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Autobusy w Święta i Nowy Rok
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denckie ślubowanie
Przedstawiamy sylwetki radnych
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bezdomnych zwierząt w Pawłowie 
zebrano blisko 5 ton jedzenia 
Sukces Banku Żywności i Szlachet-
nej Paczki
Wigilia w miejskiej świetlicy 
O zimowych akcjach Straży Miej-
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19 finał  
Wielkiej 

Orkiestry 
9 stycznia po raz 19. w całej Pol-

sce zagra Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Tak jak w ubiegłym roku 
wolontariusze będą zbierać pieniądze 
na zakup sprzętu specjalistycznego dla 
oddziałów urologii i nefrologii dziecię-
cej. W Ciechanowie oprócz występów  
i aukcji prowadzona będzie kwesta. Finał 
odbędzie się na parkingu przed siedzi-
bą Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej „Studio” przy ul. Pułtuskiej 
20a, gdzie mieści się sztab WOŚP. Start 
o godz. 16.00. Dalszy ciąg koncertu bę-
dzie miał miejsce w Kawiarni Artystycz-
nej od godz. 18.00.  

Rozpoczęły się prace remontowe w blo-
ku przy ul. Świętochowskiego. Pod koniec 
listopada na skutek pożaru ucierpiały tam 
mieszkania 15 rodzin. Pogorzelcy mają za-
pewnione lokale zastępcze, w których mogą 
mieszkać przez czas remontu ich domostw. 
Z pomocą ruszył Urząd Miasta, MOPS, or-
ganizacje pozarządowe i wielu ofiarnych 
ciechanowian.                                        A.G.

Więcej na str. 3

W drugiej turze wyborów 
prezydenckich w naszym mie-
ście przewagą 3034 głosów 
zwyciężył Waldemar Wardziń-
ski (PO), który zdobył w sumie 
6604 głosy (64,91%). Jego kontr-
kandydatka Henryka Romanow 
(CBUW) uzyskała 3570 głosów 
(35,09%). Frekwencja wyniosła  
27,68%.                                        red.

Koncert 
noworoczny 
Prezydent Ciechanowa 2 stycz-

nia o godz. 18.00 zaprasza do hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 
na koncert noworoczny „Bogusław 
Kaczyński i jego goście”. Wystąpią: 
Małgorzata Długosz (sopran), Rafał 
Bartmiński (tenor), Adam Szerszeń 
(baryton) oraz Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna pod dyrekcją Piotra 
Sułkowskiego. Wstęp bezpłatny.

Sylwester 
pod Ratuszem 

Po 7 latach wraca sylwester pod 
gołym niebem. 31 grudnia na Placu 
Jana Pawła II prezydent Ciechano-
wa zaprasza na zabawę z szampa-
nem i sztucznymi ogniami. Impreza 
rozpocznie się około godziny 22.00  
i potrwa do 2.00 w nocy. Przybyłych 
przed Ratusz porwą do tańca zespo-
ły Avanti i Stardance. Gwiazdą wie-
czoru będzie włoski artysta Roberto 
Zuccaro. 

Ruszył remont 
bloku  

po pożarze

3. kadencja prezydenta Wardzińskiego



Pijemy dobrą wodę
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny po przeprowadzonych kontro-

lach 22, 24 i 29 listopada oraz 6 grudnia stwierdził, że jakość wody z wodociągu 
zbiorowego zaopatrzenia w Ciechanowie – ujęcie Gostkowska spełnia obowią-
zujące wymagania jakościowe i nadaje się do spożycia.

Ciechanowianka 
Mistrzynią Polski  

w makijażu
Renata Godlewska 

została Mistrzynią Pol-
ski w makijażu. Ciecha-
nowianka zajęła I miej-
sce w Mistrzostwach 
Makijażu „Make up”. 
IX Finał Polski odbył 
się w Warszawie. Te-
matem mistrzostw był 
„Karnawał w Rio”. 
Zwyciężczyni będzie 
reprezentować Polskę 
podczas Światowych 
Mistrzostw Makijażu w 
Dusseldorfie, które od-
będą się w marcu 2011 
roku.

Maraton fitness
Akademia Fitness 4 grudnia zorganizowała w hali MOSiR mikołajkowy mara-

ton fitness. W programie był 4-godzinny blok ćwiczeń: rozgrzewka, aerobox, lati-
noaerobic, body shape, pilates i wiele atrakcji promujących zdrowy tryb życia. 
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Kursy autobusów
w święta i Nowy Rok

24 grudnia – linia „0” kursuje cały dzień zgodnie z rozkładem jazdy  
w dni powszednie, pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy 
w dni powszednie do godz. 19.00.

25 grudnia – linie „0”, „3” i „4” kursują według rozkładu świąteczne-
go, linie „1”, „2”, „5”, „6”, „8” i „13” kursują według rozkładu świą-
tecznego do godz. 14.30.

26 grudnia – komunikacja miejska kursuje według świątecznego roz-
kładu jazdy.

31 grudnia – linia „0” kursuje cały dzień zgodnie z rozkładem jazdy  
w dni powszednie, pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy 
w dni powszednie do godz. 20.30.

1 stycznia – linie „0”, „2”, „3” i „4” kursują według świątecznego roz-
kładu jazdy, pozostałe linie nie kursują.

Pani 

Danucie Szopie
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Mamy
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Prezydent
Miasta Ciechanów

informuje
że od 8 grudnia 2010 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60B wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Ciechanowie. Nieru-
chomości są oznaczone w ewidencji gruntów obręb PODZAMCZE działka 
nr 1647 – obiekt o pow. 562 m2 (zajmowany obecnie przez Hurtownię TO-
MAX), obiekt o pow. 157 m2  wraz z dodatkową pow. gruntu przed obiektem 
o pow. 480 m2 (zajmowany obecnie przez Firmę KOM – PAR) oraz obręb 
Śródmieście działka nr 769/2 segmenty pawilonu handlowego o pow. 8,60 
m2 i o pow. 15m2 znajdujące się na terenie targowicy miejskiej przy ul. Płoń-
skiej 28. Nieruchomości są przeznaczone do oddania w dzierżawę – wynajem 
na czas określony. Kontakt tel. (23) 674 92 50 lub 674 92 27.

Sine Nomine wystąpił w Krakowie
W dniach 11-12 grudnia  ciechanowski chór Sine Nomine wziął udział  

w międzynarodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych, 
który odbywał się w Krakowie. W tegorocznej edycji wystąpiło 26 chórów  
z 6 krajów. Sine Nomine zajął III miejsce i otrzymał „Brązowy Dyplom” w ka-
tegorii chórów kameralnych. Lepsi okazali się śpiewacy z chóru Kadans z Mo-
skwy (Rosja) oraz zdobywcy pierwszego miejsca – czeski chór Cantica Laetitia 
z Źliny.

Przegląd Piosenki Turystycznej
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych  

13 grudnia zorganizował w Centrum Kultury i Sztuki XII Regionalny Przegląd 
Piosenki Turystycznej. W konkursie zaprezentowały się dzieci i młodzież szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego, 
mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego i żuromińskiego. Po wy-
słuchaniu 28 występów w kategorii „solista” i „zespół” jury wyłoniło zwycięz-
ców. Wśród solistów pierwsze nagrody wyśpiewali: Kacper Molewski (Szkoła 
Podstawowa Nr 7 w Ciechanowie) i Klaudia Szymkiewicz (Zespołu Szkół Nr 
2 w Ciechanowie). Wśród zespołów tryumfowali: Rozśpiewana „7” (SP Nr 7  
w Ciechanowie), „Bezimienni” (Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Płońsku) i zespół 
wokalno-instrumentalny  (ZSP Żuromin). Nagrodę Grand Prix za najlepszą pre-
zentację otrzymał K. Molewski. Upominki dla uczestników przeglądu sfinanso-
wał Prezydent Miasta Ciechanów. 

Przybyło dawców szpiku
163 chętnych powiększyło bazę dawców szpiku kostnego. Zarejestrowanie 

wymagało oddania 10 ml krwi, która była pobierana w gmachu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej przy ul. Narutowicza 9. Do pomocy chorującym na no-
wotwór krwi potocznie zwany „białaczką” zgłosiły się osoby w wieku 18-40 lat. 

Jarmark Świąteczny 
18 grudnia w Kawiarni Artystycznej można było spróbować i kupić regional-

ne potrawy. W sprzedaży był chleb kurpiowski, miód, olej i ciasta. Ciekawą pro-
pozycja były też ozdoby świąteczne. Podczas jarmarku rozstrzygnięto konkurs 
na potrawę regionalną związaną z okresem Bożego Narodzenia.

Wigilia dla samotnych i potrzebujących
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22 grudnia zaprosił osoby samotne, 

bezdomne i potrzebujące wsparcia na wigilię do Zakładu Gastronomicznego 
Bogusławy Mikołajczak. Podopieczni Ośrodka otrzymali paczki świąteczne.  
W spotkaniu opłatkowym wzięły udział władze miasta. 

Korekty w funkcjonowaniu linii „3” i „4”
Zakład Komunikacji Miejskiej na wniosek pracowników szpitala wprowa-

dził korekty w funkcjonowaniu linii „3” i „4” w soboty, niedziele i święta. Linia 
„3” – kurs z pętli Gostków z godz. 17.33 został zmieniony na godz. 17.30. Linia 
„4” – kurs z pętli Szpital z godz. 17.55 przesunięto na godz. 17.45, a kurs z pętli 
Mleczarska z godz. 18.25 na godz. 18.14 (trasa ulega zmianie – przez pętlę Kol-
be). Oprócz tego kurs z pętli Szpital o godz. 19.15 jeździ przez pętlę Kolbe.

Koncert świąteczno-noworoczny w Muzeum 
29 grudnia, o godz. 17.00 Muzeum Szlachty Mazowieckiej zaprasza wszyst-

kich na koncert świąteczno-noworoczny, który odbędzie się w budynku muzeum, 
przy ul. Warszawskiej 61. Dominika Harasimowicz (sopran), Maciej Drużkow-
ski (baryton) oraz Joanna Błażej (fortepian) będą wykonywać kolędy oraz hity  
z operetek i musicali. Każdy, kto zechce spędzić swoje popołudnie na muzeal-
nym koncercie, będzie mógł usłyszeć m.in. przeboje „Usta milczą, dusza śpie-
wa”, Miłość to niebo na ziemi” czy też „Arię ze śmiechem”.
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Zdemontowano nadpalone fragmenty dachu, rozpoczął się remont pięciu mieszkań

W centrum miasta działa strefa bezpłatnego internetu

Ruszył remont bloku po pożarze, pogorzelcy otrzymali pomoc

Jakie działania podjął TBS?
Rozpoczął się remont bu-

dynku po pożarze. Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego po-
siada już ekspertyzę konstruk-
cyjną określającą stan technicz-
ny budynku. Trwają uzgodnienia  
z ubezpieczycielem bloku w spra-
wie zakresu prac i wysokości 
ubezpieczenia, które je pokryje. 
Podpisana została umowa z wy-
konawcą, który odtworzy znisz-
czony fragment dachu. Rozebrano 
i usunięto jego spalone elementy. 
Częściowe zabezpieczenie da-
chu nad drugą klatką schodową 
budynku umożliwiło rozpoczę-
cie remontu znajdujących się tam  
5 mieszkań, które ucierpiały  
w pożarze. Jeśli tylko pozwolą na 
to warunki atmosferyczne napra-
wa dachu rozpocznie się jeszcze 
w grudniu. Po odbudowaniu za-
daszenia ruszy remont mieszkań  
w pierwszej klatce schodowej.

Pomagają ciechanowianie…
Po raz kolejny okazało się jak 

ofiarni i solidarni są ciechano-
wianie. Do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wciąż napły-
wają dary. MOPS, jako instytu-
cja specjalizująca się w udzielaniu 
pomocy posiada dokładne infor-
macje o najpilniejszych potrze-
bach pogorzelców i pośredniczy  
w przekazywaniu darów. Przy-

Pod koniec listopada Ciechanów obiegła informacja o pożarze w bloku przy ul. Świętochowskiego. Ucierpiały mieszkania 15 rodzin  
– część z powodu pożaru, część została zalana wodą podczas gaszenia. Pogorzelcy natychmiast otrzymali od miasta pomoc finansową  
i propozycje przeniesienia się na czas remontu do lokali zastępczych. Z pomocą pospieszył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

kłady ofiarności można mnożyć. Pro-
boszcz parafii św. Piotra ks. Eugeniusz 
Graczyk zorganizował zbiórkę pienię-
dzy wśród parafian. Za zebrane środki 
kupiono 2 lodówki, kuchenkę gazową  
i pralkę. Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Dobroczynności przekazało 
potrzebującym talony, za które po-
gorzelcy mogą otrzymać meble. Pra-
cownicy Powiatowego Urzędu Pracy 
dostarczyli do MOPS zebrane dary 
rzeczowe. Bank Żywności przygoto-
wał paczki z artykułami spożywczy-
mi. Mieszkańcy ofiarują ubrania, me-
ble, żywność, przedmioty codziennego 
użytku. Pomoc zaoferowały też lokal-
ne media, apelujące wraz z Urzędem 

Miasta o wpłaty na rzecz pogorzelców 
oraz organizacje pozarządowe.

…pomaga MOPS
Już w noc pożaru pogorzelcy mo-

gli liczyć na pomoc Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, który zaofero-
wał poszkodowanym ciepłe posiłki  
i napoje. Przez kolejne dni pogorzelcy 
mieli zapewnione całodzienne wyży-
wienie w bursie przy ul. Narutowicza. 
W pierwszej transzy pomocy finanso-
wej otrzymali zasiłki o łącznej wyso-
kości 7,5 tys. zł. Przygotowana jest ko-
lejna wypłata – 14,1 tys. zł. Wielkość 
pomocy finansowej jest uzależniona 
od sytuacji materialnej rodziny, a także 

wielkości poniesionych strat. Poza 
pomocą finansową poszkodowa-
ni mogą liczyć na pomoc rzeczową  
z magazynu MOPS. Ośrodek za-
oferował pogorzelcom ciepłe ubra-
nia: kurtki, swetry, spodnie, obuwie  
i meble.

Gdzie mieszkają 
poszkodowani

Miasto zaproponowało każdej  
z rodzin lokale zastępcze, w których 
będą mogły mieszkać do zakończe-
nia remontu ich domostw. Miesz-
kańcy, którzy mają tytuł prawny do 
mieszkań przy ul. Świętochowskie-
go wrócą do nich po odnowieniu. 
Rodziny, które na mocy wyroków 
eksmisyjnych zostały wcześniej 
pozbawione prawa do lokali zosta-
ną przeniesione do mieszkań so-
cjalnych. 9 rodzin przyjęło już za-
proponowane lokale zastępcze,  
w których już się urządza, 2 rodzi-
ny zapewniły sobie mieszkania we 
własnym zakresie i zwróciły się do 
Urzędu Miasta o pokrycie różnicy 
kosztów najmu. 1 rodzina zamiesz-
ka w domu ChSD, kolejna wpro-
wadzi się do zastępczego mieszka-
nia po malowaniu. Do tych właśnie 
ludzi trafi druga transza pomocy fi-
nansowej. 2 rodziny zrezygnowały 
z zaproponowanych lokali i oczeku-
ją na inne propozycje. Mieszkają te-
raz u rodzin.

A.G.

Lodowisko tętni życiem
Zima sprzyja jeździe na łyżwach. 

Miejskie lodowisko przed halą sporto-
wą przy ul. 17 Stycznia 60 jest czyn-
ne codziennie od godz. 9.00 do 21.00 
z przerwami technicznymi na konser-
wację tafli. Wstęp kosztuje 5 zł (do-

rośli) i 2,50 zł (dzieci). Odpłatność 
za wypożyczenie łyżew to 6 zł za go-
dzinę. Obiekt cieszy się dużym po-
wodzeniem. Każdej zimy korzysta  
z niego kilka tysięcy sympatyków jazdy  
na łyżwach.                                   red.

Urząd z certyfikatem  
         na kolejne 3 lata

Warszawska firma Polskie Cen-
trum Badań i Certyfikacji na zlecenie 
Urzędu Miasta przeprowadziła au-
dyt zewnętrzny, sprawdzający jakość 
usług, świadczonych przez samorzą-
dowych urzędników. Audyt wypadł 
pomyślnie, a Urząd na kolejne 3 lata 
odnowił ważność certyfikatu PN-EN 
9001:2009 Systemu Zarządzania Ja-
kością. – Zostali-
śmy pochwaleni 
głownie za przej-
rzystość działań, 
poradnik intere-
santa, zamieszczo-
ny na naszej stro-
nie internetowej, 
strefy bezprzewo-
dowego Internetu 
dla mieszkańców 
oraz informatyza-
cję Urzędu Mia-
sta, na które po-
zyskaliśmy unijne 
dofinansowanie w 

wysokości 2,5 mln zł – informuje Zbi-
gniew Sawicki, sekretarz miasta. 

Audytorzy spędzili w Urzędzie  
2 dni, skrupulatnie sprawdzając po-
ziom świadczonych mieszkańcom 
usług. W następnym roku pojawią się 
znowu, żeby monitorować czy są one 
udoskonalane.

E.B.
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Mariusz Stawicki – ciechanowianin, urodzony 
w 1970 r. Absolwent I LO im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Ciechanowie, magister filologii pol-
skiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalizacje: 
nauczycielska i estetyczno-literacka). Od po-
czątku pracy zawodowej związany z „Krasinia-
kiem”, od 2003 roku pełni funkcję wicedyrektora 
liceum. Egzaminator Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Warszawie. W Radzie Miasta od 
2006 r. Obecnie jest przewodniczącym Rady. 
Pracuje też w Komisji Oświaty oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Leszek Ryms – uro-
dził się w 1951 roku 
w Ciechanowie. 
Ukończył Akade-
mię Wychowania 
Fizycznego w Bia-
łej Podlaskiej oraz 
Akademię Wycho-
wania Fizycznego 
w Katowicach. Ma 
drugi stopień spe-
cjalizacji trener-
skiej. Ojciec trójki 

dorosłych dzieci – córki i dwóch synów. W zawo-
dzie nauczycielskim i trenerskim pracuje od 1973 
roku – obecnej uczy w Szkole Podstawowej Nr 4 i 
jest trenerem MKS „Jurand”. Jest członkiem Komi-
sji Oświaty oraz Komisji Kultury i Sportu.

Zenon Stań-
czak – urodził 
się w 1962 roku 
w Ciechanowie. 
Ukończył Stu-
dium Prawo Sa-
morządowe w 
Instytucie Nauk 
Prawnych PAN 
w Warszawie. 
Od 1982 roku 
pracuje w poli-
cji. Jest aspiran-

tem sztabowym – specjalistą z zakresu wypad-
ków drogowych Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. Życie prywatne wypełnia mu 
rodzina, dom i działka. Jego hobby to strzelec-
two, majsterkowanie i muzyka „Czerwonych 
Gitar”. W Radzie od 1998 r. Obecnie prze-
wodniczy Komisji Kultury i Sportu. Jest też 
członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska. 

Elżbieta Latko – 
urodziła się w 1956 
roku w miejscowo-
ści Nuna (gm. Na-
sielsk). Ukończyła 
Szkołę Główną Go-
spodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie 
oraz podyplomowe 
studia w Akade-
mii Rolniczo-Tech-
nicznej w Olszty-
nie. W Ciechanowie 

mieszka od 1982 roku. Jest dyrektorem Powiato-
wego Urzędu Pracy. Ma wieloletnie doświadcze-
nie społeczne. Lubi taniec, dobrą kuchnię i pracę 
we własnym ogrodzie. Radna od dwóch kadencji.  
W Radzie Miasta sprawuje obecnie funkcję wice-
przewodniczącej. Pracuje w Komisjach: Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu, Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska oraz Spraw Obywatel-
skich i Spraw Społecznych. 

Dariusz Węcławski  
– urodził się w 1971 roku 
w Działdowie. Ukoń-
czył AR-T w Olsztynie 
(Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Studium Peda-
gogiczne) oraz podyplo-
mowe studia zarządzania 
pomocą społeczną na 
Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim w Olsz-
tynie. Pisze pracę doktor-

ską na Wydziale Nauk Politycznych AH w Pułtusku. 
Dyrektor Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabili-
tacyjnego dla Osób Chorych na SM w Dąbku, prze-
wodniczący Rady Oddziału Polskiego Stowarzyszenia 
Stwardnienia Rozsianego i prezes ZG Towarzystwa 
Twórców Trzeciego Tysiąclecia. Jest przewodniczą-
cym Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw Społecz-
nych oraz członkiem Komisji Kultury i Sportu. Jego 
zainteresowania to literatura (wydał 3 tomiki poezji), 
muzyka rockowa, podróże, fotografia i bilard. Mieszka 
w Ciechanowie z żoną oraz dwójką dzieci.

Zdzisław Dąbrow-
ski – urodził się w 
1956 roku w Ciecha-
nowie. Jest absolwen-
tem Wydziału Nauk 
Politycznych WSH  
w Pułtusku. Posiada 
licencję zawodowego 
zarządcy nieruchomo-
ści oraz uprawnienia 
lustracyjne do prze-
prowadzania lustracji  
w spółdzielniach. 

Od 1999 r. prezes Zarządu SMLW „Mazowsze”. 
Wolne chwile poświęca aktywnemu wypoczyn-
kowi wraz z rodziną. Lubi turystykę pieszą, pły-
wanie, koszykówkę, chętnie odwiedza siłownię. 
Jest radnym trzecią kadencję. Po raz drugi peł-
ni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. 
Jest członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska. 

Adam Stępkowski 
– 45 lat, bezpartyj-
ny, żonaty, ma jedno 
dziecko. Absolwent 
Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Ukoń-
czył  Instytut Kul-
tury Fizycznej oraz 
studia podyplomowe 
w zakresie zarządza-
nia oświatą i kulturą. 
Trener piłki ręcznej w 

MKS „Jurand” Ciechanów, prezes UKS „Olimpi-
kus”. Nauczyciel dyplomowany w Szkole Podsta-
wowej Nr 4. Realizator wielu projektów lokalnych 
i ogólnokrajowych, m.in. Ciechanowskie Forum 
Zdrowia, Zachowaj Trzeźwy Umysł. Przewodni-
czący Zarządu Osiedla Nr 5 „Płońska”, wielolet-
ni działacz LOK, ZHP i ZNP. W Radzie Miasta  
w latach 1998-2002 i 2002-2006. Interesuje się lite-
raturą popularno-naukową, psychologią, sportem, 
kulturą i muzyką. Lubi tańczyć, pływać, jeździć na 
rowerze i grać w szachy. Wolny czas poświęca ro-
dzinie. W Radzie Miasta pracuje w Komisjach: Re-
wizyjnej, Oświaty oraz Kultury i Sportu.   

Grażyna Der-
bin – urodziła się  
w 1956 r. w Mławie. 
Od 1975 r. mieszka 
w Ciechanowie. Ma 
wykształcenie śred-
nie ekonomiczne. Od 
20. lat prowadzi wła-
sną działalność go-
spodarczą. Jest wice-
przewodniczącą Koła 
Miejskiego PO w Cie-

chanowie. W Radzie Miasta od 2006 r. Przewod-
niczy Komisji Rewizyjnej oraz pracuje w Komisji 
Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych.

Na grudniowej sesji zostaną zaprzysiężeni  
3 radni z klubu Platformy Obywatelskiej: Maria 
Bernaś, Janusz Szymańczyk i Artur Sobot-
ko, którzy weszli do Rady Miasta za Waldemara 
Wardzińskiego, Ewę Gładysz i Cezarego Chod-
kowskiego. Sylwetki radnych zaprezentujemy  
w następnym numerze Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów. 

Poznaj swojego radnego 
2 grudnia radni Rady Miasta zainaugurowali VI kadencję. 8 mandatów ma Platforma Obywatelska, 4 – Polskie Stronnictwo Ludowe, 

po 3 – Prawo i Sprawiedliwość oraz Ciechanowska Wspólnota Samorządowa, po 1 – Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze, 
Samorządny Ciechanów XXI Wieku i Ruch Samorządowy Ziemia Ciechanowska. 

Klub Platformy Obywatelskiej

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego
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Krzysztof Lesz-
czyński – uro-
dził się w 1973 
roku w Ciecha-
nowie. Ma wy-
kształcenie hu-
manistyczne. Od 
1994 roku pracu-
je w Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
L o k a t o r s k o -
Własnościowej 
„Zamek”. Inte-
resuje się dobrą 

książką, lubi wędrować po górach. Jest człon-
kiem Komisji Oświaty oraz Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Wojciech Gesek – urodził się 
w 1958 r. w Makowie Ma-
zowieckim. Absolwent I LO  
w Ciechanowie, następnie Aka-
demii Wychowania Fizycznego 
w Warszawie. Zawodnik CLKS 
„Mazowia” w Ciechanowie. 
Wielokrotny rekordzista i mistrz 
Polski, reprezentant Polski  
w podnoszeniu ciężarów. Od 
1984 r. instruktor, a później tre-
ner w CLKS „Mazowia”. Na-
uczyciel wychowania fizyczne-
go. Jest radnym drugą kadencję. 
Członek Komisji Oświaty oraz 
Komisji Kultury i Sportu. 

Zbigniew Kę-
dzierski – 30 
lat. Urodził się  
i mieszka w Cie-
chanowie. Żo-
naty. Ukończył 
Wyższą Szkołę 
Handlu i Pra-
wa im. Ryszar-
da Łazarskie-
go w Warszawie 

oraz studia podyplomowe na kierunku au-
dyt i certyfikacja energetyczna. Pracuje  
w biurze parlamentarnym Prawa i Spra-
wiedliwości w Ciechanowie. Jest wice-
prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Północnego Mazowsza „Pro futura”, 
członkiem Związku Piłsudczyków RP, 
Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego  
i Ciechanowskiego Stowarzyszenia Pa-
mięci Zbrodni Katyńskiej. Współzało-
życiel i dowódca Jednostki Strzeleckiej 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Orga-
nizacji Społeczno-Wychowawczej w Cie-
chanowie. Interesuje się prawem karnym, 
historią oręża polskiego, polityką, sportem 
i motoryzacją. W Radzie Miasta pracuje  
w Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Budżetu.

Wojciech Jago-
dziński – uro-
dził się w 1960 
roku w Ciecha-
nowie. Ukoń-
czył Technikum 
R a d i o w o - T e -
lewizyjne oraz 
Wyższą Szkołę 
Humanistycz-
ną w Pułtusku. 
Od 24 lat pra-
cuje w Zakła-

dzie Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie (od 
19 lat jest kierownikiem Działu Techniczno-Ek-
sploatacyjnego). Interesuje się najnowszą histo-
rią Polski, polityką w kontekście rozwoju sa-
morządności od 1991 roku oraz prawem pracy.  
Z pasją gra w siatkówkę. Radny czwartą kadencję. 
Jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Pracuje  
w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
oraz Komisji Kultury i Sportu. 

Tomasz Kałużyński 
(startował z listy Sa-
morządny Ciechanów 
XXI Wieku) – uro-
dził się w 1959 roku 
w Opocznie. Jest ab-
solwentem Akademii 
Rolniczej w Pozna-
niu. Ukończył również 
studia podyplomowe  
w Szkole Zdrowia Pu-

blicznego Collegium Medium Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz Wyższej Szkole Finansów, 
Bankowości i Zarządzania w Warszawie. Posia-
da aplikację kontrolerską Najwyższej Izby Kon-
troli. Jako radny uczestniczy w pracach Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Spraw Obywatelskich  
i Spraw Społecznych.

Andrzej Czyżew-
ski – urodził się 
w 1954 r. w Wał-
brzychu. Jest ab-
solwentem Wy-
działu Transportu 
oraz Inżynierii Sa-
nitarnej Politech-
niki Warszaw-
skiej. Ukończył 
też podyplomowe 
studia z zakresu 
Europejskiej Ad-

ministracji Samorządowej i Rządowej na WSH 
w Pułtusku. Pracuje w ciechanowskim PEC-u. 
Funkcję radnego pełni piątą kadencję. Od 2006 
roku i obecnie pełni funkcję przewodniczące-
go Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
Pracuje też w Komisji Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska. Domator, lubi sport (piłka 
nożna i tenis ziemny). Urlopy najchętniej spędza  
z rodziną w górach.

Józef Borkowski 
(startował z listy 
Ruch Samorządo-
wy Ziemia Ciecha-
nowska) – urodził w 
1954 r. w Ciechano-
wie. Ukończył AR-T 
w Olsztynie oraz 
studia podyplomowe  
w Centrum Podyplo-
mowym Kształcenia 
Pracowników Ad-

ministracji Państwowej w Warszawie. Kieruje Po-
wiatowym Zarządem Dróg. Radny od 2006 r. Po-
nownie pełni funkcję przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Uczestniczy także w pracach Komisji Rewizyjnej. 
Interesuje się muzyką, sportem i turystyką. 

Przemysław Za-
drożny – urodził się 
w 1979 r. Absolwent 
Wydziału prawa i ad-
ministracji Uniwer-
sytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu 
i studiów podyplo-
mowych z zakresu 
organizacji pomocy 
społecznej. Pracuje  
w Krajowym Ośrod-

ku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Cho-
rych na SM w Dąbku. Przewodniczący Zarządu 
Osiedla nr 8 „Kwiatowe”, prezes Zarządu Mazo-
wieckiego Stowarzyszenia „Pomagajmy Razem”, 
członek rady Polskiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego Oddział Ciechanów. Intere-
suje się prawem administracyjnym i handlowym 
oraz mediami i formami komunikacji społecznej.  
W Radzie Miasta jest przewodniczącym Komisji 
Oświaty oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

Krzysztof Łyziński – urodził się 
w 1956 roku w Ciechanowie. Jest 
długoletnim pracownikiem Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej. 
Pełni funkcję sekretarza ciecha-
nowskiego oddziału Krajowego 
Związku Zawodowego Ciepłow-
ników. Ma wykształcenie wyższe 
zawodowe w dziedzinie ekologii 
i muzyki. Jego hobby to turysty-
ka i muzyka sakralna. W Radzie 
Miasta drugą kadencję. Pracuje 
w Komisji Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Spraw Obywatelskich  
i Spraw Społecznych.  

Paweł Rabczewski (startował z listy 
Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugru-
powania Wyborczego) – urodził się 1949 
roku w Wilnie. Od 1970 roku mieszka 
w Ciechanowie. 10-krotny mistrz Pol-
ski w podnoszeniu ciężarów, 15 razy bił 
rekord kraju, zdobył 4 medale na Mi-
strzostwach Europy i Świata, w 1980 
r. na Olimpiadzie w Moskwie uzyskał  
5 miejsce. Po zakończeniu kariery spor-
towej ukończył Akademię Wychowa-
nia Fizycznego w Warszawie. Od 1991 
r. prowadzi własną działalność gospo-
darczą. Jest prezesem i trenerem Klubu 
Sportowego Osób Niepełnosprawnych. 
W Radzie Miasta od dwóch kadencji. 
Jest członkiem Komisji Oświaty oraz 
Komisji Kultury i Sportu.

Klub Prawa i Sprawiedliwości

Ciechanowska Wspólnota Samorządowa
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na I Sesji  
2 grudnia 2010 r.

Nr 1/I/2010 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Ciechanów.        

Nr 2/I/2010 w sprawie ustalenia 
liczby Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Ciechanów.

Nr 3/I/2010 w sprawie wybo-
ru Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Ciechanów.

Nr 4/I/2010 w sprawie ustale-
nia liczby i nazw stałych Komisji 
Rady Miasta Ciechanów.

Nr 5/I/2010 w sprawie ustale-
nia liczby radnych wchodzących  
w skład stałych Komisji Rady 
Miasta Ciechanów.

Nr 6/I/2010 w sprawie powołania 
składów liczbowych i osobowych 
stałych Komisji Rady Miasta Cie-
chanów.

Nr 7/I/2010 w sprawie: wyboru 
Przewodniczących stałych Komi-
sji Rady Miasta Ciechanów.

Interpelacje radnych
Zenon Stańczak chciał się dowiedzieć, ile do chwili obec-
nej kosztuje odśnieżanie, jakie środki zarezerwował sa-
morząd na utrzymanie dróg na terenie miasta przez okres 
zimowy, jak przebiega egzekwowanie przez miasto od wła-
ścicieli nieruchomości usuwania śniegu z chodnika przy 
posesji. Radny zapytał też, jak przebiega współpraca w za-
kresie utrzymania dróg z innymi zarządcami.
Krzysztof Łyziński zgłosił, że osiedle Widna 1 jest nie-
odśnieżone. Zaznaczył, że niejednokrotnie mieszkańcy wi-
dzą, że czasami sprzęt jeździ, ale nie odśnieża, a miasto za 
to płaci. Radny skierował też uwagę do miejskich strażni-
ków, że niektórzy wyrzucają śnieg z prywatnych posesji na 
środek ulicy. 
Elżbieta Latko poprosiła o odśnieżenie płatnych parkin-
gów i niezapomnianie o usuwaniu śniegu z osiedli miesz-
kalnych. 

Teren bazaru przy PKP nie do sprzedaży
Zdzisław Dąbrowski zwrócił się z pytaniem, czy teren 
bazaru przy PKP wraz z przyległościami został sprzeda-
ny, czy padło zapewnienie sprzedaży jednemu z ciecha-

nowskich biznesmenów, czy jest to tylko kolejna fałszywa 
przedwyborcza plotka. Radny poprosił o udzielenie odpo-
wiedzi, czy w dalszym ciągu jest wola prowadzenia roz-
mów na temat przyszłości tego miejsca z kupcami, którzy 
prowadzą tam działalność.

– Nie można sprzedać mienia gminnego bez uchwały 
Rady. Przecież to musiałoby stawać na sesji jako projekt 
uchwały i musielibyście państwo radni wyrażać zgodę, bo 
nasze prawo przewiduje, że wszystkie sprawy majątkowe 
gminy mogą być realizowane przez organ wykonawczy tyl-
ko i wyłącznie za zgodą Rady. Takiej uchwały nie było, ta-
kiego projektu uchwały nie było i takiego pomysłu nie ma. 
Jeżeli ktoś takie informacje rozpowszechnia to jest to zwy-
kła plotka. Co więcej, sygnalizował mi prezydent Chodkow-
ski, że były spotkania z przedstawicielami kupców z bazaru 
i rozmowy co do dalszego statusu tego terenu. Jest anali-
zowana wersja, żeby na tym terenie wspólnymi siłami, przy 
udziale miasta, ucywilizować ten handel, czyli wprowadzić 
lepsze warunki. Natomiast nie ma i nie słyszałem w ogóle 
o takich projektach, żeby ten teren miał być sprzedawany – 
odpowiedział prezydent Waldemar Wardziński.

oprac. E.B.

Komisja Rewizyjna

Grażyna Derbin  1. 
– przewodnicząca
Józef Borkowski2. 
Adam Stępkowski3. 
Przemysław Zadrożny4. 
Zbigniew Kędzierski5. 
Tomasz Kałużyński6. 

Komisje Rady Miasta

Komisja Rozwoju 
Gospodarczego   

i Budżetu
Andrzej Czyżewski  1. 
– przewodniczący
Wojciech Jagodziński2. 
Elżbieta Latko3. 
Zbigniew Kędzierski4. 
Zdzisław Dąbrowski5. 
Mariusz Stawicki6. 

Komisja Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 

Środowiska
Józef Borkowski  1. 
– przewodniczący
Elżbieta Latko2. 
Zenon Stańczak3. 
Zdzisław Dąbrowski4. 
Krzysztof Łyziński5. 
Krzysztof Leszczyński6. 
Andrzej Czyżewski7. 

Komisja Oświaty
Przemysław Zadrożny  1. 
– przewodniczący
Adam Stępkowski2. 
Leszek Ryms3. 
Paweł Rabczewski4. 
Mariusz Stawicki5. 
Wojciech Gesek6. 
Krzysztof Leszczyński7. 

Komisja Kultury i Sportu Komisja Spraw 
Obywatelskich i Spraw 

Społecznych
Dariusz Węcławski  1. 
– przewodniczący
Elżbieta Latko2. 
Grażyna Derbin3. 
Krzysztof Łyziński4. 
Tomasz Kałużyński5. 

Zenon Stańczak  1. 
– przewodniczący
Wojciech Jagodziński2. 
Adam Stępkowski3. 
Leszek Ryms4. 
Paweł Rabczewski5. 
Dariusz Węcławski6. 
Wojciech Gesek7. 

    Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na II sesji
8 grudnia 2010 r.

Nr 8/II/10 w sprawie wygaśnię-
cia mandatu radnego.

Nr 9/II/10  w sprawie wygaśnię-
cia mandatu radnego.

Nr 10/II/10 w sprawie wygaśnię-
cia mandatu radnego.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Podatek od nieruchomości
Płaci go każdy, kto jest właści-

cielem jakiejkolwiek nieruchomo-
ści – gruntu (stawki są uzależnio-
ne od tego, czy i jaka działalność 
jest na nich prowadzona i gdzie się 
grunt znajduje np. 0,27 zł od 1 m2 
powierzchni za grunty związane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, 3,90 zł za 1 ha dział-
ki zajętej przez zbiornik wodny), 
mieszkania (0,58 zł od 1 m2), loka-
lu gdzie prowadzi się działalność 
gospodarczą (4,01 zł do 18,16 zł 

Podatki lokalne bez zmian

za 1 m2 w zależności od prowadzo-
nej w nim działalności) czy garażu  
(3,20 zł od 1 m2). 

Podatki od środków transportu
Od kilku lat w Ciechanowie wzra-

sta liczba rejestrowanych pojazdów. 
Od tego ile ich kierowcy wpłacą do 
miejskiej kasy zależy m.in. w jakim 
stanie będą drogi, którymi wszyscy 
jeździmy do pracy, szkoły czy na za-
kupy. Płacą go kierowcy samochodów 
ciężarowych, ciągników, właścicie-
le przyczep, ale też firmy transporto-

Podatki lokalne, stanowiące dochód własny gminy, są szcze-
gólnie ważne dla dobrego funkcjonowania samorządów. Od tego, 
ile mieszkańcy wpłacą do miejskiej kasy  zależy późniejszy po-
ziom wydatków na ich lokalne potrzeby. W 2011 roku stawki 
opłat i podatków w Ciechanowie pozostają bez zmian.

we, które są właścicielami autobusów. 
Stawki zależą od wagi środka trans-
portu, liczby osi, a w przypadku au-
tobusów od liczby miejsc siedzących. 
Za samochody ciężarowe zapłacimy 
od 570 zł do 2629 zł, za ciągnik od 
684 zł do 2682 zł, za przyczepę od  
334 zł do 1414 zł. Właściciele autobu-
sów zapłacą zaś od 430 zł do 1786 zł.

Podatek rolny i leśny
Podatek rolny zapłacić musi wła-

ściciel gruntów sklasyfikowanych 
jako rolne, a leśny – właściciel lasu. 
Stawki zależą odpowiednio od: ceny 
skupu żyta i ceny sprzedaży drewna. 
Podatek rolny wynosi 85,25 zł za 1 ha 
przeliczeniowy i 170,50 zł za 1 ha fi-
zyczny. Podatek leśny zaś ustalony 
jest na 30,04 zł od 1 ha lasu.

Opłata za posiadanie psa
Każdy posiadacz czworonoga 

musi zgłosić ten fakt w Urzędzie 
Miasta i uiścić za niego roczną 
opłatę, którą należy zapłacić do  
31 marca. Stawka za pierwszego 
psa to 42 zł, 21 zł trzeba zapła-
cić za każdego kolejnego pupila. 
Osoby niepełnosprawne, powyżej  
65 roku życia oraz płatnicy po-
datku rolnego są zwolnieni z tej 
opłaty.

Pełna lista stawek podatków  
i opłat w 2011 roku dostępna jest 
na stronie internetowej Urzę-
du Miasta www.umciechanow.pl  
w zakładce „Urząd Miasta”, pod-
strona ”Podatki i opłaty”.

E.P.
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się różnić po to, żeby budować, a nie 
po to, żeby siać destrukcję. Dziękuję 
za zaufanie. Postaram się tak sprawo-
wać funkcję, żeby obrady przebiegały 
jak najsprawniej, w atmosferze zgo-
dy, która buduje – powiedział Mariusz 
Stawicki. Ustawa samorządowa i Sta-
tut Gminy Miejskiej daje możliwość 
wyboru od 1 do 3 wiceprzewodniczą-
cych Rady. Wszyscy radni zgodzili się 
na zgłoszoną przez przewodniczącego 
propozycję 3 zastępców. Zostali nimi: 
Elżbieta Latko z PSL, Wojciech Jago-
dziński ze Wspólnoty Samorządowej  

serdecznie podziękować mieszkańcom 
Ciechanowa za to, że obdarzyli mnie 
zaufaniem i powierzyli pełnienie urzę-

I sesja Rady Miasta

Pierwsza sesja, cztery kluby, sześć komisji
Najstarszy radny Paweł Rab-

czewski odczytał rotę ślubowania. 
„Wierny konstytucji i prawu Rzeczy-
pospolitej, ślubuję uroczyście obo-
wiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej miesz-
kańców”. „Ślubuję” – po kolei odpo-
wiadali radni, obejmując tym samym 
mandaty.

Mariusz Stawicki  
– nowy przewodniczący
– Zgłaszam kandydaturę nietu-

zinkową, dla potencjalnego praco-
dawcy idealną. Jest to osoba solid-
nie wykształcona, młoda, a przy tym 
z dużym doświadczeniem i zawodo-
wym, i samorządowym. Dyrektor, 
prezes, radny drugą kadencję, pan 
Mariusz Stawicki – tak Zdzisław Dą-
browski przedstawił kandydata Plat-
formy Obywatelskiej na przewodni-
czącego Rady. M. Stawicki nie miał 
rywala. W tajnym głosowaniu musiał 
uzyskać bezwzględną większość gło-
sów. Zdobył przychylność aż 19 rad-
nych. Nowy przewodniczący zapo-
wiedział, że traktuje tę funkcję jako 
służebną. – Norbi kiedyś powiedział, 
że „Polacy potrafią się kochać i nie-
nawidzić, ale nie potrafią się różnić 
pięknie i mocno”. Wydaje mi się,  
ze już w poprzedniej kadencji poka-
zaliśmy, że nie zawsze się zgadzamy, 
ale to jest normalne w demokracji. 
Pokazaliśmy, że potrafimy się różnić, 
ale nie różniliśmy się brzydko. Zrobię 
wszystko, żeby nadal udawało nam 

masz Kałużyński oraz Józef Borkow-
ski z listy Ziemia Ciechanowska. Prze-
wodniczącym trzyosobowego Klubu 
radnych Ciechanowska Wspólnota 
Samorządowa będzie Wojciech Ja-
godziński. Zbigniew Kędzierski prze-
wodzi opozycyjnemu Klubowi Prawo 
i Sprawiedliwość. Klub liczy 4 człon-
ków: 3 startowało z listy PiS, a Paweł 
Rabczewski z CBUW.

Dariusz Węcławski zapropo-
nował a radni zaaprobowali, żeby  
w Radzie funkcjonowało 6 stałych 
komisji, podobnie jak w I, II i III ka-
dencji: Komisja Rewizyjna, Komisja 
Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu, Komisja Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska, Komisja 
Oświaty, Komisja Kultury i Sportu 
oraz Komisja Spraw Obywatelskich  
i Spraw Społecznych.

Ustalono, że w skład stałych ko-
misji Rady wchodzić będzie od 4 do 
11 osób, z wyłączeniem Komisji Re-
wizyjnej, która będzie liczyć 9 osób. 
Każdy z radnych musi uczestniczyć 
w obradach co najmniej dwóch komi-
sji. Przewodniczącymi komisji zosta-
li: Grażyny Derbin (Komisja Rewi-
zyjna), Andrzej Czyżewski (Komisja 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu), 
Józef Borkowski (Komisja Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska), Przemysław Zadrożny (Komisja 
Oświaty), Zenon Stańczak (Komisja 
Kultury i Sportu), Dariusz Węcław-
ski (Komisja Spraw Obywatelskich  
i Spraw Społecznych).                 E.B.

II sesja Rady Miasta

Uroczyście ślubuję…
„Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę 

tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg” – uroczyście przyrzekł podczas 2 sesji Rady 
Miasta prezydent Waldemar Wardziński, wybrany na trzecią kadencję.

Wcześniej przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej wrę-
czył Waldemarowi Wardzińskiemu 
zaświadczenie o wyborze na Prezy-
denta Miasta Ciechanów. Stwier-
dzono też wygaśnięcie jego man-
datu radnego. Wygasły również 
mandaty Ewy Gładysz i Cezarego 
Chodkowskiego, ponieważ oboje 
zachowają obecne stanowiska za-
stępców prezydenta Ciechanowa. 
Trzy zwolnione mandaty obejmą 
kolejni kandydaci z list Platformy 
Obywatelskiej: Janusz Szymań-
czyk, Jacek Pawłowski i Artur So-
botko.

– Chciałem wszystkim państwu 
bardzo serdecznie podziękować 
za dotychczasową współpracę i te 
minione 8 lat, kiedy mogliśmy ra-
zem, wspólnie pracując, zmieniać 
obraz naszego miasta. Za państwa 
pośrednictwem, za pośrednictwem 
naszych mediów chciałem bardzo 

cowali dla dobra ciechanowian, bę-
dziemy starali się miasto budować, 
rozwijać, upiększać. Zwracam się 
też z apelem do państwa radnych, 
żeby pozostawiać nasze spory na 
etapie przygotowywania, doprecy-
zowywania naszych projektów. Że-
byśmy podejmując wspólnie kolejne 
przedsięwzięcia i wyzwania zarów-
no te inwestycyjne, jak i te w sferze 
społecznej mogli się spierać mądrze. 
Nic tak nie sprzyja dobrej pracy, 
jak konstruktywne wypracowywa-
nie pomysłów na przyszłość miasta. 
Bardzo proszę o taką współpracę, 
żeby kolejne 4 lata upłynęły w at-
mosferze konstruktywnego sporu. Ja  
ze swej strony deklaruję otwartość 
na wszelkie pomysły, które będą słu-
żyły rozwojowi miasta. Jeszcze raz 
serdecznie wszystkim państwu dzię-
kuję i zapraszam do roboty na ko-
lejne 4 lata – powiedział Waldemar 
Wardziński.

E.B.

du prezydenta miasta na kolejną ka-
dencję. Tak, jak w minionych latach 
tak i teraz deklaruję, że będziemy pra-

– Forum Dialogu i Zdzisław Dąbrow-
ski z klubu PO.

Radni podzielili obowiązki
Komitety wyborcze przedstawiły 

listę klubów, które będą funkcjonować 
w Radzie. Największemu, ośmiooso-
bowemu Klubowi Radnych Platfor-
ma Obywatelska będzie przewodni-
czyć Grażyna Derbin. Klub Radnych 
PSL liczy 6 osób. Jego przewodni-
czącym został Dariusz Węcławski.  
W skład Klubu weszli startujący z listy 
Samorządny Ciechanów XXI wieku To-

Pierwsza sesja nowej kadencji zdecydowała, ilu zastępców będzie 
miał przewodniczący i w ilu komisjach popracują radni. Wiemy też, 
kto pokieruje pracami Rady Miasta oraz jej komisji. Radni złożyli 
uroczyste ślubowanie.

Taką zgodność chciałoby się widzieć podczas każdego głosowania

Prezydentowi W. Wardzińskiemu gratulacje składają: od lewej nowy przewodniczący Rad-
na Miasta M. Stawicki,  oraz wiceprzewodniczący E. Latko i Z. Dąbrowski
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Usuwanie śniegu z deptaku

Ulica może być czarna pod warunkiem zastosowania większej ilości chemikaliów,  
ale ucierpiałoby na tym środowisko, głównie drzewa

W tym roku już po dwóch tygo-
dniach intensywnych opadów kosz-
ty odśnieżania sięgnęły 170 tys. 
Prezydent Waldemar Wardziński 
uspokaja: – Powiększyliśmy kwo-
tę na zimowe utrzymanie do koń-
ca tego roku – do zaplanowanych  
200 tys. zł dodaliśmy 180 tys.  
z rezerwy budżetowej. Jeśli będzie 
trzeba, dorzucimy więcej.

PUK na cenzurowanym
Mamy w Ciechanowie 4 za-

rządców dróg publicznych: drogi 
gminne, wojewódzkie, powiatowe 
i krajowe, do tego są też w mie-
ście drogi wewnętrzne, Strefa Płat-
nego Parkowania, drogi osiedlowe 
– to ich zarządcy odpowiadają za 
odśnieżanie. Ostatnie tygodnie to 
okres ciężkiej pracy Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych, które 
wygrało przetargi na utrzymanie 
zimowe dróg gminnych, powia-
towych i krajowych. – Jesteśmy 
jedynym kandydatem, który sta-
je do przetargów. To ciężka praca  
i duża odpowiedzialność. Drogi 
wojewódzkie na terenie Ciechano-
wa odśnieża ktoś inny – wyjaśnia 
Tadeusz Pikus, prezes PUK. 

Miasto odpowiada wyłącznie 
za swoje drogi, tj. gminne. Ma za 
zadanie odśnieżać ok. 100 km dróg 
publicznych, do tego dochodzi ok. 
40 km ulic wewnętrznych, 40 tys. 
m2 chodników i 33 tys. m2 parkin-
gów. W pierwszej kolejności prace 
są prowadzone na głównych cią-
gach komunikacyjnych, którymi 
poruszają się autobusy, potem suk-
cesywnie przenoszą się na mniej-
sze ulice. – Mimo trudnego okre-
su nie było w tym sezonie sytuacji, 
gdzie drogi byłyby nieprzejezdne. 
Funkcjonowała miejska komuni-
kacja. Były utrudnienia, ale trudno 
ich uniknąć przy takiej ostrej zimie 
– tłumaczy prezes PUK.

Pracujemy w trybie ciągłym
– Mamy 5 pługów na samocho-

dach ciężarowych, 3 z tych samo-
chodów mają posypywarki. Mamy 
też 3 pługi na ciągnikach – 2 z po-
sypywarkami, mamy ładowarko-
spycharkę i do tego drobny sprzęt 
usuwający śnieg. To wystarcza na 
przeciętną zimę, ale w tym roku 
posiłkujemy się wynajmowaniem 
sprzętu od zewnętrznych firm. Ten 
sprzęt obsługują nasi ludzie na kil-
ku zmianach. – mówi prezes Pikus. 
– Funkcjonujemy w trybie ciągłym, 
pracujemy nocami – wtedy na uli-
cach jest najspokojniej. Najgorszym 
wrogiem są w wypadku zimowe-
go odśnieżania długotrwałe opady 
(jak na początku tego ataku  20 go-
dzin nieprzerwanie) i szybki spadek 
temperatur. Czasem słychać narze-

Walka z zimą – wszystkie ręce na pokład

Po latach łagodnych zim mamy do czynienia z niskimi tempe-
raturami i prawdziwymi śnieżycami. To duże wyzwanie dla służb 
komunalnych i mieszkańców, którym trudno nadążyć z usuwaniem 
śniegu. To również ogromny koszt dla miejskiego budżetu. W po-
przednich latach w listopadzie i-grudniu miasto wydawało na od-
śnieżanie około 60 tys. zł, do końca tego roku koszty zimowego utrzy-
mania ulic wyniosą czterokrotnie więcej – ponad 240 tys. zł. 

kania, że nie ma czarnej jezdni, jednak 
preparaty, które stosujemy na ulice 
nie działają w tak niskich temperatu-
rach. Ten, którego używają służby na  
drogach krajowych kosztuje dużo dro-
żej. Słychać uwagi, że pługi jeżdżą po 
mieście z podniesionym lemieszem. 
Ewa Zduńczyk przypomina, że dużo 
dróg w mieście ma progi zwalniają-
ce, przez które nie da się przejechać 
z opuszczoną łyżką. – Sprzęt jeździ 
z baz wypadowych odśnieżać dalsze 
tereny i nie może opuścić łyżek „po 
drodze”, bo to wiąże się z większym 
zużyciem paliwa – a wszystko jest do-
kładnie wyliczane z zarządcami dróg. 
Nie może też być tak, że zarządca płaci 
za odśnieżenie swojej drogi, a sprzęt 
w tym czasie odśnieża drogi innego 
zarządcy. Wszystko można sprawdzić, 
nasze samochody mają elektronicz-

ną kontrolę. Możemy w każdej chwili 
sprawdzić gdzie, kiedy i jak długo od-
śnieżały – stwierdza T. Pikus. 

Właściciele oczyszczają 
chodniki przy posesjach

Niezbędne jest też ręczne od-
śnieżanie. Pracuje przy nim oko-
ło 30 osób, zatrudnionych w ramach 
robót publicznych, prac społecznie 
użytecznych i skierowanych z MOP-
S-u. Oprócz tego pracownicy PUK  
z oddziału zieleni odśnieżają schody, 
mosty, przejścia dla pieszych, kratki 
deszczowe (żeby podczas roztopów 
woda spływała na bieżąco). 

Chodniki – zgodnie z regula-
minem utrzymania czystości i po-
rządku w mieście – odśnieżają 
właściciele przyległych do nich nieru-

chomości. Jedni wywiązują z tego 
sumiennie, inni nie. W efekcie  
w miarę czysty chodnik wraz  
z granicą posesji często przecho-
dzi w ślizgawkę. Do dyspozycji 
mieszkańców na ulicach stanęło 
75 żółtych skrzyń z piaskiem do 
posypywania chodników. Odśnie-
żanie egzekwuje Straż Miejska.  
– Trzeba ludzi do tego motywo-
wać nie przez nakładanie wyso-
kich mandatów, ale przypomina-
niem o tym obowiązku. Trzeba 
zachować umiar, bo nie jest ce-
lem samym w sobie karanie ludzi, 
tylko ich zachęcenie – mówi pre-
zydent W. Wardziński. 

Zaparkowane samochody 
utrudniają odśnieżanie
Inny problem to śnieg na par-

kingach. Za odśnieżanie miejsc  
w Strefie Płatnego Parkowa-
nia odpowiada kierownik biura 
strefy. – W sytuacji, kiedy par-
king jest całkowicie nieodśnie-
żony firma, która zarządza strefą 
nie powinna z tego tytułu pobie-
rać opłat, bo ona ma prawa, ale  
i obowiązki. Jeżeli są takie sy-
gnały będziemy na to reagować 
– mówi prezydent. W ostatnich  
2 latach znacznie przybyło miejsc 
parkingowych, a wraz z nimi zi-
mowej pracy. Były sygnały o pro-
blemach z wprowadzeniem cięż-
szego sprzętu, ponieważ parkingi 
są zastawione również nocą. Ale 
w tej chwili widać znaczącą po-
prawę. Na parkingach pracują 
małe ładowarki, ale konieczne 
bywa użycie szufli i łopat. – Naj-
więcej problemów jest z odśnieża-
niem przystanków autobusowych. 
Powinien je odśnieżać zarządca, 
ale przepisy są nieprecyzyjne,  
a przecież do przystanków na-
leżą też zatoki autobusowe, któ-
re po przejeździe odśnieżarek są 
zasypane śniegiem – stwierdza  
E. Zduńczyk.

Spory kłopot jest też z usu-
waniem śniegu na mniejszych 
ulicach, gdzie parkują samocho-
dy. W niektóre uliczki nie może 
wjechać żaden pojazd odśnieżają-
cy – tak są zastawione. – Będzie-
my się starali wprowadzać cza-
sowe ograniczenia parkowania 
na mniejszych ulicach właśnie  
w przypadku większych opadów 
– zapowiada prezydent Wardziń-
ski. Na konkretnej ulicy pojawi 
się znak zakazu zatrzymywania 
i postoju, obowiązujący przez 
12 lub 24 godziny. W tym czasie 
służby odpowiedzialne za odśnie-
żanie zdążą usunąć śnieg. 

Ewa Blankiewicz
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Mieszkańcy ul. Zielnej cieszą się nowym oświetleniem. W grudniu 
stanęło tu 12 ulicznych lamp. Inwestycję wykonało przedsiębiorstwo Elip-
sa z Ciechanowa. Miasto zapłaciło za nie ponad 64 tys. zł.

red.

W głównej części ratusza znajdą 
się miejsca poświęcone historii Cie-
chanowa, współpracy miast partner-
skich i promocji. Wróci tu Wydział 
Współpracy Lokalnej i Zagranicznej. 
W nowych pomieszczeniach bocznej 
części obiektu, umeblowanych w stylu 
z czasów projektanta ratusza H. Mar-
coniego będzie się mieścił Urząd Sta-
nu Cywilnego. Na piętrze znajdzie się 
Wydział Finansowy.

Rewitalizacja ratusza miała bar-
dzo rozległy zakres. Prace rozpoczęły 
się od osuszenia, odgrzybienia i zabez-
pieczenia fundamentów przed wilgo-
cią. Wymienione zostały instalacje: 
elektryczna, sanitarna, wodociągowa  
i centralnego ogrzewania. Przebudo-
wano wnętrza – powstały nowe stropy 
i ścianki działowe. Zachowane zostały 
zabytkowe zdobienia architektonicz-
ne: łukowe sklepienia nad otworami 
drzwiowymi wewnątrz budynku oraz 

Po trwających 1,5 roku pracach rewitalizacyjnych odrestaurowany ratusz wejdzie w 2011 rok. Cenny zabytek, wzniesiony w 1844 r. bez 
kompleksów będzie pełnił funkcję reprezentacyjną. Planuje się, że już w styczniu budynek będzie służył interesantom. 

pierwotna forma 
okien. Drzwi wej-
ściowe i wewnętrz-
ne do pomieszczeń 
nawiązują do sto-
larki neogotyckiej. 
Odrestaurowano za-
bytkową wieżyczkę 
oraz biały ozdobny 
gzyms. Nad głów-
nym wejściem za-
wisł herb św. Piotra 
odnowiony przez 
artystę plastyka 
Marka Zalewskie-
go. Ratusz zyskał 

nowy zegar, który w południe wygry-
wa hymn Ciechanowa, a już w czasie 
Świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy 
usłyszą melodie znanych kolęd. Nad 

Z nowym ratuszem w nowy rok

Będzie kolejny blok  
z mieszkaniami socjalnymi

Przygotowania do modernizacji  
ulic na Krubinie

Do 21 grudnia Biuro Projektowe Inwest D z Ciechanowa ma zakoń-
czyć dokumentację budowlaną kolejnego bloku z mieszkaniami socjalny-
mi. 42-mieszkaniowy budynek stanie w pobliżu istniejącego kompleksu blo-
ków socjalnych przy ul. Komunalnej. Projekt będzie kosztował miasto blisko  
60 tys. zł.                                                                                                     red.

Powstaje dokumentacja mo-
dernizacji ulic na Krubinie. Wy-
konawca, Biuro Projektowe J. Że-
lech pracuje nad projektem budowy  
6. ulic: Krubińskiej, Ceramicznej, 
Dobrej, Ptasiej, Żurawiej i Piwnej. 
Ulice zyskają kanalizację deszczo-
wą, nawierzchnie jezdni, chodniki  
i oświetlenie. Zgodnie z umową 

Biuro przygotuje pełną dokumen-
tację inwestycji do końca kwietnia 
przyszłego roku. Oprócz projektów 
budowlanych i wykonawczych bę-
dzie ona zawierała wszystkie wyma-
gane prawem decyzje i zezwolenia. 
Za dokumentację miasto zapłaci bli-
sko 365 tys. zł.

red.

Sekretariat prezydenta

Sala Ślubów

Znacznie poprawią się warunki pracy i przyjmowania interesantów

Ul. Zielna ma oświetlenie

częścią po dawnej straży pożarnej po-
wstał nowy czterospadowy dach. Po-
łożono też nowy dach nad główną 
bryłą obiektu. 
Kolorystyka bu-
dynku pozostała 
bez zmian. Cokół 
obłożony został 
piaskowcem, a 
zewnętrzne scho-
dy od strony po-
dwórza pokryto 
granitowymi pły-
tami. Oświetlenie 
frontowej elewa-
cji ratusza spra-
wia, że piękno 
budynku można 
podziwiać tak-
że po zmroku. Prace modernizacyjne 

i meblowanie budynku odbywało się 
pod czujnym okiem przedstawiciela 
wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków. Jego drobiazgowych wytycz-
nych trzeba było przestrzegać podczas 
rewitalizacji. 

Na modernizację ratusza mia-
sto pozyskało unijne dofinansowanie 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007-2013. War-
tość całej inwestycji to ok. 6,5 mln zł. 
Dofinansowanie z UE wyniosło ponad 
4,2 mln zł. W przyszłości planowana 
jest jeszcze dobudowa skrzydła z po-
mieszczeniami biurowymi dla ponad 
40 osób i salą konferencyjną. Ukoń-
czenie rewitalizacji ratusza otworzyło 
drogę do kompleksowej modernizacji 
Placu Jana Pawła II, która zakończy 
się już w przyszłym roku.

A.G.
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…w Przedszkolu  Nr 4 
W mroźną grudniową sobotę 

Mikołaj odwiedził dzieci z Miej-
skiego Przedszkola Nr 4. Ma-
luchy żywiołowo zareagowały  
na jego widok. Zaprezentowały 
mu piękne programy artystycz-
ne, na które złożyły się wiersze, 
piosenki i inscenizacje baśni.  
W zamian obdarowane zostały 
słodkimi upominkami i zaprosiły 
Mikołaja do zabawy i pamiątko-
wych zdjęć.  

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– STYCZEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 16.I godz. 12.00 – Biesiada Poetycka  
/Kawiarnia Artystyczna/ 
• 17.I godz. 15.00 – karnawałowe spo-
tkanie Klubu Seniora /Kawiarnia Arty-
styczna/ 
• 20.I godz. 20.00 – kabaret Marcina 
Dańca /sala widowiskowa CKiSz/
• 29.I godz. 19.30 – Classic Party – bal 
maskaradowy /Kawiarnia Artystyczna/ 
• I – warsztaty karnawałowe dla grup 
przedszkolnych, szkolnych i gimna-
zjalnych /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

Spotkania

Wystawy

Dzień 
Pluszowego Misia

25 listopada dzieci z grupy Mi-
siaków Miejskiego Przedszkola 
Nr 10 uczciły dzień swojego „pa-
trona”. W Światowy Dzień Plu-
szowego Misia maluchy przynio-
sły do przedszkola swoje ulubione 
misie – pluszaki i opowiadały ko-
legom i koleżankom z przedszkola 
o ukochanych maskotkach. Każdy 
mógł też pochwalić się własnoręcz-
nie wykonanym portretem swoje-
go ulubieńca. Dzieci zaśpiewały 
misiom „100 lat”, tańczyły z nimi 
przy dźwiękach melodii  „Poko-
chaj pluszowego misia” i słuchały 
piosenek m. in. z „Misia Uszatka”.  
W tym wyjątkowym dniu nawet 
Kubuś Puchatek przysłał dzieciom 
list i specjalny prezent w postaci 
miodu. 

Gimnazjaliści  
w trosce o zdrowie

„Trzymaj formę” to akcja, którą 
Gimnazjum Nr 1 propaguje wśród 
uczniów zdrowy styl życia i zdro-
we przyzwyczajenia. W jej ramach 
uczniowie walczyli w „teatralny” 
sposób z „dopalaczami”. W szkole 
zorganizowano konkurs na najlep-
szą scenkę, pokazującą jakie kon-
sekwencje płyną z zażywania tych 
niebezpiecznych środków. Zwycię-
żyła klasa IIe, która zebrała najwię-
cej braw pokazując omamy, halu-
cynacje i utratę kontroli po zażyciu 
„artykułów kolekcjonerskich”. W 
jury konkursowym zasiedli: Elżbie-
ta Lizak z ciechanowskiego Sane-
pidu, Katarzyna Chuchulska-Mali-
nowska z policji oraz pielęgniarka 
Janina Wiśniewska. Dyrektor szko-
ły Jacek Wiśniewski wręczył na-
grody zwycięzcom konkursu „Pa-
leniu mówię – nie!”. Polegał on na 
wykonaniu plakatu pokazującego 
szkodliwość palenia i namawiają-
cego do piętnowania tego nałogu. 
Najciekawsze prace można oglądać 
na szkolnych korytarzach. 

Niepełnosprawny 
kolega,  

dobry przyjaciel
3 grudnia obchodzono Świa-

towy Dzień Niepełnosprawnych. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 pokazali, że leży im na sercu 
integracja osób sprawnych i niepeł-
nosprawnych. Z tej okazji odbył się 
w szkole specjalny apel pod hasłem 
„Niepełnosprawny kolega, dobry 
przyjaciel”. Były też konkursy. 
Dzieci rysowały scenki dotyczące 
zachowań integracyjnych. 

E.P.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Mikołajowy zawrót głowy

• 2.I godz. 19.00 – Koncert Noworocz-
ny „Bogusław Kaczyński i jego goście”  
/hala sportowa przy ul. Kraszewskiego 8/
• 9.I od godz. 16.00 – finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy /parking 
przy ul. Pułtuskiej 20a i Kawiarnia Ar-
tystyczna/
• 22.I godz. 18.00 – Koncert Nowo-
roczny GALA’2011 /sala widowisko-
wa CKiSz/

• do 20.I – „Przestrzeń malarstwa” /Ga-
leria „C”/
• 22.I godz. 20.00 – wernisaż wystawy 
malarstwa Zygmunta Szczepanowskie-
go /Galeria „C”/
• I – pokonkursowa wystawa „Szopka 
Bożonarodzeniowa i Karta Świątecz-
na” /Kawiarnia Artystyczna/ 
• I – „1920 rok – „Mazowsze Północ-
ne w obronie niepodległości” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• I – „Grunwald: Matejko i współcze-
śni. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

…w Przedszkolu Nr 6
6 grudnia Mikołaj odwiedził też Miej-

skie Przedszkole Nr 6. Dzieci przebrane  
za krasnale czekały na przybysza z nie-
cierpliwością. W tym czasie rozwiązywały 
zagadki i tańczyły. Przedszkolaki powita-
ły Mikołaja z radością, śpiewały piosenki  
i mówiły wiersze. Dobre samopoczucie  
i podekscytowanie towarzyszyły im przez 
cały dzień. Organizatorzy spotkania doło-
żyli starań, by maluchy miały same miłe 
wspomnienia, bo „kiedy dziecko się śmie-
je, śmieje się cały świat”.                    red.

oprac. K.D.

Szymon Kołecki spotkał się  
z przedszkolakami 

Przedszkolaki z Miejskiego Przed-
szkola Nr 4 gościły Szymona Kołec-
kiego. Dzieci obejrzały prezentację 
multimedialną przygoto-
waną przez dwukrotne-
go wicemistrza olimpij-
skiego, przedstawiającą 
zdjęcia z treningów i za-
wodów. Usłyszały też 
wiele ciekawostek na te-
mat podnoszenia cięża-
rów, ulubionych potraw 
medalisty oraz jego za-
interesowań. Najwięcej 
emocji wzbudziły przy-

niesione medale. Na koniec każdy ma-
luch otrzymał zdjęcie z autografem.

red.
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W akcję zaangażowali się mieszkańcy...

... i przedstawiciele władz: prezydent W. Wardziński, wojewo-
da mazowiecki J. Kozłowski z liderką przedsięwzięcia D. Je-
zierską

Kim są rodziny, do których trafiły 
paczki? 

Rodziny, którym pomogliśmy były 
bardzo różne. Były wśród nich star-
sze, samotne osoby, ale również wie-
lodzietne rodziny z dziesięciorgiem 
dzieci. Średnio w każdej „paczkowej” 
rodzinie jest około 5-6 osób. Ich po-
trzeby też były bardzo różne. Cieszy-
my się, że darczyńcy tak konkretnie 
na te potrzeby odpowiedzieli.

Kto przygotowywał paczki?

Koledzy z pracy, rodziny, klasy  
w szkołach czy grupy przyjaciół. Nie 
prowadzimy statystyki kim są dar-
czyńcy, ale z rozmów, które odby-
waliśmy w magazynie przy zdawa-
niu paczek można wysnuć wniosek,  
że zawsze była to grupa osób – nie po-
jedynczy darczyńca. Dzięki ich hojno-
ści do rodzin trafiło około 90 paczek, 
największa paczka przygotowana  
w Ciechanowie składała się z dziesię-
ciu pakunków. Bardzo miło rozma-
wiało się nam z darczyńcami, dysku-
towaliśmy o akcji, ale też o sposobach, 
w jaki sposób dobrze pomagać.

Sukces Szlachetnej Paczki  
w Ciechanowie

Zorganizowana u nas po raz pierwszy Szlachetna Paczka zakoń-
czyła się sukcesem. Wszystkie 20 rodzin znalazło darczyńców,  któ-
rzy 11 i 12 grudnia przekazali blisko 90 paczek. W paczkach znala-
zły się ubrania, żywność i środki czystości, ale też łóżka, lodówki czy 
kuchenki.  O akcji rozmawiamy z lokalną liderką – Marzeną Len-
towszczyk.

Jakie reakcje towarzyszyły przeka-
zywaniu paczek?

Rodziny się oczywiście cieszyły. Nie-
którzy płakali, było też niedowierza-
nie – jeden z panów nie uwierzył, że 
sami nie damy rady wnieść paczki 
do domu, bo spodziewał się najwy-
żej jednego pakunku. Jedna z naszych 
wolontariuszek powiedziała, że jesz-
cze nikt jej tak nigdy nie wyściskał. 
Dwie rodziny zaprosiły „swoich” dar-

czyńców do domów 
na obiad, mogli się 
poznać, nawiązała 
się nić  porozumie-
nia. Każdy darczyń-
ca dostanie specjal-
ne podsumowanie  
z przekazania pacz-
ki, gdzie wolonta-
riusze opiszą re-
akcje rodzin i ich 
opinie o paczkach.

Czy planujecie już 
kolejną Szlachet-
ną Paczkę?

Cała akcja udała się bardzo dobrze. 
Osiągnęliśmy nasz cel. Zebraliśmy 
wszystko czego potrzebowały ro-
dziny. Udało nam się też poinfor-
mować o akcji więcej osób – dzięki 
temu przy organizacji kolejnych edy-
cji będzie nam łatwiej dotrzeć do dar-
czyńców. Co prawda jeszcze żyję tą 
edycją Paczki, ale gdzieś tam z tyłu 
głowy marzy mi się, żeby może ko-
lejną Paczkę „rozciągnąć” na cały po-
wiat i pomocą objąć rodziny nie tylko 
z Ciechanowa, ale też z okolicznych 
wiosek. 

Rozmawiała E.P.

Tegoroczna, XIII Świąteczna 
Zbiórka Żywności miała charakter 
szczególny – rok 2010 to Europej-
ski Rok Walki z Ubóstwem i Wy-
kluczeniem Społecznym. Na terenie 

W mieście zebrano 4 tony darów

Ciechanowa zbiórkę zainaugurowali pre-
zydent Waldemar Wardziński – Honoro-
wy Ambasador Banku Żywności na Ma-
zowszu i wojewoda mazowiecki Jacek 
Kozłowski – Honorowy Patron Zbiórki. 
Wolontariusze z ośmiu lokalnych orga-
nizacji dobroczynnych (m.in. PCK, TPD, 
Amazonki) oraz młodzież gimnazjalna 
zebrało w siedmiu sklepach ponad 4 tony 
żywności. To największa ilość darów  
w miastach, gdzie ciechanowski Bank 
Żywności organizował zbiórkę (Ciecha-
nów, Płońsk, Mława, Glinojeck i Pułtusk).  
W sumie dzięki hojności darczyńców i po-

13 grudnia odbyło się uroczy-
ste spotkanie wigilijne w miejskiej 
świetlicy opiekuń-
czo-wychowawczej 
„Pod Anielskimi 
Skrzydłami”, dzia-
łającej przy Para-
fii św. Tekli. Wśród 
zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. 
zastępca prezydenta 
Cezary Chodkow-
ski, ks. prałat Ludo-
mir Kokosiński oraz 
proboszcz parafii 
św. Tekli ks. Woj-

Wigilia w miejskiej świetlicy
ciech Hubert. Dzieci zaprezento-
wały ciekawy program artystyczny, 

przygotowany pod 
kierunkiem swo-
ich wychowawców. 
Uroczystości towa-
rzyszyło podziele-
nie się opłatkiem 
oraz wspólne kolę-
dowanie. Spotkanie 
zakończył koncert 
flażoletowy, wyko-
nany przez uczestni-
ków zajęć świetlico-
wych.

red.

W pierwszy weekend grudnia ciechanowski Bank Żywności  
w siedmiu sklepach na terenie miasta zebrał ponad 4 tony darów  
dla potrzebujących. Dzięki hojności mieszkańców produkty dotrą 
do blisko 15 tys. rodzin z okolic Ciechanowa.

święceniu 300 wolontariuszy Bank 
zebrał ponad 10 ton produktów, któ-
re trafią do najbardziej potrzebujących 
osób.

E.P.

Jasełka w wykonaniu podopiecznyvh świetlicyLiderka M. Lentowszczyk w towarzystwie darczyńców z klubu 
„Matsogi”: P. Szwejkowskiego i A. Reducha

Życzenia dzieciom złożył zastępca prezydenta C. Chodkowski
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Odśnieżajmy
 swoje posesje

Za oknami zima, wszędzie 
leży śnieg. Strażnicy patrolując 
miasto przypominają mieszkań-
com, że na właścicielach i zarząd-
cach prywatnych nieruchomości 
spoczywa obowiązek zimowego 
utrzymania jezdni i chodników 
na odcinkach przylegających do 
ich budynków. To właściciel i za-
rządca odpowiadają za odśnieże-
nie, usunięcie lodu i błota pośnie-
gowego. W razie nie dopełnienia 
tego obowiązku poszkodowany 
może domagać się odszkodowa-

Zimowe akcje straży miejskiej

nia od gospodarza zaniedbanego te-
renu. Ciechanowska Straż Miejska 

w ciągu najbliższych miesięcy 
będzie kontrolować stan zimo-

wego utrzymania dróg 
i chodników. W ra-
zie zauważenia 
uchybień strażnik 
może osobę odpo-

wiedzialną za złe utrzymanie ukarać 
grzywną do 500 zł. Funkcjonariusze 
będą też zwracać uwagę na zalegają-
cy na dachach śnieg oraz niebezpiecz-
ne dla przechodniów sople i nawisy 
śnieżne, które właściciel również ma 
obowiązek usunąć.

Zgłaszajmy przypadki 
bezdomności

Jeszcze zanim zaczęły się zimo-
we mrozy strażnicy podczas specjal-
nych patroli kontrolowali miejsca,  
w których zimą gromadzą się bez-
domni. Kiedy słupek rtęci spada dużo 

Ul. 17 Stycznia odśnieża Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

O standardach odśnieżania
Standardy odśnieżania to wytycz-

ne, których musi przestrzegać firma 
świadcząca usługę zimowego utrzy-
mania ulic. Standardy określają do-
celowy stan dobrze utrzymanej dro-
gi oraz dopuszczalne odstępstwa, na 
przykład w przypadku, kiedy obfite, 
długotrwałe opady śniegu uniemoż-
liwiają szybkie i skuteczne odśnie-
żenie. Wyższymi standardami od-
śnieżania (najwyższy standard to I) 
obejmuje się drogi z intensywnym ru-
chem kołowym, zapewniające miastu 
drożność komunikacyjną, drogi przy-
szpitalne, a także te, po których jeż-
dżą autobusy. To tłumaczy sytuację, 
w której jedne drogi są już oczyszczo-
ne a inne jeszcze czekają w kolejce. 
Wszystkiego naraz zrobić się nie uda, 
dlatego ustala się odpowiednią kolej-
ność prac.

Jak pracuje PUK
O przejezdność dróg miejskich 

i krajowych na terenie Ciechanowa 
troszczy się Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych. W październiku PUK 
wykonał przeglądy sprzętu. Przed-
siębiorstwo ma do dyspozycji: samo-
chód ciężarowy wyposażony w pług, 
2 samochody z pługami i posypywar-
kami, ciągnik z pługiem odśnieża-
jącym, ciągnik z naczepą piaskarki  
i pługiem, ładowarkę do załadunku 
soli i urządzenie do wytwarzania so-
lanki. Pracownicy firmy pełnią cało-
dobowe dyżury monitorując warun-

Każdy zarządca dba o swoje drogI
Zima obficie sypnęła białym puchem i zaczęło się odśnieżanie. 

Mieszkańcy dbają o swoje posesje i chodniki do nich przylegające,  
a czterej właściciele dróg dokładają starań, żeby ulice na terenie Cie-
chanowa były przejezdne. W naszym mieście częścią ulic opiekuje 
się gmina miejska, za swoje ulice odpowiadają zarządcy: powiatowy, 
wojewódzki i krajowy.

ki atmosferyczne. Przedsiębiorstwo 
jako jedyne stanęło do przetargu na 
zimowe utrzymanie miejskich ulic. 
Do połowy kwietnia przyszłego roku 
pracownicy PUK-u będą na bieżąco 
śledzić prognozy pogody i monitoro-
wać stan dróg. Na podstawie zebra-
nych danych będą podejmować decy-
zje o wyjeździe na drogi utrzymywane 
w II, III, IV i V standardzie.

Drogi powiatowe
Za stan dróg zarządzanych przez 

starostę, a położonych w granicach 
miasta, odpowiada Powiatowy Zarząd 
Dróg. PZD zajmie się zimowym utrzy-
maniem ulic: Kraszewskiego, Mazo-
wieckiej, Niechodzkiej, Śmiecińskiej, 
Widnej (od Granicznej do Leśnej), 
Kargoszyńskiej (od Gostkowskiej do 
Asnyka), Sońskiej, Kwiatowej, Le-
śnej, Nużewskiej, Kąckiej i Towaro-

wej. Telefony kontaktowe w sprawie 
zimowego utrzymania dróg do PZD 
Obwód Drogowy przy ul. Sienkiewi-
cza – (23) 672 47 47 , ul. Mazowiecka 
7 – (23) 672 54 14, 673 78 15.

Drogi pod nadzorem  
marszałka województwa
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-

wódzkich w Warszawie Rejon Dro-
gowy Ciechanów odpowiada za stan 
dróg wojewódzkich nr 615 (od gra-
nic miasta ul. Sienkiewicza do skrzy-
żowania z 17 Stycznia i ul. 17 Stycz-
nia do skrzyżowania z Tatarską), 616 
(Gruduska) i 617 (od granic miasta  
ul. Przasnyska i Wojska Polskiego). In-
formacje w sprawie zimowego utrzy-
mania tych ulic można uzyskać pod 
numerem telefonu (23) 673 44 11.

Drogi krajowe
O przejezdność dwóch krajó-

wek przebiegających przez Ciecha-
nów dba Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, która zleciła 
to zadanie Przedsiębiorstwu Usług 
Komunalnych. Droga krajowa nr 50  
w granicach miasta to ulice: Kasprza-
ka, Płońska i 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych do skrzyżowania z ul. Pułtu-
ską. Krajowa „60” biegnie ul. Płocką, 
Tatarską i Pułtuską. Telefony kontak-
towe w sprawie zimowego utrzyma-
nia krajówek: (23) 654 62 84 i 672 
23 05. Sprawy związane z przejezd-
nością dróg krajowych można także 
zgłaszać pod numerem akcji zimowej 
 (23) 654 96 56.                           A.G.

poniżej zera będą one w szczególny 
sposób sprawdzane przez funkcjona-
riuszy. Straż Miejska apeluje też do 
mieszkańców o zgłaszanie miejsc,  
w których zimą schronienia szukają 
osoby bezdomne. Informacje można 
przekazywać dzwoniąc pod numery 
telefonów: (23) 672 98 91 lub 674 92 
51. Takie zgłoszenie może uratować 
ludzkie zdrowie i życie.

Choinka 2010
Tuż przed Świętami Straż Miej-

ska, Policja oraz Straż Leśna cie-
chanowskiego Nadleśnictwa po raz 
kolejny patrolują miejskie lasy i tar-
gowiska, gdzie sprzedaje się świą-
teczne drzewka. W lasach na Krubinie  
i Śmiecinie funkcjonariusze spraw-
dzą, czy drzewka i gałęzie nie są niele-
galnie wycinane i wywożone. Na tar-
gowiskach będą też kontrolować, czy 
osoby sprzedające drzewka mają od-
powiednie zezwolenia, a choinki po-
chodzą z legalnych wyrębów. Każda 

osoba kupująca drzewko również 
może prosić sprzedawcę o poka-
zanie tych dokumentów przed za-
kupem.

Fajerwerki 2010
Kolejne kontrole strażnicy 

przeprowadzą przed Sylwestrem. 
Tym razem sprawdzać będą, czy 
fajerwerki oferowane przez cie-
chanowskich sprzedawców są bez-
pieczne i czy mają polskie instruk-
cje obsługi. Wraz z policją będą 
też obserwować, czy handlujący 
przestrzegają zakazu sprzedaży ar-
tykułów pirotechnicznych osobom 
niepełnoletnim. Będą również roz-
mawiać ze sprzedawcami o konse-
kwencjach udostępniania fajerwer-
ków osobom nieletnim i karach za 
brak odpowiednich oznaczeń doty-
czących bezpiecznego użytkowa-
nia środków pirotechnicznych.

 E.P.
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8 medali dla „Promyka”
W dniach 26-28 listopada zawodnicy ciechanowskiego „Promyka” wzię-

li udział w XIII Międzynarodowych Mistrzostwach Warszawy „Warsaw Cup”  
w taekwon-do olimpijskim. W turnieju startowało ponad pół tysiąca zawodni-
ków z kraju i zagranicy (m.in. Ukraina, Litwa, Kanada, Izrael). W kategorii ju-
niorów młodszych Dawid Obidziński zdobył złoty medal, a Martyna Szkoła wy-
walczyła brąz. W kategorii juniorów zawodnicy „Promyka” wrócili z czterema 
medalami: Michał Brym i Mateusz Golubiński zdobyli srebrne krążki, a Hubert 
Tomaszewski i Damian Suwiński brązowe. W konkurencjach sprawnościowych 
Jakub Wiśniewski wywalczył srebro, a Weronika Czapka brąz. Na zakończenie 
sezonu, w dniach 1-6 grudnia ciechanowianie przebywali na zaproszenie klubu  
z Vitebska na Białorusi na konsultacji szkoleniowej.

Szczypiorniści Juranda liderem tabeli
Piłkarze ręczni MKS Jurand Ciechanów w dalszym ciągu prezentują dobrą 

formę. 4 grudnia w 11. kolejce ligowej po zwycięstwie 49:30 nad AZS UKW 
Bydgoszcz nasi zawodnicy ponownie przejęli prowadzenie w tabeli. Ciecha-
nowianie zwyciężyli w 10 meczach sezonu, co jest największym osiągnięciem 
wśród 12 klasyfikowanych drużyn. Po jedenastu kolejkach nasi seniorzy mają  
20 punktów. Sukcesami mogą też pochwalić się młodsze roczniki Juranda. Mło-
dzicy pewnie pokonali 43:17 drużynę MKS Agrykola II Warszawa, juniorzy 
młodsi zwyciężyli 29:28 Kasztelana Sierpc, a drużyna juniorów wynikiem 36:35 
wygrała mecz z Orlen Wisłą Płock.

Międzynarodowy Memoriał Andrzeja Matusiaka
4 grudnia Ciechanów po raz siódmy był gospodarzem Międzynarodowego 

Memoriału Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów. W imprezie udział 
wzięło 11 zawodników i 11 zawodniczek z Francji, Litwy, Łotwy oraz Pol-
ski. W klasyfikacji turniejowej najlepsza okazała się reprezentacja Litewska  
z wynikiem 1069,7. Reprezentanci Polski z  CLKS „Mazovia” Ciechanów rów-
nież znaleźli się na turniejowym podium zajmując trzecie miejsce, nieznacznie  
(o 11 punktów) wyprzedzona przez przybyszów z Łotwy. Podczas Memoriału 
Agata Wróbel, kończąca swoją karierę zawodową medalistka olimpijska, po raz 
pierwszy wystąpiła w roli sędziego zawodów i odebrała podziękowania za repre-
zentowanie Polski na licznych zawodach. Gościem honorowym Memoriału była 
żona zmarłego już patrona turnieju, Ewa Matusiak.

MKS Ciechanów na podium 
Drużyna MKS Ciechanów zajęła trzecie miejsce w rozgrywanym 11 grudnia 

halowym turnieju gwiazdkowym w Drobinie. W turnieju udział brało 8 drużyn 
(w tym dwie drużyny gospodarza). Zawodnicy ciechanowskiego klubu prowa-
dząc w swojej grupie po pierwsze fazie turnieju zakwalifikowali się do półfinału. 
Ulegli zwycięzcy turnieju – Wiśle II Płock. W meczu o trzecie miejsce MKS po-
konał drużynę gospodarzy Skra Drobin B 6:4, zapewniając sobie trzecie miejsce 
w rozgrywkach. Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Olszewski z MKS 
Ciechanów, który zdobył 7 goli.

red.
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Zawodnicy „Promyka” wraz z trenerami

W akcję wspieraną przez Urząd 
Miasta zaangażowały się spółki 
miejskie: PUK (właściciel schroni-
ska) oraz ZKM. 10 grudnia ponad 
200. lokatorów przytuliska odwie-
dziło ponad 500 Mikołajów z cie-
chanowskich szkół. W akcję zaan-
gażowali się: Miejskie Przedszkola 
Nr 1, 3. 5, 6, 8, 10, Szkoły Podsta-
wowe Nr 3, 4, 5, 6, 7, Społeczna 
Szkoła Podstawowa STO, Gimna-
zja Nr 1, 3, STO, TWP, Specjalny 

Mikołaj nie zapomniał  
o psich sierotach 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,  
I i II Liceum Ogólnokształcące oraz 
Zespól Szkół Nr 1. Były też dele-
gacje z Miejskiego Przedszkola  
Nr 4 w Działdowie oraz Szkół Pod-
stawowych z Gorysz, Szulmierza  
i Sońska. Do zbiórki przyłączyli się 
też indywidualni darczyńcy, czytel-
nicy i bibliotekarze z bibliotek pu-
blicznych oraz pracownicy Urzędu 
Miasta.

K.D.

Blisko 5 ton jedzenia – to rekordowy bilans mikołajkowej 
zbiórki, przeprowadzonej po raz 14 w schronisku dla bezdom-
nych zwierząt w Pawłowie. Przekazane dary: 2560 kg suchej 
karmy, 980 kg makaronu, 870 kg kaszy i ryżu, 540 kg puszek 
uzupełnią pożywienie zwierząt. Przydadzą się też sprezentowa-
ne koce i miski.

Trwa przebudowa parkingu przed wejściem do USC

Miasto ogłosiło przetarg na bieżące utrzymanie dróg gminnych będą-
cych w zarządzie Prezydenta Miasta Ciechanów w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r. Oferty można składać do 30 grudnia w Biurze Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1, stanowisko nr 7. Spe-
cyfikacje istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Wydziale 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska (ul. 17 Stycznia 60B) lub na 
stronie internetowej www.bip.umciechanow.pl. Otwarcie ofert nastąpi 
tego samego dnia o godz. 10.00.                            

 red.

Trwa przetarg na bieżące 
utrzymanie dróg

Schronisko odwiedziła zastępca prezydenta E. Gładysz

Schroniskowy magazyn zapełnił się żywnością
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Młodzi aktorzy zaczęli przedsta-
wienie siedząc wśród publiczności. 
Pośród mijających się ludzi-aktorów 
pojawiła się „dusza”, która bolejąc nad 
brakiem kontaktów międzyludzkich 
zmuszała ich do refleksji nad życiem. 
Na zakończenie zainspirowani przez 
dusze aktorzy podzielili się świateł-
kiem pojednania z publicznością. 

Teatr powstał w listopadzie 2009 
roku. Jego celem było przygotowanie 
spektaklu profilaktycznego dotyczą-
cego problemu narkomanii. Premiera 
odbyła się w maju podczas Między-
narodowego Festiwalu Teatralnego 

Bliskie spotkanie z Teatrem Moment

Cytat miesiąca 
Druga sesja Rady Miasta. Waldemar Wardziński kończy swoje wystą-

pienie po zaprzysiężeniu na prezydenta: – Jeszcze raz serdecznie wszystkim 
państwu dziękuję i zapraszam do roboty na kolejne 4 lata. W chwilę później 
radni składają pierwsze interpelacje. W. Wardziński: – I takie są konsekwen-
cje, jak się od razu wzywa do roboty…

9 grudnia w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej 
„STUDIO” odbył się drugi spektakl Teatru Moment. Przedstawienie 
w reżyserii Marty Lewonowskiej – Tolsdorf to interpretacja samot-
ności i pojednania w wykonaniu ciechanowskiej młodzieży. 

Mikołaj odwiedził STUDIO

W bajkowy nastrój wprowa-
dził ich św. Mikołaj, elf i śnieżyn-
ka. Goście opowiadali widzom  
o tajnikach ciężkiej, przedświątecz-
nej pracy nad pakowaniem prezentów 
i sprawdzaniem listów od grzecznych 

Stanisław Baj, Michał Borys, 
Wojciech Cierniewski, Marcin Jurkie-
wicz, Tomasz Malinowski, Paweł No-

5 grudnia wielbiciele jednośladów 
z klubu „Wolny Wydech”, Stowarzy-
szenie PsychoART i członkowie Cie-
chanowskiego Klubu Motocyklowego 
wyruszyli spod Zamku Książąt Ma-
zowieckich. Lawetę pełną brodatych 
„dziadków” eskortowały samocho-
dy straży pożarnej. Odwiedzili dzieci 
z bloków przy ul. Wojska Polskiego. 
Uszczęśliwili też młodych pacjentów 
ciechanowskiego szpitala, wręczając 

Obraz i jego twórca – konfrontacja 

cuń, Tomasz Nowak, 
Aleksander Olszew-
ski, Czesław Radz-
ki, Andrzej Rysiński, 
Ryszard Sekuła, Le-
szek Sokoll, Krzysz-
tof Wachowiak, Piotr 
Wachowski, Apo-
loniusz Węgłowski, 
Artur Winiarski, Ma-
rzanna Wróblewska, 
Marek Wyrzykowski 
– każdy z nich pró-
buje odpowiedzieć na 

pytanie, czym jest dla 
niego przestrzeń malarstwa. Ekspozy-
cję można oglądać do 20 stycznia. 

K.D.    

Wiernego widza wychowuje się od najmłodszych lat

Od lewej: kurator wystawy A. Winiarski i gospodarz Galerii 
„C” M. Zalewski

Mikołaje na motocyklach
Ryk silników motocyklowych i powiewające na wietrze białe bro-

dy zmotoryzowanych Mikołajów to niecodzienna kombinacja. Już 
po raz trzeci w Ciechanowie zorganizowano akcję „Mikołaje na mo-
tocyklach”.

drobne upominki przekazane przez 
ludzi dobrej woli. Maskotki, szkolne 
przybory, słodycze i inne drobne upo-
minki wywołały uśmiech. Największe 
emocje jednak wzbudziło pojawienie 
się samych Mikołajów. Panie z od-
działu dziecięcego opiekujące się ma-
luchami dostały róże. Akcję mikołaj-
kową zakończyła wizyta w Placówce 
Opiekuńczo-Wychowawczej w Go-
łotczyźnie.                                     E.P.

„Przestrzeń malarstwa” to najnowsza wystawa, jaką 17 grudnia 
otwarto w Galerii „C”. Ekspozycja obejmuje prace 18. artystów pre-
zentujących różnorodne tworzywa i postawy twórcze. 

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta 4 grudnia Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO zaprosił dzie-
ci i młodzież na przedstawienie „W krainie św. Mikołaja”. Spektakl  
w wykonaniu aktorów z Krakowa bardzo spodobał się najmłodszym. 

dzieci. Wypełniona sala co chwila 
rozbrzmiewała śpiewem  i śmiechem. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zabawy i konkursy oraz niespodzianki 
ufundowane przez prezydenta Walde-
mara Wardzińskiego.

P.H.

DIONIZJE. Obecnie gru-
ba liczy ponad 30 osób. 
Spotkania odbywają się  
w każdy wtorek i czwar-
tek o godz. 16.15 w COEK 
„Studio” (ul. Pułtuska 20A, 
I piętro). Mile widziane są 
kolejne osoby chcące kre-
atywnie spędzić czas.                            

P.H.


