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Marsz nordic 
walking 

300 tys. zł dotacji  
dla JURANDA
W sierpniu prezydent Ciechanowa ogłosił kon-
kurs na zadanie pod nazwą „Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miej-
skiej Ciechanów”. Wpłynęły dwie oferty. Komisja 
konkursowa oraz Komisja Kultury i Sportu Rady 
Miasta Ciechanów wybrały propozycję Miejskiego 
Klubu Sportowego JURAND. Przyznane 300 tys. 
zł pomogą naszym szczypiornistom pokryć kosz-
ty udziału w rozgrywkach PGNiG Superligi Piłki 
Ręcznej Mężczyzn. – To pierwsza transza środków, 
jakie miejski samorząd wygenerował na wspieranie 
zawodników JURANDA. W przyszłym roku przeka-
żemy na ten cel kolejne kilkaset tysięcy złotych – za-
powiada zastępca prezydenta Cezary Chodkowski. 

red.

Przedstawienie  
dla dzieci w STUDIO
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO  
zaprasza na widowisko dla dzieci „Och, Tośka!”. Teatralna 
opowieść o małej dziewczynce zostanie zaprezentowana  
30 września o godz. 17.00 w siedzibie COEK „Studio”  
przy ul. Pułtuskiej 20a. Wstęp bezpłatny. 

Budowa wewnętrznej pętli miejskiej, najwięk-
sza inwestycja drogowa w historii Ciechanowa, 
dofinansowana ponad 100 milionami zł przez UE, 
napotkała na trudności z najmniej spodziewanej 
strony. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego nie wy-
raził zgody na budowę skrzyżowań pętli z drogami 
powiatowymi. Miasto bez przeszkód uzyskało zgo-
dę Zarządu Województwa Mazowieckiego na budo-
wę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi: Wojska 
Polskiego, Mławską i Sienkiewicza oraz Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na skrzyżo-
wania z „krajówkami” – Płocką, Płońska, Pułtuską 
i Kasprzaka.
„Zarząd nie widzi możliwości zawarcia porozu-
mienia w tym zakresie” – czytamy w piśmie pod-
pisanym przez starostę Sławomira Morawskiego. 

Zarząd powiatu nie zgadza się na budowę 
skrzyżowań dróg powiatowych z pętlą miejską

Zamiast tego zarząd powiatu zaproponował miastu 
przejęcie całych krzyżujących się z pętlą dróg po-
wiatowych: Kargoszyńskiej, Kwiatowej, Śmieciń-
skiej, Leśnej i Niechodzkiej. Zamiast potrzebnych 
miastu 505 metrów – aż 7 km. Zaraz potem prezy-
dent Waldemar Wardziński zwrócił się do starosty 
z prośbą o ponowne przeanalizowanie wniosku. 
„Jesteśmy gotowi spotkać się z zarządem powia-
tu w celu szczegółowego zapoznania członków 
zarządu z dokumentacją projektową pętli miejskiej 
i omówienia roli tego zadania dla rozwoju miasta 
i powiatu ciechanowskiego” – napisał prezydent. 
Odpowiedź przyszła następnego dnia: „stanowisko 
zarządu powiatu nie uległo zmianie i prosimy  
o traktowanie go jako ostatecznego”. 

E.B.
Więcej na ten temat w relacji z sesji na str. 5

Wybory  
do Sejmu i Senatu
9 października ruszymy do urn wybierać na-
szych przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Lo-
kale wyborcze otwarte będą od 7.00 do 21.00. 
W wyborach do Sejmu RP, wyborcy Ciechano-
wa będą głosować na listy kandydatów  
z okręgu wyborczego nr 16. W wyborach do 
Senatu zagłosujemy na kandydatów z okręgu 
 nr 39. Wyborcy niepełnosprawni, którzy zgło-
sili wcześniej taką potrzebę będą mogli głoso-
wać poza miejscem zamieszkania w lokalach 
wyborczych dostosowanych do ich potrzeb. 
Przysługuje im także prawo głosowania kore-
spondencyjnego oraz korzystania z nakładek  
na karty do głosowania sporządzonych  
w alfabecie Braille’a. Osoby niewidzące mogły 
również ubiegać się o przesłanie pakietu wy-
borczego do rąk własnych. Za pośrednictwem 
pełnomocnika mają prawo głosować wyborcy 
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności oraz ci, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 
75 lat. Tu również konieczne było pisemnie 
zgłoszenie do Prezydenta Miasta Ciechanów.

16 września w Studiu im. A. Osieckiej Polskiego Radia 
w Warszawie rozstrzygnięty został prestiżowy plebi-

scyt „EURO-GMINA EURO-PARTNER” województwa 
mazowieckiego. W skład Kapituły plebiscytu wchodzili 

profesorowie ekonomii, przedstawiciele izb rzemieślniczych 
i stowarzyszeń biznesowych, eksperci z urzędów: marszałkow-

skiego i wojewódzkiego oraz przedstawiciele mediów. Po wnikli-
wej ocenie sposobu zarządzania jednostkami samorządu terytorialne-

go, aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych  
w latach 2009-2011 i działalności w różnych dziedzinach 
życia społecznego zaszczytny tytuł Prezydenta Roku w woje-
wództwie mazowieckim otrzymał prezydent Ciechanowa  
Waldemar Wardziński.                                                        red.

W. Wardziński  
Prezydentem Roku

Prezydent Ciechanowa oraz 
mistrz Polski Krzysztof 
Człapski zapraszają 1 paź-
dziernika na I Ciechanow-
ski Marsz Nordic Walking. 
Ochotnicy wyruszą z dep-

taka – zbiórka przy zegarze słonecznym. Trasa: 
ul. Warszawska, Sierakowskiego, Wyrzykow-
skiego, 17 Stycznia, aleja nad rzeką w parku  
J. Dąbrowskiego, park M. Konopnickiej.  Chęt-
ni wezmą tam udział w zawodach na czas.

Te ulice powiatowe wymagają dużych nakładów

Ul. Kargoszyńska Ul. Leśna Ul. Niechodzka



72. rocznica wybuchu  
II wojny światowej
1 września na cmentarzu komunalnym przy kwa-
terze poległych żołnierzy odbyły się uroczystości 
związane z 72. rocznicą wybuchu II wojny świa-
towej. Po mszy św. polowej złożono kwiaty na 
mogiłach żołnierzy września 1939 r. W obchodach 
udział wzięli kombatanci, władze miasta i powia-
tu, poczty sztandarowe, młodzież ciechanowskich 
szkół oraz mieszkańcy Ciechanowa. – Wrzesień to 
piękny miesiąc, łagodny koniec lata, cichy początek 
złotej polskiej jesieni. Ale dla pokolenia naszych 
dziadków, rodziców to czas szczególny. Powraca-
ją wspomnienia tragicznych przeżyć, świst bomb, 
utrata bliskich, domu, rozpacz, strach, gorycz klęski 
i buta zwycięzców. 72 lata temu to był czas rozłąki 
i strachu o walczących na froncie, z których wielu 
– zbyt wielu – nie powróciło do domu – powiedział 
w swoim przemówieniu prezydent Waldemar War-
dziński. 

Tyflobus – widzieć więcej...
2 września na miejskim deptaku (u wylotu ul. Nad-
fosnej) Fundacja Szansa dla Niewidomych przepro-
wadziła akcję, której celem było pokazanie,  
że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować 
brak widzenia. Wolontariusze i pracownicy Fun-
dacji zaprezentowali narzędzia, za pomocą których 
niewidomi i niedowidzący mogą być samodzielni  
w życiu. Przedstawione zostało też udźwiękowie-
nie, mapy i wypukłe plany pozwalające niewido-
mym na bezpieczne poruszanie się po otoczeniu. 
Zainteresowani mieli możliowość zasięgnięcia po-
rad u specjalistów do spraw rehabilitacji. 

Pożyczki dla małych firm
Korzystne pożyczki na dobry start lub w celu za-
pewnienia dynamicznego rozwoju firmy proponu-
je Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. 
Realizowany przez Fundusz „Mazowiecki Program 
Pożyczkowy dla Mikro, Małych i Średnich Przed-
siębiorstw” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013 umożliwia uzyskanie niskooprocentowanej 
pożyczki, z dogodnym okresem spłaty i półroczną 
karencję w spłacie rat kapitałowych. Zachęcamy 
do odwiedzenia stron internetowych mrfp.pl oraz 
www.korzystnepozyczki.pl. Znajdują się tam szcze-
gółowe informacje, wykaz koniecznych dokumen-
tów i formularze.
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Żeńska liga piłki nożnej
Ruszyły rozgrywki II ligi w piłce nożnej. 3 wrze-
śnia na obiekcie MOSiR drużyna żeńska Miejskie-
go Klubu Sportowego „Ciechanów” pokonała KS 
Raszyn 2:1. Kolejne mecze nasze zawodniczki ro-
zegrają też na boisku o sztucznej nawierzchni znaj-
dującym się przy miejskim stadionie w terminach: 
21 września o godz. 12.00 (KS Kinga Krasnystaw), 
1 października o godz. 15.00 (TKKF Grójec), 22 
października o godz. 12.00 (GLKST Tytan Wiszni-
ce) i 5 listopada o godz. 12.00 (ŁKS Korona Łasz-
czów).  

Ruszyła szkoła dla Rodziców
Zgodnie z zadaniami określonymi w Miejskim Pro-
gramie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Urząd Miasta 
Ciechanów zorganizował „Szkołę dla Rodziców”. 
Oferta kierowana jest do wszystkich rodziców  
i opiekunów – mieszkańców naszego miasta, chcą-
cych rozwijać i doskonalić swoje kompetencje wy-
chowawcze. Zajęcia, które rozpoczęły się  
15 września  prowadzi wyspecjalizowany psycho-
log. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 
Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 1A, tel. (23) 673 49 64 lub 673 53 70.

Wspomnienie napaści  
na Polskę
17 września, w 72 rocznicę napaści ZSRR na 
Polskę na cmentarzu komunalnym zostały złożo-
ne kwiaty pod symbolicznym pomnikiem – gro-
bem zamordowanych na Wschodzie. Organizato-
rem uroczystości, w której uczestniczyły władze 
Ciechanowa był Związek Sybiraków i Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Msza w inten-
cji pomordowanych została odprawiona w kościele 
św. Piotra. 

Spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi
19 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
odbyło się spotkanie poświęcone współpracy samo-
rządu z organizacjami pozarządowymi. Omówiono 
programu współpracy samorządu z sektorem NGO 
na 2012 rok, przedstawiono projekt budżetu, poka-
zano nowe wzory ofert. Propozycje oraz uwagi do 
programu można składać w formie pisemnej do 30 
września. Prezes Banku Żywności Dorota Jezierska 
opowiedziała o działalności Centrum Wolontariatu, 
a Małgorzata Bartczak poinformowała o zbiórkach 
żywności, które zostaną przeprowadzone w najbliż-
szym czasie w naszym mieście: „Podziel się posił-
kiem” – 23 i 24 września, a „Świąteczna Zbiórka 
Żywności” – 4 i 5 grudnia.

Konkurs  
o Marii Skłodowskiej-Curie
W związku z obchodami Roku Marii Skłodowskiej-
Curie Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie or-
ganizuje ogólnopolski konkurs internetowy na temat 
życia i działalności polskiej noblistki. Konkurs jest 
otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Orga-
nizatorzy szczególnie zapraszają do współpracy 
nauczycieli, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 
Pytania konkursowe dostępne są od 1 wrześ - nia  
do 30 listopada na platformie na platformie  
e-learningowej Moodle. Laureaci otrzymają atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu do-
stępny jest na stronie Biblioteki www.bpciechanow.
edu.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 
(23) 672 33 77.

Minister sportu gościł  
w Ciechanowie

22 sierpnia Ciechanów odwiedził minister sportu  
i turystyki Adam Giersz, który spotkał się w ratuszu 
z prezydentem Waldemarem Wardzińskim i jego 
zastępcą Cezarym Chodkowskim. Rozmawiano  
o inwestowaniu przez miejski samorząd w infra-
strukturę sportową, głównie obiekty budowane  
z myślą o dzieciach i młodzieży. Minister wziął 
też udział w międzynarodowym sympozjum po-
święconym walce z dopingiem. Sympozjum było 
preludium Mistrzostw Europy juniorek i juniorów 
do lat 17 w podnoszeniu ciężarów, jakie rozegrano 
w naszym mieście w dniach 21-28 sierpnia w hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego. O wynikach mi-
strzostw czytaj na str. 9.

Przyznano 2 Złote Klucze
Rozstrzygnięty został XV Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratu-
sza”. Jury przyznało dwie równorzędne pierwsze 
nagrody. Złote Klucze pojadą do Młocka i Mogilna, 
ich zdobywcami zostali Joanna Olczak i Mirosław 
Puszczykowski. Wyróżnienia pieniężne otrzyma-
li: Anna Piliszewska z Wieliczki, Maria Szczepan-
kowska z Warszawy, Paulina Bobel z Woli Sobie-
skiej, Janina Janakakos-Szymańska z Ciechanowa 
oraz Anna Tymińska z Pułtuska. Nagrodę specjal-
ną za utwór o tematyce związanej z Ciechanowem 
przyznano Zofii Humięckiej z Ciechanowa. Jury 
postanowiło też wyróżnić dyplomami honorowymi: 
Annę Paprocką z Zembrzusa Wielkiego, Izabelę 
Dąbrowską z Ciechanowa, Grażynę Dylewską  
z Mławy i Joannę Kapczyńską z Sońska. Do wyda-
nia debiutanckiego tomiku wierszy zarekomendow-
no Paulinę Bobel, w rezerwie Janinę Janakakos-
Szymańską. Tak, jak w latach ubiegłych patronat 
nad konkursem objął prezydent miasta.

Powakacyjny rozkład jazdy
Od 1 września linia „1” wróciła do funkcjonowania 
według rozkładu jazdy obowiązującego przed wa-
kacjami. Na prośbę mieszkańców ZKM wprowadza 
też korekty w funkcjonowaniu linii „2” i „6” w dni 
powszednie oraz linii „0”, „8” i „12” w dni powsze-
dnie, soboty, niedziele i święta. Szczegóły na stro-
nie internetowej www.zkmciechanow.pl,  
pod numerem tel. (23) 672 23 06 oraz na tablicz-
kach z rozkładami jazdy na przystankach komuni-
kacji miejskiej.
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nie na własność Skarbu Państwa – wskazuje prezy-
dent Waldemar Wardziński.

Starosta zwleka,  
potem odmawia darowizny
Chociaż termin pierwszego posiedzenia sądu wy-
znaczony został na 17 maja, wniosek prezydenta 
o darowiznę nadal nie został rozpatrzony. Starosta 
zwlekał z odpowiedzią, choć wiedział już, że Woje-
woda Mazowiecki odmówił akceptacji jego planów 
sprzedaży Polonii w otwartym przetargu. Co wię-
cej, w czasie rozprawy sądowej, pełnomocnik pro-
cesowy starosty nie potrafił udzielić odpowiedzi  
– zarówno na pytanie sądu jak i pełnomocnika 
Gminy Miejskiej Ciechanów – jaka jest decyzja sta-
rosty w sprawie wniosku prezydenta.
Wobec braku merytorycznego rozstrzygnięcia tego 
wniosku sąd odroczył rozprawę. Kilka dni po posie-
dzeniu sądu Starosta Ciechanowski poinformował 
władze miasta, iż odmawia dokonania darowizny 
nieruchomości.

Miasto chce spełnić żądania  
starosty, ale ten się nie zgadza
W tej sytuacji, 8 lipca, na kolejnej rozprawie sądo-
wej pełnomocnik procesowy miasta zaproponował 
zawarcie ugody, mocą której Gmina Miejska Cie-
chanów zobowiązałaby się do wydania spornej nie-
ruchomości w terminie 30 dni. Pomimo tego,  
że ta propozycja w całości spełniała żądanie Staro-
sty Ciechanowskiego, jego pełnomocnik proceso-
wy, po telefonicznej konsultacji ze swoimi moco-
dawcami, nie zgodził się na ugodowe zakończenie 
sporu. Na zgodny wniosek stron termin kolejnej 
rozprawy został odroczony do dnia 30 sierpnia 
2011 r. 

Kierownik Wydziału Geodezji  
czeka pod Polonią
Żeby nie przeciągać sprawy miasto chce oddać 
klucze od budynku i formalnie przekazać Polo-

Ta sprawa powinna zakończyć się ugodą  
a nie wyrokiem – stwierdza sąd
Władze miasta chciały przywrócić Polonię do stanu dawnej świetności i uczynić z niego placówkę kultury. – Parter budynku to idealna loka-
lizacja na miejsce spotkań ciechanowian – galeria, klubokawiarnia i scena dla kameralnych występów w jednym. I piętro chcielibyśmy przezna-
czyć na sale zajęć tanecznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych. II piętro służyłoby pracownikom Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej „Studio” oraz organizacjom pozarządowym, działającym w sferze kultury – mówi prezydent Waldemar Wardziński. – Wystarczy 
prześledzić przebieg starań miasta o nabycie praw do Polonii. One niezbicie dowodzą naszej determinacji, by ocalić XIX-wieczny budynek daw-
nego hotelu przed dewastacją. Żeby go wyremontować miasto dysponuje niezbędnymi środkami, w przeciwieństwie do Starostwa Powiatowego  
w Ciechanowie.

Tak zagospodarowany budynek byłby dopełnie-
niem publicznej przestrzeni, jaka pojawiła się  
w śródmieściu po modernizacji ul. Warszawskiej  
i przekształceniu jej w deptak. Dziś 
deptak w sposób naturalny – jak żadne 
inne miejsce w mieście – przyciąga 
naszych mieszkańców: zarówno mło-
dzież, jak rodziców z małymi dziećmi 
oraz seniorów. Położony centralnie 
budynek Polonii w zgodnej opinii 
mieszkańców, obecnych i dawnych 
władz miasta powinien stać się jedną  
z wizytówek Ciechanowa i służyć lo-
kalnej społeczności.

Burzliwa historia niczyjej 
nieruchomości
Po II wojnie światowej Polonia była 
„niczyja”. Jako mienie pożydowskie, 
bez spadkobierców, przez długie lata 
była administrowana przez Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej.  
24 lutego 1992 r. Urząd Rejonowy  
w Ciechanowie protokołem przekazał 
nieruchomość nieodpłatnie w użytko-
wanie Urzędu Miejskiego. W taki spo-
sób Gmina Miejska Ciechanów zyskała 
tytuł prawny do władania Polonią. Administrato-
rem budynku w imieniu miasta został TBS, miasto 
ponosiło koszty utrzymania budynku. Przez lata 
miasto starało się, żeby ostatecznie uregulować stan 
prawny Polonii.

Polonia staje się własnością  
Skarbu Państwa
 – Wspomagaliśmy mocno służby starosty, żeby ten 
majątek mógł być przejęty przez Skarb Państwa, 
a w konsekwencji potem skomunalizowany. Rzecz 
jasna nie po to harowaliśmy, żeby zasilać Skarb 
Państwa dodatkowym majątkiem, tylko po to, żeby 
pozyskać go na rzecz miasta – mówi prezydent. 
Lata starań zostały uwieńczone sukcesem i jesienią 
ubiegłego roku sąd przyznał Skarbowi Państwa pra-
wo własności. Miasto złożyło wniosek o komunali-
zację nieruchomości, ale to okazało się niemożliwe 
ze względów formalnych – za krótki był okres za-
siedzenia (miasto zarządzało nią od 1992 roku). Ale 
samorząd mógł otrzymać nieruchomość w drodze 
darowizny. O to też prezydent wystąpił do starosty, 
który jest przedstawicielem Skarbu Państwa na te-
renie powiatu. Zgody nie było, był za to pozew  
o eksmisję, który Starosta Ciechanowski złożył  
w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie 3 marca  
2011 r. W pozwie zażądał od Gminy Miejskiej  
Ciechanów opróżnienia i wydania nieruchomości.

Starosta składając pozew  
wypowiedział umowę
Składając pozew starosta tym samym dokonał 
wypowiedzenia umowy, na mocy której miasto 
od 1992r. władało tym obiektem. Gmina Miejska 
Ciechanów straciła tytuł prawny do nieruchomości. 
Warto zaznaczyć, że miasto nigdy nie podważało, 
że właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. 
– Przecież sami się o to postaraliśmy, zebraliśmy 
wszystkie dokumenty, żeby Polonia przeszła praw-

nię staroście. Prosi o odbiór 26 sierpnia. Tego dnia 
Wiesław Szamański, kierownik Wydziału Geodezji 
Urzędu Miasta czeka na przedstawiciela starosty 

pod budynkiem na Wraszwskiej 34. 
Nikt nie przychodzi. 
Dzień wcześniej do Urzędu Miasta 
wpływa pismo starosty. Sławomir 
Morawski informuje, że jest gotów 
przejąć nieruchomość pod pewnymi 
warunkami. W piśmie czytamy:  
„Z uwagi na wieloletnie posiada-
nie tej nieruchomości przez Gminę 
Miejską Ciechanów koniecznym jest 
dołączenie do protokołu przeka-
zania jako jego integralnej części 
oceny stanu technicznego obiektu na 
dzień zwrotu właścicielowi sporzą-
dzonej prze osobę uprawnioną. (…) 
Ponadto załącznikiem do protokołu 
muszą być kopie protokołów prze-
glądów okresowych dokonywanych 
w ciągu ostatnich 10 lat przez po-
siadacza nieruchomości  
i wszystkie zawierane w tym okresie 
przez gminę miejską umowy cywil-
noprawne, których przedmiotem jest 

wymieniona nieruchomość, a także szczegółowy 
opis poszczególnych pomieszczeń oraz ich wyposa-
żenie”.

Żądania starosty są niczym  
nieuzasadnione – stwierdza sąd
Na kolejnej rozprawie znów nie dochodzi do ugo-
dy. Miasto o nią wnioskuje, ale pełnomocnik staro-
sty podtrzymuje cytowane wyżej żądania. Sąd odra-
cza rozprawę do 9 września, kiedy orzeka, że gmina 
powinna opuścić nieruchomość, ponieważ obecnie 
nie posiada do niej tytułu prawnego. Jednocześnie 
sąd odstąpił od obciążenia miasta kosztami procesu, 
zaznaczając, że sprawa powinna zakończyć się dwa 
posiedzenia wcześniej, kiedy miasto proponowało 
staroście ugodę. Sąd uznał również, że dodatkowe 
żądania, stawiane przez Starostę jako warunek ode-
brania nieruchomości, są niczym nieuzasadnione  
i pozostają bez podstawy prawnej. – W ocenie sądu 
niczym nieuzasadnione były dodatkowe żądania 
starosty dotyczące spełnienia jakichś warunków  
dla odebrania tejże nieruchomości. Bo jak wskazuje 
dzisiejsze orzeczenie sądu, sąd tych warunków nie 
nałożył, bo nie ma podstaw prawnych, żeby to zro-
bić – stwierdził sędzia Daniel Mychliński.

Byłoby nieuzasadnione  
obciążanie gminy kosztami
Sąd nie obciążył miasta kosztami procesu. – Po-
nieważ sprawa powinna zakończyć się ugodą, a nie 
wyrokiem, sąd w punkcie drugim orzeczenia odstą-
pił od obciążania gminy miejskiej kosztami procesu. 
W ocenie sądu w tych okolicznościach sprawy było-
by nieuzasadnione obciążanie gminy takimi koszta-
mi – powiedział sędzia. – W ocenie sądu pozostaje 
niezrozumiałe, dlaczego ta sprawa nie zakończyła 
się wcześniej na etapie ugody. Dzisiejsze rozstrzy-
gnięcie sądu tak naprawdę powinno być zbędne, 
ponieważ przynajmniej 2 posiedzenia wcześniej 
strony powinny zawrzeć ugodę.

Ewa Blankiewicz

Kierownik Wydziału Geodezji Urzędu Miasta W. Szymański bezskutecznie czekał na przedsta-
wicieli Starostwa Powiatowego
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uchwały Rady miasta Ciechanów 
podjęte na X sesji 25 sierpnia 2011 r.

nr 118/X/2011 w sprawie obsadzenia mandatu radnego.
nr 119/X/2011 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Ciechanów.
nr 120/X/2011 zmieniająca Uchwałę Nr 6/I/10 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów 
liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ciechanów, 
zmienionej Uchwałą Nr 14/III/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
28 grudnia 2010 roku oraz Uchwałą Nr 15/III/10 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010 roku.
nr 121/X/2011 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
nr 122/X/2011 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania  
w wyborach ławników do sądów powszechnych.
nr 123/X/2011 w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu  
w Ciechanowie.
nr 124/X/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
nr 125/X/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
nr 126/X/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
nr 127/X/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości.
nr 128/X/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości.
nr 129/X/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozu-
mienia z Gminą Sońsk na powierzenie realizacji zadania publiczne-
go dotyczącego możliwości korzystania przez mieszkańców Gminy 
Sońsk z usług Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A i B”  
w Ciechanowie. 
nr 130/X/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 107/IX/2011 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia 
opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ciechanowie.
nr 131/X/2011 w sprawie określenia wymagań jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na obszarze 
miasta Ciechanów.
nr 132/X/2011 w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Ciecha-
nów zadania  z zakresu właściwości Powiatu Ciechanowskiego.
nr 133/X/2011 w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Ciecha-
nów zadania z zakresu właściwości Województwa Mazowieckiego. 
nr 134/X/2011 w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Ciecha-
nów zadania z zakresu właściwości Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad.
nr 135/X/2011 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze prze-
targu.
nr 136/X/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/XXXVI/09 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zby-
cia nieruchomości komunalnej z bonifikatą oraz zwolnienia  
z obowiązku jej zbycia w przetargu.
nr 137/X/2011 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania Be-
aty Marii Kuchalskiej reprezentowanej przez pełnomocnika radcę 
prawnego Roberta Rogulskiego do usunięcia naruszenia prawa 
„znajdującego się w treści Uchwały Rady Miasta Ciechanów  
Nr 109/IX/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia 
uchwały w części dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży lokalu 
położonego w Ciechanowie przy  ul. Adama Asnyka 15”.
nr 138/X/2011 w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w obwodach 
głosowania na terenie miasta Ciechanów.
nr 139/X/2011 w sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów 
odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej.
nr 140/X/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2011-2032.
nr 141/X/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2011.
nr 142/X/2011 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Warszawie skargi Pani Beaty Marii Kuchal-
skiej na Uchwałę Rady Miasta Ciechanów nr 109/iX/2011 z dnia  
30 czerwca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w części dotyczą-
cej przeznaczenia do sprzedaży lokalu położonego w Ciechanowie, 
przy ul. Adama Asnyka 15.

Pełna treść uchwał 
znajduje się na stronie internetowej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych
krzysztof łyziński poruszył problem zalewania podczas opadów ul. Lechonia. Problem nasilił 
się w momencie zakupienia działki, przez którą woda zbierająca się odpływała do pobliskiego 
rowu. Właściciel działki odgrodził się fundamentem od ul. Lechonia, co zagrodziło odpływ wody. 
Interwencje służb miejskich i straży pożarnej nie rozwiązują sytuacji. Zdaniem radnego jedynym 
wyjściem byłoby wybudowanie tej ulicy.
Tomasz kałużyński prosił o dopilnowanie, aby jeszcze przed zakończeniem robót wykonano 
odpowiednie oznakowanie ścieżki rowerowej w przebudowywanej ul. Wojska Polskiego. Mówił 
o uruchomieniu programu zakładającego unijne dofinansowanie modernizacji miejskich targowisk 
w ramach „programu rozwoju obszarów wiejskich” oraz wyróżnieniu gimnazjów z Ciechanowa: 
Społecznego Gimnazjum STO i MZS Nr 2, nagrodzonych w programie samorządu Mazowsza 
„Zagrajmy o sukces”. Radny chciał się też dowiedzieć. jakie stanowisko zamierzają zająć władze 
miasta w sprawie możliwości przejmowania przez jednostki samorządu terytorialnego dworców 
kolejowych wraz z zajętymi pod nie gruntami.
dariusz Węcławski zasygnalizował, że zmiana organizacji ruchu na ul. Szymanowskiego może 
prowadzić do niebezpiecznego wymuszania pierwszeństwa (po zmianie z tą ulicą krzyżują się 
drogi równorzędne). Interpelował też w sprawie zmianie lokalizacji postoju taksówek na terenie 
szpitala i postulował utworzenie postoju na osiedlu 40-lecia i Jeziorku. Zapytał  również, ile 
wydano licencji na prowadzenie taksówek. Radny chciał się dowiedzieć, czy byłe składowisko 
odpadów wielkogabarytowych usytuowane kiedyś za cmentarzem na Gostkowskiej oraz wysoki 
poziom wód gruntowych w zbliżonej do rzeki części cmentarza nie stwarzają zagrożenia epide-
miologicznego.
józef Borkowski zapytał, czy rozkopanie terenu między Zieloną Ścieżką a częścią Placu Ko-
ściuszki, gdzie prowadzona jest przez ZWiK przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest konse-
kwencją dalszego toku tych robót. Zauważył też, że tłuczeń, który jest używany do zabezpieczenia 
tego miejsca rozjeżdża się, co utrudnia pieszym przejście..
Paweł Rabczewski poprosił, żeby zarządca cmentarza komunalnego rozwiązał problem wody, 
stojącej i wpływającej do grobów w  nowej części cmentarza.
elżbieta Latko poprosiła o podjęcie działań w celu budowy schodzących się ze sobą ulic Gom-
browicza i Słonimskiego. Zapytała również, kiedy i w jakim czasie będzie możliwe poprawienie 
warunków na bazarku przy PKP. Radna interesowała się harmonogramem prac na ul. Wojska 
Polskiego i planowanym terminem ich zakończenia.
mariusz Stawicki interpelował w sprawie zalewania posesji przy ul. Wiśniowej, prosząc  chociaż 
o prowizoryczną pomoc, dopóki w tej ulicy nie zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa.                                                                    

oprac. E.B.

Stanowisko Rady Miasta
w sprawie braku zgody Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
na przejęcie przez Gminę Miejską Ciechanów zadania
z zakresu właściwości Powiatu Ciechanowskiego
Rada Miasta Ciechanów wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem zgody Zarządu Starostwa Po-
wiatowego na budowę skrzyżowań wewnętrznej pętli miejskiej z pięcioma drogami powiatowymi. 
Zarząd uzależnia swoją zgodę od przejęcia tych dróg przez miejski samorząd i tym samym chce 
obciążyć miasto dodatkowymi obowiązkami, które należą dziś do powiatu. Co gorsza, negatywne 
stanowisko Zarządu Powiatu naraża na niepowodzenie całą inwestycję. Tytuł zadania, na jakie uzy-
skaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej brzmi: „Wewnętrzna pętla miejska w Ciechanowie: 
– droga gminna łącząca drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg 
powiatowych”. Spełnienie postulatu Zarządu Powiatu oznaczałoby wyeliminowanie z zadania połą-
czenia z drogami powiatowymi. To zasadnicza zmiana, która może narazić miejski samorząd na ry-
zyko cofnięcia 100-milionowej dotacji unijnej. Interes publiczny wymaga, aby w tak ważnej sprawie 
starannie rozważyć każdą kwestię. Pochopna decyzja może mieć katastrofalne skutki. 
Wewnętrzna pętla miejska ułatwi naszym mieszkańcom połączenie z innymi gminami i miastami,  
a przede wszystkim znacząco poprawi lokalny ruch drogowy. Odmowa Zarządu Powiatu jest dla 
nas tym bardziej przykra i niezrozumiała, że inni zarządcy bez stawiania żadnych warunków po-
zytywnie odpowiedzieli na identyczną prośbę, dotyczącą skrzyżowań pętli z będącymi w ich gestii 
drogami. Składamy serdeczne podziękowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz Zarządowi Województwa Mazowieckiego, którzy docenili wagę tak dużej inwestycji o zna-
czeniu ponadlokalnym.
Kiedy ważą się losy inwestycji przełomowej dla rozwoju Ciechanowa konieczna jest zgoda ponad 
wszelkimi podziałami. Brak wsparcia Zarządu Powiatu dla miasta jest bulwersującym utrudnie-
niem, niezrozumiałym dla opinii publicznej. Jako przedstawiciele lokalnej społeczności zwraca-
my się do członków Zarządu: Sławomira Morawskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Włodzimierza 
Fetlińskiego, Jacka Stachiewicza i Wojciecha Rykowskiego z apelem o zrewidowanie swojego ne-
gatywnego stanowiska. Będziemy wdzięczni za umożliwienie miejskiemu samorządowi realizacji 
największej inwestycji drogowej w historii Ciechanowa.

Rada Miasta apeluje  
do członków Zarządu Powiatu
Rada Miasta uchwaliła stanowisko w sprawie braku zgody Zarządu Powiatu Ciechanowskiego na 
przejęcie przez Gminę Miejską Ciechanów zadania z zakresu właściwości Powiatu Ciechanow-
skiego. Rada zwraca się do członków Zarządu: Sławomira Morawskiego, Andrzeja Pawłowskie-
go, Włodzimierza Fetlińskiego, Jacka Stachiewicza i Wojciecha Rykowskiego z apelem  
o zrewidowanie negatywnej decyzji, która może kosztować miasto utratę ponad 100-milionowego 
dofinansowania z Unii Europejskiej. Głosowanie było imienne. Radni: Borkowski, Leszczyński, 
Rabczewski i Elżbieta Latko odmówili w nim udziału, radni: Kałużyński, Węcławski i Łyziński 
sprzeciwili się treści dokumentu. Stanowisko zostało jednak przyjęte głosami radnych PO oraz 
Ciechanowskiej Wspólnoty Samorządowej i Zenona Stańczaka z klubu PSL.
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Na sesji głosowano 3 uchwały dotyczące zgody 
 na przejęcie przez miasto zadania polegającego  
na budowie skrzyżowań wewnętrznej pętli miej-
skiej z drogami krajowymi (Płocką, Płońska, 
Pułtuską i Kasprzaka), wojewódzkimi (Wojska 
Polskiego, Mławską i Sienkiewicza) oraz 
powiatowymi (Kargoszyńską, Kwiatową, 
Śmiecińską, Leśną i Niechodzką). – Te 
uchwały są intencją wyrażaną przez radę 
miasta i upoważniającą mnie najpierw  
do przebudowy fragmentów tych dróg w ra-
mach budowy pętli, a następnie zarządzania 
nimi przez kolejne 5 lat – wyjaśniał na sesji 
prezydent Waldemar Wardziński.

Stawicki: „Zarząd powiatu  
stawia nas pod ścianą”
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, jako je-
dyny zarządca postawił warunek – przejęcie 
wymienionych dróg powiatowych w całości. 
Prezydent Wardziński tak streszcza zdarze-
nia ostatnich tygodni przed sesją. – Wystąpi-
łem do zarządu powiatu z wnioskiem, otrzy-
małem negatywną odpowiedź. Ponowiłem 
wniosek. Jednocześnie chciałem przedstawić 
nasze argumenty całemu zarządowi. Do-
stałem odpowiedź, że zarząd doskonale się 
orientuje, zna projekty i nie widzi powodu 
do zmiany decyzji. Decyzja jest ostateczna. 
To stanowisko potwierdził pan starosta na 
naszym spotkaniu 12 sierpnia. 
Przewodniczący rady Mariusz Stawicki podkreślił 
na sesji, że przejęcie 7 km ulic byłoby bardzo po-
ważnym obciążeniem dla miasta. – Zarząd powiatu 
przy budowie pętli chce nas postawić pod ścianą, 
wymusić pewne działania. Pozostałe zarządy nie 
robią problemów w tej kwestii. Jakby to wyglądało, 
gdybyśmy chcieli od zarządu dróg krajowych skrzy-
żowanie z ul. Płońską, a oni by powiedzieli: tak,  
ale weźcie całą drogę od Ciechanowa do Płońska  
– argumentował przewodniczący. – Starostwo po-
winno patrzeć na nas jako na partnera i wspierać 
nasze działania, a na to nie wygląda – ubolewał 
Adam Stępkowski. W skład Zarządu powiatu wcho-
dzi 3 radnych PiS: Andrzej Pawłowski (wicesta-
rosta), Jacek Stachiewicz i Włodzimierz Fetliński 
oraz 2 z PSL: Sławomir Morawski (starosta) i Woj-
ciech Rykowski. Wszyscy, z wyjątkiem ostatniego 
mieszkają w Ciechanowie.

Ryms: „Część radnych zaczyna  
bronić interesów powiatu”
Nad uchwałą odbyła się burzliwa dyskusja, bo 
niekorzystnej dla miasta decyzji zarządu powia-
tu broniło dwóch miejskich radnych z klubu PSL: 
Dariusz Węcławski i Józef Borkowski. – Zarząd 
powiatu chce przekazać ulice miejskie stanowiące 
drogi powiatowe, pan prezydent nie chce ich przy-
jąć twierdząc, że interesują go tylko odcinki dróg 
powiatowych w miejscach skrzyżowań z pętlą miej-
ską. (…) Kto więc blokuje tę inwestycję, czy ten kto 
chce przekazać ulice pod inwestycję, czy ten kto nie 
chce ich przejąć – pytał radny Borkowski. Radny 
Węcławski był przeciwny podejmowaniu uchwały 
bez zgody powiatu. – Mamy dwa pisma otrzymane 
od zarządu powiatu, że takiej zgody nie ma. Mając 
taką informację na piśmie, wiedząc, że tej zgody nie 
ma i nie będzie (tu sala obrad odpowiedziała po-

X sesja Rady Miasta – Zarząd powiatu nie zgadza się na budowę skrzyżowań dróg powiatowych z pętlą

Kto komu przystawia pistolet do głowy?

mrukiem – red.) pytam, czy ta uchwała intencyjna 
jest wykonalna – naciskał radny. 
Andrzej Czyżewski dziwił się, że radni Węcławski  
i Borkowski są zwolennikami decyzji zarządu po-
wiatu. – Dlaczego zarząd powiatu pół roku temu nie 

wystąpił z taką propozycją? Moglibyśmy negocjo-
wać, ale najlepiej jak się przyłoży komuś pistolet do 
głowy, to wtedy ten ktoś zmięknie – oburzał się rad-
ny Czyżewski. – Ja uważam, ze właśnie głosowanie 
tej uchwały na tej sesji jest trochę takim przysta-
wianiem pistoletu do głowy – upierał się  
D. Węcławski. Leszek Ryms nie krył zdziwienia.  
– Tu się toczą jakieś dziwne dyskusje. My jako 
radni i pan prezydent powinniśmy dbać o dobro 
miasta, a część z radnych zaczyna bronić interesów 
powiatu.

Prezydent: dlaczego nie poruszono 
tego tematu 2 lata, 5 lat temu
Prezydent nie odżegnuje się od rozmów na temat 
przyszłości dróg powiatowych w Ciechanowie.  
– Po wybudowaniu pętli osoby odpowiedzialne  
za drogi w mieście i powiecie powinny ustalić do-
celową siatkę drogową. Spojrzeć, które drogi za-
chowały charakter powiatowy, a które stały się we-
wnętrznymi drogami miejskimi. Porozumieć się  
i ustalić zasady – również finansowe – stwierdził 
prezydent Wardziński. – Jeżeli rzeczywiście było 
takie głębokie przemyślenie ze strony zarządu po-
wiatu, żebyśmy jako miasto przejmowali te drogi, 
które zdaniem samorządu powiatowego nie wypeł-
niają kategorii dróg powiatowych, to co stało na 
przeszkodzie, żeby ten temat był pół roku temu,  
2 lata, 5 lat temu poruszony, żeby przedstawiać te 
argumenty, dyskutować, szukać rozwiązań. W wielu 
przypadkach przejmowaliśmy od powiatu drogi.  
Nie można traktować miasta jak „dojnej krowy”  
i wyciągać z niego co się da.(…) Powiat ma w swo-
im budżecie środki na utrzymanie tych ulic. Panu 
Borkowskiemu zmniejszy się ilość dróg, a pieniądze 
zostaną takie same. Nam się zwiększy ilość dróg 
przy tych samych pieniądzach. Będziemy musie-
li zrezygnować z budowy kolejnych ulic kosztem 

utrzymania przejętych od powiatu – podkreślał pre-
zydent.

Starosta: „Proszę traktować stano-
wisko zarządu jako ostateczne”

W. Wardziński zadeklarował, że cały czas 
chce szukać kompromisu, ale jak to zrobić  
po kategorycznej odpowiedzi starosty z dnia 
11 sierpnia 2011 roku. – Starosta kończy 
pismo „… mając powyższe na uwadze jak 
wskazano na wstępie pisma stanowisko za-
rządu powiatu nie uległo zmianie i prosimy  
o traktowanie go jako ostatecznego” – zacy-
tował prezydent. – Takiego sformułowania 
użył pan starosta. 
Za przyjęciem uchwały było 12 radnych,  
z klubu PO, Ciechanowskiej Wspólnoty Sa-
morządowej, Zenon Stańczak z klubu PSL  
i Paweł Rabczewski z CBUW. Pozostali rad-
ni z klubu PSL i radni PiS wstrzymali się  
od głosu.

Prezydent: poprosiłem o pomoc 
posła Kołakowskiego z PiS  
i posła Soplińskiego z PSL
Jeszcze przed sesją prezydent Wardziński 
spotkał się z ciechanowskimi posłami: Ro-
bertem Kołakowskim z PiS i Aleksandrem 
Soplińskim z PSL ( oba ugrupowania tworzą 
koalicję w powiecie), prosząc, żeby zaanga-
żowali swój osobisty autorytet i doprowa-

dzili do zmiany stanowiska Zarządu Powiatu. Apel 
do posłów o wsparcie w tej kluczowej dla rozwoju 
Ciechanowa sprawie prezydent powtórzył również 
publicznie na sesji Rady Miasta. – Skoro Zarząd 
Powiatu, jak mi pan starosta przekazał, nie chce 
rozmawiać z Prezydentem Miasta Ciechanów o roz-
wiązaniu bardzo poważnego problemu, to miałem 
taką nadzieję, że pan poseł Sopliński i pan poseł 
Kołakowski będą w stanie, przynajmniej spróbują, 
przekonać swoich kolegów w zarządzie. W ciągu 
kilku tygodni, jakie upłynęły od spotkań żaden  
z posłów nie odpowiedział prezydentowi.

Ewa Blankiewicz

Zarząd powiatu nie wyraził zgody na skrzyżo-
wania swoich dróg z pętlą – zarządcy dróg wo-
jewódzkich i krajowych zrobili to bez wahania. 
Zarząd powiatu postawił warunki – powiedzmy 
to wprost – finansowe (bo przejęcie 7 km dróg  
to słony wydatek). Czy miejski samorząd po-
winien wziąć wmuszane przez starostę drogi ze 
szkodą dla naszego budżetu, jak zawsze bez do-
tacji, bo tę przy okazji wcześniejszych przejęć  
(a było tego sporo) powiat zatrzymywał dla sie-
bie. Wszyscy chcą dobrze, a problem jest. Powiat 
dostrzegł po 12 latach, że drogi powinny mieć 
jednego zarządcę. Starosta i kierownik Powia-
towego Zarządu Dróg (zarazem miejski radny) 
dużo na ten temat mówią. Dlaczego dopiero teraz 
i dlaczego milczą na temat kosztów, czemu nie 
pada deklaracja, że wraz z drogami chcą przeka-
zać otrzymywaną na nie dotację? Znamienne,  
że za uchwałami dotyczącymi skrzyżowań  
z drogami krajowymi i wojewódzkimi zagłoso-
wali wszyscy radni. Dlaczego w przypadku dróg 
powiatowych stało się inaczej?                      E.B.

Waldemar Wardziński: – W moim przekona-
niu chodzi o pieniądze. Potrzebujemy tylko 505 m 
dróg powiatowych do przebudowy pod skrzyżowa-
nia z pętlą. Zarząd nie wyraża zgody na przeka-
zanie samych skrzyżowań na czas budowy i 5 lat 
utrzymywania ich po zakończeniu budowy, chce 
żebyśmy wzięli całe drogi, 7 km, ale nie oferuje 
środków finansowych na ich utrzymanie. Jeżeli 
miasto zdecydowałoby się na przejęcie tych ulic  
to musi ponieść znaczące nakłady finansowe, bo 
każdy wie jak wygląda ul. Kargoszyńska, Nie-
chodzka czy Leśna, gdzie nie ma odwodnienia  
i chodników. Na te drogi trzeba wyłożyć paręna-
ście milionów złotych, żeby je doprowadzić do 
przyzwoitego stanu, a potem utrzymywać. To jest 
stawianie nas pod ścianą.

Budowa wewnętrznej pętli miejskiej, największa inwestycja drogowa w historii Ciechanowa, dofinansowana ponad 100 milionami zł przez 
ue, napotkała na trudności z najmniej spodziewanej strony. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego nie wyraził zgody na budowę skrzyżowań 
pętli z drogami powiatowymi. Bez przeszkód miasto uzyskało zgodę Zarządu Województwa mazowieckiego oraz generalnej dyrekcji 
dróg krajowych i autostrad na budowę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi i krajowymi. Zarząd powiatu jako jedyny zarządca posta-
wił warunek – przejęcie krzyżujących się z pętlą dróg powiatowych w całości. Zamiast potrzebnych miastu 505 metrów – 7 km.
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Ruszyła  
rozbudowa ratusza

Modernizacja sieci na Pl. Kościuszki

Przez długi czas ani miasto, ani kupcy nie mogli remontować terenu ba-
zaru „Bloki”, który był naprawdę w kiepskim stanie. –  Modernizację 
blokowało PKP, do którego należał teren. Wyrokiem sądu plac został 
skomunalizowany kilka miesięcy temu – mówi Eugeniusz Sadowski, 
kierownik Wydziału Działalności Gospodarczej. Urząd Miasta po dłu-
gotrwałych uzgodnieniach z kupcami obszar targowiska został pokryty 
nakładką asfaltową o powierzchni 750 m2. – Remont bazaru przebiegł 
bardzo sprawnie i szybko. Z rozmów jakie przeprowadziłem z handlują-
cymi mogę stwierdzić, że są zadowoleni – dodał E. Sadowski.  Oficjal-
nego odbioru inwestycji dokonali przedstawiciele Urzędu Miasta oraz 
Adam Nowakowski, właściciel firmy WAPNOPOL, która przeprowadzi-
ła prace. Inwestycja kosztowała miasto blisko 48 tys. zł.              

P.H.

Bazar przy PKP  
z nową nakładką

19 września odbył się odbiór tech-
niczny nowej ulicy Klonowskiego. 
Miasto wybudowało tu kanalizację 
deszczową (20 studni i 25 wpu-
stów), blisko 2000 m2 jezdni bitu-
micznej ponad 1,3 tys. m2 jezdni  
z kostki, prawie 800 m2 chodników 
oraz zjazdy na posesje. Na koniec 
ustawiono znaki drogowe i namalo-
wano linie oznakowań poziomych. 
Prace na Klonowskiego były III 
etapem kompleksowej przebudowy 
kilku sąsiednich ulic na Śmiecinie. 
W 2009 r. nowy wygląd zyskała  
ul. Rajkowskiego. W 2010 r. miasto 
zmodernizowało ul. Bohaterów We-
sterplatte. W kolejce czeka jeszcze 
ul. Dziubińskiej. Roboty na ul. Klo-
nowskiego kosztowały prawie  
1,1 mln zł.                                   red.

Ul. Klonowskiego oddana do użytku

Jak informują przedstawiciele PKP w tym roku zostały podpisane umowy  
na budowę wiaduktów w ul. Kasprzaka i Mleczarskiej. Czas realizacji inwesty-
cji to 18 miesięcy. Zaczęły się prace nad budową ciągu pieszo – rowerowego, 
który nad torami połączy ul. Nowokolejową z Widną. Atrakcyjnie wyglądają 
nowe perony na stacji PKP, wykonane w ramach modernizacji linii kolejowej 
Warszawa – Gdynia na obszarze naszego miasta. Niebawem można będzie ko-
rzystać z podziemnego przejścia między dworcem i peronami. Szkoda, że tego 
samego nie można wciąż powiedzieć o dworcu…
O harmonogramie kolejowej inwestycji i współpracy z samorządami była 
mowa na konferencji „Kolej siła napędową polskiej gospodarki”. W ramach 
3-dniowego objazdu pociągiem 27  września konferencja miała przystanek  
w naszym mieście. W hotelu „Atena” spotkali się samorządowcy, inwestorzy  
i wykonawcy. Konferencje otworzył prezydent Ciechanowa Waldemar War-
dziński.

E.B.

O przyszłości  
kolejowej inwestycji

Ekipa PRASBET-u  buduje ostatnie fragmenty 
Pl. Jana Pawła II. Trwają roboty przed zmoder-
nizowanym zabytkowym ratuszem. Utwardzana 
jest podbudowa wyjazdu w kierunku ul.  
17 Stycznia. Do wykończenia został jeszcze pas 
wzdłuż ul. Pułtuskiej  
i okolice zielonej części 
placu oraz fontanny.  
Do czasu zakończenia 
prac toczących się w po-
bliżu ratuszowych scho-
dów interesanci mogą 
korzystać z wygodnego 
wejścia od strony Urzę-
du Stanu Cywilnego. 
W listopadzie roboty na 
placu dobiegną końca i 
mieszkańcy będą mogli 
podziwiać nowy wygląd 
dawnego rynku. Uroku 
doda mała architektura 
nawiązująca stylem do tej 
z ul. Warszawskiej. Staną 

We wrześniu oficjalnie zakończy się budowa 
czterech dróg w centrum miasta, ale już teraz 
ulice: Kilińskiego, Sierakowskiego, Małgorzacka 
i Strażacka mają nową kanalizację deszczową, 
chodniki, nawierzchnie i oświetlenie. Wykonaw-
ca inwestycji ustawił już znaki drogowe  
i namalował linie na jezdniach. Fragment ul. Sie-

4 zmodernizowane ulice  
w centrum miasta

jej budowy łącznie z modernizacją hali i wymia-
ną bram wjazdowych wyniósł poniżej 300 tys. 
zł. Obecnie myjnia już funkcjonuje, mogą z niej 
korzystać również klienci zewnętrzni. Zmoderni-

zowana stacja diagnostyczna posiada 
teraz dwa kanały diagnostyczne. 
Jeden dla samochodów osobowych, 
drugi dla wszystkich.  
W środkowej części zlokalizowane 
jest funkcjonalne zaplecze biurowe  
i socjalne. – Stację wyposażyliśmy  
w nowoczesną linię diagnostyczną 
niemieckiej firmy Nussbaum. Przebu-
dowaliśmy również stanowisko  
do biurowej obsługi, wc dla klientów 
oraz poczekalnię.1 2 września uzy-

skaliśmy ponownie status Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów. Zapraszamy do korzystania z naszych 
usług, gwarantujemy wysoką jakość i miłą obsługę  
– zapewnia W. Dziliński.

E.B.

II etap rozbudowy miejskiego ratusza wykona ANATEX Wie-
lobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z Białe-
gostoku za ponad 6,3 mln zł. Prace ruszyły w pierwszej połowie 
września i potrwają równo rok.

Wykonawca inwestycji rozpoczął od wyburzenia starych zabudowań – 
dawnych stajni i uporządkowania terenu. W ciągu roku na tyłach zrewita-
lizowanego ratusza powstanie nowoczesny budynek biurowy, funkcjonal-
nie połączony z zabytkowym magistratem. Pomieści on kilka wydziałów 
Urzędu Miasta, a wśród nich te, które dziś ulokowane są daleko od 
głównej siedziby władz. Będzie to rozwiązanie znacznie dogodniejsze  
dla mieszkańców. Będą mogli załatwić większość spraw w jednym 
miejscu. W nowej części ratusza znajdzie się  także sala konferencyjna  
na potrzeby sesji Rady Miasta i innych ważnych spotkań w szerszych 
gronach. 2-piętrowy budynek będzie posiadał windę dla osób niepełno-
sprawnych. Na dziedzińcu powstaną garaże i miejsca parkingowe.

red.

Zakład Komunikacji Miejskiej ma coraz mniej pa-
sażerów i wpływów z biletów. Działalność spółki 
musi się bilansować, a miejski samorząd nie może 
więcej dołożyć do biletów, bo obowiązuje go stała 
wysokość dopłat, zapisana w umowie obowiązu-
jącej do końca 2012 r. ZKM szuka więc dodatko-
wych dochodów. Robi to od lat. Otworzył w tym 
czasie serwis ogumienia, samoobsługową stację 
paliw i stację diagnostyczną. 
W ciągu ostatniego roku w ZKM zostało wybudo-
wane i wyposażone drugie stanowisko diagno-
styczne oraz myjnia dla samochodów ciężaro-
wych i autobusów. Dlaczego akurat teraz? – Po 
zaostrzeniu wymagań technicznych dla kanału 
diagnostycznego nie mogliśmy już przeprowadzać 
przeglądów autobusów i samochodów o masie 
powyżej 3,5 tony, a myjnia była kompletnie wy-
eksploatowana – mówi prezes spółki Wojciech 
Dziliński – Minimalizujemy koszty na każdym kro-
ku, żeby żeby poprawić wyniki finansowe, dlatego 
zdecydowaliśmy się na budowę systemem gospo-

Gospodarskie podejście i nowa oferta ZKM

Spacerkiem po Pl. Jana Pawła II

tu ławeczki, estetyczne kosze, stojaki na rowery. 
Będzie to ładne miejsce odpoczynku i spotkań 
ze znajomymi. Właściciele lokali gastronomicz-
nych już pytają o możliwość wystawiania tu 
ogródków w sezonie letnim. red

.

Tu powstaje fontanna i zielona część placu

rakowskiego od strony ul. Warszawskiej został 
pięknie wkomponowany w stylistykę deptaku 
– wyłożono go taką samą kostką. Budowa ulic 
warta 2,3 mln zł w blisko połowie będzie sfi-
nansowana ze środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, popularnie zwa-
nego „schetynówką”.

red.

Ul. Kilińskiego Ul. Sierakowskiego

Wyburzanie starych zabudowań

Nową nawierzchnię bazaru prezentują od lewej: A. Nowakowski, A. Goździew-
ska i E. Sadowski

Stacja diagnostyczna

Myjnia

Ul. Małgorzacka
Zmodernizowane perony na ciechanowskiej stacji PKP

Ul. Strażacka

darczym. 70 procent prac wykonali 
nasi pracownicy. To obniżyło kosz-
ty inwestycji o połowę – bez pogorszenia jakości 
– wylicza prezes. Myjnię wyposażono w zauto-
matyzowany samojezdny portal do samochodów 
ciężarowych i autobusów mogący służyć rów-
nież do mycia mniejszych samochodów. Koszt 

Jeśli aura nie pokrzyżuje 
planów Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji roboty, 
które okresowo utrudniają 
ruch na Pl. Kościuszki za-
kończą się z upływem paź-
dziernika. Prowadzone tu 
prace to kontynuacja zada-
nia „Budowa sieci wodocią-
gowej na ul. Warszawskiej”, 
rozpoczętego jeszcze przed 
modernizacją deptaku. 
ZWiK etapami wymieni  
na nowe fragmenty insta-
lacji i przyłączy do niej 
odbiorców. Systematycz-
ne porządkowanie sieci 
wodociągowej umożliwia 
planowanie późniejszych 
modernizacji nawierzchni 
ulic i chodników.

red.
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X sesja Rady Miasta

Radni zdecydowali o sprzedaży 
nieruchomości
Podczas X sesji Rady miasta radni zdecydowali o sprzedaży  
w trybie przetargu nieruchomości: 2 działek przy ul. narutowi-
cza (w tym jednej zabudowanej), zabudowanej nieruchomości 
przy ul. Słońskiego (Śródmieście), 6 działek gruntu położonych 
na Śmiecinie przy ul. Pułaskiego i Czarnieckiego oraz 3 działek 
przy ul. 17 Stycznia (zgodnie z miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego „doliny łydyni” te działki są przezna-
czone pod budowę hotelu). dyskusję wywołała tylko sprzedaż 
nieruchomości przy ul. narutowicza (budynku po dawnym szpi-
talu).

Tomasz Kałużyń-
ski był przeciwny 
tej sprzedaży. – 
Stan ten nie może 
trwać wiecznie 
z uwagi na fakt, 
że nieruchomość 
stoi nie użytko-
wana kilkanaście 
już chyba lat. (…) 
Nie można też nie 
zwrócić uwagi, 
że wielu radnych 
przy uchwalaniu 
budżetu miasta 
wskazywało na 

konieczność inwestowania nie tylko w infrastrukturę techniczną, ale rów-
nież w infrastrukturę społeczną – argumentował radny.
– Nie kilkanaście lat obiekt stoi niezagospodarowany, bo szpital ciechanow-
ski przekazał nam ten budynek w administrowanie 5 czy 6 lat temu – prosto-
wał prezydent Waldemar Wardziński. – Rzeczywiście mieliśmy plany, żeby 
budynek wyremontować na potrzeby MOPS i mieszkania chronione. Po wy-
konaniu wszystkich analiz technicznych i tych finansowych okazało się, że 
wyremontowanie budynku o powierzchni użytkowej niespełna 1000 metrów 
kwadratowych będzie kosztowało miasto 5, 4 mln zł. To ponad 150% tego, 
co wydalibyśmy na budowanie nowego budynku o podobnej kubaturze.  
W moim przekonaniu nie byłoby to racjonalne działanie – stwierdził  
W. Wardziński. Prezydent przypomniał, że wtedy radni zaakceptowali 
zmianę planów i zdecydowali o sprzedaży budynku. Ale pod koniec ubie-
głej kadencji znów zmienili zdanie i anulowali uchwałę. – Pani radna Latko 
przedstawiała wtedy propozycje, że znajdzie sposób na sfinansowanie re-
montu tego budynku ze środków unijnych, udział miasta byłby wtedy symbo-
liczny, jak mnie pamięć nie myli 3%, a 97% dofinansowania. Dołożylibyśmy 
nawet 50%, ale okazało się to niemożliwe do zrealizowania i sprawa stanę-
ła w martwym punkcie.
W tym roku Rada Miasta przyjęła Plan Rozwoju Lokalnego, gdzie w wyka-
zie inwestycji na 5 najbliższych lat nie znalazła się modernizacja budynku 
przy ul. Narutowicza. Pieniędzy na ten cel nie zapisano też w budżecie mia-
sta na 2011r. Radny Kałużyński przekonywał, że można znaleźć brakują-
ce środki. – Nawet dzisiaj mogę poinformować pana prezydenta i państwa 
radnych o podpisaniu przez samorząd województwa mazowieckiego umowy 
o finansowaniu funduszu powierniczego JESSICA, który idealnie wpisuje 
się nam w projekt remontu i modernizacji dla potrzeb MOPS budynku,  
o którym mowa. Do rozdysponowania jest aż 160 mln zł. 
Prezydent oponował. – Rok temu wyrażał pan zdanie, że stoimy na krawędzi 
i każda kolejna pożyczka miała nas strącić w tą przepaść, dzisiaj pan mówi 
– zadłużmy się jeszcze bardziej. JESSICA to nic innego tylko preferencyjny 
kredyt, tych pieniędzy nam nikt nie daje, my je musimy oddać. Lepiej sprze-
dać nieruchomość i pieniądze przeznaczyć na budynek z 92. mieszkaniami 
socjalnymi. Porównajmy te kwoty: 10 mieszkań chronionych za 5 mln zł, 
czy 92 za 6 – 6,5 mln zł – powiedział W. Wardziński. Andrzej Czyżewski 
zwrócił uwagę, że mieszkania socjalne to nic innego jak szeroko rozumia-
na pomoc socjalna. – Proszę o roztropność i przeanalizowanie, czy lepiej 
zapewnić mieszkania dla 30 rodzin, czy pomieszczenia biurowe dla MOPS 
i powiedzmy 3-4 lokale dla samotnych matek z dziećmi – porównywał An-
drzej Czyżewski. Poparł go Zdzisław Dąbrowski. – Mieszkania socjalne są 
pilną potrzebą, bo nie byłoby 1,7 mln zł zadłużenia w zasobach komunal-
nych, gdyby najemcy żyli w przekonaniu nieuchronności wyroku eksmisyj-
nego – przekonywał radny.
Za sprzedażą opowiedziało się 12 radnych, czterech było przeciw, trzy oso-
by wstrzymały się od głosu.

E.B.

Nowe nawierzchnie
Firma ZUH „Koptrans”, która wygrała przetarg na utrwalenie nawierzchni ulic 
gruntowych warstwą potrójną emulsji i grysu zakończyła prace. Drogowcy wyre-
montowali ulice: Wiśniową, Różaną, Lazurową, Piękną, Wierzyńskiego i Kmicica 
oraz utrwalili istniejącą nawierzchnię ul. Rycerskiej i drogę łączącą ul. Reutta  
i Płońską. Wartość prac to blisko 274 tys. zł.

Czysty separator
W ramach eksploatacji separatorów substancji ropopochodnych usunięto niebez-
pieczne odpady z separatora przy ul. Wojska Polskiego.

Koszenie Łydyni
Na zlecenie Urzędu Miasta Rejonowy Związek Spółek Wodnych wykosił skarpy  
i dno rzeki Łydyni na odcinku od Zamku Książąt Mazowieckich do mostu w ciągu 
ul. Mleczarskiej. Oczyszczenie dna rzeki jest ważne nie tylko ze względów este-
tycznych, ale i bezpieczeństwa. 

Miasto rozstrzygnęło dwa przetargi
Pierwszy przetarg na remont nawierzchni bitumicznych kilku ulic (ul. Gostkow-
skiej wraz z wymianą krawężnika na odcinku od ul. Parkowej do ul. Komunalnej, 
ul. Mościckiego, odcinek ul. Długiej oraz ul. Broniewskiego) wygrała firma PRID- 
CIECHANÓW. Obecnie rozbierane są krawężniki w ul. Gostkowskiej i Broniew-
skiego. Drugi przetarg na zagospodarowanie kostki brukowej pochodzącej z roz-
biórki chodników 
w ul. Kilińskiego, 
Małgorzackiej  
i Placu Jana Pawła 
II wygrała firma 
KOSTKAR z Oj-
rzenia.  Pracow-
nicy układają z 
odzyskanej kostki 
alejki na cmenta-
rzu komunalnym 
przy ul Gostkow-
skiej. Termin za-
kończenia prac to 
koniec paździer-
nika.

Studzienki kanalizacyjne są drożne
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej „GEA - NOVA”  wyczyści-
ło sieć kanalizacji deszczowej w miejscach, z których był utrudniony odpływ 
wód. Wyczyszczono wypusty w ulicach: Wyspiańskiego, Asnyka, Broniewskie-
go, Letniej, Dąbrowskiej, Gojawiczyńskiej, 3 Maja, Witosa (od ul. Mikołajczyka 
do Rzeczkowskiej), Cukrowniczej, Rzeczkowskiej, Ogrodowej, Nowokolejowej, 
Ostatni Grosz, Żeromskiego, Harcerskiej, na osiedlu Księcia Konrada oraz na osie-
dlu Zachód.

Więcej koszy na deptaku
Urząd Miasta kupił dziesięć drewniano- metalowych koszy, które stanęły na ul. 
Warszawskiej. Kosze posiadają pokrywy, które uniemożliwią ptakom i innym 
zwierzętom wyciąganie resztek jedzenia. Codzienne można się natknąć na odpad-
ki, które leżą przy 
koszach. Czasami 
to sprawka zwierząt, 
niestety większość to 
dzieło przechodniów. 
Jeżeli nowe kosze 
zdadzą egzamin zo-
staną rozstawione 
także na zmoderni-
zowanym Placu Jana 
Pawła II. Dodatko-
wo miasto zatrud-
niło dwie osoby (na 
umowy zlecenie), 
które będą sprzątały 
deptak.

Czas koszenia
Pracownicy oddziału Zieleni Miejskiej mają pełne ręce roboty. Wykoszone zostały 
trawniki wzdłuż ul.: Sikorskiego, Armii Krajowej,11 Pułku Ułanów Legionowych, 
Jaśminowej,  Monte Cassino, Szwanke, Cukrowniczej, Kolbego, Wiklinowej, Po-
wstańców Warszawskich, Orylskiej, na Placu Piłsudskiego oraz miejskie parki.

P.H. 

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Ul. Gostkowska

Budynek przy ul. Narutowicza
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10. sesja Rady miasta rozpoczęła się uroczystością wręczenia 
medali „Za zasługi dla Ciechanowa”. kapituła medalu tym za-
szczytnym wyróżnieniem uhonorowała proboszcza parafii matki 
Bożej Fatimskiej ks. jana jóźwiaka oraz byłych prezydentów 
Ciechanowa: marcina Stryczyńskiego i Tadeusza Bochnię. 

ks. jan jóźwiak zaczął pracę w Ciechanowie jako wikariusz parafii św. 
Piotra. W 1996 roku został proboszczem nowo utworzonej parafii Matki 
Bożej Fatimskiej w dzielnicy „Śmiecin”. W latach 1997-2008 wybudował 
kościół i plebanię. Stworzył tam centrum lokalnego życia, inicjując zbiórki 
dla najuboższych i dotkniętych powodzią. 

marcin Stryczyński przez 3 kadencje pełnił obowiązki prezydenta Cie-
chanowa (w latach 1996-1990, 1994-1998 i 2000-2002). Był też radnym 
miejskim. W 2010 roku uzyskał mandat radnego powiatu ciechanowskiego. 
W ciągu 10. lat jego prezydentury w mieście zbudowano m.in. oczyszczal-
nię ścieków, krytą pływalnię oraz rozpoczęto budowę hali widowiskowo-
sportowej. Nawiązano w tym czasie współpracę z miastami partnerskimi 
słowackim Breznem i 
ukraińskim Chmilenic-
kim. Reaktywowano 
też działalność Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
i wspierano nowe ini-
cjatywy kulturalne. 

Tadeusz Bochnia 
to pierwszy prezy-
dent miasta wybrany 
w demokratycznych 
wyborach. Funkcje tę 
sprawował w latach 
1990-1994. Później 
pracował w Spółdziel-
ni Mieszkaniowej 
„Ziemowit” i prowadził własną działalność gospodarczą. W 1999 r. został 
prezesem Towarzystwa Budownictwa Społecznego, był też jego wicepre-
zesem, a od września 2008 r. ponownie prezesem. Wprowadził w życie 
reformę samorządową. Ciechanów zawdzięcza mu rozpoczęcie budowy 
oczyszczalni ścieków, budowę Hotelu Olimpijskiego, a przede wszystkim 
tworzenie spółek komunalnych w nowym kształcie.                              red.

Zmiana ustawy rozpętała burzę. Nowelizację zaproponował Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego, a w sejmie głosowali za nią wszyscy posłowie. Reszta nale-
żała do samorządów, które ustaliły bardzo różne stawki za dodatkowe godziny 
pobytu dziecka w placówce. W niektórych miastach stawki okazały się wyso-
kie, sięgające 5 – 6 zł za godzinę, większość ustaliła je na poziomie 3 – 4 zł.  
W skali miesiąca oznacza to podwyżkę, oprotestowaną przez rodziców.
Ciechanowscy radni uchwalili naprawdę niską stawkę godzinową – 1,60 zł, co 
pewnie spodobałoby się rodzicom maluchów, gdyby nie fakt, że płaci się ją za 
kolejne 5 godzin ponad obowiązkowe. Razem daje to 8 zł dziennie niezależnie 
od tego, czy dziecko jest w przedszkolu godzinę, dwie, czy całe pięć. – Mo-
glibyśmy uzgodnić, że płaci się tylko za czas faktycznie spędzony w przedszko-
lu, ale wtedy stawka godzinowa musiałaby być sporo wyższa – mówi zastępca 
prezydenta Cezary Chodkowski. – Rozwiązanie, które przyjęliśmy oznacza, że 
rodzice nie muszą nerwowo spoglądać na zegarek, jak w innych gminach, gdzie 
płaci się za każdą rozpoczętą godzinę, gdzie wprowadzono karty zegarowe 
albo są wysokie kary za spóźnienia, rzędu 20 – 50 zł. Dyrektor Zakładu Szkół 
i Przedszkoli Adam Krzemiński też uważa, że ciechanowski samorząd przyjął 
optymalne rozwiązanie. – Stawkę skalkulowaliśmy tak, żeby koszty rozłożyć 
solidarnie między rodziców, z których większość zostawia dzieci na 8 godzin 
dziennie. Możemy zróżnicować opłaty zgodnie z czasem, jaki dziecko faktycznie 
spędza w przedszkolu, ale wtedy będziemy musieli urealnić koszty. Nie zapomi-
najmy, że tak czy inaczej musimy płacić za gotowość przedszkola do  
10-godzinnej pracy.
A. Krzemiński podkreśla, że wyższa stawka godzinowa uderzyłaby po kieszeni 
większość rodziców. – Chcemy mieć informacje z pierwszej ręki, więc przygo-

Przedszkola: rozłożyć koszty solidarnie, czy podwyższyć niską stawkę?
Od 1 września zmieniły się zasady pobierania opłat za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach. dziś, zgodnie ze znowelizowaną ustawą 
oświatową pięć godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej jest bezpłatne. Za pozostały czas, jaki dziecko spędza  
w przedszkolu opłatę ustala samorząd. każdy inaczej, ale nawet bogatych gmin nie stać na rezygnację z opłat. 

Sekcja koszykówki MKS „Jurand” oraz uczniowie klas sportowych  
z Gimnazjum Nr 1 prawie 2 tygodnie spędzili na obozie w Giżycku. Za-
wodnicy trampkarzy i żaków z MKS „Ciechanów” oraz wychowankowie 
LKS „Matsogi Ciechanów” i Międzyszkolnego Pływackiego Klubu Spor-
towego „Orka” przez tydzień doskonalili umiejętności w Szczytnie. 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało dla swoich podopiecznych 
półkolonie oraz obóz wędrowny Chęcin – Ustroń. Półkolonie dla dzieci 
pochodzących z niezamożnych rodzin przygotował też Polski Czerwony 
Krzyż. Członkowie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem odbyli 
warsztaty psychoedukacyjne z elementami psychologii. 
Miejskie świetlice socjoterapeutyczne od 18 lipca do 12 sierpnia popro-
wadziły zajęcia dla dzieci pozostających w mieście. Parafia św. Tekli wy-
słała swoich małych parafian na kolonie do Kołobrzegu, a Parafie Matki 
Bożej Fatimskiej i Św. Franciszka – do Murzasichla. Ministranci  
i członkowie scholi Parafii św. Franciszka odwiedzili Warszawę, Stegnę, 
Gdańsk i Płock. Uczestniczyli także w spływie kajakowym. Każde z tych 
przedsięwzięć otrzymało finansowe wsparcie ze strony Urzędu Miasta.   
Z myślą o dzieciach Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO zorganizował „Piknik Jaskiniowcy”, a Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej – rajd rowerowy.                                                                  red.  

Urząd sponsorem  
atrakcji na wakacje

Medale za zasługi  
dla Ciechanowa

towaliśmy ankiety dla rodziców. Pytamy w nich, czy wolą obecne zasady nali-
czania opłat, czy wybierają odpłatność za ściśle wyliczone godziny pobytu  
w przedszkolu i są gotowi płacić za to drożej. Dyrektor ZOSiP dodaje, że w ta-
kim przypadku stawka na pewno wzrosłaby do ok. 3,60 zł za godzinę, bo samo-
rządów nie stać na wzięcie wszystkich kosztów utrzymania przedszkoli na swo-
je barki. To koszty energii, ogrzewania, płace wychowawczyń, gwarantowane 
przez Kartę Nauczyciela, koszty pozostałego personelu, przygotowanie jedzenia 
(za produkty żywnościowe rodzice płacą oddzielnie – 6 zł za 3 posiłki).
Dotychczas rodzice płacili stałą kwotę miesięcznie (bez zajęć dodatkowych, 
które były i są odpłatne), w Ciechanowie wynosiła ona 130 zł. Tyle trzeba było 
zapłacić niezależnie od tego, ile dni dziecko chodziło na zajęcia. Dziś nie płaci 
się za dni, kiedy dziecko jest chore, za okres ferii i inny wolny czas, np. między 
Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. Dlatego wrzesień jest droższy, a listo-
pad, grudzień, styczeń albo luty ( w zależności od terminu ferii) – zdecydowa-
nie tańsze. – Uwagi rodziców konsultowaliśmy już z dyrektorkami przedszkoli, 
przeanalizujemy też ankiety i wprowadzimy te zmiany – realne pod względem 
finansowym – za którymi opowie się większość rodziców – zapowiada C. Chod-
kowski.

E.B.

W Ciechanowie w 2010 r. utrzymanie miejskich przedszkoli koszto-
wało prawie 7,4 mln zł. miasto dopłaciło do nich z własnego budżetu 
ponad 6,6 mln zł. dodatkowe 540 tys. zł z miejskiej kasy otrzymali 
właściciele przedszkoli prywatnych. 

131 tys. zł to łączna kwota, jaką urząd miasta wydał w tym 
roku na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzie-
ży. Z wakacyjnych wyjazdów skorzystały nastolatki z różnych 
środowisk, o różnych zainteresowaniach. ich wypoczynek ko-
ordynowały ciechanowskie kluby sportowe, organizacje poza-
rządowe, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły i parafie. 

Odznaczeni. Od lewej: ks. J. Jóźwiak, T. Bochnia  
i M. Stryczyński

Letni wypoczynek – koloniści na molo w Międzyzdrojach
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Zapowiedzi kulturalne
– PAŹDZIERNIK

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 16.X godz. 12.00 – Biesiada Poetyc-
ka /pokój stowarzyszeń CKiSz/
• 17.X godz. 16.00 – Spotkanie w Klu-
bie Seniora /Kawiarnia Artystyczna/

• 22.X godz. 17.30 – Agencja Arty-
styczna Przemysław Galant z Łodzi 
zaprasza na spektakl „Antoine” w reży-
serii Jakuba Przebindowskiego. Wystę-
pują: Lesław Żurek , Tamara Arciuch, 
Bartosz Opania, Michał Milowicz, 
Aleksandra Szwed, Anna Guzik, Mar-
tyna Kliszewska, Bartek Kasprzykow-
ski /sala widowiskowa CKiSz/

• Na ekran Kina „Łydynia” wchodzą 
m.in.: „Drzewo życia”, „O północy  
w Paryżu”, „Bitwa Warszawska”.

oprac. K.D.

Spotkania

Kino

Teatr

Wystawy

• 6.X. godz. 18.00 – „Najlepsze dyplo-
my Akademii Sztuk Pięknych w 2011 
roku” /Galeria „C”/
• do 20. X – „Malarstwo Polskie po-
czątku XX w. w zbiorach Muzeum”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• 28.X – otwarcie wystawy „Od wide-
łek do widelca. Jak kiedyś jadano”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• wystawy okolicznościowe w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej: 1.X – 
Międzynarodowy  Dzień Lekarza, 4.X 
– Światowy Dzień Ochrony Zwierząt, 
9.X – 75. rocznica urodzin Agnieszki 
Osieckiej, 9.X – 90. rocznica urodzin 
Tadeusza Różewicza, 27.X – 95. rocz-
nica urodzin Kazimierza Brandysa

Do grona nauczycieli mianowanych weszli: Radosław Li-
sowski z MZS Nr 1, Marzena Bastek, Anna Fabisiak, Kata-
rzyna Urszula Kowalak, Dorota Krawczyk, Anna Szymań-
czyk – MZS Nr 2, Izabella Małgorzata Bazyl – Gimnazjum 
Nr 1, Aneta Duchlińska – SP Nr 4, Joanna Chełmińska 
– Przedszkole Nr 1 oraz Ewa Więcka – Przedszkole Nr 6. 

Początek roku w Miejskim Zespole Szkół Nr 1

Awanse w miejskiej oświacie

Miejsca w przedszkolach  
i żłobku
W rozpoczynającym się roku szkolnym w siedmiu miejskich przed-
szkolach bawi i uczy się 842 dzieci. Kilka miejsc jest jeszcze wol-
nych, głównie dla 5 i 6-latków. Gorzej jest z grupą 3-latków.  
19. z nich jest na liście oczekujących. Najwięcej maluchów uczęszcza 
do Przedszkola Nr 3 i Przedszkola Nr 6. Trwająca we wrześniu i paź-
dzierniku rotacja sprawia, że statystyki ciągle się zmieniają. Miejsc 
nie brakuje też w miejskim żłobku. Placówka dysponuje 21 miejsca-
mi. Tu przyjęcia i odejścia dzieci trwają przez cały rok. W związku 
z nowelizacją ustawy o systemie oświaty obowiązkiem wychowa-
nia przedszkolnego zostały objęte wszystkie 5-letnie dzieci. Ten rok 
jest przełomowy, gdyż obowiązek przedszkolny dotyczy też części 
6-latków, które nie skorzystały z możliwości wcześniejszego pójścia 
do szkoły.                                                                                       red.

Jedni z zapałem, inni bez entuzjazmu.  
1 września uczniowie ciechanowskich szkół 
powitali nowy rok szkolny. W miejskich 
placówkach oświatowych naukę w 178. od-
działach rozpoczęło 5316 uczniów.  
W przedszkolach będzie się uczyć 859 
dzieci, w podstawówkach – 1634, w gim-
nazjach – 663, w zespołach szkół – 2160.  
Utrzymanych zostanie 463 nauczycielskich 
etatów, czyli o 7,5 etatu mniej niż rok temu. 
Różnica jest niewielka, w praktyce ozna-
cza pojedyncze przypadki zwolnień i brak 
nowych przyjęć do pracy. Pedagodzy mogą 
za to liczyć na 7% podwyżkę, która zostanie 
wprowadzona w całym kraju. Niż demogra-
ficzny obserwowany od kilku lat spowodo-
wał, że w gimnazjach ubyło 8 oddziałów. 
Klasy liczą średnio po 24 osoby, co daje 
wysoki komfort nauczania.
W tym roku prezydent Waldemar Wardziński wziął 
udział w inauguracji roku w Gimnazjum Nr 3, zastępca 

Uwaga!  
Wyprawka szkolna 
Zgodnie z rządowym programem „Wy-
prawka szkolna” uczniowie z rodzin  
o niskich dochodach (maksymalnie  
351 zł na osobę) mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie przy zakupie podręczników. 
Pomoc ta udzielana jest też dzieciom  
z orzeczeniem niepełnosprawności.  
W uzasadnionych przypadkach – sieroc-
two, ciężka choroba, przemoc w domu, 
alkoholizm – wnioski mogą składać oso-
by, które nie spełniają kryterium docho-
dowego.                                             red.

Początek roku szkolnego

prezydenta Ewa Gładysz była w Miejskim Zes-
pole Szkół Nr 1, a Cezary Chodkowski – w SP 
Nr 4 i MZS Nr 2.                                           red.

30 sierpnia w siedzibie urzędu miasta prezydent Waldemar Wardziński wręczył  10 nauczycielom 
akty nadania awansu zawodowego. Tego dnia prezydent pożegnał też odchodzącą na emeryturę 
dyrektorkę Przedszkola nr 5 – marię gulczyńską. jej miejsce zajęła Hanna Bonisławska, która 
wygrała konkurs na to stanowisko.

Jubileusz swojej pracy obchodzili także dyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkól Nr 2 Ewa Pozaroszczyk 
– 25 lat pracy zawodowej oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 5 Wiesław Burba – 30 lat pracy. 
W uroczystości uczestniczył także zastępca prezy-
denta Cezary Chodkowski. 

P.H.

Zapisy na zajęcia 
w STUDIO
Ciechanowski Ośrodek Edukacji  
Kulturalnej STUDO prowadzi zapisy  
do powstającej sekcji tańca ludowe-
go dla dzieci od lat 7 oraz na zajęcia 
teatralne dla dzieci od lat 8. W ofercie 
jest też nauka tańca towarzyskiego dla 
dorosłych, tańca nowoczesnego dla 
dzieci oraz zajęć z aerobicu dla pań  
i zajęć plastycznych dla dzieci. Zgło-
szenia chętnych przyjmowane są w sie-
dzibie COEK „Studio” ul. Pułtuska 20a 
oraz pod numerem tel. (23) 672 55 04.

red.

Pamiątkowe zdjęcie z władzami miasta
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20 sierpnia oraz 3 września w urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 
50-lecia ślubu świętowały dwie pary z Ciechanowa. 
Państwo danuta i mieczysław Cicholscy związek małżeński zawarli  
6 lipca 1961 roku. Pani Danuta urodziła się w 1942 r. w miejscowości Pniewo 
Wielkie. 37 lat przepracowała w Zakładzie Telekomunikacji w Ciechanowie. 
Otrzymała brązową, srebrną i złotą odznakę zasłużonego pracownika łącz-
ności oraz wiele dyplomów. Pan Mieczysław urodził się w 1940 r. w Targo-
niach. Przez 38 lat uczył w ciechanowskim Zespole Szkół Zawodowych Nr 1. 
Był mocno zaangażowany w pracę pedagogiczną i społeczną na rzecz szkoły  
i środowiska. Opiekował się Ludowymi Zespołami Sportowymi. Otrzymał 
złoty krzyż za-
sługi oraz mnó-
stwo dyplomów 
m.in. za przygo-
towanie ucznia 
do konkursu na 
szczeblu okręgo-
wym i eliminacji 
krajowych. Para 
wychowała troje 
dzieci, doczeka-
ła się pięciorga 
wnucząt i trzech 
prawnuków.

Państwo Halina i jerzy krajza pobrali się 12 sierpnia 1961 roku. Pani Hali-
na urodziła się w 1940 r. w Woli Ostaszewskiej. Ukończyła filologię rosyjską 
na Uniwersytecie Warszawskim. Uczyła w Szkole Podstawowej w Zielonej  
i w Krasnem. W zawodzie przepracowała 35 lat. Otrzymała Złoty Krzyż Za-
sługi i Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan Jerzy urodził 
się w 1932 r. w Zdziwowie Nowym. Był nauczycielem i wieloletnim dy-
rektorem Szkoły Podstawowej w Milewie-Szwejkach. Przez dwie kadencje 
sprawował mandat radnego Gminy Krasne. Został uhonorowany Krzyżem 
Kawalerskim 
Orderu Odro-
dzenia Polski, 
Złotym Krzy-
żem Zasługi 
oraz odznaką 
za Zasługi dla 
Województwa 
Ciechanow-
skiego. 
Jubilaci otrzy-
mali medale 
„Za Długolet-
nie Pożycie 
Małżeńskie” 
oraz listy gratulacyjne. Władze miasta wręczyły im pamiątkowe płaskorzeźby  
z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły lampki szam-
pana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.                                                                

red.

Fundacja Bank Żywności złożyła projekt utworzenia Ciechanowskiego Cen-
trum Wolontariatu - miejsca skupiającego zarówno ludzi chcących nieodpłatnie, 
a zarazem w profesjonalny sposób działać na rzecz i dla dobra innych, jak rów-
nież wszystkie ciechanowskie organizacje społeczne, które chcą korzystać  
z pracy wolontariuszy. Projekt zyskał bardzo wysoką ocenę i otrzymał dofi-

nansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 5 września dokonano 
oficjalnego otwarcia. Patronat nad Centrum Wolontariatu objął prezydent Wal-
demar Wardziński. – Ciechanowskie Centrum Wolontariatu służyć będzie nie 
tylko samemu Bankowi Żywności, ale również innym organizacjom poszukują-
cym wolontariuszy. Chcemy aby Centrum było kuźnią kadr także dla innych  
– informuje Dorota Jezierska, prezes Banku Żywności. Powstanie ciechanow-
skiego Centrum zbiegło się w czasie z projektem „Wolontariat w NGO – szansa 
na rozwój organizacji” realizowanym przez Centrum Wolontariatu w Warsza-
wie. W ramach tego projektu warszawskie Centrum będzie wspierać meryto-
rycznie tego typu inicjatywy. Miasto w  drodze konkursu dofinansowało Bank 
Żywności kwotą 80 tys. zł. (po 40 tys. zł w roku 2010 i 2011). Siedziba Banku  
i Centrum Wolontariatu mieści się przy ul. Śmiecińskiej 9. – Wkrótce ruszy tak-
że nasza strona www.ccw.info.pl. Będziemy na bieżąco informować o przygoto-
wywanych akcjach, a także umieścimy tam formularz dla potencjalnych wolon-
tariuszy – dodaje prezes.  W otwarciu wzięli udział m.in.: prezydent Waldemar 
Wardziński, jego zastępca Cezary Chodkowski, Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski, poseł Mirosław Koźlakiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Andrzej Bayer  oraz zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych Elżbieta Szymanik. Przybyli także dyrektorzy ciechanow-
skich szkół, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji współpracują-
cych na co dzień z Bankiem Żywności oraz lokalni przedsiębiorcy. 

P.H.

Mamy Centrum Wolontariatu 50 lat wspólnej drogi  
przez życie…

O dofinansowanie mogą starać się osoby fizyczne – właściciele lub użytkow-
nicy wieczyści nieruchomości zlokalizowanych na obszarach, na których nie 
przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej lub włączenie do sieci jest nieuza-
sadnione ekonomicznie (np. z powodu bardzo rozproszonej zabudowy). Aby 
można było zastosować taki sposób oczyszczania ścieków, nieruchomości nie 
mogą być położone na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych. Przed 
budową oczyszczalni sprawdza się to indywidualnie dla każdej posesji. Biorąc 
pod uwagę wszystkie uwarunkowania na terenie Ciechanowa można wskazać 
tereny, których mieszkańcy mogliby ubiegać się o dotacje. Są to miejsca roz-
proszonej zabudowy poza aglomeracją miejską przy ulicach: Słonecznej, Żyt-
niej i Wesołej 29 oraz na obszarze aglomeracji przy ulicach: Długiej, Kolonii 
Niechodzkiej, Tysiąclecia (za Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej), Nużew-
skiej i Towarowej. Program nie dotyczy obiektów wykorzystywanych  
na działalność gospodarczą oraz nieruchomości sezonowych.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w for-
mie dotacji w wysokości do 45% kosztów, nie więcej niż 7500 zł dla oczysz-
czalni o przepustowości do 5 m3/d i nie więcej niż 10 000 zł dla oczyszczalni  
o przepustowości powyżej 5 m3/d. Szczegółowe informacje na temat progra-
mu dostępne są na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Obsługa beneficjentów/
Nabory wniosków w ramach programów. Można je także uzyskać telefonicznie 
pod numerem (22) 853-53-21 wew. 109, 108, 107, 223, 278.

A.G.

Sprawdź, czy możesz uzyskać 
dotację na budowę 
przydomowej oczyszczalni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej  
w Warszawie przyjmuje wnioski na dofinansowanie budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/d. 

Andrzej Bayer  
za Wojciecha Jagodzińskiego

W związku z objęciem funkcji prezesa Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych Wojciech Jago-
dziński (Ciechanowska Wspólnota Samorządo-
wa) zrzekł się mandatu radnego w Radzie Miasta. 
Podczas 10. sesji na jego miejsce zaprzysiężono 
Andrzeja Bayera, kandydata z tej samej listy, któ-
ry w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów. A. Bayer od 1977 roku prowadzi w Cie-
chanowie zakład optyczny. W latach 1998-2002 
sprawował mandat radnego. Połowę kadencji był 
członkiem Zarządu Miasta, drugą połowę – wi-

ceprzewodniczącym RM. Jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych i Ma-
zowieckiej Izby Gospodarczej. W 2006 r. otrzymał Medal za zasługi dla 
Ciechanowa. Decyzją radnych został wiceprzewodniczącym Rady Miasta. 
Będzie także członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
Komisji Kultury i Sportu.                                                                     red.
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W dniach 21-28 sierpnia hala przy ul. kraszewskiego tętniła życiem 
za sprawą iX mistrzostw europy juniorek i juniorów do lat 17  
w podnoszeniu ciężarów. O medale i tytuły walczyło 196 zawodni-
ków z 32 państw. 
Wśród zawodników biorących 
udział w mistrzostwach znalazło 
się 2 reprezentantów Mazovii Cie-
chanów. Na wysokim czwartym 
miejscu w kat. 53 kg uplasowa-
ła się Izabela Wróblewska, która 
zaliczyła 4 podejścia i uzyskała 
w dwuboju wynik 142 kg. Mniej 
szczęścia miał startujący w kat. 
77 kg Patryk Słowikowski. Trzeci 
zawodnik tegorocznych MŚ Junio-
rów U17 nie zaliczył żadnego po-
dejścia w rwaniu na ciężarze 125 

kg, na domiar złego  
w 3 próbie nabawił się kon-
tuzji łokcia, która uniemoż-
liwiła mu przystąpienie do 
podrzutu. Start w zawodach 
poprzedziło sympozjum  
w walce z dopingiem. 
Obecni byli szkoleniow-
cy, naukowcy i działacze 
z ponad 30 krajów. Byli 
także przedstawiciele władz 

światowej federacji (IWF), EFA i polskiego związku oraz Minister Sportu i Tu-
rystyki Adam Giersz. – Tegoroczne Mistrzostwa pod względem organizacyjnym 
i logistycznym zostały bardzo wysoko ocenione przez władze EWF i wszystkich 
uczestników zawodów, co bardzo nas cieszy. Na pochwały zasługuje cały za-
rząd Mazovii na czele z panem Jerzym Ostrowskim – podsumował zastępca pre-
zydenta Cezary Chodkowski, który otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz  
PZPC.                                                                                                                P.H.

Młodzi sztangiści walczyli  
w Ciechanowie

Zwycięstwo Polaków w Pucharze Syrenki!

Od 30 sierpnia do 2 września  na terenie Ciechanowa, Przasnysza, Płoń-
ska i Mławy rozgrywany był Turniej o Puchar Syrenki. Finał XXVI edycji 
wygrała reprezentacja Polski. Podopieczni Marcina Dorny w finałowym 
pojedynku pokonali Danię 2:0. Bohaterem meczu został Mariusz Stępiński, 
strzelec obu bramek. Wcześniej Polacy pokonali Cypr 3:1, a w półfinale  
po rzutach karnych Ukrainę. Turniej o Puchar Syrenki to jedna z najważ-

Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek do szkół ruszyli miejscy straż-
nicy. ich zadaniem było upewnić się czy otoczenie podstawówek  
i gimnazjów jest dobrze przygotowane na powrót uczniów z waka-
cyjnej laby.
Już od połowy sierpnia w swoich rejonach strażnicy sprawdzali m. in. czy  
w pobliżu placówek oświatowych bez zarzutu działa sygnalizacja świetlna,  
czy czytelne są pionowe i poziome oznakowania. Zwracali także uwagę na stan 
ogrodzeń szkolnych, barierek i łańcuchów zabezpieczających. W pierwszym 
dniu roku szkolnego Straż Miejska dozorowała przejścia dla pieszych w otocze-
niu szkół, przypominała zarówno uczniom, jak i kierowcom o zasadach bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Od 5 września w drugich klasach szkół podsta-
wowych strażnicy prowadzą lekcje, ucząc dzieci bezpiecznego poruszania się 
po drogach, mądrego zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz zachowania 
ostrożności przy udzielaniu poufnych informacji obcym osobom.

red.

Bezpieczna droga do szkoły

W dniach 9-11 września na obiektach warszawskiej Akademii Wychowa-
nia Fizycznego odbył się międzynarodowy turniej taekwondo olimpijskie-
go Polish Open – Warsaw Cup. Zawody miały rekordową obsadę. Łącznie 
w  kategorii dzieci, juniorów młodszych, juniorów i seniorów wystartowało 
ponad 670. zawodników i zawodniczek z 97. reprezentacji klubowych  
i narodowych z 26. krajów Europy, Azji i Afryki. Ciechanów reprezen-
towali zawodnicy Miejskiego 
Ogniska TKKF Promyk, którzy 
wywalczyli 8 medali.
Pierwsze miejsca w swoich ka-
tegoriach wagowych wywal-
czyli juniorzy młodsi: Dawid 
Obidziński (65 kg) i Karolina 
Dworzyńska (44 kg). Brązowe 
medale zdobyli: Wiktor Pio-
trowski (49 kg) i Jan Wiśniew-
ski (45 kg). W kategorii dzieci 
złoto zdobyła Weronika Czapka 
w konkurencji ap nopi chagi, 
srebro – Karol Sokołowski w 
nare chagi, a dwa brązowe krąż-
ki Laura Kwiatkowska i Marta 
Płoska (poomse). 

red.

niejszych i największych młodzieżowych imprez sportowych w Europie, 
która na stałe wpisała się do kalendarza UEFA. W tegorocznej edycji turnie-
ju zagrali reprezentanci: Polski, Cypru, Norwegii, Ukrainy, Danii, Białoru-
si, Belgii i Węgier. Podczas meczu finałowego w przerwie spotkania swoje 
nowe koszulki zaprezentowali zawodnicy i trenerzy Juranda.

P.H.

Promyk zdobył 8 medali  
w Warszawie

Mistrzyni Europy Ionela Laura 
Pricop z Rumunii

Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów 
uhonorował prezydenta W. Wardzińskiego płasko-
rzeźbą z wizerunkiem mistrza olimpijskiego Ireneusza 
Palińskiego. To wyraz podziękowania za wspieranie 
ciechanowskiego sportu
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Od zwycięstwa PBS Jurand rozpoczął przygodę z PGNiG Superligą. Nasi 
szczypiorniści w pierwszym meczu rozegranym 4 września pokonali Nielbę 
Wągrowiec 29:26. Pojedynek był wyrównany i zacięty. Początek spotkania 
należał do Juranda, który zdobył dwupunktowe prowadzenie. Zawodnicy Nie-
lby próbowali odrobić straty. Doprowadzili do remisu, ale na przerwę scho-
dzili ze stratą jednej bramki. W drugiej połowie ciechanowianie nie zwalniali 
tempa i ostatecznie wygrali. Cała hala szalała. 
Kolejny, trudniejszy sprawdzian zawodników Juranda miał miejsce 11 wrze-

Jurand w Superlidze 

śnia. W hali sportowej przy 17. Stycznia gospodarze zmierzyli się z obec-
nym mistrzem Polski Orlen Wisła Płock i przegrali 36:25. Pierwszy kwadrans 
rozgrywki był wyrównany. Kolejne minuty powiększały przepaść między 
szczypiornistami znad Łydyni a Wiślanami. Bramkarz Juranda Marcin Kra-
jewski otrzymał specjalne owacje za uchronienie naszej drużyny przez stratą 
większej ilości punktów. Mecz obejrzało na żywo 750 kibiców. Retransmisję 
emocjonującego spotkania można było obejrzeć w Polsacie Sport.  

red.

Szczypiorniści Juranda w walce z Wisłą Płock

Klub Karate Kyokushin oraz Mazowiec-
ki Klub Karate Kyokushin organizują 
I Turniej Karate Kyokushin o Puchar 
Prezydenta Miasta Ciechanów. Zawody 
zostaną rozegrane 16 października w hali 
sportowej ciechanowskiego MOSiR przy 
ul. 17 Stycznia. Turniejowi patronuje  
i jego organizację wspiera Prezydent 
Miasta Ciechanów. Szczegółowe infor-
macje o turnieju można znaleźć  
na internetowej stronie Klubu karate 
www.ckkk.eu.

Turniej o Puchar 
Prezydenta 
Ciechanowa



Pożegnanie Lata 
kilka tysięcy ciechanowian i przyjezdnych gości wzięło udział w pikniku „Pożegnanie 
Lata”, zorganizowanym 27 sierpnia przez prezydenta miasta oraz Ciechanowski Ośro-
dek edukacji kulturalnej „Studio”.

Zamkowe błonia wypełniły 
się kiermaszami i stoiskami 
gastronomicznymi. Dzieci mo-
gły  przejechać się na kucyku 
oraz poszaleć na zjeżdżalni, 
trampolinie, czy wodnej kuli. 
Dorośli  degustowali piwo 
oferowane przez browar „Cie-
chan”, który był jednym z fun-
datorów nagród w konkursach. 
Do wygrania były m.in. rower 
górski, aparat cyfrowy, karnet 
na siłownię i zestawy zabawek. 
Główną atrakcją były koncerty. 
Przed występem gwiazd na plenerowej scenie zaprezentowali się laureaci przeglądu muzycz-
nego „Gamma 2011”: Alicja Szempińska, Mateusz Jankowski, Mateusz Kosmala, Klaudia 
Szynkiewicz, Paulina Muzińska, Agnieszka Konopa oraz zespół „Babel”. To oni nagrali 
pierwszą płytę w I Miejskim Studio Nagrań, prowadzonym w strukturach COEK „Studio” 
pod patronatem Doroty Rabczewskiej. W głównej części koncertu wystąpili: Anima, RH+, 
Verba i Blenders. Zaproszone w tym roku zespoły najbardziej trafiały do młodych. Nastolat-
kowie dobrze czuli się w bliskich im rytmach i śpiewali razem z wokalistami.

red. 

Z tej formy promocji skorzy-
stali: Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna, Aka-
demia Językowa ACCESS, 
Zepter International Poland 
sp. z o.o., Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej, Ciechanow-
ski Klub Karate Kyokushin, 
Szkoła Języków Obcych 
British School oraz Wydziały 
Ochrony Zdrowia i Kulturo-
znawstwa Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej. 

– Szkoda, że pomimo zaproszeń tak 
mało podmiotów skorzystało  
z okazji bezpośredniego dotarcia 
do klientów. Mam nadzieję,  
że w przyszłym roku będzie lepiej, 
bo przecież mamy się czym po-
chwalić – mówi Nina Rykowska, 
dyrektor STUDIA.  

red.

www.umciechanow.pl

Spotkanie ze starożytnością
„Cesarstwo rzymskie i barbaricum” to temat VII Spotkania  
ze średniowieczem. 3 września na zamkowych błoniach obóz roz-
biły grupy historyczne nawiązujące swoim ubiorem i ekwipunkiem 
do starożytności. W klimat antycznej epoki zaprowadziły widzów 
oddziały legionów rzymskich, gladiatorzy i barbarzyńcy. Były po-
kazy uzbrojenia i musztry oraz widowiskowe walki. Dopełnienie 
stanowiły stoiska edukacyjno-rzemieślnicze, na których prezento-
wano ówczesne rzemiosło, obyczaje, kuchnię i sztukę. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się: kaletnictwo, obróbka kości, układanie 
mozaiki, tkactwo, zielarstwo, gry planszowe. Na pobliskich stra-
ganach oferowano też pajdę ze smalcem, miód, pieczywo powstałe 
według starodawnych receptur oraz pamiątki muzealne. Organiza-
torami tegorocznych Spotkań było Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej i prezydent miasta, który dofinansował przedsięwzięcie kwotą 
10 tys. zł.

red. 

„Najazd Wikingów” to ósma inicjatywa przygotowana przez 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO w ramach 
tegorocznych letnich imprez na deptaku. 20 sierpnia drużyna 
wojów „Arkona” przybliżyła młodszym i starszym mieszkańcom 
spacerującym ulicą Warszawską kulturę i tradycje średniowie-
cza. Były zawody sprawnościowe, zabawy, prezentacja rzemiosł 
oraz pokazy walki, strojów i uzbrojenia. Można było też posłu-
chać dawnej muzyki granej na żywo.

  red. 

Sobota z Wikingami

„Cudze chwalimy, swego nie znamy” to hasło akcji zorganizowanej 17 wrze-
śnia przez Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej STudiO. Tego 
dnia na ulicy Warszawskiej pojawiły się stoiska, na których prezentowano 
oferty instytucji, organizacji, szkół, uczelni oraz małych i dużych przedsię-
biorstw handlowo-usługowych działających na terenie Ciechanowa.

Swego nie znamy…

Zespół Rh+

Prezentacja walk

Dzieci chętnie poznawały tajniki dawnego rzemiosła

Muzealne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem

Impreza była też okazją do zabawy

Wśród publiczności było wielu młodych ludzi

Pokaz uzbrojenia




