
www.umciechanow.pl

ISSN 1426-770X          Nakład 6000 egz.          MIESIĘCZNIK           NR 11/222       LISTOPAD 2010

Wystarczyło kilka chłodnych dni, by udało się zamro-
zić taflę sztucznego lodowiska przed halą sportową przy 
ul. 17 Stycznia. Miejska „ślizgawka” ruszyła 27 listopa-
da. Z szaleństw na bezpiecznym lodzie można korzystać  
na dotychczasowych zasadach. Wstęp kosztuje 5 zł (doro-
śli) i 2,50 zł (dzieci). Odpłatność za wypożyczenie łyżew 
to 6 zł za godzinę. Obiekt jest czynny codziennie od godz. 
9.00 do 21.00, z przerwami technicznymi na konserwację 
tafli. Lodowisko cieszy się ogromnym powodzeniem już 
od 3 lat. Każdej zimy korzysta z niego kilka tysięcy sym-
patyków jazdy na łyżwach.    

 red.

Ruszyło lodowisko

Prezydent podpisał umowę na 102 mln zł z UE

Pomoc dla pogorzelców 
W nocy z 23 na 24 listopada w jednym z miesz-

kań na poddaszu bloku przy ul. Świętochowskie-
go 2/6 wybuchł pożar. Po ugaszeniu okazało się, że 
15 mieszkań nie nadaje się do użytku. Część strawił 
ogień, pozostałe są zalane. – Dla 57 poszkodowanych 
lokatorów to tragedia – mówi prezydent W. Wardziń-
ski, który o 3.00 w nocy był wraz ze swoim zastępcą 
C. Chodkowskim na miejscu pożaru. Poszkodowani 
otrzymali od miasta ciepłe ubrania, wstępną pomoc 
finansową i propozycję przeniesienia się na czas re-
montu do lokali zastępczych.                                red.

Czytaj na str. 3

100 miejsc parkingowych  
na ul. Armii Krajowej i Polnej

W listopadzie przy ul. Armii Krajowej na terenie zielonym dzielącym jezdnie ulic: Gwardii Lu-
dowej i Sikorskiego powstało 18 miejscach parkingowych. Jest to rekompensata dla mieszkańców, 
którzy utracili parkingi w zatoczkach, gdzie po-
wstały ekrany dźwiękoszczelne. Teren został ogro-
dzony i pokryty brukową kostką. Mieszkańcy sami 
zdecydowali o podziale miejsc. Koszt budowy  
to 109 tys. zł. Kolejną ważną inwestycją w tym rejo-
nie miasta jest budowa za 227 tys. zł zatoki postojo-
wej przy ul. Polnej. Parking na 82 samochody będzie 
służyć nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale także ro-
dzinom przyjeżdżającym tu z innych części miasta 
do powstającego tu centrum rekreacyjno – sportowe-
go z placem zabaw, boiskiem, skate parkiem i ścież-
ką rowerową. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać roboty 
zakończą się w połowie grudnia.                         P.H.

12 listopada prezydent Ciechanowa Walde-
mar Wardziński oraz marszałek Mazowsza Adam 
Struzik w obecności marszałka Sejmu RP Grze-
gorza Schetyny podpisali umowę na dofinanso-
wanie ze środków unijnych budowy wewnętrz-
nej pętli miejskiej w Ciechanowie. Pieniądze 
przyznano w ramach RPO Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007 – 2013 Priorytet 3 Re-
gionalny System Transportowy. Warta 180 mln 
zł inwestycja dostanie zastrzyk finansowy w wy-
sokości 102 mln zł. – To największe dofinanso-
wanie w województwie mazowieckim, oczywiście 
poza stolicą – poinformował marszałek Struzik. 
– Długo czekaliśmy na podpisanie tej umowy, ale 
było warto. Dzięki niej łączna wartość unijnego 
dofinansowania, jakie pozyskało miasto wynosi 
113,4 mln zł, to wielokrotnie więcej niż choćby 
sąsiednie miasta – podkreślał prezydent War-
dziński.                                            Więcej str. 3

E.B.
A. Struzik i W. Wardziński podpisują umowę. Na zdjęciu również: 
marszałek sejmu G. Schetyna i skarbnik miasta M. Damięcka

5 grudnia druga tura 
wyborów prezydenckich

21 listopada głosowaliśmy w wyborach 
samorządowych. Na urząd prezydenta Cie-
chanowa wystartowało 8 kandydatów. Naj-
większe poparcie uzyskał urzędujący pre-
zydent Waldemar Wardziński (Platforma 
Obywatelska) – 6388 głosów (36,61%). Na 
drugim miejscu znalazła się Henryka Roma-
now (Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupo-
wanie Wyborcze), która zdobyła 2444 gło-
sów (14,00%). Ci kandydaci spotkają się  
5 grudnia w drugiej turze wyborów.

W Radzie Miasta najwięcej mandatów 
 – 8 – uzyskała PO, 4 mandaty zdobyło PSL, 
po 3 – PiS oraz Ciechanowska Wspólnota 
Samorządowa, po 1 – CBUW, Samorządny 
Ciechanów XXI Wieku i Ruch Samorządowy 
Ziemia Ciechanowska.                           K.D.

O wynikach wyborów czytaj na str. 6

Mikołajki w STUDIO
4 grudnia o godz. 16.00 Ciechanowski Ośro-

dek Edukacji Kulturalnej STUDIO zaprasza dzieci 
i młodzież na przedstawienie „W krainie św. Mi-
kołaja”. Spektakl w wykonaniu aktorów z Krakowa 
zostanie pokazany w siedzibie COEK „Studio” przy 
ul. Pułtuskiej 20 a. W programie zabawy, konkursy 
i niespodzianki.



Maraton fitness
Akademia Fitness 4 grudnia o godz. 17.00 zaprasza do hali MOSiR przy 

ul. 17 Stycznia 60C na mikołajkowy maraton fitness. W programie 4-godzin-
ny blok ćwiczeń: rozgrzewka, aerobox, latinoaerobic, body shape, pilates i wie-
le atrakcji promujących zdrowy tryb życia. Zapisy i informacje pod numerem  
tel. 698 038 103. Wstęp wolny.  

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

mocy Społecznej. Z tej okazji na wspólnej uroczystości pracownicy socjalni spo-
tkali się z władzami miasta, które przekazały wyrazy uznania za ich pracę oraz 
zaangażowanie w pomoc mieszkańcom naszego miasta. 

Trwają przygotowania do finału WOŚP
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO podjął współpracę  

z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówka uzyskała zgodę 
na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniężnej oraz imprezy 
podczas XIX finału, który odbędzie się w 9 stycznia. Zebrane pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego dla oddziałów urologii i nefro-
logii dziecięcej.

W STUDIO ruszył teatr
Oferta Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO rozszerzy-

ła się o zajęcia teatralne pod okiem doświadczonego instruktora. Wszystkie oso-
by chcące spróbować swoich sił w teatrze STUDIO zaprasza w każdy wtorek  
i czwartek o godz. 16.15 do swojej siedziby przy ul. Pułtuskiej 20A. Dolny limit 
wieku dla uczestników to 7 lat, górnej granicy nie ma.

Zygmunt Blankiewicz nagrodzony przez marszałka 
Laureatem XI edycji nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego  

za zasługi dla Mazowsza został m.in. Zygmunt Blankiewicz, prezes ciechanow-
skiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tym pre-
stiżowym wyróżnieniem honorowane są osoby, które mają szczególne zasługi  
na rzecz upowszechniania kultury oraz promocji województwa mazowieckiego 
w kraju i na świecie. Dotychczas otrzymało je ponad 80 osób. Ciechanowski lau-
reat jest pomysłodawcą pomnika, który stanął przy zbiegu ulic: Armii Krajowej 
i Sikorskiego. Z. Blankiewicz zadeklarował, że otrzymaną nagrodę w wysokości  
7,5 tys. zł przekazuje ŚZŻAK. 

Koncert charytatywny PCK 
17 listopada w hali MOSiR odbył się koncert charytatywny zorganizowa-

ny przez Polski Czerwony Krzyż. Swoje umiejętności wokalne i taneczne za-
prezentowały zespoły: „Exclusive Band”, „Silver” „Namaste – Positive Squad” 
oraz „Teatr Widmo”. Koncert poprowadził Marek Szczepański, członek zespołu 
„Active”. Dochód – ponad 7 tys. zł przeznaczony zostanie na paczki świąteczne 
oraz dożywianie dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej. 

Korekty w kursach komunikacji miejskiej
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje o zmianach w weekendowych  

i świątecznych rozkładach jazdy autobusów. W związku ze zmianą rozkładu jaz-
dy PKP skorygowane zostały przejazdy linii „0”. Badanie ilości pasażerów było 
podstawą do zmian w rozkładzie jazdy linii „2”. Na wniosek pracowników szpi-
tala wprowadzono zmiany w kursach linii „3” i „4”. Szczegóły na tabliczkach 
rozkładu jazdy na przystankach komunikacji miejskiej, pod numerem telefonu 
(23) 672 23 06 i na stronie internetowej ZKM www.zkmciechanow.pl.

Ciechanowska firma  laureatem konkursu  
„Mazowiecka Firma Roku” 

Zakład Optyczny Poradnia Okulistyczna – OKO Andrzej Bayer zajął II miej-
sce w kategorii „Usługi dla Ludności”. Jest to jedyna wyróżniona w ten sposób 
firma z okręgu ciechanowskiego. Konkurs już po raz ósmy organizowany jest 
przez Mazowieckie Zrzeszenie Przemysłu Handlu i Usług oraz Naczelną Radę 
Zrzeszeń Handlu i Usług. Jego celem jest promocja i wspieranie firm oferują-
cych nowoczesne usługi, produkty oraz obsługę klienta na terenie Mazowsza. 
– Sukces nagrodzonej firmy z państwa regionu nie byłby możliwy bez pomocy  
i udziału miasta. Stwarzacie dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warun-
ki funkcjonowania i rozwoju. Sukces przedsiębiorców to bez wątpienia również 
sukces władz samorządowych – mówi jeden z organizatorów konkursu Robert 
Składowski, prezes MZPHiU.
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Tymczasowa zmiana trasy linii nr 5
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że w związku z przebudową 

przejazdu kolejowego na ul. Kasprzaka do 7 grudnia zostaje zmieniona czę-
stotliwość kursowania i trasa przejazdu linii nr 5.

Trasa Dworzec PKP – Baby Pętla
Przystanki: Dworzec PKP do Płońska SP Nr 4 bez zmian, potem przez Rondo 
„Solidarności” do Mleczarska Pętla, Mazowiecka, Niechodzka, Niechodzin, 
Nużewo, Nużewko do Pętli Baby.
 
Trasa Baby Pętla – Dworzec PKP
Przystanki: Od Baby Pętla do Sokołówka bez zmian, dalej Krubinek CPN, 
Sokołówek, Baby Pętla, Nużewko, Nużewo, Niechodzin, Mazowiecka, do 
Płońska SP Nr 4, Szwanke i dalej bez zmian.
 
Ulegają zawieszeniu przystanki:
Krubin Kolonia, Bielin, Krubinek. W soboty i niedziele kursy do Pętli Soko-
łówek i Pętli Baby zostają zawieszone. Autobus kończy i rozpoczyna następ-
ny kurs z przystanku Pętla Krubin.

Szczegóły na stronie internetowej www.zkmciechanow.pl, pod numerem 
telefonu (23) 672 23 06 oraz na tabliczkach rozkładu jazdy na przystankach 
komunikacji miejskiej.

Pani 

Zofii Brzezińskiej
dyrektorce MOPS

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu 

Cezaremu Chodkowskiemu
Zastępcy Prezydenta Miasta Ciechanów

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Teściowej
składają

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z kierownictwem i pracownikami Urzędu Miasta

Podczas listopadowej sesji rektor A. Kosecki wręczył W. Wardzińskiemu 
Medal Kopernikowski, przyznany prezydentowi przez senat Akademii Humani-
stycznej za współpracę z uczelnią i krzewienie idei oświaty.

Medal Kopernikowski dla prezydenta
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Na ulicy pojawiły się nowe chodniki, 
127 energooszczędnych lamp i ekra-
ny dźwiękochłonne, które ogranicza-
ją hałas. Posadzono przy nich pnące 
winobluszcze, w pobliżu rosną już 
młode dęby i kasztanowce. Cykliści 
mają wyczekiwaną ścieżkę rowero-
wą (ścieżki są zaplanowane wzdłuż 
całej pętli). W kolejnym etapie budo-
wy miejskiej pętli komunikacyjnej na 
skrzyżowaniach ul. Armii Krajowej  
z Płońską i Pułtuską powstaną ronda.

Budowa reszty pętli będzie pro-
wadzona do 2014 r. Prace mają się to-
czyć jednocześnie na kilku frontach, 
bo trzeba je skoordynować z prowa-
dzoną przez PKP przebudową magi-
strali kolejowej Warszawa – Gdynia. 
Na terenie miasta staną 4 wiadukty,  
z czego 2 w ciągu pętli miejskiej: na 
ul. Mleczarskiej i Gąseckiej. Oprócz 
wiaduktów częścią pętli będą również 
2 nowe mosty. Jeden zapewni prze-
jazd przez Łydynię między Gostkow-
ską i ul. Wojska Polskiego, drugi sta-
nie na Bielinie.

Prywatni inwestorzy  
też nie próżnują

Widać, jak w tej części miasta 
kumulują się działania samorządu 
i prywatnych inwestorów. Na Mle-
czarskiej stanęły dwa nowe budynki.  

Po ugaszeniu miejsce zdarzenia badała policja w celu ustalenia 
przyczyn pożaru

Pogorzelcy mogli ogrzać się w autobusie podstawionym przez 
ZKM, do ich dyspozycji już w noc pożaru były pokoje w Hotelu 
Olimpijskim

Schemat miejskiej pętli komunikacyjnej

Pogorzelcy z ul. Świętochowskiego otrzymali pomoc

Z pomocą pospieszył Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, który 
od razu zaoferował poszkodowanym 
ciepłe posiłki i napoje. Pogorzelcy 
mają zapewnione całodzienne wyży-

W nocy z 23 na 24 listopada w jednym z mieszkań na poddaszu bloku przy ul. Świętochowskiego 2/6 wybuchł pożar. Ogień szybko roz-
przestrzenił się na sąsiednie mieszkania i dach. Po ugaszeniu okazało się, że 15 mieszkań nie nadaje się do użytku. Pogorzelcy otrzymali od 
miasta pomoc finansową i propozycję przeniesienia się na czas remontu do lokali zastępczych. – Nikt nie pozostanie bez dachu nad głową  
– uspokaja prezydent Waldemar Wardziński.

W Ciechanowie trwa boom dro-
gowy. Jego sztandarowym przykła-
dem jest deptak i ul. Armii Krajowej 
– I etap wewnętrznej pętli miejskiej. 
Pętla będzie tworzyć komunikacyj-
ny krwioobieg miasta i jego nową 
jakość. Umożliwi bezpośrednie, 
omijające centrum szybkie połącze-
nie między wszystkimi dzielnicami 
Ciechanowa. Widać, jak odmienia 
również jego oblicze. Przy ul. Ar-
mii Krajowej i Mleczarskiej zaczął 
się ruch inwestycyjny. Te okolice 
nabrały już wielkomiejskiego kolo-
rytu.

15 km nowych dróg, 2 mosty, 
4 wiadukty i 2 ronda

Wewnętrzna pętla miejska połą-
czy drogi krajowe nr 50 i 60, drogi 
wojewódzkie nr 617 i 615 oraz sie-
dem dróg powiatowych. Odnoga pę-
tli wyprowadzi ruch samochodowy 
w kierunku Warszawy z ul. Tysiąc-
lecia prosto w ul. Kasprzaka. Łącz-
nie powstanie 15 km nowych dróg. 
To największa inwestycja w historii 
Ciechanowa. 

W ramach I etapu przedsię-
wzięcia przebudowano ul. Armii 
Krajowej. Koszt – prawie 18 mln 
zł. Powstała nowa nitka drogi, sta-
rą gruntownie zmodernizowano. 

Największa inwestycja w historii Ciechanowa

102 mln zł z Unii na pętlę miejską

12 października oddano do użytku fi-
lię warszawskiej firmy T4B. Będą tu 
produkowane innowacyjne urządzenia  
do sterowania ruchem pojazdów cię-
żarowych, osobowych i szynowych. 
W okazały trzykondygnacyjny bu-
dynek o powierzchni po-
nad 1100 m² firma T4B 
zainwestowała prawie  
8 mln zł, w tym środki  
z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalne-
go i budżetu Samorządu 
Województwa Mazowiec-
kiego na realizację pro-
jektu w ramach działania 
1.5 „Rozwój przedsiębior-
czości” RPO WM. Unijne 
dofinansowanie w ramach 
tego samego działania 
udało się też uzyskać lo-
kalnej firmie „DOMET”, 
której elegancki obiekt 
stanął po sąsiedzku. – Nie 
bez znaczenia dla wyboru 
lokalizacji nowej siedziby 
firmy był fakt, że ul. Mle-
czarska będzie teraz dużą 
arterią komunikacyjną  
– mówi Jolanta Burak, 
właścicielka firmy.

Przy ul. Armii Krajo-
wej oprócz dużego obiektu 

Kauflandu pojawiło się centrum me-
dyczne Arnica, a deweloperzy po-
stawili kilka nowych wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych.

Ewa Blankiewicz

wienie w bursie przy 
ul. Narutowicza. Od 
25 listopada MOPS 
w trybie pilnym wy-
płaca zasiłki celowe. 
Zwróciło się o nie  
13 rodzin. Wielkość 
pomocy finansowej 
jest uzależniona od 
sytuacji materialnej 
rodziny, a także wiel-
kości poniesionych 
strat. Ośrodek za-
oferował poszkodo-
wanym ciepłe ubra-
nia: kurtki, swetry, 
spodnie i obuwie.  

Po wykonaniu ekspertyzy budowla-
nej, która sprecyzuje zakres koniecz-
nych prac Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego natychmiast przystąpi do 
remontu budynku. W chwili zasie-

dlenia mieszkań do pogorzelców tra-
fi kolejna transza pomocy finansowej. 
Mieszkańcy, którzy mają tytuł praw-
ny do lokali na pewno do nich wrócą. 
Trzy rodziny, które na mocy wyroków 
eksmisyjnych zostały 
wcześniej pozbawio-
ne prawa do lokali 
zostaną przeniesione 
do mieszkań socjal-
nych przy ul. Wojska 
Polskiego.

Pomoc zaofero-
wały też lokalne me-
dia, apelujące wraz 
z Urzędem Miasta  
o wpłaty na rzecz po-
gorzelców oraz orga-
nizacje pozarządowe. 
Ciechanowski Bank 
Żywności przekaże 
część darów z tego-

rocznej Świątecznej Zbiórki Żywno-
ści, Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynności będzie zbierać me-
ble. 

A.G.

12 listopada prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński oraz marszałek Mazowsza Adam Struzik w obecności marszałka Sejmu 
RP Grzegorza Schetyny podpisali umowę na dofinansowanie ze środków unijnych budowy wewnętrznej pętli miejskiej w Ciechanowie. 
Warta 180 mln zł inwestycja dostanie zastrzyk finansowy w wysokości 102 mln zł. – To największe dofinansowanie w województwie ma-
zowieckim, oczywiście poza stolicą – poinformował marszałek Struzik. – Długo czekaliśmy na podpisanie tej umowy, ale było warto. Dzięki 
tej umowie łączna wartość unijnego dofinansowania, jakie pozyskało miasto wynosi 113,4 mln zł, to wielokrotnie więcej niż choćby sąsiednie 
miasta – podkreślał prezydent Wardziński.
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Kłody pod nogi, 
czyli jak zaostrza się walka o śmieciowy rynek

Dla prywatnego biznesu zbiórka, 
składowanie i utylizacja śmieci to jed-
no z najbardziej dochodowych przed-

sięwzięć. Miejski samorząd ma inny 
priorytet – musi zadbać, żeby odpa-
dy stanowiły jak najmniejszy problem 
dla środowiska, a ich usuwanie – jak 
najmniejszy koszt dla mieszkańców.

O jaką stawkę gramy?
Śmieci przybywa, podobnie jak 

przepisów regulujących ich składowa-
nie. Unia Europejska wymaga, żeby 
Polska do 2013 roku dostosowała swo-
je prawo do jej restrykcyjnych dyrek-
tyw. Jak największa ilość odpadów ma 
być przetworzona, reszta zutylizowana  
w sposób bezpieczny dla środowiska. 
Odpowiadają za to lokalne samorządy 
i to one zapłacą wysokie kary, jeśli nie 
spełnią wymogów UE. Dla miasta wy-
wóz i składowanie śmieci to nie biznes, 
ale konieczny, zapisany w ustawie obo-
wiązek wobec mieszkańców. Ważne 
jest, żeby stawki za wywóz nieczystości 
były jak najniższe. 

Gospodarka odpadami wymaga 
wielkich nakładów. Jest opłacalna tylko 
wtedy, jeśli obejmuje obszar zamiesz-
kany przez co najmniej 150 tys. ludzi. 
Dlatego 27 gmin powiatów: ciecha-
nowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego 
i makowskiego – razem 211 tys. miesz-
kańców – połączyło siły i powołało Mię-
dzygminny Związek Regionu Ciecha-
nowskiego, zarejestrowany w czerwcu 
2009r. Ciechanów odgrywa wiodącą 
rolę w tym przedsięwzięciu. 

35 mln z UE  
na „śmieciowy projekt”

Przygotowano wniosek o unij-
ne dofinansowanie zadania „Budowa 
zintegrowanego systemu gospodarki 

Ciechanów razem z 26 innymi samorządami postawił na wspólne uporządkowanie gospodarki odpadami. Wielka inwestycja, która zmi-
nimalizuje ilość nieprzetworzonych śmieci bez szkody dla środowiska znalazła się na liście priorytetów Mazowsza z unijnym dofinansowa-
niem w wysokości ponad 35 mln zł. Jednym z miejsc składowania ma być zmodernizowane wysypisko w Woli Pawłowskiej. Samorządową 
inicjatywę gwarantującą mieszkańcom tani odbiór odpadów od początku usiłują zablokować inwestorzy, którzy chcą zbudować pod Ciecha-
nowem prywatne wysypisko.

odpadami komunalnymi dla gmin re-
gionu ciechanowskiego”. Projekt obej-
muje m.in. budowę Regionalnego Za-

kładu Gospodarki Odpadami w Woli 
Pawłowskiej, zawierającego linię sor-
towniczą segregacji odpadów zmiesza-
nych, kompostownię oraz zakład z linią  
do wytwarzania paliwa alternatywnego 
z odpadów. Zakończenie „śmieciowego 
projektu” planuje się na 2013 r. 

Projekt został bardzo wysoko oce-
niony przez samorząd Województwa 
Mazowieckiego. W grudniu 2006 r. 
umieszczono go na liście inwestycji 
priorytetowych dla regionu. We wrze-
śniu 2008 r. Prezydent Waldemar War-
dziński podpisał z Marszałkiem wstępną 
umowę zapewniającą na to przedsię-
wzięcie ponad 35 mln zł w ramach RPO 
Woj. Mazowieckiego, Priorytet IV „Śro-
dowisko, zapobieganie zagrożeniom  
i energetyka”, Działanie: 4.2 „Ochrona 
powierzchni ziemi”. Prace ruszyły peł-
ną parą, ale ponadregionalna inwestycja  
i determinacja samorządów nie spodo-
bały się prywatnym inwestorom, którzy 
chcą zbudować wysypisko dla warszaw-
skich śmieci w Rutkach Begnach.

Próby zastopowania inwestycji
27 samorządów otrzyma pieniądze 

z UE, jeżeli Międzygminny Związek  
w terminie przygotuje pełną dokumen-
tację i uzyska konieczne do rozpoczęcia 
inwestycji decyzje. Dla budowy Regio-
nalnego Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Woli Pawłowskiej kluczowe są dwie 
z nich: decyzja o środowiskowych uwa-
runkowaniach i decyzja o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego. 
Jak do tej pory każda z nich była pod-
ważana i zaskarżana przez te same pod-
mioty. Zażalenie za zażaleniem, odwo-

łanie za odwołaniem słała Edyta Wójcik 
(obecne nazwisko Zmudczyńska, wła-
ścicielka gruntów w Rutkach Begnach, 
starająca się o zlokalizowanie tam pry-
watnego składowiska odpadów, siostra 
Stanisława Zmudczyńskiego, redakto-
ra „Wokół Ciechanowa”, kandydująca 
na wójta gminy Ciechanów), Stowa-
rzyszenie Wiedza Ekologiczna z Prusz-
kowa (prezesem jest Elżbieta Zmud-
czyńska, matka Edyty Zmudczyńskiej  
i Stanisława Zmudczyńskiego) i Ma-
rian Kowalski. Wcześniej była też próba 
unieważnienia decyzji zatwierdzającej 
plan realizacyjny terenu wysypiska oraz 
próba uchylenia decyzji w sprawie po-
zwolenia zintegrowanego dla składowi-
ska w Woli Pawłowskiej, podjęta przez 
te same osoby. 

Próby zdyskredytowania 
samorządowców

Skargi i wnioski o stwierdzenie 
nieważności były kierowane do Mi-
nistra Środowiska, Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Ciecha-

Podziękowania 
od Mazowieckiego  

Związku Piłki Nożnej
Remigiusz Charzyński z Ma-

zowieckiego Związku Piłki Nożnej 
podziękował prezydentowi W. War-
dzińskiemu za stwarzanie dobrych 
warunków do uprawiania piłki noż-
nej w Ciechanowie. Zaapelował 
do władz i Rady Miasta o większe 
wsparcie finansowe. Zwrócił się też 

R. Charzyński od lat działa w Polskim Związku Piłki Nożnej 

Składowisko w Woli Pawłowskiej już teraz dysponuje nowoczesnym sprzętem

nowie i Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie. Te licz-
ne próby zastopowania samorządowej 
inicjatywy się nie udały – decyzje są 
prawomocne – ale bardzo spowolniły 
tok prac. – Bylibyśmy dużo dalej, gdy-
byśmy nie musieli toczyć prawnej ba-
talii o naszą „śmieciową inwestycję”. 
Płacimy cenę za tę walkę – mówi pre-
zydent Waldemar Wardziński, który 
obok wójta gminy Ciechanów Marka 
Kwita odczuł na własnej skórze, jak 
daleko może się posunąć przeciwnik. 
– Od kiedy zaczęliśmy starania o mo-
dernizację składowiska mamy do czy-
nienia z doniesieniami do prokuratu-
ry, usiłowaniem zdyskredytowania nas 
w oczach współudziałowców z Mię-
dzygminnego Związku i w oczach opi-
nii publicznej. W przeciwieństwie do 
biznesu samorząd nie jest nastawiony 
na zysk. Zrobimy wszystko, żeby zre-
alizować naszą inwestycję – stwierdza 
prezydent. 

Ewa Blankiewicz

z prośbą o stwarzanie sprzyjającego 
klimatu dla sponsorów, zakładów 
pracy, żeby zachęcić do uprawiania 
piłki nożnej. Wręczył także okolicz-
nościową tabliczkę prezydentowi,  
a dyrektorowi MOSiR licencję  
i weryfikację na grę na sztucznej na-
wierzchni drużyn IV ligi i niższych. 

red.
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Prezydent Waldemar Wardziński 
przypomniał, że projekt przygotowy-
wany pod kątem obszaru zamieszka-
nego przez ok. 200 tys. mieszkańców 
od początku zakładał podział ról mię-
dzy 27 uczestniczącymi w nim gmina-
mi. W różnych miejscach na terenie  
4 powiatów mają być zlokalizowane 
zakłady zajmujące się utylizacją, prze-
robem i odzyskiwaniem surowców. 
Zakład przerabiający odpady komu-
nalne powstanie w Woli Pawłowskiej, 
a zajmujący się odpadami budowla-
nymi w Makowie. Odpady problemo-
we (głównie eternit) trafią do Oględy  
k. Przasnysza, odpady o wielkich ga-
barytach oraz elektryczne i elektro-
niczne – do Płocochowa k. Pułtuska. 

Radny Kęsik chciał się dowiedzieć, 
na jaką kwotę będzie opiewał wniosek 
o dofinansowanie z RPO Woj. Mazo-
wieckiego – Wniosek wstępny i preu-
mowa mówi o kwocie 88 mln łącznej 
wartości, ok. 35 mln dofinansowania 
ze środków RPO. To jest nie więcej niż 
określony procent wartości projektu, 
tak jak we wszystkim projektach reali-
zowanych ze środków unijnych – poin-
formował W. Wardziński. 

Gra w odwołania i zaskarżenia – o blokowaniu inwestycji 27 gmin
Głównym punktem listopadowej sesji Rady Miasta był Zintegrowany System Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi realizowany przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego. Radnych intere-
sowały koszty projektu, unijne dofinansowanie oraz przedłużające się procedury. Prezydent Wardziński 
szczegółowo wyjaśnił kto i jak długo blokuje samorządową inwestycję za 88 mln złotych.

A postępowanie  
przeciąga się i przeciąga

Zgodnie z założeniami inwe-
stycja miała wejść w fazę realizacji  
w 2010 r. – Już w grudniu 2006 r. 
projekt został umieszczony na liście 
projektów kluczowych. Dla mnie jest 
to niepojęte, żeby przedsięwzięcie, 
które ma ogromne szanse na dofinan-
sowanie ze środków unijnych już się 
nie sfinalizowało. Dlaczego to idzie 
tak wolno – pytała Grażyna Derbin.

Waldemar Wardziński wyjaśnił, 
że postępowanie administracyjne 
wydłuża się z powodu oprotesto-
wywania i zaskarżania wszystkich 
niezbędnych decyzji. – Na każdym 
etapie naszych działań mamy te 
same podmioty – osoby i organiza-
cje, które maksymalnie przeciągają 
cały proces. To Edyta Wójcik, Ma-
rian Kowalski i Stowarzyszenie Wie-
dza Ekologiczna z Pruszkowa. Mam 
wypisanych parę stron dat i decyzji, 
które powodowały, że na każdym 
etapie naszego postępowania była 
wykorzystywana procedura odwo-
ławcza.

Kilkuletnia historia  
blokowania inwestycji

Po tych bojach i przepychan-
kach, kolejnych uchyleniach, wzno-
wieniach, postanowieniach, sytuacja 
dzisiaj jest taka, że międzygminny 
związek ma już dwie kluczowe de-
cyzje: środowiskową i lokalizacyjną, 
ale ta ostatnia jest właśnie w fazie za-
skarżenia. A bez niej nie jest możliwe 
złożenie unijnego wniosku. Mamy na-
dzieję, że uda się zdobyć wszystkie de-
cyzje i złożyć wniosek unijny. Miejmy 
świadomość, że działania osób, które 
wymieniłem. Idą cały czas w kierun-
ku, żeby nie dopuścić do realizacji 
naszej inwestycji, bo jeżeli do koń-
ca grudnia 2010 r. do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Projektów Unij-
nych nie wpłynie ostateczny wniosek 
o dofinansowanie, to te wstępnie zare-
zerwowane pieniądze nie będę już za-
rezerwowane – oświadczył prezydent. 
Na szczęście decyzje wydawane prze 
organy administracji – samorządowej 
i rządowej, są utrzymywane w mocy, 
co dobrze wróży projektowi gospo-
darki odpadami. 

Radnym dziękował też poseł Mi-
rosław Koźlakiewicz. – Ta kaden-
cja jest rzeczywiście szczególna, bo 
uzyskać 117 mln zł to naprawdę jest 
ogromny wysiłek. Mogę to porównać, 
ponieważ jeżdżę na tego typu sesje, 
gdzie na północnym Mazowszu Pań-
stwo jesteście zdecydowanym liderem. 
To jest zasługa prezydenta i wszyst-
kich radnych. Miastu służy dobra 
atmosfera. Spór jest wpisany w de-
mokrację, ale musi być konstruktyw-
ny, musi być twórczy. Wydaje mi się,  
że w Ciechanowie tak jest. 

Waldemar Wardziński nawią-
zał do osiągnięć mijającej kadencji.  
– Z roku na rok mamy coraz większy 
budżet. Systematycznie coraz wię-
cej środków finansowych inwestuje-
my, przeznaczamy większe kwoty na 
oświatę, na pomoc społeczną. Z ka-
dencji na kadencję podwajamy nasze 
wydatki inwestycyjne. W minionych  
4 latach, od roku 2006 do roku 2010 
wydaliśmy ponad 97 mln na inwesty-
cje. To jest proszę państwa ogromny 
wysiłek, biorąc pod uwagę jakie środ-
ki ma do dyspozycji Ciechanów, któ-
ry nie jest przecież miastem najbogat-
szym. Te pieniądze są inwestowane 
przy pełnym poszanowaniu potrzeb  
i oczekiwań naszych mieszkańców, 
bo to nikt inny jak ciechanowianie w 
ankietach indywidualnie określali, co 
najbardziej ich zdaniem jest potrzeb-

Demokratyczna norma  
czy oczernianie?

Rzecz nie kończy się na przewle-
kaniu spraw w organach administra-
cyjnych. – Niezależnie od tego organy 
prokuratorskie prowadziły dochodze-
nia związane z tym projektem, bo w tej 
sprawie szef CBUW pan Tyszkiewicz 
składał doniesienia na działania moje, 
wiceprezydent Gładysz, przewodni-
czącego Grembowicza – poinformo-
wał W. Wardziński. – Część szefów 
samorządów, które wchodzą w skład 
związku była zniechęcana do uczest-
nictwa w tym projekcie. Otrzymywa-
li pisma podpisane przez Stanisława 
Tyszkiewicza, z których wynikało,  
że cały projekt jest lekko podejrzany. 
Były tam sformułowania o mojej nie-
kompetencji, a być może nawet o po-
pełnieniu przestępstwa – dodał prezy-
dent. Stanisława Kęsika nie dziwi ani 
nie oburza stopowanie samorządo-
wej inwestycji. – Myślę, że jest nor-
mą w demokracji, że strony zaintere-
sowane mają prawo dowiadywać się 
o przedsięwzięciu. Odpowiedział mu 
Wojciech Jagodziński: – Demokracja 
ma swoje prawa, tylko nie może gra-
niczyć z anarchią i z wzajemnym się 
opluwaniem, bo to oznacza brak cy-
wilizacji.

Ewa Blankiewicz

Sesja na zakończenie kadencji
Ostatnia w tej kadencji Rada Miasta była pełna podziękowań za dobrą współpracę. Radni otrzymali pamiątkowe plateau ze zdjęciami, 

były wzajemne życzenia i wspólne zdjęcie. Prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński i przewodniczący Rady Miasta Tomasz Grembo-
wicz wręczyli podziękowania radnym, kierownictwu urzędu, dyrektorom zakładów budżetowych, prezesom spółek, przewodniczącym ZO.

ne w mieście. Została ułożona pewna 
lista priorytetów i w takiej kolejności 
je realizujemy. 

Prezydent stwierdził, że miesz-
kańcy szybko akceptują dobre zmia-
ny. – Część państwa radnych była 
zaniepokojona uwagami dotyczącymi  
ul. Warszawskiej, zaczęła wątpić w to, 
czy dobrze robimy jako samorząd re-
alizując tę inwestycję. Jednak zbioro-
wa mądrość zwyciężyła. Dzisiaj efekt 
jest taki, ze mniej tych obaw, co więcej 
ciechanowianie się do tego centrum 
miasta przyzwyczaili, sami wchodzą 
tam ze swoimi inicjatywami, organi-

zują różnego rodzaju przedsięwzięcia, 
szczególnie aktywni są młodzi ludzie. 
Waldemar Wardziński dziękował rad-
nym, współpracownikom i pracow-
nikom Urzędu Miasta. – Serdecznie 
dziękuję za to, że przez minione 4 lata 
pomimo różnych uwag, czasami kon-
trowersji i sporów w zasadniczych 
ramach mogliśmy się zgodzić co do 
głównych celów. Szczególnie serdecz-
nie dziękuję tym z państwa radnych, 
którzy nawet w chwilach trudnych 
w sposób jednoznaczny wspierali te 
działania. Tym wątpiącym chciałbym 
życzyć więcej ufności i radości. Ciesz-

my się tym, co zrobiliśmy dobrze i co 
cieszy naszych mieszkańców, bo z tej 
naszej wspólnej radości będzie po-
wstawało coraz piękniejsze miasto.  
Nie zabrakło podziękowań prezydenta 
dla mieszkańców Ciechanowa. – Ser-
decznie dziękuję wszystkim mieszkań-
com, którzy w sposób aktywny, przy-
jazny włączają się w te przeobrażenia, 
które się w Ciechanowie dzieją. Dzięki 
wszystkim państwu, Ciechanów zmie-
nia się z każdym rokiem przez kolej-
ne lata będzie jeszcze bardziej cieszył 
serce i oczy. 

Tomasz Grembowicz mówił, jak 
szybko minęły te 4 lata. – Była to ka-
dencja przede wszystkim bardzo pra-
cowita. Prawda jest taka, zrobiono  
w tym mieście dużo, taki jest fakt bez-
sporny. Pewnie, że pewne inwestycje, 
ul. Warszawska wzbudziły kontrower-
sje, ale nigdy nie będzie tak, że ludzie 
nie będą mieli różnych zdań i te róż-
ne zdania występowały też u nas na 
sesjach. Przecież czasami były tutaj 
ostre, burzliwe dyskusje. Chcę bar-
dzo podziękować koleżankom i kole-
gom  radnym za aktywne uczestnictwo  
w sesjach i komisjach, za znakomi-
tą frekwencję, a przewodniczącym 
komisji za znakomite przygotowanie  
i prowadzenie obrad komisji. Dziękuję 
panu prezydentowi za trud wkładany 
w pracę w tym mieście, za tolerancję. 

E.B.

Pamiątkowe zdjęcie radnych mijającej kadencji
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Na przełomie kwietnia i maja  
w Ciechanowie odbyła się Ogólnopol-
ska Olimpiada Młodzieży. Zgroma-
dziła zawodników różnych dyscyplin: 
podnoszenia ciężarów, taekwondo 
ITF, taekwondo olimpijskiego i teni-
sa stołowego. Ministerialna decyzja  
o organizacji tych zawodów u nas to 
dowód wysokiej pozycji Ciechanowa 
w ogólnopolskim współzawodnictwie. 
Trud się opłacił. Miasto wzbogaciło 
się o nowej generacji elektroniczny 
sprzęt do punktacji za 120 tys. zł dla 
taekwondo olimpijskiego, specjali-
styczne maty (50 tys. zł) do uprawia-
nia taekwondo ITF, sztangi i sprzęt do 
podnoszenia ciężarów (50 tys. zł) oraz 

Ciechanów zyskał nowoczesny 
sprzęt sportowy za 270 tys. zł.
W 2010 roku Ciechanów był organizatorem dwóch największych 

imprez młodzieżowych w sporcie klubowym i szkolnym. Zawody  
w całości finansowane przez Ministerstwo Sportu przyniosły miastu 
korzyści promocyjne i materialne. Oprócz dobrodziejstw, jakie nie-
sie ze sobą sportowa rywalizacja na organizacji dużych imprez spor-
towych dla dzieci Ciechanów zyskał nowoczesny sprzęt za 270 tys. zł. 
Mamy też szansę ubiegać się o ministerialne dofinansowanie moder-
nizacji stadionu i tartanowej bieżni.

specjalistyczne stoły, numeratory, sto-
liki sędziowskie i płotki tenisowe za 
50 tys. zł do tenisa stołowego. Odby-
wające się w naszym mieście Finały 
XII Mazowieckich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej dla szkół podstawowych 
zgromadziły 2,5 tys. młodych zawod-
ników z całego województwa. Organi-
zacja igrzysk stworzyła nam szansę na 
ubieganie się o dofinansowanie mo-
dernizacji stadionu i tartanowej bieżni 
z certyfikatem JAFF z ministerialnych 
środków. W 2011 roku w Ciechano-
wie odbędą się kolejne finały XIII Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w kategorii gimnazjalistów.

red.

Nazwisko i imię Liczba 
głosów % Okręg wyborczy

Ewa Gładysz 611 9.03% 1
Waldemar Wardziński 530 11.30% 2
Zbigniew Kędzierski 445 6.58% 1
Cezary Chodkowski 403 7.29% 3
Dariusz Węcławski 272 5.80% 2
Zdzisław Dąbrowski 268 5.71% 2
Tomasz Kałużyński 264 3.90% 1
Przemysław Zadrożny 246 4.45% 3
Wojciech Gesek 241 4.36% 3
Andrzej Czyżewski 229 4.14% 3
Krzysztof Leszczyński 229 3.38% 1
Grażyna Derbin 220 3.98% 3
Wojciech Jagodziński 198 2.93% 1
Zenon Stańczak 195 4.16% 2
Mariusz Stawicki 183 2.70% 1
Paweł Rabczewski 163 2.95% 3
Adam Stępkowski 159 3.39% 2
Leszek Ryms 157 2.32% 1
Elżbieta Latko 153 2.77% 3
Krzysztof Łyziński 145 3.09% 2
Józef Borkowski 138 2.04% 1

5 grudnia druga tura wyborów 
prezydenckich

W wyborach na urząd prezyden-
ta Ciechanowa największe poparcie 
spośród 8 kandydatów uzyskał urzę-
dujący prezydent Waldemar War-
dziński (Platforma Obywatelska) – 
6388 głosów (36,61%). Na drugim 
miejscu znalazła się Henryka Roma-
now (Ciechanowskie Bezpartyjne 
Ugrupowanie Wyborcze), która zdo-
była 2444 głosów (14,00%). Kolejne 
wyniki uzyskali: Tomasz Kałużyński 
(Samorządny Ciechanów XXI Wie-
ku) – 2346 głosów (13,44%), Zbi-
gniew Kędzierski (Prawo i Sprawie-
dliwość) – 2020 głosów (11,58%), 
Wojciech Jagodziński (Ciecha-
nowska Wspólnota Samorządowa) 
– 1495 głosów (8,57%), Elżbieta 
Szymanik (Polskie Stronnictwo Lu-
dowe) – 1092 głosów (6,26%), Zbi-
gniew Ptasiewicz (Ruch Samorzą-
dowy Ziemia Ciechanowska) – 987 

głosów (5,66%) i Cezary Szeski (Le-
wica Samorządowa) – 679 głosów 
(3,89%). 

W Radzie Miasta najwięcej (8) 
mandatów uzyskała PO, 4 mandaty 
zdobyło PSL, po 3 – PiS oraz Cie-
chanowska Wspólnota Samorzą-
dowa, po 1 – CBUW, Samorządny 
Ciechanów XXI Wieku i Ruch Sa-
morządowy Ziemia Ciechanowska. 

W wyborach do miejskiego samo-
rządu najwięcej wyborców głosowało 
na Platformę Obywatelską – 27,10%. 
Następny wynik uzyskali w kolejno-
ści: PiS – 14,46%; Ciechanowska 
Wspólnota Samorządowa – 13,33%; 
PSL – 12,13%; Samorządny Ciecha-
nów XXI Wieku – 9,47%; CBUW  
– 9,27%; Ruch Samorządowy Zie-
mia Ciechanowska – 7,78% oraz Le-
wica Samorządowa – 6,45%, której 
nie udało się zdobyć mandatu.                

K.D.

Strefa Płatnego Parkowania  
bez Nadfosnej

Parkowanie na ul. Nadfosnej będzie bezpłatne. Przynajmniej 
na razie. Tak na październikowej sesji Rady Miasta zadecydowali 
radni. Nie cieszy to mieszkańców bloków przy Nadfosnej, którzy 
wnioskowali o objęcie tej ulicy Strefą Płatnego Parkowania.

Strefa Płatnego Parkowania do-
brze spełnia swoje zadania. Jej uru-
chomienie wymusiło na kierowcach 
większą rotację samochodów w cen-
trum miasta. Na ulicach, gdzie wpro-
wadzono opłaty za postój, skończy-
ło się całodniowe lub wielogodzinne 
parkowanie samochodu i krążenie 
innych kierowców w poszukiwaniu 
wolnych miejsc. Wzdłuż ulic gdzie 
powstały nowe parkingi problem ten 
jest jednak nadal dokuczliwy. Zmę-
czeni takim stanem rzeczy zmoto-
ryzowani lokatorzy bloków przy ul. 
Nadfosnej napisali do ratusza i sami 

zgłosili propozycję włączenia ich 
ulicy do Strefy. – Mieszkańcy Nad-
fosnej są zmęczeni tym, że nie mogą 
zaparkować pod własnym domem, 
bo miejsca parkingowe są dla nich 
cały dzień niedostępne – mówi Ewa 
Zduńczyk, kierownik Wydziału In-
żynierii Miejskiej. Mimo tej prośby 
radni na październikowej sesji Rady 
zadecydowali, że Strefa nie będzie 
rozszerzana i parkowanie na ul. Nad-
fosnej będzie w dalszym ciągu bez-
płatne. 10 radnych było za rozszerze-
niem strefy, 10 przeciwko.

E.P.

Strefa obejmuje ulice: Mikołajczyka ( na odcinku od ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych do ul. Warszawskiej), Strażacką (od Ściegiennego do Małgo-
rzackiej), Ściegiennego (od Warszawskiej do Strażackiej i od Strażackiej do 
Grodzkiej ), Mickiewicza, Grodzką (od Przelotnej do Placu Kościuszki oraz 
od Placu Kościuszki do Mickiewicza), Kopernika (od ul. Ściegiennego do 
Małgorzackiej ), Zieloną Ścieżkę, Plac Jana Pawła II oraz Plac Kościuszki.

Miasto przekazało działkę PUK  
w zamian za trzy inne

Podczas październikowej sesji radni zdecydowali o przekazaniu 
na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych działki położonej  
w obrębie składowiska odpadów w Woli Pawłowskiej. Skorygowa-
no tym samym niedopatrzenie sprzed prawie 20 lat. W zamian za tę 
działkę miasto zyskało od PUK trzy inne.

W momencie budowania skła-
dowiska odpadów w 1993 roku na 
przekazanej PUK działce istniała 
piaszczysta droga gruntowa. Jej użyt-
kowanie i dojazd na wysypisko były 
niewygodne. Dlatego wytyczono inną 
trasę, a rzeczona działka stała się miej-
scem składowania śmieci. Takie roz-
wiązanie, wygodne dla PUK i miesz-
kańców, nie zostało wówczas w porę 
wprowadzone do dokumentacji. – Od 
pewnego czasu regulujemy tę sprawę 
doprowadzając stan prawny w doku-

mentach do stanu faktycznego, jaki 
na gruncie istnieje od wielu już lat  
– mówi Waldemar Wardziński, prezy-
dent Ciechanowa, i dodaje: – Działki, 
które dostaliśmy od PUK to działki, na 
których w 1991 roku wytyczona była 
droga wykorzystywana od czasu po-
wstania  składowiska. Miasto przeka-
zało PUK wieczyste użytkowanie te-
renu w drodze darowizny na potrzeby 
istniejącego tam wysypiska odpadów. 
Pozwoli to na wyprostowanie niedo-
patrzeń sprzed blisko 20 lat.

E.P.

Skład nowej Rady Miasta CiechanówDzieci i młodzież chętnie uczestniczą w imprezach sportowych
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Przypomnijmy: budynek przy 
ul. Warszawskiej 34, dawna siedzi-
ba hotelu Polonia, to jeden z domów  
w centrum, o których komunalizację 
stara się miasto. Nie jest to jednak pro-

ste. Procedura jest długotrwała – ze 
względu na ograniczenia prawne, ko-
nieczność dotarcia do wielu dokumen-
tów i załatwienia licznych formalno-
ści. Przed II wojną światową budynek 
stanowił własność żydowską. Po woj-

Jednym z najokazalszych budynków na eleganckim deptaku jest 
hotel „Polonia”. – W tak atrakcyjnej lokalizacji w centrum miasta wi-
działbym obiekt kultury: miejską galerię sztuki połączoną z kawiarnią, 
miejsce spotkań i ciekawych dyskusji – publicznie stwierdził prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziński. Lokalne media szybko zaczęły 
więc spekulować na temat przyszłego wykorzystania budynku.

nie nie zgłosili się właściciele ani ich 
spadkobiercy. Przez ostatnie 40 lat bu-
dynkiem administrowało miasto. Wy-
rokiem sądu we wrześniu tego roku 
kamienica przez zasiedzenie przeszła 

na własność Skar-
bu Państwa. Wyrok 
nadal nie jest pra-
womocny. Wniosek 
o komunalizację 
jest już gotowy, ale 
nie można go zgło-
sić, dopóki wyrok 
się nie uprawomoc-
ni. Ale władze mia-
sta optymistycznie 
podchodzą do przy-
szłości budynku.  
– Nie przewidujemy 
jako gmina żadnego 

komercyjnego użyt-
kowania tego miejsca. Wiele wysiłku 
włożono w całą procedurę po to, żeby 
obiekt służył miastu i jego mieszkań-
com. To najważniejszy cel – mówi za-
stępca prezydenta Ewa Gładysz.

E.P.

O hotelu Polonia raz jeszcze

Warszawska  
ze słonecznym zegarem

Trwa budowa placu zabaw na Jeziorku

Prace na Warszawskiej rozpoczę-
ły się od głębokich wykopów koniecz-
nych do wybudowania nowych sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Teraz 
na eleganckim deptaku stoją stylowe 
latarnie z herbem Ciechanowa, este-
tyczne ławki i kosze na śmieci, ozdob-
ne donice z kwiatami. Rosną tu aka-
cje i klony w eleganckich metalowych 
osłonach. Pożądane byłoby usytuowa-
nie tutaj placówki kulturalnej. Miasto 
stara się o komunalizację kamienicy 
po hotelu Polonia, w której planowa-
ne jest utworzenie m. in. galerii z ka-
wiarenką.

Do końca roku na osiedlu Jeziorko 
powstanie miejski plac zabaw. Inwe-
stycja już się rozpoczęła. – Budowlań-
cy utwardzili podłoże i położyli kra-
wężniki. Niestety mało łaskawa aura 
wstrzymuje dalsze prace – wyjaśnia 
Jerzy Omieciński, dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, pro-
wadzącego tę inwestycję. Wykonaw-
cą jest warszawska firma MKL-BUD. 

Wyremontowane sąsiednie uli-
ce: Nadfosna i Mikołajczyka mają te-
raz nowe duże parkingi i piękny stary 
bruk, który trafił tu z ul. Warszawskiej. 
Całkowity koszt remontu równej han-
dlowej arterii Ciechanowa to ponad 
9,6 mln zł. Miasto będzie się starać  
o refundację części kosztów z funduszy 
Unii Europejskiej, składając wniosek 
na rewitalizację Traktu Średniowiecz-
nego, biegnącego od Zamku Książąt 
Mazowieckich do Wzgórza Farnego, 
historycznej kolebki Ciechanowa. Do-
kument jest już przygotowany. Miasto 
czeka na ogłoszenie naboru wniosków.

A.G. 

Plac zabaw to I etap budowy Centrum 
rekreacyjno – sportowego. Powsta-
nie tu również wielofunkcyjne boisko 
o sztucznej nawierzchni, skate park, 
ścieżka rowerowa, alejki z ławkami  
i pomosty nad oczyszczonym oczkiem 
wodnym. Obok, przy ul. Polnej, mia-
sto buduje parking na 82 samocho-
dy. Całkowity koszt budowy placu to  
430 tys. zł. 

P.H.

Budynek hotelu Polonia

Budowa ulic będzie kosztowa-
ła ponad 3,2 mln zł, z czego po-
łowę (1,6 mln zł) będą stanowiły 
pozyskane środki finansowe. To ko-
lejne przedsięwzięcie porządkujące 
układ komunikacyjny Ciechanowa.  
W 2011 roku zostanie całkowicie 
przebudowana ostatnia część centrum 
pomiędzy nową drogą nad Łydynią  
i ul. Warszawską. Powstanie pra-
wie 700 m nowych nawierzchni wraz  
z parkingami, chodnikami, oświe-
tleniem, kanalizacją deszczową i in-
frastrukturą. To druga „schetynów-
ka” pozyskana przez Ciechanów.  
W 2009 r. miasto otrzymało blisko  
0,9 mln zł dofinansowania z Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych na modernizację ulic: 11 Li-

Kolejna „schetynówka” na 
modernizację ulic w śródmieściu
1,6 mln zł z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 

2008-2011 zasili miejski budżet. To połowa kosztów gruntownej 
przebudowy ulic: Kilińskiego, Sierakowskiego i Małgorzackiej. 
Wniosek miasta znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenio-
nych i skierowanych do dofinansowania.

stopada i Nowozagumiennej. Oprócz 
kanalizacji deszczowej, nawierzchni 
jezdni i chodników wybudowano tu 
60 miejsc parkingowych.

red.

Do zakończenia przebudowy ul. Warszawskiej pozostało tylko ułożenie zegara słonecznego W przyszłym roku ul. Małgorzacka będzie miała nową nawierzchnię

Dobiega końca budowa miejskiego deptaku. Na krańcu ulicy od 
strony Pl. Kościuszki powstaje zegar słoneczny. Warszawska przeszła 
gruntowną przebudowę i wypiękniała. Pięknieją też kamienice wzdłuż 
ulicy. Trakt tętni życiem. Chętnie przychodzą tu ciechanowianie. 

Przebudowa dróg w śródmieściu. Na zie-
lono zaznaczono ulice już przebudowane, 
na czerwono – do modernizacji w przy-
szłym roku

www.umciechanow.pl
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Nagrody otrzymali zawodnicy: 
LKS Matsogi – Piotr Szwejkow-
ski, Piotr Pełka, Ilona Omiecińska, 
Klaudia Kołdras; CLKS Mazovia 
– Anna Leśniewska, Patryk Sło-
wikowski, Krzysztof Klicki, Ka-
mil Leśnik; TKKF Promyk – Hu-
bert Tomaszewski, Michał Brym, 
Karolina Dworzyńska; MKS Ju-
rand – Michał Prątnicki, Adam 
Zając, Hubert Orysiak; MPKS 
Orka – Adam Kuskowski; MKS 
Ciechanów – Joanna Wróblewska. 
Ponadto nagrody specjalne otrzy-

Objazd ul. Kasprzaka  
– nie wierzmy GPS

W związku z przebudową torów kolejowych od 23 listopada  
do 7 grudnia zamknięto przejazd kolejowy na ul. Kasprzaka. Ob-
jazd wyznaczony jest drogami gminnymi, powiatowymi i krajo-
wymi, czyli pozostającymi pod opieką trzech różnych zarządców. 
Każdy z nich na swoim odcinku ma obowiązek informować kie-
rowców o objeździe. Kontrole pokazały, że kierowcy, mimo ozna-
kowania, lekceważą podane im  informacje.

W związku z sygnałami miesz-
kańców o złym oznakowaniu objaz-
du pracownicy Wydziału Inżynierii 
Miejskiej sprawdzili stan  oznakowa-
nia objazdu na drogach  należących 
do miasta. To samo zrobili pozo-
stali administratorzy dróg: mławski 
oddział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Powia-
towy Zarząd Dróg w Ciechanowie. 
Po kontroli stwierdzono, że oznako-
wanie u każdego zarządcy jest do-
brze widoczne i zgodne z planem 
zatwierdzonym przed zamknięciem 
przejazdu.  Zostało to dodatkowo 
potwierdzone w kontroli prowadzo-
nej przez policję. Przypomnijmy: ob-
jazd dla pojazdów do 15 ton biegnie 
ulicami: Mleczarską, Mazowiecką, 

Niechodzką, Nużewską i dalej dro-
gą powiatową na odcinku  Nużewo  
– Baby, dla pojazdów powyżej  
15 ton: od skrzyżowania dróg krajo-
wych 50 i 60 do Glinojecka i drogą 
krajową nr 7 do Płońska. Gdzie więc 
upatrywać przyczyn tych sygnałów? 
Kontrole pokazały, że kierowcy, 
mimo oznakowania, lekceważą po-
dane im  informacje. Często mimo, 
że wiedzą o zamknięciu przejazdu   
– podjeżdżają pod same tory, a póź-
niej mają problem z zawróceniem. 
Wydaje się, że wiele osób daje się 
również zwieść nawigacjom GPS, 
które nie informują o zamknięciu 
dróg i objazdach lub po prostu nie 
zwraca uwagi na znaki jadąc „na pa-
mięć”.                                         E.P.

Nagrody prezydenta  
dla sportowców i trenerów

Podczas finałowej gali Międzynarodowego turnieju ta-
ekwon-do „Masters MAZOVIA Cup 2010” prezydent Wal-
demar Wardziński oraz jego zastępca Cezary Chodkowski 
wręczyli nagrody pieniężne wyróżniającym się trenerom oraz 
sportowcom.

mali Zenon Lewandowski – bie-
gacz TKKF Promyk za działalność 
na rzecz krzewienia kultury fizycz-
nej oraz Arkadiusz Niski – za osią-
gnięcia w kategorii sportu osób 
niepełnosprawnych. Wyróżnie-
ni trenerzy to: Michał Korzybski, 
Marek Sachmaciński, Wojciech 
Gesek, Dariusz Płoski, Radosław 
Lisowski, Paweł Noch, Stanisław 
Grabowski oraz Waldemar Smo-
liński. Pula przyznanych nagród to 
26,4 tys. zł.

E.P.

Najlepsi sportowcy zostali nagrodzeni

Ile warte jest Twoje życie – to py-
tanie padało często w sobotnie przed-
południe na ciechanowskim deptaku 
przy ul. Warszawskiej.

W ostatnią sobotę ciechanowska 
Komenda Policji przy wsparciu Pre-
zydenta Miasta Ciechanów i Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Ciechanowie zorganizowała 
happening dla mieszkańców. Deptak 
stał się wielką tablicą ogłoszeń na któ-
rej co kilka metrów rozłożono plan-
sze z napisami : 
„Nie daj się za-
bić”, „Zabłyśnij 
na drodze”, „Ka-
mizelka ocali 
twoje życie”. W 
akcji jak zwy-
kle uczestniczy-
ła młodzież, tym 
razem z Publicz-
nego Gimnazjum 
w Sońsku. Gim-
nazjaliści włożyli 

Kamizelka może ocalić życie
kamizelki odblaskowe, trzymali w rę-
kach zapalone znicze. Ulica Warszaw-
ska w Ciechanowie, zamknięta dla 
ruchu w soboty gromadzi tłumy pie-
szych podążajacych na zakupy. Choć 
było zimno, co chwila ktoś zatrzymy-
wał się by odczytać tekst z planszy  
i otrzymać odblaskowe światełko lub 
kamizelkę. Krótką relację z happenin-
gu można obejrzeć na: www.youtube.
com 2711-kamizelki

red.

Odblaskowe kamizelki ufundował Urząd Miasta

3 grudnia w Schronisku dla Bez-
domnych Zwierząt w Pawłowie po 
raz 14. zostanie przeprowadzona 
akcja mikołajkowa. Organizato-
rem przedsięwzięcia jest Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych przy 
współudziale Urzędu Miasta i wo-

Mikołaje odwiedzą 
psie sieroty w schronisku

lontariuszy. Jak co roku mile wi-
dziane będą prezenty w postaci go-
towej karmy, kaszy, makaronu, ryżu 
i chleba. Przekazane dary pomogą 
zwierzętom przetrwać zimę. Ucznio-
wie ciechanowskich szkół będą mie-
li zapewniony bezpłatny przejazd 

do Pawłowa. 
Za dobre ser-
ce pracowni-
cy oprowadzą 
ich po schro-
nisku. A może 
po tegorocz-
nej wizycie 
jakiś Miko-
łaj podaruje 
któremuś ze 
schronisko -
wych sierot 
nowy dom… 

red.
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Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Konkurs na modernizację cen-
trum Ciechanowa, zorganizowa-
ny przez Urząd Miasta w 2005 r. 
wygrała warszawska pracownia 
architektoniczna Krzysztofa Do-
maradzkiego i to właśnie ona przy-
gotowała nowy projekt Pl. Jana 
Pawła II. Teraz firma wykonaw-
cza wyłoniona w przetargu wy-
kona budowlaną część przedsię-
wzięcia. Zgodnie z umową zawartą  
16 listopada ma na to czas do końca 
października przyszłego roku. Ro-
boty zaczęły się od budowy przyłą-
czy kanalizacji deszczowej od bu-
dynku Ratusza, potem powstanie 
podbudowa i nawierzchnia placu 
przed wejściem do Urzędu Stanu 
Cywilnego.

Ruszyła rewitalizacja  
Placu Jana Pawła II

Przebudowany 
plac będzie nawią-
zywał stylistyką do 
ul. Warszawskiej. 
W zróżnicowanej 
nawierzchni będzie 
przeważać granitowa 
kostka uzupełniona 
klinkierem i gra-
nitowymi płytami. 
Wzdłuż zachodniej 
i północnej pierzei 
zostaną usytuowa-
ne parkingi. Pier-
wotnie plan obejmo-

wał usunięcie większości drzew ze 
skweru, ale został zmodyfikowa-
ny. Drzew zostanie więcej niż pla-
nowano, będą rosły m.in. wzdłuż 
parkingów. Małą architekturę będą 
tworzyć latarnie, ławki – w tym 
również obustronne i montowane 
wokół drzew, miejsce do ekspo-
zycji wystaw czasowych i cztery 
słupy ogłoszeniowe – na każdym 
z rogów placu. Nie zapomniano  
o szalecie estetycznie wkompono-
wanym w otoczenie i stojakach na 
rowery. Nie zabraknie miejsca na 
ogródki kawiarniane. Plac będzie 
otwartą przestrzenią publiczną, 
miejscem spotkań i odpoczynku, 
będą tu także organizowane impre-
zy dla mieszkańców.              A.G.

Czyszczenie sieci deszczowych i separatora
W połowie listopada Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe KOZAK  

z Warszawy rozpoczęło czyszczenie sieci kanalizacyjnych. Przeczyszczone 
zostały odcinki sieci: w ul. Sienkiewicza, Wyzwolenia, Okrzei, Narutowi-
cza, Głowackiego, Moniuszki, Hallera, Zagumiennej, Starowiejskiej, Kon-
waliowej, Działkowej, Orylskiej,  Zielonej oraz drodze wewnętrznej przy  
ul. Gostkowskiej 39. Przedsiębiorstwo wykonało również drobne remonty 
sieci w ul. Mleczarskiej oraz Krasickiego. Czyszczeniu poddano także sepa-
rator przy ul. Cukrowniczej.

Gojawiczyńskiej z nową nawierzchnią
Nową nawierzchnię bitumiczną zyskała ulica Gojawiczyńskiej na od-

cinku od skrzy-
żowania z ul. Ba-
czyńskiego do 
Hłaski. W trakcie 
remontu dokona-
no również czę-
ściowej wymiany 
krawężników oraz 
regulacji zjazdów. 
Wykonawcą robót 
była firma DELTA 
PRID. Inwestycja 
kosztowała blisko 
120 tys. zł.

Znakowanie ulic
Na bieżąco uzupełniane są brakujące tablice z nazwami ulic, trwa wy-

miana zniszczonych na nowe. Firma PLANETA z Warszawy wymieniła 
już tablice w ulicach: Narutowicza, Gostkowskiej, Fabrycznej, Kratowskiej, 
Czarnieckiego, Ułańskiej, Widnej, Grota Roweckiego, Lipowej, Świerko-
wej, Klonowej, Zagłoby, Cukrowniczej, Jastruna, Sygietyńskiego, Żerom-
skiego, Bony, Juranda, Kosynierów, Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego, Łu-
kasiewicza, Malinowej, Bielińskiej, Nizinnej, Sezamkowej, Wędkarskiej, 
Polnej, Szumnej, Strażackiej, Ściegiennego, Jureckiego, Nodzykowskiego, 
Jelińskiej, Bąkowskiej, Grzelakowej, Hłaski oraz Szymanowskiego.

Remonty miejskich dróg
Trwa remont cząstkowy masą z recyklera w ulicach: Letniej, Szumnej, 

Młynarskiej, Fabrycznej, Augustiańskiej, Spokojnej, Sienkiewicza, Asny-
ka, Wyspiańskiego, Grodzkiej i Gwardii Ludowej. Tłuczniem betonowym 
utwardzono gruntową ul. Piękną i odcinek ul. Błękitnej.

Parking przy „Blaszaku” gotowy

Za ponad 53 tys. zł miasto wyremontowało miejski parking przy ul. Puł-
tuskiej 20, w okolicy Blaszaka i banku PKO. Popękany beton zastąpiła bru-
kowa kostka. Wykonawcą inwestycji była firma GUTBRUK.

P.H.

Rozpoczęła się modernizacja Placu Jana Pawła II – dru-
giego (po deptaku) etapu rewitalizacji średniowiecznego trak-
tu. Wykonawcą robót jest Firma Budowlano-Drogowa „PRA-
SBET” z Grudziądza, która sprawdziła się już przy modernizacji  
ul. Warszawskiej. Planowane zakończenie prac – koniec paź-
dziernika 2011 r. Koszt rewitalizacji Placu wyniesie ok. 8 mln zł.

W tej kadencji miasto zbudowa-
ło od podstaw lub całkowicie prze-
budowało 38 ulic. W tym roku zna-
lazło się wśród nich 6 nowych dróg 
na Kargoszynie. Do ulic: Gałczyń-
skiego, Słowackiego i Sygietyń-
skiego dołączyły kolejne trzy: Ka-

Nowe ulice na Kargoszynie
sprowicza, Norwida i Kicińskiego.  
W ulicach powstała kanalizacja 
deszczowa, nawierzchnie jezdni, 
chodniki i wjazdy do posesji. Budo-
wa kosztowała blisko 2,4 mln zł.

red.

Nową nawierzchnię zyskała m.in. ul. Kicińskiego

Trwa przebudowa parkingu przed wejściem do USC
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Gospodarze spotkania opowie-
dzieli młodym gościom o swoich 
obowiązkach i codziennej pracy. Wi-
ceprezydent Ewa Gładysz mówiła  
o odpowiedzialności przed kolejny-
mi pokoleniami, które w przyszłości 
będą odpowiadać za miasto. Zbigniew 
Sawicki przybliżył uczniom system 
samorządowy w Polsce, a Zdzisław 
Dąbrowski radził, jak zostać radnym. 
Później przyszedł czas na pytania  
od uczniów. – Dlaczego w Ciecha-

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– GRUDZIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 14 i 17.XII godz. 17.00 – wybory mi-
kołajkowe /COEK „Studio”/
• do 17.XII – warsztaty Bożonarodzenio-
we /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• 18.XII godz. 10.00-13.00 – Giełda 
Kolekcjonera i Jarmark Świąteczny  
/Kawiarnia Artystyczna/
•  19.XII godz.15.00 – Spotkanie Wigi-
lijne Środowisk Twórczych /Kawiarnia 
Artystyczna/ 
• 20.XII godz.15.00 – Spotkanie Wigi-
lijne w Klubie Seniora /Kawiarnia Ar-
tystyczna/

Spotkania

Teatr

Kino

Wystawy

Dzień Postaci z Bajek
5 listopada Miejskie Przedszkole 

Nr 10 zamieniło się w kolorową kra-
inę pełną księżniczek, królów, piratów  
i rycerzy. W salach przedszkolnych 
pojawili się nawet Kaczor Donald, 
Batman i Bob Budowniczy. Wszyst-
ko za sprawą kolorowych kostiumów, 
w jakich przedszkolaki świętowały 
Dzień Postaci z Bajek. Był śmiech, 
były tańce, było opowiadanie o posta-
ciach z dziecięcych wieczorynek, kre-
skówek i filmów. Każdy podopieczny 
Przedszkola Nr 10 mógł w tym dniu 
wcielić się w rolę bohatera swojej 
ulubionej bajki.

Uczniowie świętują  
11 Listopada

Patriotyczną pracę domową od-
robili uczniowie Gimnazjum Nr 1. 
Z okazji rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości młodzi lu-
dzie przygotowali oprawę artystycz-
ną. Gimnazjaliści recytowali wiersze, 
czytali odnalezione fragmenty wspo-
mnień i listów z przeszłości, przybli-
żając kolegom i koleżankom historię  
i czas, kiedy „Polska tylko z nazwy 
istniała”. Oprawę muzyczną całej 
uroczystości przygotowali członko-
wie szkolnego chóru.

Dzieci z SP Nr 4 w trosce  
o drogowe bezpieczeństwo
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej Nr 4 wzięli udział w rozpoczętej  
15 listopada akcji społecznej organi-
zowanej przez policję i ciechanowski 
WORD. W widocznych i bezpiecz-
nych miejscach przy drogach wokół 
szkoły młodzi ludzie stali z zapalo-
nymi zniczami i transparentami na-
wołującymi kierowców do zmiany 
drogowych przyzwyczajeń: Zwolnij. 
Kolejny Krzyż może być Twój! Zwra-
cali tym uwagę zmotoryzowanych, 
którzy zwalniali, z zaciekawieniem 
przyglądając się całej akcji. W Szko-
le odbyło się też spotkanie z nadko-
misarzem Leszkiem Goździewskim 
– tłumaczył uczniom jak ważne jest 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
drogowego.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Młodzi dociekliwi

• 6.XII godz.18.00 – Mikołajki Show  
/sala widowiskowa CKiSz/ 
• 10.XII godz.19.30 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Arty-
styczna/
• 13.XII godz.10.00 – Przegląd Pio-
senki Turystycznej /sala widowiskowa 
CKiSz/
• 29.XII godz. 17.00 – koncert noworocz-
ny /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• do 15.XII – „Plakat Chopinowski”  
/Galeria „C”/
• 17.XII godz.17.00 – wernisaż wystawy 
„Przestrzeń malarstwa” /Galeria „C”/
• 20.XII godz.11.00 – otwarcie wysta-
wy „Szopka Bożonarodzeniowa i Karta 
Świąteczna” /Kawiarnia Artystyczna/ 
• XII – „1920 rok – Mazowsze Północ-
ne w obronie niepodległości” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• XII – „Grunwald: Matejko i współcze-
śni. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

nowie nie zatrzymają się zawodnicy 
podczas Euro 2012? Czy miasto jest 
przygotowane na wybuch III woj-
ny światowej? Czy ludzie doceniają 
ciężką pracę, którą wykonują miejscy 
urzędnicy? – to tylko niektóre z pytań, 
jakie zadawali uczniowie. Po spotka-
niu sekretarz oprowadził młodzież po 
siedzibie Urzędu Miasta. Każdy z go-
ści otrzymał też drobny pamiątkowy 
upominek. 

E.P.

Gimnazjaliści z zastępcą prezydenta Ewą Gładysz

• 3 i 7.XII godz.19.00 – Grand Off  
– Festiwal Kina Niezależnego /Kawiar-
nia Artystyczna/
• 10.XII godz.18.00 – Dyskusyjny Klub 
Filmowy: pokaz filmu „Komornik”  
i spotkanie z Darkiem Kowalskim /sala 
widowiskowa CKiSz/
• w grudniu na ekran Kina „Łydynia” 
wchodzą m.in.: „Essential Killing”, 
„Śniadanie do łóżka”, „Chrzest”, „Pa-
ranormal activity 2”, „Piła VII”, „Red”, 
„Amerykanin”, „Mysi agenci”, „Harry 
Potter i insygnia śmierci”, „Ostatni eg-
zorcyzm”.

28 października ratusz odwiedziła grupa młodzieży z Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie. Uczniowie w ramach lekcji oby-
watelskich spotkali się z zastępcą prezydenta Ewą Gładysz, sekre-
tarzem miasta Zbigniewem Sawickim oraz wiceprzewodniczącym 
Rady Miasta Zdzisławem Dąbrowskim.

Gimnazjaliści kontra dopalacze
W dzisiejszym świecie młodzież 

narażona jest na wiele niebezpie-
czeństw i pokus, które obiecują lep-
sze życie, kolorowy świat. Przed do-
rosłymi stoi ważne zadanie – pokazać 
młodzieży, że używki nie spowodują, 
że znikną problemy. 25 listopada na-
uczyciele i uczniowie zorganizowali 
akcję „Gimnazjum Nr 1 kontra dopa-
lacze”. Młodzież klas II przy pomocy 
wychowawców przygotowała scen-
ki przedstawiające, jakie zagrożenie 
dla zdrowia i życia stanowią dopala-

Dzieci były zachę-
cane do picia wody, 
która jest niezbędnym 
elementem zbilanso-
wanej diety. Maluchy 
posłuchały o zdro-
wym stylu życia, po-
znały też właściwości 
odżywcze wody. Kul-
minacyjnym punktem 
było złożenie przyrze-
czenia. „Ślubuję uro-
czyście być przyjacie-
lem wody i zachęcać 
do tego wszystkich. 
Będę mądrze i oszczędnie jej używać” 
– obiecywały dzieci. Na zakończe-
nie akcji ubrane tego dnia na niebie-

Przedszkolaki wolą wodę

sko (aluzja do wody!) przedszkolaki 
otrzymały dyplomy. 

red.

cze. Wygrała klasa IIe, której występy 
spotkały się z największym aplauzem 
publiczności. Całe wydarzenie odbyło 
się w ramach prowadzonej na terenie 
szkoły akcji „Trzymaj formę”, która 
propaguje zdrowy styl życia. Jej koor-
dynatorem jest Renata Burkacka. Pod-
czas obrad jury dyrektor szkoły Jacek 
Wiśniewski wręczył nagrody i dyplo-
my zwycięzcom konkursu na plakat 
„Paleniu mówię nie!”. Najciekawsze 
prace można było podziwiać na szkol-
nych korytarzach.                          red.

oprac. K.D.

• 4.XII godz. 16.00 –  „W krainie św. 
Mikołaja” /COEK „Studio”/
• 9.XII godz. 20.15. – Teatr Capitol 
„Klimakterium… i już” /sala widowi-
skowa CKiSz/
• 15.XII godz. 9.00 – „Jasełka” /sala 
widowiskowa CKiSz/

Wybory mikołajkowe 
w STUDIO

14 grudnia o godz. 17.00 w siedzi-
bie Ciechanowskiego Ośrodka Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO (ul. Pułtuska 
20a) zostaną przeprowadzone elimina-
cje do wyborów „Małej Miss Mikołaj-
kowej i Małego Mistera Mikołajkowe-
go”. O tytuły mogą ubiegać się dzieci 
w wieku 4-9 lat. Ich udział w konkur-
sie wymaga zgody rodziców lub opie-
kunów prawnych. Finał odbędzie się  
17 grudnia o godz. 17.00. Więcej in-
formacji pod numerem telefonu (23) 
672 55 04.

Od 2 do 5 listopada w Przedszkolu Nr 8 zrealizowano projekt  
II Edycji Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej „Mamo, Tato, wolę 
wodę”. W akcji uczestniczyły wszystkie przedszkolaki. 
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na 52. Sesji 28 października 2010 r.

Nr 499/LII/10 w sprawie darowizny nieruchomości 
na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka  
z o.o. w Ciechanowie.
Nr 500/LII/10 w sprawie nabycia nieruchomości w try-
bie szczególnym.
Nr 501/LII/10 w sprawie wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, sa-
modzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Cie-
chanowie w budynkach przy ulicach: 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 11, Piłsudskiego 2/3, Pułtuska 12, 11 Puł-
ku Ułanów Legionowych 12.
Nr 502/LII/10 w sprawie zmiany Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych dla miasta Ciechanowa na 2010 rok.
Nr 503/LII/10 w sprawie ustalenia liczby nowych licen-
cji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 
terenie miasta Ciechanowa. 
Nr 504/LII/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzier-
żawienie nieruchomości.
Nr 505/LII/10 w sprawie zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości.
Nr 506/LII/10 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu 
Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi VE-
OLIA Usługi dla Środowiska SA z siedzibą w Kielcach, 
Oddział w Ostrołęce.
Nr 507/LII/10 w sprawie zmiany uchwały Nr 64/VI/97 
z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie przekształcenia za-
kładu budżetowego pn. Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Ciechanowie w jednoosobową spółkę z o.o. Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 508/LII/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawiera-
nie porozumień międzygminnych w zakresie prowadze-
nia gminnego transportu zbiorowego.
Nr 509/LII/10 w sprawie powierzenia usług użyteczno-
ści publicznej w zakresie lokalnego zbiorowego trans-
portu pasażerskiego podmiotowi wewnętrznemu tj. Za-
kładowi Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka 
z o.o.
Nr 510/LII/10 w sprawie utworzenia wydzielonego ra-
chunku dochodów.
Nr 511/LII/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2010.
Nr 512/LII/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla powiatu Ciechanowskiego.
Nr 513/LII/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta sta-
nowiącej podstawę do  naliczenia podatku rolnego.

Interpelacje radnych – sesja październikowa

Interpelacje radnych – sesja listopadowa

Agnieszka Bukowska interpelowała w sprawie 
ul. Nużewskiej, którą mimo zakazu przejeżdża-
ją samochody ważące powyżej 15 ton, zapytała  
o wolne miejsca w miejskim żłobku i gospo-
darkę mieszkaniową. Chciała też wiedzieć, czy  
na ul. Witosa zwiększona zostanie ilość latarni.
Józef Borkowski w odniesieniu do uchwały 
porządkującej stan prawny nieruchomości przy  
ul. Warszawskiej 34 zapytał, czy podobne dzia-
łania będą podjęte wobec kamienicy przy War-
szawskiej 18.
Andrzej Rolbiecki był ciekaw, czy wyremonto-
wana ul. Jesionowa jest już odebrana, bo dopatrzył 
się usterek. Kolejna interpelacja dotyczyła budyn-
ku po Hotelu „Polonia” i pomysłów miejskie-
go samorządu na jego zagospodarowanie. Rad-
ny poskarżył się na wąski chodnik przy parkingu  
na ul. Mikołajczyka, naprzeciwko sklepu „Ros-
sman”. Zapytał też, czy przy tej ulicy planowane 
są pawilony. Zasugerował, żeby w świetlicach so-
cjoterapeutycznych umieścić informacje, że pla-
cówki te finansuje miejski samorząd i skrytykował 
estetykę pomnika przy ul. Armii Krajowej. 
Wojciech Gesek poruszył temat inwestycji 
związanej z wykończeniem ul. Kraszewskiego  
u zbiegu z ul. Waryńskiego. Radny chciał się do-
wiedzieć, dlaczego podczas modernizacji chod-
nika na ul. Broniewskiego nie zostały zrobio-
ne wysepki i przekazał skargi na zbyt wysokie 
wjazdy na wyremontowanej ul. Kicińskiego. Po-
parł wniosek W. Jagodzińskiego o zwiększenie 
dotacji dla klubów sportowych.
Krzysztof Łyziński zwrócił uwagę, że miasto 
mało inwestuje w infrastrukturę Szkoły Podsta-
wowej Nr 6. 

Agnieszka Bukowska interpelowała w sprawie 
zabezpieczenia stadionu przed wandalami po-
przez zamykanie obiektu w godz. od 22.00 do 
7.00 oraz zapewnienie ochrony. Pytała o moż-
liwość doświetlenia ul. Augustiańskiej, prosiła  
o zmobilizowanie właścicieli zaniedbanego tere-
nu w sąsiedztwie stadionu oraz działek i obiektów 
po cukrowni do uporządkowania nieruchomości. 
Radna prosiła o przekazanie sygnałów mieszkań-
ców o konieczności zabezpieczenia budynku przy 
ul. Zagumiennej, będącego własnością starostwa.
Krzysztof Łyziński przekazał uwagi mieszkań-
ców osiedla Szczurzyn dotyczące brakujących 
kursów linii 4 do pętli Tysiąclecia oraz prośbę  
o zaplanowanie kilku kursów w ten rejon miasta 
w dni wolne od pracy. Pytał o przeznaczenie gra-
nitowej kostki pochodzącej ze zmodernizowanej 
ul. Warszawskiej.

Stanisław Kęsik wyraził poparcie dla przezna-
czenia budynku po Hotelu „Polonia” na placów-
kę kultury. 
Mariusz Stawicki spostrzegł, że w trakcie trwa-
jącej kampanii wyborczej pojawiły się materia-
ły, w których wykorzystany został herb miasta. 
Radny miał wątpliwości, czy tego typu praktyki 
są dozwolone i chciał poznać procedury związa-
ne z posłużeniem się herbem.
Tomasz Kałużyński odniósł się do oświetle-
nia ulic poza głównymi szlakami komunikacyj-
nymi na osiedlach Zachód i Kargoszyn. Radny 
spostrzegł, że słup sygnalizacyjny stojący przy 
skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia i Wodnej jest moc-
no obruszony i może się przewrócić. Zapytał też, 
czy w trakcie rewitalizacji ul. Warszawskiej była 
robiona oprócz kanalizacji deszczowej również 
kanalizacja sanitarna. 
Lech Komenda postulował zabezpieczenie oto-
czenia budynku przy ul. Sienkiewicza 32C. Był 
też ciekaw, czy poruszanie się strażników miej-
skich na rowerach przyniosło pozytywne rezul-
taty podczas interwencji. Radny poprosił, aby 
jeszcze przed zimą utwardzić drogi gruntowe 
znajdujące się w rejonie ul. Okopowej i Bieliń-
skiej. Radny pochwalił pomysł postawienia ła-
weczki Bartolda na deptaku i zapytał, czy miasto 
wie o innych tego typu inicjatywach. 
Ewa Kaczyńska zwróciła uwagę na zdewasto-
wane ławki stojące na bulwarze przy ul. Gost-
kowskiej. Poprosiła też o odnowienie schodów 
wiodących od ul. Kraszewskiego do ogrodu bo-
tanicznego. 

oprac. K.D.

Zdzisław Dąbrowski poruszył problem nowe-
lizacji ustawy o spółdzielczości mieszkaniowej  
i jej skutków dla spółdzielców, którzy zrezy-
gnowali z prawa lokatorskiego. 
Stanisław Kęsik chciał wiedzieć, na jakim 
etapie jest proces przejęcia zasobów Ciecha-
nowskiego Towarzystwa Naukowego przez 
miejski samorząd. Pytał też o interwencję  
w sprawie poprawienia nawierzchni ul. Szwan-
ke i zwrócił uwagę na stan ciechanowskich tar-
gowisk.
Zenon Stańczak interpelował w sprawie budo-
wy nawierzchni ul. Szumnej oraz zobowiąza-
nia właściciela zaniedbanej nieruchomości na 
rogu ul. Szumnej i Granicznej do uprzątnięcia  
i zabezpieczenia siedliska przed dostępem osób  
z zewnątrz.

oprac. K.D.

5 nowych licencji  
na taksówki

W 2011 r. będzie więcej licencji na tak-
sówki – radni zwiększyli ich ilość o 5. Ak-
tualnie zarejestrowanych jest 48 taksówek. 
Ilość ta nie zmieniała się od kilku lat. W tym 
roku z możliwości uzyskania licencji skorzy-
stało 7 przedsiębiorców, 6 licencji wygasło. 
Decyzja o zwiększeniu liczby licencji była 
konsultowana z Powiatowym Rzecznikiem 
Konsumentów i Zrzeszeniem Transportu Pry-
watnego. Rzecznik był „za”, taksówkarze 
„przeciw”.

red.

Nr 514/LIII/10 w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych 
szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych 
na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów oraz trybu i za-
kresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Nr 515/LIII/10 w sprawie taryf i stawek opłat za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.
Nr 516/LIII/10 w sprawie nabycia nieruchomości  
na własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 517/LIII/10 w sprawie nabycia nieruchomości  
na własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 518/LIII/10 w sprawie uchwalenia rocznego progra-
mu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmio-
tami prowadzącymi działalność pożytku Publicznego.
Nr 519/LIII/10 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na 2010 rok.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na 53. sesji 10 listopada 2010 r.

Nie będzie 
podwyżek  

za wodę i ścieki
W 2011 r. nie zmienią się ceny netto  

za wodę i odbiór ścieków dla odbiorców indy-
widualnych, instytucji i firm. Podwyższone będą  
o obowiązującą stawkę VAT. Na utrzymanie 
dotychczas obowiązujących stawek pozwoliła 
sytuacja ekonomiczna Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji. Szczegółowy wykaz opłat dla 
poszczególnych grup klientów dostępny jest  
na stronie ZWiK www.zwik-ciechanow.com.pl.

red.
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Państwo Jadwiga i Edmund Czajkowscy pobrali się 1 marca 1961 r. Pani 
Jadwiga urodziła się w 1941 r. w miejscowości Zielona. Przez 22 lata zajmowała 
się opieką nad dziećmi, kolejne 13 lat przepracowała w Zakładzie Piwowarskim. 
Pan Edmund urodził się w 1934 r. w Ciechanowie. Pracował jako zawodowy 
stolarz. Jego ostatnim miejscem pracy był ciechanowski szpital. Małżonkowie 
doczekali się pięciorga dzieci i dziesięciorga wnucząt. 

Państwo Czesława 
i Stanisław Brzezińscy 
zawarli związek mał-
żeński 3 lutego 1960 
roku. Pani Czesława 
urodziła się w 1938 r. 
w Pomiechowie. Pra-
cowała w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjali-
stycznym. Za wzorową 
pracę w służbie zdro-
wia otrzymała Srebr-
ny Krzyż Zasługi oraz 
liczne dyplomy. Pan 
Stanisław urodził się  

w 1936 r. w Pułtusku. Pracował jako mechanik i elektromonter w ciechanowskim 
oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej. Od 1968 roku para mieszka 
w Ciechanowie. Wychowała dwoje dzieci i doczekała się czworga wnucząt. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy 
gratulacyjne. Prezydent Waldemar Wardziński wręczył im pamiątkowe płasko-
rzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

Wolontariusze Paczki znaleźli  
w Ciechanowie 21 potrzebujących ro-
dzin. W specjalnych ankietach spisali 
ich najważniejsze potrzeby. Teraz ko-
lej na darczyńców. W kompletowanie 
potrzebnych rzeczy włączają się klasy 
w szkołach, koledzy z pracy i sąsie-
dzi z ulicy. Tworzą Szlachetną Paczkę 
osób, które pomagają potrzebującym, 
przygotowując Szlachetną Paczkę, 
czyli konkretną odpowiedź na potrze-
by rodzin.

Jak zostać darczyńcą? Warto na 
początek zastanowić się z kim wspól-
nymi siłami paczkę przygotujemy. 
Wśród potrzebnych rzeczy są środ-
ki czystości i jedzenie, ale też ubra-
nia czy np. pralka. Należy wejść na 
stronę www.szlachetnapaczka.pl  
i klikając „Zarejestruj” założyć konto  
w serwisie. Potem wystarczy kliknąć 

Tegoroczna Świąteczna Zbiór-
ka ma charakter szczególny – rok 
2010 to Europejski Rok Walki  
z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo-
łecznym. Ciechanowski Bank Żyw-
ności, którego powstanie umożliwi-
ła 40-tysięczna dotacja z miejskiego 
budżetu aktywnie wspiera najuboż-
szych z naszego terenu – dociera do 
ponad 15 tys. osób. W ciechanow-
skich sklepach: Biedronka (2 skle-
py), Kaufland, Carrefour (2 sklepy), 
Gram oraz Przy Farze wolontariu-
sze Banku będą czekać na darczyń-
ców. Pomóc może każdy, kupując 
dodatkową żywność i wkładając ją 
do specjalnie wystawionych koszy. 

Uwaga!  
Poszukiwani szlachetni darczyńcy!

w opcję „Wybierz ro-
dzinę”, wskazać Woje-
wództwo Mazowieckie  
i Ciechanów. Znajdują 
się tu informacje o punk-
cie przyjmowania paczek 
oraz kontakt do Marzeny 
Lentowszczyk, lokalnej 
liderki Paczki. Po klik-
nięciu „Dalej” znaj-
dziemy listę rodzin i ich 
potrzeb. Trzeba uważ-
nie się z nimi zapoznać  
i kliknąć „Wybieram Ro-
dzinę” tylko wtedy, jeśli 
jesteśmy zdecydowani 

pomóc. – Z każdym darczyńcą kon-
taktuje się wolontariusz opiekujący się 
rodziną i monitoruje na bieżąco stan 
przygotowania paczki. Nie trzeba ze-
brać wszystkich pozycji z listy, zazna-
czone są trzy najważniejsze potrzeby 
i na nich należy się skupić, a dopiero 
później w miarę możliwości kompleto-
wać resztę – mówi M. Lentowszczyk. 
W Ciechanowie już 16 rodzin znala-
zło darczyńców. Pozostałe czekają na 
pomoc. Finał akcji odbędzie się 11-12 
grudnia. Wtedy w budynku przedszko-
la przy ul. Sienkiewicza wolontariu-
sze będą przyjmować gotowe paczki.  
W pomoc włączają się też znani lu-
dzie. Patronem akcji jest w tym roku 
Jerzy Dudek, który wraz z zawodnika-
mi Realu Madryt kompletuje paczki. 
Hasło Real’na pomoc nabiera nowego 
znaczenia.

E.P.

50 lat wspólnej drogi przez życie…

Najbardziej potrzeb-
ne są produkty o długiej 
trwałości: olej, konserwy, ryż, 
cukier, mąka, słodycze. Wspomóc 
Bank można również pieniężnie 
biorąc udział w akcji „300 za 12”. 
Wpłacając na konto Banku Żywno-
ści 12 zł pomagamy ciechanowskiej 
placówce w zakupie produktów o re-
alnej wartości 300 zł dla jednego po-
trzebującego. Więcej informacji na 
temat zbiórki, adresy sklepów oraz 
numer konta można znaleźć na stro-
nie www.bzciechanow.pl. Honoro-
wy patronat nad zbiórką objął Pre-
zydent Miasta Ciechanów             

E.P.

13.  Świąteczna Zbiórka Żywności 
W dniach 3-4 grudnia ciechanowski Bank Żywno-

ści organizuje świąteczną zbiórkę. Wolontariusze  
w 7 sklepach na terenie miasta będą czekać na 
dary od ciechanowian. Bank organizuje też zbiór-
kę w Mławie, Płońsku, Pułtusku i Glinojecku.

 – Szlachetna Paczka to konkretna i realna pomoc. Każdy darczyń-
ca wie, komu pomaga, nie jest to anonimowa złotówka wrzucona do 
puszki. Paczka to żywność, środki czystości, ale też rzeczy, które speł-
niają małe marzenia zwykłych ludzi. Zróbmy szlachetną paczkę, bądź-
my szlachetni na Święta – apeluje Marzena Lentowszczyk, liderka 
Szlachetnej Paczki w Ciechanowie.

20 listopada w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 
świętowały dwie pary z Ciechanowa. 

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej uru-
chomił program 45% dopłat do kre-
dytów na kolektory słoneczne. Mogą 
je uzyskać prywatni właściciele nieru-
chomości i wspólnoty mieszkaniowe 
niepodłączone do sieci ciepłowniczej. 
Nabór wniosków prowadzony jest  

Przybywa zwolenników wykorzystywania energii słonecznej

Dopłaty do kolektorów słonecznych

w trybie ciągłym. 
W jednym z ban-
ków, które zgło-
siły się do udziału 
w programie nale-
ży złożyć wniosek 
o kredyt na zakup 
i montaż instala-
cji solarnej oraz 
wniosek o dopła-
tę z NFOŚiGW 
na spłatę 45% kre-
dytu. Otrzymany 

kredyt można prze-
znaczyć na sporządzenie projektu, za-
kup kolektorów, koniecznej aparatury 
i montaż instalacji. Po odbiorze tech-
nicznym należy złożyć faktury w ban-
ku. Szczegółowe informacje można 
uzyskać na stronie internetowej www.
nfosigw.gov.pl.

red.

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. 
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Udany start zawodników Matsogi w Pucharze Europy
Duży sukces odniosła ekipa ciechanowskiego klubu taekwon-do Matsogi 

podczas turnieju o Puchar Europy w Bratysławie rozegranego w dniach 21-24 
października. W walkach indywidualnych do 63 kg Ilona Omiecińska zajęła trze-
cie miejsce. Na trzeciej pozycji uplasowali się też bracia Piotr i Paweł Szwej-
kowscy w indywidualnych układach formalnych, co przyczyniło się do uzyska-
nia złotego medalu w układach drużynowych i srebrnego w walkach. Piotr Pełka 
w swojej koronnej konkurencji technik specjalnych (nopi ap chagi) zdobył zło-
ty medal rozbijając deskę na wysokości 270 cm, a w konkurencji skocznościo-
wej (nopi yop chagi) – srebrny. Udany występ odnotowały też juniorki Klaudia 
Kołdras, Ewelina Korzybska, Paulina Łączykowska, Justyna Mitkowska, które 
w walkach drużynowych zdobyły złoty medal pokonując w finale reprezentację 
Norwegii. Ciechanowianki bardzo dobrze poradziły sobie także w indywidual-
nych zmaganiach dorzucając 3 srebrne medale. W pucharze wystartowało ponad 
800 zawodników z 73 klubów i reprezentacji narodowych. 

Kolejne punkty dla „Promyka” 
30 października 

w Piszu rozegrano 
Międzywojewódz-
kie Mistrzostwa 
Młodzików w Ta-
ekwon-do Olimpij-
skim. Bardzo do-
bry start zanotowali 
zawodnicy TKKF 
„Promyk”. Jan Wi-
śniewski i Dawid 
Wasiak po wykona-
niu układów i zwy-
cięstwie w trzech walkach zdobyli złote medale w swoich kategoriach wago-
wych. Martyna Szkoła dołożyła srebro. Najlepszym zawodnikiem w układach 
formalnych został Sławomir Gałązka (4 miejsce w dwuboju). Łącznie ciechano-
wianie zdobyli 12 punktów w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnic-
twa sportowego dzieci i młodzieży. 

Szczypiorniści Juranda w dobrej formie
Piłkarze ręczni Juranda Ciechanów pokonali kolejnych rywali w rozgrywkach 

ligowych. 13 listopada wynikiem 29:28 zwyciężyli drużynę Sokoła Kościerzy-
na. Zacięta walka zakończyła się przed samym końcem meczu – rozstrzygającą 
losy spotkania bramkę dla ciechanowian zdobył Konrad Rurarz. 20 listopada za-
wodnicy Juranda pewnie pokonali drużynę AZS PW Warszawa wynikiem 34:28.  
27 listopada pokonali też 37:17 drużynę AZS AWF Warszawa. Po 10. kolejkach 
nasi szczypiorniści zajmują drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów.

Medale dla „Orki” 
5 listopada w zawodach „Pływam na medal” rozegranych w Toruniu sztafeta 

chłopców 4x50m stylem zmiennym w składzie: Jakub Kowalczyk, Dawid Dłuż-
niewski, Adrian Krzywnicki, Oskar Jemielita zajęła pierwsze miejsce, zdobywa-
jąc złoty medal mistrzostw. Podczas VIII Memoriału Cezarego Piórkowskiego  
w Płocku (12-13 listopada) pływacy „Orki” również godnie zaprezentowali swój 
klub w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 97 i młodsi, 95-96 oraz 94 i starsi. 
Z medalami wróciła Sylwia Kowalska, która na cztery starty za każdym razem 
stawała na podium zdobywając 3 złote krążki i 1 brązowy. W wyścigu na 50 m 
stylem motylkowym Karolina Adamkiewicz była trzecia. Na trzecim stopniu po-
dium wyścigu w stylu zmiennym stanęły również dziewczęta ze sztafety w skła-
dzie: S. Kowalska, A. Ugodzińska, K. Adamkiewicz, K. Ugodzińska. W innym 
turnieju, który odbył się w dniach 20-21 listopada o Puchar Burmistrza Giżycka, 
nasza 14-osobowa reprezentacja zdobyła 16 medali: Jakub Zdunek – 4 złote, Syl-
wia Kowalska – 3 złote, Adam Kuskowski – złoty, srebrny i 2 brązowe; Mikołaj 
Adamski – 2 srebrne, Mateusz Piertoń – srebro, Aleksandra Ugodzińska – srebro 
oraz brąz. Puchary dla najlepszych zawodników turnieju za najwyższe punktowe 
wyniki zdobyli: Sylwia Kowalska (I miejsce) oraz Kuba Zdunek (III miejsce). 

red.
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Wiadomości sportowe

Zmagania eliminacyjne trwały 
cały dzień, wieczorem rozegrano fi-
nałowe walki turnieju. Dobrze spisa-
li się zawodnicy LKS Matsogi Cie-
chanów. Zawodnicy klubu zdobyli 
4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe meda-

Masters MAZOVIA Cup 2010
20 listopada na hali widowiskowej MOSiR odbył się Międzynaro-

dowy turniej taekwon-do „Masters MAZOVIA Cup 2010”. Honoro-
wy patronat nad turniejem objął prezydent Ciechanowa Waldemar 
Wardziński. Organizator turnieju Michał Korzybski z klubu Mat-
sogi Ciechanów tradycyjnie zadbał o emocjonującą oprawę sporto-
wych zmagań.

le. Krążkami mogą się po-
szczycić: Klaudia Kołdras, 
Magdalena Kosobudzka, 
Piotr Szwejkowski, Paweł 
Szwejkowski, Piotr Pełka, 
Marek Sobieraj oraz Mi-
chał Rząziński. W klasyfi-
kacji klubowej LKS Mat-
sogi zajął drugie miejsce. 
Podczas gali publiczność 
mogła podziwiać też zma-
gania drużynowe oraz tech-
niki specjalne (odchylanie 
deski nogą na jak najwyż-
szą wysokość). Dopingowa-

no też polskich zawodników w meczu 
międzypaństwowym między Polską  
a Ukrainą (zwycięstwo gości).  
W przerwach między walkami moż-
na było posłuchać chóru Sine Nomine 
oraz zobaczyć występ szkoły salsy.

E.P.
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Ciechanów sportem młodzieżowym stoi

Podsumowanie XII Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Na uroczystym pod-
sumowaniu pojawili się 
przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powia-
towych i miejskich. 
Najlepsze w klasyfikacji 
ogólnej szkoły podsta-
wowe i gimnazja otrzy-
mały nagrody. Na gali 
nie zabrakło wybitnych 
gości. Swoją obecnością 
uatrakcyjnili ją zwią-
zani z Ciechanowem 
znani sportowcy: Piotr 
Małachowski (zdobyw-
ca srebrnych medali: 
Olimpijskiego z Pekinu, Mistrzostw 
Świata z Berlina i Mistrzostw Euro-
py z Barcelony) oraz Tomasz Ma-
jewski (Mistrz Olimpijski z Peki-
nu i zdobywca srebrnych medali 
Mistrzostw Świata z Berlina i Mi-
strzostw Europy z Barcelony). Poja-

wił się również „Trener Roku 2010” 
Polskiego Związku Lekkiej Atlety-
ki – Witold Suski. Po gali widzowie 
mogli zdobyć autografy mistrzów. 
W przyszłym roku w Ciechanowie 
odbędą się finały kolejnej edycji 
Igrzysk dla szkół gimnazjalnych.

E.P.

Mistrz olimpijski T. Majewski rozdaje autografy

6 tysięcy młodych sportowców ze szkół podstawowych i gim-
nazjów z całego Mazowsza wzięło udział w tej edycji igrzysk.  
W Ciechanowie rozegrano finałowe zawody dla podstawówek. 
29 października w Hali Sportowej MOSIR odbyło się podsumo-
wanie zmagań. Patronat honorowy nad Igrzyskami objął prezy-
dent Waldemar Wardziński.

Młodzi sportowcy z Ciechanowa również odnosili sukcesy podczas 
Igrzysk. Dobrze wypadli uczniowie Gimnazjum nr 4: Aleksandra Mi-
siurska – złoty medal w biegu na 100 m, Ewelina Wyszczelska – srebro  
w skoku w dal, sztafeta 4x100 m rocznik 94 – srebrny medal. Łukasz 
Ozdarski z Gimnazjum Nr 3 zdobył złoto w biegu na 200 m. W sportach 
zespołowych srebro w piłce ręcznej zdobyli zawodnicy i zawodniczki 
Gimnazjum Nr 4 w, a brązowy medal w koszykówce chłopców wywal-
czyła Szkoła Podstawowa Nr 4.
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Podczas wystąpienia prezydent 
Waldemar Wardziński nawiązał do 
historii święta. – Sztuką jest umierać 
dla ojczyzny, ale największą sztuką 
jest dla niej dobrze żyć – zakończył 
słowami kardynała Stefana Wy-
szyńskiego prezydent. Po złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem marszałka  

Święto Niepodległości  
z muzyką Chopina

Cytat miesiąca 
Listopadowa sesja Rady Miasta, ostatnia w tej kadencji. Przewodniczący 

Tomasz Grembowicz: – Chcę podziękować osobie nieobecnej, pani profesor 
Bibianie Mossakowskiej, Honorowej Obywatelce Ciechanowa, że pani pro-
fesor niedawno w pewien sposób uratowała fragment naszego miasta, czyli 
Radę Programową Gazety Samorządowej.

w kościele farnym odprawiona zosta-
ła msza w intencji ojczyzny. Po na-
bożeństwie mieszkańcy wysłuchali 
koncertu w wykonaniu znakomite-
go pianisty Pawła Skrzypka, które-
mu towarzyszył kwartet smyczkowy 
„Academos”. W repertuarze znalazły 
się utwory Fryderyka Chopina. 

K.D.

11 listopada obchodziliśmy 92. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Co roku w tym szczególnym dniu na Pl. Piłsud-
skiego w Ciechanowie gromadzą się mieszkańcy, samorządowcy, 
parlamentarzyści, związki kombatanckie, przedstawiciele ugrupo-
wań politycznych oraz służby mundurowe i harcerze. 

Wieczór z dreszczykiem 
Z myślą o najmłodszych 5 listo-

pada Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej „Studio” zorgani-
zował „Wieczór z dreszczykiem”. 
Nastrój tajemniczości i lekkiego 
strachu wzbudzały przygotowane 
na tę okazje dekoracje. W zaba-
wach i grach wzięło udział 44 dzie-
ci. Uczestnicy mogli wykazać się 
wyobraźnią, sprawnością ruchową  
i sprytem. Były tańce, śpiewy, re-
cytacje, konkurencje sprawnościo-
we oraz zagadki. 

K.D.

27 listopada zespół tańca nowo-
czesnego FUNNY, działający w Stu-
dio Tańca i Ruchu „Fan” w Centrum 
Kultury i Sztuki wziął udział w IV 
Ogólnopolskim Turnieju Formacji 
Tanecznych w Górze Kalwarii. Zespół 
został nagrodzony „Brązowym pejza-

B. Biegas to 
jeden z najwybit-
niejszych przedsta-
wicieli polskiego 
symbolizmu. Uro-
dził się w Koziczy-
nie w 1877 roku, 
studiował na kra-
kowskiej ASP. Przez 
wiele lat mieszkał  
i pracował w Paryżu, 
a jego prace obejrzeć 
można w Luwrze  
i innych zagranicz-
nych galeriach. W 
I Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym im. Bolesła-
wa Biegasa udział wzięło 87 artystów 
z całej Polski. 27 prac zakwalifiko-
wało się do konkursu. Jury przyznało 
trzy główne nagrody oraz jedno wy-
różnienie. Autorem zwycięskiej pra-
cy „Przystań o poranku” i zdobywcą  

Brązowy Pejzaż dla FUNNY

żem” za inscenizację taneczną „Ta-
jemnica otchłani” w kategorii mło-
dzieży od 13-18 lat. Inscenizacja jest 
inspirowana muzyką z filmu „Katyń”, 
wydarzeniami w Smoleńsku oraz im-
prowizacjami ciechanowskiej mło-
dzieży z zespołu.                           red.

Zadania do wykonania wskazywała duża gra planszowa
Prezydent W. Wardziński gratuluje autorowi pierwszej 
nagrody W. Makockiemu

Kwartet smyczkowy ,,Academos”. Przy fortepianie P. Skrzypek

Konkurs malarski  
im. Bolesława Biegasa

  – Dzięki temu konkursowi przypominamy o znakomitym arty-
ście, jakim był Bolesław Biegas, który pochodzi z okolic Ciechanowa. 
To twórca znany i ceniony na zachodzie, u nas trochę zapomniany  
 – powiedział na wernisażu prezydent Waldemar Wardziński.

3 tys. zł został Wacław Makocki, Na 
organizację wystawy oraz konkurs 
miasto przekazało 8 tys. zł, z czego 
ufundowano również nagrody. Eks-
pozycję można oglądaćw budynku 
PWSZ przy ul. Narytowicza.           

 E.P.


