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Tak głosowaliśmy
9 października głosowaliśmy na kandydatów do 
Sejmu i Senatu RP. Frekwencja w Ciechanowie 
wyniosła 47,81%. Największe poparcie uzyskała 
Platforma Obywatelska – 32,41%. Na Prawo  
i Sprawiedliwość głosowało 31% mieszkańców. 
Kolejne miejsca zajęli: Polskie Stronnictwo Ludo-
we (12,81%), Ruch Palikota (9,98%), Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej (9,87%), Polska Jest Najważ-
niejsza (3,22%) i Polska Partia Pracy – Sierpień 80 
(0,72%). Wśród Ciechanowian mandaty poselskie 
zdobyli: Mirosław Koźlakiewicz z PO (2678 gło-
sów) i Robert Kołakowski z PiS (2605 głosów). 
W okręgu nr 16 (obejmującym Płock oraz powiaty: 
ciechanowski, mławski, żuromiński, płoński, prza-
snyski, gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski 
i żyrardowski) frekwencja wyniosła 43,32%. Wy-
grał PiS (33,74% – 4 mandaty) przed PO (28,43% 
– 3 mandaty), PSL (18,72% – 2 mandaty), RP 
(8,38 – mandat), SLD (7,52%), PJN (2,44%) i PPP 
(0,76%). W Sejmie będą nas reprezentować: z PiS 
– Wojciech Jasiński, Maciej Małecki, Marek Opioła 
i Robert Kołakowski, z PO – Julia Pitera, Mirosław 
Koźlakiewicz i Elżbieta Gapińska, z PSL – Walde-
mar Pawlak i Piotr Zgorzelski oraz z RP – Paweł 
Sajak. Do Senatu wchodzi Jan Maria Jackowski  
z PiS (33 421 głosów). 

red.

Wieczór  
z bajkami

58 mln złotych na wyciągnięcie ręki

Krubin jeszcze w trakcie prac. Dzisiaj są one zakończone

Radośnie na nowym placu zabaw

Boisko otwierają (od lewej): W. Wardziński, A. Krzemiński,  
J. Wiśniewski

Wielofunkcyjne boisko przy Gimnazjum Nr 1 
jest już wybudowane. To obiekt o bezpiecznej 
bezspoinowej, poliuretanowej nawierzchni, z pił-
kochwytami, wyposażony w dodatkowy sprzęt do 
gier zespołowych. Koszt – blisko 169 tys. zł. To 
szóste wybudowane w ostatnich latach nowocze-
sne przyszkolne boisko. Nowym obiektem mogą 

Nowoczesny plac zabaw  
i wielofunkcyjne boisko za 670 tys. zł

się cieszyć także mieszkańcy osiedla 
Śmiecin. Przy Miejskim Zespole Szkół 
Nr 2 powstał nowoczesny plac zabaw. 
Na bezpiecznej gumowej i piaskowej 
nawierzchni do dyspozycji najmłod-
szych oddane zostały barwne urządze-
nia. Plac kosztował prawie 500 tys. zł.

Szerzej na str. 6 i 7
P.H.

1 listopada w zadumie po-
chylimy się nad grobami 
zmarłych. W związku ze 
zbliżającym się świętem od 
30 października do 2 listo-
pada Zakład Komunikacji 
Miejskiej wprowadza czaso-
wą organizację ruchu  
w okolicy cmentarza komu-
nalnego i cmentarza para-
fialnego przy ul. Płońskiej. 

red.
Szczegóły na str. 2.

Dzień Wszystkich 
Świętych

18 listopada o godz. 17.00 Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO 
zaprasza dzieci na „Wieczór  z bajkami. Będzie 
wspaniała zabawa oraz wiele niespodzianek. 
Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr 
(23) 672 55 04 lub w siedzibie placówki przy 
ul. Pułtuskiej 20a. Ilość miejsc ograniczona.

Święto 
Niepodległości
11 listopada Prezydent Miasta Ciechanów za-
prasza na obchody Święta Niepodległości.  
O godz. 10.00 w kościele farnym będzie odpra-
wiona msza w intencji ojczyzny, o 11.30 na  
Pl. Piłsudskiego pod pomnikiem marszałka 
zostaną złożone kwiaty. Wieczorem, o godz. 
19.00 w Farze Koncert Muzyki Polskiej w wy-
konaniu Chóru Sine Nomine. Wstęp bezpłatny.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji stał się niekwe-
stionowanym liderem wśród komunalnych spółek. 
Zaplanował ogromną inwestycję, która zasięgiem 
obejmuje znaczną część miasta, a pod względem 
kosztów można ją porównywać tylko z budową 
wewnętrznej pętli drogowej. Na projekt „Moderni-
zacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjne-
go aglomeracji Ciechanowa – I etap” spółka chce 
pozyskać 58-milionowe dofinansowanie z unijnego 
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowi-

sko. Działanie1.1”. Projekt po 2 latach spędzonych 
na ławce rezerwowych wszedł na podstawową listę 
rankingową. Umowa z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 
zostać podpisana 31 października. Dzięki temu am-
bitny zamysł budowy przeszło 31 km sieci i prze-
budowy oczyszczalni będzie mógł być w całości 
zrealizowany do połowy 2015 roku. 

E.B.
Więcej na str. 3



Korekty w kursach linii nr 0 i 6
W związku z koniecznością dostosowania linii 0  
do rozkładu jazdy PKP Zakład Komunikacji Miej-
skiej przesunął kurs z dworca PKP z godz. 21.01  
na godz.21.08 w dni powszednie. Na wniosek dy-

rekcji i pracowników 
Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódz-
kiego ZKM wpro-
wadził też korekty 
w rozkładzie jazdy 
linii 6 w dni powsze-
dnie. Kurs z Pętli 
Szpital z godz.14.55 
został zmieniony na 
godz.15.03, kurs  
z Pętli Leśna  
z godz.15.17 przesu-
nięto na godz.15.24. 
Szczegóły na stronie 
internetowej zkm-
ciechanow.pl, pod 
numerem tel. (23) 
672 23 06 oraz na 
przystankach.

10-lecie PWSZ
19 października 10-lecie istnienia obchodziła Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Mszę w inten-
cji studentów i wykładowców w kościele farnym 
odprawił biskup płocki Piotr Libera. W siedzibie 
uczelni przy ul. Narutowicza głos zabrał rektor 
PWSZ Andrzej Kolasa, były też wystąpienia go-
ści. Najwięcej słów uznania zebrał poseł Mirosław 
Koźlakiewicz. Za jego wkład w powstanie uczelni 
dziękowali prof. Bibiana Mossakowska, prof. Ry-
szard Juszkiewicz i zastępca prezydenta Ciecha-
nowa Ewa Gładysz. Studentów I roku przyjęto 
do grona uczelnianej społeczności. Ich starszym 
kolegom wręczono nagrody za wysokie wyniki w 
nauce. Nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów naj-
lepszemu studentowi – Krzysztofowi Sowińskiemu 
wręczyła Ewa Gładysz. Wykład na temat „Nauki 
w mediach – nowy kierunek studiów w ciecha-
nowsko-mławskiej uczelni” wygłosił prof. Andrzej 
Staniszewski. 
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Kolej prezentuje modernizację 
linii Warszawa-Gdynia
27 września w Hotelu Atena prezydent Ciechano-
wa Waldemar Wardziński przywitał uczestników 
konferencji „Kolej siłą polskiej gospodarki” – wy-
jazdowego spotkania przedstawicieli PKP, wyko-
nawczych firm oraz przedstawicieli samorządów. 
Celem konferencji była prezentacja modernizowa-
nej linii kolejowej E65. Prezydent W. Wardziński 
przedstawił gościom największe miejskie inwesty-
cje, zaakcentował znaczenie kolejowej inwestycji  
w rozwoju Ciechanowa, podkreślił wagę skoordy-
nowania działań PKP i miejskiego samorządu pod-
czas budowy miejskiej pętli komunikacyjnej.

Porozumienie samorządów 
Ciechanowa i Bielawy
Prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński  
i Ryszard Dźwiniel, burmistrz Bielawy (na zdjęciu 
z lewej)  podpisali porozumienie o partnerstwie  
i współpracy między obu miastami. Samorządy 
Ciechanowa i Bielawy będą wymieniać się infor-
macjami, pośredniczyć w kontaktach gospodar-
czych oraz handlowych, rozwijać też współpracę  

w dziedzinie kultury i sportu. Bielawa podobnie jak 
Ciechanów dużo inwestuje w infrastrukturę sporto-
wą, a oba miasta wiele sobie obiecują po współpra-
cy lokalnych klubów oraz wyjazdach dzieci i mło-
dzieży. Położona w pobliżu Wrocławia Bielawa jest 
usytuowana u stóp gór Sowich, może się pochwalić 
trasami turystycznymi, biegowymi oraz wyciągami 
narciarskimi.

Ciechanowski  
Dzień Dawcy Szpiku 
26 października w Ciechanowie odbył się Dzień 
Dawcy Szpiku. Każdy, kto zdecydował się dołą-
czyć do bazy potencjalnych dawców szpiku musiał 
przyjść do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
przy ul. Narutowicza. Wystarczyło być zdrowym  
i wziąć ze sobą dokument tożsamości z numerem 
pesel. Celem akcji było przeprowadzenie badania 
krwi u potencjalnych dawców szpiku. Więcej w na-
stępnym numerze.

Seniorzy przygotowali program artystyczny 

Święto Seniora
Z myślą o trochę starszych 
mieszkańcach naszego miasta 
21 października Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
„Studio” zorganizował Dzień 
Seniora. Zebranych powitał 
zastępca prezydenta Ciecha-
nowa Cezary Chodkowski, 
składając seniorom najlep-
sze życzenia długich lat w 
zdrowiu i radości. Seniorzy 
przygotowali dla zebranych 
program okolicznościowy, 
a niespodzianką dla nich 
samych był występ chóru 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej oraz ogromny tort 
od prezydenta.

Autobusy  
w Święto Zmarłych
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje,  
że w dniach 29 października – 2 listopada zo-
staną wprowadzone nowe połączenia w relacji: 
miasto – Cmentarz Komunalny.

29 października  – 2 listopada 
Linia „a” – na trasie Gostków – 17 Stycz-
nia Kwiaciarnia – Plac Kościuszki – Gostków 
będzie kursować od godz. 8.30 do 17.00 z czę-
stotliwością co 15 minut

1 listopada
Linia „B” na trasie: Gostków – Kraszewskie-
go – 17 Stycznia Kwiaciarnia – Plac Kościusz-
ki – Dworzec PKP – Gostków będzie  kurso-
wać w godz. 9.00-17.00 z częstotliwością co 
20 minut
Linia „C” na trasie: Gostków – 17 Stycznia 
Kwiaciarnia – Batalionów Chłopskich –  Gost-
ków będzie kursować w godz. 9.05-17.00  
z częstotliwością co 15 minut
Linia „d” na trasie: Gostków – 17 Stycznia 
Kwiaciarnia – Sikorskiego – Armii Krajowej  
– Płońska – Gostków będzie kursować w godz. 
9.10-17.00 z częstotliwością co 20 minut.

Zaprojektuj maskotkę
Miejski Klub Sportowy „Jurand” Ciechanów ogła-
sza konkurs plastyczny „Maskotka Klubowa MKS 
JURAND”. Celem konkursu jest zaprojektowanie 
maskotki, nadanie jej nazwy, kojarzącej się z regio-
nem i promującej sport w naszym mieście. Gadżet 
ma odwoływać się do kultury i tradycji regionu,  
ma mieć charakter z którym zawodnicy i mieszkań-
cy będą się utożsamiać. Maskotka będzie wykorzy-
stywana przy różnego rodzaju kampaniach rekla-
mowych, wydarzeniach kulturalnych i sportowych 
oraz na materiałach promocyjnych. Informacje  
o konkursie można znaleźć na stronach: www.
mksjurandciechanow.boo.pl lub www.jurandcie-
chanow.pl. Termin nadsyłania prac upływa 31 paź-
dziernika. 

Spójrz Mu w oczy 
Kapelan więzienia w Zamościu ks. Tomasz Zwier-
nik będzie gościem spotkania z cyklu „Spójrz Mu 
w oczy”, które odbył się 28 października o godz. 
19.00 w kościele św. Franciszka z Asyżu. Uczestni-
kami prelekcji o tym jak wyrzucenie poza margines 
społeczny odmienia życie będą też dwaj więźnio-
wie. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest pre-
zydent Ciechanowa. 
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Te potężne rury są już wkopane w ul. Wojska Polskiego

Wodociągi stały się niekwestio-
nowanym liderem wśród komu-
nalnych spółek. Zaplanowały 
ogromną inwestycję, która za-
sięgiem obejmuje znaczną część 
Ciechanowa, a pod względem 
kosztów można ją porównywać 
tylko z budową miejskiej pętli. 
Spółka chce pozyskać część środ-
ków na to zadanie z unijnego Pro-
gramu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i Środowisko. Działanie1.1”.
Wniosek o dofinansowanie został 
złożony do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 30 listopa-
da 2009 r. Znalazł się na 35 miej-
scu listy rankingowej, uzyskując 
status wniosku rezerwowego. 
Po zweryfikowaniu listy przez 
Ministerstwo Środowiska, 
projekt ZWiK przesunął się na 
miejsce 23, a teraz awansował na 
listę podstawową. Miasto czekało 
na tę dobrą wiadomość od 2 lat. Datę podpisania 
umowy o dofinansowanie wyznaczono  
na 31 października.

ZWiK nie próżnował
To nie było czekanie z założonymi rękami. Część 
zadań, wchodzących w skład całej wartej ponad 
137 mln zł inwestycji, została już wykonana. Od 
2008 r. ZWiK konsekwentnie realizuje tzw. „unij-
ny” projekt, który zakłada budowę i modernizację 
ponad 31 km sieci. Z siedmiu założonych inwesty-
cji do tej chwili definitywnie zakończono jedną,  
za ponad 8 mln zł wybudowano kanalizację sani-
tarną (wraz z 5 przepompowniami ścieków) w ul. 
Wojska Polskiego, Gruduskiej, Przasnyskiej, Wazo-
nowej i Zielnej. Wykonana sieć wraz z przyłączami 
ma około 6 km długości. Praktycznie na ukończe-
niu jest również budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej na Krubinie. Koszt – około 9 mln zł. Żeby ją 
wykonać ZWiK podpisał umowę z PKO BP na 8 
mln kredytu, którego zabezpieczeniem jest 11 tys. 
udziałów w spółce. – Kanalizacji doczekały się uli-
ce: Sońska, Krubińska, Ceramiczna, Żytnia, Dobra, 
Piwna, Wrzosowa, Długa, Krucza, Ludowa, Cha-
browa, Ptasia i Żurawia. Ponadto do sieci miejskiej 
zostanie podłączony Dom Pomocy Społecznej oraz 
budynek oddziału szpitalnego przy Długiej – infor-
muje prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. 

Płońska, Bielin, Kwiatowe,  
oczyszczalnia
ZWiK ma już też decyzję środowiskową i lokaliza-
cyjną oraz przygotowaną dokumentację do ogłosze-
nia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej  
w ul. Płońskiej. W Wieloletnim Planie Inwestycyj-
nym spółki wartość tej inwestycji oszacowano na 
10,3 mln zł. Oprócz tego czeka nas jeszcze budowa 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bielin (za 8,5 mln 
zł), na osiedlu Kwiatowe (ponad 6 mln zł) oraz ko-
lektora sanitarnego na odcinku oczyszczalnia ście-
ków – Fabryczna – Sienkiewicza (szacowany koszt 

Projekt ZWiK wszedł na podstawową listę rankingową dofinansowania z UE

58 mln złotych na wyciągnięcie ręki
Rosną szanse ZWik na 58-milionowe dofinansowanie z unii europejskiej dla projektu 
„modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa 
 – i etap”. umowa ma być podpisana za tydzień. dzięki temu ambitny zamysł budowy prze-
szło 31 km sieci i przebudowy oczyszczalni będzie mógł być w całości zrealizowany do po-
łowy 2015 roku. do pełni szczęścia brakuje tylko (bagatela !) 25 mln zł własnego wkładu, 
poza już zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 20 mln.

to ponad 16,6 mln zł). Najkosztowniejszym  
i zarazem bardzo pożądanym zadaniem jest plano-
wana budowa stacji termicznej utylizacji osadów 
ściekowych (wraz z modernizacją obiektów to-
warzyszących ma kosztować blisko 48,4 mln zł). 
Skończyłyby się nieprzyjemne zapachy, których nie 
da się uniknąć przy obecnie stosowanej technologii 
przeróbki osadów, a miasto produkuje ich aż 12 tys. 
ton rocznie.
Jeżeli zamiary się powiodą, w każdym punkcie Cie-
chanowa będzie działała sprawna sieć kanalizacji. 
– Zrealizowanie tego projektu pozwoli na włączenie 
wszystkich osiedli miasta w spójny odbiór ścieków  
i skierowanie ich do oczyszczalni. To będzie system, 
dopięty na ostatni guzik – twierdzi prezydent War-
dziński. Zgodnie z umową, która zostanie podpisa-
na w tym miesiącu zakończenie całego projektu jest 
przewidziane na koniec maja 2015 roku. 

Mamy podpisaną umowę kredytową
Spółka może zainwestować tak dużo dzięki wyż-
szym cenom wody i ścieków. Gdyby nie to, ZWiK 
nie miałby zysku ani zdolności kredytowej. Banko-
we kredyty są konieczne, bo warunkiem otrzymania 
unijnego dofinansowania jest wyłożenie własnych 

środków przez beneficjenta. Projekt ZWiK w poło-
wie musi więc sfinansować sama spółka. 
 – W przyszłym roku rozpoczynamy budowę kanali-
zacji sanitarnej w ul. Płońskiej, mamy już podpisa-
ną umowę kredytową z bankiem pod zastaw udzia-
łów w spółce – informuje prezes ZWiK Andrzej 
Bola. 

ZWiK do tej pory finansuje cały 
plan z własnych środków. Łącznie 
z pozostałymi inwestycjami od 
2008 r. wydał prawie 29 mln zł.  
W ramach unijnego dofinanso-
wania spółka odzyska nakłady, 
które już poniosła. – To są koszty 
kwalifikowane – potwierdza prezes 
Bola. 

Spółka musi  
rocznie wypracowywać 
2 mln zysku
Przed podpisaniem umowy  
z NFOŚiGW ZWiK musi wyło-
żyć – a raczej udowodnić, że jest 
w stanie wyłożyć ok. 45 mln zł. 
– Chciałbym, żeby ZWiK sobie 
sam poradził z tym wyzwaniem. 
Abyśmy nie musieli uruchamiać 
nadzwyczajnych gwarancji ze 
strony gminy czy też angażować 
w to przedsięwzięcie środków 

miejskich. Samorząd miejski ze swej strony będzie 
wspierał działania spółki, tak jak czynił to do tej 
pory. Także w zakresie prowadzonej przez ZWiK 
polityki cenowej – mówi prezydent Wardziński. – 
Spółka musi w ciągu kilkunastu lat wypracować 
te 45-50 mln zł zysku, jakieś 2 mln zł rocznie, bo 
z czegoś zaciągnięte na inwestycje kredyty trzeba 
spłacać. Aby móc to robić trzeba odpowiednio usta-
wić parametry cenowe. Będę rekomendował Radzie 
Miasta takie działania, które pozwolą spółce wy-
pracować zysk – deklaruje prezydent. 
Ceną tak wielu inwestycji ZWiK prawdopodobnie 
będą podwyżki opłat za dostarczanie wody i odpro-
wadzanie ścieków. – Gdy spółka prowadzi inwesty-
cje, wzrost cen jest konieczny. Tak się dzieje w całej 
Polsce. Chciałbym jednak podkreślić, ze opłaty 
pobierane przez ZWiK na tle innych miast Polski 
znajdują się w strefie stanów średnich – stwierdza 
prezydent Wardziński. 
Zarząd ZWiK zamierza też lobbować w Radzie 
Miasta na rzecz dokapitalizowania spółki. – Doka-
pitalizowanie firmy w wysokości 10 mln zdecydowa-
nie by pomogło w realizacji tego ambitnego planu 
– argumentuje prezes Bola.

Ewa Blankiewicz

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów 
Unijnych poinformowała, że projekt „Budowa 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi dla gmin regionu ciecha-
nowskiego” realizowany przez Międzygmin-
ny Związek Regionu Ciechanowskiego został 
przeniesiony z listy rezerwowej na podstawową 
projektów kluczowych dla Mazowsza. Przed-
sięwzięcie polegające na prowadzeniu wspólnej 

Projekt Międzygminnego Związku  
na liście podstawowej

zracjonalizowanej i nowoczesnej gospodarki 
odpadami przez 27 gmin pomoże chronić śro-
dowisko naturalne. Zadanie obejmuje m.in. bu-
dowę Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpa-
dami w Woli Pawłowskiej, zawierającego linię 
sortowniczą segregacji odpadów zmieszanych, 
kompostownię oraz zakład z linią do wytwarza-
nia paliwa alternatywnego z odpadów.

red.
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uchwały 
Rady miasta Ciechanów 
podjęte na Xi sesji 
29 września 2011 r.

nr 143/Xi/2011 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
nr 144/Xi/2011 w sprawie przekazania 
nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów  
i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.
nr 145/Xi/2011 w sprawie sprzedaży 
spółdzielczego własnościowego prawa  
do lokalu w drodze przetargu.
nr 146/Xi/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Ciechanowie 
przy ulicach: 17 Stycznia 45, 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 11, 17 Stycznia 39, 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 14, Graniczna 33.
nr 147/Xi/2011 w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi 
oraz dziennymi opiekunami.
nr 148/Xi/2011 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 264/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości, zmienionej uchwałą Nr 35/
IV/11 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 
stycznia 2011 roku.
nr 149/Xi/2011 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2011.
nr 150/Xi/2011 w sprawie zmian zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych na terenie Miasta 
Ciechanów.
nr 151/Xi/2011 w sprawie wyrażenia 
zgody na bezprzetargowe zawieranie umów 
dzierżawy gruntu, na którym zlokalizowany 
jest Bazar Osiedlowy „BLOKI” w 
Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 77 
nr 152/Xi/2011 w sprawie wyboru ławników.
nr 153/Xi/2011 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 154/Xi/2011 zmieniająca Uchwałę 103/
IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
30 czerwca 2011r. w sprawie określenia 
warunków i trybu wspierania sportu na terenie 
Gminy Miejskiej Ciechanów.

Pełna treść uchwał 
znajduje się na stronie internetowej  
urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych
krzysztof łyziński zapytał, dlaczego Regionalna 
Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę Rady Miasta 
dotyczącą dofinansowania klubu „Jurand”, skoro pod 
tą uchwałą podpisał się radca prawny.
Przemysław Zdrożny chciał się dowiedzieć, czy 
miasto planuje utworzenie toalet dla zwierząt i jakie 
są wyniki skierowanych do rodziców ankiet, dotyczą-
cych opłat za przedszkole. Przypomniał  
o sugestii komisji oświaty co do utworzenia progów 
zwalniających w ul. Wyrzykowskiego na wysoko-
ści przedszkola integracyjnego lub wprowadzenia 
ograniczenia prędkości na tym odcinku czy ustawie-
nia znaków pionowych, które informowały by, że na 
drogę mogą wybiec dzieci. Radny podziękował też za 
trójwarstwowe utwardzenie ul. Różanej i dokończe-
nie ul. Wiśniowej.
józef Borkowski poprosił o cząstkową naprawę 
nawierzchnią bitumiczną fragmentu skrzyżowania 
Placu Kościuszki z Zieloną Ścieżką oraz poprawienie 
estetyki Mostu 3 Maja, który nosi ślady stłuczki sa-
mochodowej i pojawiło się na nim graffiti.
andrzej Bajer przywołał informacje prasowe  
o unieważnieniu przetargu na budowę pętli drogowej, 
pytając, co będzie dalej z tą inwestycją.
adam Stępkowski przedstawił problemy mieszkań-
ców osiedla nr 6: brak oświetlenia w ul. Ceramicznej 

Wybór ławników
Podczas XI sesji Rady Miasta powołano ławni-
ków na kadencję 2012-2015. W wyniku tajnego 
głosowania do Sądu Rejonowego w Ciechano-
wie wybrane zostały następujące osoby: Beata 
Bayer, Elżbieta Borkowska, Czesława Garnow-
ska, Ewa Jankowska, Aleksander Kraszew-
ski, Elżbieta Lizak, Elżbieta Majewska i Irena 
Skwarska. W Sądzie Rejonowym w Ciecha-
nowie w sprawach z zakresu prawa pracy jako 
ławnicy zasiądą: Ewa Boniakowska, Stanisław 
Chmieliński, Katarzyna Dzilińska, Beata Ko-
walska, Teresa Kownacka, Jadwiga Kwaśniew-
ska, Hanna Lubczyńska, Marzena Mechowska, 
Barbara Skawińska i Wiesława Stańczyk. Do 
Sądu Okręgowego w Płocku powołano Marię 
Wróblewską.  

i Krubińskiej, bezpieczeństwo na ul. Kasprzaka, brak 
kładki nad torami między Krubinkiem i Krubinem  
w planach inwestycji PKP. Mieszkańcy pytali też  
o projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych na 
Krubinie i zagospodarowanie ich pod potrzeby spor-
towo-rekreacyjne. 
Zenon Stańczak interpelował, żeby chodnik po stro-
nie kościoła na ul. Kolbego przedłużyć o 100 metrów 
w dół do apteki przy ul. Leśnej. Przekazał też prośbę 
mieszkańców ul. Traugutta oraz ul. Widnej 23, 23 a, 
b, c i d o wybudowanie tych dróg, które na razie po-
zostają gruntowe. Radny powtórzył postulaty miesz-
kańców Krubina dotyczące chodnika, który poprawił-
by bezpieczeństwo na ul. Sońskiej.
janusz Szymańczyk stwierdził, że bezdyskusyjne 
jest wsparcie przez miasto udziału klubu „Jurand”  
w rozgrywkach superligi piłki ręcznej mężczyzn, ale 
zacytował pytania mieszkańców, jak te środki miasta 
będą dysponowane przez klub.
elżbieta Latko zapytała, czy w trakcie przeprowa-
dzenia przetargu na pętlę drogową zostały popełnione 
błędy i czy gdyby go nie unieważniono budżet byłby 
obciążony 25-procentową korektą w stosunku do 
wartości tego przetargu. Radna zapytała też, jaka jest 
możliwość zmiany harmonogramu pracy Przedszkola 
Nr 5, którego rodzice napisali w tej sprawie petycję.           

              oprac. E.B.

Do tej pory korzystano z przejazdu przez tory między 
Krubinkiem i Krubinem. PKP ma go zlikwidować, 
więc przejście na drugą stronę torów się wydłu-
ży. Mieszkańcy ul. Skłodowskiej nie chcą się z tym 
pogodzić, bo na Krubinie jest sklep, w którym się 
zaopatrują, woda, nad którą wypoczywają, a dzieci 
mają tędy krótszą drogę do szkoły. 

Miasta nie stać na kładkę …
Ewa Gładysz, zastępca prezydenta Ciechanowa 
uświadamia, że władze miasta nie są w stanie zmusić 
inwestora do zmiany planów, a miejskiego budże-
tu nie stać na tak kosztowną inwestycję jak budowa 
kładki nad torami.  – Modernizacja magistrali jest to 
inwestycja PKP, finansowana ze środków unijnych, 
odpowiednio zaprojektowana, są harmonogramy, 
uzgodnienia i dlatego do tego zadania inwestycyj-
nego nic nie może być dołączone – wyjaśniała Ewa 
Gładysz na wrześniowej sesji Rady Miasta. – Nie 
możemy obiecać mieszkańcom budowy kładki. Nie 
można stwarzać iluzji, jak się nie ma na ten cel za-
bezpieczonych pieniędzy i zgody Rady Miasta. Tak 
poważna inwestycja musiałaby powstać kosztem in-
nych potężnych inwestycji. Na razie ze środków PKP 
jest realizowana kładka w rejonie ul. Widnej, ale ona 
była w projekcie od początku. Myśmy ją wymusi-
li na inwestorze, wcześniej planowano komunikację 
z tamtą częścią miasta wyłącznie poprzez istniejący 
wiadukt. Natomiast na Krubinie inwestor zaprojek-
tował drogę serwisową wzdłuż torów, bo nie mógł 
zaprojektować tunelu. 

… a kolej nie wybuduje tunelu
Dla PKP kładka nad torami w tym miejscu nigdy  
nie wchodziła w grę. Zdaniem inwestora budowane  
w Ciechanowie 4 wiadukty i kładka dla pieszych  
i rowerzystów, łącząca ul. Nowokolejową i Widną, to 
maksimum, jakie może uzyskać miasto naszej wiel-
kości. Pierwotnie pomiędzy ul. Ceramiczną i Skło-
dowskiej zamiast przejazdu PKP planowały tunel pod 
torami. Zdaniem władz miasta byłoby to rozwiązanie 
najlepsze, ale okazało się, że budowa tunelu w tym 
miejscu jest niemożliwa. – Jest to teren z tak wysokim 
poziomem wód gruntowych, że pompy musiałyby pra-
cować na okrągło i pewnie też by nie odpompowały 
napływającej wody. Wobec tego jesienią 2008 roku 
inwestor zaproponował jedyne możliwe w tej sytuacji 

PKP decyduje, mieszkańcy się niepokoją
mieszkańcy krubinka martwią się, że po modernizacji kolejowej magistrali stracą dogodne 
połączenie z krubinem. mieszkańcy równoległej do torów ul. Skłodowskiej wysłali do pre-
zydenta Ciechanowa petycję, w której domagają się wybudowania tunelu lub kładki. Wła-
dze miasta są jednak bezsilne, bo decyduje o tym inwestor, czyli PkP, a ten nie przewiduje 
już żadnych zmian w projekcie, który jest już w fazie realizacji.

rozwiązanie w postaci drogi serwisowej – przypo-
mniała E. Gładysz. 

Ta droga poprawi  
skomunikowanie Krubina
Droga serwisowa pobiegnie wzdłuż torów, łącząc ul. 
Ceramiczną z ul. Kasprzaka. Na razie będzie służyć 
kolejowej inwestycji. Potem PKP deklaruje zamiar 
przekazania jej miejskiemu samorządowi, oczywiście 
po zakończeniu robót i z upływem okresu tzw. trwało-
ści projektu (to 5-letni okres, który obowiązuje w zada-
niach z udziałem środków unijnych, nie można  
w tym czasie dokonywać żadnych zmian w projekcie  
– również własnościowych).
Ta droga rozwiąże jeden z ważnych problemów komu-
nikacyjnych Ciechanowa – będzie alternatywą  
dla ul. Sońskiej, dziś jedynego połączenia Krubina  
z resztą miasta. W sobotnie przedpołudnia, w czasie 
giełdy samochodowej, przejazd Sońską jest drogą 
przez mękę. Dzięki ulicy wzdłuż torów będzie można 
bez przeszkód dojechać z tych dzielnic do Kasprzaka.

Czy ul. Skłodowskiej  
pobiegnie linia autobusowa?
Po drugiej stronie torów do ul. Kasprzaka biegnie ul. 
Skłodowskiej. E. Gładysz wskazuje, że można ją wy-
korzystać w przyszłości dla lepszego skomunikowa-
nia Krubinka z pozostałą częścią Ciechanowa i puścić 
tamtędy miejskie autobusy. To rozwiązanie powinno 
uspokoić rodziców, którzy obawiają się, że dzieci 
skracając sobie drogę do „Czwórki” będą przebiegać 
przez tory. – Dziś tamtędy nie jeżdżą autobusy ZKM, 
ale można to zmienić, dzieci mogą nimi dojeżdżać do 
szkół – zauważa E. Gładysz. Prezes Zakładu Komu-
nikacji Miejskiej Wojciech Dziliński potwierdza, że 
nie widzi przeszkód. – Przeanalizujemy, którą trasę 
wydłużyć o ul. Skłodowskiej. Co prawda to będzie 
dodatkowo kosztować, a nie mamy łatwej sytuacji 
finansowej, ale bezpieczeństwo dzieci jest najważniej-
sze – deklaruje prezes ZKM. 
Ewa Gładysz rozumie niepokój mieszkańców. – Na-
gle ten stan rzeczy, który istniał ileś lat jest zaburzo-
ny i trudno to zaakceptować. Ale w innych częściach 
miasta jest podobnie, też nie będzie można korzystać 
z przejazdów, które do tej pory były – tłumaczy za-
stępca prezydenta.

Ewa Blankiewicz
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Miejski samorząd uzyskał na budowę 
wewnętrznej pętli miejskiej rekordo-
wą dotację unijną – ponad 100 mln zł. 
To największa inwestycja drogowa w 
historii Ciechanowa. Do tej pory mia-
sto ma za sobą zakończenie i rozlicze-
nie I etapu budowy pętli, czyli prze-
budowę ul. Armii Krajowej. Przetarg 
na wykonawstwo II etapu – 13-kilo-
metrowej reszty pętli – na początku 
sierpnia wygrała Eurovia, polsko – 
czeskie konsorcjum firm, kontrolowa-
ne przez kapitał francuski. Spośród 
8 oferentów zaoferowała najniższą 
kwotę – niecałe 99 mln zł. Kosztorys 
inwestorski opiewał na maksymalną 
kwotę 180 mln zł, ale inni wykonaw-
cy też oferowali niższe ceny, od nie-
spełna 112 do prawie  
159 mln zł. 

Czy frezarka może  
ograniczyć  
konkurencyjność?
Przy tak dużym zamówieniu zawsze 
przeprowadza się kontrolę postępo-
wania przetargowego w Urzędzie Za-
mówień Publicznych. Kontrola wyka-
zała uchybienie. – Potknięcie było 
jedno jedyne. Zrezygnowaliśmy na 
pewnym etapie, z wymogu posiadania 
frezarki drogowej, która była wpisa-
na do specyfikacji, ale nie była nawet 
ujęta w kosztorysach robót. Poinfor-
mowaliśmy o tym wszystkich uczestni-
ków postępowania, natomiast zgodnie 
z procedurą ta informacja powinna 
zostać jeszcze przekazana do Urzę-
du Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich, czego nie dopełniono. 
To było niedopatrzenie urzędnika – 
informuje E. Gładysz.
Czy to oznacza, że postępowanie było źle przepro-
wadzone? – Zapraszam wszystkich, którzy mają 
ochotę zobaczyć jak wygląda dokumentacja wy-
konawstwa takiej inwestycji jak budowa pętli, te 
kilkanaście segregatorów, zawierających tysiące 
stron dokumentacji technicznej, finansowej, odpo-
wiedzi na setki pytań oferentów. To wszystko robili 
pracownicy urzędu, nie zatrudniliśmy żadnej firmy  
z zewnątrz. Gdyby uchybienie było istotne, UZP 
sam automatycznie unieważniłby przetarg, a prze-
cież tego nie zrobił – podkreśla zastępca prezy-
denta.

Lepsza ostrożność niż ryzyko
23 sierpnia mijał termin związania ofertą i trzeba 
było zdecydować, czy ze względu na uchybie-
nie unieważnić przetarg, czy machnąć na to ręką 
i podpisać umowę z Eurovią. – Ta decyzja dla 
nikogo nie była łatwa – przyznaje Ewa Gładysz. 
– Zdecydowaliśmy się na próbę unieważnienia ze 
względu na ryzyko korekty dofinansowania unijne-
go. W mojej ocenie było to działanie w jak najle-
piej pojętym interesie budżetu gminy i przyszłych 
losów tej inwestycji. 
Czy taki drobiazg jak brak informacji o frezarce 

Termin oddania pętli nie jest zagrożony
We wrześniu miasto podjęło próbę unieważnienia przetargu na budowę ii etapu wewnętrznej pętli miejskiej. konsorcjum eurovia, 
które wygrało przetarg skutecznie odwołalo się do krajowej izby Odwoławczej. miejski samorząd nie zamierza odwoływać się  
od tej decyzji do sądu. – Podjęliśmy próbę unieważnienia przetargu wyłącznie z ostrożności, kiedy Urząd Zamówień Publicznych zna-
lazł w procedurze przetargowej uchybienie. Nie jest ono znaczące, ale nie chcieliśmy, żeby stało się powodem do choćby najmniejszego 
uszczuplenia unijnej dotacji – wyjaśnia e. gładysz. Prezydent Waldemar Wardziński zapewnia, że termin zakończenia inwestycji  
nie jest zagrożony.

może skutkować zmniejszeniem dotacji unijnej 
ze względu na ograniczenie konkurencyjności na 
rynku europejskim? Logika wskazuje, że nie, ale 
dziś trudno to przewidzieć. Przygotowana przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego lista ewen-
tualnych potknięć, z powodów których stosuje się 
taką korektę jest długa i często jest to kwestia ich 
interpretacji. 

Brak zgody powiatu  
też wpłynął na tę decyzję
– Pamiętajmy, że urzędnicy, którzy pieniądze unij-
ne przyznają i je potem rozliczają postępują we-
dług określonych procedur. Musieliśmy zachować 
środki ostrożności – mówi W. Wardziński. – Nie 
mniej ważna dla przyszłości inwestycji jest kwestia 
braku porozumienia z zarządem powiatu w spra-
wie skrzyżowań pętli z drogami powiatowymi. Czy 
przy kontroli powykonawczej nie byłoby korekty 
z tego powodu? Dziś nie ma mądrych, żeby na to 
odpowiedzieć – zwraca uwagę prezydent. – Dlate-
go będziemy również ponawiać prośby do zarządu 
powiatu, żeby na czas realizacji inwestycji i tzw. 
trwałości projektu przekazał miastu skrzyżowania 
swoich dróg z pętlą.

Ewa Gładysz przypomina, że pod-
pisanie umowy oznacza przekazanie 
drogowcom placu budowy.  
– W sytuacji kiedy nie dysponujemy 
tymi skrzyżowaniami, co ma zrobić 
wykonawca i inwestor? Ta wątpli-
wość cały czas pozostaje.

Eurovia nie zrezygnowała
Eurovia nie zrezygnowała i od de-
cyzji o unieważnieniu przetargu 
odwołała się do Krajowej Izby Od-
woławczej, organu odwoławczego 
w kwestiach zamówień publicznych. 
Zdaniem wiceprezesa zarządu Euro-
via Polska Piotra Horsta przesadzo-
no z ostrożnością, a umowy nie są 
podważane ani unieważniane  
z tak błahych powodów. W mediach 
pojawiły się rozważania, czy cena 
zaproponowana w przetargu przez 
Eurovię nie jest zbyt niska, czy nie 
nazbyt znacząco odbiega od koszto-
rysowej, czy firma poradzi sobie  
w tym samym czasie z dwiema 
poważnymi inwestycjami (Euro-
via podpisała właśnie kontrakt na 
dokończenie budowy autostrady 
A2). Czy miasto brało te kwestie 
pod uwagę? – Nie mamy przesłanek 
wskazujących na to, żeby ta firma 
była nierzetelna. Nie ma takich in-
formacji z rynku inwestycyjnego. 
Inne firmy też złożyły oferty niższe od 
naszych wyliczeń. To nie był powód 
do unieważnienia przetargu. Skoro 
Eurovia się odwołała to znaczy, że 
jest gotowa za taką kwotę wykonać 
zadanie – podkreśla prezydent War-
dziński. W październiku KIO uznała 
zasadność odwołania Eurovii.  

Pętla będzie gotowa  
do końca 2014 r.
Prezydent Waldemar Wardziński deklaruje, że 
miejski samorząd nie zamierza odwoływać się  
od decyzji KIO do sądu. Zapewnia, że zwłoka nie 
będzie mieć wpływu na ostateczny termin zakoń-
czenia inwestycji. Pętla ma być gotowa do końca 
2014 roku. Jeżeli pogoda pozwoli Eurovia może 
wchodzić na plac budowy w listopadzie.
– Chcemy mieć sprawdzonego wykonawcę. Ofer-
ta złożona przez Eurovię była najkorzystniejsza 
cenowo. Firma przedstawiła stosowne dokumenty 
dotyczące kondycji finansowej i możliwości prze-
robu. Nigdy nie podważaliśmy wiarygodności tego 
wykonawcy, tylko chcieliśmy zadbać o bezpieczeń-
stwo finansowe całego projektu – podkreśla prezy-
dent Wardziński. Decyzja Krajowej Izby Odwo-
ławczej oznacza, że potknięcie w postępowaniu 
przetargowym było nieistotne i nie będzie mogło 
być pretekstem do ewentualnej korekty unijnego 
dofinansowania. Gdyby ją zastosowano miasto 
miałoby dobry argument zaskarżając taką decyzję 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ewa Blankiewicz

Zmodernizowana ul. Armii Krajowej to zakończony I etap budowy pętli

To teren przyszłego ronda. Od ul. Sienkiewicza pętla będzie tędy prowadziła na Kargoszyn
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Plac zabaw „Śmiecin” od 13 października jest już ofi-
cjalnie otwarty i cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Uczniowie i dzieci z pobliskich osiedli mogą korzystać 
z wielu atrakcji. Na bezpiecznej gumowej i piaskowej 
nawierzchni do dyspozycji najmłodszych oddane zostały 
barwne urządzenia: zjazd na linie, piramida i ścianka  
do wspinaczki, piaskownica, karuzela i huśtawki, wie-
lokąt sprawnościowy, lokomotywa z tunelem, ruchomy 
pomost i poręcze gimnastyczne. Łączny koszt budowy 
parku wyniósł blisko 500 tys. zł. W uroczystym otwarciu udział wzięli udział m.in.: prezydent miasta Waldemar War-
dziński, jego zastępca Cezary Chodkowski, radni miejscy oraz dyrektorzy szkół. Poświęcenia parku dokonał proboszcz 
parafii Matki Bożej Fatimskiej Jan Jóźwiak. Edukacyjno-rekreacyjny park tematyczny uzupełnił miejską ofertę dla naj-
młodszych w kolejnej części miasta. Wiosną tego roku nowoczesny miejski plac zabaw za 430 tys. zł otrzymały dzieci 
z rejonu Aleksandrówki i Jeziorka.                                                                                                                                 red.

Rowerzyści mają teraz więcej uprawnień, ale czy przestrzegają przepisów? Bada-
nia wykazały, że najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji z ich udziałem nie jest 
jazda po pijanemu, czy brak prawidłowego oznakowania i oświetlenia. Nagminnym 
wykroczeniem jest przejeżdżanie na przejściach dla pieszych. Nagłe wtargnięcie na 
pasy jest na tyle niebezpieczne, że stwarza wysokie zagrożenie dla zdrowia i życia. 
Kolejnym wykroczeniem powodowanym przez rowerzystów jest nieprawidłowe 

korzystanie z chod-
nika. Chodnikiem 
można poruszać się 
w 3. przypadkach: 
jeśli kierujący opie-
kuje się jadącym  
na rowerze dziec-
kiem; jeśli w 
drodze, na której 
dozwolona jest 
prędkość większa 
niż 50 km/h, sze-
rokość chodnika 
wynosi co najmniej 
2 m i brakuje  
w niej wydzielonej 
drogi lub pasa dla 

rowerów; jeżeli warunki pogodowe (gołoledź, silny wiatr, ulewa, śnieg, mgła) stwa-
rzają zagrożenie dla poruszania się po jezdni. „Na rowerze bezpiecznie” to motto 
akcji przeprowadzonej przez ciechanowską Staż Miejską w dniach 5-19 września. 
W ramach akcji miejscy strażnicy udzielili pouczeń 23. rowerzystom, 27. ukarano 
mandatami karnymi w wysokości 100 zł, 2 wnioski skierowano do sądu, w 4. przy-
padkach sprawę przekazano policji do sekcji spraw nieletnich. Akcja będzie konty-
nuowana wiosną. 

K.D. 

Ciekawie zapowiadał się projekt Marka Zamany, który w 2007 r. znalazł się na liście 
priorytetowych projektów Agencji Rozwoju Mazowsza. Zakładał budowę sieci tras 
rowerowych w całym województwie mazowieckim. Ważne miejsce w przedsięwzięciu 
miał zajmować Ciechanów, na którego terenie oprócz sieci ścieżek planowano budowę 
dużej bazy rowerowej. Projekt upadł, ale miasto postanowiło wykorzystać szansę, jaką 
daje budowa pętli komunikacyjnej. Pętla połączy ze sobą dzielnice Ciechanowa, a  bie-
gnące wzdłuż niej ścieżki, oddzielone pasami zieleni od jezdni i chodników, znacznie 
usprawnią ruch rowerowy w mieście. W 2010 r. ścieżki zostały wybudowane po obu 
stronach modernizowanej ul. Armii Krajowej. Do 2014 r. powstanie ich jeszcze ponad 
13,5 km za blisko 7 mln zł. Budowę ścieżek rowerowych jako jedno z priorytetowych 
zadań ujęto w Planie 
Rozwoju Lokalnego 
Ciechanowa na lata 
2011-2015, przyjętym 
przez radnych podczas 
czerwcowej sesji Rady 
Miasta. To gwarancja, 
że zadanie nie rozmy-
je się w natłoku innych 
ważnych spraw.                                  

A.G.

Gimnazjum Nr 1 ma już 
nowoczesne boisko

Zielone światło dla rowerów Dzieje się, dzieje…

12 października uroczyście otwarto nowe wielofunkcyjne bo-
isko przy Gimnazjum Nr 1. Przecięcia wstęgi dokonali: pre-
zydent Waldemar Wardziński, dyrektor ZOSiP Adam Krze-
miński oraz dyrektor szkoły Jacek Wiśniewski. – Jak widać 
sporo inwestujemy w szkolny sport i dalej będziemy inwesto-
wać – obiecał prezydent Wardziński. Obiekt poświęcił infułat 
Ludomir Kokosiński, który pochwalił samorząd miejski za 
konsekwentne inwestowanie w rozwój sportu dzieci i mło-
dzieży. Uczniowie z klas sportowych zaprezentowali pokaz 
taekwon – do oraz umiejętności koszykarskie.

red.

Plac Jana Pawła II pięknieje  
z dnia na dzień. Dobiega końca budowa na-
wierzchni po stronie wyjazdu w ul. 17 Stycz-
nia. Trwają roboty w obrębie skrzyżowania 
ulic Wodnej i Kilińskiego. Ul. Kilińskiego od 
strony browaru została zamknięta dla ruchu. 
Układany jest chodnik wzdłuż ul. Wodnej i 
Pułtuskiej. Tu na uporządkowanej skarpie po-
sadzone zostaną krzewy – berberysy Thunber-
ga, a przy szalecie będą rosły pnącza – dławisz 
okrągłolistny, bluszcz, winobluszcz i pachnąca 
winorośl. Miejski szalet otrzyma nowy dach,  
a fontanna uzbrojona w silniki, dysze i turbinki 
będzie zdobić „zieloną” część placu. Tuż obok 
na przygotowanym podłożu będą rosły gęsto-
kwiatowe tawuły i trzmieliny. Na placu przy-
było drzew otoczonych ozdobnymi stelażami. 
Wykonawca ustawił tu już ławeczki i kosze  
na śmieci. Będą też stojaki na rowery i kwiet-
niki. Powstaje estetyczna przestrzeń, którą 

Zapraszamy na plac zabaw 
przy ul. Czarnieckiego

Remont nawierzchni bitumicznych
Firma PRID- 
CIECHANÓW 
zakończyła re-
mont nawierzch-
ni bitumicznych 
w odcinkach 
ul.: Mościckie-
go, Długiej oraz 
Broniewskiego. 
Całkowity koszt 
robót to blisko 
360 tys. zł.

Nadal trwają 
prace wykoń-
czeniowe w ul. 
Gostkowskiej (od 
ul. Parkowej do 
Komunalnej), ale 
asfalt jest już po-
łożony. Te prace 
drogowe na Kar-
goszynie koszto-
wały 780 tys. zł. 

Zimowe utrzymanie dróg
Miasto rozstrzygnęło przetarg na utrzymanie miejskich dróg, placów, 
parkingów i chodników w okresie od 1 listopada 2011 r. do 15 kwietnia 
2012 r. O przejezdność dróg, odśnieżanie chodników i przejść dbać bę-
dzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Na zimowe utrzymanie dróg 
miasto przeznaczyło ponad 600 tys. zł.

Nowe alejki na cmentarzu komunalnym
Trwają prace na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej. 
Zagospodarowano już 1000 m2 kostki betonowej pochodzącej z rozbiór-
ki chodników w ul. Kilińskiego, Małgorzackiej oraz Placu Jana Pawła 
II. Materiały rozbiórkowe wykorzystane zostały do utwardzenia alejek 
cmentarnych. Do końca października wykonawca zadania  firma KOST-
KAR ma położyć jeszcze ok. 500 m2 nawierzchni.

Przybyło kontenerów na cmentarzu
Do przeszłości przechodzą wiaty na śmieci ustawione w różnych czę-
ściach cmentarza komunalnego. 23 marca weszło w życie Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia, w którym zamieszczono zapis: „opady, po-
chodzące z powierzchni grzebalnej cmentarza należy magazynować w 

pojemnikach i kon-
tenerach”. Miasto 
zakupiło kolejne  
3 pojemniki speł-
niające wymogi sa-
nitarne. Pojemniki 
zostaną ustawio-
ne przy bramach 
bocznych i bramie 
głównej. W tym 
roku miasto ustawi-
ło przy cmentarzu  
3 małe kontenery 
na śmieci.

Wyremontowano parking i drogę wewnętrzną
Miasto nie tylko dba o główne miejskie arterie, ale także o mniejsze dro-
gi wewnętrzne i parkingi. Destruktem asfaltowym utwardzono parking  
w ciągu ul. Gostkowskiej na wysokości ogródków działkowych „Łydy-
nia”, a drogę wewnętrzną do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno  
– Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza utrwalono potrójnie emulsją  
i grysami.

P.H.

O tym, że jazda rowerem przynosi same korzyści nie trzeba nikogo 
przekonywać – ruch to zdrowie, rower nie emituje spalin i nie hałasuje, 
do celu można dojechać łatwo i sprawnie. Miasto dokłada starań,  
by Ciechanów stał się miejscem przyjaznym dla rowerzystów.

zapełnią… ludzie. To dobre miejsce na plenerowe 
imprezy i spotkania w kawiarnianych ogródkach. 
W miejscu istniejącego przystanku przy ul. Pułtu-
skiej staną dwie wiaty przystankowe dobudowa-
ne obustronnie do nowego kiosku „RUCH”. Plac 
zostanie oficjalnie oddany do użytku z końcem 
listopada.

Do zrewitalizowanego ratusza 
dołączy nowy budynek, połączony funkcjonalnie 
z zabytkową częścią. Pogoda sprzyja, więc prace 
postępują sprawnie. Wyburzono stare zabudowania 
po dawnych stajniach. Zakończyły się już robo-
ty ziemne, powstały stopy i ławy fundamentowe,  
rozpoczynają się prace przy betonowaniu ścian 
fundamentowych. W nowoczesnej części magistra-
tu zlokalizowanych będzie kilka wydziałów Urzędu 
Miasta i sala konferencyjna, gdzie będzie m. in. 
obradowała Rada Miasta Ciechanów. 2-piętrowy 
budynek będzie posiadał windę dla osób niepełno-
sprawnych.                                                           red.

Zrewitalizowany ratusz ma nowe schody

Balony pofrunęły w deszczowe niebo

Powstaje chodnik wzdłuż ul. Pułtuskiej
Fundamenty, na których stanie nowoczesny biurowiec na tyłach ra-
tusza

Pierwszeństwo na przejazdach, wyprzedzanie z prawej, jazda po chod-
niku, czy środkiem pasa na skrzyżowaniu – to tylko niektóre z nowych 
przywilejów rowerzystów. Zmiany przepisów w prawie o ruchu drogo-
wym weszły w życie w maju tego roku. 

Uważaj, jak jeździsz

Coraz częściej piesi muszą uciekać przed rozpędzonymi rowerami. Na depta-
ku ostatnio 2 rowerowych „sprinterów” wpadło na ojca z małym dzieckiem. 
Obyło się bez poważniejszych obrażeń, ale szok pozostał. Niestety, to nie jest 
odosobniony przypadek.  

Z prac Wydziału  
Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Na Pl. Jana Pawła II ustawiono już ozdobne ławeczki i kosze na śmieci

Ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej

Ul. Broniewskiego. Piasek musi wypełnić szczeliny  
w nowym chodniku

Trwają prace wykończeniowe na ul. Gostkowskiej
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Pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy 
je” w drugiej połowie września od-

W październiku mieszkańcy mieli kolejną sposobność pozbycia się 
starych mebli oraz zepsutego sprzętu RTV i agd. Puk przepro-
wadził nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Młodzi sprzątali ziemię

PUK odebrał niepotrzebny sprzęt 
i stare meble Rocznice ślubu

Stypendia dla sportowców
Samorząd po raz drugi w tym roku przyznał stypendia Prezydenta Miasta 
Ciechanów 5. najbardziej wyróżniającym się sportowcom z klubu TKKF 
„Promyk”. Komisja pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Cezare-
go Chodkowskiego brała pod uwagę wyniki w zawodach. 4-miesięczne 
stypendia to dla miasta wydatek rzędu 4 680 zł. Nagrody pieniężne będą 
wypłacane co miesiąc w terminie od 1 września do 31 grudnia. Otrzyma-
li je: Michał Brym (370 zł), Wiktor Piotrowski (200 zł), Dawid Obidziński 
(200 zł), Radosław Walendziak (200 zł) i Karolina Dworzyńska (200 zł).

red.

Państwo marianna i Stanisław adamczyk związek małżeński zawarli 
22 maja 1950 roku. Pani Marianna urodziła się w 1927 r. w Mierzano-
wie. Zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego. Pan Stani-
sław urodził się w 1918 r. w miejscowości Krzywda. Prowadził zakład 
murarski. Otrzymał Medal Sejmu i Krzyż Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski. Para wychowała 2 synów, doczekała się trojga wnucząt 
i dwóch prawnuków.

Państwo krystyna i andrzej Tuszyńscy pobrali się 29 październi-
ka 1960 roku. Pani Krystyna urodziła się w 1939 r. w miejscowości 
Niedźwiadka. Pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, za co 
została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką za zasługi 
dla województwa ciechanowskiego. Pan Andrzej urodził się w 1934 r. 
w Ciechanowie. Pracował w Urzędzie Wojewódzkim. Został odzna-
czony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Związku Represjonowanych Żołnierzy 
Górników.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 
listy gratulacyjne. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz wręczyła im pa-
miątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczy-
stości uatrakcyjniły lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspól-
ne lata.

red.

22 października w urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę  
60 i 50-lecia ślubu świętowały dwie pary z Ciechanowa. 

Można było bezpłatnie oddać niepo-
trzebne meble i popsuty sprzęt AGD. 
Wszystkim, którzy nie zdążyli wysta-
wić zbędne przedmioty przypomina-
my, że zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny osoby fizyczne mogą 
bezpłatnie oddawać do Miejskiego 
Punktu Zbiórki Odpadów Proble-
mowych na terenie Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych przy ul. Gost-

kowskiej 83. Punkt jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 14.00 oraz w każdą pierw-
szą sobotę miesiąca w tych samych 
godzinach. Zużyty sprzęt (przy zaku-
pie nowego) przyjmują także sklepy 
zajmujące się sprzedażą artykułów 
elektrycznych i elektronicznych, tj. 
przy zakupie np. lodówki możemy 
starą oddać do sklepu.

red.

była się 18. akcja Sprzątania Świata. 
Ogólnopolską kampanię porządko-

wania ziemi powiązano z selektyw-
ną zbiórką odpadów. Tradycyjnie 
koordynatorem akcji na terenie 
Ciechanowa był Wydział Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta ściśle współpracują-
cy z Przedsiębiorstwem Usług Ko-
munalnych. Przedszkolaki  
i uczniowie miejskich szkół ruszyli 
porządkować świat i uzbierali po-
nad 1000 worków śmieci, które na 
bieżąco odebrał PUK. Dla dzieci  
i młodzieży takie doroczne sprząta-
nie to cenna lekcja ekologii.

red.

Puchar pojechał do Józefowa
Ciechanowski oraz Mazowiecki Klub Karate Kyokushin zorganizowali  
I Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. 
Zawody, w których uczestniczyło 228. zawodników z 20. klubów, rozegrano 
16 października w hali 
sportowej MOSiR przy  
ul. 17 Stycznia.  
W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężył UKS Bushi  
z Józefowa (39 punktów). 
Wśród ciechanowian 
najlepiej spisali się: Adam 
Miskiewicz – I miejsce  
w kategorii seniorów 
master open powyżej  
35 kg, Krzysztof 
Szczepański – II miejsce 
w kategorii seniorów do 
80 kg i Łukasz Wójcik  
– III miejsce w kategorii 
juniorów 1995-1994  
do 75 kg.                  red.



www.umciechanow.pl

9 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Z reguły do pobytu podopiecznych 
w DPS dopłaca samorząd dysponu-
jący publicznymi pieniędzmi, dla-
tego starannie sprawdzane są realne 
potrzeby osób, które chcą zamiesz-
kać w placówkach. Decyzję  
o skierowaniu do DPS podejmu-
je dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej po uprzednim 
zaakceptowaniu kompletu doku-
mentów przez prezydenta miasta. 
Zgodnie z przepisami o pomocy 
społecznej mieszkaniec DPS płaci 
za pobyt w domu 70% swojego do-
chodu – niezależnie od jego wyso-
kości. – Podopieczni kierowani do 
DPS to najczęściej osoby ubogie. 
Rodzina, która jest zobowiązana do 
alimentacji często nie jest w stanie, 
zapłacić różnicy między odpłatno-
ścią ponoszą przez osobę skierowa-
ną, a pełną odpłatnością za pobyt 
w DPS. W takiej sytuacji brakującą 
sumę musi zapłacić miasto,  
a z każdym rokiem koszty rosną   
– powiedziała Zofia Brzezińska, 
dyrektor ciechanowskiego MOP-
S-u podczas obrad Komisji Spraw 
Społecznych i Spraw Obywatel-
skich Rady Miasta. W Ciechanowie 
mamy dwa domy: „Kombatant”  

Pobyt w DPS na koszt gminy
23 i 24 września w wybranych sklepach na terenie Ciechanowa, 
mławy, Płońska, nasielska, glinojecka, Raciąża i nowego mia-
sta po raz kolejny zbierana była żywność dla potrzebujących 
dzieci w ogólnopolskiej akcji Banków Żywności, firmy danone  
i Polsatu. W Ciechanowie uzbieraliśmy rekordową ilość produk-
tów – 4 292 kilogramy.

Rekordowe 4 292 kilogramy!

Towarzystwo działa na rzecz dzieci  
z zespołem nadpobudliwości psycho-
ruchowej z zaburzeniami koncentra-
cji uwagi oraz ich rodzin. – Chcemy 
nagłaśniać i prezentować problem 
ADHD, również urzędom i osobom 
mającym bezpośredni wpływ na ja-
kość życia osób z ADHD – mówi 
Bożena Mierzejewska, prezes ciecha-
nowskiego oddziału. Podczas wakacji 
jego podopieczni wzięli udział m.in. 
w wycieczce do Grójca, Warki i Nie-

Ciechanowski oddział 
ADHD rozwija skrzydła

8 października odbyły się fina-
ły Mistrzostw Warszawy Juniorów 
młodszych, młodzików i dzieci w Ta-
ekwondo olimpijskim. W zawodach 
wystartowała liczna grupa zawodni-
ków Miejskiego Ogniska TKKF Pro-
myk, która wywalczyła 17 medali.  
W kategorii juniorów młodszych  
I miejsca zajęli: Karolina Dwo-
rzyńska (kategoria wagowa 44 kg), 
Radosław Walendziak (45 kg) i Wik-
tor Piotrowski (49 kg); II – Marty-
na Szkoła (44 kg), Jan Wiśniewski 

medali dla PROMYKA

W akcji wzięło czynny udział po-
nad 200 wolontariuszy przeszkolo-
nych w Ciechanowskim Centrum 
Wolontariatu. Rozdawali oni ulotki 
informacyjne, zachęcali do zakupu 
wybranych produktów i przekaza-
nia ich do specjalnie w tym celu 
przygotowanych koszy, oznaczo-
nych talerzykiem. – Zaangażowanie 
oraz niezwykła ofiarność ciechano-
wian jest godna podziwu, jeszcze 
żadna zbiórka, przeprowadzona 

(45 kg) i Dawid Obidziński (65 kg). 
Wśród młodzików złoto zdobyli Da-
wid Wasiak (M4) i Karol Sokołowski 
(M1), srebro – Kamil Pogłód (M4)  
i Weronika Czapka (M2), brąz – Pa-
tryk Szkoła (M 4). Dobrze spisały się 
też dzieci w wieku 8-10 lat: I miejsce 
zajęli Laura Kwiatkowska (poomse)  
i Natalia Narolska (ap nopi chagi),  
II – Marta Płoska (poomse), III – Ja-
kub Wiśniewski (dolyo chagi), Mile-
na Ropelewska (doyo chagi) i Marta 
Kwiatkowska (poomse). 

red.

i „Krucza”. Koszty pobytu kształtu-
ją się różnie. Co roku, dla każde-
go DPS ustala je wojewoda. Oba 
ciechanowskie DPS-y są drogie. 
Od kwietnia w „Kombatancie” 
miesięczny koszt wynosił 3196 zł. 
Na „Kruczej” było to 2950 zł. Dla 
przykładu w DPS w Karolinowie 
(powiat płoński) miesięczny koszt 
pobytu wynosi 2300 zł. Od 2004 
r. gminy nie dostają na to zada-
nie żadnej zewnętrznej subwencji. 
Dla miasta to duże i stale rosnące 
obciążenie budżetu. – Początkowo 
były to niewielkie środki, ale  
z roku na rok one rosną. W tym 
roku przekraczają 1 mln zł – mówi 
prezydent Waldemar Wardziński. 
– To zmusza nas do szczegółowej 
analizy rynku DPS-ów i szukania 
takich rozwiązań, które będziemy  
w stanie sfinansować. Możemy pła-
cić więcej i „dostarczać” pensjona-
riuszy do ciechanowskich DPS-ów, 
ale musimy mieć pełną świado-
mość, że to się będzie odbywać 
kosztem innych zadań, które gmina 
ma realizować. To już zaczyna być 
dla nas problemem, a z roku na rok 
będzie on coraz większy – uprzedza 
prezydent.

red

Około 7% mieszkańców Ciechanowa (3039 osób) korzysta z róż-
nych form pomocy społecznej. Świadczenia i pomoc finansowa 
oferowane przez miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomagają 
funkcjonować niezamożnym rodzinom oraz ponad 570 osobom 
żyjącym samotnie. niektóre z nich z czasem nie są w stanie sa-
modzielnie żyć i wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności. mogą być wtedy kierowane do 
domów Pomocy Społecznej.

w naszym mieście, nie 
przyniosła takiego efektu 
– mówi Dorota Jezier-
ska, prezes Ciechanow-
skiego Banku Żywności. 
– W tym roku udało nam 
się pozyskać również 
darczyńców instytucjo-
nalnych CEDROB i Gre-
en Factory z Załusk. Je-
steśmy bardzo wdzięczni 
i  czekamy na więcej 
– dodała D. Jezierska. 
W każdym z miast koor-
dynatorami zbiórki byli 
przedstawiciele lokal-

nych organizacji społecznych, które 
na co dzień współpracują z BŻ  
w Ciechanowie. Zebrana w ten spo-
sób żywność trafi za ich pośred-
nictwem do najbardziej potrzebu-
jących dzieci. Ogółem w siedmiu 
miejscowościach, w których Bank 
Żywności w Ciechanowie współor-
ganizował akcję uzyskano 11 095 kg 
jedzenia, a w akcji uczestniczyło 
blisko 600 wolontariuszy.

P.H.

stumia oraz w ognisku, grach  
i zabawach, które mają też walory 
terapeutyczne. Koncentrację można 
ćwiczyć na przykład, składając z se-
tek karteczek papierowego łabędzia 
(na zdjęciu). – Osoby borykające się  
z problemami zaburzenia zachowa-
nia, szukającymi wsparcia i zrozumie-
nia serdecznie zapraszamy do naszej 
siedziby, która mieści się w suterenie 
budynku krytej pływalni – dodaje  
B. Mierzejewska.                        P.H.

Polskie Towarzystwo adHd z oddziałem w Ciecha-
nowie działa od 4 lat. W tym roku zmieniły się jego 
władze, w skład których weszły: Bożena mierzejew-
ska (prezes), joanna gralczyk (zastępca), Wioletta 
kaczorek (skarbnik) oraz anna muzińska, Bożena głuszniewska, 
Barbara gołąb i katarzyna jedynak – członkinie. 17
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22 września w krakowie na X Ogólnopolskiej konferencji Programu Szkoły dla ekorozwoju 
Przedszkole nr 5 przy ul. gwardii Ludowej otrzymało Certyfikat Zielonej Flagi przyznawany  
za działania ekologiczne.

„Zielona Flaga” jest tytułem , który nadawany jest szko-
łom i przedszkolom za wkład w działania na rzecz zrów-
noważonego ekorozwoju na całym świecie w ramach 
Programu Eco – School. Program działa od 1994 r.  
i uczestniczy w nim ok. 15 tys. szkół z 43 krajów. Cer-
tyfikaty przyznawane są placówkom oświatowym na 
rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia 
i rozwoju inicjatyw ekologicznych. 29 września dyrek-
cja, grono pedagogiczne, przedszkolaki oraz zaproszeni 
goście wzięli udział w uroczystym zawieszeniu tablicy 
i flagi na budynku przedszkola. Później wspólnie obej-
rzeli przedstawienie teatralne i zjedli słodkości.

P.H.

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LISTOPAD

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

• 18.XI. godz. 18.00 – Wieczór z baj-
kami /COEK „Studio”/
• 25.XI. godz. 18.00 – Andrzejkowe 
wróżby /COEK „Studio”/
• 25.XI. godz. 19.30 – Andrzejkowe 
Hity ze Starej Płyty/ Kawiarnia Arty-
styczna/

• 10, 17, 24.XI godz. 19.00 – „Szorty 
2011”, Ogólnopolskie pokazy filmów 
krótkometrażowych /Kawiarnia Arty-
styczna/ 
• W Kinie „Łydynia” grane będą filmy 
m.in.: „1920 Bitwa Warszawska”.

Spotkania

Kino

Wystawy

• 11.XI godz. 19.00 – Koncert Muzyki 
Polskiej w wykonaniu Chóru Sine No-
mie /kościół farny/
• 12.XI.godz. 19.30 – XXX Blues na 
Dołku. Zagrają: Boogie Chilli, Szule-
rzy, Demobil Blues /Kawiarnia Arty-
styczna/
• 18.XI. godz. 19.00 – Markowy Kon-
cert – VII edycja /Kawiarnia Arty-
styczna/

• do 3.XI – „Najlepsze dyplomy Aka-
demii Sztuk Pięknych w 2011 r.”  
/Galeria „C”/
• XI – „Od widełek do widelca, czyli 
jak dawniej jadano” /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/
• wystawy okolicznościowe w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej: 3.XI – 40. 
rocznica śmierci Janiny Porazińskiej,   
4.XI – 80. rocznica śmierci Artura 
Oppmana, 6.XI – 90. rocznica urodzin 
Jamesa Jonesa, 10.XI – 10. rocznica 
śmierci Kena Keyseya, 11.XI – Święto 
Niepodległości, 24.XI – 60. rocznica 
urodzin Artura Perez-Revete, 25.XI – 
Dzień Pluszowego Misia

Przedszkole Nr 5 z Zieloną Flagą

W roli jubilata wystąpił Bartosz 
Belczewski z grupy 6-latków, 
który przyjął życzenia i prezen-
ty od dzieci. Po odśpiewaniu 
„100 lat” Kubuś poczęstował 
wszystkich pysznym tortem. Nie 
zabrakło zabaw i pamiątkowych 
zdjęć. Za wykazanie się dużą 

Urodziny Kubusia Puchatka 

23 września dzieci z Przed-
szkola Nr 10 obchodziły 
Święto Pieczonego Ziemnia-
ka. Podczas plenerowego spo-
tkania przy ognisku wystąpił 
Teatr Vażka z Torunia, który 
porwał przedszkolaków i ich 
opiekunów do zabawy przy 
wesołej muzyce. Atrakcją był 
też pokaz taekwondo. Dzieci 
delektowały się pieczonymi 
ziemniakami i kiełbaskami.

red.

Powitanie 
jesieni

oprac. K.D.

W okazji Dnia Edukacji Narodowej 
16. nauczycieli miejskich szkół  
i przedszkoli zostało uhonorowanych 
Nagrodami Prezydenta Miasta w wy-
sokości 4400 zł. Zaszczytne wyróż-
nienia otrzymali: Małgorzata Konop-
ka, Wanda Jaroszewska, Agnieszka 
Wiśniewska i Barbara Moczulska 
z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1, 
Agnieszka Wenda i Zbigniew Czaj-
kowski z Miejskiego Zespołu Szkół 

Nagrody Prezydenta Miasta  
dla nauczycieli

Nr 2, Agnieszka Maruszewska  
i Piotr Tokłowicz z Gimnazjum  
Nr 1, Iwona Grzybowska i Małgo-
rzata Rapacka – Mazur z Gimna-
zjum Nr 3, Anna Lachowska z SP 
Nr 4, Barbara Buszmicz i Leszek 
Gesek z SP Nr 5, Regina Olszewska 
z SP Nr 6, Krystyna Strzałkowska 
z Przedszkola Nr 3 oraz Jadwi-
ga Kłyszejko z Przedszkola Nr 8
.                                                  red.

aktywnością i wiedzą dzieci zostały 
nagrodzone kubusiowymi odznakami. 
Podczas uroczystości E. Krejpowicz 
złożyła pracownikom przedszkola ży-
czenia z okazji Święta Edukacji Na-
rodowej i wręczyła nagrody dyrekto-
ra. Otrzymali je: Barbara Duszyńska, 

Ewy Kaczyńska, Teresa Szostakow-
ska i Alina Ogińska. Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej wyróżniono 
Marzenę Cicholską, a nagrodą Pre-
zydenta Miasta Ciechanów Krystynę 
Strzałkowską.                                red.

14 października w miejskim Przedszkolu nr 3 (ul. Sienkie-
wicza 26a) obchodzono urodziny kubusia Puchatka. dyrek-
tor przedszkola ewa krejpowicz przypomniała przedszko-
lakom historię bajkowego bohatera, zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski przeczytał jedną z przygód kubusia  
i jego przyjaciół. 
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była krótka rozgrzewka przy zegarze słonecznym 
na deptaku, a następnie marsz: ul. Warszawską,  
Sierakowskiego, 17 Stycznia, aleją wzdłuż Łydy-
ni prosto do parku Marii Konopnickiej. Chętni 
wzięli udział w zawodach na czas na odcinku  
4 kilometrów – mówi K. Człapski. Wśród ko-
biet najszybsza była Anna Kędzierska. Tuż za 
nią uplasowała się Elżbieta Banasik, a trzecia 
na metę dotarła Longina Dolecka. W pojedynku 
mężczyzn zwyciężył Artur Waśniewski przed 
Jakubem Ciborskim i Markiem Romanowskim. 
Dla uczestników przygotowano pamiątkowe 
medale, a dla zwycięzców statuetki (dla pań), 
puchary (dla panów) i nagrody (rozlosowano 
4 pary kijów do nordic walkingu) ufundowane 
przez Urząd Miasta. – Najbardziej cieszy mnie, 
że po tym marszu utworzyła się nieformalna 
grupka osób, która ciągle się powiększa i re-
gularnie ćwiczy. Zwycięzców ciechanowskich 
zawodów zabrałem 8 października na zawody 
pucharu świata do Gdańska. Cieszę się, że nie 
byłem tam sam – dodaje K. Człapski, który  
z tych zawodów przywiózł brązowy medal.

P.H.

Codziennie na naszych ulicach można spotkać 
piechurów z kijkami. Zazwyczaj chodzą  
w niewielkich grupkach. Są wśród nich osoby  
w każdym wieku – od młodzieży po seniorów. 
Bo nordic walking to świetny sposób na zwięk-
szenie aktywności fizycznej, również dla osób  
z chorymi stawami i problemami z kręgosłu-
pem. – Można się go nauczyć dosłownie w kilka 
minut i uprawiać przez cały rok. Zyskujemy 
dużo więcej niż podczas tradycyjnych marszów 
– mówi K. Człapski, pomysłodawca marszu. Do 
udziału zgłosiło się blisko 40 osób. –  Najpierw 

nordic walking trochę przypomina narciarstwo biegowe. Wymyśliła go grupa fiń-
skich lekarzy i sportowców w latach 20. ubiegłego wieku. W uSa i niektórych kra-
jach europejskich znany jest od dość dawna. W Polsce dopiero od kilku lat, ale już 
zdążył zyskać sobie zagorzałych fanów. Także i w Ciechanowie. 1 października pod 
patronatem prezydenta Waldemara Wardzińskiego odbył się i Ciechanowski marsz 
nordic Walking, zainicjowany przez krzysztofa Człapskiego (na zdjęciu w niebie-
skiej bluzie), wicemistrza Polski w tej nowej dziedzinie. 

Niekwestionowany sukces podczas Mistrzostw Polski 
Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-do odnieśli za-
wodnicy LKS Matsogi Ciechanów. Śląski Rybnik okazał 
się szczęśliwy szczególnie dla trójki złotych medalistów: 
Ilony Omiecińskiej, Piotra Pełki i Piotra Szwejkowskiego. 
Dzięki świetnemu występowi (3 złote medale, 4 srebrne  
i 5 brązowych) Matsogi Ciechanów zajęło bardzo wysokie  
3 miejsce w klasyfikacji generalnej klubów w Polsce. 
Oprócz wyników cieszy bardzo dobra forma, jaką pokazali 
nasi zawodnicy. Czwórka z nich została powołana do Re-
prezentacji Polski Taekwon-do na Mistrzostwa Europy  
w Bratysławie: Ilona Omiecińska, Magdalena Kosobudzka, 
Piotr Pełka i Piotr Szwejkowski. W rybnickich zawodach, 
które odbyły się w dniach 29 września – 2 października 
wystartowało 180. zawodników z 34. klubów wyłonionych 
w trakcie wcześniejszych eliminacji ogólnopolskich.                 

   red.

Matsogi 
trzyma wysoką formę

Dzień, w którym zastrajkowała żywność

Ciechanów chodzi z kijkami

Panie Prezydencie!
Dziś na Pana ręce,
Ciechanowskie dzieci  
i młodzież
Składają ślubowanie,
Że od dzisiaj kończą
Z żywności marnowaniem.

Szanujemy i zjadamy,
Do śmieci nie wyrzucamy.
To, czego sami nie zjemy 
Dla innych przekażemy.
Nie będą rosły góry śmieci,
Gaz cieplarniany nie uleci.
Poszanujemy energię i wodę,
Taką w naszym mieście
Wprowadzimy modę.

SZANUJEMY – 
NIE MARNUJEMY! Uczniowie w samo południe podjęli 

Strajk Żywności. Przeszli kolorowym 
korowodem ulicami miasta, wręczyli 
w ciechanowskich marketach petycję  
z prośbą o niemarnowanie żywno-
ści. Trafili pod ratusz, gdzie przeka-
zali zastępcy prezydenta Cezaremu 
Chodkowskiemu zobowiązanie dzieci 
i młodzieży do szanowania jedzenia 
i wszystkich zasobów Ziemi. Tak 
niezwykły marsz i apel nie pozostaną 
pewnie bez echa. Organizatorem tej 
ciekawej akcji był Bank Żywności  
w Ciechanowie, który uczcił w ten 
sposób Światowy Dzień Żywności. 
Była to okazja do zwrócenia uwagi  
na problem marnowania jedzenia  

i utylizacji niesprzedanej, bądź kupo-
wanej w nadmiarze żywności.  
W czasie kiedy syty zachodni świat 
tworzy hałdy odpadów, emitujących 
do atmosfery metan i dwutlenek wę-
gla, w biednych krajach rośnie liczba 
niedożywionych i głodujących ludzi. 
W samej Europie rocznie marnuje się 
89 mln ton żywności, z czego  
59 mln ton wciąż nadaje się do spo-
życia. Do kosza wyrzuca jedzenie aż 
co trzeci Polak. Ponad 36% odpadów 
to warzywa i owoce. Jest więc  
o co się bić, a walkę o zmianę postaw 
warto zacząć jak najwcześniej, od 
najmłodszych.                                          

                                                      E.B.

Czy ktoś słyszał kiedyś mówiącą kapustę? Ogórka, banana, bakłażana? W Ciechanowie ten cud 
stał się 17 paź- dziernika. głosem marnowanej żywności – warzyw, owoców i innych produktów 
przemówiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 4, Społecznej Szkoły Podstawowej oraz 
gimnazjum STO. 

ZOBOWiąZanie  
uCZeSTnikóW STRajku

To przebranie zostało uznane za najlepsze

Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski rozmawia z organizatorką strajku Dorotą  
Jezierską (tu jako czerwona papryczka)



W tym roku mieszkańcy zgłosili posesje w trzech katego-
riach. W kategorii budynków mieszkalnych, wielorodzin-
nych I nagrodę i 500 zł otrzymała Wspólnota Mieszkanio-

wa przy ul. Strażackiej 2. Drugą nagrodę i 400 zł zdobyła 
Wspólnota Mieszkaniowa nr 1 – za budynek mieszkalny  
nr 2.  III nagroda (300 zł) przypadła Wspólnocie Miesz-
kaniowej nr 3 z ul. Gwardii Ludowej 16. W tej katego-
rii przyznano też 2 wyróżnienia. Dyplomy i sadzonki 

Na szczególną uwagę 
zasługuje zwycięska 
instalacja „Nie wiem 
dlaczego, ale nie lu-
bię różu ani fioletu 
w obrazie” autorstwa 
Emilii Wojszel z ASP 
w Gdańsku. Artystycz-
nych wrażeń dostarcza 
też grafika „Chaos  
i porządek w sztuce 
Wschodu i Zachodu” 
Moniki Łukowskiej 
z wrocławskiej ASP 

(drugie miejsce) oraz prace Wojciecha Sobczyka (ASP Kraków) i Marzeny Ra-
koniewskiej (ASP Katowice). Ekspozycję można oglądać do 3 listopada. 

K.D.

Cytat miesiąca 
XI sesja Rady Miasta. Interpeluje radny Przemysław Zadrożny: – Czy miasto planuje utworze-
nie toalet w mieście dla zwierząt? Utwardzają się kolejne tereny naszego miasta i otrzymuję takie 
zapytania od właścicieli czworonogów, którzy płacą podatki, pomimo tego, że bardzo im wszystko 
pasuje, bo miasto jest coraz piękniejsze, to jednak widzą ten problem od strony swoich zwierząt,  
a dokładnie rzecz ujmując, że zwierzęta nie zawsze korelują z utwardzonym terenem.

30 września w Cie-
chanowskim Ośrodku 
Edukacji Kulturalnej 
STUDIO wystawione 
zostało przedstawienie 
„Och, Tośka!”. Teatral-

ną i edukacyjną opowieść o małej dziewczynce obejrzało około 100 dzieci, 
które przybyły razem z rodzicami i opiekunami. – Bezpłatne przedstawie-

nia dla najmłodszych 
to częsta oferta COEK 
„Studio”. Dzieci są 
najbardziej aktywnymi 
odbiorcami. Ich żywe 
reakcje i uśmiech na 
twarzach potwierdza-
ją, że to strzał w dzie-
siątkę – powiedziała 
dyrektor miejskiej 
placówki kultury Nina 
Rykowska. 

K.D.

ozdobnego krzewu otrzymała Wspólno-
ta Mieszkaniowa nr 1 za budynek nr 3 
i 5 przy ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych. W kategorii budynków jednoro-
dzinnych I nagrodę (500 zł) otrzymał 
Izydor Zbonikowski mieszkający przy 
ul. Parkowej 47. Drugą nagrodę (400 zł) 
odebrał Krzysztof Dolecki z ul. Płoń-
skiej 128. Dwie równorzędne trzecie 
nagrody po 300 zł przypadły Janowi 
Mazanowskiemu z ul. Płońskiej 18  
oraz Elżbiecie i Ireneuszowi Grabow-
skim z ul. Zagłoby 25. W tej kategorii 
przyznano też 2 wyróżnienia. Dyplom  
i sadzonkę otrzymały Barbara Nałęcz  
z ul. Olchowej 19 oraz Helena Tokarska 
z ul. Olchowej 21. W kategorii balko-
nów i ogródków I nagroda (300 zł) tra-
fiła do Haliny Płoskiej z ul. Armii Kra-
jowej 41/9, druga (200 zł) – do Daniela 
Wiśniewskiego z ul. Reutta 1/21. Komi-
sja przyznała także nagrodę specjalną  
w wysokości 500 zł pani Mariannie 
Kiełpińskiej za teren wokół budyn-
ku oraz ogród przy ul. Augustiańskiej 
3. Jury doceniło, że na posesji rośnie 
bardzo dużo różnorodnych i dorodnych 
kwiatów i krzewów. Nagrody pieniężne w wysokości 3 700 zł pochodzą ze środków Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.                      

                                                                                                               P.H.

Najlepsi z najlepszych 

www.umciechnow.pl

I miejsce –  kat. budynki jednorodzinne, ul. Parkowa 47

I miejsce – budynki wielorodzinne, ul. Strażacka 2

Nagroda specjalna – ul. Augustiańska 3

I miejsce w kategorii balkon oraz ogródki na terenach budownic-
twa wielorodzinnego, ul. Armii Krajowej 41 m. 9

Wybrano najładniejsze posesje
14 edycja konkursu na najładniejszą posesję wyłoniła kolejnych sympatyków ogro-
dowego zacisza. Zgłoszone obiekty co roku ocenia jury pod przewodnictwem zastęp-
cy prezydenta ewy gładysz, złożone z pracowników Wydziału inżynierii miejskiej  
i Ochrony Środowiska, architekta i szefa wydziału promocji. 

To ostatnia wystawa, zorganizowana w Galerii „C” przez jej wieloletniego 
szefa Marka Zalewskiego. Ciechanowski artysta plastyk wraz ze stanowi-
skiem p.o. dyrektora Centrum Kultury i Sztuki stracił pracę w stworzonej 
przez siebie galerii. Jaka będzie jej przyszłość, pokaże czas.

E.B.

najlepsze w 2011 roku dyplomy studentów akademii Sztuk Pięk-
nych stały się tematem wystawy otwartej 7 października w galerii 
„C”. W małych wnętrzach pomieszczono tylko część konkursowych 
prac. doceniono nowoczesne, trudne w odbiorze formy.

„Och , 
Tośka”  
w 
STUDIO




