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Uczniowie, uwaga na czyny i sło-
wa! Za znieważenie nauczyciela 
grożą teraz surowe kary
Stary ratusz będzie wyglądał jak 
nowy
12 tys. zł będzie kosztować wsta-
wienie szyb w wiatach przystan-
ków ZKM
Miasto interweniuje w sprawie sy-
gnalizacji na skrzyżowaniach 60-
tki
Nowe stawki za wywóz niesegre-
gowanych śmieci
Do końca roku ruszy e-Urząd
ZKM ma nowoczesną stację pa-
liw
Spór o zabytkowy bruk
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Parkowania
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Miasto wybudowało kolejny blok socjalny

    48 nowych mieszkań socjalnych
Przy ul. Komunalnej wy-

rósł właśnie trzeci budynek  
z lokalami socjalnymi. Do wy-
remontowanego za 240 tys. zł  
i zaadaptowanego na mieszkania  
dawnego biurowca oraz postawio-
nego w 2005 roku 32-lokalowego 
bloku (za 1,9 mln zł) dołączył ko-
lejny 48-mieszkaniowy budynek. 
Nowy blok socjalny  przy ul. Ko-
munalnej prezentuje się okazale.  
Wykonawca zadbał też o jego 
otoczenie. Zaplanowano ścież-
ki i trawniki, zasadzono krzewy. 
Koszt budowy bloku to około  
3 mln. zł. Wszystko wskazuje na 
to, że jeszcze przed świętami Bo-
żego Narodzenia lokatorzy zasie-
dlą nowe mieszkania.

A.G.

–

–

Nowy blok socjalny umozliwi odzyskanie lokali komunalnych

Żegnaj skansenie!
Dobiegła końca 2-letnia miejska inwe-

stycja – budowa ul Witosa. U zbiegu Witosa  
i 11 Listopada powstało wygodne rondo. Bu-
dowa nabrała tempa dzięki pozyskaniu przez 
miasto znacznego dofinansowania z budże-
tu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Samorządowego Instrumentu wspierania 
Rozwoju Mazowsza komponent J”. Dotacja 
umożliwiła także wybudowanie dodatkowo 
ok. 40 m  jezdni i chodnika ponad plan. Łącz-
nie (I i II etap) w ul. Witosa miasto wybudo-
wało blisko 1100 m kanalizacji deszczowej, 
prawie 2000 m2 chodników i 4800 m2 jezd-
ni. Koszt budowy ulicy to 1 540 tys. zł, przy 
czym dotacja pokryje 75% kosztów robót bu-
dowlanych – około 1 155 tys. zł. A.G.

Mikołajki na lodzie
6 grudnia miasto zapowiada uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska przed halą spor-

tową przy ul. 17 Stycznia. Z tej okazji prezydent Ciechanowa zaprasza dzieci wraz z opie-
kunami o godz. 18.00 na „Mikołajki na lodzie’’. W programie mnóstwo atrakcji: zabawy  
i konkursy z nagrodami. Będzie muzyka, baloniki i słodycze dla dzieci. Patronat medialny 
– Czas Ciechanowa.

Spraw, aby inni mieli święta 

Rondo na ul. Witosa

7 listopada w ciechanowskim ratuszu Prezydent 
Miasta Ciechanów Waldemar Wardziński oraz Ko-
mendant Powiatowy Policji Jerzy Kalbarczyk (na zdję-
ciu) uroczyście podpisali porozumienie o współpracy  
w zakresie interwencji terapeutycznej wobec osób zatrzy-
manych do wytrzeźwienia. To nowatorskie przedsięwzię-
cie, pierwsze w kraju. Oznacza szybki kontakt terapeuty 
z osobami, które mogą być uzależnione od alkoholu. Cie-
chanowskim rozwiązaniem zainteresowały się już samo-
rządy innych miast. Po kilku miesiącach będzie można w 
pełni ocenić, jak sprawdza się szybka ścieżka docierania 
do uzależnionych. W ciągu pierwszych 2 tygodni w tym 
trybie zgodę na podjęcie terapii wyraziło 6 osób. E.B.

Więcej na str. 3

Porozumienie Prezydenta z KPP

Już po raz czwarty zachęcamy mieszkańców Ciechanowa do wzięcia udziału w corocznej Świątecznej Zbiór-
ce Żywności. 30 listopada i 1 grudnia w największych sklepach naszego miasta (m.in. „Twój Sklep”, „Biedron-
ka”, „Carrefour”, „Przy Farze”, „Panorama”) wolontariusze z organizacji pozarządowych oraz uczniowie zbierać 
będą podstawowe artykuły żywnościowe dla ciechanowskich rodzin, które potrzebują pomocy. W 2006 r. zebraliśmy  
4260 kg żywności! Niech każdy z nas znów kupi dodatkowo chociaż 1 kg cukru czy mąki albo litr oleju czy czeko-
ladę.

–
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Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza
Dobiegły końca prace dotyczące przygotowania dokumentu Regionalnej 

Strategii Innowacji dla Mazowsza. Podobne strategie funkcjonują w ponad 150 
regionach Europy. Stanowią one podstawę do wykorzystania środków z Fundu-
szy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Strategie Innowacji są 
wsparciem dla władz regionalnych i lokalnych w budowaniu trwałych struktur 
na rzecz rozwoju regionu, wskazują jego priorytetowe kierunki. Regionalną Stra-
tegię Innowacji dla Mazowsza przedstawiono 26 października na seminarium 
zorganizowanym przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Delegaturę Urzędu Mar-
szałkowskiego w Ciechanowie. 

Promocja książki E. Lewandowskiego
„Ciechanowskie szkice biograficzne część III” to tytuł kolejnej książki lo-

kalnego regionalisty Edwarda Lewandowskiego. Publikacja dokumentuje dzieje 
wybranych rodzin naszego miasta począwszy od XVIII wieku po czasy współ-
czesne. W najnowszym tomie znajduje się 50 biogramów. Książka została wy-
dana dzięki staraniom Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich. Uroczysta promocja i spotkanie z autorem miało miejsce 18 października 
w Kawiarni Artystycznej CKiSz.     

Poetycki laur dla ciechanowianki
Poeci z ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich  

31 października wzięli udział w I Otwockim Turnieju Jednego Wiersza, który 
odbył się kawiarni Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku. Jury przewodni-
czył pisarz i krytyk literacki Andrzej Tchórzewski. Pierwszą nagrodę otrzymała 
ciechanowianka Ewa Stangrodzka za wiersz „Tryptyk Lwowski”.

Promocja książki B. Bielastej 
W ramach spotkań z cyklu „ Z bibliotecznej półki…” Powiatowa Biblioteka 

Publiczna 14 listopada zorganizowała w Czytelni Naukowej promocję książki 
Barbary Bielastej „Szulmierz i okolice. Rys historyczny”. Oprócz prelekcji au-
torki w programie znalazł się występ artystyczny przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Szulmierzu.

Ciechanów w Radiu dla Ciebie
13 listopada Ciechanów przez godzinę gościł na antenie Radia dla Ciebie. 

Transmitowana z Urzędu Miasta audycja była poświęcona najbliższym planom 
inwestycyjnym oraz rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich. Opowiadają się 
za nią miejscy oraz wojewódzcy samorządowcy i Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej, które jest ad-
m i n i s t r a t o r e m 
Zamku. W audy-
cji wzięli udział  
prezydent Wal-
demar Wardziń-
ski, jego zastęp-
ca Ewa Gładysz, 
kierownik Wy-
działu Współpra-
cy Zagranicznej 
i Kultury Bożena 
Żywiecka oraz 
pracownik Mu-
zeum i archeolog 
Marek Piotrow-
ski.

30-lecie NOT-u
Ciechanowska Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-

nicznych NOT obchodziła jubileusz 30-lecia. W uroczystości w siedzibie In-
stytutu  Inżynierii PWSZ wzięli udział m.in. reprezentanci samorządów, wśród 
nich prezydent Waldemar Wardziński i jego zastępca Ewa Gładysz. Prezydent 
uhonorował medalem „Za zasługi dla Ciechanowa” Radę FSNT NOT oraz 
Aleksandra Atrachimowicza, Jarosława Jarosińskiego i Kazimierza Noska. Ju-
bileusz był też okazją do podsumowania dorobku ciechanowskich stowarzy-
szeń inżynierskich oraz wręczenia ich członkom gratulacji i wyróżnień. Za-
szczytne odznaki otrzymali: Andrzej Gmurczyk, Natalia Krystkiewicz, Jerzy 
Żelech, Ryszard Dobrosielski, Andrzej Dusiński, Jerzy Grochocki, Kazimierz 
Nosek, Janusz Kapela i Andrzej Gontarski. Marszałek Mazowsza wyróżnił Je-
rzego Króla i Stefana Przybyłka medalem „Pro Mazovia”. Podczas spotkania 
przewidziano również konferencję naukowo-techniczną. Prof. Andrzej Kolasa 
wygłosił wykład na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwoju spawalnic-
twa w Polsce. Dr Krzysztof Ostrowski przedstawił perspektywy społeczeń-
stwa wiedzy i europejskie trendy akademickie. Dr Leon Wyszyński omówił 
podstawy systemu zagospodarowania odpadów Północnego Mazowsza, zwią-
zanego z powstaniem Komunalnego Związku Gmin.  

Nikotyna zabija – czas zerwać z nałogiem
16 listopada obchodzony był Światowy Dzień Rzucania Palenia. Inicjatywa 

powstała w  Stanach Zjednoczonych w 1974 roku, potem podchwyciły ją inne 
kraje, w tym także Polska. Akcja ma na celu zachęcić palaczy do zerwania z na-
łogiem. Jej częścią była X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
im. prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”, która odbyła się w dniach  
29-30 listopada w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Uczest-
niczyli w niej przedstawiciele różnych dziedzin nauki i zawodów: lekarze, pie-
lęgniarki, farmaceuci, pedagodzy, socjolodzy, psycholodzy, terapeuci, księ-
ża, dziennikarze, politycy, samorządowcy, ekonomiści, nauczyciele i studenci. 
Współorganizatorami konferencji byli: Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, Starostwo Powiatu Ciechanowskiego, Urząd Miasta Ciecha-
nów, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Studenckie Koło 
Naukowe przy IOZ PWSZ w Ciechanowie, Koło Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego przy PWSZ w Ciechanowie oraz Specjalistyczny Szpital Wojewódz-
ki w Ciechanowie. 

N@utobus odwiedził Ciechanów

MSWiA oraz Polskie Centrum Kompetencji Administracji i Edukacji Elek-
tronicznej znalazło ciekawy sposób na przybliżenie mieszkańcom Mazowsza 
tematyki informatycznej i najnowszych rozwiązań usprawniających pracę. Do 
miast województwa mazowieckiego ruszył n@utobus – bezprzewodowy auto-
bus internetowy. Na jego trasie znalazł się również Ciechanów. Specjalny auto-
bus wyposażony w salkę komputerową pełną nowoczesnych laptopów, ekranów, 
sprzętu do fotografii cyfrowej oraz programów komputerowych odwiedził nasze 
miasto 19 listopada. Mobilna sala szkoleniowa stanęła na parkingu przy Urzę-
dzie Miasta. Chętni mogli ją odwiedzić. Podróżujący n@utobusem trenerzy  po-
prowadzili szkolenia z zakresu społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa 
w sieci, eEdukacji i eAdministracji.

15-lecie Kolegium Nauczycielskiego
W dniach 20-22 listopada swoje 15-lecie świętowało Kolegium Nauczy-

cielskie. W trakcie obchodów podsumowano projekt edukacyjny „Zakopane”, 
przeprowadzono cykl warsztatów dla grup przedszkolnych oraz klas I-III. Dla 
słuchaczy i nauczycieli przygotowano wykłady i prezentacje. Przedsięwzięcia 
odbyły się w siedzibie uczelni, w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia oraz w hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego. W uroczystości wzięły udział władze miasta. 

Miejska infolinia 0 801 77 70 20
Przypominamy o możliwości wygodnego korzystania z miejskiej info-

linii 0 801 77 70 20. Całkowity koszt połączenia, bez względu na czas trwa-
nia, wynosi 35 groszy (z VAT). Dzwoniąc pod ten numer mieszkańcy mogą 
uzyskać informację o sposobie załatwienia swojej sprawy i niezbędnych do 
złożenia dokumentach. Ponadto mogą się w ten sposób połączyć ze Strażą 
Miejską, Biurem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biurem 
Obsługi Rady Miasta i Referatem Podatków. Można się też telefonicznie 
zapisać na wizytę do Prezydenta Miasta i Zastępców. Wybierając numer in-
folinii mieszkańcy mogą uzyskać informacje o władzach i Radzie Miasta.

Święto pracownika socjalnego
23 listopada swoje święto obchodzili pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-

mocy Społecznej. Obchody odbyły się w Hotelu „Olimpijskim”. Władze miasta 
przekazały pracownikom MOPS wyrazy uznania i podziękowania za ich pracę 
oraz zaangażowanie w pomoc mieszkańcom naszego miasta. 

Trenerzy z internetowego autobusu przygotowują się do pracy

Podczas audycji na żywo...

Wystawa gołębi rasowych
W dniach 15 i 16 grudnia w hali gimnastycznej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 

(ul. Powstańców Wielkopolskich 1) odbędzie się VI wystawa gołębi rasowych, pa-
pug, i kanarków. Organizatorem pokazu jest Ciechanowski Związek Gołębi Raso-
wych i Drobiu Ozdobnego oraz Polskie Towarzystwo Ornitologiczne. Godziny zwie-
dzania: sobota w godz. 8.00- 17.00, niedziela  w godz. 8:00-15.00. Wstęp wolny.
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Nowatorski pomysł miejskiego Biura ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Porozumienie Prezydenta z KPP
 7 listopada w ciechanowskim ratuszu Prezydent Miasta Cie-

chanów Waldemar Wardziński oraz Komendant Powiatowy Policji 
Jerzy Kalbarczyk uroczyście podpisali porozumienie o współpracy  
w zakresie interwencji terapeutycznej wobec osób zatrzymanych do 
wytrzeźwienia. To nowatorskie przedsięwzięcie, pierwsze w kraju. 
Oznacza szybki kontakt terapeuty z osobami, które mogą być uza-
leżnione od alkoholu. Ciechanowskim rozwiązaniem zainteresowały 
się już samorządy innych miast. 

 Władze miasta liczą 
na sukces takiego spo-
sobu docierania do uza-
leżnionych. Jego pomysł 
zrodził się w miejskim 
Biurze ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoho-
lowych. Dobrowolnie 
zgłasza się tam niewiele 
osób. Większość trafia 
do Biura po interwencji 
pracownika socjalnego, 
kuratora sądowego czy 
Komendy Powiatowej 
Policji, dokąd radiowozy 
zabierają nietrzeźwych  
z miejsc publicznych 
oraz po domowych 
awanturach. – W 2006 
roku ciechanowska Poli-
cja zatrzymała 505 osób 
pod wyraźnym wpływem alkoholu,  
w ciągu 9 miesięcy tego roku – 372 – 
informuje Jerzy Kalbarczyk, Komen-
dant Powiatowy Policji. 

Koszt skierowania jednej oso-
by na leczenie wynosi ok. 400 zł. W 
2007 roku Urząd Miasta wydał na 
ten cel już ok. 60 000 zł. Skala pro-
blemu jest znaczna. W 2006 roku 
w Ciechanowie na leczenie Miej-
ska Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych skierowała 
110 osób uzależnionych od alkoholu,  
w tym roku już 200. Do tej pory zgod-
nie z przepisami uzależnionych kiero-
wano na leczenie pod nadzorem sądu. 
Jest to procedura długa (trwa 1 – 1,5 
miesiąca) i jak widać kosztowna dla 
miasta.

Dzięki podpisaniu porozumienia 
między prezydentem i policją zatrzy-
mane osoby zaraz po wytrzeźwieniu 
spotykają się z dzielnicowym oraz 
specjalistą, pracownikiem miejskiego 
Biura ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. – Terapeuta ma za 
zadanie zmotywować osoby naduży-
wające alkoholu do leczenia. Lecze-
nie choroby alkoholowej jest skutecz-
ne, gdy podejmuje się je dobrowolnie. 
Skuteczność  30-procentową uważamy 
za sukces – twierdzi Elżbieta Muziń-
ska, która kieruje miejskim Biurem 
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. 

Interwencja terapeuty zaraz po 
wytrzeźwieniu ograniczy liczbę wnio-
sków o leczenie. Istotniejsze są jed-
nak cele długofalowe. – Ważne jest 
poczucie rodzin uzależnionych, że nie 
są pozostawione same sobie, zamknię-
te w kręgu domowego piekła. Liczy się 
szybkie dotarcie do uzależnionych i jak 
najszybsza pomoc, zanim problem się 

rozwinie – mówi prezydent Waldemar 
Wardziński. Podjęcie leczenia przy-
nosi wiele niewymiernych korzyści. 
Jest szansą na zdrowienie całej rodzi-
ny i zmniejszenie liczby interwencji 
policji. Osoby będące w trakcie terapii 
często podejmują pracę, tym samym 
zmniejsza się liczba osób korzystają-
cych z pomocy społecznej. 

Ciechanowskim rozwiązaniem 
zainteresowały się inne samorządy.  
W Urzędzie Miasta nie milkną tele-
fony w tej sprawie. Po kilku miesią-
cach będzie można w pełni ocenić, jak 
sprawdza się szybka ścieżka dociera-
nia do uzależnionych. W ciągu pierw-
szych 2 tygodni w tym trybie zgodę na 
podjęcie terapii wyraziło 6 osób.

Ewa Blankiewicz

Miejskie Biuro ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoho-
lowych pomaga uzależnionym 
oraz ich rodzinom w różny spo-
sób. Działają tam punkty: Doraź-
nej Pomocy Dziecku i Rodzinie, 
Pomocy Ofiarom Przemocy oraz 
punkt informacyjno – konsultacyj-
ny dla osób uzależnionych. Dy-
żurują radcy prawni, pedagodzy, 
policjanci, pracownicy socjalni.  
W tym roku z ich pomocy sko-
rzystało dotychczas 550 osób. Co-
dziennie od 8.00 do 19.00 czynny 
jest telefon zaufania. W 2007 r. na 
numer  (023) 673 49 64 dzwoniło 
od 2 do 5 osób dziennie. Najczę-
ściej są to osoby uzależnione od al-
koholu lub narkotyków, ofiary prze-
mocy oraz rodzice, borykający się  
z problemami wychowawczymi.

Podczas konferencji prasowej: (od prawej) zastępca 
prezydenta C. Chodkowski i kierownik miejskiego Biura  
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych E. Muzińska

Uchwalony w październiku przez 
Radę Miasta miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego „Dzielni-
ca Przemysłowa II” obejmuje obszar 

Radni uchwalili 
kolejny plan miejscowy 

między ulicami: Pęchcińską, Płocką, 
Tysiąclecia i Niechodzką. Wyodręb-
nia tereny pod obiekty produkcyjne, 
działalność usługową, budownictwo 

mieszkaniowe, miej-
ską zieleń. Plan za-
cznie obowiązywać 
nie wcześniej niż 30 
dni od ogłoszenia go w 
Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazo-
wieckiego. Przedtem 
dokumentację plani-
styczną pod względem 
zgodności z przepisa-
mi prawnymi sprawdzi 
wojewoda.

red.Fragment dzielnicy przemysłowej 

Korki na światłach
Ciechanowianie cieszą się z wyremontowanych, eleganckich dróg 

krajowych, ale przyjemność z ich korzystania psuje im stanie w kor-
kach. A wszystko z powodu świateł na skrzyżowaniach 60-tki z dro-
gami innych właścicieli. Miasto i powiat interweniują u Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na razie bez rezultatu.

Sygnalizacja jest tak 
ustawiona, że daje bez-
względne pierwszeństwo 
pojazdom poruszającym 
się po drodze krajowej. 
Kierowcy innych samo-
chodów długo czekają 
na zielone światło, które  
w dodatku świeci się tyl-
ko przez chwilę, a do ra-
tusza wciąż trafiają uwagi 
na temat korków. Szcze-
gólnym utrapieniem jest 
skrzyżowanie ulic: Tatar-
skiej i Sienkiewicza. 

Niepokojona przez władze miasta 
GDDKiA odpowiada: „… zaletą ta-
kiej sygnalizacji jest elastyczne dosto-
sowanie się do ruchu. (...) Rodzajem 
jej wady jest system obecnie wyświe-
tlający sygnał czerwony dla wszyst-
kich kierunków przy braku zgłoszeń. 
Rejon obserwuje tworzenie się kor-
ków na skrzyżowaniu z ul. Płocką  
i Tatarską. Przyczyną jest obligato-
ryjny czas trwania cyklu 120 sekund,  
w którym muszą zmieścić się czasy dla 
ul. Płockiej Tatarska na wprost, lewo-
skręty z Tatarskiej i Płockiej, kierunek 
Sienkiewicza-3 Maja oraz wszystkie 
zgłoszenia pieszych na przejściach. 
Planujemy zmienić na tym skrzyżo-
waniu dotychczasowy system na taki, 
który będzie zawsze wyświetlał sy-
gnał zielony dla któregoś z kierunków. 
Zapewni to minimalną poprawę prze-
jezdności”. – Generalna Dyrekcja nie 
sprzedaje nam nadziei, że to radykal-
nie zmieni sytuację, ale podejmowane 
przez nich działania choć trochę po-
winny poprawić ruch – stwierdza za-
stępca prezydenta Ewa Gładysz. 

 Mariusz Stawicki na XV sesji 
Rady Miasta zaproponował, żeby pod-
nieść też kwestię sygnalizacji na skrzy-
żowaniu ul. Pułtuskiej z Armii Krajo-
wej. – Zmierzyłem czas, kiedy stałem 
tam w korku. Wyliczyłem, że aby skrę-
cić z Armii Krajowej w Pułtuską  

w lewą stronę jest 15 sekund, nato-
miast żeby przejechać ul. Pułtuską  
w stronę Pułtuska około 1 minuty. Róż-
nica jest bardzo duża. Jeśli ul. Armii 
Krajowej ma być elementem naszej 
wewnętrznej pętli miejskiej, to musi 
być przejezdna – zdaniem radnego na-
leży znaleźć mądry kompromis pomię-
dzy zarządcą drogi krajowej, w intere-
sie którego leży płynność ruchu przez 
miasto oraz interesami mieszkańców, 
które w tej sprawie są przez Generalną 
Dyrekcję marginalizowane.

Ewa Gładysz broni mławskiego 
oddziału GDDKiA, który musi się li-
czyć ze zdaniem inżyniera ruchu Ge-
neralnej Dyrekcji w oddziale war-
szawskim. Akcentuje, że po sesjach 
Rady Miasta GDDKiA zasypywa-
na jest sprawami. – Są rozpatrywane  
z całą starannością, chociaż nie zawsze 
nam odpowiada reakcja. Jako zarząd-
ca drogi krajowej też muszą stosować 
się do obowiązujących ich przepisów. 
Z panią kierownik Zduńczyk z Inży-
nierii Miejskiej mogłybyśmy wymienić 
całą litanię zdarzeń, gdzie życzliwość 
GDDKiA była oczywista. Miasto bę-
dzie systematycznie przekazywać Dy-
rekcji wszelkie uwagi mieszkańców, 
bo zarządca drogi musi wiedzieć, że 
jego działania spowodowały nieza-
dowolenie użytkowników – zapewnia  
E. Gładysz. E.B.

Zarządca GDDKiA uprzywilejował drogę krajową, stąd 
korki u zbiegu Tatarskiej i 3 Maja



� gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Ideą przedsięwzięcia było za-
szczepienie mieszkańcom potrzeby 
poprawy wyglądu zamieszkiwanych 
przez nich budynków i przekonanie 
ich, że działając wspólnie są w stanie 
wykonać niezbędne prace remontowe 
we własnym zakresie. Wielu miesz-
kańców podeszło do pomysłu z entu-
zjazmem i zaangażowało się w pra-
ce remontowe (niestety nie wszyscy  
– dlatego też w bloku przy ulicy Okrzei 
13 udało się wyremontować 
jedynie środkową klatkę).  
W ciągu niespełna dwóch mie-
sięcy nieremontowane przez 
lata klatki schodowe przeszły 
prawdziwą metamorfozę. Dziś 
stanowią słuszny powód do 
dumy. 

Partnerami projektów był 
zarządca wspomnianych bu-
dynków – Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego, który 
nieodpłatnie dostarczył mate-
riały do wykonania prac oraz 
Wydział Inżynierii Miejskiej i 
Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta, który przekazał rośliny 
do nasadzenia przed budynkiem 

przy ulicy Wyzwolenia 7. Wszystkie 
projekty były wspierane przez zastęp-
cę prezydenta Ewę Gładysz. 

Miejmy nadzieję, że trud, jakim 
zostały okupione prace zniechęci po-
tencjalnych wandali, a wygląd pięk-
nie odnowionych klatek schodowych 
będzie zachętą do remontu dla miesz-
kańców innych bloków.

Małgorzata Faderewska 

Trud zakończony sukcesem
Sukcesem zakończyły się inicjatywy podejmowane w bieżącym 

roku przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie w ramach projektów socjalnych „Zadbajmy Razem 
I i II” oraz „Zielone podwórko”. Ich adresatami byli mieszkańcy bu-
dynków mieszkalnych, usytuowanych w dzielnicy „Bloki”, przy uli-
cach Wyzwolenia 7 i Okrzei 13. 

Te słowa brzmią mało optymi-
stycznie w obliczu planów Zakładu 
Komunikacji Miejskiej, który z myślą  
o swoich pasażerach zamierza w naj-
bliższych latach montować więcej 
oszklonych wiat. Do tej pory na terenie 
Ciechanowa ustawiono ich 19 (na 116 
istniejących przystanków). 65 przy-
stanków posiada zadaszenia, pozosta-
łe to słupki przystankowe. Potrzeby są 
więc niemałe. A za beztroskę wandali 
trzeba płacić. Uzupełnienie wybitych 
szyb w przystankach autobusowych 

na terenie miasta będzie kosztować 
w tym roku 12 tys. zł. Nauczony do-
świadczeniem ZKM kupi teraz harto-
wane szyby, bo są trudniejsze do wy-
bicia. Szyby to nie jedyny problem. 
Służby zakładu sukcesywnie wymie-
niają zniszczone rozkłady jazdy i zde-
wastowane konstrukcje przystanków, 
które zastępują mocniejszymi – poli-
węglanowymi. Do końca września na 
zakupy wiat oraz bieżącą eksploata-
cję przystanków (naprawy, remonty, 
wymiany rozkładów jazdy na nowe) 

ZKM wydał blisko 
49 tys. zł. Za utrzy-
manie dobrego stanu 
przystanków poza 
Ciechanowem odpo-
wiadają poszczegól-
ne urzędy gmin. Na 
terenie gmin Ciecha-
nów, Gołymin i Gli-
nojeck znajduje się 
61 przystanków ze 
słupkami przystan-
kowymi.

Anna Goszczyńska

12 tys. zł kosztuje wstawienie nowych szyb w wiatach przystanków ZKM

Wandal nie jeździ autobusem?

Zamek Książąt Mazowieckich, 
kościół farny, dzwonnica, brama 
klasztorna, ratusz… Nie ma ciecha-
nowianina, który nie wiedziałby jak 
wyglądają nasze zabytki. O tym, jak 
głęboko ich obecność i wygląd tkwią 
w świadomości mieszkańców świad-
czy chociażby niedawna dyskusja na 
temat pomysłu na rewitalizację zam-
ku, gdzie w zabytkowe mury wkom-
ponowano nowoczesną przeszkloną 
konstrukcję. Czy przygotowywany do 
gruntownego remontu ratusz zmieni 
oblicze? I tak, i nie.

Stary ratusz składa się z części 
wybudowanych w różnym czasie, ale 
powiązanych ze sobą funkcjonalnie. 
Główny budynek powstał w I poło-
wie XIX wieku. To obiekt neogotycki  
z charakterystycznymi narożnymi fila-
rami, ostrołukowymi otworami okien-
nymi i drzwiowymi, czterospadowym 
dachem. Wschodnie skrzydło i mur 
zamykający dziedziniec od strony  

ul. Wodnej i Nadrzecznej 
wybudowano około roku 
1900.

Remont i rozbudowa 
kompleksu budynków prze-
biegać będzie dwustopnio-
wo. Najpierw wyremonto-
wana zostanie zabytkowa 
część, czyli budynek głów-
ny i skrzydło wschodnie (na 
ten właśnie etap prac mia-
sto posiada projekt), potem 
na tyłach powstanie nowo-
czesny obiekt, połączony 
architektonicznie i funk-
cjonalnie z zabytkowym. 
Wykonany na zamówienie 
Urzędu Miasta projekt re-
montu ratusza nie zakła-
da drastycznych zmian  
w zabytkowej części obiek-
tu, jest zgodny z wytyczny-

mi konserwatora zabytków. Gruntow-
ne zmiany czekają wnętrza budynku. 
Ze względu na zły stan techniczny 
drewniane schody zastąpione zosta-
ną niepalnymi o stalowej konstruk-
cji. Zaprojektowano też nową, żelbe-
tową klatkę schodową. Wyburzone 
będą wszystkie ścianki działowe.  
W wyremontowanym wschodnim 
skrzydle planuje się umieścić Urząd 
Stanu Cywilnego i Salę Ślubów z od-
dzielnym wejściem od strony Pl. Jana 
Pawła II. Obiekt będzie przystosowa-
ny do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Wejście do skrzydła wschod-
niego ulokowano bezpośrednio na 
poziomie terenu, bez zbędnych scho-
dów i podjazdów. Na parterze zapro-
jektowano łatwo dostępną toaletę. 
Cały budynek będzie dostępny dla 
niepełnosprawnych po wykonaniu II 
etapu inwestycji – rozbudowy obiek-
tu, której projekt będzie gotowy w po-
łowie przyszłego roku.

A.G.

Stary ratusz jak nowy
Czy ciechanowski ratusz, jeden z najcenniejszych ciechanow-

skich zabytków zmieni swoje oblicze? Miasto posiada już projekt 
jego remontu opracowany przez Studio Form Architektonicznych 
PANTEL z Olsztyna. Zanim jednak przystąpi do dzieła musi dopeł-
nić szeregu formalności. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę (wy-
stąpił już o nie wykonawca projektu) ogłoszony zostanie przetarg na 
wykonawstwo robót.

Od lat nie remontowany ratusz wymagał wielu bieżących 
napraw 

– Od wielu lat codziennie rano dojeżdżam do pracy miejskim auto-
busem. Pamiętam czasy, kiedy na moim przystanku stał zwykły słupek  
z tabliczką. Bez kawałka daszku, pod który można by się schować pod-
czas deszczu. Ten przystanek, który nam postawiono jest naprawdę ładny  
i funkcjonalny – zadaszony i oszklony. Któregoś rana była straszna plu-
cha. Jakież było moje zdumienie i złość, kiedy okazało się, że ktoś wybił 
szybę właśnie z tej strony, z której najbardziej wiało i zacinał deszcz. 
Dookoła leżały jeszcze odłamki szkła… – opowiada pani Helena.

Nowa wiata przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych

Mieszkańcy bloku przy ul. Wyzwolenia z zapałem 
malowali klatkę schodową 

Zmienił się bowiem status na-
uczycieli. W Karcie Nauczyciela nie 
funkcjonuje już jako „funkcjonariusz 
państwowy”, ale „publiczny”. Za-
wdzięczamy to zmianie ustawy o sys-
temie oświaty. Z prawa do ochrony 
wynikającej z Kodeksu karnego ko-
rzystają wszyscy nauczyciele podle-
gający przepisom Karty Nauczyciela. 
Katalog przestępstw przeciwko funk-
cjonariuszom publicznym jest długi: 
od naruszenia nietykalności cielesnej 

podczas wykonywania obowiązków 
służbowych, dopuszczenie się czyn-
nej napaści na funkcjonariusza pu-
blicznego, stosowanie wobec niego 
groźby bezprawnej lub przemocy, aż 
po znieważenie. Takie zachowania  
w szkole wydają się nie do pomyśle-
nia, a jednak się zdarzają. Teraz grożą 
za nie surowe kary – od grzywny do  
1 roku (za znieważenie), a nawet do  
3 lat pozbawienia wolności (w przy-
padku napaści).

red. 

Uczniowie,  
uwaga na czyny i słowa!
Obraźliwe czyny lub gesty, czasem wręcz fizyczna napaść – na ta-

kie przykrości ze strony uczniów są czasem narażeni nauczyciele. Od 
kwietnia tego roku takie znieważenie pedagoga jest przestępstwem 
ściganym z oskarżenia publicznego. 
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Z prac Wydziału
Inżynierii Miejskiej

Uwaga na progi zwalniające
Na ul. Smorawińskiego powróciły progi zwal-

niające. Kierowcy nagminnie łamali tu przepisy 
ruchu drogowego, nie stosując się do ograniczenia 
prędkości w strefie zamieszkania. Progi pojawiły się 
też na innych ulicach: Baczyńskiego i Żeromskie-
go – na odcinku od Letniej do Baczyńskiego, przed 
skrzyżowaniem z ul. Marii Dąbrowskiej dla obu 
kierunków ruchu. Tam, gdzie w tym rejonie nie ma 
chodników stanęły znaki ograniczające prędkość do  
30 km/h oraz ostrzegawcze – „piesi”. Progi zwal-
niające  zamontowano na wyjeździe z parkingu przy 
krytej pływalni oraz na terenie parkingu szkolnego 
Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Płońskiej. Progi 
na ul. Smorawińskiego zakupił Urząd Miasta, a po-
zostałe Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Zmiana organizacji ruchu 
 na Rycerskiej

W listopadzie ustawiono nowe znaki na ul Ry-
cerskiej. Organizacja ruchu drogowego wyznacza 
pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach, wpro-
wadza ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/h 
oraz zakaz wjazdu samochodów ciężarowych z wy-
jątkiem służb komunalnych i zaopatrzenia.

Obowiązkowe czipowanie psów
W ciechanowskich lecznicach dla zwierząt koń-

czą się bezpłatne mikroczipy służące do znakowa-
nia psów. Zapłacił za nie Urząd Miasta, dzięki temu 
mieszkańcy mogli bez odpłatności oznakować swo-
ich pupilów. W 2006 r. Urząd kupił 900 mikroczi-
pów, a w tym –  700. W przyszłym roku miasto po-
nownie zamierza przeznaczyć kwotę 25 tys. zł na ich 
zakup. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta od czerwca tego roku ciechanowianie mają 
obowiązek znakowania swoich czworonogów. Eg-
zekwują go miejscy strażnicy, którzy podczas ruty-
nowych kontroli sprawdzają, czy właściciele psów 
posiadają dowód szczepienia psa, czy opłacili poda-
tek i czy pies został zaczipowany. Jeśli któryś z tych 
obowiązków został niedopełniony udzielają pouczeń 
i obligują do uzupełnienia braków. A.G.

Mieszkańcy dolnego odcinka ul. Pułtuskiej są 
niezadowoleni z faktu, że remont drogi krajowej nr 
60 ominął wyłożony brukiem fragment ulicy między 
ul. Wojska Polskiego a Zagumienną. Zalaniu asfal-
tem tego odcinka drogi sprzeciwił się Urząd Ochro-
ny Zabytków. Powód? To jedyny zabytkowy frag-
ment Pułtuskiej, który zachował dawny przebieg  
i wygląd. Skargi mieszkańców w tej sprawie dotarły 
do Urzędu Miasta. – Pułtuska to droga krajowa, ad-
ministrowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-

Spór o zabytkowy bruk
jowych i Autostrad. Miasto nie może tu decydować 
o zakresie remontu. W sprawie bruku kategorycznie 
wypowiedział się konserwator zabytków. Okazało 
się także, że przebudowa chodnika w dolnym odcin-
ku Pułtuskiej, której chciało się podjąć miasto (były 
już materiały i wykonawca remontu), także wymaga 
zgody i przestrzegania szczegółowych wytycznych 
konserwatora – wyjaśnia Ewa Gładysz, zastępca 
prezydenta Ciechanowa.

A.G.

Projekt współfinansownay ze środków Unii 
Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

e-Urząd do końca roku
Trwa montaż urządzeń i oprogramowania niezbędnego do wdrożenia i obsługi publiczne-

go, interaktywnego systemu usług administracji samorządowej e-Urząd (Etap I)”. To nowo-
czesne rozwiązanie będzie dla mieszkańców dużym ułatwieniem w załatwianiu urzędowych 
spraw.

W listopadzie firma montująca system zapre-
zentuje jego prototypową wersję skonfigurowaną 
do potrzeb i specyfiki pracy Urzędu Miasta – jego 
struktury organizacyjnej, formularzy, drogi obiegu 
dokumentów. Zaprezentowany zostanie także zmo-
dernizowany Biuletyn Informacji Publicznej.

Jakie zalety ma e-Urząd? Dla mieszkańców 
– dostęp do Urzędu przez całą dobę, siedem dni  
w tygodniu za pośrednictwem internetu. Bez wycho-
dzenia z domu załatwią formalności związane z za-
łożeniem firmy, zapiszą się na wizytę do prezydenta, 
uzyskają informację o nadanych noworodkom nu-
merach PESEL. Interesanci będą też mogli śledzić 
przebieg swojej sprawy.

System zapewnia elektroniczny obieg dokumen-
tów wewnątrz Urzędu, usprawnia przepływ infor-
macji, co znacznie skróci czas obsługi interesanta. 
Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie zapewniać 
będą bezpieczne funkcjonowanie urzędowych baz 
danych. Dodatkowo planowane jest uruchomienie 
internetowej skrzynki podawczej, do której będzie 
można składać wszelkie pytania dotyczące działal-
ności Urzędu. Elektroniczny dostęp do systemu będą 
miały także osoby, które nie posiadają w domu łącza 

internetowego. W ramach inwestycji zaplanowano 
montaż trzech infokiosków (na terenie MOPS-u, kry-
tej pływani oraz w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 
Wodnej 1), które umożliwią dostęp do elektronicz-
nych usług oraz swobodne poruszanie się po inter-
necie. Zakończenie budowy systemu planowane jest 
na grudzień. Wartość projektu to 2,4 mln zł, z czego 
połowę miasto pozyskało z Unii Europejskiej.

A.G.

Nowe urządzenia usprawnią pracę urzędników

Miłośnicy łyżew szykujcie sprzęt!
Wraca sztuczne lodowisko. Tym razem już własne. Władze miasta przeznaczyły na jego 

zakup 700 tys. zł. Podobnie jak w ubiegłym roku obiekt rozstawiono na wielofunkcyjnym 
parkingu przed nową halą sportową. Trwa zamrażanie kolejnych warstw lodowej tafli, aż 
do osiągnięcia wymaganej grubości lodu. Jeszcze chwila cierpliwości i zapraszamy na śli-
zgawkę!

Sztuczne lodowisko wypożyczone na próbę w 
ubiegłym roku okazało się strzałem w dziesiątkę. Od 
grudnia do marca cieszyło się niesłabnącym powo-
dzeniem. Mimo często niekorzystnych warunków at-
mosferycznych z uciech na lodzie skorzystało w tym 
czasie 14,5 tys. osób: od maluchów po osoby prze-
żywające trzecią, a nawet czwartą młodość. Podczas 

Na progu kierowca musi zwolnić niemal do zera

W tym sezonie  
ciepło nie zdrożeje
Dobra wiadomość dla klientów miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Mimo 
wzrostu cen węgla (o ok. 10%) oraz prognozo-
wanych podwyżek cen prądu, PEC nie zamierza 
podnieść opłat za ciepło dostarczane odbiorcom 
indywidualnym i firmom. W styczniu 2007 r. 
opłaty wzrosły o 1,2%. Jeśli okaże się, że ko-
nieczna będzie następna podwyżka, to można jej 
się spodziewać dopiero po I półroczu przyszłe-
go roku.

ferii nieodpłatnie z obiektu skorzysta-
ły setki dzieci i młodzieży z miejskich 
szkół, a także uczestników akcji „Ferie 
w mieście”.

Nowe lodowisko ma tę samą wiel-
kość co poprzednie (20 na 40 m), ale 
jest nowocześniejsze. Pomieści jed-
norazowo ok. 100 osób. Będzie czyn-
ne codziennie w godzinach 8.00-13.00  
i 15.00-20.00. Podczas przerwy tafla 
będzie odśnieżana i konserwowana. 
Ceny biletów pozostaną bez zmian.  
Z biletów ulgowych (2 zł, czas pobytu 
na lodowisku dowolny) korzystać będą 
mogły dzieci, młodzież i studenci po 

okazaniu legitymacji. Normalne bilety wstępu kosz-
tować będą 4 zł. W pobliskiej hali sportowej dzia-
łać będzie wypożyczalnia łyżew. Koszt ich wypoży-
czenia to 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji uzupełnił wyposażenie 
lodowiska o maszynę do czyszczenia lodu.

A.G.

Oficjalne otwarcie lodowiska nastąpi 6 grudnia
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Nie zwlekaj!  
Wymień stary dowód  

na nowy
Trwa wymiana starych dowo-

dów osobistych (zielone książecz-
ki) na nowe (plastikowe). Reali-
zację tak dużego przedsięwzięcia 
rozłożono na 7 lat, stąd rok 2007 
jest ostatnim przewidzianym usta-
wowo terminem. W Ciechanowie 
jeszcze 4900 osób nie wymieni-
ło dowodów. Wymiana trwa tyl-
ko do 31 grudnia 2007 r. i termin 
ten nie zostanie przedłużony. Do 
31 marca 2008 r. wydłużono jedy-
nie czas legitymowania się starymi 
dowodami. Urząd Miasta apeluje, 
żeby nie czekać z wymianą dowo-
du osobistego na ostatnią chwilę, 
lecz zrobić to już teraz. Wnioski 
należy składać osobiście w Biurze 
Obsługi Interesanta UM (ul. Wod-
na 1) od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.00–15.30 (we wtorki 
9.00–16.30). W grudniu Urząd 
Miasta wprowadza dodatkowe 
godziny pracy. Mieszkańcy będą 
mogli dopełnić formalności rów-
nież w soboty w godz. 8.00-13.00. 
Osoby wymieniające dokument 
tożsamości mogą przy wypełnianiu 
wniosków skorzystać na miejscu  
z pomocy urzędnika. Osoby starsze 
i chore mogą telefonicznie poprosić  
o przyjazd urzędnika do domu. 
Przypominamy, że do wniosku na-
leży dołączyć 2 zdjęcia, odpis aktu 
urodzenia lub małżeństwa oraz po-
twierdzenie opłaty w kwocie 30 zł.

Uchwały Rady Miasta 
Ciechanów podjęte  

na XV Sesji  
25 października 2007 r.

Nr 101/XV/07  – w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży lokali w domu 
mieszkalnym.
Nr 102/XV/07  – w sprawie określe-
nia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych.
Nr 103/XV/07  – w sprawie ustalenia 
liczby nowych licencji na wykonywa-
nie transportu drogowego taksówką 
na terenie miasta Ciechanowa.
Nr 104/XV/07  – w sprawie przejęcia 
pojazdów na własność Gminy Miej-
skiej  Ciechanów.
Nr 105/XV/07 – w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2007 rok.
Nr 106/XV/07  – w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Dzielnica Przemysłowa 
II” w Ciechanowie.
Nr 107/XV/07  – w sprawie wyboru 
ławników do orzekania w Sądzie Re-
jonowym w Ciechanowie.
Nr 108/XV/07  – w sprawie wyboru 
ławników do orzekania w Sądzie Re-
jonowym w Ciechanowie – Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Nr 109/XV/07  – w sprawie wybo-
ru ławników do orzekania w Sądzie 
Okręgowym w Płocku.

W sesji uczestniczyli uczniowie II klasy gimnazjum Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego pod opieką wychowawczyni Joanny Śpiewak. – Pytam tych 
młodych ludzi, czy to ich interesuje i wszyscy potwierdzili, że tak. Trzeba się  
w ten sposób uczyć, przygotowywać do dorosłego życia i zajmowania się 
sprawami miasta – chwalił pomysł takiej lekcji wychowawczej gość sesji poseł 
Mirosław Koźlakiewicz

Cały harmonogram dużych zadań 
inwestycyjnych, tych, które będą mia-
ły kluczowe znaczenie dla rozwoju 
miasta można znaleźć w budżecie mia-
sta na rok 2008. – To są zadania o du-
żym ciężarze gatunkowym  
i finansowym. One zde-
terminują naszą pracę 
w najbliższych latach,  
a zasadniczym proble-
mem będą zdolności fi-
nansowania tych zadań 
– podkreślał prezydent 
Waldemar Wardziński. – 
Cały plan działania opie-
ramy na tym, że uda nam 
się pozyskać na inwe-
stycje środki z zewnątrz, 
znacząco wyższe niż te, 
które możemy wypraco-
wać sami. 

Dwa spośród pro-
jektów miasta zapisano  
w Regionalnym Progra-
mie Operacyjnym dla Ma-
zowsza. Mają ogromną 
szansę na dofinansowanie 
ze środków unijnych, bo 
samorząd województwa 
mazowieckiego uznał je za prioryte-
towe dla naszego regionu. To budowa 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki 
Odpadami za 88 mln zł oraz wewnętrz-
nej pętli drogowej łączącej dzielni-
ce Ciechanowa, zadanie o kosztorysie 
około 120 mln zł. Miasto w najbliż-
szych planach ma jeszcze rewitaliza-
cję centrum za ponad 20 mln zł, ratusza 
(7 mln) oraz rozbudowę i moderniza-
cję bazy sportowo-rekreacyjnej mia-
sta (ponad  25 mln). – Prace na tymi 
wszystkimi projektami chcemy zacząć 
w przyszłym roku. Inwestycje są już  
w znaczącym stopniu przygotowane od 
strony dokumentacyjnej – poinformo-
wał prezydent. 

Pętla miejska
 Zadanie nosi nazwę „Poprawa 

regionalnego systemu transportowe-
go przez budowę w Ciechanowie pę-
tli”. – Mam nieoficjalną informację, że 
prawdopodobnie na przełomie roku sa-
morząd miasta i samorząd wojewódzki 
podpiszą wiążącą umowę w tej spra-
wie – poinformował W. Wardziński. 
Częścią tej inwestycji jest przebudowa 
ul. Armii Krajowej. – Tu prace są za-
awansowane, jest decyzja środowisko-
wa, pozostały jeszcze drobne fragmenty 
gruntów do wykupienia. Kiedy to do-
pniemy, ruszamy z pracami – obiecał 
prezydent. 

 Jest już też koncepcja przebiegu 
pętli na przedłużeniu ul. Armii Kra-
jowej aż do ul. Wojska Polskiego.  
W pracach nad tym fragmentem in-
westycji miasto chce wykorzystać tak 
zwaną specustawę, która pozwala na 

wykupienie gruntów w przyśpieszo-
nym trybie. Według wstępnych zało-
żeń ta część pętli ma powstać do roku 
2010. Na odcinku od ul. Mleczarskiej 
do ul. Tysiąclecia wykup gruntu za-

cznie się w 2008 r. – środki na wykup 
są zapisane w przyszłorocznym budże-
cie. Miasto jest w trakcie rozstrzygnięć 
przetargowych na wykonanie kon-
cepcji kolejnego fragmentu pętli: od  
ul. Płockiej, przez Gąsecką, Sienkie-
wicza, Kargoszyńską, Gostkowską  
z powrotem do Wojska Polskiego, wraz  
z nową przeprawą mostową przez Ły-
dynię. Ta część zadania jest przewidy-
wana do wykonania po roku 2010. 

Gospodarka odpadami
 Na „Zintegrowany gospodarki 

odpadami komunalnymi” praktycz-
nie mamy zagwarantowane pienią-
dze, ale pozostaje problem związany  
z rejestracją Celowego Związku Gmin. 
Związek łączy 27 gmin powiatów: cie-
chanowskiego, przasnyskiego, puł-
tuskiego i makowskiego, które chcą 
prowadzić wspólną gospodarkę od-
padami. Rada Miasta już dwukrotnie 
podejmowała uchwałę o przystąpieniu 
do Związku Gmin. Prezydent ujaw-
nił kulisy zwłoki. – Były pewne uwagi 
ze strony wojewody dotyczące statutu 
Celowego Związku Gmin. Złożyliśmy 
ponownie dokumenty i przed kilkoma 
dniami one do nas wróciły. Znów z ad-
notacją, że pewnych drobnych zmian  
w którejś gminie nie podano w proto-
kole, w związku z tym wojewoda cofnął 
wszystko z powrotem. Jestem tym zbul-
wersowany. Nie wchodziliśmy na drogę 
sporu prawnego ze służbami prawnymi 
pana wojewody, tylko realizowaliśmy 
dokładnie wcześniejsze zalecenia jego 
prawników. Mam nadzieję, że sprawa 
ruszy, kiedy zmieni się wojewoda.

Obiekty rekreacyjne
 „Rozbudowa i modernizacja obiek-

tów rekreacyjnych” dotyczy obiektów 
sportowych i bazy hotelowej. Zadanie 
trzeba pilnie wykonać, jeśli chcemy 

mieć szansę na współ-
organizację Euro 2012. 
Ciechanów zgłosił już 
chęć przyjęcia jednej  
z ekip biorących udział 
w Mistrzostwach Euro-
py w piłce nożnej. Sto-
sowne zgłoszenia trafiły 
do Polskiego Związku 
Piłki Nożnej oraz do 
wojewody. – Informa-
cja wojewody o nabo-
rze zgłoszeń inwestycji 
związanych z Euro 2012 
ukazała się na stronach 
internetowych Urzędu 
Wojewódzkiego 5 paź-
dziernika, z terminem 
składania wniosków 
do 15 października. 
Mieliśmy praktycznie 
10 dni, żeby przygo-
tować dość szczegó-
łowy materiał według 

określonych kryteriów, ale zdążyliśmy 
– relacjonował W. Wardziński. Teraz 
miasto, podobnie jak inni chętni, musi 
jeszcze złożyć dodatkowe uzupełniają-
ce informacje. –  Wszystko jest jeszcze 
na wstępnym etapie, ale niezależnie 
od tego przygotowujemy studium wy-
konalności dla tego zadania. Jeśli się 
okaże, że zewnętrzna pomoc finanso-
wa będzie mocno ograniczona, to być 
może w części zawęzimy inwestycję, ale 
od niej nie odstąpimy – zapewnił pre-
zydent.

Krubin
Na swoją kolej czeka też Krubin. 

Budowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz dróg w tej dzielnicy po-
chłonie około 20 mln zł. – To zada-
nie będzie w pewnym sensie zadaniem 
łączonym. W części mamy już pewną 
znaczącą gwarancję finansowania, 
ponieważ ZWiK robi duże projekty in-
westycyjne, które mają realną szansę 
na wsparcie środkami zewnętrznymi 
– powiedział prezydent Wardziński. 
Projekt Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji dotyczy również terenu Kru-
bina. Prezydent dodał, że w Urzędzie 
Miasta kończą się prace nad miejsco-
wym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla Krubina – to pierwszy 
niezbędny krok do zmian, tak oczeki-
wanych przez mieszkańców. Kolej-
nym krokiem, po uchwaleniu planu 
przez Radę Miasta, będzie opracowa-
nie studium wykonalności dla całego 
projektu. 

Ewa Blankiewicz

XV sesja Rady Miasta

Inwestycje za 300 milionów zł
W najbliższych latach Ciechanów czeka kilka dużych wielomilionowych zadań inwestycyjnych. To 

oznacza żmudne uzgodnienia prawne, opracowanie setek stron dokumentacji technicznych, poważne ob-
ciążenie budżetu i ogromną odpowiedzialność dla władz miasta i urzędników. Budowa wewnętrznej pętli 
miejskiej, zintegrowany system gospodarki odpadami, rozbudowa i modernizacja obiektów rekreacyj-
nych, modernizacja i rewitalizacja centrum miasta oraz ratusza, Krubin. Nie zabraknie też mniejszych 
zadań. Prezydent Waldemar Wardziński mówił o tych projektach na XV sesji Rady.
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Interpelacje radnych
Grażyna Derbin poprosiła o umieszczenie w planach inwestycyjnych na lata 2008-
2010, jeśli budżet pozwoli,  budowy kilku ulic na Kargoszynie: Zuzanny Morawskiej 
(przedłużenie ul. Parkowej), Słowackiego, Gałczyńskiego, Kasprowicza i Norwida. 
Wszystkie wymienione ulice powstały ponad 40 lat temu. Przekazała też uwagi kie-
rowców, jakim utrapieniem są korki na światłach po zakończeniu remontu drogi nr 
60. Radna zapytała, czy miasto podejmowało rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad (właściciel drogi), żeby ten stan rzeczy uległ poprawie.
Agnieszka Bukowska zapytała o koszt wydawania „Gazety Samorządowej” na prze-
strzeni 5 miesięcy. 
Mariusz Stawicki chciał się dowiedzieć o możliwość zlokalizowania na terenie mia-
sta bezprzewodowego dostępu do Internetu w wydzielonych miejscach. Radny sły-
szał o powstaniu takiego punktu w okolicach pływalni przy okazji realizacji progra-
mu e-Urząd. Zapytał też, czy w planach są rozważane inne takie punkty. 
Józef Borkowski otrzymał informację, że władze Ciechanowa planują utworzenie w 
Urzędzie Miasta zespołu urbanistów, którzy zajęliby się przygotowaniem miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego. Radny chciał się upewnić, na jakim 
etapie są przygotowania do powstania takiej komórki.
Elżbieta Latko w imieniu mieszkańców zapytała prezesa ZWiK, czy jest zakoń-
czony montaż przyłączy ul. Wiosennej i kiedy zostanie uporządkowana grun-
towa nawierzchnia tej drogi? Poinformowała, że mieszkańcy z osiedla „Kwia-
towe” dziękują za zreperowanie nawierzchni asfaltowego odcinka ul. Wesołej  
i jednocześnie zwracają się z prośbą o przyspieszenie uporządkowania pobocza tej 
drogi. Radna przekazała też prośbę mieszkańców ul. Działkowej o wyrównanie od-
cinka tej ulicy od Konwaliowej do Śmiecińskiej. Zapytała również, na jakim etapie 
realizacji jest wykup pasa ziemi na poszerzenie ul. Różanej. 
Stanisław Kęsik poprosił o informację, czy podjęta w poprzedniej kadencji uchwała 
o opłatach adiacenckich nie wymaga zmian w związku ze zmianą ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami. Radny wnioskował też o podcięcie konarów lip przy ul. Stra-
żackiej, gdyż nie mieszczą się pod nimi podjeżdżające pod CKiSz autokary. Drzewa 
zaciemniają też okna w Szkole Muzycznej.
Tomasz Kałużyński odnosząc się do artykułu w Gazecie Samorządowej poin-
formował, że na rzecz remontu drogi krajowej nr 60, prowadzonej przez GDD-
KiA, lobbowali również senator Janina Fetlińska, poseł Robert Kołakowski oraz 
minister Wojciech Jasiński. Radny poprosił też o klarowne formułowanie tytu-
łów, pod którymi są umieszczane kwoty zmian w budżecie, ponieważ chodzi  
o przepływ środków finansowych. oprac. E.B.

Urbaniści potrzebni od zaraz

 – Z analizy, której dokonaliśmy w 
Wydziale Działalności Gospodarczej 
wynika, że w ciągu ostatnich pięciu 
lat składano rocznie do 5 wniosków, 
w niektórych latach żadnego. Wska-
zaliśmy tę liczbę trochę na wyrost, 
bo chcemy uniknąć sytuacji, w której 
bylibyśmy zmuszeni do wydania de-
cyzji odmownych – wyjaśnia kierow-
nik Wydziału Andrzej Bogucki. W tej 
chwili w naszym mieście jest 47. po-
siadaczy licencji. Nie wiadomo, czy 
wszyscy prowadzą działalność, bo 
taksówkarze stojący na 4 miejskich 
postojach narzekają na niskie zarob-
ki. Z kolei niektórzy mieszkańcy skar-
żą się na brak taksówek. Trudno o nie 

Przybędzie taksówek?

zwłaszcza nocą. Być może sytuacja 
zmieni się na lepsze, bo w ciągu ostat-
nich miesięcy do Urzędu Miasta zgło-
siły się już trzy osoby, zainteresowa-
ne uzyskaniem licencji w przyszłym 
roku. – Jeśli możemy, staramy się iść 
na rękę taksówkarzom –mówi zastęp-
ca prezydenta Cezary Chodkowski, po 
którego interwencji TP SA obiecała 
ostatnio wymienić starą budkę z po-
stoju przy ul. 17 Stycznia na nowocze-
sną. W ubiegłym roku na prośbę tak-
sówkarzy z ul. Grodzkiej wydzielono 
ich postój linią przerywaną na jezdni. 
Dziś można tam bezpiecznie otwierać 
drzwi od strony kierowcy.

E.B.

W Ciechanowie wzrasta zaintere-
sowanie mieszkaniami w budynkach 
wielolokalowych i w budownictwie 
jednorodzinnym. Nie tylko dewelope-
rzy poszukują terenów pod inwesty-
cje. Żadna z nich nie ruszy bez miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Wydział Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miasta jest za-
walony pracą. W Urzędzie pojawił się 
pomysł powołania dodatkowego ze-
społu urbanistów. – Chcemy taką ko-
mórkę uruchomić od przyszłego roku. 
Na początek będą to może dwie lub 
trzy osoby. Procedurę wyłonienia pra-
cowników postaramy się przeprowa-
dzić do końca roku – informuje zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz. Zespół 
na początek zajmowałaby się planami  
o mniejszym zakresie oraz zmianami 

miejscowych planów. – Teraz wszyst-
kie pracownie urbanistyczne są bar-
dzo obłożone zamówieniami. Czeka 
się w nieskończoność, po pierwsze, 
żeby zgłosiły się do przetargu, a po-
tem, żeby terminowo wykonały przyję-
te zobowiązania. Własny zespół będzie 
kosztował, ale się opłaci – zapewnia 
E. Gładysz. Pomysł powołania komór-
ki urbanistów chwali przewodniczą-
cy Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Józef Borkowski. – Jest to przedsię-
wzięcie bardzo trafne i potrzebne, bo 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego i brak wystarczającej 
kadry urbanistów przygotowujących 
te plany ograniczają rozwój budow-
nictwa – mówi przewodniczący.

E.B.

Powołano nowych ławników
Podczas XV sesji Rady Miasta powołano ławników na kadencję 2008-2011. 

W wyniku tajnego głosowania do Sądu Rejonowego w Ciechanowie – Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wybrane zostały następujące osoby: Stani-
sław Chmieliński, Katarzyna Dzilińska, Teresa Kownacka, Jadwiga Kwaśniew-
ska, Hanna Lubczyńska, Barbara Skawińska, Wiesława Stańczak, Mirosław 
Woźniak, Katarzyna Zmudczyńska i Barbara Żelech. W Sądzie Rejonowym 
w Ciechanowie reprezentować będą nas też: Małgorzata Barczyk, Władysław 
Czarnecki, Maria Dalecka, Danuta Grzechocińska, Ewa Jankowska, Stanisława 
Jędrzejczak, Marianna Karczewska, Lech Komenda, Joanna Kowalska, Boże-
na Lech, Elżbieta Lizak, Anna Maliszewska, Wiesław Mostowy, Alina Pajer, 
Małgorzata Poznańska, Krystyna Pieńkowska, Piotr Rogowski, Irena Skwarska, 
Barbara Stępska, Mirosława Szczudełek, Irena Urban i Wiesława Żagiel. Do 
Sądu Okręgowego w Płocku powołano: Elżbietę Majewską, Annę Nowak, Bar-
barę Obidzińską, Irenę Sawicką i Marię Wróblewską.      

Przetarg na Strefę
Trwa procedura przetargowa, pozwalająca wyłonić wykonawcę  

i operatora Strefy Płatnego Parkowania. Do przetargu stanęły 3 fir-
my. Termin składania ofert upłynął 7 listopada. Komisja przetargo-
wa sprawdza je pod względem formalnym i merytorycznym. Przypo-
minamy na jakich zasadach będziemy parkować w przyszłym roku.

 Strefą Płatnego Parkowania miej-
scy radni objęli Plac Jana Pawła II 
oraz ulice: Warszawską, Kopernika 
(na odc. od ul. Ściegiennego do Mał-
gorzackiej) i Ściegiennego (na odc. 
od Warszawskiej do Strażackiej).  
W strefie znajduje się około 300 
miejsc parkingowych. Za parkowanie 
będziemy płacić w dni powszednie 
(od poniedziałku do piątku) w godzi-
nach od 9.00 do 18.00 oraz w soboty 
od 9.00 do 14.00. Opłaty za parkowa-
nie nie obowiązują w niedziele i dni 
świąteczne. Stawki za parkowanie  
w SPP zgodnie z uchwałą Rady Miasta 

Ciechanów są na-
stępujące: 1,50 zł 
– za pierwszą go-
dzinę parkowania, 
1,80 zł – za drugą, 
2,10 zł – za trzecią, 
1,50 zł – za każdą 
następną (powy-
żej trzech godzin). 
250 zł miesięcz-
nie zapłacą osoby, 
które będą chcia-
ły korzystać z za-
strzeżonego stano-
wiska postojowego 
„koperta”. Będzie 
także możliwość 

wykupienia abonamentów na parko-
wanie. Abonament tygodniowy od sa-
mochodu osobowego wyniesie 45 zł, 
2-tygodniowy – 85 zł, 3-tygodniowy 
125 zł, miesięczny – 165 zł. Abona-
ment roczny (na podstawie identyfi-
katora) będą mogły wykupić osoby 
zameldowane na pobyt stały lub cza-
sowy i mieszkające w granicach SPP. 
Będzie on kosztował 60 zł. Za nieuisz-
czenie opłaty za parkowanie pobierana 
będzie opłata dodatkowa w wysokości 
50 zł, a za przekroczenie czasu parko-
wania trzeba będzie dopłacić 15 zł.

A.G.

ZWiK przygotowuje dokumentację wodociągowej rewolucji w mieście

Ambitne plany ZWiK
Plan modernizacji i rozbudowy 

miejskiej sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej Ciechanowa, przygotowany 
przez Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji został wpisany na listę inwesty-
cji ważnych dla Mazowsza. To solid-
na podstawa do ubiegania się o unijne 
fundusze. W planie na lata 2008-2012 
znalazło się wiele kosztownych, bar-
dzo pilnych zadań, m.in. wymiana 
sieci wodociągowej w dzielnicy Blo-

ki i w ul. Warszawskiej, rozbudowa 
oczyszczalni ścieków, budowa kolek-
tora sanitarnego przez ulice: Fabrycz-
ną, Sienkiewicza do Śmiecińskiej. Na 
Krubinie i Bielinie ma powstać ocze-
kiwana kanalizacja sanitarna. Zmia-
ny nie ominą ul. Płońskiej, Wojska 
Polskiego, Gruduskiem i Przasny-
skiej. Wstępnie szacowany koszt  tego 
ogromnego przedsięwzięcia to prawie 
22 mln. zł.

red.

Strefa płatnego parkowania obejmie także miejsca postojowe  
w okolicach ul. Ściegiennego

Na XV sesji Rady ustalono, że Urząd Miasta może wydać 10 no-
wych licencji na prowadzenie taksówek. Dlaczego akurat tyle? 
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„Polski Kupiec Roku 2007”  
dla Andrzeja Bayera

Wśród laureatów konkursu „Polski Kupiec Roku 2007” w bran-
ży usługi znalazł się Zakład Optyczny państwa Teresy i Andrzeja 
Bayerów z Ciechanowa, nominowany przez Mazowiecką Izbę Go-
spodarczą. To jedyna firma z Województwa Mazowieckiego, która 
otrzymała ten zaszczytny tytuł.

Zakład Optyczny ma 30-letnią tra-
dycję. Był pierwszym w mieście pry-
watnym zakładem w dziedzinie optyki 
okularowej. Zakład stopniowo wypo-
sażano w nowoczesne, specjalistyczne 
przyrządy i urządzenia okulistyczne. 
Firma kilkakrotnie zmieniała siedzibę, 
aż w 2004 r. w wybudowanym wła-
snym obiekcie otwarto nowy zakład 

optyczny z gabinetem okulistycznym 
przy ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych 26. W gabinecie przyjmowani 
są także pacjenci w ramach kontrak-
tu z NFZ.

Organizator konkursu „Polski Ku-
piec Roku 2007” Stowarzyszenie im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego szcze-
gółowo analizowało informacje o kan-
dydatach do tytułu, prowadziło wizje 
lokalne, badało dokumenty świad-
czące o terminowym rozliczaniu się  
z Urzędem Podatkowym i ZUS.  
Z uwagi na wysokie wymagania  
w tym roku nie przyznano maksy-
malnej ilości tytułów, dlatego w Zło-
tej Dwudziestce znalazło się 13 z 51 
nominowanych firm. Rangę konkursu 
potwierdza patronat Ministra Gospo-
darki oraz współorganizatorów: Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich 
oraz World Trade Center Poznań.– 
Ten sukces to zasługa wielu osób. 
Chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy się do niego przyczynili: mo-
jej żonie Teresie, współpracownikom  
i pracownikom – mówi A. Bayer.

A.G.

Do Urzędu wpłynęło 25 wnio-
sków o wydanie zezwoleń na pro-
wadzenie obiektów handlowych już 
działających i 1 wniosek na obiekt, na 
który wydano dopiero pozwolenie na 
budowę. Za niedopełnienie obowiąz-
ku rejestracji (dotyczy zarówno skle-
pów już działających, jak i powsta-
jących) grozi wysoka grzywna – od 
10 tys. do 1 mln zł! Prezydent Mia-
sta wydał już 15 zezwoleń na prowa-
dzenie obiektów wielkopowierzch-
niowych o maksymalnej powierzchni 
sprzedaży powyżej 400 m2 do 1000 
m2 i 10 zezwoleń na obiekty powyżej 
1000 m2 do 2000 m2. Przeważają pla-
cówki handlowe, w których prowadzi 
się sprzedaż artykułów spożywczo-
przemysłowych. W pozostałych – ma-
teriały budowlane i meble. Wydano 

Rejestracja wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych dobiega końca

17 października minął termin zgłaszania prezydentowi miasta 
faktu prowadzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 
(o powierzchni sprzedaży ponad 400 m2).

także zezwolenia trzem salonom sa-
mochodowym. Na zezwolenie czeka 
1 przedsiębiorca, który wystąpił o nie 
na działalność obiektu o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2.

 Informujemy przedsiębiorców 
prowadzących działalność w obiek-
tach handlowych powyżej 400 m2, któ-
rzy  nie wystąpili jeszcze o stosowne 
zezwolenie, że nadal powinni składać 
wnioski w tych sprawach. Informa-
cji dotyczących warunków uzyskania 
zezwolenia udziela Wydział Działal-
ności Gospodarczej Urzędu Miasta,  
ul. Wodna 1, pok. 303 i 308 (tel. 674 
92 53 i 674 92 50). W siedzibie wy-
działu i na stronie internetowej UM 
www.um.ciechanow.pl można pobrać 
stosowne wnioski.

red.

Światowy poziom Metaltechu
Metaltech inwestuje w rozwój. Ta prężna firma z niebagatelnym, 

26-letnim stażem ma mocną pozycję w branży metalowej i podbija 
rynki Europy, a nawet świata. Otwarcie nowej cynkowni w Ciechano-
wie to także otwarcie zakładu na nowe możliwości i dalszy rozwój.

– Metaltech to firma rodzinna,  
z tradycjami. Większość tu obecnych 
doskonale pamięta założyciela firmy, 
Pana Stanisława Piaseckiego, czło-
wieka niezwykłego, z wizją, zasłużo-
nego dla Ciechanowa – powiedział 
prezydent Waldemar Wardziński  16 
listopada, podczas uroczystego otwar-
cia nowej cynkowni. – Nic tak nie cie-
szy gospodarza miasta, jak dobrze 
prosperujące rodzime firmy. Każda  
z nich zwiększając produkcję i zyski zna-
cząco przyczynia się do rozwoju miasta 
– dodał.

Metaltech jest prawdziwą wizytów-
ką Ciechanowa w Polsce i za granicą. 

Ciężarowe samochody z nazwą firmy 
braci Pawła i Rafała Piaseckich można 
spotkać na drogach krajów nadbałtyc-
kich, zachodniej Europy, Skandynawii, 
Rosji. Przedsiębiorstwo z każdym ro-
kiem poszerza produkcję, obszar swoje-
go działania oraz zwiększa zatrudnienie. 
W samym Ciechanowie daje pracę 600 
osobom. Firma plastycznie przystoso-
wuje się do potrzeb rynku, stale moder-
nizuje się i rozbudowuje. Nowoczesna 
cynkownia z imponującą wanną cyn-
kowniczą jest bezpieczna dla pracowni-
ków. Zastosowana technologia gwaran-
tuje ochronę środowiska naturalnego na 
światowym poziomie.

E.B.

ZKM ma nowoczesną, ogólnodostępną stację paliw

Tanie tankowanie
Latem tego roku Zakład Komunikacji Miejskiej przeprowadził 

gruntowną modernizację stacji paliw. Tym samym wprowadził już 
normy, które zaczną obowiązywać prawdopodobnie od przyszłego 
roku. Dotychczas stacja zaspokajała potrzeby własne zakładu ko-
munikacji i innych miejskich spółek, teraz została udostępniona 
także innym odbiorcom – firmom i osobom prywatnym. Uroczyste 
otwarcie odbyło się 12 listopada. Klientów nie brakuje, ceny paliwa 
są tu bowiem niższe niż na innych stacjach.

Stacja jest bardzo nowoczesna  
i ekologiczna. Zakres prac moderniza-
cyjnych był bardzo obszerny. Wymie-
niono 4 skorodowane jednopłaszczowe 
zbiorniki paliwa na jeden nowoczesny 
dwupłaszczowy z elektronicznym mo-
nitoringiem przecieków i pomiarem 
ilości paliwa. Trzy jednostronne jed-
noproduktowe dystrybutory zastąpio-
no dwoma dwustronnymi dwuproduk-
towymi (na olej napędowy i benzynę). 
Zamontowano nowoczesny, łatwy  
w obsłudze automat tankujący, sprzę-
żony z dystrybutorami i systemem fi-
skalnym. Firmy i instytucje, które 
podpisały z ZKM umowę na tanko-
wanie pojazdów otrzymały dla swo-
ich kierowców po dwa żetony. Jeden 
żeton został przypisany do pojazdu, 
drugi do kierowcy. Czytnik w auto-
macie tankującym rozpoznaje żeton i 
instruuje jakie czynności trzeba wy-
konać, żeby zatankować. Po tygo-
dniu, dwóch do firmy korzystającej  

z usługi tankowania przy-
chodzi faktura za pobra-
ne paliwo. W przypadku 
klientów indywidualnych, 
kierowca wkłada do auto-
matu banknot, komputer 
uruchamia tankowanie 
paliwa, za które zapłacił 
klient. Gdy niemożliwe 
jest zatankowanie takiej 
ilości paliwa za jaką za-
płacono (np. z powodu 
pełnego baku) nadpłata 
jest wydawana na pod-

stawie pobranego z automatu parago-
nu. Wykonanie instalacji paliwowej  
z wysokiej jakości tworzyw sztucz-
nych, wodoszczelna niecka pod sta-
nowisko spustowe i stanowiska tan-
kowania oraz kanalizacja deszczowa 
z separatorem substancji ropopochod-
nych gwarantują bezpieczeństwo śro-
dowiska naturalnego. Komfort tan-
kowania podczas kapryśnej aury 
zapewnia wiata zamontowana nad sta-
nowiskami. W punkcie sprzedaży na 
stacji można zaopatrzyć się oleje, pły-
ny, akcesoria i kosmetyki samocho-
dowe. Stacja jest czynna całodobowo 
przez 7 dni w tygodniu. ZKM sfinan-
sował inwestycję łącząc środki z pre-
ferencyjnego kredytów z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Banku Ochrony Środowiska, Banku 
Spółdzielczego oraz własne. Moderni-
zacja kosztowała 740 tys. zł. A.G.

Stacja przy ZKM jest teraz dostępna dla wszystkich

Goście podczas zwiedzania zakładu
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Organizatorem akcji jest Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych, 
przy współudziale Urzędu Miasta  
i wolontariuszy. Uczniowie ciecha-
nowskich szkół będą mogli skorzy-
stać z bezpłatnego przejazdu do i ze 
schroniska. W przytulisku przeby-
wają psy z kilkunastu gmin. Może  
w tym roku do grona Mikołajów dołączą 
dzieci z Działdowa, Nidzicy, Różana, 

Sierpca, Sońska, Opinogóry, Gołymi-
na, Glinojecka, Gruduska, Pokrzyw-
nicy, Janowca Kościelnego, Karniewa 
i Kozłowa. Zobaczcie schronisko, do 
którego trafiają psy z Waszych miej-
scowości, przyłączcie się do akcji. Do 
wizyty zachęcamy wszystkich przyja-
ciół zwierząt. Pracownicy schroniska 
chętnie odpowiedzą na pytania, pokażą 
psy, opowiedzą jak pracuje schronisko. 
Tej zimy zwierzętom najbardziej przyda 
się gotowa karma, kasza, makaron, ryż, 
chleb, blaszane miski, garnki i blachy do 
pieczenia (wykorzystywane jako miski).  
A może jakiś Mikołaj, po tej wizycie, 
podaruje któremuś ze schroniskowych 
psów nowy dom? To by dopiero było…

red.

Mikołajki w Schronisku 
W tym roku 11. raz  przeprowadzona zostanie akcja Mikołajki  

w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Wszystkich 
chętnych do obdarowania prezentami schroniskowe sieroty zapra-
szamy 6 grudnia.

Nowa podstrona serwisu Urzędu
Serwis internetowy Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl ma nową pod-

stronę. Jest ona poświęcona zarządom osiedli. Znajdują się na niej szczegó-
łowe informacje o zarządach, pełnionych dyżurach i ulicach wchodzących  
w skład poszczególnych osiedli. Podane są także telefony kontaktowe  
do przewodniczących.

W sali konferen-
cyjnej ratusza na za-
proszenie przewodni-
czącego Rady Miasta 
Tomasza Grembo-
wicza przybyli cie-
chanowscy samorzą-
dowcy. Na pytania  
i postulaty przewod-
niczących zarządów 
osiedli odpowiadali 
m.in. prezydent Wal-
demar Wardziński, 
jego zastępca Ewa 
Gładysz, Komen-
dant Powiatowy Po-
licji Jerzy Kalbar-
czyk. Przedmiotem zainteresowania 
były głównie remonty i inwestycje 
(np. drogi na osiedlu Krubin, parkin-
gi, ogólnomiejski plac zabaw), or-
ganizacja ruchu (m.in. sprawność 
sygnalizacji świetlnej na drogach kra-
jowych), bezpieczeństwo na naszych 

Spotkanie z przewodniczącymi 
zarządów osiedli

ulicach. Prezydent poinformował  
o najważniejszych inwestycjach miasta 
i ZWiK, zaplanowanych w przyszło-
rocznym budżecie, a komendant obie-
cał cykliczne spotkania policjantów  
z członkami zarządów osiedli.

red. 

Uroczyste nadanie tytułu  odbędzie 
się w grudniu, podczas spotkania wi-
gilijnego. Na walnym zebraniu przed-
stawiono sprawozdanie z działalności 
Towarzystwa. Ostatnie 3 lata TMZC 
poświęciło głównie przygotowaniom 
do obchodów jubileuszu 50-lecia. Pre-
zes Eugeniusz Sadowski odniósł się 
do tematu rewitalizacji Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich i sporu w związku 
z rewitalizacją. Sprawozdanie zostało 
zaopiniowane pozytywnie. Zarządowi 
udzielono absolutorium. Alfreda Bor-
kowskiego i Krzysztofa Ostromec-
kiego, którzy zrezygnowali z pełnio-
nej dotychczas funkcji oraz zmarłego 
Stanisława Kujawę zastąpili: Andrzej 
Szwejkowski, Tomasz Falęcki i Adam 
Krzemiński. W skład zarządu wszedł 

też Waldemar Rybak (prezes oddz.  
w Warszawie). Prezesem TMZC zo-
stał ponownie E. Sadowski. 

red. 
Skład Zarządu TMZC: 

Eugeniusz Sadowski (prezes), Jó-
zef Malinowski (wiceprezes), Ber-
nard Grzonkowski (wiceprezes), 
Maciej Adamkiewicz (sekretarz), 
Bogumił Kowalski (skarbnik), Ewa 
Stangrodzka (z-ca sekretarza), Zyg-
munt Długołęcki (z-ca skarbnika) 
oraz członkowie: Hanna Długoszew-
ska-Nadratowska, Mariusz Górski, 
ks. prałat Ludomir Kokosiński, Jan 
Korzybski , Barbara Piasecka, Marek 
Zalewski, Aleksander Kociszewski, 
Tomasz Falęcki, Adam Krzemiński, 
Andrzej Szwejkowski.

TMZC po wyborach 
27 października w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbyło się 

walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Mi-
łym akcentem było przyznanie tytułów Honorowego Członka Towa-
rzystwa. Otrzymali je: Natalia Ropelewska, Zygmunt Blankiewicz, 
Andrzej Klonowski, Mieczysław Krupiński oraz Tadeusz Załęski.  

60- lecie Zespołu Szkół Nr 1 
ZS Nr 1 powstał w 1947 r. i ma 

długoletnią tradycję. Początkowo 
kształcił czeladników i mistrzów. Dziś 
w jego strukturach znajdują się: IV 
Liceum Ogólnokształcące, I Liceum 
Profilowane oraz Technikum Nr 1. 
Placówka posiada tytuł „Szkoły z kla-
są” oraz certyfikat szkoły przyjaznej 
uczniom. Uczęszcza do niej około 800 
uczniów. Z okazji jubileuszu wydana 
została książka zawierająca rys histo-
ryczny szkoły oraz listę absolwentów. 
Redaktorzy gazetki „LuzBem” przy-
gotowali specjalny numer poświęcony 
historii i pamięci patrona szkoły. Pod-
czas obchodów dyrektor ZS Nr 1 Eu-
geniusz Maziński oraz rektor PWSZ 
Andrzej Kolasa podpisali umowę  
o współpracy między placówkami. 

Szkolne jubileusze
16 listopada 60-lecie istnienia obchodził Zespół Szkół Nr 1 noszą-

cy imię generała Józefa Bema. 23 listopada 30. lat świętował Zespół 
Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica. W  uroczystościach wzięły udział 
wadze miasta.

30-lecie Zespołu Szkół Nr 3
ZS Nr 3, którym kieruje Wojciech 

Bernaś, tworzą: licea ogólnokształcące  
i profilowane, technikum oraz zasad-
nicza szkoła zawodowa. W placów-
ce funkcjonuje środek Dokształcania 
Zawodowego koordynujący szkole-
nie uczniów z klas wielozawodowych 
ze szkół znajdujących się na terenie 
działania ciechanowskiej Delegatu-
ry M.K.O. Szkoła posiada też własny 
ośrodek szkolenia kierowców. Kształ-
ci się w niej 904 uczniów. Uroczysto-
ści jubileuszowe połączone były z ob-
chodami Dnia Patrona. W programie 
znalazł się referat na temat 30-letniej 
historii szkoły oraz podsumowanie 
konkursu wiedzy o polskim patriocie 
Stanisławie Staszicu. W części arty-
stycznej wystąpił m.in. Chór PWSZ. 

red.

Fenomen podwójnej noblistki 
W tym roku mija 140. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Cu-

rie oraz 75. rocznica utworzenia Instytutu Radowego w Warszawie. 
Z tej okazji 8 i 12 listopada w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbył 
się cykl wykładów i wystaw poświęconych wybitnej badaczce. 

Wernisażowi ekspozycji „Wiel-
cy Polacy na Mazowszu…” towarzy-
szyła promocja książki Teresy Ka-
czorowskiej zatytułowana „Córka 
mazowieckich równin, czyli Maria 
Skłodowska-Curie z Mazowsza” oraz 
koncert w wykonaniu zespołu Mikro-
klimat. Wystąpił Stanisław Szczyciń-
ski (wokal, instrumenty klawiszowe) 

oraz Maciej Ostromec-
ki (perkusja). Jubile-
uszową konferencję 
poprowadziła Mał-
gorzata Sobieszczak-
Marciniak z Muzeum 
M. Skłodowskiej-Cu-
rie w Warszawie. Pre-
legentka opowiedziała 
o polskich korzeniach 
naszej noblistki.  
W dwugłosie z Ja-
nem Pisurkiewiczem 
z Instytutu Historii 
Nauki PAN skomen-
towała też życie du-
chowe odkrywczy-

ni polonu i radu. Jej pobyt  
w Szczukach w latach 1886-1889 
omówiła T. Kaczorowska. Uczestnicy 
poznali też historię powstania Insty-
tutu Radowego w Warszawie, którą 
przybliżył Andrzej Kułakowski. Kon-
ferencję dopełnił wyjazd do Szczuk  
i Krasnego. K.D.

Coraz bliżej pomnika Jana Pawła II
Na XIV sesji RM radni wyrazili zgodę na zawarcie przez prezydenta 

miasta umowy użyczenia części działek położonych przy ul. Ściegiennego, 
gdzie ma stanąć pomnik Jana Pawła II. Miasto zajmuje się zagospodarowa-
niem terenu wokół pomnika. 

Przewodniczący zarządów osiedli pytali o plany inwestycyjne 
miasta

Konferencję otworzyła dyrektor muzeum H. Długoszewska-
Nadratowska
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Zapowiedzi kulturalne
– GRUDZIEŃ

Na skrzyżowaniu ulicy Płońskiej  
z droga dojazdową do szkoły usta-
wił się kilkunastoosobowy „patrol”. 
Mimo padającego śniegu dzieci chęt-

Akcja „Jabłko – cytryna”
Uczniowie z klasy IV c Szkoły Podstawowej Nr 4 wraz z wycho-

wawcą Anną Janasz-Derewicz przygotowali jabłka i cytryny dla 
uczestników ruchu drogowego. Dzieci wspólnie z przedstawicielami 
Komendy Powiatowej Policji – Jackiem Grzymkowskim i Michałem 
Osowskim prowadziły akcję „Generalnie zwolnij” zwaną inaczej 
„Jabłko – cytryna”.

nie nagradzały jabł-
kami kierowców 
jadących zgodnie  
z zasadami ruchu 
drogowego. Nato-
miast dla osób, które 
nie miały zapiętych 
pasów bezpieczeń-
stwa, włączonych 
świateł lub przekra-
czały dozwoloną 
prędkość uczniowie 
przygotowali cytry-
ny. W ciągu godziny 
zatrzymanych zosta-
ło 28 samochodów. 
10. kierowców otrzy-

mało cytryny, a 18. jabłka. Tak prze-
prowadzona nietypowa lekcja wycho-
wawcza na pewno zapadnie dzieciom  
w pamięci! red.

Jak na laureatkę Orderu Uśmiechu 
przystało pisarka przywiozła koloro-
we motyle i wesołe piosenki. Dzie-
ci bawiły się z nią przy znanych i lu-
bianych melodiach np. „Zuzia lalka 
nieduża”, „Ogórek”, „Kwiatki, bratki  
i stokrotki”, „Jamniczek”. Wysłu-
chały też ciepłych, pełnych humoru, 
barwnych rymowanek. Uczniowie 

mieli okazję wy-
kazać się znajo-
mością wierszy 
pisarki. Spotka-
niu towarzyszył 
kiermasz ksią-
żek. W konkursie 
plastycznym na 
najładniejszą ilu-
strację do wier-
sza D. Gellner 
I miejsce zajęła 
Paulina Kozłow-
ska z klasy IIIb, 
II miejsce – Do-
minika Muszyń-
ska z klasy IIIa, 

III miejsce – Adrianna Walczak 
z klasy IIIa. Wyróżnienia przy-
padły Joannie Żelisko (kl. IIIa)  
i Magdalenie Kaweckiej (kl. IIIb). Na 
zakończenie każde dziecko otrzymało 
od pisarki autograf z dedykacją i cie-
pły uśmiech. Sponsorem nagród książ-
kowych był właściciel ciechanowskie-
go przedsiębiorstwa „Elf”. red.

Laureatka Orderu Uśmiechu w SP 4 
22 października z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek 

Szkolnych, w SP Nr 4 odbyło się spotkanie z popularną autorką 
książek dla dzieci, programów telewizyjnych i słuchowisk radiowych  
– Dorotą Gellner. 

Z życia szkół  
i przedszkoli

Wspólnota Samorządów 
Uczniowskich

Od kilku miesięcy w Ciechano-
wie działa Wspólnota Samorządów 
Uczniowskich, która powstała z ini-
cjatywy młodzieży I Liceum Ogól-
nokształcącego. Jej ideą jest poro-
zumienie szkół ponadgimnazjalnych  
i stworzenie w przyszłości Młodzieżo-
wej Rady Miasta. Opracowaniem sta-
tutu zajął się absolwent „Krasiniaka” 
Krzysztof Kosiński. Pierwszą akcją 
zorganizowaną przez Wspólnotę Sa-
morządów Uczniowskich była zbiór-
ka zabawek dla dzieci ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Ciechanowie.  

Nagrody  
za zebrane baterie 

Organizacja Odzysku REBA prze-
dłużyła jesienną promocję punktową 
dla szkół. Jeśli szkoła do 21 grudnia 
zgłosi i przekaże do REBA lub jej 
partnerów (w Ciechanowie jest nim 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych) co najmniej 75 kg zebranych 
baterii otrzyma premię w wysokości 
25 punktów, które będzie można wy-
korzystać na nagrody dla uczniów. 
Przedłużona akcja będzie kontynu-
owana na takich zasadach jak do-
tychczas: 1 kg zebranych baterii to  
1 punkt. Regulamin konkursu oraz ka-
talog nagród można znaleźć na stronie 
internetowej www.reba.pl lub www.
reba.pl/katalog.

„Brać albo nie brać”
W ramach kampanii antynarko-

tykowej „Brać albo nie brać”, prowa-
dzonej przez Urząd Miasta, w Gim-
nazjum Nr 4 odbył się szereg zajęć 
profilaktycznych. Młodzież uczestni-
czyła w spotkaniach ze specjalistami 
i obejrzała spektakl „Blackout”, po-
kazany w Centrum Kultury i Sztuki. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
też konkurs plastyczny, przeprowa-
dzony przez Hannę Długołęcką oraz 
przedstawienie Agnieszki Wendy, 
podsumowujące tegoroczną kampanię  
w szkole. W czasie inscenizacji odby-
ła się prezentacja wszystkich konkur-
sowych prac, a laureatom wręczono 
nagrody i dyplomy.

Ślubowanie pierwszaków  
w SP Nr 5 

8 listopada w Szkole Podstawowej 
Nr 5 odbyło się uroczyste ślubowa-
nie pierwszaków. Dzieci zmagały się 
w różnego typu konkursach, a także 
śpiewały. Dyrektor placówki Wiesław 
Burba i jego zastępca Agata Pawłow-
ska pasowali pierwszoklasistów na 
uczniów szkoły. W tym roku SP Nr 5 
ma o jeden odział mniej w porówna-
niu do roku ubiegłego. – Warto wybie-
rać naszą szkołę, ponieważ proponuje 
ona bogatą ofertę edukacyjną, wycho-
wawczą i opiekuńczą – przekonuje dy-
rektor W. Burba. 

red.

Porady psychologiczne w Gimnazjum Nr 3 
W Gimnazjum  Nr 3 (ul. 17 Stycznia 17) został otwarty punkt 

konsultacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Projekt ma 
charakter pilotażowy i jest realizowany w ramach programu „Zero 
tolerancji dla przemocy w szkole”.

Z porad, konsultacji i informacji 
mogą korzystać uczniowie uczęsz-
czający do szkół i placówek zlo-
kalizowanych na terenie powiatu 
ciechanowskiego, ich rodzice oraz na-
uczyciele. Dyżury pełnią pracownicy 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej, mieszczącej się przy ul. Wyzwo-

lenia 10 a. Usługi są bezpłatne. Nie 
obowiązują żadne zapisy ani skiero-
wania. Punkt konsultacyjny będzie 
działał do 31 grudnia: w środy w godz. 
13.00- 17.00, w piątki w godz. 10.30-
14.30. Bliższe informacje można uzy-
skać pod numerem tel./fax (023) 672 
26 73, e-mail:poradnia@neostrada.pl 

red.

Sylwester w kinie
31 grudnia Centrum Kultu-

ry i Sztuki zaprasza na organizo-
wany po raz pierwszy „Sylwester  
w kinie”.  Seanse rozpoczną się 
od godz. 20.00 w kinie „Łydynia”.  
W programie projekcji: przedpre-
mierowy pokaz włoskiego filmu 
„Saturno Contro” oraz „Złoty kom-
pas” (USA), „Testosteron” (Pol-
ska). Bilety w cenie 30 zł (przed-
sprzedaż) i 40 zł (po 27 grudnia). 

• 8. XII godz. 19.00 – w ramach Euro-
pejskich Spotkań Chóralnych wystąpi 
dziecięcy chór ,,Drużna Pesen” z Buł-
garii /kościół św. Piotra/
• 18. XII godz. 17.00 – koncert kolęd 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• do 7.XII – wystawa zdjęć z procesu 
projektowania i produkcji pierwszego 
polskiego banknotu kolekcjonerskie-
go z wizerunkiem papieża Jana Pawła 
II /Galeria „C” CKiSz/
• 11.XII godz. 13.00 – otwarcie wysta-
wy „W kręgu mazowieckich ziemian 
na przełomie XIX i XX wieku” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• 13.XII godz. 18.00 – wernisaż wy-
stawy słowackiego akwarelisty i fo-
tografika Pavola Muška /Galeria „C” 
CKiSz/
• 14.XII godz. 13.00 – otwarcie wy-
stawy „Strój szlachecki i jego elemen-
ty” /Dworek A. Bąkowskiej w Gołot-
czyźnie/
• XII– poplenerowa wystawa człon-
ków Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

• 13.XII. godz. 16.30 – spotkanie Klu-
bu Miłośników Poezji – „Poetycka 
choinka” /Miejska Biblioteka Publicz-
na – Filia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 
21/23/
• 18.XII. godz. 17.00 – wykład histo-
ryczny prof. Jerzego Kochanowskiego 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• W grudniu na ekran kina „Łydy-
nia” wchodzą następujące filmy: 
„Wszystko będzie dobrze”, „Koro-
wód”, „Transfer”, „Miłość w czasach 
zarazy”, „Beowulf”, „Złoty kompas”.  
W seansie DKF obejrzymy niemiecką 
produkcję pt. „Luter”.

oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

Kierowcy jadący zgodnie z przepisami ruchu drogowego dosta-
wali od dzieci jabłka

D. Gellner  szybko zaprzyjaźniła się z naszymi dziećmi
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Wycieczka w duchu patriotyzmu
2 listopada podopieczni świetlicy socjoterapeutycznej, działają-

cej się przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 6 pojechały na jednodniową wycieczkę do Warsza-
wy. Hasłem przedsięwzięcia było: ”Wychowanie w duchu patrio-
tycznym”

Głównym 
punktem było 
z w i e d z a n i e 
Zamku Kró-
lewskiego w 
W a r s z a w i e 
oraz wizyta w 
Muzeum Po-
wstania War-
szawskiego. 
Przewodnicy  
w sposób cie-
kawy i wy-
c z e r p u j ą c y 
opowiadali o 
historii Pol-
ski. Dopełnie-
niem wrażeń był smakowity posiłek 
w McDonaldzie. Wyjazd zorganizo-
wała prezes TPD Jadwiga Paprocka 

oraz ciechanowska delegatura Urzędu 
Marszałkowskiego, która współfinan-
sowała wycieczkę. red

.

Na macie zobaczyliśmy wielu 
znakomitych zawodników. Rywali-
zacja była imponujaca. W klasyfika-
cji klubowej seniorów pierwsze miej-
sce zdobył KWSW Taewo Warszawa 
(Polska) przed Lewart Lubartów (Pol-
ska) i Tampere TKD Club (Finlandia). 
Wśród juniorów tryumfował National 
Team (Łotwa) przed WSKT Wrocław 
(Polska) i LKS Matsogi Ciechanów 
(Polska). 

Ciechanowscy faworyci nie zawiedli!

Mazovia Cup – pokaz sztuki walki 
Pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów i Marszałka Wo-

jewództwa Mazowieckiego w dniach 16-18 listopada w hali sporto-
wej MOSiR rozgrywany został Międzynarodowy Turniej Taekwon-
do „Mazovia Cup ‘2007”. Do walki stanęło aż 241. zawodników z 42. 
klubów Anglii, Irlandii, Czech, Słowacji, Finlandii, Łotwy i Polski. 

W turnieju 
dobrze zapre-
zentowali się za-
wodnicy ciecha-
nowskiego LKS 
Matsogi. Pod-
opieczni Micha-
ła Korzybskie-
go wywalczyli 
14 medali. Ilona 
Omiecińska zdo-
była złoty medal  
w kategorii do 
63 kg i brązowy  
w układach for-
malnych. Piotr 
S z w e j k o w s k i 

wywalczył srebro w układach II-IV 
dan, a jego brat Paweł Szwejkowski – 
brąz w walkach do 63 kg. Złoty medal 
(układy) i brązowy (walki do 54 kg) 
stał się udziałem Kamila Czajkowskie-
go. Jego klubowy kolega Michał Rzą-
siński był drugi w kategorii do 80 kg. 
Koncertowe zawody wśród juniorów 
rozegrała też Magdalena Kosobudzka 
(aktualna Mistrzyni Polski), która try-
umfowała w kategorii do 60 kg. red.

Zgodnie z regulaminem do rywa-
lizacji przystąpiły 3-osobowe zespoły 
(dwaj zawodnicy i jedna zawodnicz-
ka). Po pasjonującej walce zwyciężyła 
reprezentacja Litwy, przed ekipą „Ma-
zovii” I  (Anna Smolarska, Mariusz 
Rytkowski i Mateusz Lendzioszek)  
i „Budowlanych Opole”. Kolejne 
miejsca zajęli: Francja, Łotwa, WLKS 

Siedlce i „Mazovia” II (Monika Ol-
szewska, Grzegorz Lubiński i Rado-
sław Wróblewski). 

Organizatorami turnieju obok 
Klubu „Mazovia” były: Polski Zwią-
zek Podnoszenia Ciężarów, Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego, 
prezydent Ciechanowa i starosta cie-
chanowski. 

red.

Zawody memoriałowe  
po raz czwarty

17 listopada w hali „Mazovii” odbył się IV Międzynarodowy Me-
moriał w Podnoszeniu Ciężarów im. Andrzeja Matusiaka. W tego-
rocznych zawodach udział wzięły drużyny z Francji, Łotwy, Litwy 
oraz reprezentacje klubowe „Budowlanych” Opole, WLKS Siedlce  
i dwa zespoły „Mazovii”.

Zawody rozpoczął kurtuazyjny set 
rozegrany przez prezydenta Waldema-
ra Wardzińskiego z dyrektorem szkoły 
Jarosławem Krauze. Potem przyszedł 

Turniej Tenisa Stołowego 
14 listopada w Gimnazjum Nr 1 odbył się IV Regionalny Turniej 

Tenisa Stołowego i Wiedzy o Zdrowiu, zorganizowany we współpra-
cy ze Środowiskowym Domem Samopomocy.

czas na zmagania 
podopiecznych do-
mów samopomocy 
z województwa ma-
zowieckiego i war-
mińsko-mazurskie-
go. Tenisowe mecze 
sędziowała młodzież 
Gimnazjum Nr 1. Po 
długich i wyrówna-
nych rozgrywkach 
uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy  
i puchary, które wrę-

czył zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski. Impreza zakończyła się 
zabawą integracyjną. 

red.

Zawody w piłce nożnej niesłyszących
W dniach 1 i 2 grudnia w Ciechanowie odbędą się Młodzieżowe Mi-

strzostwa Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców. Organizatorem imprezy jest Szkolny Klub Sportowy Głuchych 
„Zryw” w Gołotczyźnie, przy współpracy z PFSN w Lublinie. W rozgryw-
kach weźmie udział 14 szkolnych klubów z całej Polski.Na sportowe emo-
cje zapraszamy do hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 B i hali MZS Nr 1 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Początek zawodów 1 grudnia o godz. 
10.00 w hali przy ul. 17 Stycznia. Honorowy patronat nad zawodami objął 
Prezydent Miasta Ciechanów i Starosta Powiatu Ciechanowskiego.

SKSG „Zryw” w Gołotczyźnie serdecznie dziękuje władzom miasta i po-
wiatu za wsparcie finansowe oraz MOSiR w Ciechanowie za pomoc w orga-
nizacji zawodów.

red.

Zawody taekwondo to okazja do obejrzenia popisowych walk najlep-
szych sportowców tej dyscypliny

Zbiórka na Placu Zamkowym

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

W tenisa stołowego grają (od lewej) dyrektor Gimnazjum Nr 1 
J. Krauze i prezydent W. Wardziński 

Podczas ostatniej sesji Rada Mia-
sta uchwaliła nowe stawki opłat za 
odbiór odpadów komunalnych, opróż-
nianie szamb i transport nieczysto-
ści ciekłych. Górne stawki opłat za 
wywóz śmieci kształtować się będą  
w zależności od wielkości dzierżawio-
nych pojemników. Cena jednorazo-
wego odbioru odpadów z pojemnika  
o pojemności 110 1 i 120 1 wyniesie 6 
zł, 240 1 – 12 zł, 360 1 – 17 zł, 660  
1 – 33 zł, 1100 1 – 52 zł, 2200 1 – 78 

Od 1 stycznia nowe stawki za wywóz śmieci
Podwyżka opłat za odbiór odpadów to skutek prawa, które za-

cznie obowiązywać od nowego roku. Zgodnie z rozporządzeniem po-
przedniej Rady Ministrów od 1 stycznia koszt składowania niese-
gregowanych odpadów wzrośnie z 15,71 zł do 75 zł za tonę. Zmiana 
ta ma skuteczniej nakłaniać do segregacji, recyklingu oraz odzysku. 
Pociąga za sobą zmianę lokalnych stawek za wywóz śmieci.

zł. Za dzierżawę pojemników zapła-
cimy odpowiednio (ceny netto): 110  
1 – 2 zł, 240 1 – 6 zł, 360 1 – 8 zł, 660  
1 – 17 zł, 1100 1 – 18 zł, 2200 1 – 41 zł. 
Prowadzenie przez właściciela posesji 
selektywnej zbiórki odpadów upoważni 
do 10% zniżki za wywóz śmieci. Stawka 
za jednorazowy, zastępczy wywóz tony 
nieczystości wyniesie 78 zł. Opróżnia-
nie szamb i transport nieczystości cie-
kłych do zlewni kosztować będzie 18 zł  
za 1 m3.                                         A.G.
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Malarskie fotografie M. Bojary
9 listopada w Galerii „C” Centrum Kultury i Sztuki otwarto wysta-

wę fotografi 28-letniego Michała Bojary. Artysta pochodzi z Warsza-
wy. Jak sam przyznaje, jest niedoszłym bankierem i informatykiem. 
Ma za sobą studia na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w 
Łodzi oraz kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych.

.– Każdy posiada swój zapis. Ktoś 
krzykiem będzie chciał poderwać cały 
świat na nogi, inny napisze trzy sło-
wa, które pozwolą usiąść w spokoju. 
Następna osoba po prostu zaśnie. To, 
co ja robię wynika z potrzeby zatrzy-
mania obrazu – tłumaczy autor intry-
gujących prac. Artysta stosuje różno-
rodne, często zadziwiające techniki. 
M. Bojara jest właściwie malarzem, 
który jako środka wyrazu używa po-
większalnika i kuwety niczym pędzla 
i sztalugi. Jego kolorowe zdjęcia nie 
są łatwe do sklasyfikowania. Oscylują 
pomiędzy grafiką i malarstwem będąc 
równocześnie fotografią. Oglądając je 
można odnieść wrażenie, że patrzymy 
na obraz. Wystawę można było podzi-
wiać do 24 listopada. K.D.

Cytat miesiąca
XV sesja Rady Miasta. Władze miasta i radni zgodnie krytykują niedo-

skonały system sygnalizacji wprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad na skrzyżowaniach świeżo wyremontowanych dróg 
krajowych. – Przyznaję, że stojąc na czerwonym świetle dokonałem pomiaru 
czasu, ale myślę że należałoby trochę innego pomiaru dokonywać w trosce  
o własne zdrowie. Tu bardziej wskazany byłby pomiar ciśnienia – puentuje 
radny Zdzisław Dąbrowski.

Uczciliśmy pamięć poległych za Ojczyznę modlitwą i koncertem mo-
niuszkowskim 

Święto spełnionych nadziei
11 listopada w całym kraju obchodzone było Święto Niepodległo-

ści. W Ciechanowie główne uroczystości odbyły się późnym popołu-
dniem, przy świetle pochodni na Placu Piłsudskiego, gdzie zebrały 
się władze miasta, parlamentarzyści, żołnierze, poczty sztandarowe 
oraz mieszkańcy. 

Raz jeszcze do apelu poległych 
wezwane zostały ofiary krwawych 
walk, stoczonych w ciągu 123. lat za-
borów. Znów zabrzmiały salwy hono-
rowe. Pod pomnikiem marszałka zo-
stały złożone kwiaty. – 11 Listopada 
to właściwa chwila, aby przypomnieć 
sobie jak wiele my, Polacy, zapłacili-
śmy za dzisiejszą wolność 
i możliwość samostano-
wienia. Najbardziej ceni-
my to, o co długo zabie-
gamy, co nie przychodzi 
nam łatwo. Na niezawi-
słą demokratyczną Polskę 
czekaliśmy długo, w walce  
o nią składaliśmy naj-
wyższą ofiarę. Każdy 
przywilej, każdą swobo-
dę wyboru, każdy dzień 
w niepodległej ojczyźnie 
powinniśmy traktować  
z szacunkiem tym więk-

szym, im więcej nas ta 
wolność kosztowała 
– powiedział prezydent 
W. Wardziński. Dalsze 
obchody przeniosły się 
do kościoła farnego. Po 
nabożeństwie w inten-
cji ojczyzny wysłucha-
liśmy pieśni i arii z oper 
Stanisława Moniuszki  
w wykonaniu arty-
stów Teatru Wielkiego  
w Warszawie. Wystą-
pili: Hanna Krajewska 
(sopran), Małgorzata 
Pańko (mezzosopran), 

Ryszard Wróblewski (tenor), Robert 
Dymowski (bas-baryton) oraz Mał-
gorzata Piszek (klawisze). Koncert 
poprowadził Andrzej Krajewski. Na-
strojowe utwory trafnie wpisały się  
w narodowe święto, upamiętniające 
odzyskanie przez Polskę wolności. 

K.D.

Pod pomnikiem Polskiej Organi-
zacji Wojskowej odśpiewany został 
hymn narodowy. Głos zabrali zapro-
szeni goście. Po prelekcji nauczycie-
la historii Jacka Hryniewicza, para-
da przemaszerowała ulicami miasta: 
Warszawską, 17 Stycznia, Spółdziel-
czą i Pl. Piłsudskiego. – Podziwiam  
i wysoko cenię Waszą inicjatywę. Jest 
najlepszym dowodem, jak niepraw-
dziwe są stwierdze-
nia o obojętności 
młodych ludzi na 
przeszłość i teraź-
niejszość naszej oj-
czyzny. Urodziliście 
się w wolnej Pol-
sce. Możecie swo-
bodnie decydować 
o swojej przyszłości, 
o karierze zawodo-
wej, wyjazdach za-
granicznych, tym 
wszystkim, co dziś 
jest dla Was oczywi-
ste. Cieszmy się dziś 

Radosna Parada Niepodległości
9 listopada Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej zor-

ganizowało „Radosną Paradę Niepodległości” pod patronatem pre-
zydenta miasta. Ubrana w kolorowe (głównie  biało-czerwone) stroje 
młodzież ciechanowskich szkół zebrała się na Placu Kościuszki. 

tym dniem i naszą wolnością. To wiel-
ki dar, cenny jak życie. Pamiętajmy  
o tym każdego dnia, ucząc się i pra-
cując dla Polski – powiedział młodym 
ludziom zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski.  Pod pomnikiem mar-
szałka uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych złożyli kwiaty  
i zapalili znicze. K.D.

„Papieski” banknot 
6 listopada w Centrali Banku Spółdzielczego odbył się wernisaż 

wystawy unikatowych zdjęć dokumentujących proces projektowa-
nia i produkcji pierwszego polskiego banknotu kolekcjonerskiego  
z wizerunkiem Jana Pawła II. Banknot o nominale 50 zł został wy-
emitowany przez Narodowy Bank Polski w ubiegłym roku, w rocz-
nicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. 

Wystawę „Pamięci Wielkiego Po-
laka” otworzyła dyrektor NBP Od-
działu Okręgowego w Warszawie 
Anna Ślepak. Fotografie autorstwa 
Artura Tkaczyka udostępniła Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych 
S.A. Obecny na wernisażu autor pro-
jektu Andrzej Heinrich opowiedział  
o tym, jak powstawał banknot. Jego 

kolorystyka skła-
da się z barw 
papieskich, do-
minuje żółty i 
niebieski. Przy-
byli na wernisaż 
goście otrzymali 
pamiątkowe mo-
nety o nominale 
2 zł z wizerun-
kiem Jana Pawła 
II. Pasjonaci mo-
gli nabyć bank-
not w specjal-
nym etui. 

Wystawa by-
ła prezentowana do 23 listopada, na-
stępnie została przeniesiona do Gale-
rii „C” CKiSz, gdzie można ją oglądać 
do 7 grudnia. Ekspozycje to wspólne 
przedsięwzięcie prezydenta Ciechano-
wa, ciechanowskiego Oddziału Okrę-
gowego NBP oraz Banku Spółdziel-
czego w Ciechanowie.

K.D.

Autor intrygujących prac M. Bojara

Obchody Święta Niepodległości w nocnej scenerii mają swój 
urok

Młodzież dumnie przemaszerowała ulicami miasta i złożyła kwia-
ty pod pomnikiem marszałka J. Piłsudskiego

Artyści Teatru Wielkiego z Warszawy oczarowali pub-
liczność

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz dostaje autograf od  autora projek-
tu A. Heinricha


