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Konkurs, organizowany przez Forum Biznesu pod pa-
tronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum 
ISO 9000 uhonorował podmioty, które szczególnie dbają 
o jakość oferowanych produktów i usług. O wyłonieniu fi-
nalistów zadecydowały analizy oficjalnych danych, opinia 
organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certy-
fikujących oraz powołanych ekspertów.

W konkursie wzięło udział 300 podmiotów, w tym  
50 samorządów, startujących w kategorii „zarządzanie naj-
wyższej jakości”. 13 z nich – w tym Ciechanów – otrzyma-
ło laur zwycięzcy. 
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Plac Jana Pawła II czeka moderniza-
cja
Norwida, Sempołowskiej i Rumianko-
wa z nową nawierzchnią i chodnikami
Odnowiony ratusz 
Nagrodzono najładniejsze posesje
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go, czyli o inicjatywie MOPS
Widoczny jesteś bezpieczny – wspólna 
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We wrześniu przy parafii św. Piotra 
działalność rozpoczęła świetlica opiekuń-
czo-wychowawcza „U Piotra”. Uroczy-
ste poświęcenie i otwarcie placówki miało 
miejsce 19 października. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonał Prezydent Miasta 
Ciechanów, który pokrył koszty wyposaże-
nia świetlicy i zatrudnienia pracowników. 
Na koniec dzieci pokazały inscenizację baj-
ki „Czerwony kapturek”.

red.

W świetlicy  
,,U Piotra” jak w domu 

Krubin czeka drogowa rewolucja

Wieczór z dreszczykiem w STUDIO
5 listopada o godz. 19.00 Ciechanowski Ośro-

dek Edukacji Kulturalnej „Studio” zaprasza dzieci na 
„Wieczór z dreszczykiem”. W programie gry i zaba-
wy. Wstęp bezpłatny. Ilość uczestników ograniczona. 
Zgłoszenia w siedzibie COEK „Studio” przy ul. Puł-
tuskiej 20 A lub pod numerem tel. (23) 672 55 04.

Święto Niepodległości
11 listopada Prezydent Miasta Ciechanów 

zaprasza na obchody Święta Niepodległości.  
O godz. 17.00 na Pl. Piłsudskiego pod pomnikiem 
marszałka zostaną złożone kwiaty, o godz. 18.00 
w kościele farnym będzie odprawiona msza w in-
tencji ojczyzny. Po nabożeństwie, o godz. 19.00, 
wystąpi kwartet smyczkowy Academos. Wstęp 
bezpłatny.

Cukrownicza już gotowa
Czytaj na str. 7

Urząd Najwyższej Jakości
Rozstrzygnięto konkurs Najwyższa Jakość Qu-

ality International 2010. Urząd Miasta Ciechanów 
zdobył w nim tytuł „Najwyższa Jakość 2010” . 

– W przyszłym roku kanalizacji, potem 
jezdni i chodników doczekają się: Krubiń-
ska, Ceramiczna, Dobra, Piwna, Ptasia  
i Żurawia. Już dziś powstaje dokumentacja 
budowy tych ulic. Potem roboty przeniosą 
się na Ludową, Kruczą, Chabrową i Żyt-
nią. Te inwestycje zapewnią alternatywne 
skomunikowanie Krubina z resztą miasta 
(dziś można tam dotrzeć od strony Sońskiej)  
i rozładują korki, związane z funkcjonowa-
niem giełdy samochodowej – prognozuje 
prezydent Wardziński.

Do przetargu na dokumentację budo-
wy kanalizacji deszczowej, nawierzchni  
i chodników dróg na tzw. starym Krubinie 
stanęły 4 firmy. Wygrało Biuro Projekto-
we Jerzego Żelecha z Ciechanowa, które 
zaoferowało cenę 364 tys. zł. Umowę pod-
pisano w połowie października, kompletna 
dokumentacja ma być gotowa w I kwartale 
przyszłego roku.                                           

Więcej str. 3

14 października prezydent W. Wardziński odebrał medal podczas 
gali finałowej w Katowicach

E.B.

E.B.



Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 
Minął termin składania propozycji i uwag do „Programu współpracy Gmi-

ny Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi”. W ramach spotkań 
odbywających się w pierwszy wtorek miesiąca, 5 października w sali konferen-
cyjnej Hotelu Olimpijskiego podsumowano wyniki konsultacji. Omówiono też 
współpracę organizacji pozarządowych z sektorem biznesu.

Miłośnicy pióra rywalizowali o „Laur Opina”
7 października podczas XV Ciechanowskiej Jesieni Poezji rozstrzygnięto 

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Opina”. W tym roku jury pod 
przewodnictwem Wiesława Zielińskiego zakwalifikowało 127 zestawów wier-
szy. I nagrodę przyznano Lechowi Gral z Płocka (700zł), II otrzymał Marek Cho-
rabik z Gdyni (600 zł), a III – Janusz Koryl z Rzeszowa (500 zł). Nagrodę za 
wiersz o tematyce opinogórskiej otrzymała Wanda Gołębiewska z Płocka (400 
zł) za „E-mail od Zygmunta Krasickiego”. Nagrodę za wiersz o tematyce cie-
chanowskiej zdobył Marek Piotrowski z Warszawy (400 zł) za utwór „Ja nie  
o Pana się boję, Panie Reutt”. Jednym z fundatorów nagród był Prezydent Mia-
sta Ciechanów. 

25-lecie szpitala 
8 października ciechanowski szpital świętował 25-lecie. Uroczystości rozpo-

częła msza w kościele św. Franciszka z Asyżu odprawiona przez ks. biskupa Ro-
mana Marcinkowskiego. W hali Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 dyrektor szpitala 
Hanna Jaroszewska przypomniała historię placówki. Zasłużonym pracownikom 
wręczono wyróżnienia. Galę wzbogacił występ Ludowego Zespołu Artystycz-
nego „Ciechanów”. Kulminacyjnym wydarzeniem jubileuszowych obchodów 
było otwarcie zmodernizowanego bloku operacyjnego. Inwestycja otrzymała 
wsparcie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości po-
nad 17,7 mln zł. Prace remontowe polegały na odnowieniu 7 sal operacyjnych 
i wyposażeniu ich w nowoczesny sprzęt medyczny m.in.: respirator, aparaty do 
znieczulania, lampy, diatermie, cieplarki, ssaki oraz wózki anestezjologiczne.  
W bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego wybudowano pomieszczenia 
dla centralnej sterylizatorni. Dla pacjentów oznacza skrócenie czasu oczekiwania 
na zabiegi oraz poprawę ich jakości. 

Zmiany w kursowaniu linii „6”
Zakład Komunikacji Miejskiej na wniosek mieszkańców osiedla „Powstań-

ców Wielkopolskich” wprowadził korekty w funkcjonowaniu linii „6” w dni po-
wszednie. Kurs z Pętli Szpital z godz. 8.00 zostaje przesunięty na godz. 8.06.

30 lat NSZZ „Solidarność” 
3 października obchodzono 30. rocznicę NSZZ „Solidarność”. Uroczysto-

ści poprzedziła msza święta w kościele św. Tekli, w której uczestniczyli zastęp-
cy prezydenta miasta Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski. Po wspólnej modli-
twie uczniowie Gimnazjum Nr 1 zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. Pod 
Krzyżem Katyńskim oraz pod zlikwidowaną 13 grudnia 1981 roku pierwszą cie-
chanowską siedzibą „Solidarności” złożono kwiaty. Najaktywniejszym związ-
kowcom wręczono okolicznościowe medale. Komisjom Zakładowym podzięko-
wano za zaangażowanie i pracę.   

Nowy rok akademicki w PWSZ
Tegoroczna inauguracja roku akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej odbyła się w Mławie. Uroczystości przypadły na 5 października. 
Rozpoczęła je msza w intencji studentów i pracowników uczelni. W mławskiej 
siedzibie PWSZ gości, wśród których obecny był prezydent Ciechanowa Wal-
demar Wardziński, powitał rektor Andrzej Kolasa. Na 6. wydziałach i 10. kie-
runkach naukę podjęło 732 nowych studentów. W trybie dziennym i zaocznym 
aktualnie studiuje 1850 osób.  
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Autobusy 
w Święto Wszystkich Świętych

Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że w dniach 29 października  
– 2 listopada zostaną wprowadzone nowe połączenia w relacji: miasto  
– Cmentarz Komunalny.

29 października  – 2 listopada 
Linia „A” – na trasie Gostków – 17 Stycznia Kwiaciarnia – Plac Ko-

ściuszki – Gostków będzie kursować od godz. 8.30 do 17.00 z częstotliwo-
ścią co 15 minut

1 listopada
Linia „B” na trasie: Gostków – Kraszewskiego – 17 Stycznia Kwiaciar-

nia – Plac Kościuszki – Dworzec PKP – Gostków będzie  kursować w godz. 
9.00-17.00 z częstotliwością co 20 minut

Linia „C” na trasie: Gostków – 17 Stycznia Kwiaciarnia – Batalionów 
Chłopskich –  Gostków będzie kursować w godz. 9.05-17.00 z częstotliwo-
ścią co 15 minut

Linia „D” na trasie: Gostków – 17 Stycznia Kwiaciarnia – Sikorskiego  
– Armii Krajowej – Płońska – Gostków będzie kursować w godz. 9.10-17.00 
z częstotliwością co 20 minut

Pani 

Wandzie Miścichowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Męża
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani 

Reginie Chylińskiej
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Z głębokim żalem
przyjąłem wiadomość o śmierci

Janusza Królika
historyka sztuki, malarza, wieloletniego dyrektora 

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. 
Trudno pogodzić się ze stratą tak zasłużonego 

muzealnika, człowieka o ogromnej wiedzy
 i uroku osobistym.

Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy szczerego i głębokiego współczucia

składa
Waldemar Wardziński

Prezydent Miasta Ciechanów

23 października
zmarł

Janusz Królik
wieloletni dyrektor Muzeum Romantyzmu, 

opinogórski i ciechanowski patriota. 
Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie Zmarłego
składa

Tomasz Grembowicz 
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

oraz 
miejscy radni
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Modernizowana ul. Wojska Polskiego

Krubin czeka drogowa rewolucja

W ramach modernizacji linii 
kolejowej Polskie Koleje Państwo-
we będą budować tu nową drogę 
wzdłuż torów, od Ceramicznej do 
Kasprzaka. Jest już projekt, który 
ma być zrealizowany w ciągu 2 lat. 
– W przyszłym roku kanalizacji, po-
tem jezdni i chodników doczekają 
się: Krubińska, Ceramiczna, Dobra, 
Piwna, Ptasia i Żurawia. Już dziś 
powstaje dokumentacja budowy tych 
ulic. Potem roboty przeniosą się na 
Ludową, Kruczą, Chabrową i Żyt-
nią. Te inwestycje zapewnią alter-
natywne skomunikowanie Krubina 
z resztą miasta (dziś można tam do-
trzeć od strony Sońskiej) i rozładują 
korki, związane z funkcjonowaniem 
giełdy samochodowej – prognozuje 
prezydent Wardziński.

Do przetargu na dokumentację 
budowy kanalizacji deszczowej, na-
wierzchni i chodników dróg na tzw. 
starym Krubinie stanęły 4 firmy. 
Wygrało Biuro Projektowe Jerze-
go Żelecha z Ciechanowa, które za-
oferowało cenę 364 tys. zł. Umowę 
podpisano w połowie października, 
kompletna dokumentacja ma być go-
towa w I kwartale przyszłego roku.   

Krubin  
najpierw rozkopie ZWiK
Zanim na Krubin, a potem 

Bielin ruszą drogowcy te osiedla 
najpierw rozkopią wodociągow-
cy. Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji ma już dokumentację pro-
jektowo – kosztorysową budowy 
kanalizacji sanitarnej na Krubi-
nie. To zamierzenie jest warte ok.  
11 mln zł. ZWiK podpisał umowę  
z PKO BP, który udzieli 8 mln 
kredytu. Zabezpieczeniem jest  
11 tys. udziałów w spółce. Pozo-
stałe 3 mln wyłoży ZWiK. – Warto 
przypomnieć, że spółka może za-
inwestować tak dużo dzięki ubie-
głorocznej podwyżce cen wody  
i ścieków. Gdyby nie to, ZWiK nie 

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w Ciechanowie zbudowano już 24 ulice na osiedlu Zachód, nową drogę wzdłuż rzeki  
i zmodernizowano kilka ulic w śródmieściu. Miasto wygospodarowuje też własne środki na inwestycje jednoroczne, które również stara się 
traktować kompleksowo. Dzięki temu tej jesieni na Kargoszynie za 2,4 mln zł zbudowano 6 ulic. – W taki sposób trzeba potraktować również 
Krubin i Bielin – twierdzi prezydent Waldemar Wardziński.

miałby zysku ani zdolności kredy-
towej – mówi W. Wardziński.

We wrześniu ZWiK ogłosił 
przetarg na roboty budowlane na 
Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, 
Piwnej, Ptasiej, Żurawiej, Ludo-
wej, Kruczej, Chabrowej i Żytniej. 
Zakończenie inwestycji jest plano-
wane po 23 miesiącach od podpi-
sania umowy, czyli we wrześniu 
lub październiku 2012 r.

 – Mamy już też decyzję śro-
dowiskową i lokalizacyjną oraz 

przygotowaną dokumentację do 
ogłoszenia przetargu na budowę 
kanalizacji sanitarnej na Bielinie 
– zapowiada Andrzej Bola, pre-
zes ZWiK. W wieloletnim pla-
nie inwestycyjnym spółki war-
tość tej inwestycji oszacowano na  
9,8 mln zł.

Prace na ul. Wojska Polskiego 
na finiszu

Spółka pracuje na kilku fron-
tach. Jeden z nich to ul. Warszaw-

ska, gdzie ZWiK wymienił wodo-
ciąg (koszt – 1,3 mln zł). Właśnie 
zakończył budowę prawie 4,2 km 
sieci kanalizacji sanitarnej (wraz  
z 5 przepompowniami ścieków)  
w ul. Wojska Polskiego, Grudu-
skiej, Przasnyskiej, Wazonowej  
i Zielnej. Całość kosztowała po-
nad 7,6 mln zł. Trwają końcowe 
prace nad wymianą wodociągu  
w ul. Wojska Polskiego. ZWiK 
wyda na to 800 tys. zł. Za wodo-
ciągowcami ruszyła ekipa drogo-

wców, którzy kończą układanie 
nowych chodników i asfaltowej 
jezdni.

Inwestycje zaplanowane przez 
ZWiK na lata 2008 – 2012 mają 
kosztować łącznie ponad 116 mln 
zł. Spółka większość z tych zadań 
umieściła we wniosku o dofinan-
sowanie ze środków unijnych jako 
jeden projekt pod nazwą:  „Moder-
nizacja i rozbudowa systemu wod-
no – kanalizacyjnego aglomeracji 
Ciechanowa – I etap miasto Cie-

chanów” w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. Projekt obejmuje m.in.: 
budowę kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej w ul. Płońskiej (12,5 
mln zł), kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu Kwiatowe (6 mln zł), ko-
lektora na odcinku: oczyszczalnia 
– Fabryczna – Sienkiewicza (16,6 
mln zł) i budowę stacji termicz-
nej utylizacji osadów ściekowych 
(48,4 mln zł).

ZWiK stara się  
 o środki zewnętrzne

Wniosek został złożony do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
30 listopada 2009 r. W styczniu 
tego roku otrzymał pozytywną 
ocenę i znalazł się na 35 miejscu 
listy rankingowej, uzyskując sta-
tus wniosku rezerwowego. W lip-
cu, po zweryfikowaniu listy przez 
Ministerstwo, projekt ZWiK prze-
sunął się na miejsce 23.

Rozstrzygnięcie dotychcza-
sowych przetargów przyniosło 
oszczędności, więc możliwość dofi-
nansowania projektów rezerwowych 
stała się bardziej realna. Dla tych, 
których realizacja została rozpoczę-
ta Narodowy Fundusz przygoto-
wał tzw. Programy Priorytetowe, 
czyli wsparcie finansowe (w for-
mie dotacji lub pożyczek na bardzo 
korzystnych warunkach) do czasu 
podpisania umowy o dofinansowa-
nie ze środków unijnych.
 – Nasz projekt ma duże szanse na 
to dofinansowanie, ze względu na 
zakończenie budowy kanalizacji 
sanitarnej w ul. Wojska Polskie-
go, Przasnyskiej oraz Gruduskiej. 
W sierpniu zgłosiliśmy w NFO-
ŚiGW chęć skorzystania z Pro-
gramów Priorytetowych – mówi 
prezes Bola.

Ewa Blankiewicz

Plan ZWiK zakłada 7 zadań in-
westycyjnych, spośród których – po 
przygotowaniu dokumentacji oraz 
uzgodnieniach – w tym roku zreali-
zowano dwa. Zgodnie z programem 
całość ma kosztować 123,6 mln zł  
– przeciętnie daje to około 25 mln zł 
rocznie. – Na pozostały okres, czy-

51. sesja Rady Miasta – Informacja o sytuacji ekonomicznej i działalności ZWiK za 2009 rok

Plan ZWiK zakłada modernizację 23 km sieci
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na lata 2008 

– 2012 zawiera m.in. wieloletni plan zadań inwestycyjnych ZWiK. Plan zakłada modernizację ponad 23 km sieci kanalizacyjnej. ZWiK 
zaczął go realizować w tym roku od przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Gruduskiej, Przasnyskiej oraz ul. War-
szawskiej. Wykonana sieć ma około 3,3 km. Na przyszły rok zaplanowano już inwestycje warte 30 mln zł.

li najbliższe dwa lata, pozostaje nam 
sporo jeszcze do wykonania, a więc 
około 17 km sieci i kolektor sanitar-
ny w Sienkiewicza długości 2,9 km,  
a więc przedsięwzięci bardzo istotne 
– przypomniał Józef Borkowski, prze-
wodniczący komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska.

Tomasz Kałużyński akcentował, 
że plan oprócz zaangażowania środ-
ków własnych przewidywał dość duży 
stopień dofinansowania ze środków 
unijnych. – Z informacji przekazanej 
przez prezesa zarządu wynika, że po 
kolejnych weryfikacjach i powtórnej 
ocenie merytorycznej I stopnia projekt 

ciechanowskiego ZWiK jest na 23 
miejscu listy rankingowej uzyskując 
status projektu rezerwowego i został 
złożony wniosek, żeby projekt pod-
dać ocenie merytorycznej II stopnia 
– poinformował prezydent Walde-
mar Wardziński.

E.B.



4 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.umciechanow.pl

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na 51. Sesji  
30 września 2010 r.

Nr 484/LI/10 w sprawie trybu prac nad pro-
jektem uchwały budżetowej.
Nr 485/LI/10 w sprawie zbycia nieruchomo-
ści w drodze bezprzetargowej.
Nr 486/LI/10 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Ciechanowie  
w budynkach przy ulicach: Powstańców 
Wielkopolskich 13, Mikołajczyka 4, Po-
wstańców Wielkopolskich 12.
Nr 487/LI/10 w sprawie przyjęcia darowizny.
Nr 488/LI/10 w sprawie przyjęcia darowizny.
Nr 489/LI/10 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „ŁYDYNIA”.
Nr 490/LI/10 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „MŁAWSKA”.
Nr 491/LI/10 w sprawie uchylenia Uchwa-
ły Nr 350/XXXII/2005 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie 
organizacji oraz szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w Środowisko-
wym Domu Samopomocy w Ciechanowie 
zmienionej Uchwałami Rady Miasta Ciecha-
nów nr 424/XXXVIII/2006 z dnia 26 stycz-
nia 2006 r., Nr 53/VI/07 z dnia 29 marca 
2007 r., Nr 154/XVII/07 z dnia 27 grudnia 
2007 r., Nr 275/XXIX/08 z dnia 30 grudnia 
2008 r. oraz Nr 401/XLI/09 z dnia 29 grud-
nia 2009 r.
Nr 492/LI/10 w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr 471/XLIII/2006 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie orga-
nizacji oraz szczegółowych zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt w Środowiskowym 
Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psy-
chicznie w Ciechanowie zmienionej Uchwa-
łami Rady Miasta Ciechanów Nr 54/VI/07  
z dnia 29 marca 2007 roku, Nr 153/XVII/07  
z dnia 27 grudnia 2007 roku, Nr 276/
XXIX/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz 
Nr 400/XLI/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku.
Nr 493/LI/10 w sprawie uchylenia Uchwa-
ły Nr 292/XXX/09 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 29 stycznia 2009 roku, w sprawie upo-
ważnienia Pani Zofii Brzezińskiej – Dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie do prowadzenia postępowa-
nia wobec dłużników alimentacyjnych.
Nr 494/LI/10 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2010.
Nr 495/LI/10 w sprawie zmiany planu pra-
cy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 
2010 rok.
Nr 496/LI/10 w sprawie zmian w składzie 
Rady Programowej Gazety Samorządu Mia-
sta Ciechanów.
Nr 497/LI/10 w sprawie utworzenia na tere-
nie miasta Ciechanów odrębnych obwodów 
głosowania w wyborach do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw.
Nr 498/LI/10 w sprawie uznania się przez 
Radę Miasta za niewłaściwą do rozpatrzenia 
skargi.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych

Do władz miasta 
Grażyna Derbin i Agnieszka Bukowska pytały, jak 
zminimalizować problem handlu dopalaczami w mie-
ście, skoro samorząd nie ma możliwości prawnych, 
żeby go zlikwidować, a Paweł Rabczewski zapropo-
nował zatrudnienie dwóch ludzi, którzy z aparatem 
fotograficznym lub kamerą wideo monitorowaliby 
sklepy z dopalaczami. 
Grażyna Derbin w imieniu mieszkańców ul. Asny-
ka poprosiła o wyznaczenie przy Szkole Podstawowej 
Nr 5 przejścia dla pieszych z ul. Broniewskiego w no-
wowybudowaną ul. Słowackiego.
Józef Borkowski chciał się dowiedzieć, czy inwesty-
cje drogowe w centrum uzupełni remont fragmentu 
chodnika na Placu Kościuszki w sąsiedztwie dawnego 
budynku ZURT.
Tomasz Kałużyński poprosił o odpowiedź, jakie wy-
niki finansowe osiągnął ZWiK w pierwszych 10 mie-
sięcach tego roku 2010 za sprzedaż wody i odprowa-
dzenie ścieków. 
Zdzisław Dąbrowski zadał pytanie, czy został roz-
strzygnięty przetarg na wykonanie instalacji kanali-
zacyjnej na Krubinie, a jeżeli tak, to kiedy rozpoczną 
się tam prace.
Krzysztof Łyziński postulował przesunięcie bliżej 
jezdni słupa ogłoszeniowego na styku ulic: 11 Pułku 
Ułanów i Płońskiej, żeby łatwiej przemieszczały się 
osoby niepełnosprawne. Zaproponował też wprowa-
dzenie dwukierunkowego ruchu na odcinku między 
ul. 11 Pułku Ułanów i Warszawską.
Agnieszka Bukowska zgłosiła potrzebę zorganizo-
wania w Ciechanowie zintegrowanego systemu ra-
townictwa i dokarmiania dzieci w szkołach. Zapytała, 
kto wybiera firmy, ubezpieczające uczniów, o pod-
wyżkę dla nauczycieli i estetykę budynków socjal-
nych przy ul. Wojska Polskiego. 
Krzysztof Leszczyński poruszył kwestię braku po-
gotowia stomatologicznego oraz poprawienia jedne-

go ze zjazdów z ul. Batalionów Chłopskich. Postulo-
wał utworzenie w Szkole Podstawowej Nr 3 trzeciej 
klasopracowni informatycznej dla dzieci z klas I i II. 
Poprosił o podanie wyników sierpniowej zbiórki od-
padów wielkogabarytowych.
Stanisław Kęsik zgłosił wgłębienia w masie mineral-
no-asfaltowej, którą wyrównano ul. Szwanke. Zapytał 
też o projekt strategii promocji miasta.

Do Generalnej Dyrekcji  
Dróg Krajowych i Autostrad

Tomasz Grembowicz zasygnalizował brak ozna-
kowania poziomego na ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych (droga krajowa nr 50) informującego o koniecz-
ności jazdy lewym pasem prosto i nakazującym skręt 
w prawo z prawego pasa.

Do PKP
Zenon Stańczak zapytał, czy prace przy moderniza-
cji linii kolejowej E-65 idą planowo i czy jesienią roz-
pocznie się budowa wiaduktu na ul. Mleczarskiej.

oprac. E.B.

 O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 5 października 2010 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„WIEJSKA” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz 
uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 176/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „WIEJSKA” dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Łydynią, ujęciami wody przy                   
ul. Komunalnej, ul. Komunalną i ogródkami działkowymi przy ul. Gostkowskiej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 15 października do 17 listopada 2010 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój  
nr 301, 309, 310, 311 – II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta: www.um.ciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się 8 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów,  
ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 12.00.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 
2010 r.

 PREZYDENT  MIASTA 
/-/ Waldemar  Wardziński

Wrześniowe pensje dla 
nauczycieli już z podwyżką

Od 1 września nauczyciele w ciechanowskich 
szkołach samorządowych otrzymują już wynagro-
dzenie z 7-procentową podwyżką. To dodatkowe 
obciążenie dla miejskiego budżetu, bo subwencja 
oświatowa nie przewiduje całkowitego pokrycia 
kosztów. – Podwyżki faktycznie zostały wypłacone. 
Sygnalizowałem już kilka miesięcy temu, że będzie to 
wymagało nowelizacji budżetu w zakresie środków 
na bieżące utrzymanie oświaty. Będę państwu te pro-
pozycje przedstawiał na sesji październikowej – poin-
formował na 51. sesji Rady Miasta prezydent Walde-
mar Wardziński.                                                  E.B.
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O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 19 października 2010 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego„MŁAWSKA” oraz „ŁYDYNIA”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu  30 września 
2010 r. uchwał: 
• nr 490/LI/10 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „MŁAWSKA”, dla obszaru położonego  
po wschodniej stronie ul. Mławskiej.
• nr 489/LI/10 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „ŁYDYNIA”, dla następujących obszarów: 
- Obszar nr 1 – położony w rejonie ul. Gostkowskiej, ul. Gruduskiej oraz  
ul. Wojska Polskiego,
- Obszar nr 2 – położony w rejonie ul. Płońskiej i ul. Mleczarskiej, 
- Obszar nr 3 – położony w rejonie ul. Okopowej i ul. Kasprzaka,
- Obszar nr 4 – od ul. Nużewskiej do granic miasta.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, 
ul. Wodna 1 w terminie do 19 listopada 2010 r. Wniosek powinien zawierać: 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, pokój nr: 301, 309, 310, 311.

Po rezygnacji Stanisława Kęsika 
w Radzie Programowej pozostali Ma-
riusz Stawicki i Krzysztof Leszczyń-
ski. Radni mieli zdecydować o uzu-
pełnieniu składu Rady, która zgodnie 
z zapisem powołującej ją uchwały po-
winna liczyć 3 osoby. Skupili się jed-
nak na dyskusji nad samą Gazetą.

Krzysztof Łyziński wnioskował  
o rozwiązanie Rady. – Z relacji nie-
których członków widać jasno, że ta 
Rada Programowa nie ma żadne-
go wpływu na kształt i zawartość tej 
gazety – stwierdził radny. Oponował 
Mariusz Stawicki. – Jako członek 
Rady nie zgadzam się z tą tezą. Rada 
nie ma wpływu na treść artykułów, bo 
to nie jest jej zadanie, tylko członków 
redakcji. Rada Programowa pełni 

51 Sesja Rady Miasta – zmiana w składzie Rady Programowej Gazety Samorządu Miasta Ciechanów

Najważniejszy punkt programu?
Chociaż w programie wrześniowej sesji Rady Miasta były tak ważne dla przyszłości miasta tematy 

jak monitorowanie strategii rozwoju miasta czy informacja o działalności ZWiK w 2009 roku większe 
zainteresowanie części radnych i większość dyskusji wywołała zmiana w Radzie Programowej Samorzą-
dowej Gazety. W jej skład weszła honorowa obywatelka Ciechanowa prof. Bibiana Mossakowska.

funkcję doradczą i wyłącznie taka jest 
jej rola. Nie była brana pod uwagę tyl-
ko sugestia radnego Kęsika, żebyśmy 
mieli wgląd do materiałów wcześniej, 
niż one są opublikowane. 

Agnieszka Bukowska chciałaby, 
żeby to Rada Miasta i jej przewodni-
czący ustalali kierunek działań gazety. 
– Osoby składające gazetę są pracow-
nikami Urzędu Miasta, nie są dzien-
nikarzami, nie podlegają prawu pra-
sowemu – stwierdziła radna. – Gazeta 
funkcjonuje w oparciu o prawo praso-
we – prostował M. Stawicki, a prezy-
dent Waldemar Wardziński przypo-
mniał radnej, że Gazetę Samorządową 
od początku redagowali pracownicy 
Urzędu. – Zauważam z wielkim smut-
kiem, że pani radna ubolewa, że  

w gazecie można przeczytać, że w mie-
ście coś dobrego się dzieje. Dziwne mi 
się wydaje, że pani radna nie utożsa-
mia się z tym, co my razem robimy  
– wszyscy tutaj siedzący i działający  
w otoczeniu samorządu – po to, żeby  
w Ciechanowie było ładniej, spo-
kojniej, wygodniej. Życzyłbym pani 
radnej więcej optymizmu i identyfi-
kowania się z naszą wspólną pracą 
– powiedział Waldemar Wardziński. 
Mariusz Stawicki zgłosił kandyda-
turę spoza Rady Miasta, honorowej 
obywatelki Ciechanowa pani profesor 
Bibiany Mossakowskiej, która chęt-
nie się zgodziła. – Poziom Gazety Sa-
morządowej jest wysoki. Znam się na 
tym, mój syn jest literatem i recenzen-
tem. Proszę, żebyście nie dyskutowali 

o likwidacji, tylko żeby ta gazeta ist-
niała niezależnie od tego, czy się ko-
muś podoba treść i forma – stwierdzi-
ła prof. Mossakowska.                                 

E.B.

Bibiana Mossakowska, nowy członek Rady 
Programowej Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów

Na konferencji na temat dopalaczy zabrała głos wiceprezydent 
Ewa Gładysz

Samorządy do tej pory nie dys-
ponowały prawnym narzędziem, by 
skutecznie przeciwdziałać procede-
rowi sprzedaży dopalaczy i chronić 
młodych ludzi przed skutkami ich za-
żywania. Niektóre Rady Miast prze-
głosowały uchwały prowadzące do 
zamknięcia tego typu placówek. Te 
uchwały były do tej pory uchylane 
przez służby prawne wojewodów, ze 
względu na zapisy niezgodne z obo-
wiązującym prawem. 

Nowe prawo,  
skuteczne narzędzia

W październiku obie izby parla-
mentu przyjęły nowelizację ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii przed-
łożoną przez rząd. Dzięki nowemu 
prawu służby sanitarne będą mogły  
w każdej chwili zamknąć sklepy sprze-
dające podejrzane substancje.

Sanepid będzie upoważniony  
do kontroli miejsc produkujących lub 
sprzedających podejrzane środki i za-
mknięcia kontrolowanego punktu. Jeśli 

Szansa na koniec kariery dopalaczy
Nie słabnie zainteresowanie problemem dopalaczy. Te niebezpieczne dla zdrowia substancje che-

miczne były sprzedawane w majestacie prawa, dopóki handlujące nimi punkty nie zostały zamknięte 
dzięki zmasowanej ogólnopolskiej akcji Sanepidu. Chociaż na ciechanowskich sklepach też wiszą kłódki 
samorząd rozpoczyna akcję uświadamiającą młodym ludziom niebezpieczeństwo utraty zdrowia i uza-
leżnień, jakie niosą ze sobą dopalacze.

znajdzie szkodliwe 
związki chemicz-
ne, będą one mogły 
zostać dopisane do 
listy środków zaka-
zanych zawartych  
w ustawie o prze-
ciwdziałaniu nar-
komanii. Na prze-
badanie zajętych 
substancji Sanepid 
będzie miał 18 mie-
sięcy. W przypadku 
potwierdzenia tok-
syczności koszty 

badań poniosą producenci lub sprze-
dawcy.

Ustawa przewiduje dotkliwe sank-
cje dla osób sprzedających czy wła-
ścicieli sklepów z dopalaczami. Kary 
pieniężne sięgną nawet miliona zło-
tych. Dzięki nowemu prawu zakazana 
zostanie również jakakolwiek reklama 
dopalaczy.

Bardziej popularne  
niż amfetamina

– W programie „Szkło kontakto-
we” przeczytałam sms-a „zamknijcie 
sklepy z dopalaczami”, ja bym do-
dała – „natychmiast” – powiedzia-
ła na sesji Rady Miasta radna Graży-
na Derbin. Na początku października 
zamknięto je w całej Polsce. Podobny 
los spotkał tego typu miejsca w Cie-
chanowie. Konferencja, która 5 paź-
dziernika odbyła się w budynku Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
też przebiegła pod hasłem „Dopa-

lacze – przejściowa moda czy real-
ne zagrożenie?”. Prokurator Tomasz 
Bulc przytoczył aspekty prawne zja-
wiska, przedstawiciele Krajowego 
Biura ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii mówili o spadku zainteresowania 
„starymi narkotykami” i zastępowa-

niu ich dopalaczami – Jeśli spojrzymy  
na wskaźniki używania w ciągu ostat-
nich 30 dni, to dopalacze są trzecią 
co do rozpowszechnienia substancją 
używaną przez młodzież w Polsce, 
zostawiając za sobą np. amfetami-
nę – mówił Michał Kidawa z KBPN. 
Obalono mity dotyczące tzw. „smart 
drugs” krążące wśród młodzieży. Re-
klamowane jako naturalne substancje  
w rzeczywistości zawierają w składzie 
trudne do zidentyfikowania związki 
chemiczne. 

E.B., E.P.

PREZYDENT  MIASTA 
/-/ Waldemar  Wardziński
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O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

z 12 października 2010 roku
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  

(Dz. U. z 2010 roku Nr 176, poz. 1190) i Uchwały Nr 445/XVLII/2010 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uak-
tualnienia wykazu ulic w obwodach głosowania na terenie miasta Ciechanów (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 99,  
poz. 1805) oraz Uchwały Nr 497/LI/2010 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2010 roku w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciecha-
nów odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw – podaję do publicznej wiadomości infor-
mację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer 
okręgu 

wyborczego 
dla wyboru 

Rady Miasta

1 ulice:   Opinogórska, Powstańców Wielkopolskich, Pułtuska do nr 60, Pułtuska nr 62a i 62b Miejski Zespół Szkół Nr 1
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 1

2 ulice:   Błękitna, Bursztynowa, Gwardii Ludowej, Kamińskiego, Lazurowa, Piękna, Pogodna, Pułtuska nr 62 i od nr 63, 
Szmaragdowa

Przedszkole Nr 5 
ul. Gwardii Ludowej 12 1

3 ulice:   Armii Krajowej do nr 24 parzyste  i do nr 7 nieparzyste, Sikorskiego od nr 10 Przedszkole Nr 10 
ul. Batalionów Chłopskich 4 1

4 ulice:    Smorawińskiego, Sikorskiego do nr 9, Witosa do nr 10 Dom Złotej Jesieni
ul. Sikorskiego 7 1

5 ulice:   Bukietowa, Dolna, Gruduska, Kącka, Nadrzeczna, Plac Jana Pawła II , Polskiej Organizacji Wojskowej, Przasnyska, 
Śląska, Ukośna, Wazonowa, Widokowa, Willowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zagumienna, Zielna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
ul. Wojska Polskiego 51 1

6 ulice:    Batalionów Chłopskich, św. Anny, św. Franciszka, św. Marka, św. Stanisława Kostki 

Dom Pomocy Społecznej  KOMBATANT 
ul. Batalionów Chłopskich 12
(lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych)

1

7 ulice:   Mikołajczyka, Nadfosna, Osiedle Świerczewskiego, 11 Pułku Ułanów Legionowych, Witosa od nr 11 do nr 19b Przedszkole Nr 1
ul. Nadfosna 12 1

8 ulice:   Kilińskiego, Kopernika, Ściegiennego, 11 Listopada, Małgorzacka, Pijanowskiego, Przelotna, Sierakowskiego, 
Strażacka, 17 Stycznia do nr 13 nieparzyste i do nr 28a parzyste, Warszawska, Zielona Ścieżka

Centrum Kultury i Sztuki
im. M. Konopnickiej
ul. Strażacka 5

1

9
ulice:   Augustiańska do nr 26, Grodzka, 3 Maja, Mickiewicza, Nowozagumienna, Orylska, Plac Kościuszki, Płońska do nr 3 

nieparzyste i do nr 8 parzyste, Polna do nr 11 nieparzyste, Rzeczkowska do nr 15 nieparzyste, Witosa od nr 20 do 64 
parzyste i od nr 21 do nr 39 nieparzyste

Gimnazjum Nr 1
ul. Orylska 3 1

10

ulice:   Andersa, Armii Krajowej od nr 26 parzyste i od nr 9 nieparzyste, Księcia Konrada II,  Mościckiego, Płońska od nr 
5 do 75 nieparzyste i od nr 10 do nr 74 parzyste,  Polna od nr 2 parzyste i od nr 13 nieparzyste,  Ranieckiej, Rozy 
Roboty, Rzeczkowska od  nr 2 parzyste i od nr 17 nieparzyste, Słońskiego, Witosa od nr 66 parzyste i od nr 41 
nieparzyste

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy 
ul. Rzeczkowska 11

2

11 ulice:   Płońska od nr 76,  Reutta, Sezamkowa, Szwanke Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Płońska 143 2

12
ulice:   Bielińska, Ceramiczna, Chabrowa, Curie-Skłodowskiej, Długa, Dobra, Jaśminowa, Kasprzaka, Kolonijna, Krubińska, 

Krucza, Ludowa, Łąkowa, Łukasiewicza,  Malinowa, Nizinna, Okopowa, Piwna, Podleśna, Ptasia, Sońska, Sosnowa, 
Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa, Zagrodowa, Żurawia, Żytnia

BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o.
ul. Sońska 2 2

13
ulice:   Bojanowskiego, Cicha, Fabryczna, Górna, Jasna, Kolberga, Krasickiego, Lelewela, Młynarska, Nowokolejowa, 

Obozowa, Ogrodowa, Partyzantów, Perłowa, Przytorowa, Równa, Sempołowskiej, Spokojna, Szumna, 
Szymanowskiego, Traugutta, Ułańska, Widna, Wierzbowa, Żórawskiego

Przedszkole Nr 8 
ul. Graniczna 41 2

14
ulice:   Aleja Niepodległości, Augustiańska od nr 28, Baranowskiego, Cukrownicza, Dziedzica, Dywizjonu 305, Kolonia 

Niechodzka, Mazowiecka, Mleczarska, Niechodzka, Nużewska, Osada Fabryczna, Pęchcińska, Płocka, Robotnicza, 
Szczurzynek, Tysiąclecia

Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. 
Czarnieckiego 40
(lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych)

2

15

ulice:   Aleja Zwycięstwa, Bąkowskiej, Biegasa, Bogusławskiego, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, 
Chełmońskiego, Chopina, Czarnieckiego, Dziubińskiej,  Graniczna, Grzelakowej, Gwiazdowicza, Hubala, Jaracza, 
Jelińskiej, Jureckiego, Klonowskiego, Kolbe, Kratowskiej, Kuny, Kurpińskiego, Matejki, Modrzejewskiej, Monte 
Cassino, Nodzykowskiego, Ogińskiego, Osterwy, Paderewskiego, Patriotów, Piechowskiego, Plater, Przyleśna, 
Pułaskiego, Rajkowskiego, Różyckiego, Składowa, Skrajna, Solskiego, Stwosza, Węgrzyna, Wieniawskiego, 
Wolskiego, Zelwerowicza

Miejski Zespół Szkół Nr 2
ul. Czarnieckiego 40
(lokal dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych)

2

16 ulice:   Astrowa, Dębowa, Działkowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna, Różana, Rumiankowa, Siewna, 
Słoneczna, Starowiejska, Śmiecińska, Towarowa, Wesoła, Wiśniowa

Zakład „Młoda Para” 
ul. Śmiecińska 14 3

17
ulice:   Baczyńskiego, Boczna, Gajcego, Gąsecka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Grota-Roweckiego, Hłaski, Jastruna, 

Kaczeńców, Krzywa, Lechonia, Mała, Mławska, Olchowa, Ostatni Grosz, Przybosia, Sienkiewicza, Słonimskiego, 
Staffa,  Tatarska, Wąska, Wierzyńskiego, Wiklinowa, Wiosenna

Przedszkole Nr 3
ul. Sienkiewicza 26a 3

18 ulice:   Głowackiego, Narutowicza, Powstańców Warszawskich, Świętochowskiego, Wyzwolenia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 32d, (lokal dostosowany  
do potrzeb osób niepełnosprawnych)

3

19 ulice:   Hallera, Moniuszki, Okrzei, Plac Piłsudskiego, Spółdzielcza Zespół Szkół Nr 3, ul. Okrzei 6 3

20 ulice:   Reja, 17-go Stycznia od nr 15 nieparzyste i od nr 30 parzyste, Tuwima Gimnazjum Nr 3, ul. 17 Stycznia 17 3

21

ulice:   Akacjowa, Andersena, Bema, Bony, Brzozowa, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Fredry, Gostkowska, Husarska, 
Jesionowa, Juranda, Kargoszyńska, Kasztanowa, Klonowa, Kmicica, Komunalna, Konwerskiego, Kosynierów, 
Kraszewskiego, Krótka, Księcia Janusza Mazowieckiego, Leśmiana, Letnia, Lipowa, Młynarskiego, Reymonta, 
Rybna, Rycerska, Skrzetuskiego, Świerkowa, Tomaszewskiego, Topolowa, Waryńskiego, Wiejska, Wołodyjowskiego, 
Zacisze, Zagłoby, Zamkowa, Zapolskiej, Zbyszka i Danusi, Zielona, Żeromskiego

Hala Sportowo – Widowiskowa
ul. Kraszewskiego 8 3

22
ulice:   Asnyka, Bartołda, Broniewskiego, 
           Dygasińskiego, Gałczyńskiego, Kasprowicza, Kicińskiego, Konopnickiej, Krasińskiego, Morawskiej, Nałkowskiej,    

Niemcewicza, Norwida, Orzeszkowej, Parkowa, Prusa, Słowackiego, Sygietyńskiego, Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 
Broniewskiego 1 3

23 Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32 2

24 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2 1

Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w dniu głosowania od godz. 8.00 do godz. 22.00.
PREZYDENT  MIASTA 

/-/ Waldemar  Wardziński



Rośnie już szpaler młodych klo-
nów, robinii i wiśni ozdobnej, w miej-
scu starych wysokich lamp świecą-
cych w okna mieszkań pojawiły się 
stylowe latarnie z herbem Ciechano-
wa. Oprócz stylowych latarni, dep-
tak oświetlają lampy umieszczone  
w posadzce. Wzdłuż deptaku zamon-

towane zostały ozdob-
ne donice, w których 
rosną pelargonie i ko-
canki. Całość uzupeł-
niają stylowe ławki, 
kosze na śmieci i sto-
jaki na rowery. Na po-
czątku września odsło-
nięta została ławeczka, 
na której „przysiadł” 

Długo wyczekiwana przez mieszkańców modernizacja ulicy War-
szawskiej dobiega końca. Po latach prac dokumentacyjnych, praw-
nych uzgodnień i czasie uciążliwych robót główna ulica miasta pięk-
nieje z dnia na dzień.

Robert Bartołd – przewodnik, regio-
nalista i wielki miłośnik Ciechano-
wa. Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
ułożył nowe rury kanalizacji wodocią-
gowej, a firma PRASBET wybudowa-
ła sieć deszczową. Wymianie uległa 
też sieć przyłączy elektroenergetycz-
nych. Teraz prace koncentrują się  

u zbiegu ul. Warszaw-
skiej i 11 Listopada, 
gdzie robotnicy układa-
ją z kostki granitowej 
zegar słoneczny. Cał-
kowity koszt remon-
tu Warszawskiej to ok.  
9,6 mln zł. Miasto li-
czy na refundację części 
kosztów z funduszy Unii 
Europejskiej.           P.H.

Średniowieczny trakt cieszy oczy

Plac Jana Pawła II  
czeka modernizacja

Całkiem nowa Rumiankowa

Wygląd placu po przebudowie 
jest już znany, bo zorganizowano 
wcześniej konkurs na propozycje za-
gospodarowania terenu. Miasto zwró-
ciło się wówczas o wykonanie projek-
tu do jednego ze zwycięzców, czyli 
warszawskiej pracowni dr Krzyszto-
fa Domaradzkiego, która wykonała 
m.in. projekt rewitalizacji Krakow-
skiego Przedmieścia w Warszawie. 
Pierwotnie plan obejmował usunięcie 
większości drzew ze skweru, ale zo-
stał zmodyfikowany. Drzew zosta-
nie więcej niż planowano, będą rosły 
m.in. wzdłuż parkingów. Na zmoder-

Mieszkańcy ul. Rumiankowej 
korzystają już z nowej jezdni. Wcze-
śniej w ulicy wybudowano kanaliza-
cję deszczową oraz zjazdy i chodniki 

nizowanym placu stanie nowa fontan-
na, ławki i szalet. Ten ostatni nie bę-
dzie przypominał obecnego. Ma być 
wtopiony w otoczenie i obrośnięty 
pnączami. Na jego dachu znajdzie się 
cienka warstwa ziemi, która pozwo-
li na zasianie trawy. Całości dopełni 
nowy zdrój.  - W chwili obecnej plac 
pełni jedynie funkcje skweru. Chce-
my, aby była to otwarta przestrzeń pu-
bliczna, na której w przyszłości odby-
wać się będą miejskie imprezy – mówi 
Ewa Gładysz, zastępca prezydenta 
Ciechanowa.

P.H.

z betonowej kostki. Całość zadania 
kosztowała ponad 486 tys. zł. Wyko-
nawcą inwestycji była firma p. Młyń-
skich z Ciechanowa.

P.H.

Zegar słoneczny w trak-
cie budowy

Drugi odcinek ul. Warszawskiej został ukończony

Oferty w przetargu na dokumentację budowlaną rewitalizacji 
średniowiecznego traktu złożyły cztery firmy projektowe z: Gru-
dziądza, Białegostoku, Warszawy i Ciechanowa. Rozpoczęła się pro-
cedura przetargowa.

Byli przeciwnicy remontowa-
nia tych dróg z uwagi na prowadzo-
ną przez PKP modernizację magistra-
li, ale miasto zdecydowało, że warto 
zrobić to jeszcze w tym roku. – Chcie-
liśmy wyłonić wykonawcę w drodze 
przetargu, żeby jak najbardziej obni-
żyć koszty, ale zdarza się, że w drugiej 
połowie roku trudno jest znaleźć wyko-
nawców, zwłaszcza remontów – mówi 
zastępca prezydenta Ewa Gładysz.  
– Dla przedsiębiorców zawsze bardziej 
atrakcyjna, chociażby ze względu na 

Remont Augustiańskiej i Fabrycznej 
w przyszłym roku

W tym roku władze Ciechanowa planowały remont nawierzchni 
ul. Augustiańskiej i Fabrycznej, rezerwując na to 280 tys. zł. Nie-
stety, to zadanie trzeba przełożyć na przyszły rok, bo na ogłoszo-
ny przez miasto przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Nie oznacza to, 
 że zamiar został zarzucony.

cenę, jest budowa ulicy. Powtórzenie 
przetargu i wyłonienie wykonawcy  
w końcówce października nie przy-
niosłoby pożądanego efektu. – Mogli-
byśmy ponownie nikogo nie znaleźć, 
lub narazić się na złe wykonawstwo, 
mówiąc kolokwialnie, na „łapu-capu” 
– wyjaśnia Ewa Gładysz, obiecując, że 
prace zostaną wykonane w przyszłym 
roku. Zarezerwowane pieniądze zo-
staną przekazane na inne ważne cele, 
m.in. związane z utrzymaniem czysto-
ści i pielęgnacją miejskiej zieleni.

E.B.

Miasto wyłoniło wykonawcę za-
toki postojowej przy ul. Polnej. Prze-
targ wygrała firma GUTBRUK, któ-
ra wybuduje parking za blisko 227 
tys. zł. – To etap zagospodarowania 
przestrzennego całego terenu osiedla 
Jeziorko. Obok powstanie centrum 
rekreacyjno – sportowe z placem za-

Będzie parking na 83 miejsca
baw, boiskiem, skate parkiem, ścieżką 
rowerową – mówi prezydent W. War-
dziński. Parking na 83 samochody bę-
dzie służyć nie tylko mieszkańcom, 
ale także rodzinom przyjeżdżającym 
tu z innych części miasta. Planowany 
termin zakończenia robót to połowa 
grudnia.                                       P.H.

Mogą już odetchnąć z ulgą miesz-
kańcy ul. Cukrowniczej, często skar-
żący się na zalewanie swoich posesji. 
W ulicy powstała kanalizacja desz-
czowa, a oczyszczone 
wody opadowe odpro-
wadzane są do Łydyni. 
Miasto wybudowało 
od ulicy Fabrycznej do 
rzeki odcinek kolektora  
z separatorem substan-
cji ropopochodnych. 
Przebudowano brzegi  
i dno rzeki w okoli-
cy wylotu kolektora 
deszczowego. Robot-
nicy wylali asfaltową 
jezdnię i ułożyli chod-
niki z betonowej kost-
ki. Zmodernizowane 

Cukrownicza już gotowa
zostało uliczne oświetlenie. Koszt ro-
bót wykonanych w 2010 r. to blisko  
900 tys. zł.                                    P.H.

www.umciechanow.pl
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Dobiegła końca budowa ul. Sempołowskiej. Mieszkańcy mogą już cie-
szyć się nową, estetyczną i równą drogą. Wybudowano tu kanalizację desz-
czową, na przygotowanej podbudowie położono nawierzchnię z asfaltu oraz 
chodniki. Inwestycja kosztowała miasto blisko 330 tys. zł. Na Bohaterów 
Westerplatte położono jezdnię z brukowej kostki. Kanalizacja deszczowa, 
jezdnia i obustronne chodniki to koszt ponad 600 tys. zł.

P.H.

Sempołowskiej po liftingu

Parking ma być oddany do użytku na początku listopada

Wnętrza ratusza zostały sta-
rannie wykończone

Ratusz zmienił oblicze 
Po blisko 1,5 roku prace rewitalizacyjne jednego z najcenniej-

szych i najciekawszych obiektów urbanistycznych miasta dobiega-
ją końca. W ramach projektu przeprowadzono szereg prac remon-
towych od piwnic aż po dach. Odrestaurowany zabytkowy obiekt, 
jako siedziba władz miasta będzie spełniał funkcje reprezentacyjne.  
W głównej części znajdą się miejsca poświecone historii Ciechano-
wa, współpracy miast partnerskich i promocji. W nowych, umeblo-
wanych w stylu z czasów Marconiego pomieszczeniach w bocznej 
części obiektu będzie się mieścił Urząd Stanu Cywilnego.

– To był już najwyż-
szy czas na remont. Fatal-
ny stan obiektu uwidocz-
nił się jeszcze dokładniej 
podczas prac rozbiórko-
wych wewnątrz budynku –  
wspomina Robert Szyma-
niak, kierownik Wydziału 
Inwestycji. Badania my-
kologiczne wykazały ko-
nieczność odwodnienia, 
osuszenia i odgrzybienia 
budynku. Wymianie uległy instalacje: 
elektryczne, sanitarne, wodociągowe 
i centralnego ogrzewania. Wewnątrz 
budynku zabetonowano nowe stropy  
i postawiono ścianki działowe. Nad 
częścią po dawnej straży pożarnej 
powstał nowy czterospadowy dach. 
Położono też dach nad główną bryłą 
obiektu. W budynku głównym wszyst-
kie okna zostały odtworzone zgod-
nie z pierwotną formą. Zachowane 
zostały sklepienia łukowe nad otwo-
rami drzwiowymi wewnątrz budyn-
ku. Drzwi wejściowe i wewnętrzne 
do pomieszczeń nawiązują do stolar-
ki neogotyckiej. Powstało też boczne 
wejście. Odrestaurowano zabytkową 
wieżyczkę oraz biały ozdobny gzyms. 
Nad głównym wejściem zawisł herb 
św. Piotra odnowiony przez artystę 
plastyka Marka Zalewskiego. Ratusz 
zyskał też nowy zegar. –  Bardzo trud-
no było znaleźć kogoś, kto podjąłby 
się rewitalizacji starego, ale nie zabyt-
kowego zegara, a jeśli już, to nie da-
wano nam żadnej gwarancji, że będzie 
działał poprawnie. Stąd decyzja o wy-
mianie ratuszowego zegara na nowy, 

o 2-letniej gwarancji – mówi Sylwia 
Herner z Wydziału Inwestycji. W po-
łudnie zegar wygrywał będzie hymn 
Ciechanowa, a już w czasie Świąt Bo-
żego Narodzenia mieszkańcy usłyszą 
melodie znanych kolęd. 

 Kolorystyka budynku pozostała 
bez zmian. Cokół obłożony został pia-
skowcem, a schody zewnętrzne – gra-
nitowymi płytami. Elewacja frontowa 
ratusza została oświetlona. 

Na rewitalizację obiektu mia-
sto pozyskało unijne dofinansowanie  
ze środków RPO Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2007-2013. War-
tość całej inwestycji to ok. 6,5 mln zł. 
Dofinansowanie z UE wyniosło ponad 
4,2 mln zł. – Planujemy jeszcze etap 
drugi, związany z dobudową skrzy-
dła z pomieszczeniami biurowymi dla 
ponad 40 osób i salą konferencyjną, 
ale to przyszłość. Ukończenie ratusza  
w tym roku, pozwoli nam w roku 2011 
dokonać kompleksowej rewitalizacji 
Placu Jana Pawła II – zapowiada pre-
zydent W. Wardziński.

P.H.

Prace na Kargoszynie – ciąg dalszy

Po zakończeniu budowy ulic: 
Gałczyńskiego, Słowackiego i Sy-
gietyńskiego przyszedł czas na ko-
lejne trzy: Kaspro-
wicza, Norwida  
i Kicińskiego. W 
ulicach wybudo-
wano już kanali-
zację deszczową.  
Na ul. Norwida po-
łożono nawierzch-
nię z kostki bru-
kowej, jezdnia  
ul. Kicińskie-
go doczekała się 
nowego asfaltu. 
Obecnie trwają 
prace przy ukła-
daniu kostki na ul. 

Kasprowicza. Remont tych 6 ulic to 
koszt dla miasta blisko 2,4 mln zł.

P.H.

Na ul. Armii Krajowej na terenie 
zielonym dzielącym jezdnie: Gwar-
dii Ludowej i Sikorskiego powstaje 

Nowe miejsca parkingowe  
na ul. Armii Krajowej

parking na 18 samochodów. Jest to 
rekompensata dla mieszkańców oko-
licznych bloków, którzy utracili miej-

sca parkingowe na 
rzecz ekranów dźwię-
koszczelnych. Parking 
zostanie ogrodzony, 
nawierzchnię wyłożo-
no ażurowymi płyta-
mi między którymi na 
wiosnę wyrośnie trawa 
Wykonawcą inwestycji 
jest firma KAMIBUD  
z Ciechanowa, która 
wybuduje parking za 
blisko 109 tys. zł.

P.H.

Nowa nawierzchnia na ul.Kicińskiego

Widok od strony ul. Nadrzecznej
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Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Kategorię budynki mieszkal-
ne, wielorodzinne zdominowała 
Wspólnota Mieszkaniowa nr 1, któ-
ra zdobyła I nagrodę za budynek 
nr 4 przy ul. Witosa (500 zł) oraz 
dwie równorzędne II nagrody (po 
400 zł) za bloki nr 1 i 3 na Osiedlu 
Świerczewskiego. III nagroda przy-
padła Wspólnocie Mieszkaniowej  
z ul. Powstańców Wielkopolskich 4.   

W kategorii bu-
dynków jednorodzin-
nych I nagrodę (500 
zł) otrzymał Sławo-
mir Rak  mieszkający 
przy ul. Baranowskie-
go 10. Drugą nagro-
dę (400 zł) odebrał 
Ryszard Kaliszewski   
z ul. Grota Roweckie-

go 9, trzecia (300 zł) 
stała się udziałem Ja-
dwigi Sosnowskiej 
z ul. Wiklinowej 3. 
Wyróżnienie tej ka-
tegorii (dyplom i sa-
dzonkę) przyznano 
Teresie i Kazimie-
rzowi Antczakom  
z ul. Rycerskiej 47.  

Nagrodzono najładniejsze posesje

W kategorii obiektów użytecz-
ności publicznej jury nie przyznało 
I nagrody. II nagrodą (400 zł) doce-
niono Przedszkole Nr 5, a III (300 
zł) – Przedszkole Nr 10. Wyróż-
niono też Gimnazjum Nr 3 i Przed-
szkole Nr 8. 

W kategorii balkonów i ogród-
ków I nagroda (300 zł) trafiła do 
Anny Ruteckiej i Teresy Nicman 

z ul. Sikorskiego 6, 
druga (200 zł) – do 
SML-W „Mazow-
sze” (ul. Armii Kra-
jowej 41/1).

Nagrody o łącz-
nej wartości 4 tys. 
zł wręczono 19 
października. Pie-
niądze zostały wy-
płacone z budże-

tu miasta z Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wod-
nej. Miłośnicy pięk-
nych ogrodów spotkali 
się z władzami miasta  
i członkami jury w sali 
konferencyjnej przy ul. 
Wodnej. 

red.

13 edycja konkursu na najładniejszą posesję wyłoniła kolej-
nych sympatyków ogrodowego zacisza. Zgłoszone obiekty oceni-
ło jury pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Ewy Gładysz, 
złożone z pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska, architekta oraz kierownika wydziału promocji. 

aja
Zakończył się remont 

chodników na Żeromskiego 
(od ul. Letniej do Dąbrow-
skiej) oraz po prawej stro-
nie ul. Broniewskiego (od 
Słowackiego do Kargoszyń-
skiej). Koszt –  ponad 72 tys. 
zł. Nowy chodnik położony 
został także na 3 Maja (ul. 
3 Maja oraz Plac Kościusz-
ki zostały niedawno przeję-
te przez miasto, wcześniej 
były własnością powiatu)  
na odcinku od wjazdu do parku J. Dąbrowskiego do Grodzkiej – lewa strona. 
Koszt inwestycji to blisko 70 tys. zł. Wykonawcą wszystkich robót była firma 
KAMIBUD z Ciechanowa.

 Zimowe miasto w dobrych rękach
Miasto rozstrzygnęło przetarg na zimowe utrzymanie miejskich dróg, 

chodników, placów oraz parkingów w okresie od 1 listopada 2010 r.  
do 15 kwietnia 2011 r. O przejezdność dróg i odśnieżanie chodników zadba 
tak jak w poprzednich latach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Na zimo-
we utrzymanie dróg miasto przeznaczy kwotę 535 tys. zł.

Remont parkingu przy „Blaszaku”

Nową nawierzchnię z brukowej kostki zyskał miejski parking przy ul. Puł-
tuskiej 20a. Robotnicy zerwali nierówny i dziurawy beton, wykonali podbu-
dowę oraz ustawili nowe krawężniki. Wykonawcą inwestycji była firma GUT-
BRUK, która w przetargu zaoferowała najkorzystniejszą cenę  – 53 tys. zł.

Znakowanie ulic
Na bieżąco trwa uzupełnianie brakujących tablic z nazwami ulic. Pra-

ce wykonuje firma PLANETA z Warszawy. Wydział Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska (tel.674 92 48) prosi mieszkańców o zgłaszanie miejsc, 
w których brakuje tablic lub zostały one zniszczone. 

Gojawiczyńskiej zyska nową nawierzchnię
Trwa remont nawierzchni ul. Gojawiczyńskiej. Przełożone zostaną wjazdy 

do posesji, częściowo wymienione zostały niektóre krawężniki. Nowa jezdnia 
na odcinku od Baczyńskiego do ul. Hłaski ma kosztować około 120 tys. zł.

Jesienne sprzątanie
Osoby zatrudnione przez Urząd Miasta w ramach prac społecznie użytecz-

nych ( w tej chwili to 12 osób), robót publicznych (7 osób) oraz odpracowujący 
wyroki sądu (2 osoby) 
grabią opadające liście. 
Jesienne dywany usła-
ne z liści przy słonecz-
nej pogodzie wyglądają 
pięknie. Niestety mogą 
być przyczyną urazów. 
Przypominany miesz-
kańcom o obowiązku 
sprzątania chodników 
przyległych do ich po-
sesji.

P.H.

Nowe chodniki na Żeromskiego, Broniewskiego i 3 Maja

Uczestnicy konkursu – pamiątkowe zdjęcie z władzami miasta

Sprzątanie nowego chodnika przy ul. 3 Maja

I miejsce w kategorii balkon i ogród przy budynkach 
wielorodzinnych

Nowy chodnik na ul. Broniewskiego

I miejsce w kategorii budynki jednorodzinne

I miejsce w kategorii budynki wielorodzinne

II miejsce w kategorii obiekty użyteczności publicznej
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W konkursie wzięły 
udział 3-osobowe druży-
ny z ciechanowskich szkół.  
W każdym z trzech etapów 
losowane były pytania o co-
raz większym stopniu trud-
ności. Turniej wygrali repre-
zentanci Gimnazjum Nr 4. 
Drugie miejsce zajęli ex equo 
uczniowie Gimnazjum Nr 1  
i 3, a trzecie – Szkoły Pod-
stawowej Nr 5. Ciekawą 
propozycją był też kon-
kurs plastyczny. W kate-
gorii szkół podstawowych 
najlepszą pracę wykonał Ja-
kub Lewandowski (SP Nr 
3). Wśród gimnazjalistów tryumfo-
wała Mariola Podlasik (Gimnazjum 
Nr 4). Wręczenie nagród, które 
ufundował Prezydent Miasta Cie-
chanów, odbyło się 7 października 

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LISTOPAD

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 5.XI godz. 19.00 – „Wieczór z dresz-
czykiem” /COEK „Studio”/
• od 23 XI do 17.XII – warsztaty bo-
żonarodzeniowe dla grup przedszkol-
nych, szkolnych i gimnazjalnych /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• 30.XI – zabawy andrzejkowe dla 
dzieci i młodzieży /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

Spotkania

Wystawy

Uczniowie Gimnazjum TWP 
odwiedzili Rumunię

Na zaproszenie rumuńskiej mło-
dzieży z miejscowości Izbiceni kil-
koro uczniów Gimnazjum TWP 
uczestniczyło w projekcie „Młodzież 
w działaniu”. To kolejna międzyna-
rodowa wymiana po Litwie, Turcji  
i Polsce. W Rumunii ciechanowianie 
spotkali się z rówieśnikami z Turcji, 
Bułgarii, Hiszpanii, Włoch i Estonii. 
Była to okazja do bliższego poznania 
innych kultur, wyrażenia poglądów  
i nawiązania nowych znajomości. 
Jeden z punktów projektu obejmo-
wał zaprezentowanie własnego kraju  
i miasta. Uczniowie TWP przedsta-
wili Ciechanów za pomocą multime-
diów. Uczestnikom podarowali pa-
miątkowe gadżety.

Urodziny Kubusia Puchatka
„Drogi Kubusiu Puchatku, z oka-

zji Dnia Twoich 84 Urodzin, składamy 
ci życzenia, płynące z naszych serc. 
Bądź wesoły i szczęśliwy, smacz-
ny miodek sobie jedz. Kochaj dzieci 
i przygody, żyj długo – ile chcesz” 
– to życzenia maluchów z Miejskie-
go Przedszkola Nr 10. W ramach 
Ogólnopolskiej Kampanii „Cała Pol-
ska Czyta Dzieciom” 4 października 
przedszkolaki świętowały urodziny 
swojego ulubionego bohatera książ-
kowego. W tym dniu każde z nich 
mogło przynieść ze sobą własnego 
pluszaka. Były śpiewy, tańce i zaba-
wy: rozwiązywanie zagadek, jedzenie 
miodu z talerzyka, układanie w puzzli 
i obrazków. Dzieci wysłuchały bajki 
pod tytułem „Urodziny Kubusia Pu-
chatka”, którą przeczytała im nauczy-
cielka. Na pamiątkę tego wydarzenia 
goście Kubusia Puchatka zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcia.  

Wspomnienie  
Marii Konopnickiej

8 października przypadła 100 
rocznica śmierci Marii Konopnic-
kiej. Z tej okazji Związek Literatów 
na Mazowszu oraz Centrum Kultury 
i Sztuki zorganizowali spotkanie mi-
łośników twórczości pisarki. W sali 
widowiskowej CKiSz wystąpiły połą-
czone chóry parafii św. Józefa i Te-
kli oraz młodzież z Gimnazjum Nr 3. 
Laureatom konkursu fotograficznego 
i literackiego „Nie rzucim ziemi…” 
wręczono nagrody. Wśród autorów 
najlepszych zdjęć znaleźli się: Barba-
ra Sitek-Wyrembek, Krzysztof Wy-
rembek i Iwona Wyrwał. Z dziedzi-
ny literackiej wśród gimnazjalistów 
I nagrodę otrzymała Klaudia Ćwiek 
z Publicznego Gimnazjum w Goły-
minie. W kategorii szkół ponadgim-
nazjanych tryumfowała Aleksandra 
Kosiorek z Zespołu Szkół Nr 1 w Cie-
chanowie. Upominki dla zwycięzców 
ufundował Prezydent Miasta Ciecha-
nów. Soliści Mazowieckiego Teatru 
Muzycznego „Operetka” z Warszawy 
Małgorzata Długosz i Witold Matul-
ka zaśpiewali znane pieśni operowe 
m.in. „O sole mio”, „Usta milczą, du-
sza śpiewa”. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Konkursy z Chopinem w roli głównej

• 10.XI godz. 17.00 – koncert niepod-
ległościowy /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/
• 11.XI godz. 19.00 – koncert kwarte-
tu smyczkowego Academos z udzia-
łem solisty Pawła Skrzypka. W re-
pertuarze utwory Fryderyka Chopina  
/kościół farny/

• do 15.XI – malarstwo Moniki Gawa-
reckiej /Galeria „C”/
• XI – „1920 rok – Mazowsze Północ-
ne w obronie niepodległości” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• XI – „Grunwald: Matejko i współ-
cześni. 600-lecie bitwy pod Grunwal-
dem” /Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej/

podczas koncertu zorganizowanego  
z okazji Roku Chopinowskiego.  
W sali CKiSz zagrali uczniowie i ab-
solwenci ciechanowskiej szkoły mu-
zycznej.                                          red.

Marek Szweda zachwycił gości polonezem A-dur Ogiń-
skiego    

200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina stała się pretekstem do 
wielu przedsięwzięć edukacyjnych. Kilka z nich podjęła Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Ciechanowie, która przeprowadziła 
międzyszkolny turniej wiedzy o życiu i twórczości polskiego kom-
pozytora. 

Przedszkolaki pożegnały lato z cygańskim taborem

Zapisy na taniec 
latynoski

Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej „Studio” ogłasza nabór do 
grupy tanecznej „Ladies Latino” dla 
dorosłych. Zapisy w siedzibie COEK 
„Studio” (ul. Pułtuska 20A) lub pod 
numerem tel. (23) 672 55 04.

Po hasłem „Pożegnanie lata”  
24 września w Miejskim Przed-
szkolu Nr 8 odbyło się spotkanie 
integracyjne z udziałem dzieci i ro-
dziców. Dla uczestników wystąpił 
teatr lalkowy „Waśka” z 
Torunia. Aktorzy poka-
zali widowisko muzycz-
ne nawiązujące do życia 
Cyganów w taborach. 
Pogoda sprzyjała zaba-
wie. Barwne stroje, cie-
kawe rekwizyty żywio-
łowa muzyka i śpiewy 
wzbudziły duże zaintere-
sowanie. Rodzice bawili 
się z dziećmi oraz roz-
mawiali z nauczycielami.  

Dzieci z Miejskiego Przedszko-
la Nr 5 po raz pierwszy obchodzi-
ły Święto Drzewa. 11 października 
maluchy przebrały się za drzewka  
i przemawiały w ich imieniu. „Nie 
łam moich gałęzi”, „podlej mnie”, 
„zasadź” – nawoływały. Dzień upły-
nął w atmosferze zabaw, śpiewów 

Święto drzewa

i inscenizacji. Na koniec wspólnie za-
sadzono w drzewa w przedszkolnym 
ogrodzie. – Poprzez takie zajęcia sta-
ramy się kształcić w dzieciach właści-
wy stosunek do przyrody i rozwijać 
wrażliwość na piękno natury – powie-
działa nauczycielka Urszula Pawlak.                                        

Po przedstawieniu był grill z kiełba-
skami i napojami. „Pożegnanie lata” 
na stałe wpisało się w kalendarz przed-
szkolnych imprez.

red.

oprac. K.D.

  red.
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Prowadzony przez MOPS Środowiskowy Dom 
Samopomocy obchodzi w tym roku swój dziesią-
ty jubileusz. Uroczystości rocznicowe odbyły się  
12 października w siedzibie Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”.

Podstawową ideą działania Środowiskowych Domów 
Samopomocy jest rozwijanie umiejętności podopiecznych 
w taki sposób, aby mogli samodzielnie poradzić sobie w ży-
ciu. Pod opieką ŚDS znajdują się osoby niepełnosprawne in-
telektualnie oraz takie, które mają różnego rodzaju problemy 
z psychiką. W ciągu 10 lat działalności Dom miał pod opie-
ką 69 osób. Obecnie jest ich 21 (11 od 10 lat, kiedy placów-
ka była jeszcze świetlicą). Zajmuje się nimi 5 opiekunów. 
Placówka prowadzi zajęcia w ramach Art Terapii, komuni-
kacji interpersonalnej i śpiewu. Podopieczni uczestniczą też 
w różnego rodzaju zawodach sportowych, przeglądach oraz 
konkursach. Domowej atmosferze ŚDS sprzyjają spotkania  
w Wigilię, Andrzejki czy Dzień Matki. W czasie uroczysto-
ści jubileuszowych kierownik placówki Grażyna Olszew-
ska przestawiła gościom prezentację dokonań instytucji  
i planów na przyszłość. Można było również zobaczyć wy-
stawę prac plastycznych pensjonariuszy, posłuchać recyto-
wanych przez nich wierszy, a także podziwiać pokaz tańca 
flamenco. Wśród gości byli prezydent: Waldemar Wardziń-
ski, jego zastępca Cezary Chodkowski oraz dyrektor MOPS 
Zofia Brzezińska. Dla zgromadzonych przygotowano po-
częstunek. Tort na tę wyjątkową okazję ufundował Prezy-
dent Miasta Ciechanów.                                                 E.P.

10-lecie ŚDS

Podopieczni ŚDS czytają nastrojowe wiersze Jadwigi Kanieckiej

Prezes TWP  W. Różalski przyjął gratulacje od prezydenta 
W. Wardzińskiego

Nowoczesny obiekt przy ul. Mleczarskiej 
będzie miejscem produkcji systemu TCS® II, 
który tworzą innowacyjne urządzenia do stero-
wania ruchem pojazdów ciężarowych, osobo-
wych i szynowych przy wykorzystaniu techno-
logii lokalizacyjnych i biometrycznych. – Nie 
ma na rynku wielu spółek, które mogą poszczy-
cić się własnym zakładem produkcyjnym o tak 
wysokim poziomie zaawansowania technolo-
gicznego – powiedział Andrzej Witkowski, 
członek zarządu T4B. Dzięki obecności war-

T4B nową wizytówką miasta
5 października w Ciechanowie otwarto oddział warszawskiej firmy T4B, która zaj-

muje się dostarczaniem nowoczesnych technologii dla biznesu. – Realizacja tego pro-
jektu, opiewającego na prawie 8 mln zł, pozwoliła zagospodarować dotychczas niewyko-
rzystywane tereny w rejonie dzielnicy przemysłowej – cieszy się prezydent Waldemar 
Wardziński. Dzięki siedzibom T4B oraz DOMETu zmienia się wygląd ul. Mleczar-
skiej, która będzie modernizowana w II etapie budowy wewnętrznej pętli miejskiej.

szawskiego inwestora Ciechanów zyskał nowy 
impuls do rozwoju. Wpłynie to również korzyst-
nie na postrzeganie naszego regionu przez inne 
innowacyjne firmy. Inwestycja T4B stworzyła 
nowe miejsca pracy dla mieszkańców, zwłasz-
cza dla absolwentów kierunków inżynieryjnych 
i elektronicznych ciechanowskich uczelni. Teraz 
nie będą musieli wyjeżdżać z miasta w poszu-
kiwaniu pracy. Obecność nowego przedsiębior-
stwa to również zysk dla miejskiego budżetu.

E.P.

Prace remontowe w budynku trwały przez 
cały wrzesień. Pracownicy TBS wymienili insta-
lację elektryczną oraz stolarkę okienną i drzwi. 
Resztę (gipsowanie ścian, malowanie oraz po-
rządkowanie po remoncie) zrobili sami miesz-
kańcy. Nie tylko klatki schodowe zyskały nowy 
wygląd. Lokatorzy zorganizowali i odnowili po-
mieszczenia socjalne w bloku, gdzie będą prze-
chowywać narzędzia i rowery. Teren wokół bu-
dynku został uporządkowany. Są pomysły, by 
w przyszłości urządzić na nim plac zabaw. – My 
już nie mieszkamy w zastępczaku, tu od dziś jest 
Aleksandrówka – stwierdził z dumą Krzysztof 
Witczak, lider sąsiedzkiej grupy remontowej. Wi-
dząc efekty pracy sąsiadów również mieszkańcy 
dwóch pozostałych komunalnych budynków przy 
ul. Wojska Polskiego wyrazili zainteresowanie 
remontem. Zastępca prezydenta, Ewa Gładysz, 
zapewniła, że jeżeli znajdzie się grupa chętnych, 
to miasto wspomoże ich w ten sam sposób. – Wy-
starczy pięć, sześć osób, a wśród nich lider gru-

py i taki remont można przeprowadzić  – mówi Zo-
fia Brzezińska, dyrektor ciechanowskiego MPOS. 
– W prace remontowe tego jednego bloku włączy-
ło się 8 lokatorów – dodaje. Uczestnictwo samych 
mieszkańców w remoncie ma jeszcze jeden aspekt 
– społeczny. Sąsiedzi współpracowali zgodnie, żeby 
mieszkać w ładniejszym otoczeniu, zintegrowali się 

Organizacja prowadzi własne szkoły niepu-
bliczne wszystkich szczebli, organizuje kursy 
języków obcych, seminaria, konferencje, sesje 
naukowe oraz szkolenia specjalistyczne. Obec-

60 lat TWP
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest organizacją społeczną, która od 1950 r. 

prowadzi działalność oświatową dla  dorosłych, dzieci i młodzieży. Wieloletnia trady-
cja oraz bogate doświadczenie  zapewniają wysoką jakość świadczonych usług eduka-
cyjnych. 

nie naukę w placówkach oddziału pobiera ok. 
400 uczniów i słuchaczy, w tym studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 7 października  
w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora 
ciechanowski Zarząd TWP obchodził 60-lecie. 
Na długiej liście gości jubileuszowej uroczy-
stości szczególnie witanych przez Wincente-
go Różalskiego i Marię Rutkowską – prezesa  
i dyrektora biura oddziału TWP, znalazł się 
m.in. sekretarz generalny Towarzystwa Zenon 
Gaworczuk, liderzy władz samorządowych  
– prezydenta Waldemar Wardziński i starosta 
Sławomir Morawski. Miłym akcentem były 
podziękowania oraz wręczenie okolicznościo-
wych statuetek członkom ciał statutowych, 
dyrektorom i pracownikom administracyjnym 
szkół prowadzonych przez Towarzystwo.

P.H.

„Zadbajmy razem”, czyli o inicjatywie MOPS

My już nie mieszkamy w zastępczaku
8 października na placu w pobliżu bloku przy ul. Wojska Polskiego 28c odbył się piknik integracyjny z okazji zakończenia remontu 

jego klatek schodowych. W odnawianie zaangażowani byli lokatorzy budynku, którzy dzięki inicjatywie MOPS mogli nie tylko poczuć 
się gospodarzami, ale też wzmocnili sąsiedzkie więzi.

i lepiej poznali. Będą też bardziej dbać o swoje 
bloki – w końcu włożyli w remont wiele pracy.

Zakończenie prac świętowano na pikniku 
sponsorowanym przez MOPS oraz Urząd Miasta. 
Dorośli za poniesiony trud otrzymali drobne upo-
minki, a dla dzieci przygotowano konkursy z na-
grodami. Był również wspólny grill.              E.P.

„Rodzinne” zdjęcie z sąsiedzkiego pikniku
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Kontrowersyjna, przyciągająca 
uwagę, dyskusyjna – ile osób tyle opi-
nii. Pierwsza część akcji przyniosła 
oczekiwany skutek: zmusiła ludzi do 
refleksji nad własnym stosunkiem do 
środowiska. Druga odsłona kampanii w 
Ciechanowie przyjęła postać wielkiej 
kuli śmieci na miejskim deptaku – In-

dziewski. Nagrodami była ponad setka 
odblaskowych kamizelek i dwieście 
opasek, umożliwiających bezpieczne 
poruszanie się o zmierzchu, ufundo-
wanych przez Urząd Miasta. 

K.D.

Dzieci z Przedszkola Nr 6 uczyły się, jak segregować śmieci

Konkursy poprowadził Leszek Goździewski

„Załoga” KRC z władzami miasta

Prezydent wręcza nagrodę Gabrieli Gronowskiej (II miejsce)

rEKOlekcje 

Autorka dała się poznać jako pro-
pagatorka wiedzy o regionie i inicja-
torka cyklu spotkań „Z bibliotecznej 
półki”. – Temat publikacji znalazł się 
sam. Podczas gromadzenia informa-
cji o Szulmierzu i okolicach na pierw-
szy plan wysuwały się dzieje rodu Cy-
prysińskich. Postanowiłam je zebrać, 
uzupełnić i wydać w formie książki 
– powiedziała autorka. Znaczącym 
źródłem informacji były dla niej roz-

Inauguracja kampanii odbyła się 
w siedzibie Ciechanowskiego Ośrod-
ka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”, 
gdzie rozstrzygnięto konkurs dla 
gimnazjalistów „Listy do właścicieli 
sklepów z dopalaczami”. I nagrodę 
otrzymał Maciej Purzycki z Gimna-
zjum Nr 4, II – Gabriela Gronow-
ska ze Społecznego Gimnazjum,  
III – Natalia Kuchalska z Gimnazjum 
Nr 1. Wśród wyróżnionych znaleź-
li się: Damian Golba (Gimnazjum  
Nr 3), Grzegorz Bastecki (Gimna-
zjum Nr 1) i Jakub Trojanowski 
(Społeczne Gimnazjum). Nagrody 
wręczył uczniom 
prezydent Walde-
mar Wardziński. 

Wrażenie na 
młodych ludziach 
zrobił recital Piotra 
„Lupi” Lubertowi-
cza. Muzyk zna-
ny ze współpracy  
z takimi zespołami 
jak: „Nocna Zmia-
na Bluesa”, „Mon-
key Business” czy 
„Chłopcy z Placu 
Broni” podzielił 
się swoimi mrocz-

„Zabłyśnij na drodze” 
– to kolejna wspólna ini-
cjatywa Prezydenta Miasta 
Ciechanów i Komendanta 
Powiatowej Policji, prze-
prowadzona na miejskim 
deptaku. 9 października ulica War-
szawska stała się miejscem konkursu 
dotyczącego ruchu drogowego, pie-
szych i rowerzystów. Dzieci i doro-
słych przepytywał rzecznik prasowy 
ciechanowskiej policji Leszek Goź-

gerujemy w znaną, 
oswojoną i lubia-
ną przez mieszkań-
ców Ciechanowa 
przestrzeń suge-
rując, że jest ona 
zagrożona, jeśli 
będziemy ignoro-
wać zalecenia eko-
logicznego postę-
powania  – mówi 
Piotr Sawiński, 
wiceprezes Gru-
py Eskadra, któ-
ra zorganizowała 
happening. Pasaż 
w centrum miasta 

zmienił się w tor, po którym pchano 
kulę śmieci. Wybór nie był przypad-
kowy. Nowa, estetyczna ul. Warszaw-
ska stała się miejscem, w którym nie-
którzy ciechanowianie zapominają  
o dobrych manierach i dbaniu o środo-
wisko (o czym już kilkakrotnie pisali-
śmy).                                             E.P.

Cyprysińscy na Mazowszu

mowy przeprowadzone z potomkami 
rodu i przekazane przez nich zdję-
cia i pamiętniki. B. Bielasta spędziła 
też wiele czasu przeszukując archiwa 
i biblioteki. Cennym uzupełnieniem 
były również konsultacje z innymi 
regionalistami oraz ludźmi żyjącymi  
w opisywanych miejscowościach. 
Efekt tej pracy wydał ciechanowski 
oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich.                                       E.P.

Widoczny jesteś bezpieczny 

nymi przygodami z używkami.  
– Brońcie się i nie traćcie wiary  
– nawoływał. 

W ramach 4-dniowego przed-
sięwzięcia były pikiety, szkolenia, 
warsztaty. Podjęte inicjatywy zosta-
ły realizowane przez specjalistów  
z krakowskiego Centrum Profilakty-
ki i Reedukacji „Atelier” oraz war-
szawskiego Centrum Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych. Na 
działania z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii w bieżącym roku miasto 
przeznaczyło kwotę 80 tys. zł.

K.D.

Nie daj się wypalić
W dniach 19-22 października Miejskie Biuro ds. Rozwiązy-

wania Problemów Uzależnień zorganizowało V edycję kampa-
nii „Dlaczego warto nie brać?”. W przedsięwzięciu wzięli udział 
uczniowie ciechanowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Tematem tegorocznych warsztatów, poka-
zów multimedialnych oraz koncertów były dopalacze oraz zagro-
żenia, jakie niosą te niebezpieczne środki. 

Ksiądz mówiący o grzechach ekologicznych, wzywający wier-
nych aby nie zaśmiecali swojego sumienia – takie spoty kampanii 
edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Środowiska już od począt-
ku tego roku możemy usłyszeć w radio i zobaczyć w telewizji. 

Regionalistka Barbara Bielasta napisała kolejną książkę o zie-
mi ciechanowskiej. Jej pierwsza publikacja, „Szulmierz i okolice”, 
została wydana w 2007 roku. Teraz w ręce czytelników trafia druga 
książka autorki: „Cyprysińscy na Mazowszu”. Opowieść o rodzinie 
rysuje zawiłą historię naszego powiatu.

17 lat z KRC
15  października Katolickie Ra-

dio Ciechanów obchodziło 17. uro-
dziny. Tego dnia na antenie radia 
nie brakowało niespodzianek i kon-
kursów. Gospodarzami codziennych 
audycji byli zaproszeni goście, a ich 
rozmówcami dziennikarze KRC. 

Zastępca prezydenta miasta Cezary 
Chodkowski i wicestarosta Euge-
niusz Sadowski poprowadzili „Ma-
gazyn reporterów”, a prezydent 
Waldemar Wardziński i jego zastęp-
ca Ewa Gładysz „Gościa dnia”. 

red.
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Mistrzostwa Świata Weteranów 
Na odbywające się 18-25 września w Ciechanowie Mistrzostwa Świata We-

teranów w podnoszeniu ciężarów przybyło 501 zawodniczek i zawodników  
z 40 krajów świata. Zawody pokazały, że nie tylko młodzi mogą podnosić cię-
żary. Sztangiści startowali w 10 kategoriach wiekowych. Najmłodszy uczestnik 
mistrzostw miał 35 lat, a najstarszy 86. Najlepsi w klasyfikacji medalowej oka-
zali się Niemcy – 40 medali. Na drugim miejscu uplasowali się Rosjanie z wyni-
kiem 26 medali, a na trzecim Polacy, którzy zdobyli 25 medali. 

7 medali dla „Mazovii”
7 medali w sześciu kategoriach wagowych na Międzywojewódzkich Mi-

strzostwach Młodzików U16 zdobyli zawodnicy CLKS „Mazovii”. Zawody od-
były się 9 października w Ciechanowie. Złote medale wywalczyły Kinga Śliwiń-
ska i Milena Ściślak. Srebrem mogą poszczycić się Karolina Piórkowska i Anna 
Piórkowska. Wśród chłopców złoto zdobył Radosław Najechalski, srebrno – Łu-
kasz Słowiński, a brąz – Kamil Spępkowski. 

Zawodnicy „Mazovii” najlepsi wśród 17-latków
W dniach 15-17 października w Ciechanowie rozegrane zostały Mistrzostwa 

Polski Juniorek i Juniorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. Ciechanowską 
„Mazovię” reprezentowało 6 zawodniczek i 13 zawodników. Ciechanowianie 
wywalczyli 3 medale. W kategorii wagowej 69 kg złoto zdobył Patryk Słowi-
kowski z wynikiem 231 kg. W wadze 63 kg srebro przypadło Ewie Wróblew-
skiej, która w dwuboju uzyskała wynik 139 kg. W wadze do 77 kg Arkadiusz 
Chodubski z wynikiem 248 kg w dwuboju został sklasyfikowany na trzecim 
miejscu. W klasyfikacji klubowej „Mazovia” zajęła pierwsze miejsce z dorob-
kiem 78 punktów.

Dobra postawa „Promyka”
16 paź-

dziernika od-
były się w 
M i s t r z o s t w a 
Warszawy Ju-
niorów Młod-
szych, Młodzi-
ków i Dzieci 
w Taekwondo 
Olimpijskim. 
W turnieju wy-
startowali za-
wodnicy Miej-
skiego Ogniska TKKF Promyk, którzy w klasyfikacji drużynowej wywalczyli  
II miejsce. Indywidualnie ciechanowianie wywalczyli 14 złotych medali,  
3 srebrne i 2 brązowe. Wśród juniorów młodszych tryumfowali: Karolina Dwo-
rzyńska (kategoria wagowa (41 kg), Michał Brym (45 kg), Wiktor Piotrowski  
(49 kg), Dawid Obidziński (65 kg) i Konrad Pawlak (+ 65 kg). Ewelina Chmie-
lewska (41 kg) i Krzysztof Dąbrowski (49 kg) zdobyli srebra. W kategorii 
młodzików bezkonkurencyjni byli: Jakub Grzywiński (33 kg), Dawid Wasiak  
(37 kg), Jan Wiśniewski (42 kg), Martyna Szkoła (45 kg) i Sławomir Gałązka  
(45 kg). Srebro dołożył Patryk Szkoła (45 kg). W grupie dzieci w wieku 8-10 lat złoto  
w konkurencjach sprawnościowych uzyskali Natalia Mosakowska, Mikołaj 
Burdecki i Weronika Czapka. Weronika zdobyła też srebro za poomse. Obrazo-
we medale wywalczyli Karol Sokołowski (poomse) i Jakub Pogłód (konkuren-
cje sprawnościowe). 

„Jurand” pierwszy w tabeli
Zawodnicy MKS „Jurand” Ciechanów ciągle w dobrej formie. Od począt-

ku sezonu nie przegrali ani jednego ligowego meczu.  16 października pokonali 
42:39 szczypiornistów NLO SMS ZPRP Gdańsk, a tydzień później Wójcik Me-
ble-Techtrans Elbląg 42:25. 6 listopada „Jurand” zmierzy się z Wisłą II Płock 
S.A. 

red.
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Wiadomości sportowe

Od lewej: wiceprezes Fundacji BŻ SOS w Warszawie M. Krajewska, prezes ciechanowskiego 
BŻ D. Jezierska, prezydent W. Wardziński, przedsiębiorca T. Piechowski i wiceprezes  
BŻ w Ciechanowie P. Bartczak

– Chcemy pobudzić zaintereso-
wanie biznesu sprawami społeczny-
mi, związanymi z biedą i niedożywie-
niem oraz umożliwić firmom wsparcie 
działań naszej fundacji – mówi Doro-
ta Jezierska, prezes ciechanowskiego 
Banku Żywności. Na spotkaniu prze-
konywano przedsiębiorców, że mogą 
realnie pomóc potrzebującym. Firmy 
zajmujące się produkcją i dystrybu-
cją artykułów żywnościowych mogą 
za pośrednictwem Banku Żywności 
przekazać jedzenie, które marnuje 
się lub do tej pory marnowało. Inne 
placówki również mogą wspomóc 
działalność fundacji, przekazując da-

Biznes społecznie odpowiedzialny

rowizny rzeczowe: artykuły biuro-
we, budowlane czy po prostu pienią-
dze. Ciechanowski Bank Żywności 
ruszył dzięki dotacji w wysokości  
40 tys. zł, przekazanej w drodze kon-
kursu przez Prezydenta Miasta Cie-
chanów. W tym samym czasie co cie-
chanowski, pracę rozpoczęły również 
Banki Żywności w Ostrołęce i Mła-
wie. Jednak to właśnie placówka w na-
szym mieście najlepiej daje sobie radę 
z powierzonymi zadaniami. Początko-
wo pomagał ok. 1800 potrzebującym 
osobom. W tej chwili żywność docie-
ra już do ponad 15 tys. osób, nie tylko  
z powiatu ciechanowskiego.                
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

21 października w siedzibie ciechanowskiego Banku Żywności 
odbył się Dzień Otwarty dla Biznesu. Patronat nad dniem objął Pre-
zydent Miasta Ciechanów Waldemar Wardziński, który został Ho-
norowym Ambasadorem Banku Żywności.

Zawody o Puchar Prezydenta
23 października w hali Gimnazjum nr 1 odbył się pierwszy 

turniej tenisa stołowego pracowników oświaty o Puchar Prezy-
denta. W zawodach wzięło udział 43 pracowników 6 szkół z tere-
nu Ciechanowa i 2 szkół z gminy Sońsk.

Zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski uroczyście otworzył 
turniej. Zawodnicy podzieleni byli 
na drużyny, które 
składały się z dwóch 
mężczyzn i jednej 
kobiety. Zwycięzców 
wybierano w klasy-
fikacji drużynowej, 
czyli wynik każdego 
zawodnika składał się 
na końcowy wynik 
drużyny. Najlepsze 
zespoły nagrodzono 
pucharami i gadże-
tami. Pierwsze miej-
sce zajęła drużyna 
Szkoły podstawowej 
i Gimnazjum w Soń-
sku, drugie miejsce 
przypadło Miejskiemu Zespołowi 
Szkół nr 1 w Ciechanowie, a trzecie 
Zespołowi Szkół nr 2 w Ciechano-
wie. Każdy z zawodników otrzymał 
pamiątkową statuetkę. – Pierwszy 
raz organizowaliśmy tego typu za-
wody – mówi Jacek Wiśniewski, dy-

rektor Gimnazjum nr 1 w Ciechano-
wie. – Mam nadzieję, że wpiszą się 
one na stałe nasz oświatowy kalen-

darz – dodaje. Turniej zorganizowa-
no przy współpracy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Jedynka”, dzia-
łającego w Gimnazjum nr 1. Spon-
sorem głównych nagród był Urząd 
Miasta Ciechanów. 

E.P.

Zawody dostarczyły wiele emocji

  red.



Wieczór rozpoczęło przedsta-
wienie „Kot w butach” w wykonaniu 
krakowskich aktorów: Bogdana Wą-
chały, Marcina Gancarka  
i Marka Klimczaka. Wypeł-
niona licznie sala co chwi-
la rozbrzmiewała śmiechem 
i wspólnym śpiewem. Po 
spektaklu zastępca prezy-
denta miasta Ewa Gładysz 
przeczytała dzieciom wybra-

www.umciechanow.pl

Humor mie-
szał się z reflek-
sją, salwy śmiechu 
płynnie przecho-
dziły w nostalgię, 
a wszystko dzięki 
dźwiękom muzyki 
Chopina. Polonez, 
mazurek, nokturn, 
etiuda – wszystkie 
te gatunki widzo-
wie mogli usłyszeć 
podczas koncer-
tu w wykonaniu 
samego mistrza oraz wychowanków 
ciechanowskiej PSM. Swoje umiejęt-
ności zaprezentowali: Anna Chmie-
lińska, Mateusz Godlewski, Natalia 
Krętkowska, Marek Szweda oraz Łu-
kasz Truszczyński. Za zaangażowa-
nie i grę młodzi muzycy dostali brawa 
nie tylko od licznie zgromadzonej wi-
downi, ale również od W. Malickiego. 
Dzięki M. Idzik nawet zgromadzone  

Waldemar Malicki  
i jego opowieść o Chopinie

Cytat miesiąca 
51 sesja Rady Miasta. Radni rozpatrują projekt uchwały w sprawie uzna-

nia, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi jednego z pracowników 
na działalność kierownika placówki samorządowej. Paweł Rabczewski:  
– Proszę panie prezydencie, niech pan załatwi tę sprawę, jest pan inteligent-
nym człowiekiem, zbliżają się wybory, a nuż będzie potrzebne poparcie. Pan 
załatwi sprawę jednoznacznie, przecież pani dyrektor jest podległa panu. 
Waldemar Wardziński: – Nie możecie państwo jako radni ingerować  
w stosunek pracy między pracownikiem a pracodawcą nawet w instytucjach 
samorządowych. Pan radny zaprezentował taki pogląd, który nie mieści mi 
się w głowie. My nie jesteśmy w tamtej epoce, kiedy prezydent czy sekretarz 
wołał do siebie na dywanik i mówił „macie to tak załatwić”, to nie te cza-
sy. Dzisiaj jest prawo. Od tego są sądy pracy, żeby tego typu sytuację roz-
strzygać. 

Zwyciężył Kamil Ewar-
towski. Drugie miejsce za-
jęła Ewa Grabowska, a trze-
cie – Krzysztof Wyrembek. 
8-osobowe jury przyznało 
też wyróżnienia. Otrzyma-
li je: Mateusz Chrzanowski, 
Krzysztof Pilarski, Piotr Si-
korski, Małgorzata Matla, Ja-
cek Wykowski, Kamil Ewar-
towski, Damian Kowalski  
i Dominik Kamiński. – Jestem 
pełen uznania dla młodych lu-
dzi związanych z portalem 
www.ciechanowinaczej.pl, którzy zor-
ganizowali ten konkurs. Imponują-
ce zainteresowanie, znakomite prace  
– powiedział podczas otwarcia wysta-
wy prezydent Waldemar Wardziński, 

Ciechanów w oczach młodych
174 prace wpłynęły na konkurs fotograficzny „Nasze miasto 

inaczej”. Najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane w Galerii „C”.  
5 października podczas wernisażu przedstawiono nazwiska i prace 
nagrodzonych autorów. 

Koncert papieski

na sali dzieci bujały się przy chopinow-
skich melodiach. Duet W. Malickiego  
i M. Krzyżanowskiej wprawił publicz-
ność w hipnotyczny stan. – Wyobraź-
cie sobie państwo co tylko w tej chwili 
chcecie. Muzyka Chopina daje tę moż-
liwość, że każdy, kto jej słucha może 
ją na swój sposób interpretować – po-
wiedział W. Malicki.

E.P.

Podczas wernisażu wręczono nagrody zwycięzcom 
konkursu

Gospodarzem koncertu był W. Malicki (drugi od prawej)

Kapelę góralską oklaskiwał cały kościół słuchaczy

2 października w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kra-
szewskiego mieszkańcy wysłuchali opowieści o Chopinie, snutej 
przez  Waldemara Malickiego. Znanemu mistrzowi fortepianu to-
warzyszył występ gości: wokalistki Magdaleny Idzik, wioloncze-
listki Małgorzaty Krzyżanowskiej oraz piątki uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej z klasy fortepianu prof. Tatiany Fedorczuk. 
Koncert zorganizował Urząd Miasta.

Druga bajkowa noc w STUDIO

Licznie zgromadzona publicz-
ność wysłuchała ulubionych pieśni 
Jana Pawła II. Podhalański folklor od 

który objął patronat nad tym przedsię-
wzięciem i przekazał autorom wyróż-
nionych prac upominki ufundowane 
przez Urząd Miasta. 

K.D.    

ne przez nie bajki.  
Na koniec czytali 
już niemal wszyscy.  
Za lekturowe wra-
żenia maluchy od-
wdzięczyły się ba-
jecznymi kwiatkami. 
Na dzieci, które  
za zgodą rodziców 
zapisały się na no-

cowanie w STUDIO czekały kolejne 
atrakcje. Projekcje i zabawy trwały do 
późnego wieczora. 

16 października minęła 32. rocznica wyboru Karola Wojtyły  
na papieża. Z tej okazji Prezydent Miasta Ciechanów zaprosił miesz-
kańców do kościoła św. Piotra na koncert „Góralu, wracaj do hal”. 
Wystąpiła Kapela Góralska ze Szczyrku.

razu ujął widzów.  
W repertuarze 
znalazły się takie 
utwory jak: „Hej 
bystra woda”,  
„W malowanej 
piwnicy”, „Uwiel-
bienie”, „Wszyst-
kiego dobrego ży-
czymy, życzymy”, 
czy „Góralu, czy 
ci nie żal”. Pod ko-
niec śpiewali już 
wszyscy. Na bis 

musiało być coś spe-
cjalnego. Pierwsze takty „Barki” zo-
stały przyjęte brawami na stojąco. 

K.D.

1 października Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO po raz drugi zorganizował „Noc 
z bajkami”. W baśniowy świat wprowadzały gości 
czekające u progu wróżki. Magiczny nastrój potęgo-
wały fantazyjne dekoracje. 

Zastępca prezydenta E. Gładysz była oblegana przez dzieci

K.D.


