przed Dwor-
kiem Chopina. 

Zmiany w kursowaniu autobusów
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z wnioskami miesz-

kańców od 13 listopada w dni robocze zmienią się niektóre kursy autobusów li-
nii „5” i „13”. 
Linia nr „5”
Kurs z dworca PKP o godz. 14.14 zostaje wydłużony do miejscowości Baby, 
wyjazd z Bab o godz. 14.42. 
Linia nr „13”
Kurs z pętli Ropele o godz. 14.50 zostaje wydłużony do Kownat Wojnowach, 
wyjazd z Kownat Wojnowach – godz. 15.22. Kurs z pętli Ropele z godz. 15.40 
zostaje przesunięty na godz. 15.54, z godz. 16.44 na 16.58 Kurs z pętli Kowna-
ty Z. z godz. 16.12 zostaje zmieniony na godz. 16.26.

Dłuższe trasy linii nr „2” i „3”
W związku z wnioskami mieszkańców nowopowstałych osiedli decyzją 

władz miasta Zakład Komunikacji Miejskiej od 22 listopada wydłużył wszyst-
kie kursy linii nr „2” (od pętli Kargoszyn) i „3” (od ul. Kolbe przez ul. Bogu-
sławskiego, Bohaterów Września i Różyckiego). W związku z tym uległy zmia-
nom czasy odjazdów autobusów poszczególnych kursów. Szczegóły na rozkła-
dach umieszczonych na przystankach ZKM, pod nr tel. (023) 672 23 06 oraz 
na stronie internetowej www.zkmciechanow.pl. Linia nr „2” została wydłużona 
o 3 km, a linia nr „3” o 1,3 km. Na trasie linii nr „3”, w ul. Bohaterów Września 
i Różyckiego, miasto zbudowało 2 zatoki autobusowe. Teraz będą tam nowe 
przystanki. Po 1 stycznia ze środków budżetu na 2007 rok zostaną tam posta-
wione nowe wiaty przystankowe.  

Po uroczystości przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie

Pożegnanie E. Sadowskiego
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25 października na spotkaniu w Bi-
bliotece prezydent Ciechanowa Wal-
demar Wardziński oraz rektorzy: AH 
– prof. Adam Koseski, PWSZ – prof. 
Andrzej Kolasa i WSM SIG Jerzy 
Omieciński podpisali aneks do poro-
zumienia. Zgodnie z nim Urząd Mia-
sta i PWSZ sfinansują biblioteczny sys-
tem komputerowy, AH – zakup wypo-
sażenia szatni, toalet, czytelni, a Wyż-
sza Szkoła Menedżerska przekaże re-
gały na książki. Prezydent i rektorzy 
obejrzeli świeżo wyremontowane, jesz-
cze puste pomieszczenia: czytelnię (na 
zdjęciu), zaplecze techniczne, szatnię 
i toalety (również dla niepełnospraw-
nych).

Koszty utrzymania Biblioteki po-
noszą 3 wyżej wspomniane uczel-
nie i Urząd Miasta, co roku przekazu-

jąc jej po 32 tys. zł ze swojego budże-
tu. – Do tej pory te 128 tys. zł wystarcza 
na utrzymanie Biblioteki – mówi kie-
rujący nią dr Aleksander Kociszewski 
z CTN. Prezydent Wardziński uwa-
ża, że sposób utrzymywania Biblio-
teki Akademickiej powinien być jak 
najprostszy i przejrzysty. – Proponu-
ję umieścić w budżecie miasta sta-
łe dotacje dla ciechanowskich uczelni 
z przeznaczeniem na potrzeby Biblio-
teki. Prezydent przypomniał, że od no-
wego roku prawo do uzyskiwania dota-
cji z miejskiego budżetu otrzymają też 
uczelnie niepubliczne.

Zgodnie z wolą prezydenta i rekto-
rów uczelni Biblioteka ma służyć nie 
tylko studentom, ale wszystkim miesz-
kańcom Ciechanowa.

Ewa Blankiewicz

Miasto i uczelnie dofinansują 
Bibliotekę Akademicką

Mieszczącą się w t.zw. „Krzywej hali” Bibliotekę Akademicką 
przed ponad 3. laty powołało do życia porozumienie Urzędu Miasta, 
Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego (Towarzystwo przekaza-
ło swoje bogate zbiory) i 3 ciechanowskich uczelni: Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej, Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG oraz Wyż-
szej Szkoły Humanistycznej (od 1 października tego roku nosi ona na-
zwę Akademii Humanistycznej). Biblioteka się rozrasta, wkrótce zo-
stanie oddana do użytku czytelnia. Potrzeba wyposażenia, w tym no-
wych komputerów.

Podczas uroczystości rektor PWSZ 
prof. Andrzej Kolasa powiedział, że to 
ważny krok w tworzeniu spójnego sys-
temu edukacyjnego w naszym mieście 
na wszystkich poziomach nauczania 
z uwagi na to, że mamy w Ciechanowie 
wiele szkół podstawowych i średnich, 
a jedną państwową uczelnię. Wpro-
wadzany model umożliwi współpra-
cę kadry dydaktycznej oraz formuło-
wanie wymagań i oczekiwań, jakie po-
winni spełniać absolwenci szkół każde-
go stopnia. Umowa pozwoli na udzie-
lanie wzajemnej pomocy w rozwiązy-
waniu problemów wychowawczych i 
edukacyjnych oraz lepsze wykorzysta-
nie zasobów bibliotecznych i bazy lo-
kalowej. Dariusz Mosakowski, dyrek-
tor MZS Nr 1 dodał, że szkoła liczy 
na pomoc kadry pedagogicznej uczel-

ni. – Wykładowcy PWSZ będą pomagać 
naszym nauczycielom. Dzięki podpisa-
nej umowie współpracy otwiera się dla 
nas dostęp do biblioteki uczelni. 

Obecny na spotkaniu prezydent 
Waldemar Wardziński zaznaczył, że 
podpisana umowa świadczy o tym, 
że bez oglądania się na dyrektywy idą-
ce z góry placówki oświatowe w Cie-
chanowie łączą siły. – Cieszę się, 
że w tak ważnych przedsięwzięciach 
uczestniczą miejskie szkoły. To stwa-
rza dla naszej młodzieży perspektywę, 
ścieżkę zawodową. Nie oznacza to, że 
wszyscy młodzi ludzie trafią do PWSZ, 
ale pewnie większość tam właśnie bę-
dzie studiować – podsumował prezy-
dent.

A.G.

Od podstawówki do uczelni – pierwsza taka współpraca

Pionierska umowa patronacka
8 listopada w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Ciechanowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Zawarta została 
pionierska umowa patronacka pomiędzy PWSZ a Miejskim Zespołem 
Szkół Nr 1. Podpisana też została umowa o współpracy pomiędzy MZS 
Nr 1 a Zespołem Szkół Nr 3.

10 listopada w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego odbyła się se-
sja popularnonaukowa z okazji 60-le-
cia powołania Powiatowej Bibliote-
ki Publicznej w Ciechanowie. Dyrek-
tor placówki Teresa Sadowska podkre-
ślała, że biblioteka nie narzeka na brak 
czytelników. – Dziennie do naszej wy-
pożyczalni przy ul. Warszawskiej przy-
chodzi od 100 do 150 osób. Czytelnię 
Naukową przy ul. Sikorskiego również 
odwiedza sporo osób. W trakcie sesji 
wygłoszone zostały 3 referaty. Marcin 
Drzewiecki z Uni-
wersytetu Warszaw-
skiego mówił na te-
mat funkcji bibliote-
ki we współczesnym 
społeczeństwie edu-
kacyjnym i informa-
cyjnym, Aleksander 
Kociszewski – o po-
czątkach bibliotek na 
terenie powiatu cie-
chanowskiego. Bar-
bara Bielasta pod-
sumowała 60-letnią 
działalność PBP. W 
uroczystościach ju-
bileuszowych wzięły 
udział władze miasta. 
Prezydent Waldemar 

Wardziński podkreślił, że PBP jest naj-
większą placówką biblioteczną w mie-
ście i ma ogromne znaczenie w rozwo-
ju intelektualnym mieszkańców. Pod-
czas sesji zaprezentowano exlibris bi-
blioteki, który wybrano w ogłoszonym 
wcześniej konkursie. Pierwszą nagrodę 
zdobyła Bożena Szyburska. Wyróżnie-
nia otrzymali: Lidia Jaroszewska i An-
drzej Bielasty. Nagrody dla laureatów 
oraz honoraria dla prelegentów ufundo-
wał prezydent miasta. 

red.

Różnić się z klasą
Co rzucało się w oczy podczas obrad Rady Miasta w poprzedniej 

kadencji? Spokój. Dziennikarze lokalnych mediów narzekali nawet na 
brak sensacyjnych kłótni. Dyskusje były czasem zażarte, ale meryto-
ryczne. Nikt nikogo nie obrażał, radni zgadzali się często, a jeśli nie zga-
dzali, to kulturalnie. 

Taka też była kampania wyborcza sprzed 4 lat i pierwsza tura tego-
rocznej kampanii samorządowej. W drugiej, na kilka dni przed głosowa-
niem, do mieszkańców Ciechanowa trafił paszkwil zniesławiający pre-
zydenta Wardzińskiego, jego rodzinę, współpracowników, znajomych. 
Ludzi w Ciechanowie znanych i szanowanych. Kłamstwa zawarte 
w tej 4-stronicowej ulotce są łatwe do zdemaskowania. Autor (autorzy?) 
o tym wiedzą. Bojąc się karnej odpowiedzialności ukryli się pod nazwą 
Komitet „Uczciwy Ciechanów” (kpiąc przy okazji z uczciwości). Liczą 
na to, że nie będzie przeciwko komu skierować pozwu o zniesławienie. 
Jest jednak jeszcze kwestia kolportowania oszczerstw. Tu sprawcy nie 
powinni być trudni do wykrycia. Od rozpowszechniających do zlecają-
cych, a od nich do autorów jest tylko jeden krok... Prezydent złożył już 
wniosek w prokuraturze. Dla ludzi, którzy szkalują innych nie powinno 
być miejsca na naszej scenie politycznej. 

Co jest najsmutniejsze w tej historii? Większość ciechanowskich 
przeciwników politycznych umie różnić się z klasą. Do tej pory to oni 
narzucali ton społecznej debacie. Ktoś jednak uznał, że aby odnieść ko-
rzyść polityczną warto zniżyć się do podłości. W Ciechanowie zniesła-
wianie krewnych kandydata to nowość. Może powinniśmy zdążyć się 
do tego przyzwyczaić, obserwując poczynania w ostatniej kampanii par-
lamentarnej. Wtedy ta metoda okazała się skuteczna. Dziś nie, choć jak 
wskazują wyniki – część wyborców urzędującego prezydenta skutecz-
nie zniechęciła do głosowania.

Jedno jest pewne. Obiektem plugawych pomówień stał się Walde-
mar Wardziński, jeden z dwóch kandydatów na prezydenta Ciechano-
wa. I tylko tyle wiadomo na 100 procent.

Ten żenujący epizod pozostawił ślady w lokalnej polityce. Miejmy 
nadzieję, że ludzie zacietrzewieni, szukający zwady i dążący do kon-
frontacji zostaną – jak na to zasłużyli – zmarginalizowani. Mieszkańcy 
naszego miasta chcą od swoich samorządowców pracowitości, uczci-
wości, występowania z otwartą przyłbicą. Chcą konkretnych działań na 
rzecz Ciechanowa, a nie zamętu, intryg, walki i nienawiści.  

Jaka będzie praca w Radzie Miasta tej kadencji? Oby nie tak de-
strukcyjna, jak postępowanie prowadzącego pierwszą sesję radnego se-
niora z Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego 
(CBUW) Pawła Rabczewskiego. Już na wstępie chciał przerwać obra-
dy i przesunąć je o tydzień, co pełna ludzi sala przyjęła z nieukrywa-
nym zdumieniem. 

Miejmy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek. Tu, w Radzie, nikt 
nie jest anonimowy. Każdej wypowiedzi słuchają dziesiątki ludzi. Tu 
wszystko firmuje się swoim nazwiskiem i twarzą. Każdy radny szybko 
wyrabia opinię o sobie i tylko od niego zależy, jaka ona będzie. 

Ewa Blankiewicz

60 lat Powiatowej 
Biblioteki Publicznej

Dyrektor PBP T. Sadowska
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Finisz na Zachodzie 

Dobiegła końca 
największa miejska 
inwestycja – budo-
wa kanalizacji, dróg 
i chodników na osie-
dlu Zachód. Tempo 
prac było imponują-
ce. W ciągu zaledwie 
kilku miesięcy robót 
budowlanych miasto 
kompleksowo wy-
budowało tu 24 uli-
ce. Budowę poprze-
dził proces przygoto-
wania dokumentacji 
technicznej oraz wie-
lomiesięczne ocze-

kiwanie na podpisanie 
umowy na dofinanso-
wanie inwestycji ze 
środków UE. Na Za-
chodzie powstało po-
nad 4 km kanalizacji 
deszczowej i 800 m 
przykanalików, 600 m 
kanalizacji sanitarnej, 
24 tys. m2 nawierzch-
ni ulic oraz 12 tys. m2 

chodników i zjazdów 
na posesje. Do kana-
lizacji sanitarnej pod-

łączyło się ponad 
50 gospodarstw do-
mowych. W ramach 
własnych środków 
miasto wybudowa-
ło na Zachodzie bra-
kujące oświetlenie 
w ulicach: Modrze-
jewskiej, Jureckiego 
i Jelińskiej, za któ-
re zapłaciło 50 tys. 
zł. Koszt robót wy-
konanych na osiedlu 
to 9 mln zł, z czego 
4,7 mln dołożyła 
Unia Europejska.

P o m y ś l a n o 
także o włącze-
niu osiedla w sieć 
miejskiej komuni-
kacji. Wybudowa-
no tu zatoki auto-
busowe i wydłużo-
no trasę autobusu 
nr 3 od ul. Kolbego 
przez Bogusław-
skiego, Bohaterów 
Września i Różyc-
kiego. W przy-
szłym roku przy-
stanki zostaną za-
daszone. 

Wstęp do budowy parkingu w centrum
O potrzebie budowania nowych miejsc parkingowych w centrum miasta 

nie trzeba nikogo przekonywać, zwłaszcza w obliczu planowanej modernizacji 
Pl. Jana Pawła II i ul. Warszawskiej oraz przekształceniu tych miejsc w tak potrzeb-
ną mieszkańcom wspólną przestrzeń publiczną z ograniczonym ruchem kołowym. 
Ulica Ściegiennego i jej okolice okazały się dobrym miejscem do ulokowania tam 
miejsc parkingowych. To teren w centrum miasta, a jednocześnie na zapleczu „sa-
lonu Ciechanowa”.

Budowa parkingów to duże wyzwanie dla wykonawców. Inwestycje te wyma-
gają przeprowadzenia wielu zmian w infrastrukturze podziemnej i instalacjach na-
ziemnych. Jeszcze w tym roku przebudowana zostanie sieć gazowa i częściowo 
oświetlenie uliczne. Wiosną przyszłego roku rozpocznie się budowa kanalizacji 
deszczowej i nawierzchni parkingów. Na wykonanie całości zadania zaplanowa-
no 1,1 mln zł.

Łydynia chroniona przed zanieczyszczeniami 
W ekspresowym tempie zakończona została budowa kanalizacji deszczowej 

w ul. Rzeczkowskiej. Uzupełnienie brakującej sieci kanalizacyjnej w ul. Witosa 
i Rzeczkowskiej to 
dobry moment do 
kompleksowego 
rozwiązania proble-
mu odprowadzania 
wód deszczowych 
z tej części miasta. 
Mimo znacznych 
utrudnień, zwłasz-
cza w dni targowe, 
bezpiecznie prze-
prowadzono kolek-
tor deszczowy pod 
nawierzchnią tar-
gowiska. Zakoń-
czyła się budowa 
kolektora pod ul. 
Płońską. W przy-
szłym roku za miej-
skim targowiskiem 
zamontowany zo-
stanie separator substancji ropopochodnych, oczyszczający spływające do Łydy-
ni wody opadowe z ulic Witosa, Rzeczkowskiej, 11. Pułku Ułanów Legionowych 
i Płońskiej. Kolejny separator, ulokowany za oczyszczalnią ścieków będzie oczysz-
czał wody opadowe spływające kolektorami z dzielnicy przemysłowej i osiedla Za-
chód. To pierwsze takie urządzenia w historii naszego miasta.

Fundamenty na Komunalnej
Rozpoczęta budowa bloku socjalnego przy ul. Komunalnej znajdzie swój fi-

nał w II połowie przyszłego roku. Na razie z głębokiego wykopu zaczynają wyglą-
dać ściany piwnic. To 
kosztowna, ale nie-
zbędna inwestycja 
odblokowująca rynek 
mieszkaniowy w na-
szym mieście. Kolejne 
48 lokali socjalnych 
to szansa na przepro-
wadzkę dla osób ocze-
kujących na mieszka-
nia, zajmowane do-
tychczas przez osoby 
obciążone wyrokami 
eksmisji z mieszkań 
komunalnych. Budo-
wa kosztować będzie 
2 750 000 zł.

Sezamkowa już gotowa
Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej i rozpoczęła budowa chodni-

ków oraz nawierzchni ul. Fredry. Do końca roku powstanie tu ponad 1900 m2 na-
wierzchni asfaltowej i 1150 m2 chodników i wjazdów do posesji z betonowej kost-
ki. Łączny koszt robót to ok. 574 500 zł. Trwają prace budowlane na ulicach Za-
gumiennej, Ukośnej i Willowej. To dwuletnie zadanie planuje się zakończyć 
w 2007 r. Firma MELWOBUD wybudowała już kolektor deszczowy w ulicach Wil-
lowej i Ukośnej. Powstaje kanalizacja deszczowa i sanitarna w ulicy Zagumiennej. 
W tym roku miasto chce wydać na to zadanie 650 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem ukończono budowę na ul. Krasińskiego. Wykonaw-
ca położył tam 911 m2 chodnika i wjazdów na posesje. To I etap prac. Dokończe-
nie budowy chodników na osiedlu Kargoszyn planowane jest w 2007 r. Koszt tego-
rocznych robót to 135 600 zł.

Planowo zakończyły się prace na ul. Sezamkowej. Wykonano tu kanaliza-
cję deszczową oraz 490 m2 nawierzchni ulicy, wjazdów na posesje i stosowanych 
w wąskich uliczkach chodników najazdowych (z obniżonym krawężnikiem, umoż-
liwiającym wjazd mijającym się samochodom) z betonowej kostki. Koszt robót wy-
niósł ok. 137 200 zł.

Dobra pogoda dla miejskich inwestycji
Zbliża się koniec roku, a wraz z nim podsumowanie intensywnego sezonu inwestycyjnego. Będzie to jednak możliwe dopiero po zakończe-

niu budów i podliczeniu kosztów wykonanych zadań. Na razie wykonawcy korzystają z łaskawej aury, finalizując tegoroczne budowy miejskiej 
infrastruktury, dróg i chodników. Część prowadzonych robót to inwestycje wieloletnie. Wykonywane w tym roku prace będą fundamentem pod 
przyszłoroczne zadania.

INWESTYCJA  
WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

UNII 
– EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
ROZWOJU REGIONALNEGO 

Skrzyżowanie ulic Bo-
gusławskiego i Modrze-
jewskiej

Ul. Chopina

Nowa zatoka auto-
busowa w ul. Różyc-
kiego

Ul. Matejki

Ochrona Doliny Łydyni to ważne zadanie miejskiego samorządu



www.um.ciechanow.pl www.um.ciechanow.pl

5 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Trwają roboty na ul. 
Nowokolejowej. W tym 
roku powstanie tu 473 m2 
nawierzchni drogi, wjaz-
dów na posesje i chod-
nika najazdowego oraz 
część kanalizacji deszczo-
wej (dwie studnie, czte-
ry przykanaliki z wpusta-
mi ulicznymi). Prace te 
kosztować będą miasto ok. 
156 500 zł.

Ulica Starowiejska zo-
stała udostępniona dla ru-
chu kołowego w części 
od ulicy Śmiecińskiej do 
Konwaliowej. W tej chwili 
trwają prace na „górnym” 
odcinku ulicy. Na ul. Gaj-
cego budowany jest jedno-
stronny chodnik z wjazda-
mi na posesje oraz odwod-
nienie ulicy. Niebawem 
powstanie tu nawierzchnia 
drogi z betonowej kostki.

Nowy parking i dojazd do cmentarza 
Można już korzystać z drogi dojazdowej do nowej części cmentarza komunalnego. Wybudowano tam 1572 

m2 nawierzchni drogi oraz jednostronny chodnik wzdłuż ogrodzenia cmentarza. Dobiegła też końca budowa par-
kingu (o powierzchni 1478 m2) na ok. 50 samochodów osobowych, usytuowanego przy nowej części cmentarza. 
Na parkingu wyznaczone zostały 4 miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Koszt robót wyniósł ok. 
316 tys. zł.

A.G.

Przy ul. Niechodzkiej powstaje Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy dla 
20 osób chorych psychicznie. Dobiega 
końca generalny remont budynku, prze-
znaczonego na siedzibę Domu. Inwestycję 
można było rozpocząć dzięki pozyskaniu 
292 tys. zł dotacji z Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego. 170 tys. zł przeznaczo-
ne zostało na adaptację pomieszczeń biu-
rowych, 65 tys. zł na pierwsze wyposaże-
nie pomieszczeń, 40 tys. zł na zakupy in-
westycyjne dotyczące wyposażenia oraz 
17 tys. zł na bieżącą działalność domu 

w tym roku. ŚDS rozpocznie działal-
ność pod koniec grudnia.

Potrzebujący pomocy w dojaz-
dach podopieczni ŚDS będą mogli ko-
rzystać z nowego 9-osobowego mikro-
busa, który zostanie zakupiony dzię-
ki pozyskaniu przez miasto 60 tys. zł 
z PFRON. Wojewoda wspomógł zakup 
pojazdu kwotą 25 tys. zł, a miasto prze-
znaczyło na ten cel z własnych środków 
20 tys. zł.

red.

Z prac Wydziału 
Inżynierii Miejskiej

Wygodne i bezpieczne chodniki
Zakończył się remont nawierzchni chodnika 

i wymiana krawężnika po lewej stronie ul. Jesio-
nowej, na odcinku od Topolowej do Ronda Meu-
don. Można już korzystać z nowego, wygodne-
go chodnika na ul. Gostkowskiej, na odcinku od 
ul. 17 Stycznia do ul. Topolowej. Trwa remont na-
wierzchni bulwaru nad kanałami. Naprawiana jest 
nawierzchnia chodnika po lewej stronie ul. Wy-
zwolenia na odcinku od ul. Świętochowskiego do 
Placu Piłsudskiego oraz ciągu pieszego łączącego 
ul. Okrzei z ul. Wyzwolenia. Trwa budowa chodni-
ka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4.

Dawne wysypisko będzie rekultywowane
Rozpoczyna się wieloletni proces rekultywacji 

dawnego składowiska odpadów komunalnych przy 
ul. Kargoszyńskiej. Przywracanie wartości użytko-
wych i przyrodniczych tego miejsca prowadzone 
będzie etapami. W pierwszej kolejności uprzątnię-
ty zostanie zwieziony tam gruz i betonowe elemen-
ty. Potem zakłada się wykonanie biernych studni 
odgazowujących, zapobiegających ewentualnemu 
gromadzeniu się resztek metanu powstającego we-
wnątrz składowiska. Nasyp zostanie uszczelniony 
od zewnątrz warstwą materiału izolacyjnego. Na 
rozplantowanej urodzajnej ziemi zasadzone będą 
krzewy. Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta zwraca się do mieszkańców z proś-
bą o pomoc w ujawnieniu osób odpowiedzialnych 
za zaśmiecanie tego terenu.

Nowe oznakowania pionowe
By nasze pociechy miały bezpieczną drogę do 

szkoły przy nowym chodniku do Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 ustawiono znaki: „przejście dla pieszych” 
i „Agatka” oraz pomalowano przejście dla pieszych 
na ul. Szwanke. Ustawiono słupki blokujące przy 
budynku nr 4 na ul. Nadfosnej. Mają one zabezpie-
czać budynek przed blokującymi wjazd pojazda-
mi. Dokonano wymiany zniszczonych znaków na 
ul. Tysiąclecia, Mleczarskiej, Bohaterów Września, 
Reja, Okrzei, Krasińskiego. Zamontowane zostało 
nowe lustro drogowe na ul. Dąbrowskiej.

Przygotowania do zimowego odśnieżania
Za zimowe utrzymanie ok. 100 km dróg za-

rządzanych przez prezydenta miasta odpowiada 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Na podsta-
wie umowy zawartej przez miasto z PUK miejskie 
ulice objęte będą II, III i IV standardem odśnieża-
nia. Ponadto umowa obejmuje odśnieżanie i posy-
pywanie solanką lub piaskiem 38 106 m2 chodni-
ków, 25 580 m2 parkingów i placów oraz odśnie-
żanie 101 przejść dla pieszych i schodów znajdują-
cych się na terenach Gminy Miejskiej Ciechanów.

A.G.

Zaczipuj swojego psa
Przypominamy o obowiązku znakowania 

psów, wprowadzonym Uchwałą Rady Mia-
sta z 31 sierpnia 2006 r. Jednocześnie infor-
mujemy, że do końca tego roku mieszkańcy 
Ciechanowa mogą oznakować swoje psy bez-
płatnie. Koszty ponosi Urząd Miasta (do wy-
sokości środków przeznaczonych na to zada-
nie). Bezpłatnym czipowaniem zajmują się 
lecznice: AB-WET – ul. Fabryczna 8, „DIN-
GO” – ul. Gwardii Ludowej 23/13, „ZOO-
WET”– ul. 11. Listopada 19, „MAXWET” 
– ul. 17. Stycznia 28, „ZOO-MAX”  – ul. Sien-
kiewicza 28.                                               red.

Zdobyliśmy 377 tys. zł środków zewnętrznych

Miasto oddaje do użytku kolejny ŚDS

Nowy chodnik na ul. Gostkowskiej

Ul. Sezamkowa

Nowy parking przy cmentarzu... ... i droga dojazdowa

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy 
na początku...

... i pod  koniec remontu
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XLV sesji 
26 października 2006 roku:

Nr 486/XLV/2006 w sprawie aktuali-
zacji Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji miasta Ciechanów.
Nr 487/XLV/2006 w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży lokalu w domu 
mieszkalnym.
Nr 488/XLV/2006 w sprawie sprzeda-
ży lokalu mieszkalnego w trybie bez-
przetargowym. 
Nr 489/XLV/2006 w sprawie przenie-
sienia własności gruntu położonego 
w obrębie „Śródmieście” miasta Cie-
chanów przy ul. Nadfosnej.
Nr 490/XLV/2006 w sprawie zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetar-
gowego trybu zawarcia na 15 lat, umo-
wy dzierżawy nieruchomości zabudo-
wanej.
Nr 491/XLV/2006 w sprawie nada-
nia nazw ulicom na terenie miasta Cie-
chanów.
Nr 492/XLV/2006 w sprawie regulami-
nu określającego zasady wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w jed-
nostkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Ciechanów. 
Nr 493/XLV/2006 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 231/XXIII/2004 z dnia 
28 października 2004 r. w sprawie za-
sad przyznawania i odpłatności za usłu-
gi opiekuńcze i specjalistyczne usłu-
gi opiekuńcze z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również tryb ich pobierania.
Nr 494/XLV/2006 w sprawie określe-
nia wzorów formularzy informacji i de-
klaracji podatkowych.
Nr 495/XLV/2006 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2006 rok.
Nr 496/XLV/2006 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Województwu 
Mazowieckiemu z przeznaczeniem dla 
Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Ciechanowie. 
Nr 497/XLV/2006 w sprawie zwol-
nień od podatku od nieruchomości dla 
przedsiębiorców realizujących na tere-
nie miasta Ciechanów nowe inwesty-
cje lub tworzących nowe miejsca pracy 
związane z tymi inwestycjami.
Nr 498/XLV/2006 w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
do naliczania podatku rolnego.
Nr 499/XLV/2006 w sprawie rozpa-
trzenia skargi Pana Andrzeja Pazika 
zam. w Ciechanowie przy ul. Kargo-
szyńskiej 34/14.
Dodatkowe wynagrodzenie 

dla nauczycieli
Na wniosek prezydenta podczas 

ostatniej w tej kadencji sesji Rady Mia-
sta radni jednogłośnie podjęli uchwa-
łę o zmianie w regulaminie wynagra-
dzania nauczycieli. Zgodnie z popraw-
ką za każdy dzień sprawowania opieki 
nad dziećmi wyjeżdżającymi do innych 
miejscowości na terenie kraju w dniu 
wolnym od pracy na wycieczki, zawo-
dy sportowe, konkursy przedmiotowe 
i olimpiady, nauczycielowi przysługu-
je dodatkowe wynagrodzenie. Wyna-
grodzenie będzie obliczone jak za 4 po-
nadwymiarowe godziny pracy.

Radni nadali nazwy ulicom 
Radni nadali nazwy czterem cie-

chanowskim ulicom. Nazwę Św. Fran-
ciszka otrzymała ulica odchodząca od 
ul. Batalionów Chłopskich w kierun-
ku południowym, Św. Anny – łącząca 
ul. Św. Franciszka z Rzeczkowską, Św. 
Marka – odchodząca od ul. Św. Fran-
ciszka w kierunku zachodnim i Św. Sta-
nisława Kostki – łącząca ul. Św. Marka 
z ul. Św. Anny.  

45. sesja Rady Miasta. Ocena stanu sanitarnego i estetycznego miasta 

To ostatnia sesja, dzisiaj się rozstaniemy...
– W ciągu kadencji mieliśmy i łatwiejsze i trudniejsze chwile, spieraliśmy się, były tematy kontrowersyjne, 

ale zawsze te dyskusje prowadziły do konstruktywnych wniosków. To dobra wskazówka na przyszłość. Zgoda za-
wsze buduje i starajmy się, o ile nam będzie dane w przyszłości mieć wpływ na funkcjonowanie miasta, żeby te 
dobre doświadczenia z obecnej kadencji przenieść na przyszłość – podsumował mijające 4 lata pracy samorzą-
du prezydent Waldemar Wardziński.

Ostatnia sesja IV kadencji poświę-
cona była m.in. ocenie stanu sanitarne-
go i estetycznego miasta. Uwagi rad-
nych miały różny ciężar gatunkowy. 
Od zdrowej żywności w szkolnych 
sklepikach do remontu krytej pływalni, 
sali kinowej czy pojawienia się nowych 
ładnych ulic. 

Radny Stryczyński 
zwraca uwagę na higienę

Marcin Stryczyński uważa, że ko-
nieczny jest remont czy przegląd kry-
tej pływalni. – Jest czas na to, żeby pły-
walnię wyłączyć z ruchu, przynajmniej 
odkazić szatnie, natryski, 
wszystkie te elementy, któ-
re mogą nieść możliwość 
zakażeń. Zdaniem radne-
go zaplanowany remont 
pozwoli uprzedzić awarię 
i uniknąć większych kosz-
tów. Podstawowy problem 
to czystość małej niec-
ki.  – W ramach takiego 
przeglądu trzeba pomy-
śleć o technologii uzdat-
niania wody, bądź częst-
szej wymianie wody w tej 
niecce – dodał radny. Za-
uważył też, że pojemniki 
na śmieci na prywatnych 
posesjach czasem są zbyt 
rzadko opróżnianie. – Ta-
kich właścicieli trzeba na-
mierzać i poprzez sankcje 
zmusić do tego, żeby cykl 
wywozu nieczystości był 
większy – radny sądzi, że 
tym problemem w większym stopniu 
powinna zająć się Straż Miejska. 

Radny Kęsik się oburza
„Niezadowalający jest stan tech-

niczny dworca PKS, przystanku Cie-
chanów Przemysłowy i CKiSz” – czy-
tamy w materiale przygotowanym dla 
radnych. – Porównywanie domu kultu-
ry w takim kontekście jest nie na miej-
scu. Wiem, że autorzy tego tekstu posłu-
żyli się opracowaniem pani Wiesławy 
Krawczyk (Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny – red.), która wyda-
ła 2 decyzje dotyczące sali kinowej. To 
nie znaczy, że stan całości obiektu jest 
niezadowalający – skrytykował ocenę 
Stanisław Kęsik, dyrektor CKiSz. Rad-
ny wyliczył za to kilka prywatnych bu-
dynków, które szpecą krajobraz miasta. 
– Stacja Sanitarna wydała ocenę obiek-
tów, nad którymi pełni nadzór. Budyn-
ki prywatne, które pan wymienił nie są 
nim objęte – sprecyzowała W. Kraw-
czyk. 

– Pogorszeniu ulega stan technicz-
ny CKiSz. Sygnalizujemy ten fakt. To 
nie jest zarzut pod pana adresem, cho-
ciaż można się zastanawiać, czy pienią-
dze, które miasto przekazywało CKiSz 
nie mogły być wykorzystane na popra-
wę tego stanu technicznego – stwierdzi-
ła zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 

Radny Sobotko chwali
Ryszard Sobotko głównie chwalił: 

nowe kominy, drzwi i okna w ponie-
mieckich budynkach na osiedlu Bloki, 
systematycznie koszone trawniki i ład-
ną zieleń, ławeczki wzdłuż ciągów pie-
szych i monitoring. – Trudno nie za-
uważyć nowych ładnych budynków jed-
norodzinnych z pięknymi ogródkami na 

wielu osiedlach, czy wyremontowanych 
kamienic w centrum miasta. Szczegól-
nie zauważają  to wracający do Cie-
chanowa po kilku latach nieobecności 
– mówił radny. – Zaniedbane budyn-
ki, o których była mowa są własnością 
osób prywatnych i niełatwo nakłonić do 
ich remontu. Radny zauważył, że zni-
kają popękane płytki chodnikowe, ich 
miejsce zajmuje estetyczna kostka bru-
kowa. R. Sobotko cieszy się np. z wy-
remontowanej ul. Gostkowskiej i ma 
propozycję dla radnych przyszłej ka-
dencji. – Gdybyśmy założyli, że wyko-
nujemy chodniki tylko po jednej stro-

nie, to upraszczając sprawę dwa razy 
więcej ulic można byłoby wykonać. Na 
przykład po drugiej stronie Gostkow-
skiej trudno wykonać chodnik dlate-
go, że miejscami jest tam bardzo wą-
skie przejście, a przy krawężniku rośnie 
żywopłot. Wystarczy chodnik po jednej 
stronie, przykładem jest ul. Zamkowa. 

Nowe ulice i stare potrzeby
Radny Sobotko wyliczył kilka zu-

pełnie odmienionych ulic. – Pięknie 
wygląda teraz m. in. ulica Reymonta, 
Akacjowa, Brzozowa, Astrowa, Kon-
waliowa, jest tego dużo. Doczekała 
się wreszcie remontu po wielu latach 
ul. Rzeczkowska. Wypiękniał pasaż mię-
dzy Pl. Piłsudskiego i ul. Narutowicza. 
Powstał wreszcie łącznik między Orylską 
i Pl. Kościuszki. 

Radny wymienił też sprawy do za-
łatwienia, opisane w materiale przez 
Straż Miejską i Komendę Powiato-
wą Policji. Potrzebna jest sygnalizacja  
świetlna na skrzyżowaniu ul. 17. Stycz-
nia z Gostkowską, plac zabaw w dziel-
nicy Bloki. Poprawy nawierzchni wy-
magają np. Rycerska, Parkowa, Nowo-
kolejowa, Boczna, Wiosenna. 

– Jest coraz lepiej, ale nie ukrywa-
my potrzeb, które są oczywiste – Ewa 
Gładysz zwróciła uwagę na wciąż nie-
zadowalający stan dróg publicznych 
i problemy z parkowaniem pojazdów. 
Podziękowała też radnemu Sobotko. 
– To miło, kiedy ktoś docenia pracę sa-
morządu.

Szczegóły też są ważne
Janusz Czaplicki poinformował, że 

w tym roku na Aleksandrówce w bu-
dynkach spółdzielczych został zlikwi-
dowany azbest. – Mam nadzieję, że 
w ten sposób poprawił się stan sani-

tarny osiedla i miasta. Marek Skwar-
ski dostrzegł, że wygląd ładnego kom-
pleksu sportowego przy ul. 17. Stycz-
nia psuje kawałek nierównego terenu 
między sklepem Żabka i przystankiem. 
Najczęściej parkują tam samochody 
przy wjeździe do WSH. Agnieszka Bu-
kowska chce, żeby w szkolnych skle-
pikach sprzedawano wyłącznie zdro-
wą żywność, a Andrzej Rolbiecki po-
prosił, żeby zwrócić uwagę na warun-
ki handlu. 

Przewodniczący 
docenia mądrość radnych 

Andrzej Czyżewski pod-
sumował 4 lata pracy Rady. 
– Troska o miasto była naj-
ważniejszym celem, mimo 
różnic politycznych. Słowa 
krytyki padały, ale z szacun-
kiem, w sposób kulturalny. 
Nie było krytykanctwa i to 
chyba jest ta mądrość samo-
rządu, której powinni się od 
nas uczyć rządzący i parla-
mentarzyści. A. Czyżewski 
dziękując Januszowi Cza-
plickiemu przypomniał, że 
przez 3 lata jako przewod-
niczący Rady prowadził se-
sje w atmosferze spokoju, 
obiektywizmu i bezstronno-
ści. – Uchwalane przez nas 
budżety z roku na rok mia-
ły tendencje rosnącą, jeże-
li chodzi o inwestycje. Środ-
ki przeznaczane na wydat-
ki bieżące zapewniały bez-

pieczne funkcjonowanie miasta. Przy-
były nam nowe obiekty sportowe, zde-
cydowanie i widocznie poprawiła się 
infrastruktura drogowa. I nie tylko 
w roku wyborczym, ona poprawiała się 
co roku. I co jest ważne, zostały przygo-
towane dokumenty i programy pod wy-
korzystanie dalszych środków unijnych. 

Prezydent dziękuje 
za koalicję zdrowego rozsądku
– Jest to kadencja, za którą nie mu-

simy się wstydzić – powiedział Walde-
mar Wardziński. –Serdecznie dzięku-
ję wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że nasze miasto jest coraz ładniej-
sze, bardziej przyjazne i odpowiadające 
wymogom XXI w. Prezydent podzięko-
wał swoim współpracownikom: zastęp-
com, pani skarbnik, sekretarzowi, kie-
rownikom wydziałów i wszystkim pra-
cownikom Urzędu Miasta. – Rzetelnie, 
sumiennie pracowali, często po godzi-
nach. Postawiliśmy sobie bardzo wyso-
ko poprzeczkę i w zadaniach inwesty-
cyjnych, i w funkcjonowaniu Urzędu. 
W. Wardziński dziękował też radnym. 
– Ze zrozumieniem przyjęliście Państwo 
mój apel o tworzenie koalicji zdrowego 
rozsądku. Początkowo nie było więk-
szości prezydenckiej w Radzie, ale zwy-
ciężyła troska o miasto i jego rozwój. 
Były też podziękowania dla pracow-
ników oraz szefów wszystkich spółek 
i firm komunalnych, urzędów i insty-
tucji współpracujących z miastem oraz 
mediów. – W sposób rzetelny i obiek-
tywny dziennikarze przekazywali infor-
macje o tym co robi miasto i jego fir-
my. Dzięki mediom mieliśmy dodatko-
wą łączność z mieszkańcami naszego 
miasta – powiedział prezydent. 

Ewa Blankiewicz

Prezydent W. Wardziński i przewodniczący Rady Miasta IV kadencji A. Czy-
żewski dziękują za współpracę zastępcy prezydenta E. Sadowskiemu
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Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu

Andrzej Czyżewski – przewodniczący
Józef Borkowski
Zdzisław Dąbrowski
Ewa Gładysz
Tomasz Grembowicz
Wojciech Jagodziński
Ewa Kaczyńska
Stanisław Kęsik
Elżbieta Latko
Krzysztof Leszczyński
Tadeusz Lewandowski

Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska

Józef Borkowski – przewodniczący
Andrzej Czyżewski
Zdzisław Dąbrowski
Grażyna Derbin
Tomasz Grembowicz
Krzysztof Leszczyński
Krzysztof Łyziński
Zenon Stańczak

Komisja Oświaty, Kultury i Spotu
Mariusz Stawicki – przewodniczący
Agnieszka Bukowska
Wojciech Gesek
Ewa Gładysz
Ewa Kaczyńska
Stanisław Kęsik
Krzysztof Łyziński
Paweł Rabczewski
Zenon Stańczak

Komisja  Spraw Obywatelskich 
i Spraw Społecznych

Elżbieta Latko – przewodnicząca
Agnieszka Bukowska
Grażyna Derbin
Tomasz Kałużyński
Krzysztof Leszczyński
Tadeusz Lewandowski
Paweł Rabczewski
Andrzej Rolbiecki

Komisja Rewizyjna
Andrzej Rolbiecki – przewodniczący
Józef Borkowski

Agnieszka Bukowska
Grażyna Derbin
Wojciech Jagodziński
Tomasz Kałużyński
Elżbieta Latko
Mariusz Stawicki

Interpelacje radnych
A. Bukowska chciała się dowiedzieć, kto odpowiada za stan 
remontu otoczenia skrzyżowania ul. Pułtuskiej z ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. 
U. Gajczyk przedstawiła prośbę o przedłużenie kursu linii au-
tobusowej nr 2 do nowego osiedla na Kargoszynie, skąd dużo 
dzieci pieszo chodzi do Szkoły Podstawowej Nr 5. Zapytała 
też, na jakim etapie jest budowa ul. Gajcego.
S. Kęsik wyraził nadzieję, że powstające u zbiegu ulic: Soń-
skiej, Kasprzaka i Płońskiej rondo będzie nazywało się histo-
rycznie „Wesołówka”, a chodnik, łączący rondo ze szkołą bę-
dzie położony przed pierwszymi mrozami. 
Z. Stańczak przekazał, że mieszkańcy ul. Starowiejskiej bar-
dzo cieszą się z pokrycia asfaltem odcinka od ul. Śmiecińskiej 
do Konwaliowej i pytają, czy jeszcze w tym roku zostanie wy-
konana pozostała część nawierzchni drogi. Radny chciał się 
dowiedzieć, czy na ul. Pęchcińskiej jest planowana budowa 
wodociągu. Radny liczy w tej sprawie na współpracę z Gmi-
ną Wiejską Ciechanów, ponieważ ulica ta jest położona najbli-
żej  wodociągu wiejskiego w Niechodzinie. Radny podał przy-
kłady, kiedy to mieszkańcy gminy wiejskiej korzystali z podłą-
czenia do miejskiego wodociągu. Wysunął też propozycję, aby 
zwrócić się z apelem do wszystkich komitetów wyborczych, 
żeby każdy z nich wpłacił pieniądze do PUK, która to firma 
sprzątnie wyborcze plakaty. Inaczej w przekonaniu radnego 
będą one długo zaśmiecać miasto.
M. Stryczyński zapytał prezydenta, czy jest przygotowywany 
raport o stanie miasta, wieńczący 4 lata pracy samorządu, co 
było dobrym zwyczajem poprzednich kadencji.
E. Rokowski twierdził, że nie został zrealizowany jeden 
z głównych tematów pracy Rady Miasta na 2006 r.: analiza 
sytuacji ekonomicznej i ocena działalności spółki TBS, któ-
re miały być dokonane na czerwcowej sesji. Zdaniem radne-
go przewodniczący Komisji Rewizyjnej G. Brozdowski zdjął 
z porządku posiedzenia analizę i ocenę spółek, co radny uwa-
ża za niezgodne z planem pracy Komisji oraz z Regulaminem 
Komisji Rewizyjnej. 
A. Stępkowski chciał się dowiedzieć, jak obecnie wygląda 
skate park i czy w przyszłym budżecie znajdą się środki na do-
kończenie tej inwestycji.

Oprac. E.B.

I sesja Rady Miasta

Nieudana próba paraliżu pracy Rady
I sesja Rady Miasta V kadencji miała charakter organizacyjny. Wybór przewodni-

czącego Rady, 3 wiceprzewodniczących oraz przewodniczących 5 komisji Rady (ilość 
i nazwy komisji nie uległy zmianie). Każdy z radnych zadeklarował, w pracach której 
komisji chce brać udział. Oficjalnie stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Walde-
mara Wardzińskiego, który został prezydentem Ciechanowa. Prezydent podziękował 
mieszkańcom za wybór, świadczący o dobrej ocenie pracy jego i całego Urzędu. Wyraził 
też nadzieję na życzliwą – jak przez 4 minione lata – współpracę z Radą. Nie oczekiwa-
no większych emocji, ponieważ znana już była większościowa koalicja: Platforma Oby-
watelska – Polskie Stronnictwo Ludowe – Wspólnota Samorządowa Forum Dialogu. Se-
sja miała jednak jeden nieoczekiwany epizod.

Falstart radnego CBUW
Przewodniczący poprzedniej 

Rady Andrzej Czyżewski zgodnie 
z prawem przekazał prowadzenie 
obrad radnemu seniorowi, Pawło-
wi Rabczewskiemu z Ciechanow-
skiego Bezpartyjnego Ugrupowania 
Wyborczego (CBUW). Ten nieocze-
kiwanie ogłosił tygodniową przerwę 
w obradach. Zapytany o powód la-
konicznie odparł: „sprawy organi-
zacyjne”. Na wypełnionej radnymi 
i gośćmi (było wśród nich czwo-
ro ciechanowskich parlamentarzy-
stów) sali zapanowała konsternacja. 

Próba uniemożliwienia obrad 
i sparaliżowania pracy Rady nie po-
wiodła się. Radny Rabczewski naj-
wyraźniej nie przeczytał Statutu 
Gminy Miejskiej Ciechanów (każdy 
z radnych na kilka dni przed sesją 
otrzymał egzemplarz Statutu, żeby 
się z nim zapoznać). Zgodnie z nim 
przerwę w obradach może ogłosić jedynie prze-
wodniczący Rady, a nie prowadzący obrady. Taką 
wykładnię przedstawiła zebranym radca prawny 
Daniela Nastaszyc. 

Wobec niezrozumiałego zachowania P. Rab-
czewskiego obrady poprowadził kolejny najstar-
szy wiekiem radny – Andrzej Rolbiecki. Wszyst-
ko odbyło się sprawnie. Mariusz Stawicki odczy-
tał po kolei nazwiska radnych, którzy złożyli ślu-
bowanie, dodając: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

Przewodniczący – Tomasz Grembowicz
Trzyosobowa Komisja Skrutacyjna (Ewa Gła-

dysz, Grażyna Derbin, Krzysztof Leszczyński) 
przedstawiała wyniki kolejnych głosowań. Prze-
wodniczącym Rady Miasta jednogłośnie wybrano 
Tomasza Grembowicza z PO. – Wzorem postępo-
wania będą dla mnie byli przewodniczący: Janusz 
Czaplicki, Andrzej Czyżewski, Aleksander Sopliń-
ski – zadeklarował T. Grembowicz, dziękując rad-
nym za okazane zaufanie. Wiceprzewodniczący-
mi zostali: Ewa Kaczyńska z PiS (20 głosów), 
Zdzisław Dąbrowski z PO (16 głosów) oraz Ze-
non Stańczak z PSL(19 głosów).

Radni podjęli uchwałę, że komisje Rady będą 
liczyć od 4 do 11 członków, z wyjątkiem Komi-

sji Rewizyjnej, w której może zasiadać do 9 osób 
(skład poszczególnych komisji podajemy poni-
żej). W wyborach na przewodniczącego Komi-
sji Rewizyjnej Andrzej Rolbiecki pokonał To-
masza Kałużyńskiego. Komisji Kultury Oświa-
ty i Sportu będzie przewodzić Mariusz Stawicki, 
który uzyskał więcej głosów niż Wojciech Gesek. 
Andrzej Czyżewski został przewodniczącym Ko-
misji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Józef 
Borkowski  – Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska, a Elżbieta Latko – Komisji 
Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych. Cała 
trójka nie miała kontrkandydatów.

Na zakończenie sesji wystąpiła senator Jani-
na Fetlińska z PiS, która stwierdziła, cytując He-
gla, że każdy naród ma taką władzę, na jaką zasłu-
guje, a mieszkańcy Ciechanowa wybrali godnych 
siebie radnych. – Trochę jakbyśmy zostali nogami 
w III Rzeczpospolitej, takie jest moje wrażenie 
– powiedziała senator. – A ja myślałem, że jeste-
śmy w samorządzie. Po co przenosić tu parlamen-
tarne wojny? – komentował jeden z radnych. Par-
lamentarzyści z PiS jako jedyni z obecnych nie 
gratulowali prezydentowi wyboru na kolejną ka-
dencję.

Ewa Blankiewicz

Skład stałych Komisji Rady Miasta

Od lewej: przewodniczący Rady Miasta T. Grembowicz oraz wiceprze-
wodniczący E. Kaczyńska, Z. Dąbrowski i Z. Stańczak

Nasi przedstawiciele 
w Radzie Miasta

W Radzie Miasta najwięcej mandatów – 7 – ma Platfor-
ma Obywatelska. Z ramienia PO zdobyli je: Ewa Gładysz, Ma-
riusz Stawicki, Grażyna Derbin, Andrzej Rolbiecki, Walde-
mar Wardziński, Tomasz Grembowicz i Zdzisław Dąbrowski. 
5 mandatów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. PiS reprezento-
wać będą: Tomasz Kałużyński, Tadeusz Lewandowski, Krzysz-
tof Łyziński, Wojciech Gesek i Ewa Kaczyńska. Po 3 manda-
ty otrzymały Polskie Stronnictwo Ludowe i Ciechanowskie 
Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze. Z PSL w Radzie zasią-
dą: Krzysztof Leszczyński, Zenon Stańczak i Elżbieta Latko, 
a z CBUW – Agnieszka Bukowska, Stanisław Kęsik i Paweł 
Rabczewski. Wspólnocie Samorządowej – Forum Dialogu 
przypadły 2 mandaty. Sprawować je będą: Wojciech Jagodziń-
ski i Andrzej Czyżewski. Obywatelski Ruch Samorządowy po-
zyskał 1 mandat. Z ORS-u do Rady wejdzie Józef Borkowski.

red.

Moment zaprzysiężenia radnych
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Okręg wyborczy nr 1
Lista nr 1 – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
(680 głosów)

1. ZUJEWICZ Michał 108
2. LESZCZYŃSKI Krzysztof 151
3. MAJEWSKI Bogusław   17
4. WRÓBLEWSKI Grzegorz Antoni   65
5. SAWICKI Krzysztof Grzegorz   44
6. ADAMSKI Włodzimierz   31
7. MAJEWSKA Barbara   13
8. KOWALSKA Bogumiła Irena   37
9. MICHALSKI Ignacy Adam   33
10. KESLING Jerzy   21
11. GRZELCZYK-OSSOWSKA Danuta Elżbieta   65
12. KUCZYŃSKA Barbara   14
13. GOLIASZ Maria   19
14. SUWIŃSKA Marta   22
15. FIEDKO Renata   14
16. WŁODARCZYK Michał   26

Lista nr 2 – LIGA POLSKICH RODZIN 
(69 głosów)

1. BYSTREK Zbigniew   22
2. JASTRZĘBOWSKA Marta   16
3. ŁASIŃSKA Barbara     3
4. CZYŻEWSKI Jakub Piotr   16
5. RUTKOWSKA Ewa Elżbieta   12

Lista nr 4 – PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (1323 
głosy)

1. KAŁUŻYŃSKI Tomasz Franciszek 588
2. CZAPLICKI Sylwester   83
3. KUREK Roman Jarosław   54
4. WOLANIN Andrzej Jacek   55
5. NOWAKOWSKA Małgorzata Maria   54
6. ROGALSKA Katarzyna Weronika   47
7. JANUSZ Włodzimierz   63
8. LEWANDOWSKI Tadeusz  102
9. CHODOWSKA Renata   30
10. GOŚ Waldemar Edmund   52
11. KWIATKOWSKI Leszek Włodzimierz   40
12. ZARĘBSKA Mariola   25
13. ŻÓRAWSKI Marek   51
14. NAWROCKA Jolanta Barbara   25
15. ZAGÓRSKI Tomasz   20
16. BOBIŃSKI Dariusz   34

Lista nr 5 – PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
(1510 głosów)

1. BERNAŚ Wojciech Stanisław 138
2. BLANKIEWICZ Ewa Małgorzata 100
3. BOBKOWSKI Kazimierz Eugeniusz     7
4. GŁADYSZ Ewa 463
5. GROCHOWSKA Małgorzata   23
6. GRZESZCZAK Elżbieta Maria   34
7. KOMENDA Lech Kamil 115
8. MILEWSKI Jan Tadeusz   41
9. RYMS Małgorzata 107
10. STASIEŁUK Dariusz   58
11. STAWICKI Mariusz 150
12. SZCZYGIELSKI Dariusz Marek 107
13. TRZECIAK Zbigniew Robert   61
14. WALĘCIAK Mieczysław   49
15. WIŚNIEWSKI Marek   57

Lista nr 26 – SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA 
(196 głosów)

1. BORZYŃSKI Bogusław   98
2. JAKUBOWSKA Barbara     8
3. GOGOLEWSKI Marek   11
4. MOSAKOWSKA Emilia   14
5. CHMIELEWSKI Andrzej Stefan   17
6. RYKOWSKI Kazimierz   13
7. ROSTKOWSKI Janusz   10
8. KOWALSKA Joanna    3
9. MYŚLIŃSKI Janusz   11
10. LETKIEWICZ Cezary   11

Lista nr 27 – WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
– FORUM DIALOGU (765 głosów)

1. BARANOWSKI Zbigniew Mariusz    43
2. BARTOSIEWICZ Sławomir Marian    13
3. BAYER Andrzej    71
4. BROZDOWSKI Grzegorz    72
5. JAGODZIŃSKI Wojciech  169
6. JASZCZOŁT Andrzej Ryszard    30
7. MARCINIAK Henryk    34
8. MILEWSKI Mateusz    26
9. PAWŁOWSKI Jacek    29
10. PUCHALSKI Bogdan    19
11. RUTKOWSKI Stefan Bronisław    21
12. SALAMON Andrzej    30
13. SOBECKI Tadeusz    49
14. TYBUCHOWSKI Cezary Stanisław    68
15. WALCZAK Sławomir Michał    72
16. WĄDOŁOWSKA Małgorzata    19

Lista nr 28 – CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE 
UGRUPOWANIE WYBORCZE (568 głosów)

1. BONISŁAWSKA Hanna   88
2. BUKOWSKA Agnieszka Stefania 133
3. DUCZMALEWSKI Jacek Piotr   11
4. KARCZMAREK Krzysztof Stanisław     9
5. KOSSACKI Janusz Marian     7 
6. KILIAŃCZYK Barbara   22
7. MALINOWSKI Wojciech Sławomir   41
8. MOSTOWY Wiesław   47
9. OSIECKI Artur   10
10. OSTROMECKI Maciej   26
11. PSZCZÓŁKOWSKI Stanisław   85
12. ROGALSKI Jerzy Kazimierz   36
13. SAJDAK Agnieszka   14
14. TOMCZYK Alicja     8
15. TROJANOWSKI Sławomir Grzegorz   31

Lista nr 29 – OBYWATELSKI RUCH SAMORZĄ-
DOWY (740 głosów)

1. BORKOWSKI Józef Waldemar 120
2. SKWARSKI Marek   93
3. ZADROŻNY Przemysław   43
4. ROKOWSKI Edward Wojciech 114
5. NIESTĘPSKI Andrzej Cezary   68
6. MOLEDA Mieczysław Konrad   87
7. KRÓL Jan   61
8. SZMIGIELSKI Edmund Dariusz   59
9. KOMOROWSKI Marek   31
10. MUZIŃSKI Zbigniew   64

Lista nr 30 – SOCJALDEMOKRACI 06 (187 gło-
sów)

1. KRZYWNICKI Jerzy   68
2. MIŚCICHOWSKA Katarzyna Olga   10

3. FALENTA Ryszard   16
4. OSOWSKA Joanna   20
5. BARTNICKI Andrzej Stanisław   19
6. KONWERSKI Stanisław   23
7. PRZYBYSZ Hanna Barbara   15
8. ROGOZIŃSKA Mariola     5
9. GADECKI Mirosław   11

Lista nr 31 – STER (496 głosów)

1. KOSEK Halina Mirosława 119
2. BEJGIERT Zofia   51
3. BILSKI Henryk Marian   91
4. BUGDAL Przemysław   29
5. DŹWIG Jadwiga     6
6. GROMEK-ISKRA Maria   44
7. KIŃSKA Ilona   24
8. MICHAŚ Ireneusz   32
9. MIESZKOWSKA Alicja   13
10. MODZELEWSKI Janusz     8
11. MOSSAKOWSKA Krystyna   15
12. PRZEWÓDZKA Maria Jolanta   18
13. RAŹNIEWSKI Zbigniew Andrzej   21
14. ŚPRLAK Wanda Zenona   25

Okręg wyborczy nr 2
Lista nr 1 – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
(472 głosy)

1. JANKOWSKA Ewa Grażyna   91
2. BUTRYN Grzegorz   34
3. WĘCŁAWSKA Iwona   14
4. STAŃCZAK Zenon 173
5. MOWIŃSKI Marian Marek   28
6. KADECKI Marek   28
7. TYLICKI Ryszard   64
8. MACIELAK Roman     5
9. LEŚNIEWSKI Aleksander   35

Lista nr 2 – LIGA POLSKICH RODZIN (103 głosy)

1. MALINOWSKI Michał Emil   28
2. SZEWCZYK Robert   24
3. WIŚNIEWSKI Marek   27
4. ZMORZYŃSKI Rafał     3
5. SIEDLECKI Zdzisław Stanisław   21

Lista nr 4 – PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (657 
głosów)

1. ŁYZIŃSKI Krzysztof Henryk 152
2. JASIŃSKA Maria Jolanta   74
3. MAJEWSKI Zbigniew Teofil 149
4. DRĘŻEK Damian   27
5. GUTKOWSKA WOŹNIAK Elżbieta   54
6. PRUSIŃSKI Janusz Arkadiusz   17
7. WACHNIK Katarzyna   22
8. RZECZKOWSKI Stefan   62
9. JÓŹWIAK Donata Maria   16
10. BUGAJSKI Marek Tomasz   19
11. ŻURAWSKI Dariusz   65

Lista nr 5 – PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
(1429 głosów)

1. DĄBROWSKI Zdzisław 349
2. DOBRZYNIECKI Paweł   38
3. GREMBOWICZ Tomasz Adam 195
4. GROCHOWSKI Zbigniew Lech   64
5. KRZEMIŃSKI Adam 137

Wyniki wyborów do Rady Miasta



www.um.ciechanow.pl www.um.ciechanow.pl

gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów9

6. MOSZCZYŃSKI Zbigniew   23
7. PIASECKA Barbara Janina 181
8. PILITOWSKA Zofia Marianna   20
9. SZOPA Danuta Teresa   51
10. WARDZIŃSKI Waldemar 371

Lista nr 26 – SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA 
(167 głosów)

1. KRUSZEWSKA Aneta   23
2. BORZYŃSKI Marek   73
3. BARTOSIEWICZ Rafał   13
4. SZAWŁOWSKI Andrzej Kazimierz   31
5. KUSKOWSKI Kazimierz   16
6. WARYSZEWSKI Marek   11

Lista nr 27 – WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
– FORUM DIALOGU (389 głosów)

1. BARYGA Halina Wanda   15
2. BRZEZIŃSKI Sławomir   92
3. CHMIELIŃSKI Piotr     8
4. JANKOWSKA Barbara 131
5. KIERSKI Marek   10
6. KONOPA Eugeniusz   23
7. ŁĘGOWSKI Marek   33
8. ŁONIEWSKI Zygmunt     8
9. OSTROWSKI Bartosz Tadeusz   10
10. PIASECKA Elżbieta   29
11. POGORZELSKA Agnieszka     9
12. ZIĘBA Sławomir Andrzej   21

Lista nr 28 – CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE 
UGRUPOWANIE WYBORCZE (533 głosy)

1. BIAŁOBRZESKI Józef Andrzej   73
2. CHOJNOWSKI Łukasz   30
3. GALANCIAK Renata   25
4. GRZELAK Ireneusz Marian   17
5. GRZYBOWSKI Sławomir   19
6. KALISZEWSKI Bogdan   12
7. KĘSIK Stanisław 186
8. MAZIŃSKI Eugeniusz   68
9. SARNOWSKI Adam   61
10. ŚPIEWAK Arkadiusz   37
11. WOJCIECHOWSKI Tomasz     5

Lista nr 29 – OBYWATELSKI RUCH SAMORZĄ-
DOWY (404 głosy)

1. KIWIT Ewa   70
2. CHOJNACKI Henryk   83
3. MALANOWSKA Jadwiga   29
4. MALISZEWSKI Stanisław Roman   35
5. ŻEBROWSKI Janusz   77
6. SZEFLER Wojciech     9
7. KOWALSKI Krzysztof   32
8. BRAŁ Wojciech Józef   23
9. CYBULSKI Tomasz   46

Lista nr 30 – SOCJALDEMOKRACI 06 (96 głosów)

1. SZYPULSKI Mirosław Roman   43
2. SKIBIŃSKI Jerzy   10
3. ROMANOWSKI Krzysztof     6
4. KOZIATEK Iwona   16
5. ADAMSKI Adam     4
6. SZERSZENIEWSKA Iwona Agata   10
7. PRUSIŃSKA Barbara     7

Lista nr 31 – STER (329 głosów)

1. STĘPKOWSKI Adam 182
2. BARTCZAK Bartłomiej   14
3. GWOŹDZIK Andrzej Marian   25

4. KRYSIEWICZ Ewa Grażyna   40
5. LISOWSKI Radosław   16
6. NOWAK Elżbieta   16
7. WYSOCKA Marianna   14

Okręgu wyborczy nr 3 
Lista nr 1 – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 
(491 głosów)

1. LATKO Elżbieta Romana 163
2. ŻAGIEL Stefan Jan   78
3. ŻMIJEWSKA Alina Maria   44
4. PNIEWSKI Sławomir   27
5. PEŁKA Jerzy   49
6. RACHUBA Henryk   27
7. CIESZKOWSKA Hanna     3
8. LUBIŃSKI Krzysztof   18
9. KINICKA Martyna Katarzyna   18

10. MOSTOWY Mirosław   26
11. RZEPECKI Rafał Kamil     3
12. SZYMAŃSKI Arkadiusz   35

Lista nr 2 – LIGA POLSKICH RODZIN (104 głosy)

1. WERNIK Wiesław  28
2. JASTRZĘBOWSKA Agnieszka    8
3. CZYŻEWSKA Hanna Mirosława  20
4. POROWSKI Adam  17
5. SIERPIŃSKI Ireneusz  22
6. SOWIŃSKI Krzysztof Tadeusz    9

Lista nr 4 – PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (1002 
głosy)

1. BALKOWSKA Zofia Grażyna 136
2. OBIDZIŃSKA Jolanta Agnieszka   24
3. ROGOWSKI Marek   97
4. KACZYŃSKA Ewa 174
5. RUTKOWSKI Marek   57
6. KALMAN Mirosława   12
7. JASIŃSKA Jolanta   36
8. GESEK Wojciech Marek 192
9. PRZYCHODNY Marcin   16

10. PIOTROWSKI Zdzisław   31
11. JANKOWSKA Maria   27
12. KAŁUŻYŃSKI Wojciech Szczepan 120
13. CZOPIK Janusz   43
14. MIODUSZEWSKI Przemysław   37

Lista nr 5 – PLATFORMA OBYWATELSKA RP 
(1127 głosów)

1. DERBIN Grażyna Ewa 154
2. GĄSIOROWSKI Lech Marek 124
3. GRZANKOWSKI Bernard Jan 144
4. JAROSZEWSKA-BALICKA Wanda Maria  96
5. KASPRZYK Stefan Adam  30
6. MOSAKOWSKA Jolanta Agnieszka  64
7. NIESIOBĘDZKI Jan  78
8. NIEWLADOMSKI Andrzej Stanisław  60
9. ROLBIECKI Andrzej Zdzisław 209

10. SOBOTKO Elżbieta Beata  82
11. SOPLIŃSKA Anna Maria  66
12. WITKOWSKI Andrzej  20

Lista nr 26 – SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA 
(325 głosów)

1. ŚLESICKI Sławomir 154
2. WESOŁOWSKA Maria   13
3. BUDNY Bogdan Jerzy   11
4. ANUSZEWSKI Dariusz Robert     4
5. BIEŃKOWSKI Andrzej   18
6. GORYSZEWSKI Stanisław   22

7. MODERACKA Małgorzata   29
8. KĘSICKI Andrzej   43
9. ASZBRENER Mieczysław   11

10. PIKUS Anna Wanda   14
11. ŁAZICKI Paweł     6

Lista nr 27 – WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 
– FORUM DIALOGU (681 głosów)

1. BOŃKOWSKI Aleksander   24
2. CHARZYŃSKI Remigiusz   48
3. CHOROŚ Katarzyna     7
4. CZYŻEWSKI Andrzej 176
5. DALECKI Sebastian   11
6. KAPCZYŃSKI Marian   12
7. MAKARA-TABOLICZ Janina   45
8. PEPŁOŃSKI Andrzej     8
9. PIETRZAK Juliusz Marek   43

10. ROKICKA Hanna   49
11. SOBOTKO Ryszard Sławomir 115
12. SZYMAŃCZYK Mirosław 115
13. TRZCIŃSKI Dariusz     9
14. TYSZKIEWICZ Andrzg   19

Lista nr 28 – CIECHANOWSKIE BEZPARTYJNE 
UGRUPOWANIE WYBORCZE (564 głosy)

1. GRELIK-GRODECKA Magdalena Janina   39
2. KACZMARCZYK Piotr Zbigniew   21
3. MURAWSKI Tomasz   25
4. OLIŃSKI Andrzej   14
5. OLSZEWSKI Sławomir Kazimierz   33
6. PIENICKI Andrzej   62
7. PRZYBYSZ Ewa Maria   51
8. RABCZEWSKI Paweł 106
9. SMULSKI Andrzej   45

10. SZUMIŃSKA Elżbieta  16
11. SZYMAŃSKA-KAWICKA Beata Katarzyna    6
12. TYBURSKI Andrzej  16
13. WILGA Jerzy   41
14. ZMYSŁOWSKA Marzanna Zdzisława   89

Lista nr 29 – OBYWATELSKI RUCH SAMORZĄ-
DOWY (418 głosów)

1. GAJCZYK Urszula Monika 108
2. KIMBER Jan  45
3. MASZEWSKI Jerzy Władysław  40
4. OLSZEWSKI Roman Marian  46
5. PURZYCKA Teresa Zofia  48
6. WOŹNIAK Krystyna  14
7. FALKOWSKI Marek  18
8. KWIATKOWSKI Tadeusz  30
9. BŁASZKOWSKI Wojciech Jerzy  35

10. KURZĄTOWSKI Dariusz Bogdan  34

Lista nr 30 – SOCJALDEMOKRACI 06 (99 głosów)

1. NOWAK Marcin  43
2. KRZYWNICKI Paweł     6
3. WALOCH Wiesława   22
4. LEWANDOWSKA Anna   17
5. MACIAK Krystyna     8
6. PRZERADZKI Waldemar Jan     3

Lista nr 31 – STER (322 głosy)

1. KAMIŃSKI Andrzej  74
2. MOSSAKOWSKI Dariusz  74
3. JASZCZAK Marek  33
4. KUREK Stanisław  69
5. KWAŚNIEWSKA Jadwiga Hanna  25
6. ŁĘGOWSKI Kamil    9
7. MAŁECKA Ewa  22
8. ZADROŻNY Cezary Wojciech  16
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Zapowiedzi kulturalne
– grudzień

 
KONCERTY 

● 2.XII. godz. 19.00 – Ciechanowskie 
Spotkania z Bluesem /Kawiarnia 
Artystyczna CKiSz/
● 9.XII. godz. 19.00 – S’trash’ydełko 
– koncert muzyki młodzieżowej 
/Kawiarnia Artystyczna CKiSz/
● 17.XII. godz. 18.30 – koncert zespołu 
Πr2 /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

WYSTAWY

Ekspozycje czasowe
● 10.XII – giełda kolekcjonerska 
/parter CKiSz/
● do 8.XII – wystawa poplenerowa 
„Duszniki 2006” /Galeria „Artys-
tyczna” CKiSz/
● od 10.XII – wystawa pokonkursowa 
XXV Przeglądu Twórczości Ludowej 
i Nieprofesjonalnej „Ciechanów 2006” 
/Galeria „Artystyczna” CKiSz/
● do 16.XII – akwarele Stanisława 
Osieckiego /Galeria „Na pięterku” 
CKiSz/
● od 18.XII – wystawa pokonkursowa 
„Szopka Bożonarodzeniowa i Karta 
Świąteczna” /Galeria „Na pięterku” 
CKiSz/
● od 20.XII – wystawa „60 lat 
kształcenia artystycznego w zakresie 
malarstwa na WSP Uniwersytetu 
M. Kopernika w Toruniu” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
● do 31.XII – malarstwo Iwony Sta-
churskiej /Galeria „C” CKiSz/

ESPOTKANIA

● 3.XII. godz. 17.00 – benefis Janiny 
Boniakowskiej połączony z promocją 
tomiku poetyckiego „Mój głód ma 
smak poezji” /Kawiarnia Artystyczna/
● 6.XII. godz. 17.00 – „Mikołajki” 
– widowisko taneczne dla dzieci /sala 
widowiskowa CKiSz/
● 10.XII. godz. 12.00 – biesiada 
wigilijna środowisk twórczych oraz 
rozstrzygniecie XXV Przeglądu 
Twórczości Plastycznej i Ludowej 
„Ciechanów 2006” /Kawiarnia 
Artystyczna CKiSz/
● 14.XII. godz. 16.30 – choinkowe 
spotkanie Klubu Miłośników Poezji 
/Miejska Biblioteka Publiczna – Filia 
Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
● 14.XII. godz. 11.00 – choinka 
integracyjna /plac przed CKiSz oraz 
Kawiarnia Artystyczna/
● 16.XII. godz. 15.00 – Dziecięco-
Młodzieżowa Scena Promocji /Kawiar-
nia Artystyczna CKiSz/

KONKURSY

● 11.XII. godz. 9.00 – Przegląd Piosenki 
Turystycznej /sala widowiskowa CKiSz/
● 18.XII. godz. 12.00 – Konkurs 
Plastyczny „Szopka Bożonarodzeniowa 
i Karta Świąteczna” /Galeria „C”/ 

TEATR

● 6.XII. godz. 19.30 – Ciechanowska 
Scena Kabaretowa – Kabaret Widelec 
z Białegostoku /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/

FILM

W listopadzie na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą produkcje m.in.: „9 Kompania”, 
„Statyści”, „Job, czyli ostatnia szara 
komórka”, „Infiltracja”.  

Oprac. K.D.
Redakcja nie odpowiada

za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych
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W inscenizacji pokazane zosta-
ło zachowanie narkotyzujących się lu-
dzi, ich podejście do życia, rodziny 
i nauki. Role narkomanów zagrali wol-
ni od nałogów uczniowie. W trakcie ko-
lejnych scen odczytane zastały drama-
tyczne listy bezradnych rodziców. Ko-
respondencja ta była wstrząsająca i bar-
dzo smutna. Oprócz niszczycielskich 
konsekwencji nałogu wskazane zostały 
drogi uwolnienia się od niego. Podkre-
ślono wagę terapii, gdzie można rozma-
wiać o swoich problemach i spróbować 
sobie pomóc. 

Dzień wcześniej SP Nr 6 odwiedzi-
ła przedstawicielka Ośrodka Profilak-

tyki Uzależ-
nień z Płoc-
ka. – Jeśli w 
klasie 1 oso-
ba ma stycz-
ność z nar-
kotykami, to 
za 6 miesię-
cy narkotyki 
brać będzie 
już 10 osób 
z tej kla-
sy – powie-
działa. Do-
wodziła też, 
że na 100 
osób narko-
tyzujących 
się jedynie 
3 nie umie-
rają z powo-

du nałogu. Popołudniem prelegentka 
spotkała się także z rodzicami uczniów 
klas IV-VI. 

Narkotyki to nie to samo co alko-
hol czy nikotyna. Narkotyki dużo szyb-
ciej uzależniają, a narkomanem jest się 
już od pierwszej działki. Jesteście goto-
wi na takie ubezwłasnowolnienie? Czy 
wybieracie życie pełne smutku, cier-
pienia i narkotyków, a w konsekwencji 
w ogromnym osamotnieniu, czy życie 
w miłości, z rodziną i prawdziwymi 
przyjaciółmi? Wybór należy do Was!

Aleksandra Walczak (kl.6a),
 red.  

Taka uroczystość odbyła się 6 paź-
dziernika w Gimnazjum Nr 3. Pre-
zydent Waldemar Wardziński życzył 
uczniom sukcesów w nauce i wyrozu-
miałych, ale wymagających nauczycie-
li. Wiele ciepłych i serdecznych słów 
do pierwszoklasistów i całego gro-
na pedagogicznego skierowała rów-
nież wizytator Delegatury Kuratorium 
Oświaty Daniela Szczepkowska-Bluj, 
która przypomniała wszystkim ideały 
patronki – Marii Konopnickiej i wyra-
ziła nadzieję, że będą one kultywowane 
przez nową brać uczniowską. 

Pasowania dokonała dyrektor Ali-
cja Chojnacka. Uroczystość zakończy-
ła się programem artystycznym, pod-
czas którego można było obejrzeć po-
pisy pierwszaków i przyjrzeć się wy-
stępom grupy tanecznej prezentującej 
tańce towarzyskie. Nad oprawą mu-
zyczną czuwał szkolny chór, który wy-
konał pieśń „Desiderata” – utwór, któ-
ry stanie się hymnem Gimnazjum Nr 3. 
Wieczorem na uczniów I klas czekały 
przygotowane przez ich starszych kole-
gów otrzęsiny, a po nich zabawa dysko-
tekowa.                                           red.

Goście szybko zdobyli sympatię 
młodzieży zafascynowanej opowie-
ściami o pracy w radiu. Dzięki spotka-
niu gimnazjaliści mieli okazję dowie-
dzieć się, jak i kiedy powstało radio, 
na czym polega praca dziennikarzy, 
jak powstają audycje. Ogromne  zain-
teresowanie wzbudziły opowieści o ra-
diowych wpadkach, niezwykłych sytu-
acjach, które mają miejsce podczas re-
lacji na żywo. J. Jakubowski opowie-
dział o swoich początkach w Polskim 
Radiu, o wielkiej sile i magii tej in-

stytucji. A. Krusiewicz, który urzekł 
wszystkich swym niezwykłym głosem, 
udzielił wyczerpujących odpowiedzi 
na pytania o plany rozwoju rozgłośni 
i sposoby pozyskiwania młodych ra-
diosłuchaczy. 

Mamy nadzieję, że dziennikarze 
Polskiego Radia spędzili z nami miło 
czas. Uczniowie Gimnazjum TWP dłu-
go jeszcze wspominać będą tę miłą wi-
zytę, dzięki której mieli okazję poznać 
radio od środka. 

Edyta Lewicka

Narkomania, czyli rzecz 
o smaku młodości

Uzależnienia to bardzo poważny problem i trudny temat do roz-
mów. 15 listopada Szkoła Podstawowa Nr 6 zorganizowała apel, na 
którym zaprezentowano przedstawienie o skutkach palenia papiero-
sów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. 

Nowi gimnazjaliści 
są po otrzęsinach

Tradycją każdego gimnazjum jest pasowanie nowych uczniów 
na pełnoprawnych gimnazjalistów, a dopełnieniem tego aktu są tzw. 
otrzęsiny.

Żywe radio 
w Gimnazjum TWP

25 października w Gimnazjum TWP uczniowie oraz studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku spotkali się z dziennikarzami Polskiego 
Radia S.A.: Andrzejem Krusiewiczem i Jerzym Jakubowskim.

Z życia szkół 
i przedszkoli

Gimnazjada 2006
10 listopada uczniowie klas I Gim-

nazjum Nr 4 zostali uroczyście przyjęci 
do społeczności szkolnej. Punktem kul-
minacyjnym było ślubowanie w obec-
ności dyrekcji i nauczycieli. Po przy-
siędze przyszedł czas na występy i po-
kazy pierwszoklasistów. Impreza zor-
ganizowana została pod hasłem „Sześć 
Kotów” (nazwa pochodzi od znanego 
w czasach dwudziestolecia międzywo-
jennego kabaretu K. I. Gałczyńskiego). 
Na koniec początkującym gimnazjali-
stom odcięto symboliczne kocie ogony 
i wręczono dyplomy. 

Próbne matury
W przedostatnim tygodniu listopada 

uczniowie III klas liceów zmierzyli się z 
ujednoliconą próbną maturą. W I LO do 
egzaminów przystąpiło 330. uczniów, w 
II LO – 226, a w III LO – 159. 

Po nagrodę do Bieżunia
Karolina Gocolińska – uczennica VI 

klasy SP Nr 5 została laureatką Konkur-
su Poezji im. Stefana Gołębiowskiego w 
Bieżuniu. Konkurs adresowany był do 
młodzieży szkół podstawowych i śred-
nich z województwa mazowieckiego. 
Jego  podsumowanie odbyło się 24 li-
stopada, w 106. rocznicę urodzin S. Go-
łębiowskiego. Laureaci złożyli na gro-
bie poety wieniec i zapalili znicze. W bu-
dynku bieżuńskiego gimnazjum starosta 
i burmistrz wręczyli zwycięzcom cen-
ne nagrody. Wśród nagrodzonych zna-
lazła się 12-letnia ciechanowianka, która 
od 3. lat należy do „Klubu Młodego Po-
ety” prowadzonego pod opieką Ewy Ko-
pacz w SP Nr 5. 

Motoryzacyjny „Jarmark” 
w SP Nr 6

30 listopada w Szkole Podstawo-
wej Nr 6 odbył się konkurs „Europej-
skie marki samochodów osobowych”. 
Uczestniczyły w nim 3-osobowe dru-
żyny chłopców z klas IV – VI. Zapro-
szonym gościem i sędzią konkursowym 
był znany pasjonat motoryzacji –Wło-
dzimierz Zientarski, redaktor naczelny 
„Auto Moto Sport”, autor wielu progra-
mów telewizyjnych poświęconych moto-
ryzacji takich jak np.: „Pasjonaci”, „Jar-
mark”. Najlepszą znajomością marek sa-
mochodów osobowych wykazała się kla-
sa VI a. Drugie miejsce zajęła klasa VI 
b, a trzecie – V a. Podczas spotkania W. 
Zientarski opowiadał dzieciom o bezpie-
czeństwie ruchu drogowego i rozdawał 
autografy. Konkurs przygotowali: Elż-
bieta Siatkowska, Agnieszka Kuczyńska 
i Grzegorz Hoffman – opiekunowie Klu-
bu Młodego Europejczyka „Szósteczki”, 
działającego przy SP Nr 6.

red.

KONCERTY

WYSTAWY

FILM 

SPOTKANIA

KONKURSY

TEATR
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Polskie kluby wystawiły silne eki-
py. Znaleźli się w nich mistrzowie Pol-
ski i medaliści mistrzostw Europy. 
W drużynie „Budowlanych” Opole wy-

stąpił najsilniejszy polski atleta Paweł 
Najdek. Ciechanów reprezentowali: 
mistrzyni Polski Anna Smosarska oraz 
juniorzy Mateusz Lendzioszek i Da-
riusz Duda. W drużynach gości z za-
granicy przeważali młodzi zawodni-
cy. Po stoczonych na najwyższym po-
ziomie walkach ze sztangą zwycięży-
li  „Budowlani” Opole. Drugie miej-
sce zajęła „Mazovia”, trzecie – WLKS 
Siedlce. Na dalszych pozycjach znala-
zły się reprezentacje Ukrainy, Łotwy, 
Litwy. Wszystkie drużyny otrzymały 
puchary, zaś zawodnicy – pamiątko-
we dyplomy. 

Organizatorami turnieju obok Klu-
bu „Mazovia” były: PZPC, marszałek 
woj. mazowieckiego, prezydent Cie-
chanowa i starosta ciechanowski. 

red.

Pani Marianna urodziła się w 1922 r. 
w miejscowości Chądzyny Kuski. Przez 
31 lat pracowała jako główna księgowa 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Została odzna-
czona Złotym i Srebr-
nym Krzyżem Zasłu-
gi. Otrzymała też licz-
ne dyplomy od władz 
miejskich i związko-
wych. 

Pan Zygmunt 
urodził się w 1919 r. 
w Barakach Chotum-
skich. Z wykształce-
nia jest inżynierem 
sanitarnym. Praco-
wał najpierw w Za-
kładach Mechanicz-
nych, a później w Pań-
stwowych Zakładach 
Inżynierii w Warsza-
wie. Przez 5 lat pro-
wadził własny zakład 
hydrauliczny w Ciechanowie. Przez na-
stępne 30 lat, aż do emerytury, był dyrek-
torem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji. Już na emery-
turze 2 lata przepracował jako inspektor 
nadzoru w Cukrowni Glinojeck, kolejne 
6 lat spędził w Urzędzie Wojewódz-
kim w Ciechanowie. Był żołnierzem Ar-
mii Krajowej, pseudonim „Żmuda”. Od 
1993 roku pełni funkcję prezesa Świa-

towego Związku Żołnierzy AK Oddział 
Ciechanów. Za swoją aktywność zawo-
dową i społeczną był wielokrotnie od-
znaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odznaczenia Polski. 

Małżonkowie mają 2. córki i 2. wnu-
ków. Jubilaci otrzymali medale „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” oraz list 
gratulacyjny. Prezydent Waldemar War-
dziński wręczył im pamiątkową płasko-
rzeźbę z popiersiem papieża Jana Paw-
ła II. Uroczystość uatrakcyjniły lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na kolejne 
wspólne lata.

K.D.

Pływacy startowali w 6. kategoriach 
wiekowych: rocznik 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996 oraz 1997 i młodsi. Mimo 
silnej rywalizacji dobrze zaprezento-
wała się ekipa gospodarzy Podopiecz-
ni trenerów Zbigniewa Grochowskie-
go i Micha-
ła Chlasto-
sza zdobyli 
w sumie 20 
medali (8 zło-
tych, 6 srebr-
nych i 6 brą-
zowych) zaj-
mując I miej-
sce w punkta-
cji drużyno-
wej. II miej-
sce zajął Re-
kin Warsza-
wa, trzeci był 
UKS Polonez 
Wyszków.

Z zawod-
ników cie-
chanowskiej 
„Orki” na 
szczególne wyróżnienie zasłużyli: Na-
talia Konwerska (13 lat) i Kamil Ma-
rudziński (10 lat), którzy zdobyli po 
2 złote medale. Natalia tryumfowała 
na 100m stylem dowolnym i motylko-
wym, a Kamil na 50m stylem grzbieto-
wym i motylkowym.

Na koniec zawodów zostały roze-
grane emocjonujące sztafety 4x50m 
stylem dowolnym, w których zawod-
nicy „Orki” znów byli jednymi z naj-
lepszych. I sztafeta dziewcząt w skła-
dzie (A. Śmiecińska, N. Konwerska,  

A. Zembrzuska i O. Soplińska) za-
jęła I miejsce ze świetnym czasem 
2.02.59 wyprzedzając „Aquę” Byd-
goszcz. „Aqua” Bydgoszcz zrewanżo-
wała się podczas wyścigów sztafet mę-
skich zajmując I miejsce przed sztafetą 
z „Orki”.                                         red.

Walka ze sztangą
Międzynarodowy Memoriał w podnoszeniu ciężarów im. Andrzeja 

Matusiaka to jedyna sportowa impreza w Ciechanowie, wpisana do do-
rocznego kalendarza światowej federacji podnoszenia ciężarów. 19 li-
stopada w hali „Mazovii” wystąpiły reprezentacje gospodarzy, WLKS 
Siedlce, „Budowlanych” Opole oraz atleci z Ukrainy, Łotwy i Litwy.

Złota rocznica ślubu
28 października w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia 

pożycia małżeńskiego świętowali Państwo Marianna i Zygmunt Blan-
kiewiczowie. Para wzięła ślub 19 maja 1956 roku. Od 67 lat mieszka 
w Ciechanowie.

Pływacy „Orki” znów najlepsi
Pod patronatem prezydenta miasta 21 października na krytej pły-

walni odbyło się I Grand Prix zorganizowane przez Międzyszkolny 
Pływacki Klub Sportowy „Orka”. W zawodach wzięło udział około 
360. zawodników i zawodniczek z 27. klubów z całej Polski.

Anna Smosarska jest dumą Ciechanowa

– Jak się zrodziła idea uczenia doro-
słych tańca?
Pojawiła się taka potrzeba. Zgłaszało 
się wielu chętnych. „Taniec z gwiazda-
mi” spowodował duży zwrot w myśleniu 
o tańcu. Ludzie patrząc na znanych 
i lubianych chcą spróbować swoich sił, 
sprawdzić, jak to wygląda w praktyce.

– Nie mają oporów, że to może za póź-
no? 
Nie, każdy z nas chce być oglądany, po-
dziwiany, umieć więcej od innych. To do-
brze. Poza tym, nigdy nie jest za późno.
– Jak wygląda nauka i jak długo 
trwa?
Zaczynamy od połączenia muzyki z ru-
chem, od tego, żeby w ogóle rytmicz-
nie poruszać się w takt muzyki. Rytm 
jest istotą tańca. Dopiero później pozna-
jemy podstawowe kroki poszczególnych 
tańców. Cykl zajęć przeważnie trwa od 
września do czerwca.
– Kto częściej jest inicjatorem takiego 
spędzania czasu?
Zdecydowanie panie. To one przyprowa-
dzają swoich partnerów. 
– Każdego można nauczyć tańczyć? 
Każdego. Czasami tylko potrzeba więcej 
czasu, ale dzięki wytrwałości i cierpliwo-
ści można zdziałać naprawdę wiele. 
– Jakie tańce można poznać na twoich 
zajęciach?
Tańce latynoamerykańskie: samba, cha-
cha, rumba, jive i standardowe: walc an-
gielski, tango, walc wiedeński, fokstrot, 
quickstep.

– Pracę z dorosłymi lubisz szczególnie?
To nie jest tak, że z jakąś grupą pracu-
je się chętniej, niż z inną. Zmienia się 
tylko metodyka pracy. Dorośli nie mają 
na przykład problemów ze skupieniem. 
Z dziećmi więcej pracuje się przez zaba-
wę. Ewentualne niepowodzenia i dzieci 
i dorośli odbierają podobnie. Nie trzeba 
się zniechęcać, tylko z uporem maniaka 
próbować dalej.
– Jak wyglądała twoja droga do tego, 
co robisz dzisiaj?
Jako dziecko tańczyłem w Klubie Ta-
necznym w Suwałkach. Kiedy skoń-
czyłem Technikum budowlane, stanęły 
przede mną dwie drogi – budownictwo 
i taniec. Poszedłem tą drugą. Zacząłem 
naukę w Ciechanowie w PPSKAKiB. Tu 
tańczyłem amatorsko taniec towarzyski 
i ludowy. Potem skończyłem studia i zo-
stałem instruktorem. W międzyczasie ta-
niec rzucałem kilkakrotnie i kilkakrotnie 
wracałem (śmiech).
– Co właściwie twoim uczniom daje ta-
niec?
Taniec daje otwartość i pewność siebie, 
niejako wymusza ją na parkiecie. Uczy 
świadomości ruchu. Nie będę już wspo-
minał o aspektach zdrowotnych.
– Jakie masz marzenia, plany na przy-
szłość?
Jedno niedawno się spełniło. Zostałem 
prezesem nowo utworzonego Stowarzy-
szenia Tańca Sportowego w Ciechano-
wie, skupiającego ludzi interesujących 
się tańcem. Moim wielkim marzeniem 
jest własna sala taneczna. Prawdziwy 
klub, w którym przez cały dzień mogłyby 
odbywać się zajęcia; w którym w kom-
fortowych warunkach można by było za-
czekać na swój trening. 

Rozmawiała 
Bożena Zagórska-Arumińska 

Andrzej Żukowski – rodowity suwalsz-
czanin, z Ciechanowem związany od 
1992 r., absolwent PPSKAKiB w Ciecha-
nowie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Zielonej Górze, założyciel Studia Tań-
ca i Ruchu „Toro”, instruktor tańca spor-
towego, nauczyciel, tancerz LZA Ciecha-
nów, stażysta sędziowski w turniejach 
tańca sportowego. Uśmiechnięty, spokoj-
ny, nie lubi się chwalić.

Andrzej Żukowski
Wieczór, idę ciemną ulicą przy CKiSz, odruchowo spoglądam 

w górę w kierunku palących się świateł. A tam dziwnie poruszające 
się w przestrzeni ludzkie cienie. Nasłuchuję. Okazuje się, że to grupa 
śmiałków, zdobywająca umiejętności taneczne pod okiem instruktora 
Andrzeja Żukowskiego. Postanawiam zbadać sprawę bliżej.
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Cytat miesiąca
45 sesja Rady Miasta, ostatnia w tej kadencji. Na skutek pomyłki Biura 

Rady w pamiątkowych tableau wręczonych radnym zamieniono zdjęcia A. 
Rolbieckiego i E. Rokowskiego. Radny Andrzej Rolbiecki do dziennikar
ki: – Niech mi Pani zrobi zdjęcie w bólu i cierpieniu. Zrobili ze mnie 
Rokowskiego, a ja wolałbym być Ewą Gładysz.

4 listopada miał miejsce nietypowy 
koncert. Rodzina, przyjaciele, muzycy 
i całkiem obcy ludzie połączyli siły, 
aby ratować życie i zdrowie Mariu-
sza Pieckowskiego – ciechanowianina, 
cierpiącego na krwotoczno-martwicze 
zapalenie trzustki. Mariusz wiele prze-
szedł, teraz dochodzi do siebie w war-
szawskim szpitalu. Niestety rehabilita-
cja jest bardzo droga, a służba zdrowia 
nie pokrywa jej kosztów. Została więc 

pomoc ludzi dobrego serca… Na szczę-
ście znalazło się ich wielu. Sala była 
wypełniona. Przybyli chętnie kupowa-
li zdjęcia, obrazy i plakaty wystawio-
ne na sprzedaż i licytację. Absolutny 
rekord wieczoru – książka Wojtka Fa-
lęckiego o podróży trzech ciechanow-
skich motocyklistów dookoła Bałtyku 
i na koło podbiegunowe. Została wy-
dana w czterech egzemplarzach, tyl-
ko jeden z nich był na sprzedaż. Ku-

pił go przyjaciel Ma-
riusza, za, uwaga – 
1610 zł! W atmosfe-
rze ogólnej życzliwo-
ści i przyjaźni chary-
tatywnie zagrali: The 
Without, Why Ducky?, 
Demobil Blues oraz 
Maciej Ostromecki 
z przedziwnymi kombi-
nacjami na module per-
kusyjnym. Wielki ukłon 
w ich stronę. 

Bożena 
Zagórska-Arumińska 

Tegoroczny konkurs został roz-
strzygnięty 29 września. Uroczy-
ste rozdanie nagród laureatom odby-
ło się 24 października w Sali Ślubów 
Urzędu Miasta. Nagrodzono posesje 
w trzech kategoriach: budynki miesz-
kalne, obiekty użyteczności publicz-
nej i balkony. W kategorii I – budynki 
mieszkalne, jednorodzinne jury przy-
znało dwie równorzędne pierwsze na-
grody po 500 zł. Z rąk prezydenta 

W. Wardzińskiego otrzymali je Te-
resa i Włodzimierz Mierzejewscy 
z ul. Monte Cassino oraz Maria i Zyg-
munt Milewscy, mieszkający przy ul. 
Ogrodowej (na zdjęciu podczas wrę-
czania nagród). W kategorii II – obiek-
ty użyteczności publicznej I nagro-
dę i 500 zł przyznano firmie ADRICH 
VENDING INTERNATIONAL z 
siedzibą przy ul. Płockiej, II nagrodę 
i 400 zł otrzymało Miejskie Przedszko-

le Nr 8 przy ul. Granicz-
nej. W kategorii III – bal-
kony komisja doceniła 
pracę Bożeny i Andrze-
ja Elwardów z ul. Gwar-
dii Ludowej. Otrzyma-
li oni I nagrodę oraz 300 
zł. Szczegółowe wyniki 
konkursu publikowaliśmy 
w poprzednim numerze.

Pieniądze na nagro-
dy konkursowe (łącznie 
4 800 zł) pochodzą ze 
środków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

red.

W bajkowej scenografii miejskie 
przedszkola pokazały swoje przedsta-
wienia, tańce i piosenki. Każde przed-
szkole i wszyscy mali wykonawcy 
otrzymali nagrody od prezydenta Wal-
demara Wardzińskiego: od ogromnych 
pluszaków do maskotek i słodyczy. 

Na scenie zaprezentował się też nie-
zawodny „Funny” i zespół „Skrzaty 
Dominika”. Fruwały darmowe balo-
niki, konfetti i mydlane bańki. Po su-
ficie biegały laserowe smugi, a w tle 
sceny galopował zielony koń (zielo-
ne zwierzaki). W holu zorganizował 
swoje kąciki teatr Narwal w Białego-
stoku. Można było sobie zrobić zdję-
cie w niby zamku, namalować obra-
zek (pod koniec festynu była ich już 
cała ściana), zdobyć nagrodę w kon-
kursach, do których zachęcali klauni. 
Rzut ringo na drążek, piłeczką do ko-
sza, monetą do miseczki – dziecięce 
buzie śmiały się po każdym sukcesie. 
– Dobrze, że są tak różne propozycje. 
Dzieci co chwila chcą robić coś inne-
go – mówiła pani Dorota, która przy-
szła z 2. czterolatkami. A pani Moni-

ka, mama 6-letniej Julii chciałaby jak 
najwięcej takich imprez: – Cieszę się, 
kiedy mogę tak bawić się razem z dziec-
kiem. Festyn trwał 3 godziny. Na za-
kończenie teatr Narwal pokazał „Ja-
pońską baśń”.

Ewa Blankiewicz

30 października profesjonalni mu-
zycy i publiczność wspólnie uczci-
li pamięć „wielkich, którzy odeszli”. 
Już drugi raz w Ciechanowie zbiera się 
grono ludzi, którzy w miejsce tradycyj-

nej świeczki – myślami i biciem serca, 
wzmacnianymi muzyką, łączą się tego 
dnia ze zmarłymi. Leszek Cichoński 
z grupą Guitar Workshop zagrali świet-
ny koncert przy wypełnionej sali. 

Wśród muzycznych dedyka-
cji znalazły się między in-
nymi: przepiękny, wzru-
szający, autorski utwór dla 
Ojca Świętego „Tak blisko, 
tak daleko” oraz „Tribute to 
Jimi Hendrix”. Oprócz wy-
sokich umiejętności gitaro-
wych Leszka, mogliśmy po-
dziwiać także niesamowite 
wyczyny klawiszowe Rober-
ta Jarmużka.

Za sprawą firmy Are-
na, która użyczyła swojego 
sprzętu, koncert wzbogaci-
ły światła, jakich Ciechanów 
dawno nie widział! Zabrakło 
może tylko dobrego wokalu, 
ale w zamian fani L. Cichoń-
skiego mogli zobaczyć go 
z jeszcze innej strony…

B. Z-A. 

Najpiękniejsze ogrody 
i balkony nagrodzone

Barwne, bajecznie wyglądające przydomowe ogrody są ozdobą mia-
sta. Docenia to Urząd Miasta, od 9. lat organizujący konkurs na naj-
ładniejszą posesję. Zadaniem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie 
twórców najbardziej pomysłowych i efektownych małych oaz zieleni. 

Dobrze mieć przyjaciół Magiczna zabawa na 102!

Muzyczne Zaduszki

11 listopada obchodziliśmy 88. 
rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W tym dniu pod pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego po 
przemówieniu prezydenta Waldema-
ra Wardzińskiego odbył się apel pole-
głych i złożone zosta-
ły kwiaty. W koście-
le farnym ks. dziekan 
Zbigniew Adamkow-
ski odprawił uroczy-
stą mszę świętą za oj-
czyznę. 

Po nabożeństwie 
wysłuchaliśmy przej-
mującego koncertu 
w wykonaniu soli-
stów Akademii Mu-
zycznej oraz Orkiestry 
Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych 
w Warszawie z udzia-
łem Chóru Kameral-
nego Ciechanowskie-

go Forum Muzycznego SINE NOMI-
NE. W programie koncertu znalazły się 
utwory Wolfganga Amadeusza Mozar-
ta, Cesara Francka i Giovanniego Bati-
sty Pergolesiego. 

K.D.

Święto Niepodległości

Nagrodę i gratulacje od władz miasta przyjmują T. i W. Mie-
rzejewscy

21 października prezydent zaprosił najmłodszych mieszkańców 
Ciechanowa do Magicznej Krainy Uśmiechu. Halę przy ul. Kraszew-
skiego wypełniły setki przedszkolaków i ich rodziców. Na festyn przy-
szły też starsze dzieci. 

L. Cichoński zachwycił swoją grą na gitarze


