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W numerze:
– Zima nie zatrzymała miejskich 

inwestycji 
– Dodatkowe wyposażenie skate 

parku
– Świąteczny czas oznacza więcej 

pracy miejskich strażników
– Przedstawiamy sylwetki 

radnych 
– Jak miejski samorząd chroni 

podlegające mu szkoły przed 
przemocą i uzależnieniami

– Z cyklu ciekawi ludzie, ciekawe 
miejsca: sekcja bokserska 
Radosława Chojnackiego

– Otylia Jędrzejczak i Paweł 
Korzeniowski w Ciechanowie 
– relacja z Drużynowych 
Mistrzostw Polski w Pływaniu

– Ptasie wdzięki na pokaz – 
wystawa gołębi rasowych oraz 
ptaków egzotycznych

Miliony dofinansowania 
dla naszych projektów

W latach 2007-2013 dostaniemy dofinansowanie z unijnych funduszy 
strukturalnych. Na liście 26. priorytetowych inwestycji, ogłoszonej przez 
mazowiecki samorząd znalazły się oba projekty zgłoszone przez Prezy-
denta Miasta Ciechanów. Budowa pętli miejskiej, łączącej drogi krajowe 
nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz 7 dróg powiatowych bę-
dzie kosztować ok. 120 mln zł. 88 milionów pochłonie budowa w latach 
2008-2012 Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla 27. gmin 
z rejonu ciechanowskiego.                                                                    E.B.

Więcej na str. 7

Koncert noworoczny
Prezydent Ciechanowa serdecznie zaprasza mieszkańców na kon-

cert noworoczny „W krainie opery, operetki i musicalu”, który odbę-
dzie się 30 grudnia o godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kul-
tury i Sztuki. Wystąpi Orkiestra Polskiej Opery Kameralnej pod dyrek-
cją Kazimierza Wiencka. Koncert poprowadzi znany tenor Kazimierz 
Kowalski. Wstęp wolny.

Świąteczne 
dekoracje

zdobią miasto
O zmroku oczy ciechanowian cie-

szą świąteczne iluminacje. Błyszczą 
sklepowe wystawy i prywatne domy. 
Świetlne dekoracje na głównych uli-
cach zamontowano na zlecenie Urzę-
du Miasta. Kolorowe girlandy, cho-
inki i gwiazdki zdobią ulice: War-
szawską, Grodzką, Zieloną Ścież-
kę, Ściegiennego oraz Plac Kościusz-
ki, część ulic: 17. Stycznia (do Urzę-
du Wojewódzkiego), Pułtuskiej (do 
ul. Wojska Polskiego) i Wodnej. Trady-
cyjnie przystrojony został skwer wokół 
Pl. Jana Pawła II oraz głogi i świerki ro-
snące przed ratuszem. 

red.

Prezydent 
powołał zastępców
Prezydent Waldemar Wardziński powołał 

swoich zastępców. 6 grudnia nominację otrzy-
mała Ewa Gładysz, która pełniła już tę funk-
cję w poprzedniej kadencji. Obowiązki drugie-
go zastępcy (po Eugeniuszu Sadowskim, któ-
ry objął stanowisko wicestarosty ciechanow-
skiego) będzie pełnić Cezary Chodkowski, do-
tychczasowy dyrektor Zakładu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli. Prezydent powołał go na tę funk-
cję 7 grudnia. 

Ewa Gładysz odpowiada za pracę 5 spółek 
komunalnych (TBS, ZWiK, PUK, ZKM, PEC), 
nadzoruje pracę Wydziałów: Mieszkaniowego, 
Inwestycji, Urbanistyki i Architektury, Geode-
zji i Gospodarki Gruntami, Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska. Cezary Chodkowski bę-
dzie zajmował się sprawami oświaty i kultury. 
Podlega mu też Wydział Działalności Gospo-
darczej, Biuro ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Wydział Spraw Obywatelskich 
oraz Straż Miejska. Będzie nadzorował pra-
cę zakładów budżetowych: MOPS-u, ZOSiP-u 
i MOSiR-u.

E.B.

20 grudnia został rozstrzygnięty konkurs 
na opracowanie koncepcji architektonicznej re-
montu i rozbudowy ratusza. Spośród czterech 
prac najlepsza okazała się propozycja archi-
tekta M. Kleczkowskiego z Gdyni. Nasz cenny 
XIX-wieczny zabytek, siedziba władz miejskich 
i USC, wymaga gruntownego odnowienia. Od-
padające części elewacji, wewnątrz sypiący się 
tynk i popękane ściany, zmurszały dach. Przed-
sięwzięcie jest duże i skomplikowane. Zmiany 
mają objąć teren między Pl. Jana Pawła II, ul. 
Wodną i Nadrzeczną oraz budynkami należący-
mi obecnie do banku BPH. Maksymalny plano-
wany koszt robót budowlanych i zagospodaro-
wania terenu to 7 mln zł netto. Urząd Miasta bę-
dzie przygotowywał wniosek o dofinansowanie 
remontu z unijnych funduszy.

A.G.
Więcej na str. 3

Konkurs na koncepcję remontu i rozbudowy ratusza rozstrzygnięty

Ratusz będzie remontowany i rozbudowany

15. finał WOŚP
14 stycznia po raz 15. w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy. Tak jak w ubiegłym roku wolontariusze będą zbierać 
pieniądze na sprzęt ratujący życie dzieci poszkodowanych w wypadkach 
oraz na naukę udzielania pierwszej pomocy. W Ciechanowie przez cały 
dzień, oprócz występów i aukcji, prowadzona będzie kwesta. Tym razem 
finał odbędzie się na Zamku Książąt Mazowieckich. Gwiazdą będzie Szy-
mon Wydra. 

4,3 tony żywności trafi 
do potrzebujących rodzin

1 i 2 grudnia Urząd Miasta oraz lokalne organizacje pozarządowe po 
raz 3. zorganizowały Świąteczną Zbiórkę Żywności. W 7. dużych marke-
tach o pomoc dla potrzebujących zabiegało 285 wolontariuszy. W ciągu 
2. dni zebrano 4300 kg artykułów spożywczych.                                 E.B.

Czytaj na str. 3

Zwycięska praca – widok na ratusz od strony rzeki

Oświetlony fragment ul. Warszawskiej Zastępcy prezydenta: Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski
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„Z bibliotecznej półki”
Ostatnie w tym roku spotkanie z cyklu „Z bibliotecznej półki” poświecone było 

Stefanowi Gołębiowskiemu. Prelekcję o pochodzącym z Bieżunia poecie, tłumaczu 
i społeczniku wygłosił 6 grudnia w Czytelni Naukowej PBP dyrektor Muzeum Ro-
mantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz. 

100-lecie urodzin Roberta Bartołda 
9 grudnia prezydent Ciechanowa był organizatorem spotkania poświęconego 

Robertowi Bartoldowi. Sylwetkę znanego ciechanowianina, publicysty, autora licz-
nych przewodników o mieście i współzałożyciela PTTK w 100-lecie jego urodzin 
przybliżył Edward Lewandowski. Spotkaniu, które odbyło się w Galerii „C” Cen-
trum Kultury i Sztuki towarzyszył kiermasz książek biograficznych oraz występ 
podopiecznych Państwowej Szkoły Muzycznej.

Wmurowanie kamienia węgielnego 
w Instytucie Ochrony Zdrowia
11 grudnia wmurowany został ka-

mień węgielny i akt erekcyjny upamięt-
niający początek prac związanych z bu-
dową auli akademickiej dla 300. osób 
w Instytucie Ochrony Zdrowia Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Ciechanowie. Dotację na ten cel w wy-
sokości 2 mln zł uczelnia otrzymała de-
cyzją Zarządu Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. Wykonawcą inwesty-
cji według projektu Mariana Pawłow-
skiego jest Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Montażowe ISBUD z Pułtuska. 
Rektor PWSZ prof. Andrzej Kolasa 
oraz zaproszeni goście, wśród których 
był prezydent Waldemar Wardziński,  
podkreślili potrzebę i znaczenie budo-
wy auli dla rozwoju środowiska akade-
mickiego oraz całej społeczności mia-
sta. Budowa auli zakończy się w poło-
wie przyszłego roku. 

VIII Przegląd Piosenki Turystycznej 
22 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych wzięło udział 11 grudnia w VIII Przeglądzie Piosenki Turystycznej. Przegląd 
odbył się w Centrum Kultury i Sztuki. Uczniowie szkół ciechanowskich, mław-
skich, płońskich i żuromińskich rywalizowali ze sobą w kategoriach solista i zespół. 
W kategorii soli-
sta I miejsce zdo-
był Dawid Olkie-
wicz ze Społecz-
nej Szkoły Pod-
stawowej STO, 
w kategorii ze-
spół nagrodę wy-
śpiewały uczen-
nice Społecznego 
Gimnazjum STO: 
Milena Milewska, 
Agnieszka Pią-
tek i Julia Szmit 
z „Maidence” (na 
zdjęciu). Jednym 
z fundatorów na-
gród był prezy-
dent miasta. 

25 rocznica stanu wojennego
NSZZ „Solidarność” Oddział w Ciechanowie przygotowała uroczystości zwią-

zane z 25. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 13 grudnia w ko-
ściele pod wezwaniem św. Tekli odprawiona została msza św. w intencji ojczyzny. 
Kazanie wygłosił kapelan „Solidarności” ks. prałat Ludomir Kokosiński. Po nabo-
żeństwie pod tablicą upamiętniającą likwidację biura Oddziału NSZZ Solidarność 
przy ulicy Orylskiej złożone zostały kwiaty. Dalsze obchody miały miejsce w sali 

konferencyjnej re-
dakcji „Czasu Cie-
chanowa”. Spo-
tkali się tam in-
ternowani: Fran-
ciszek Pogorzel-
ski, Roman Kiejza 
i Andrzej Wojdy-
ło. Obecny był tak-
że prezydent miasta 
wraz z zastępcami. 
– 13 grudnia 1981 r.
władza komunis-
tyczna zafundowała 
nam kontrolę każ-
dego kroku, znie-
wolenie umysłów, 
ale nadzieja wolno-
ści odrodziła się po 
10 latach – powie-
dział prezydent W. 
Wardziński.

Wigilia dla bezdomnych
22 grudnia w bursie przy ul. Narutowicza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

zorganizował wigilię dla osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących wsparcia. 
Podopieczni Ośrodka otrzymali paczki świąteczne. W spotkaniu opłatkowym wzię-
li udział prezydent W. Wardziński i jego zastępca E. Gładysz.

Betlejemskie Światło Pokoju w Ciechanowie
18 grudnia harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju prezydentowi 

Waldemarowi Wardzińskiemu oraz jego zastępcom. Z Urzędu Miasta symboliczny 
płomień wzajemnego zrozumienia i nadziei życia pozbawionego konfliktów oraz 
waśni powędrował do Starostwa Powiatowego, Delegatury Kuratorium Oświaty w 
Ciechanowie, Straży Pożarnej, Jednostki Wojskowej, parafii św. Franciszka z Asy-
żu, szkół i innych placówek. Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” została zorgani-
zowana po raz pierwszy w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych dzia-
łań charytatywnych. Każdego roku dzieci odbierają Światło z Groty Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem. Związek Harcerstwa Polskiego przejmuje je od skautów 
słowackich na przejściu granicznym na Łysej Polanie w Tatrach. Stąd Światło wę-
druje przez Kraków, Jasną Górę i rozprzestrzenia się po całej Polsce. 

PWSZ stawia na ISO
Instytut Inżynierii PWSZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich studen-

tów oraz wymaganiom miejscowego rynku pracy zorganizował w grudniu kolej-
ne szkolenie dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością. Szko-
lenie to pozwala studentom na ugruntowanie wiedzy z zakresu normalizacji opar-
tej na standardach ISO oraz uzyskanie certyfikatu auditora wewnętrznego (po zda-
niu egzaminu). Certyfikat wystawiany jest przez jedną z największych akredyto-
wanych jednostek certyfikacyjnych – DEKRA Certification Sp. z o.o. Uprawnia do 
przeprowadzania auditów w organizacjach posiadających wdrożony Systemy Za-
rządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000 oraz innych systemów bazujących na 
tej normie. 

Zmiany w kursowaniu linii „0”
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z koniecznością dosto-

sowania linii „0” do przyjazdów i odjazdów pociągów, od 13 grudnia wprowadzo-
ne zostają korekty w jej funkcjonowaniu. Szczegóły znajdują się na stronie interne-
towej www.zkmciechanow.pl, pod numerem telefonu (023) 672 23 06 oraz na roz-
kładach przystanków komunikacji miejskiej. 

Autobusy w Sylwester i Nowy Rok
Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie informuje, że autobusy 
w czasie Sylwestra i Nowego Roku będą kursowały w następujący sposób:

31 grudnia, Sylwester
Linia „0” kursuje cały dzień zgodnie z rozkładem jazdy. 
Pozostałe linie – jak w dni robocze do godz. 20.30.

1 stycznia, Nowy Rok
Linie „0”, „2”, „3”, „4” kursują według świątecznego rozkładu jazdy. 
Pozostałe linie nie kursują.
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Z żalem zawiadamiam, że 6 grudnia 2006 r.
w wieku 86 lat zmarł w Warszawie

Lucjan Tadeusz Wrotny
Emerytowany prof. zwyczajny Politechniki Warszawskiej,

ciechanowski maturzysta z 1938 r.,
żołnierz września 1939 r.,

w 1945 r. deportowany do Związku Radzieckiego.
Mimo oddalenia, zawsze był blisko spraw rodzinnego miasta.

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Rektor A. Kolasa podpisuje akt erekcyjny

W kuluarach dyskutują (od lewej): W. Nicman, E. Gładysz 
i M. Koźlakiewicz

Prezydent W. Wardziński odbiera symboliczne światło pokoju z rąk harcerzy
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10 kwietnia tego roku prezydent 
Waldemar Wardziński zorganizował 
spotkanie poświęcone kapitalnemu re-
montowi ratusza. Krzysztof Kaliściak, 
przedstawiciel Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków przedstawił wy-
tyczne konserwatorskie, jakie muszą 
być spełnione podczas remontowa-
nia budynku. Ustalono, że trzeba pod-
nieść walory zabytkowej części ratusza 
i wyeksponować zewnętrzną architek-
turę obiektu. Jeszcze wiosną rozpisano 
konkurs na opracowanie koncepcji ar-
chitektonicznej remontu i rozbudowy 
ratusza. Koncepcja ma przedstawić za-
gospodarowanie obszaru około 2570m2 
między Placem Jana Pawła II, ul. Wod-
ną i Nadrzeczną oraz budynkami nale-
żącymi do banku BPH.

Po przeniesieniu do biurowca na 
ul. Wodną części wydziałów Urzędu 
oraz zorganizowaniu tam Biura Obsłu-
gi Interesanta ratusz niemal opustoszał. 
Na czas remontu na Wodną przeniosą 
się też władze miasta.

Niełatwe konkursowe wymagania 
Prezydent ogłaszając konkurs po-

stawił szczegółowe wymagania. Re-
mont i adaptacja historycznej części 
głównego budynku powinna uwzględ-
niać funkcję reprezentacyjną. Na I pię-
trze będą urzędować władze miasta. Na 
parterze zlokalizowana zostanie sala 
współpracy z miastami partnerskimi 
i informacja turystyczna. Część piw-

nic planuje się wy-
korzystać na izbę 
pamięci. W dobu-
dowanej wschod-
niej części (daw-
ne garaże straży 
pożarnej) będzie 
się mieścić Urząd 
Stanu Cywilne-
go z oddzielnym 
wejściem od stro-
ny Pl. Jana Pawła 
II. Dobudowane i 
rozbudowane bu-
dynki powinny po-
mieścić biura dla 
ok. 70 urzędników 
i dużą salę repre-
zentacyjną na ok. 
120 osób, przezna-
czoną na spotkania 
z mieszkańcami i sesje Rady Miasta. 
W piwnicy znajdą miejsce garaże dla 
samochodów osobowych. 

Koncepcja ma zakładać uzyska-
nie maksymalnej ilości miejsc parkin-
gowych na podwórzu gospodarczym 
od strony ul. Nadrzecznej. Cały obiekt 
musi być dostępny dla osób niepełno-
sprawnych. Maksymalny planowany 
koszt robót budowlanych i zagospoda-
rowania terenu nie może przekroczyć 
7 mln zł netto. 

Połączenie odrestaurowanego za-
bytku z dobudowanymi obiektami to 
ciekawe, ale trudne wyzwanie. 

Rozstrzygnięcie
Na konkurs wpłynęły 4 prace. 

W opinii 12-osobowego sądu konkur-
sowego (złożonego między innymi 
z architektów, inżynierów, przedstawi-
ciela Konserwatora Zabytków, szefów 
wydziałów inwestycji, zamówień pu-
blicznych, urbanistyki i architektury 
Urzędu Miasta), pracującego pod prze-
wodnictwem dr arch. Janusz Stępkow-
skiego, najciekawszą propozycją oka-
zała się praca nr 089680 pochodząca 
z pracowni architekta Marka Klecz-
kowskiego z Gdyni. Jej autorzy zdoby-
li I nagrodę w wysokości 12 tys. zł. za 
oryginalną koncepcję architektoniczną 

umiejętnie łączącą współczesne roz-
wiązania przestrzenne i ekspozycję za-
bytkowej formy ratusza. Pomysł opie-
ra się na układzie przestrzennym skła-
dającym się z czterech części: Starego 
Ratusza, Nowego Ratusza, Ogrodu Pa-
mięci i budynku biurowego przylegają-
cy do BPH. Projekt w pełni wykorzy-
stuje walor położenia ratusza. Prze-
szklone fasady dobudowanych części 
umożliwiają widok na dolinę Łydyni 
i Zamek oraz Stary Ratusz.

II nagrodę i 8 tys. zł otrzymali twór-
cy pracy nr 010806 autorstwa BGS – 
Autorskiej Pracowni Architektonicznej 
z Poznania. Równorzędne wyróżnienia 
i po 4 tys. zł otrzymały pracownie: Stu-
dio Form Architektonicznych „PAN-
TEL” z Olsztyna za pracę nr 514515 
i Pracownia Projektowej AR-PROJEKT 
z Warszawy za pracę nr 120594. – Pol-
ska rozkwita dzięki prowincji, gdzie nie 
jest ważna zabawa w krzesła, ale pomy-
sły na lepsze życie – powiedział wice-
przewodniczący jury Michał Witwicki 
20 grudnia podczas ogłoszenia wyni-
ków. Gratulacje i nagrody od prezyden-
ta odebrali wszyscy autorzy prac. – Cie-
szę się z tak udanych wizji wpisania ra-
tusza w zabudowę XXI w. Mam nadzie-
ję, że efekt końcowy spodoba się naszym 
mieszkańcom – prezydent dodał, że li-
czy na opinie ciechanowian. Konkurso-
we prace można oglądać w Galerii „C” 
CKiSz do końca grudnia.

Anna Goszczyńska
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Pospolite ruszenie
Pierwsza Zbiórka była próbą. Czy 

uda się pozyskać współpracowników? 
Czy przekonamy ciechanowian, żeby 
podzielili się z uboższymi? Akcja się 
udała. Rok temu w ciągu 2 dni zebra-
no 4115 kg żywności. Tyle przez 3 dni 
gromadziły warszawskie hipermar-
kety! W 5. największych ciechanow-
skich marketach stanęło 120 wolonta-
riuszy, oznakowanych plakietkami ak-
cji. Mało kto przechodził obok nich 
obojętnie. Kosze pęczniały od pro-
duktów. Samochód MOPS-u kursował 
bez przerwy, przewożąc je do magazy-
nu. Potem żywność układano na pół-
kach i inwentaryzowano. Tym zajęli się 
członkowie Towarzystwa Walki z Ka-
lectwem i Stowarzyszenia Chorych na 
SM. Potem przygotowano paczki dla 
potrzebujących. To robota kolektywna 
– trzeba sprawiedliwie rozdzielić żyw-
ność. Więcej trafia do paczek dla ro-
dzin wielodzietnych, te z dziećmi do-
stają też słodycze. – Napracowaliśmy 
się, ale wszystko wynagradza chwila, 
kiedy ludzie zgłaszają się po wielokilo-
gramowe torby z jedzeniem – wspomi-
na Hanna Bednarska z TWK. Listy po-
trzebujących sporządzają organizacje 
pozarządowe i MOPS. 

Żywność trafia tylko do rodzin z 
Ciechanowa

Plotki pojawiły się, jak wiele in-
nych, w czasie kampanii wyborczej. 
Członek jednej z młodych stażem or-
ganizacji pozarządowych zaproszo-
ny przez Urząd Miasta do współpracy 
odmówił udziału w akcji twierdząc, że 
zebrana żywność trafia do Warszawy. 
Usłyszał to od działacza innej organi-

zacji, która nie brała udziału w Zbiórce. 
Obu panów zaprosiliśmy na spotkanie 
z pozarządowcami, którzy od początku 
byli zaangażowani w akcję. Nie przy-
szli, a szkoda. Usłyszeliby kilka słów 
prawdy od ludzi, którzy osobiście roz-
dzielali zebrane produkty między 260 
ciechanowskich rodzin. – Niektórzy ni-
czego nie uszanują, nawet takiej szla-
chetnej sprawy – komentowała jedna 
z działaczek. Wszystkie prace związa-
ne ze Zbiórką wykonują pozarządowcy, 
ludzie, którzy od lat społecznie pracują 
na rzecz innych. Tym boleśniejsze były 
dla nich bezpodstawne oskarżenia.

Nasi sojusznicy
Takich cichych bohaterów zbiórki 

jak członkowie ciechanowskich organi-
zacji pozarządowych mamy wielu. Od 

samego po-
czątku głów-
nym koordy-
natorem akcji 
jest Chrześci-
jańskie Stowa-
rzyszenie Do-
broczynności. 
W pierwszy 
roku kierował 
nią Marek So-
botka, od 2 lat 
jego miejsce 
zajęła Mał-
gorzata Bart-
czak. Za pracę 
wolontariuszy 
w poszczegól-
nych sklepach 
odpowiadają: 
Civitas Chri-
stiana, Stowa-

rzyszenie Rodzin „Serce Matki”, TPD, 
Związek Niewidomych, Amazonki, 
Stowarzyszenie Diabetyków, Krajowy 
Związek Emerytów i Rencistów (po raz 
1.). Wspomagają ich członkowie PCK, 
Społecznego Towarzystwa Oświatowe-
go, Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

Akcja rozszerza się. W zeszłym 
roku żywność zbieraliśmy w 5. skle-
pach, w tym już w 7. („Przy Farze”, 
„Leader Price”, „Twój sklep”, „Pano-
rama”, „Champion” i obie „Biedron-
ki”: przy ul. Armii Krajowej i Tatar-
skiej). Jedzenie przewoziły 2 samocho-
dy, z MOPS-u i MOSiR-u.

Chętnych do pomocy jest coraz 
więcej. W tym roku zgłosiło się 285 
wolontariuszy! Z samego I LO im. Zyg-
munta Krasińskiego ponad 60 liceali-
stów, z Gimnazjum STO – 25 uczniów. 

W większości sklepów wolontariusze 
pracowali na 3 zmiany, „Przy Farze” na 
6. Każda zmiana liczyła 2 osoby doro-
słe i dwójkę młodych ludzi. W marke-
tach o dwóch wejściach pracowała po-
dwójna ilość ochotników. Wolontariu-
sze witali klientów na progu sklepu, in-
formowali o akcji (nagłaśniały ją wcze-
śniej wszystkie lokalne tygodniki oraz 
radio), prosili o pomoc dla najuboż-
szych, wyjaśniali, jaka żywność przyda 
im się najbardziej. Potrzebna jest mąka, 
cukier, olej, makarony, kasze, herbata, 
dżemy, majonezy, mięsne i rybne kon-
serwy, słodycze dla dzieci …

Ciechanowianie są szczodrzy
Z roku na rok coraz więcej ludzi 

dzieli się swoimi zakupami. – Wszystko 
przebiegało bardzo sprawnie, po każ-
dej zmianie przewoziliśmy żywność do 
magazynu – mówi Jolanta Truszewska, 
opiekująca się akcją z ramienia Urzę-
du Miasta. – Ludzie reagowali różnie, 
ale przeważały miłe gesty i komenta-
rze. Darczyńcom podoba się, że organi-
zujemy pomoc nie w formie pieniędzy, 
ale konkretnych produktów spożyw-
czych – zauważa Małgorzata Bartczak. 
W czasie dwóch dni zebrano 4300 kg 
żywności.

W Zbiórce co roku pomagają kie-
rownicy wszystkich  sklepów, za przy-
chylność serdeczne podziękowania na-
leżą się też dyrektorom ciechanow-
skich gimnazjów i szkół średnich. Od 
3 lat liczymy na szczodrość i dobre ser-
ce mieszkańców naszego miasta. Nie 
zawiedli i tym razem, fundując wielu 
dorosłym i dzieciom szczęśliwe świę-
ta. Dziękujemy.

Ewa Blankiewicz

Po raz 3. Urząd Miasta i organizacje pozarządowe zorganizowały Świąteczną Zbiórkę Żywności 

Dzielimy się sercem z potrzebującymi
Choinka, pod nią prezenty, pachnący ciastem dom, kolędy, opłatek, zastawiony stół… Każdy marzy o takich Świętach Bożego Narodzenia. 

Nie każdemu są one dane. W przedświąteczny czas warto pomyśleć o tych mieszkańcach naszego miasta, których nie stać na większe wydatki. 
10 lat temu ruszyła ogólnopolska akcja Świąteczna Zbiórka Żywności. W Ciechanowie już po raz 3. zorganizował ją Urząd Miasta i lokalne or-
ganizacje pozarządowe. 1 i 2 grudnia w 7. dużych marketach o pomoc dla potrzebujących zabiegało 285 wolontariuszy.

Konkurs na koncepcję remontu i rozbudowy ratusza rozstrzygnięty

Ratusz będzie remontowany i rozbudowany

Przeszklone fasady umożliwiają widok na zamek

Zbiórka żywności w „Twoim sklepie”
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Zima nie zatrzymała miejskich inwestycji
Remont hotelu Olimpijskiego

Przez pokoje 
gościnne Olimpij-
skiego przewija się 
rocznie ok. 13 tys. 
gości. Są to głów-
nie uczestnicy obo-
zów i zgrupowań 
sportowych, kolo-
nii letnich, zimo-
wisk, konferencji, 
plenerów rzeźbiar-
skich, malarskich, 
spotkań chóralnych 
i folklorystycznych 
oraz osoby prywat-
ne. Hotel Olimpij-
ski nie był remon-
towany od 1992 r. 
Jego moderniza-
cja rozpoczęła się 
w ubiegłym roku, 
kiedy nowy wygląd 
zyskała elewacja ze-
wnętrzna: docieplo-

no i pomalowano ścia-
ny, wymieniono okna 
i parapety oraz pokry-
cie dachu. Teraz nad-
szedł czas na wnętrza. 
Gruntownie wyremon-
towane pokoje hote-
lowe zyskają instala-
cję umożliwiającą do-
stęp do internetu. Po-
wstają węzły sanitarne 
z prawdziwego zda-
rzenia, zakupio-
no nowe meble. Re-
mont Olimpijskiego 
to kolejny etap prac 
nad miejskim „cen-
trum” sportowym, po-
łożonym między uli-
cami Kraszewskiego, 
17-Stycznia, Kargo-
szyńską i Gostkowską.

Nowokolejowa jak nowa
Z a k o ń c z y ł 

się I etap budo-
wy nawierzch-
ni ul. Nowokole-
jowej z przykana-
likami kolektora 
deszczowego. Fir-
ma UNI-BUD To-
masza Paradow-
skiego ze Skasze-
wa wbudowała tu 
kanalizację desz-
czową, 473 m2 
nawierzchni dro-
gi, wjazdów na 
posesje i chodni-
ka o obniżonym 
krawężniku. Taki 
krawężnik to duże 
ułatwienie dla mi-
jających się na 
wąskiej uliczce 
samochodów. Od-

biór techniczny zadania odbył się 11 grudnia. Koszt robót wyniósł ok. 150 tys. zł.

Prace na Zagumiennej, Ukośnej i Willowej
Trwają prace budowlane na ulicach Zagumiennej, Ukośnej i Willowej. To dwu-

letnie zadanie planuje się zakończyć w 2007 r. Ulice Willowa i Ukośna mają już ko-
lektor deszczowy. Powstaje kanalizacja deszczowa i sanitarna w ulicy Zagumien-
nej. Firma DELTA-PRID w utrudnionych warunkach, spowodowanych opadami 
deszczu, wykonuje nawierzchnię drogi i chodników w ul. Willowej na odcinku od 
ul. Pułtuskiej. Tegoroczne prace będą kosztować ok. 650 tys. zł.

Budowa na Gajcego

Dobiega końca I etap budowy ul. Gajcego. W tym roku wykonano tu 895 m2  

nawierzchni ulicy i wjazdów na posesję. Piesi otrzymali 252 m2 chodnika. Zalewa-
niu drogi podczas opadów zapobiegać będzie 112 m cieku odwadniającego. Dalszy 
odcinek ulicy budowany będzie w przyszłym roku.

Końcówka prac na Starowiejskiej

Prace na ul. Starowiejskiej dobiegają końca. Drogowcy położyli nawierzch-
nię asfaltową na odcinku od ul. Śmiecińskiej do miejsca, w którym prowadzone 
są ostatnie pra-
ce. Budowlańcy 
wykonują ostatni 
odcinek kanali-
zacji deszczowej 
i sanitarnej. Ro-
boty prowadzo-
ne są w utrudnio-
nych warunkach. 
Stojący na gra-
nicy pasa drogo-
wego stary, wa-
lący się budynek 
gospodarczy (na 
zdjęciu) unie-
możliwia wyko-
nanie wykopów 
pod kanalizację. 
Budynek zabez-
pieczono spe-
cjalnym ruszto-
waniem. Prace 
prowadzone są 
metodą bezwy-
kopową.

Podczas remontu pokoje 
wyglądają jak po trzęsie-
niu ziemi

Zmodernizowane pomieszczenia wyglądają bardzo estetycznie

Budowa drugiego odcinka ulicy planowana jest w przyszłym roku

Budowlańcy pracują z dużym zaangażowaniem

Prace na górnym odcinku ul. Starowiejskiej
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Nie do wiary, że to Rzeczkowska!
15 grud-

nia odbył się od-
biór techniczny 
I etapu robót na 
ul. Rzeczkow-
skiej. Miasto wy-
budowało tu ka-
nalizację desz-
czową. W listo-
padzie położo-
na została asfal-
towa nawierzch-
nia ulicy. Do har-
monogramu prac 
włączono budo-
wę parkingu przy 
bocznym wejściu 
na cmentarz pa-
rafialny przy ul. 
Płońskiej. Wyko-
nano także sze-
reg prac, które 
w niedalekiej 

przyszłości roz-
wiążą problem 
odprowadzania 
wód deszczo-
wych z ulic: Wi-
tosa, Rzeczkow-
skiej, 11. Pułku 
Ułanów Legio-
nowych i Płoń-
skiej. Kolek-
tor deszczowy 
przeprowadzo-
ny w tym roku 
pod ul. Płońską 
i terenem targo-
wiska umożli-
wi odprowadza-
nie wód opado-
wych do Ły-
dyni. Przed za-
n i e c z y s z c z e -
niem rzekę bę-
dzie chronił se-

parator substancji ropopochodnych. Łączne nakłady finansowe na realizację zada-
nia to 3,3 mln zł.

A.G.
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Budowa tego placu zabaw dla mło-
dzieży rozpoczęła się w ubiegłym roku. 
Montaż urządzeń do ewolucji na de-
skach i rolkach musiał zostać poprze-
dzony mniej efektownymi działania-
mi. Trzeba było utwardzić podłoże 

i położyć asfaltową nakładkę, na której 
zamontowano mini rampę. Potem po-
wstało ogrodzenie obiektu z oddziel-
nym wejściem od ul. Augustiańskiej 
oraz regulamin korzystania z obiektu. 
Dodatkowe wyposażenie skate parku 

sfinansowane w tym 
roku to 3 ławki dla 
odpoczywających 
po karkołomnych 
ewolucjach oraz 
nowe urządzenia 
(dwupoziomowy 
grind box i rurkę do 
ślizgów) za ponad 
8 tys. zł, zakupione 
po uzgodnieniach 
ze skaterami. Do 
tej pory na budowę 
i wyposażenie ska-
te parku z miejskie-
go budżetu prze-
znaczono łącznie 
88 tys. zł.

A.G.

Z prac Wydziału 
Inżynierii Miejskiej

Ogłaszamy przetargi
Koniec roku to dla Wydziału IMiOŚ czas ogłaszania przetargów na stałe zada-

nia. Niebawem ogłaszane będą przetargi na:
• bieżącą konserwację Łydyni i rowów melioracyjnych na terenie miasta, prowa-
dzoną w latach 2007-2009,
• bieżące utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Ciechanów, 
prowadzone od 1 lutego  2007 r. do 31 stycznia 2008 r.,
• utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta w okresie od 1 lutego 2007 r. 
do 31 stycznia 2008 r.,
• konserwację i utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w 2007 r.

Miasto w zieleni

Zadbane parki i zieleńce dobrze świadczą zarówno o miejskich służbach, jak 
i mieszkańcach, szanujących wspólną własność. W listopadzie na terenie Ciecha-
nowa posadzone zostały kolejne rośliny ozdobne. W parku M. Konopnickiej przy-
było 50 różanych krzewów. W parku J. Dąbrowskiego posadzono 3000 tworzących 
żywopłot ałyczy. W okolicach sklepu „Biedronka” przy ul. Armii Krajowej rośnie 
już 5 lip kaukaskich. Uzupełnione zostały luki w żywopłocie przy ul. Gostkow-
skiej. Zasadzono tam 32 głogi. Na skwerze przy Palladium, terenie zielonym na-
przeciwko pomnika Marszałka J. Piłsudskiego i w pasie zieleni w ul. Armii Krajo-
wej posadzono płożące jałowce.

Objazdy miasta i przykre niespodzianki
Plan bieżą-

cych prac napraw-
czych ustalany jest 
na podstawie zgło-
szeń mieszkańców, 
kierowanych bezpo-
średnio do Wydzia-
łu Inżynierii, Straży 
Miejskiej lub Przed-
siębiorstwa Usług 
Komunalnych. Prze-
glądowi miasta słu-
żą poniedziałkowe 
objazdy. Uczestniczą 
w nich przedstawi-
ciele Straży i Wy-
działu IMiOŚ. Pod-
czas cotygodnio-
wych wędrówek po 
różnych zakątkach 
Ciechanowa „wyła-
pywane” są najpil-
niejsze do wykona-
nia remonty i napra-
wy. Kontrolowany 
jest także stan sani-
tarny obszarów ob-
jętych opieką mia-
sta oraz terenów, za które odpowiadają mieszkańcy. Nie obywa się bez przykrych 
niespodzianek. Niedawno, po weekendowej przerwie Wydział Inżynierii otrzymał 
zgłoszenie, że w obu parkach: M. Konopnickiej i J. Dąbrowskiego wandale po-
wywracali kosze na śmieci i rozsypali ich zawartość rozsypali. Bałagan został szyb-
ko posprzątany, ale rozgoryczenie ludzką bezmyślnością zostało.

Remonty małe i duże
Zarówno duże remonty nawierzchni, jak i naprawy drobnych ubytków to duża 

ulga dla użytkowników dróg. Wykonywane są na bieżąco, w zależności od potrzeb 
i aktualnych możliwości. W ostatnich dniach masą bitumiczną wypełniane były 
ubytki w nawierzchni wjazdu i drogi wewnętrznej w okolicach Hali Pułtuskiej. 
Trwają naprawy i równanie dróg tłuczniem kamiennym i betonowym. Wymieniane 
są skorodowane i zniszczone oznakowania pionowe.

A.G.

Uśpiony skate park ożyje wiosną

Dobra wiadomość dla kupców i kupujących na targowisku przy ul. Płoń-
skiej. Urząd Miasta wyremontował wjazd na targowisko. Wykonawca robót wy-
równał istniejącą podbudowę betonem asfaltowym oraz położył 4-centymetro-
wą asfaltową nawierzchnię ścieralną na ponad 600m2 wjazdu. Prace wykonano 
w ekspresowym tempie od 30 listopada do 1 grudnia, aby nie utrudniły normal-
nego funkcjonowania targowiska. Całkowity koszt przeprowadzonych prac re-
montowych wyniósł ok. 28,5 tys. zł.

red.

Bezpieczny wjazd na targowisko

Nowa ul. Rzeczkowska

W ramach inwestycji miasto wybudowało parking przy cmentarzu

Na utwardzonym podłożu stanie grind box i rurka

Luki w żywopłocie uzupełniono także na świeżo wyremontowanym bulwarze wzdłuż kanałów

Podczas objazdów kontrolowany jest stan oznakowań pionowych
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„Obejmując urząd prezy-
denta uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd spra-
wować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślno-
ści mieszkańców miasta. Tak 
mi dopomóż Bóg” – tymi sło-
wami na II sesji Rady Miasta 
Waldemar Wardziński roz-
począł swoją drugą kaden-
cję. – 4 lata temu obejmu-
jąc funkcję prezydenta zwra-
całem się do wszystkich rad-
nych, żeby przystąpili do ko-
alicji zdrowego rozsądku. 
Można powiedzieć, że uda-
ło nam się ją stworzyć. Ostro 
spieraliśmy się w niektórych 
sprawach, ale przyświecały 
nam dobro miasta i praca dla niego. 
Dzisiaj u progu nowej kadencji chciał-
bym ten apel ponowić – powiedział pre-
zydent. – Jestem z natury i z przekona-
nia konserwatystą. Dobre, sprawdzone 
funkcjonowanie jest dla mnie wskazów-
ką na przyszłość. Zwracam się do pań-
stwa radnych, żebyśmy odstawili słow-
ne przepychanki i skupili się na wspól-
nej pracy i znalezieniu najlepszych dla 

Ciechanowa rozwiązań. Prezydent po-
dziękował też mieszkańcom za udział 
w wyborach samorządowych. – Dzię-
kuję za głosy oddane na rzecz rozwo-
ju miasta, na rzecz stabilizacji, spoko-
ju i przewidywalności w działaniach 
władz. 

W tej uroczystej chwili nie zabra-
kło głosu ciechanowskich parlamenta-
rzystów. – Pan prezydent prosił wszyst-

kich o spokój, o twórczą pra-
cę. To jest bardzo potrzeb-
ne. Emocje wyborcze na pew-
no będą powoli wygasały. Ży-
czę panu, panie prezydencie, 
twórczej pracy dla rozwoju 
Ciechanowa. To od radnych, 
od prezydenta, jego zastęp-
ców będzie zależało, jak mia-
sto wykorzysta szansę, która 
jest w tej kadencji niebywała. 
Życzę panu przede wszystkim 
zdrowia, wytrwałości, sukce-
sów, szacunku dla samorzą-
du, dla mieszkańców. Liczę 
również na ścisłą współpracę 
– zapowiedział poseł Aleksan-
der Sopliński. – Pan prezydent 
sprawując władzę udowodnił, 
że jest człowiekiem rozsądnym 

i wyważonym. Dzięki jego działaniom 
Ciechanów będzie się rozwijał. Jest 
ku temu dobra okazja, bo rzeczywiście 
środki unijne na lata 200-2013 będą 
dość duże. Taką spokojną, zgodną pra-
cą należy po nie sięgać i je wykorzysty-
wać. Wszystkiego dobrego, pomyślno-
ści dla całej Rady, dla pana prezyden-
ta – życzył poseł Mirosław Koźlakie-
wicz.                                               E.B.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na II sesji 
4 grudnia 2006 roku:

Nr 9/II/06 – w sprawie obsadzenia 
mandatu radnego. 
Nr 10/II/06 – w sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia dla Prezydenta Miasta 
i upoważnienia Przewodniczącego 
Rady do dokonywania czynności z za-
kresu prawa pracy wobec Prezyden-
ta Miasta.
Nr 11/II/06 – w sprawie zmian w bu-
dżecie miasta na 2006 rok. 
Nr 12/II/06 – w sprawie ustalenia diet 
dla radnych. 

Diety radnych 
Podczas sesji radni przegłosowa-

li uchwałę w sprawie ustalenia swo-
ich diet. Miesięczna dieta radnego bę-
dzie teraz wynosić 777,03 zł. W przy-
padku pełnienia funkcji wiceprzewod-
niczącego komisji dieta ta wzrośnie do 
906,50 zł, a w przypadku funkcji prze-
wodniczącego komisji i wiceprzewod-
niczącego Rady – 1 295,50 zł.

15. finał 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
Tegoroczny 

XV finał Wiel-
kiej Orkiestry 
Ś w i ą t e c z n e j 
Pomocy od-
będzie się 14 
stycznia. Tego 
dnia po połu-
dniu na scenie 
Zamku Książąt 

Mazowieckich w Ciechanowie wystą-
pią ciechanowscy muzycy, własny pro-
gram artystyczny zaprezentują zespoły 
ze wszystkich placówek oświatowych. 
Gwiazdą finału będzie Szymon Wydra.

– W całym powiecie będzie kwesto-
wać 300 wolontariuszy – mówi Nina 
Rykowska, szefowa Powiatowego 
Sztabu Ziemi Ciechanowskiej. P. Ninę 
wspomagają: Waldemar Nowakowski, 
Artur Lech, Marek Perzanowski, Ewa 
Rug, Zenona Wołejszo i inni. Orkie-
strową zbiórkę wspomogą wszystkie 
samorządy: gmin, miasta, powiatu oraz 
ciechanowski szpital. Zebrane środki 
będą przeznaczone na ratowanie życia 
dzieci poszkodowanych w wypadkach.

Plany przedstawiają się następują-
co: w przeddzień finału zorganizowana 
będzie dyskoteka prowadzona przez di-
dżejów z całej Polski. Dochód ze sprze-
daży biletów przeznaczony zostanie na 
WOŚP. Licytacja fantów odbędzie się 
14 stycznia na Zamku. Będzie także 
prowadzona aukcja internetowa. Tra-
dycyjne światełko pofrunie do nieba 
o godz. 20.00 z baszt i murów Zamku. 
Potem na scenie zagości Szymon Wy-
dra. W specjalnych ambulansach, któ-
re zaparkują pod Zamkiem będzie tak-
że oddać krew (to informacja nie tylko 
dla honorowych dawców). Każda peł-
noletnia (po okazaniu dowodu tożsa-
mości) może oddać krew. 2 wolonta-
riuszki z Pokojowego Patrolu z Zielo-
nej Góry i Lublina będą uczyć udziela-
nia pierwszej pomocy.

Trwa zbiórka fantów na aukcję 
w sztabie WOŚP, który mieści się bu-
dynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. 17. Stycznia, IV piętro, pokój 401, 
w godz. 8.00-16.00. Każdy darczyń-
ca określa wartość początkową fan-
tów. Sztab oferuje umieszczenie bane-
rów darczyńców na scenie i stronie in-
ternetowej.

E.B.

II sesja Rady Miasta
Uroczyście ślubuję...

Co mówi prawo
Sposób ustalania cen za dostarcza-

nie wody i odprowadzanie ścieków re-
guluje ustawa z 7 czerwca 2001r. Jej 
przepisy przewidują, że przedsiębior-
ca wodociągowo-kanalizacyjny (w na-
szym przypadku ZWiK) przedstawia 
taryfy prezydentowi miasta (wójtowi, 
burmistrzowi). Prezydent sprawdza 
zgodność z prawem, a Rada Miasta po-
dejmuje uchwałę o zatwierdzeniu bądź 
odmowie zatwierdzenia taryf. Odmowa 
może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zo-
stały one sporządzone niezgodnie z pra-
wem i to na Radę ustawodawca nało-
żył obowiązek wskazania niezgodno-
ści z przepisami. Uchwała o odmowie 
zatwierdzenia taryf nie może mieć cha-
rakteru uznaniowego – tak brzmi wy-
kładnia prawna. 

Wszystkie uwarunkowania prawne 
zostały przedstawione w uzasadnieniu 
do projektu uchwały. Radni mieli jed-
nak do prezesa ZWiK Andrzeja Boli 
szereg pytań: czym kierował się ustala-
jąc stałą opłatę za główny wodomierz, 
dlaczego nie załączył opinii Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego z aktual-
nymi wynikami badań mikrobiologicz-
nych wody, czy ma rozeznanie jakie są 
wysokości stawek za wodę w ościen-
nych miastach.

Eksploatacja sieci 
i inwestycje kosztują

– Wzrost cen wody i ścieków wy-
nika z przyczyn ekonomicznych. Przez 
2 lata od czasu wprowadzenia sta-
rej taryfy pod koniec 2004 r. ceny na-
szych usług się nie zmieniły, natomiast 
dość znacznie wzrosły koszty działalno-

ści firmy – tłumaczył prezes ZWiK An-
drzej Bola.

Kosztuje eksploatacja sieci wodo-
ciągowych i systemu kanalizacyjne-
go. W 2007r. ZWiK przeznaczy po-
nad milion zł na tzw. termiczną utyliza-
cję odpadów ściekowych. – To począ-
tek tego zadania, które będzie nas kosz-
towało około 15 mln zł. W przyszłym 
roku będziemy starali się za ten milion 
przygotować całą inwestycję i w roku 
2008 dzięki środkom unijnym z fundu-
szu spójności (myślę, że uda się nam je 
pozyskać) będziemy to zadanie realizo-
wać – wyjaśniał prezes. Uzasadniał też 
koszty związane z wodomierzami.  Za-
kład ma około 6,5 tys. odbiorców, z cze-
go 5,5 do 5,6 tys. to odbiorcy indywidu-
alni. Z obsługą wodomierzy – odczyty, 
rachunki, utrzymanie urządzeń pomia-
rowych – związane są znaczne kosz-
ty. – Opłata abonamentowa istnieje już 
od 2 lat. Wprowadziliśmy ją, gdyż na-
sze nakłady na utrzymanie przyłącza są 
takie same, czy ktoś zużywa 0,5m3 wody 
czy 10m3, czy mamy do czynienia z jed-
nym, czy z wieloma lokatorami – stwier-
dził A. Bola. Wyjaśnił też, że Państwo-
wy Inspektor Sanitarny co miesiąc bada 
wodę, a co kwartał przedstawia Radzie 
i mieszkańcom opinie na temat jej ja-
kości. Wszystkie stwierdzały, że woda 
w naszych kranach pod względem mi-
krobiologicznym i fizykochemicznym 
spełnia wszelkie wymogi Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia. 

22 grosze za metr3 więcej 
– Decyzja o podwyżce nie jest po-

pularna, ale musimy również podcho-
dzić do spraw trudnych. Jeżeli wnio-

sek został złożony w wymaganym termi-
nie, a taryfy określone przez spółkę po-
zwolą uzyskać przychody zapewniające 
samofinansowanie się działalności za-
kładu, to nie ma podstaw do tego, żeby 
poddawać w wątpliwość merytorycz-
ne uzasadnienie tego wniosku – argu-
mentował Wojciech Jagodziński. Przy-
pomniał, że przez 2 lata nie podnoszo-
no cen mediów, również w innych spół-
kach, a żaden z radnych przez ostatnie 
4 lata nie krytykował funkcjonowania 
ZWiK. Radny zapytał, czy była robio-
na symulacja wzrostu kosztów wody 
i ścieków w przypadku 4-osobowe-
go gospodarstwa domowego, przy za-
łożeniu, że średnio zużywa ono około 
10-12m3 wody. 

– Oczywiście, że to wyjdzie może 10, 
czy 15 zł rocznie – stwierdził Stanisław 
Kęsik. –Tylko trzeba wziąć pod uwagę, 
że do tych 10-15 zł za wodę dojdzie za 
moment ileś tam złotych za energię, pa-
liwo, koszty chleba itd. i w tym kontek-
ście mieszkańcy tę podwyżkę wody od-
czują. I tutaj są obawy, a nie z tego tytu-
łu, że są to duże koszty – radny dodał, że 
z punktu widzenia spółki i jej interesów 
prezes zachował się prawidłowo. – Po-
liczyłem, że statyczne gospodarstwo do-
mowe zapłaci od 1 stycznia 5 zł brut-
to za każdy m3 wody, czyli 3,18 zł za 
ścieki i 1,82 zł za wodę. To daje wzrost 
o 22 gr. na każdym m3, co przy średnim 
zużyciu 8-10m3 na rodzinę, na średni 
domek, daje dokładnie 2 zł miesięcznie 
więcej – oświadczył Andrzej Bola.

Ewa Blankiewicz

II sesja Rady Miasta – zmiana taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

Podwyżka po 2 latach
 Ceny za wodę i ścieki nie były zmieniane od 2 lat. Z końcem roku 

wygasa poprzednia taryfa opłat. Prawo nakłada na Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji konieczność przedłożenia Radzie Miasta nowej. Propozy-
cja 3-procentowej podwyżki cen wody i 5-procentowej za odprowadze-
nie ścieków zgodnie z prawem trafiła najpierw do pracowników Urzę-
du Miasta. Ci sprawdzili, czy taryfa została opracowana zgodnie z prze-
pisami ustawy. – Nie znaleziono jakichkolwiek uchybień, jeżeli chodzi 
o budowę taryfy i analizę ekonomiczną związaną z zaproponowaniem ta-
kich, a nie innych stawek – oświadczył na II sesji Rady Miasta prezydent 
W. Wardziński. Za wprowadzeniem wyższych cen głosowało 8 radnych, 
8 było przeciw. Nie doszło do podjęcia uchwały. To oznacza, że od 1 stycz-
nia 2007 roku zacznie obowiązywać nowa taryfa.

Nowozaprzysiężony prezydent W. Wardziński

A. Bola, prezes ZWiK
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Patrole szkolne
W dniach 13-24 listopada Straż 

Miejska w ramach I etapu programu 
profilaktyczno-prewencyjnego „Pa-
trol szkolny” skontrolowała 12 placó-
wek oświatowych (od szkół podstawo-
wych, poprzez gimnazja do szkół po-
nadgimnazjalnych). Wylegitymowano 
177 osób, 26. udzielono pouczenia, 
a jedną ukarano mandatem karnym 
w wysokości 50 zł. Większość legity-
mowanych stanowili nieletni, którzy 
palili papierosy bądź przebywali poza 
szkołą w czasie trwania zajęć lekcyj-
nych. Wszyscy zostali doprowadzeni 
do dyrekcji lub szkolnych pedagogów.

Nocne kontrole
Pod kryptonimem „Andrzejki” 

w dniach 30 listopada – 3 grudnia 
strażnicy wpólnie z funkcjonariusza-
mi Wydziału Prewencji KPP przepro-
wadzili działania nocne (w godzinach 
19.00-3.00). 2-osobowe patrole spraw-
dzały wytypowane miejsca, w których 

odbywały się imprezy andrzejkowe 
i sprzedawano napoje alkoholowe. Pa-
trole  wylegitymowały 30 osób, sporzą-
dzono 7 wniosków o ukaranie przez Sąd 
Grodzki (za spożywanie napojów alko-
holowych w miejscach publicznych), 
jednego pijanego nieletniego doprowa-
dzono do rodziców, zatrzymano osobę 
poszukiwaną listem gończym. 

Pomoc bezdomnym
W dniach 11-16 grudnia strażni-

cy miejscy dokonali kontrolnego prze-
glądu ogrodów działkowych, w których 

mogą szukać schronienia osoby bez-
domne. Zajmowanie nieogrzewanych 
pomieszczeń w czasie niskich tempe-
ratur może zagrażać życiu. Straż Miej-
ska zwraca się z prośbą do mieszkań-
ców miasta o bieżące informowanie o 
miejscach przebywania osób, które nie 
mają gdzie schronić się przed nadcho-
dzącym zimnem i nie mają pieniędzy na 
żywność. Bezdomnym będzie udziela-
na pomoc w ramach ścisłej współpra-
cy z MOPS.

Akcja „Choinka”
W okresie od 18 do 23 grudnia Straż 

Miejska przeprowadziła akcję „Choin-
ka”, która mia-
ła na celu ujaw-
nianie przypadków 
nielegalnego han-
dlu świątecznymi 
drzewkami. Kon-
trole były prowa-
dzone przy współ-
udziale funkcjona-
riuszy Straży Le-
śnej Nadleśnictwa 
Ciechanów na te-
renach targowisk, 
bazarów, osiedli 
mieszkaniowych 
oraz kompleksów 
leśnych „Krubin” 
i „Śmiecin”.

Uwaga na sztucz-
ne ognie

Coraz wiecej 
osób demonstruje 
radość z początku 
nowego roku pusz-

czajac fajerwerki. Dla nieuprawnio-
nych może się to skończyc źle. W okre-
sie 27-31 grudnia wzmożone zostaną 
kontrole targowisk, bazarów i sklepów 
w celu ujawnienia przypadków niele-
galnej sprzedaży środków pirotechnicz-
nych. Straż Miejska zwraca się z ape-
lem do sprzedawców, aby nie sprzeda-
wały ich osobom nieletnim. 

Spokojny Sylwester
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, 

w godz. 20.00-4.00 patrol Strazy Miej-
skiej będzie kontrolował miasto pod ką-
tem przestrzegania porządku, spoko-
ju i ładu publicznego. Pod nr tel. kom. 
0 606 370 411 można będzie zgłaszać 
incydenty, wymagające interwencji 
funkcjonariuszy.

red. 
na podstawie 

materiałów dostarczonych 
przez Straż Miejską Ciechanów  

Inwestycje priorytetowe, zgłoszo-
ne wcześniej przez samorządy i wybra-
ne przez Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego to te o ponadlokalnym za-
sięgu, o dużej skali oddziaływania. Na 
listę 26. kluczowych dla Mazowsza in-
westycji zakwalifikowały się oba pro-
jekty przygotowane przez nasz samo-
rząd. Budowa pętli miejskiej, łączącej 
drogi krajowe nr 50 i 60, drogi woje-
wódzkie nr 617 i 615 oraz 7 dróg po-
wiatowych będzie kosztowała ok. 
120 mln zł. Pętla skomunikuje ze sobą 
wszystkie osiedla, rozładuje korki, od-
ciąży ruch w centrum miasta. Projekt 
obejmuje budowę dodatkowego mo-
stu na Łydyni. Inwestycja przypad-
nie na lata 2007-2013. 88 milionów 

pochłonie budowa Zintegrowanego 
Systemu Gospodarki Odpadami dla 
27. gmin z rejonu ciechanowskiego. 
W latach 2008-2012 mają być zbudo-
wane m.in.: stacje przeładunkowe, li-
nie sortownicze i selekcji odpadów or-
ganicznych, kompostownia, linia do 
wytwarzania paliwa alternatywnego. 
Ciechanów wystąpił z tego typu pro-
jektem jako pierwszy na Mazowszu. 
– Zgłosiliśmy te projekty, które miały 
największe szanse ze względu na zna-
czenie dla całego regionu, zarazem 
bardzo pilne i kosztowne. Wiem, ile to 
oznacza dla nas pracy. To ogromne wy-
zwanie – powiedział prezydent War-
dziński na wieść o decyzji sejmiku. 

E.B.

Świąteczny czas oznacza więcej pracy miejskich strażników

Straż Miejska w akcji

Miliony dofinansowania 
dla naszych projektów

Interpelacje radnych
Agnieszka Bukowska zapytała, kto, kiedy i dokąd wyjeżdżał za granicę w ra-
mach współpracy między miastami partnerskimi oraz jak wygląda plan wyjaz-
dów w 2007 r. 
Józefa Borkowskiego interesuje przeznaczenie budynku przy ul. Sienkiewicza 
32c. Radny rozważał, czy nie mógłby on spełniać funkcji rotacyjnej podczas re-
witalizacji dzielnicy Bloki. J. Borkowskiego cieszy zapis w budżecie dotyczący 
modernizacji ul. Warszawskiej, martwi szpecąca tę ulicę prywatna stara kamie-
nica przy Warszawskiej 19. W przekonaniu radnego ustawa o ochronie zabytków 
daje możliwość ingerencji miasta w remont budynku, po umieszczeniu go w reje-
strze zabytków. Radny sugeruje skorzystanie z doświadczeń Warszawy i Płocka, 
gdzie m. in. przy zastosowaniu tego typu rozwiązań jest remontowana ul. Tumska. 
J. Borkowski zaproponował też wykwaterowanie piekarni PSS z budynku przy ul. 
Warszawskiej 18 do własnych zasobów spółdzielni i odrestaurowanie domu, jed-
nego z nielicznych zabytkowych przy tej ulicy. Zdaniem radnego remont można 
sfinansować z dochodów z najmu odzyskanego lokalu użytkowego (np. na atrak-
cyjne usługi), podobnie jak w przypadku hotelu Polonia. 
Zdzisław Dąbrowski przekazał, że mieszkańcy ul. Płońskiej i Kasprzaka bardzo 
cieszą się z budowy ronda. Zasygnalizował też ich obawy, że ta budowa będzie się 
ciągnęła w kilku etapach, stąd pytanie radnego o plany na najbliższą przyszłość. 
Chodzi o zamontowanie krawężnika i wykonanie chodnika tak, żeby stworzyć 
spójną całość. Istotny jest zwłaszcza krawężnik na odcinku do wjazdu do SP nr 4, 
ponieważ bywalcy giełdy parkują samochody w każdym możliwym miejscu. 
Stanisław Kęsik zapytał o stan formalno – prawny dworku na Szczurzynie oraz 
plany w stosunku do tego obiektu. Radny chciał się też dowiedzieć, czy miasto po-
siada gminną ewidencję zabytków i jak to się ma do uchwalania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. Radny zaznaczył, że jego pytania mają 
związek z ustawą o ochronie zabytków.
Krzysztofa Łyzińskiego niepokoi, że trwają jeszcze prace na ul. Starowiejskiej. 
Radny poprosił o podanie terminu zakończenia budowy tej ulicy. 

Oprac. E.B.

Akademia Humanistyczna (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna) od 
kilku lat organizuje debaty na ważkie społecznie tematy. Pełni w ten sposób nie 
tylko funkcję dydaktyczną, ale też kulturotwórczą. W grudniu w auli przy ul. 
Kraszewskiego na temat „Samorządność jako fundament demokracji lokalnej” 
dyskutowali samorządowcy (zaproszono wszystkich ciechanowskich kandyda-
tów na radnych w jesiennych wyborach – przyszli nieliczni), studenci socjolo-
gii i fachowcy z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jej prezes, twórca re-
formy samorządowej prof. Jerzy Regulski opowiedział jak doszło do reformy. 
– W 1989 r. złapał mnie premier T. Mazowiecki i powiedział: chciałeś samorzą-
du terytorialnego, to go rób. I tak z pozycji teoretyka stałem się praktykiem. Zo-
baczyłem jak mało badania naukowe przydatne są w codziennej praktyce.

27 maja 1990 r. o północy 100 tys. ludzi przestało być urzędnikami pań-
stwowymi, a stało się samorządowymi. Około 3 mln nieruchomości przeszło na 
własność gmin. – Brakuje mi wyobraźni jak wyglądałaby Polska bez samorzą-
du. Ludzie na dole wiedzą lepiej czego im potrzeba – prof. Regulski długo mó-
wił o przewadze sprawności samorządu nad zarządzaniem centralnym i resor-
towym. Profesor podkreślał, że nie ma państwa demokratycznego bez silnej sa-
morządności lokalnej. – Obserwujemy falę krytyki wobec władz lokalnych, któ-
re osiągnęły przecież ogromny sukces. Pojawia się problem podważenia zaufa-
nia do samorządowców. Mamy ogromne grupy interesów przeciwne decentra-
lizacji, głównie administrację rządową. Cała zasada samorządności lokalnej 
polega na łączeniu ludzi wokół miejsca zamieszkania. Wciąż trwa konfronta-
cja między Polską resortową i terytorialną. Rządzący politycy niechętnie tracą 
możliwość nacisków, wydawania pieniędzy, nominowania swoich ludzi – twier-
dził prof. Regulski. – W latach 2007-2013 Polska ma do wydania 67 mld euro, 
z czego 16 mld jest do dyspozycji samorządów. Są zakusy nadzorowania i cen-
tralnego dzielenia tej drobnej części przeznaczonej dla samorządów – mówił 
prezydent W. Wardziński o bulwersujących poprawkach do ustawy o samorzą-
dzie, przegłosowanych ostatnio przez Sejm i podpisanych przez prezydenta RP. 
Poprawki dają wojewodom (przedstawicielom rządu w terenie) możliwość blo-
kowania inwestycji samorządowych finansowanych z funduszy unijnych.

Ewa Blankiewicz

     Nie ma demokracji 
      bez samorządności

Kontrola ogródków działkowych

Patrol na miejskim targowisku
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Tomasz Grembowicz – urodził się w 1954 r. w Po-
znaniu. Od 
czwartego roku 
życia do matury 
mieszkał w Go-
styninie. Ukoń-
czył Akademię 
Medyczną w Po-
znaniu. Jest le-
karzem okulistą. 
Przez 10 lat pra-
cował w Szpitalu 
Wojewódzkim w 
Ciechanowie. Od 
1995 r. prowa-
dzi własny gabi-
net okulistyczny. 
Funkcję radne-
go pełni od 2002 
roku. Jest prze-

wodniczącym Rady Miasta, członkiem Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Lubi grać w 
brydża i szachy. Czas wolny chętnie spędza na działce 
z rodziną i z jamnikami.

Zdzisław Dąbrowski – urodził się w 1956 roku 
w Ciechano-
wie. Jest absol-
wentem Wy-
działu Nauk Po-
litycznych WSH 
w Pułtusku. Po-
siada licencję za-
wodowego za-
rządcy nieru-
chomości oraz 
uprawnienia lu-
stracyjne, po-
twierdzające po-
siadanie kwali-
fikacji do prze-
prowadzania lu-
stracji w spół-
dzielniach. Od 
1999 r. prezes Zarządu SMLW „Mazowsze”. Radny 
2. kadencji. Jest członkiem Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska. Wolne chwile poświę-
ca aktywnemu wypoczynkowi wraz z rodziną. Lubi 
turystykę pieszą, pływanie, koszykówkę, chętnie od-
wiedza siłownię. 

Andrzej Rolbiecki – urodził się w 1950 roku. Jest 
rodowitym cie-
c h a n o w i a n i -
nem. Ukoń-
czył Techni-
kum Elektro-
niczne w Puł-
tusku. Pracu-
je jako technik 
elektronik. Jest 
członkiem To-
warzystwa Mi-
łośników Zwie-
rząt, a także ich 
wielkim wielbi-
cielem (zwłasz-
cza jamników). 
Znany z pa-
sji społecznej. 
Współorgani-

zator zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. Działa na 
rzecz umocnienia obecności stowarzyszenia „Mo-
nar” na terenie Ciechanowa. Funkcję radnego spra-
wuje 2. kadencję. Jest przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Spraw Obywa-
telskich i Spraw Społecznych. Jego zainteresowania 
to turystyka i książki.

Mariusz Stawicki – ciechanowianin, urodzony w 
1970 r. Absol-
went I LO im. 
Zygmunta Kra-
sińskiego w 
Ciechanowie, 
magister filo-
logii polskiej 
U n i w e r s y t e -
tu Gdańskie-
go (specjali-
zacje: nauczy-
cielska i este-
tyczno-literac-
ka). Od począt-
ku pracy zawo-
dowej związa-
ny z „Krasinia-
kiem”, od 2003 
roku pełni funk-
cję wicedyrek-
tora liceum. Egzaminator Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Warszawie. W RM jest przewodniczą-
cym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Grażyna Derbin – urodziła się w 1956 r. w Mła-
wie. Od 1975 
r. mieszka w 
Ciechanowie. 
Wykształcenie 
średnie ekono-
miczne. Przez 
wiele lat praco-
wała na stano-
wiskach kierow-
niczych związa-
nych z handlem. 
Od 16. lat pro-
wadzi własną 
działalność go-
spodarczą. Jest 
członkiem Ko-
misji Gospodar-
ki Komunalnej 
i Ochrony Śro-
dowiska oraz 
Komisji Rewi-
zyjnej.  

Barbara Piasecka – urodziła się 1942 roku w Lipie. 
Jest absolwent-
ką Uniwersyte-
tu Warszawskie-
go, który ukoń-
czyła na Wy-
dziale Organiza-
cji i Zarządza-
nia. Na Wydzia-
le Dziennikar-
stwa i Nauk Po-
litycznych uzy-
skała tytuł ma-
gistra polity-
ki społecznej. 
Ukończyła rów-
nież Studium 
Samorządu Te-
rytorialnego w 
Warszawie. Jest 
członkiem Za-
rządu Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Pełni funk-
cję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechano-
wie. Interesuje się muzyką operową i tańcem. W ra-
dzie uczestniczy w pracach Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych.
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Poznaj swojego radnego 
W Radzie Miasta 7 mandatów ma Platforma Obywatelska. 5 mandatów uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Po 3 mandaty otrzymały Polskie 

Stronnictwo Ludowe i Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze. Wspólnocie Samorządowej – Forum Dialogu przypadły 2 mandaty. 
Obywatelski Ruch Samorządowy pozyskał 1 mandat. 

Ewa Kaczyńska – urodziła się w 1951 r. w Toruniu. 
Jest absolwent-
ką Szkoły Głów-
nej Planowania i 
Statystyki w War-
szawie. Ukończy-
ła też studia po-
dyplomowe w za-
kresie zarządza-
nia oświatą. Pra-
cę zawodową roz-
poczęła w 1975 r. 
jako nauczyciel 
przedmiotów eko-
nomicznych w Li-
ceum Ekonomicz-
nym. Od 1991 r. 
jest dyrektorem 
Centrum Kształ-
cenia Ustawicz-
nego w Ciechano-

wie. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta, 
jest członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 

Wojciech Gesek – urodził się w 1958 r. w Makowie 
Mazowieckim. Absolwent I LO W Ciechanowie, na-

stępnie Akademii 
Wychowania Fi-
zycznego w War-
szawie. Zawod-
nik CLKS „Ma-
ziowa” w Cie-
chanowie. Wielo-
krotny rekordzi-
sta i mistrz Pol-
ski, reprezentant 
Polski w podno-
szeniu ciężarów. 
Od 1984 r. in-
struktor, a później 
trener w CLKS 
„Maziowa”.  Na-
uczyciel wycho-
wania fizycznego. 
Członek Komisji 
Oświaty, Kultury 
i Sportu. 

Tomasz Kałużyński – urodził się w 1959 roku 
w Opocznie. Jest ab-
solwentem Akademii 
Rolniczej w Pozna-
niu. Ukończył również 
studia podyplomowe 
w Szkole Zdrowia Pu-
blicznego Collegium 
Medium Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego 
i Wyższej Szkole Fi-
nansów, Bankowości 
i Zarządzania w War-
szawie. Posiada apli-
kację kontrolerską 
Najwyższej Izby Kon-
troli. Pracował w wie-
lu miejscach. W latach 
2003-2005 był sekreta-
rzem w Urzędzie Mia-

sta. Obecnie jest dyrektorem ciechanowskiej delega-
tury Urzędu Marszałkowskiego. Jako radny uczestni-
czy w pracach Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw 
Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej.   

Klub Platformy Obywatelskiej

Klub Prawa i Sprawiedliwości

W związku z objęciem funkcji zastępcy prezydenta miasta Ewa Gładysz zrezygnowała z mandatu radnego. Na najbliższej sesji mandat ten obejmie Wojciech 
Bernaś z PO. Sylwetkę radnego przedstawimy w nastepnym numerze.
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Klub Ciechanowskiego 
Bezpartyjnego 

Ugrupowania Wyborczego
Agnieszka Bukowska – urodziła się w Ciechanowie, 
w y c h o w y w a ł a 
w pobliskim Gra-
bowcu. Ukończy-
ła Akademię Me-
dyczną w Lubli-
nie na Wydziale 
Pielęgniarskim. 
Do 2002 r. pra-
cowała w ciecha-
nowskim szpi-
talu. Jest wykła-
dowcą w Pań-
stwowej Wyższej 
Szkole Zawodo-
wej oraz wice-
dyrektorem In-
stytutu Eduka-
cji Zdrowotnej 
i Promocji Zdro-
wia w Ciechano-
wie na Wydziale 
Pedagogicznym 
AH w Pułtusku. Zasiada w Radzie piątą kadencję. Jest 
członkiem Komisji Kultury, Oświaty i Sportu, Komi-
sji Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych oraz 
Komisji Rewizyjnej.  

Stanisław Kęsik – urodził się w 1958 roku w Ciecha-
nowie. Ab-
solwent Wy-
działu Prawa 
i Administra-
cji Uniwer-
sytetu War-
s z a w s k i e -
go oraz Po-
dyplomowe-
go Studium 
Z a r z ą d z a -
nia Kulturą 
i Oświa-
tą. Dyrektor 
Centrum Kul-
tury i Sztu-
ki w Ciecha-
nowie, czło-
nek Związ-
ku Literatów 
Polskich Od-
dział Ciecha-

nów oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciecha-
nowie. Autor kilku tomików poezji, współautor kilku-
nastu książek i opracowań literackich. Jest członkiem 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Ko-
misji Kultury, Oświaty i Sportu.  

Paweł Rabczewski – urodził się 1949 roku w Wilnie. 
Od 1970 roku 
mieszka w Cie-
chanowie. 10-
krotny mistrz 
Polski w pod-
noszeniu cię-
żarów, 15 razy 
bił rekord kra-
ju, zdobył 4 me-
dale na Mistrzo-
stwach Europy 
i Świata, w 1980 
r. na Olimpia-
dzie w Moskwie 
uzyskał 5 miej-
sce. Po zawie-
szeniu kariery 
sportowej ukoń-
czył Akade-
mię Wychowa-
nia Fizycznego 
w Warszawie. Pracował jako nauczyciel w-f w Zespo-
le Szkół Zawodowych Nr 1 oraz jako trener w LKS 
„Mazovia”. Od 1991 r. prowadzi własną działalność 
gospodarczą. Jest prezesem i trenerem Klubu Spor-
towego Osób Niepełnosprawnych. W RM jest człon-
kiem Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 
Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych. 

Andrzej Czyżewski – urodził się w 1954 r. w Wał-
brzychu. Jest absol-
wentem Wydziału 
Transportu oraz Inży-
nierii Sanitarnej Po-
litechniki Warszaw-
skiej. Ukończył też 
podyplomowe stu-
dia z zakresu Euro-
pejskiej Administracji 
Samorządowej i Rzą-
dowej na WSH w Puł-
tusku. Pracuje w cie-
chanowskim PEC-u. 
W latach 1991-1994 
był wiceprezydentem 
miasta. Funkcję rad-
nego pełni trzecią ka-
dencję. Jest przewodniczącym Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Budżetu oraz członkiem Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Typo-
wy domator, lubi dobre filmy i książki. Wakacje naj-
chętniej spędza z rodziną w górach. Czynnie uprawia 
sport – gra w tenisa i piłkę nożną.

Wojciech Jagodziński – urodził się w 1960 roku 
w Ciechanowie. Ukoń-
czył Technikum Radio-
wo-Telewizyjne w Puł-
tusku oraz Wyższą Szko-
łę Humanistyczną w Puł-
tusku. Od 20 lat pracu-
je w Zakładzie Komuni-
kacji Miejskiej w Ciecha-
nowie. Posiada Certyfi-
kat Kompetencji Zawodo-
wych w Krajowym Trans-
porcie Drogowym Osób. 
W latach 1994-2002 był 
radnym miejskim z ra-
mienia NSZZ „Solidar-
ność”. W latach 1998-2000 pełnił funkcję przewodni-
czący Rady. Od 2003 r. jest przewodniczącym Zarzą-
du Osiedla nr 3 „Aleksandrówka”. W obecnej kaden-
cji jest członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej. Interesuje się naj-
nowszą historią Polski, polityką w kontekście rozwo-
ju samorządności od 1991 roku oraz prawem pracy. 
Z pasją gra w siatkówkę. 

Zenon Stańczak – urodził się w 1962 roku w Cie-
chanowie. Ukoń-
czył Wydział Prawa 
i Administracji Uni-
wersytetu Warszaw-
skiego. Jest człon-
kiem Komisji Go-
spodarki Komunal-
nej i Ochrony Śro-
dowiska oraz Komi-
sji Kultury, Oświa-
ty i Sportu. Od 1982 
roku pracuje w poli-
cji. Jest aspirantem 
– specjalistą z zakre-
su wypadków drogo-
wych Komendy Po-
wiatowej Policji w Ciechanowie. Życie prywatne wy-
pełnia mu rodzina, dom i działka. Hobby to strzelec-
two, majsterkowanie i muzyka „Czerwonych Gitar”. 

Elżbieta Latko – urodziła się w 1956 roku w miej-
scowości Nuna (gm. 
Nasielsk). Ukończy-
ła Szkołę Główną Go-
spodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie oraz 
podyplomowe studia 
w Akademii Rolniczo-
Technicznej w Olsz-
tynie. W Ciechanowie 
mieszka od 1982 roku. 
24 lata przepracowa-
ła jako urzędnik pań-
stwowy. Jest długolet-
nim działaczem spo-
łecznym. Od 2003 peł-
ni funkcję przewodni-
czącej Zarządu Osie-

dla nr 8 „Kwiatowe”. W Radzie Miasta przewodniczy 
Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych. 
Uczestniczy też w pracach Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej. Lubi ta-
niec, dobrą kuchnię i pracę we własnym ogrodzie.  

Krzysztof Leszczyński – urodził się w 1973 roku 
w Ciechanowie. ma wykształcenie humanistyczne. 
Od 1994 roku pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Wła-
snościowej „Za-
mek”. Interesuje 
się dobrą książką. 
Lubi wędrować po 
górach. Jest człon-
kiem Komisji Roz-
woju Gospodarcze-
go i Budżetu, Ko-
misji Spraw Oby-
watelskich i Spraw 
Społecznych oraz 
Komisji Gospo-
darki Komunalnej 
i Ochrony Środo-
wiska. 

Józef Borkowski – (startował z listy Obywatelskiego 
Ruchu Samorządo-
wego) urodził w 1954 
r. w Ciechanowie. 
Ukończył Akademię 
Rolniczo-Technicz-
ną w Olsztynie oraz 
studia podyplomowe 
w Centrum Podyplo-
mowym Kształcenia 
Pracowników Admi-
nistracji Państwowej 
w Warszawie. Po-
siada wieloletni staż 
w pracy samorządo-
wej. Obecnie pracuje 
w ciechanowskiej de-
legaturze Mazowiec-

kiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Jest przewodniczącym Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Uczestni-
czy także w pracach Komisji Rewizyjnej oraz Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Interesuje się 
muzyką, sportem i turystyką.

Tadeusz Lewandowski – urodził się w 1958 roku 
w Ciechanowie. Od 
16. lat pracuje w Miej-
skim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Ukończył 
Wyższą Szkołę Huma-
nistyczną w Pułtusku. 
Zrobił też specjaliza-
cję z zakresu organi-
zacji pomocy społecz-
nej na Uniwersytecie 
Warszawskim. Jest ku-
ratorem społecznym 
w Wydziale Rodzin-
nym i Nieletnich w Są-
dzie Rejonowym. Pa-
sjonuje się historią 

i wędkarstwem. Jest członkiem Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Budżetu oraz Komisji Spraw Obywa-
telskich i Spraw Społecznych.

Krzysztof Łyziński – urodził się w 1956 roku w Cie-
chanowie. Jest długo-
letnim pracownikiem 
Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej. Pełni 
funkcję sekretarza cie-
chanowskiego oddzia-
łu Krajowego Związku 
Zawodowego Ciepłow-
ników Ma wykształce-
nie wyższe zawodowe 
w dziedzinie ekologii 
i muzyki. Jest członkiem 
Ciechanowskiego Sto-
warzyszenia Muzyczne-
go „Sine Nomine”. Jego 
hobby to turystyka i mu-

zyka sakralna. W Radzie Miasta pracuje w Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.  
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Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego

Klub Wspólnoty Samorządowej – Forum Dialogu
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Zapowiedzi kulturalne 
– styczeń

KONCERTY 

● 13.I. godz. 18.00 – Koncert Nowo-
roczny „Gala’2007” /sala widowiskowa 
CKiSz/
● 20.I. godz. 18.30 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/

WYSTAWY

Ekspozycje czasowe
● od 11.I – malarstwo Barbary Levitto-
ux-Świderskiej /Galeria „C” CKiSz/
● do 31.I – wystawa pokonkurso-
wa „Szopka Bożonarodzeniowa i Kar-
ta Świąteczna” /Galeria „Na pięterku” 
CKiSz/
● do 31.I – wystawa pokonkursowa XXV 
Przeglądu Twórczości Ludowej i Plastyki 
Nieprofesjonalnej /Galeria „Artystyczna” 
CKiSz/
● do 30.III – wystawa „60 lat kształcenia 
artystycznego w zakresie malarstwa 
na WSP Uniwersytetu M. Kopernika 
w Toruniu. Artyści malarze – pedagodzy 
Zakładu Malarstwa” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

Ekspozycje stałe
● „Ekspozycja broni palnej i białej oraz 
uzbrojenia ochronnego z XV-XVIII 
wieku” /Zamek Książąt Mazowieckich/

SPOTKANIA

● 18.I. godz. 17.00 – spotkanie z prof. 
Jerzym Eislerem „Protest robotniczy 
w PRL. Lata 1959, 1970 i 1981”/Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
● 25.I. godz. 12.00 – sesja naukowa 
poświęcona Robertowi Bartoldowi  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

TEATR

● 15.I. godz. 9.00 i 11.00 – „Skąpiec” 
w wykonaniu Teatru Dramatycznego z 
Płocka /sala widowiskowa CKiSz/

FILM

W styczniu na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą produkcje m.in.: „Dobry rok”, 
„Patrol”, „Zostańmy przyjaciółmi”, 
„Artur i Minimki”.

Oprac. K.D.
Redakcja nie odpowiada

za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych
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KONCERTY

WYSTAWY

FILM 

SPOTKANIA

TEATR

Szkoły też mają kamery
Ciechanowskie ulice od 3 lat moni-

toruje 16 kamer. Ma je też prawie każ-
da szkoła. Nagrania z kamer są prze-
chowywane najczęściej miesiąc – jak 
w Miejskim Zespole Szkół Nr 1. Pracu-
je tam 16 kamer, w tym 4 na zewnątrz 
budynku. Uczniów MZS Nr 2 pilnuje 
aż 21 kamer, z czego 7 obserwuje te-

ren wokół szkoły. Szkoła Podstawowa 
Nr 5 ma 10 kamer w budynku, 2 na ze-
wnątrz. W Gimnazjum Nr 3 zamonto-
wano ich 6, w SP Nr 6 – 8. W Gimna-
zjum Nr 1 cztery kamery zamocowano 
na zewnątrz budynku.

Jaki obraz pokazują? W naszych 
szkołach panuje względny spokój. 
– Dzieci czasem się biją, ale z groźny-
mi aktami przemocy nie mamy do czy-
nienia –  można było usłyszeć na szko-
leniu z zakresu profilaktyki uzależnień, 
jakie dla szkolnych pedagogów 7 i 8 li-
stopada na zlecenie miejskiego Biura 
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych przeprowadził Warszawski 
Instytut Profilaktyki KARAN.

Psycholog potrzebny od zaraz
– Wszędzie mamy szkolnych peda-

gogów, ale potrzebujemy wsparcia psy-
chologa – takie postulaty padły pod 
adresem obecnych na szkoleniu pre-
zydenta Waldemara Wardzińskiego 
i jego zastępcy Eugeniusza Sadowskie-
go. – W nagłych przypadkach musimy 
jeździć z uczniem do poradni – mówią 
pedagodzy. Kolejki w podlegającej po-
wiatowi Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej są długie. Rodzice i nauczy-
ciele chwalą więc zatrudnienie przez 
miasto psychologa, pracującego w Biu-
rze ds. RPA. Do pani Anny Chmielew-
skiej trafiają uczniowie pijący alko-
hol, eksperymentujący z narkotykami, 
agresywni, nieprzystosowani społecz-
nie. Psycholodzy pracują już w obu ze-
społach szkół. – Zatrudnimy dodatko-
wego psychologa, który będzie dyżuro-
wał na zmianę w pozostałych szkołach 
– zadeklarował W. Wardziński po spo-
tkaniu z pedagogami.

Szkolne patrole Straży Miejskiej
Do kamer, pedagogów, psycho-

logów dołączyli miejscy strażnicy. 
Właśnie ruszył nowy program „Pa-
trol szkolny”. Do szkół trafiły patrole 
dwóch umundurowanych strażników. 
Dwutugodniowe akcje będą regular-
nie powtarzane w przyszłym roku. Od 
8.00 do 15.00 strażnicy sprawdzają, co 
dzieje się na terenie szkół i poza nimi. 
Szczególną uwagę zwracają na osoby 
postronne, wśród których mogą być di-
lerzy narkotyków. Uwagi strażników 

nie ujdą wagarowicze. Straż Miejska 
wytypowała ponad 30 miejsc w pobli-
żu szkół, gdzie gromadzą się unikający 
lekcji uczniowie. Strażnicy je spraw-
dzają. Patrolują również okolice szkół 
po południu, od 15.00 do 19.00.

Profilaktyka przede wszystkim
Przez ostatnie 4 lata miasto sku-

piło się na profilaktyce uza-
leżnień i przemocy. Ponad 
120 przeszkolonych nauczy-
cieli wdrożyło w swoich 
szkołach wiele takich progra-
mów. Przy Biurze ds. Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych powstał punkt 
konsultacyjny dla osób, któ-
re mają problem z narkoty-
kami. W lokalnym radiu po-
jawiły się cykliczne audycje 
poświęcone uzależnieniom 
i przemocy. Wiele osób trafiło 
po nich do specjalistów, któ-
rych w Biurze ds. RPA zatrud-
nia miejski samorząd. Utwo-
rzono grupę terapeutyczną dla 
sprawców przemocy w rodzi-

nie. – W ciągu 4 lat działaniami pro-
filaktycznymi objęliśmy ponad 17 tys. 
dzieci i młodzieży z ciechanowskich 
szkół – relacjonuje Elżbieta Muziń-
ska z Biura ds. RPA. Uczniowie chęt-
nie biorą udział w programach. W SP 
Nr 4 właśnie przygotowały spektakl 
„Dlaczego warto nie brać”.

Młodzi muszą się gdzieś wyszaleć
Rozpierająca młodych energia 

musi znaleźć ujście. – Zamiast tłuc 
się na przerwach niech wyżywają się 
w sporcie, mają teraz do tego warunki 
– mówi Barbara Chełmińska, nauczy-
cielka WF w MZS Nr 2, trenerka pił-
ki ręcznej. Miejski samorząd dużo in-
westuje w szkolny sport. W ciągu ostat-
niego roku przy szkołach zbudowano 
3 nowoczesne boiska o sztucznej, bez-
piecznej nawierzchni.

Wyszaleć można się też w skate 
parku, którego budowa rozpoczęła się 
w zeszłym roku. 

Lada chwila ruszy sztuczne lodo-
wisko przed nową halą sportową na 
ul. 17. Stycznia. Jest już zamontowa-
ne, czeka tylko na spadek temperatury. 
Na chętnych w wypożyczalni czeka już 
150 par łyżew. Do Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wciąż dzwonią cie-
chanowianie, którzy nie mogą docze-
kać się otwarcia lodowiska. – Zapropo-
nowałem przeznaczenie na lodowisko 
100 tys. zł i większość radnych mnie 
poparła. To był dobry pomysł, szko-
da tylko, że pogoda nie sprzyja zimo-
wym sportom – mówi prezydent War-
dziński.

Nic nie zastąpi kontaktu z rodzicami
Propozycje sportowych i innych 

zajęć pozalekcyjnych są niezbędne. 
Nic nie zastąpi jednak dzieciom i na-
stolatkom dobrego kontaktu z rodzi-
cami. A o to coraz trudniej. Zabiegani, 
zapracowani, dorośli są zbyt zmęczeni, 
żeby w porę dostrzec, że z dzieckiem 
dzieje się coś złego. Niektórym dom 
po południu musi zastąpić świetlica so-
cjoterapeutyczna. Miasto prowadzi ich 
już 13. W każdej pracują wykwalifiko-
wani pedagodzy. Dzieci odrabiają tam 
lekcje, bawią się. Mają spokój, którego 
często brakuje w rodzinnym domu.

Ewa Blankiewicz

Z życia szkół 
i przedszkoli

Akcja „Słodka kawiarenka” w ZS Nr 1
6 grudnia w Mikołajki w Zespo-

le Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w prze-
prowadzona została akcja charytatywna 
„Słodka kawiarenka”. Jest ona organi-
zowana jest od 8 lat. Tak jak w latach 
ubiegłych, dochód przeznaczony zo-
stał dla wychowanków Placówki Opie-
kuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyj-
nej w Gołotczyźnie. Do akcji włączy-
li się nauczyciele, uczniowie oraz za-
proszeni przez organizatorów goście, 
którzy płacąc symboliczną złotówkę 
za ciastko pomogli dzieciom pokrzyw-
dzonym przez los. Pomysł połączenia 
„Słodkiej kawiarenki” i Mikołajek oka-
zał się trafiony. Ciastka znikały w bły-
skawicznym tempie, a skarbonka pęka-
ła w szwach. – Ta inicjatywa młodzieży 
jest godna pochwały. Mamy już kilku-
letnie doświadczenie i wiemy, że akcja 
cieszy się dużą popularnością – powie-
działa zastępca dyrektora ZS Nr 1 Da-
nuta Ropelewska.

Z wizytą w schronisku

W związku z coroczną akcją „I ty 
możesz zostać Mikołajem” Szkolne 
Koło Ekologiczne „Ekoludki”, działa-
jące przy SP 4, wraz z opiekunkami Jo-
lantą Sowińską i Katarzyną Przybyło-
wicz, 6 grudnia udało się do schroniska 
zwierząt w Pawłowie. Dzieci przekaza-
ły suchą karmę zbieraną w październi-
ku i listopadzie na rzecz bezdomnych 
psów. Uczniowie zwiedzili też schroni-
sko i wysłuchali ciekawych opowieści 
o jego 10-letniej historii. 

V Konkurs Recytatorski 
Poezji Romantycznej

40 uczniów ciechanowskich szkół 
i sąsiednich miejscowości wystąpiło 
w V Rejonowym Konkursie Recytator-
skim Poezji Romantycznej, zorganizo-
wanym przez Centrum Kultury i Sztu-
ki, ciechanowską delegaturę Kurato-
rium Oświaty oraz Mazowiecki Oddział 
Towarzystwa Literackiego w Opino-
górze. W kategorii „recytacja” I miej-
sce zdobyła uczennica Gimnazjum Nr 3 
w Ciechanowie Katarzyna Mosakow-
ska, spośród młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych zwyciężyła Karolina Li-
pińska z LO w Żurominie. W katego-
rii „wywiedzione ze słowa” wyróżnie-
nia zdobyli: Natalia Skrzyniarz (Gimna-
zjum w Regiminie), Mateusz Sikorski 
i Daniel Szymański (Gimnazjum Nr 1 
w Ciechanowie). W kategorii „teatr jed-
nego aktora” zaprezentował się jeden 
uczestnik – Tomasz Wota (LO w Pułtu-
sku), któremu jury przyznało I nagrodę. 

red.

Nie czekamy bezczynnie
Przez ogólnopolskie media przetoczyła się niedawno dyskusja 

o przemocy w szkołach. Badania wskazują, że coraz więcej nastolat-
ków pije alkohol, bierze narkotyki. – Przeklinają, nie szanują rodzi-
ców i nauczycieli, trudno nad nimi zapanować – takie opinie słychać co-
raz częściej. Jak wygląda sytuacja w szkołach podstawowych i gimna-
zjach, które prowadzi miejski samorząd?

Choinka integracyjna
w CKiSZ

15 grudnia Centrum Kultury 
i Sztuki zorganizowało „Choinkę 
Integracyjną” dla dzieci klas IV-VI 
szkół podstawowych i gimnazja-
listów. W przedświątecznej zaba-
wie uczestniczyły uczniowie z cie-
chanowskich szkół (SP Nr 3, SP 
Nr 4 i SP Nr 6) oraz Gołymina, Gą-
socina i Chotumia. Dzieci otrzyma-
ły materiały plastyczne i zabrały się 
do pracy. Efektem był las świątecz-
nych choinek, udekorowanych wła-
snoręcznie wykonanymi ozdobami. 
Drzewka można oglądać w CKiSz. 
Ważnym elementem imprezy było 
poznanie tradycji i obrzędów zwią-
zanych z kulturą regionu oraz Świę-
tami Bożego Narodzenia. Ubiera-
nie choinek poprzedziło „Spotkanie 
z kolędami i pastorałkami”, na któ-
re zaprosili znani na ciechanowskiej 
scenie muzycy: Maciej Ostromecki 
i Wojtek Gęsicki. 

red.

Zajęcia w jednej ze świetlic socjoterapeutycznych
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Weekend 16-17 grudnia na krytej 
pływalni upłynął pod znakiem Druży-
nowych Mistrzostw Polski w Pływa-
niu. Była to niemała gratka dla miłośni-
ków tego sportu. Na żywo można było 

podziwiać emocjonującą rywalizację 
czołowych polskich drużyn oraz za-
wodników, a wśród nich Otylii Jędrzej-
czak i Pawła Korzeniowskiego. Padły 
2 rekordy Polski. Paweł Korzeniowski 

na dystansie 200 m stylem dowol-
nym uzyskał czas 1:57,61. Dru-
gi rekordowy wynik w sztafecie 
4x100 m stylem zmiennym wy-
walczyła ekipa KORNER-NO-
VITA 10 Zielona Góra z czasem 
3:38,26. W klasyfikacji klubo-
wej zwyciężył AZS AWF War-
szawa z 317 punktami II miejsce 
zajęła drużyna KORNER-NOVI-
TA 10 Zielona Góra, III – MKS 
TRÓJKA 2 Łódź. Puchar i gra-
tulacje dla zwycięskiej ekipy na 
ręce przedstawicieli klubu O. Ję-
drzejczak i P. Korzeniowskiego 
złożył prezydent Waldemar War-
dziński. W klasyfikacji indywidu-
alnej najlepsi okazali się Katarzy-
na Staszak i Marcin Babuchow-
ski. Podczas zawodów uhonoro-
wany został także Paweł Słomiń-
ski, trener AZS AWF Warszawa 
oraz kadry narodowej Polski.

red.

11 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
Adres: 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6 – Ratusz,
tel. (023) 673 58 02, fax (023) 672 29 63, e-mail: ewa.blankiewicz@wp.pl
Redagują: Ewa Blankiewicz (red. nacz.), Katarzyna Dąbrowska, Anna Goszczyńska
Skład, łamanie i druk: Arjada, 06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 70,  
tel./fax (023) 672 47 73, e-mail: zwp.arjada@neostrada.pl
Redakcja nie odpowiada za treść  materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega 
sobie możliwość ich skracania.

Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Pomysłodawcą założenia sekcji 
była jego żona Ewa Chojnacka. Od paź-
dziernika 2005 r. Sekcja Sportowa jest 
członkiem Polskiego Związku Bokser-
skiego i działa według jego praw i obo-

wiązków. Mimo, że istnieje od niedaw-
na i boryka się z problemami finanso-
wymi, odnosi już sukcesy: Mistrzostwo 
Mazowsza, Mistrzostwo Płońska, wice-
mistrzostwo Myszyna. Tytuły te zdo-
był jeden z najbardziej utalentowanych 
podopiecznych sekcji Patryk Lamch 
(rocznik 1989), startujący w kategorii 
„junior powyżej 81 kg”.

Od stycznia 2007 r. sekcja zostanie 
przeobrażona w stowarzyszenie. Zmia-
na struktury ułatwi jej starania o spon-
sorów. Przyjacielem sekcji jest Dariusz 
Michalczewski, który podczas wizyty 
w Ciechanowie wspomógł ją przeka-
zując sprzęt treningowy. Od niedawna 
prace sekcji wspomaga drugi trener, wi-
ceprezes „Victorii” Marcin Myśliński.

Nabór do grup jest całoroczny. Każ-
dy z nowych członków objęty jest me-
todycznym programem nauczania tech-
nik bokserskich oraz stopniowym pod-
noszeniem sprawności motorycznej. 
Chętni do uczestnictwa w treningach 
mogą się zapisać do jednej z grup: 
grupa zawodnicza (dla chłopców, któ-
rzy wiążą swą przyszłość z boksem 
i startami na ringach), grupa rekreacyj-
na (treningi nastawione są na zdobywa-
nie umiejętności technicznych pięściar-

stwa i miłe spędzenie czasu z boksem), 
grupa PWSZ (wyłącznie dla studentów 
PWSZ w Ciechanowie). Treningi od-
bywają się w hali widowiskowo-spor-
towej przy ulicy Kraszewskiego 8. Za-

pisy pod nu-
merem tel.  
608 483 964 lub  
880 301 950.

Sekcja ma 
w planach start 
we wszystkich 
imprezach War-
szawsko-Ma-
z o w i e c k i e g o 
Okręgu Związ-
ku Bokserskie-
go w 2007 r., 
start drużynowy 
w Lidze Krajo-
wej w 2008 r. 
oraz zorganizo-
wanie cyklicz-
nego turnie-
ju w Ciechano-
wie. Działania 
sekcji wspierają 

dwaj z założycieli „Victorii”: Tomasz 
Grembowicz (przewodniczący Rady 
Miasta) i Artur Sobotko (kierownik hali 
sportowej MOSiR) oraz Jerzy Ostrow-
ski (prezes CLKS „Mazovia”), Doro-
ta Jezierska (sekretarz klubu sportowe-
go „Viktoria”) i Mariusz Stawicki (rad-
ny miejski).

Marcin Grochowski

PLAN TRENINGÓW:

grupa zawodnicza
poniedziałek  15.15-17.00
środa              14.45-16.45
piątek             14.45-16.45

grupa rekreacyjna: 
czwartek       19.30-21.00

grupa PWSZ
poniedziałek   20.00-22.00
czwartek         19.30-21.30

Sekcja bokserska
Ciechanowska bokserska sekcja sportowa została założona 

w czerwcu 2005 roku na zasadzie działalności gospodarczej. Jej właści-
cielem i zarazem trenerem jest Radosław Chojnacki – absolwent Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Warszawie, na co dzień nauczyciel 
Gimnazjum w Regiminie. 

Na ekspozycji mogliśmy podzi-
wiać ponad 800 osobników różnych 
odmian i krzyżówek. Spośród nich ko-
misja sędziowska Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Rasowych wybrała 
championów i przyznała wyróżnienia. 
Gołębie rasy „srebrniak polski” rywa-
lizowały ze sobą w I Konkursie im. Je-
rzego Szymańskiego. Ptaki J. Szymań-
skiego, zmarłego niedawno hodowcy, 
okazały się niekwestionowanym zwy-
cięzcą. Wygrały nie tylko w swojej ra-
sie, ale także w kategorii indywidual-
nej. Wszystkie wyróżnione ptaki w po-
zostałych rasach, które uzyskały naj-
wyższą oceną punktową, wzięły udział 
w losowaniu pucharu. Szczęśliwym 
właścicielem okazał się Daniel Nogaj 
z Elbląga. Wśród ptaków egzotycz-
nych gwiazdą tym razem została lory-
sa tęczowa (papuga), która zachwyci-
ła odwiedzających swoimi akrobatycz-
nymi umiejętnościami i próbą nawiąza-

nia z nimi kontaktu 
słownego. 

Organizatorem 
wystawy był cie-
chanowski oddział 
Polskiego Związku 
Hodowców Gołę-
bi Rasowych i Dro-
biu Ozdobnego. Jak 
w ubiegłych latach 
wystawa gołębi 
i ptaków egzotycz-
nych przyciągnęła 
wielu pasjonatów 
i wielbicieli ptasich 
wdzięków. 

K.D.

Ptasie wdzięki na pokaz
W dniach 16-17 grudnia w hali sportowej Miejskiego Zespołu 

Szkół Nr 1 odbyła się V wystawa gołębi rasowych oraz ptaków egzo-
tycznych. Swoje okazy zaprezentowało 63 hodowców z Ciechanowa, 
okolicznych miejscowości oraz goście z całego kraju. 

2 rekordy Polski 
na ciechanowskiej pływalni

O. Jędrzejczak i P. Korzeniowski z pucharem Druży-
nowych Mistrzów Polski

„Srebrniak polski” – champion z hodowli 
J. Szymańskiego

Pamiątkowe zdjęcie z Dariuszem Michalczewskim

Podczas treningu
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Cytat miesiąca
Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Kierownik 
Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Maria Kusznierewicz 
przedstawia plany ochrony przeciwpowodziowej. Radni wpatrują się w plan,, 
który prognozuje zagrożone tereny na Gostkowie. Któryś z nich rzuca – Zalewa 
siedzibę Wodociągów? Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Andrzej Bola: 
– Siedzibę to krew czasem zalewa

Artystka pochodzi z Kielc. Jest ab-
solwentką Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie 
w obroniła pracę dyplomową w pracow-
ni prof. Jerzego Kałuckiego. Oprócz ma-
larstwa zajmuje się tkaniną użytkową 
i projektowaniem graficznym. Na co 
dzień pracuje w Zespole Państwowych 
Szkół Plastycznych w Kielcach. Ma za 
sobą udział w kilku wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych. 

Jej wernisaż w Ciechanowie przycią-
gnął garstkę wielbicieli malarstwa. Sama 
artystka przyjechała z dużym spóźnie-
niem. Zaprezentowane prace intrygowa-
ły swoją kolorystyką i sposobem twór-
czej wypowiedzi.   

K.D.

W mikołajko-
wy wieczór 6 grud-
nia w sali widowi-
skowej Centrum 
Kultury i Sztu-
ki zaroiło się od 
barw, dźwięków 
i uśmiechniętych 
dziecięcych buziek. 
Pani Zima i Miko-
łaj poprowadzili 
młodych artystów 
i wszystkich przy-
byłych na wido-
wisko gości przez 
śnieżną krainę wy-
obraźni. Nikomu 
nie przeszkadzało, 
że „zastrajkowa-
li” pomocnicy Pani 
Zimy i nie posypali 
ziemi białym puchem. Zabawy było co 
niemiara. O kłopotach Mikołaja opo-
wiedział widzom Dziecięcy Teatrzyk 
Bum-Bum. Swoje możliwości wokal-
ne zaprezentowały dzieciaki z zespołu 

„Bez nazwy” z SP Nr 6, a także mło-
dzież z grupy „3/4” i duetu „2”, repre-
zentujących Klub Garnizonowy w Cie-
chanowie. Hiszpańskim tańcem uwiódł 
publiczność zespół z Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Tradycyjnie sceną i serca-

mi widzów za-
władnęły grupy 
taneczne Funny 
Mini, Bis, I, II i III 
oraz Mada Dan-
ce i Quick Dance. 
Swoją cegiełkę w 
oprawę widowiska 
włożyli słuchacze 
Państwowego Po-
maturalnego Stu-
dium Animatorów 
Kultury i Bibliote-
karzy, który zapre-
zentowali układy 
taneczne dla naj-
młodszych, a tak-
że służyli pomocą 
Pani Zimie i Mi-
kołajowi podczas 
prowadzenia kon-
kursów z nagroda-
mi dla dzieci i ro-
dziców.

A.G.

„Żyjemy obok 
siebie – śpiewaj-
my razem” to mot-
to Europejskich 
Spotkań Chóral-
nych, które kilka 
dni przed świętami 
Bożego Narodzenia 
odbyły się w war-
szawskiej Operze 
Narodowej. Chó-
ralnym śpiewem 
mogli także nacie-
szyć duszę miesz-
kańcy Ciechanowa. 
W sobotni wieczór 
16 grudnia na za-
proszenie prezy-
denta miasta przy-
jechał do nas gosz-
czący na VII Euro-
pejskich Spotkaniach Chóralnych sło-
wacki chór Nostro Canto. Miłośni-
cy śpiewu klasycznego w kościele św. 
Piotra wysłuchali pieśni z repertuaru 

chóru. Nie zabrakło tradycyjnych ko-
lęd, które łagodnie wprowadziły melo-
manów w świąteczny nastrój.

A.G.

Kilkaset toreb ka-
szy, makaronu i ryżu, 
kilkadziesiąt paczek su-
chej karmy oraz kilka-
dziesiąt puszek wzbo-
gaci zimowe pożywie-
nie zwierząt. Przydadzą 
się również ofiarowane 
koce i miski. W akcji 
uczestniczyły dzieci 
i młodzież z ciecha-
nowskich szkół oraz 
przedszkoli. W tym 
roku zwierzętom po-
mogły: Miejskie Przed-
szkole Nr 10, Szko-
ła Podstawowa Nr 3, 

Nr 4, Nr 5, Nr 6 i Nr 7, Gimnazjum 
Nr 1, Nr 3, Nr 4, Gimnazjum Społeczne 
STO, Gimnazjum TWP oraz I i II LO. 
Swój wkład wnieśli również uczniowie 
pobliskich gmin: SP w Humięcinie i SP 
w Grudusku. Za dobre serce kierownik 
Oddziału Oczyszczania Krzysztof Je-
ziółkowski zrewanżował się dzieciom 
cukierkami. Wśród darczyńców znala-
zły się również osoby prywatne, któ-
rym psi los nie jest obojętny. Uczniom 
z Ciechanowa przejazd autobusa-
mi Zakładu Komunikacji Miejskiej 
(12 kursów) sfinansował Urząd Miasta. 
Wszystkim Mikołajom organizatorzy 
składają serdeczne podziękowania. 

K.D.

Malarstwo Iwony Stachurskiej 
było tematem grudniowej wysta-
wy w Galerii „C” Centrum Kultu-
ry i Sztuki. 

Lek dla zmęczonej duszy
W dzisiejszym świecie zmechanizowanej pracy i elektronicznej mu-

zyki śpiew stanowi psychiczną i kulturalną terapię. Jest też sposobem 
na wzajemne poznanie dorobku kulturalnego krajów Europy. 

    Zwierzęta też mają 
        swoich Mikołajów

6 grudnia ciechanowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzę-
tami oraz PUK, we współpracy z Urzędem Miasta, po raz 10. zorgani-
zowali Mikołajki. W tym dniu schronisko w Pawłowie odwiedziło bli-
sko 800 Mikołajów, którzy podarowali lokatorom przytuliska około 
1253 kg jedzenia. 

Gospodarz schroniska Grzegorz Kobyłecki opowiedział dzieciom o 10-letniej historii przytuliska 

Mikołajkowy koncert 

Chóralny śpiew wprowadził nas w świąteczny nastrój

Popisy taneczne grupy Quick Dance

Pani Zima i Mikołaj przygotowali dużo prezentów dla najmłodszych

W kręgu sztuki


