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Radosne Święto Niepodległości 
W Warszawie zamieszki, w Ciechanowie – spokój, 
patriotyczna atmosfera i radosne świętowanie.  
11 listopada obchodziliśmy 93. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpo-
częła msza w kościele farnym. Po nabożeństwie 

4 listopada Gmina Miejska Ciechanów oraz Euro-
via, polsko – czeskie konsorcjum firm, podpisały 
umowę na wykonanie II etapu budowy wewnętrz-
nej pętli drogowej. Eurovia wygrała przetarg na tę 
inwestycję, składając ofertę w wysokości 98 mln zł. 
Jeszcze w listopadzie drogowcy planują wejść na 
plac budowy. Termin jej zakończenia to grudzień 
2014 r. Zgodnie z planem budowa 13-kilometro-
wego odcinka pętli zacznie się od ul. Płockiej (ciąg 
do ul. Mleczarskiej, Tysiąclecia przez Bielin do ul. 
Kasprzaka). Jeżeli pogoda pozwoli roboty mogą to-

Podpisanie umowy z Eurovią

czyć się jednocześnie na przedłużeniu  
ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Wojska Pol-
skiego. Budowa tych odcinków pozwoli na jak 
najszybsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego 
poza centrum miasta. Umowę w imieniu miejskiego 
samorządu podpisały Ewa Gładysz, zastępca Prezy-
denta Miasta Ciechanów oraz skarbnik Mirosława 
Damięcka. Wykonawcę inwestycji reprezentował 
Szymon Kędzierski, dyrektor Oddziału Pomor-
skiego Eurovii oraz Bogusz Czupryński, kierownik 
robót.

E.B.

Wkrótce ruszy 
sztuczne lodowisko
Uwaga, miłośnicy łyżew. Zbliża się sezon sza-
leństw na lodowej tafli. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji kończy montaż sztucznego lodowi-
ska przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia. 
W stosunku do ubiegłego roku ceny biletów 
i wypożyczenia łyżew wzrosną o 10 groszy. 
Bilet normalny będzie kosztował 5,10 zł, dzie-
ci zapłacą 2,60 zł. Odpłatność za wypożycze-
nie łyżew to 6,10 zł za godzinę. Obiekt będzie 
czynny codziennie od godz. 9.00 do 21.00,  
z przerwami technicznymi na konserwację tafli.                                                              

    red.
Szerzej na str. 6

w intencji ojczyzny na Placu Piłsudskiego odda-
no hołd poległym za wolność żołnierzom. Zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz nawiązała do historii 
święta. – Dla Polaków kolejne rocznice 11 Listopa-
da to najważniejsze daty w kalendarzu świąt pań-

stwowych. Zbyt często 
traciliśmy niezawisłość, 
by nie cenić jej ponad 
wszystko – powiedziała. 
Samorządowcy, parla-
mentarzyści, kombatan-
ci, przedstawiciele ugru-
powań politycznych, 
delegacje szkół, służby 
mundurowe i harcerze 
złożyli wieńce pod po-
mnikiem marszałka. Po 
raz pierwszy uroczysto-
ści rozszerzono o „Uro-
dziny Rzeczypospoli-
tej”. Na tort, konkursy, 
śpiewy i marsz zaprosił 
Urząd Miasta i Centrum 
Wolontariatu.

K.D.
Więcej na str. 12

zaprasza:

6.XII godz. 17.00  
– Mikołajkowe Wy-
bory Miss i Mistera

13.XII godz. 10.00  
– przegląd ,,Kolędo-
wać Małemu”

20.XII godz. 12.00 na 
Pl. Jana Pawła II ubiera-
nie miejskiej choinki  
i koncert kolęd

do 15.I – zgłoszenia do kon-
kursu filmowego „Czołówki ze 
studniówki”

Szczegóły na  
www.studiociechanow.pl









Próbny rozruch fontanny. Fontanna uzbrojona  
w silniki, dysze i turbinki będzie zdobić „zieloną” 
część placu. Więcej o inwestycji i miej-
scach parkingowych na str. 6-7

Plac Jana Pawła II 
gotowy do odbioru

Od lewej: M. Damięcka, E. Gładysz, S. Kędzierski i B. Czupryński



„Spójrz Mu w oczy” 

„Kiedy potrzebuję rady zwracam się też do Niego. 
Pytam jak żyć” – to temat kolejnego spotkania  
z cyklu „Spójrz Mu w oczy”, które odbędzie się 10 
grudnia o godz. 19.00 w kościele św. Franciszka. 
Gościem będzie Paweł Królikowski (na zdjęciu), 
aktor telewizyjny i teatralny. Najbardziej pamiętany 
jest z filmów „Świadek koronny” i „Wszyscy jeste-
śmy Chrystusami” oraz serialu „Ranczo”. Organi-
zatorem spotkania jest parafia św. Franciszka we 
współpracy z Prezydentem Miasta Ciechanów.

Korekty w kursach linii 3 i 4
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził korekty 
w kursach linii 3 i 4 w soboty, niedziele i święta.  
W okresie jesienno-zimowym autobusy będą jeź-
dzić rzadziej. Szczegóły na stronie internetowej 
www.zkmciechanow.pl, pod numerem telefonu 
(23) 672 23 06 oraz na przystankach komunikacji 
miejskiej.

Kalendarz ¼ finału Pucharu 
Polski piłki ręcznej mężczyzn
Kolegium Ligi Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
zaprezentowało kalendarz rozgrywek ćwierćfinału 
Pucharu Polski mężczyzn. 7 grudnia ciechanowski 
Jurand zagra na wyjeździe z KS Vive Targi Kielce. 
Kolejny mecz z kielczanami rozegra u siebie  
14 grudnia. Losowanie rozgrywek półfinałowych  
i finałowych odbędzie się 29 grudnia o godz. 12:00  
w siedzibie ZPRP.

Ciechanowski MOPS  
wyróżniony
Z okazji dnia pracownika socjalnego Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej otrzymał list gratulacyjny 
od Wojewody Mazowieckiego. Doceniono podej-
mowanie przez placówkę działania na rzecz aktywi-
zacji środowiska lokalnego. Nagrodami pieniężny-
mi wyróżniono dwóch pracowników MOPS Beatę 
Jakubiak i Marka Żórawskiego. 

 

29 października w hali MOSiR odbyły się Otwar-
te Mistrzostwa Mazowsza Juniorów i Juniorów 
Młodszych oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w Taekwondo olimpijskim. W zawo- 
dach wystartowało ponad 200. zawodników i za-
wodniczek z 21. klubów całej Polski. Ciechanów 
reprezentowali podopieczni Miejskiego Ogniska 

TKKF Promyk, którzy w klasyfikacji drużynowej 
wywalczyli 3. miejsce. W kategorii juniorów naj-
lepiej spisał się Michał Brym, który zdobył złoty 
medal w wadze 51 kg. Srebrne medale wywalczyli 
Natalia Maksymiuk (52 kg) i Mateusz Golubiński 
(68 kg). Wśród juniorów młodszych złoto uzyskali 
Karolina Dworzyńska (44 kg) i Dawid Obidziński 
(65 kg), brąz – Martyna Szkoła (47 kg) i Wiktor 
Piotrowski (49 kg). W gronie młodzików tryumfo-
wał Jakub Grzywiński (M2). Srebrne medale stały 
się udziałem Karola Sokołowskiego (M3), Dawida 
Wasiaka (M8) i Anny Walendziak (K3), a brązo-
we – Artura Borowy (M7), Kamila Pogłód (M9), 
Huberta Grzankowskiego (M10) i Weroniki Czapki 
(K4). Patronat nad zawodami sprawował prezydent 
miasta Waldemar Wardziński. 
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Złota Odznaka dla UM
Urząd Miasta otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony 
w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. 
Zaszczytne wyróżnienie przyznało miejskiemu sa-
morządowi Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 
w uznaniu współpracy i zasług w realizacji celów 
statutowych.  

Gwiazda dla weterana  
misji w Iraku
10 listopada w Wojskowej Komendzie Uzupeł-
nień chorąży Mariusz Berkowski otrzymał z rąk 
podpułkownika Dariusza Kosakowskiego Gwiazdę 
Iraku – honorowe odznaczenie przyznawane przez 
Prezydenta RP osobom, które brały udział w misji 
stabilizacyjnej w tym kraju. Odznaczony weteran 
służył w Iraku jako żołnierz 1. Ciechanowskiego 
Pułku Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Obecnie jest już w cywilu. Wśród zaproszonych na 
uroczystość gości była zastępca prezydenta miasta 
Ewa Gładysz, która pogratulowała laureatowi za-
szczytnego wyróżnienia i wręczyła upominek od 
władz miasta.

Promyk trzeci na Mazowszu Zaduszki poetyckie 
15 listopada w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
wspomniano zmarłych w ostatnich latach ciechano-
wian. Edward Lewandowski, Janusz Królik, Jerzy 
Pełka, Grzegorz Roszko, Stanisław Kujawa, Zyg-
munt Szczepankowski, Jan Stępkowski… Wszy-
scy związani z lokalną kulturą. IV Ciechanowskie 
Zaduszki Poetyckie były okazją do pochylenia się 
nad tymi, którzy odeszli. – Chcemy o nich pamię-
tać tak długo, jak żyjemy – powiedziała prowa-
dząca spotkanie Ewa Stangrodzka. W listopadową 
zadumę wprowadziła przybyłych Grażyna Skowron 
Matkowska, która zaśpiewała kilka przejmujących 
pieśni do słów Karola Wojtyły. Poeci zrzeszeni  
w Stowarzyszeniu Autorów Polskich recytowa-
li swoje wiersze. Na ekranie wyświetlano slajdy 
wspomnień. Dopełnieniem zaduszek była wystawa 
fotografii cmentarnej Krzysztofa Wyrembka. Przed-
sięwzięcie wsparł finansowo prezydent miasta.   

Natalia Maksymiuk w natarciu

Spotkanie poprowadziła Ewa Stangrodzka

30 listopada PBS Jurand Ciechanów spotka się  
w rozgrywkach Superligi z mistrzem Polski Wi-
słą Płock. Wyjazd na mecz organizuje Klub Kibi-
ca. Koszt 45,00 zł. W cenie przejazd, bilet wstępu, 
ubezpieczenie. Zapisy w siedzibie przy ul. 17 Stycz-
nia 60c. Szczegóły na www.jurandciechanow.pl.

Jurand kontra Wisła Płock
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Podatek śmieciowy powinien zlikwidować problem dzikich wysypisk

System gospodarowania odpadami komunalnymi 
zmieni się radykalnie. Kontrolę nad nimi przejmą 
gminy, które w przetargach wybiorą firmy odbie-
rające śmieci. Właściciele nieruchomości na mocy 
nowego prawa będą płacić gminie obowiązkową 
opłatę za gospodarowanie odpadami. Ustawa prze-
widuje półtoraroczny okres przejściowy, samorządy 
mają więc czas na uchwalenie odpowiednich prze-
pisów. Muszą one zacząć obowiązywać najpóźniej 
do lipca 2013 roku.

Stała opłata dla wszystkich
 „Podatek śmieciowy” naliczać od liczby domowni-
ków czy od ilości zużywanej wody,  
co świadczy o aktywności danego go-
spodarstwa domowego? Czy do sys-
temu powinni dołączyć przedsiębior-
cy? Ile zapłacimy? Takie pytania stają 
przed samorządem, a odpowiedź musi 
paść w 2012, najpóźniej w 2013 roku.
„Podatek śmieciowy” zastąpi dzi-
siejsze indywidualne umowy, jakie 
mają obowiązek zawierać właścicie-
le posesji. Dla mieszkańców bloków 
spółdzielczych zmiana będzie niezau-
ważalna, bo od nich nową opłatę tak 
jak dotychczas pobierze spółdzielnia, 
która rozliczy się z gminą. W mo-
mencie wprowadzenia gminnej opłaty 
przestaną obowiązywać dotychczaso-
we indywidualne umowy z firmami 
wywożącymi śmieci. Mieszkańcy 
będą je wypowiadać lub wygasną au-
tomatycznie, w zależności od decyzji 
Rady Miasta. 

Radni zadecydują  
o kryterium i wysokości opłat
Opłatę „śmieciową” zaproponuje miasto, a uchwalą 
radni. – Jeszcze nie kalkulowaliśmy, jaka będzie 
wysokość opłat po wprowadzeniu nowej ustawy,  
to bardzo skomplikowana kwestia – zapowiada za-
stępca prezydenta Ewa Gładysz. Opłata będzie mia-
ła stałą wartość, niezależną od ilości wyprodukowa-
nych w ciągu tygodnia odpadów. Taką samą stawkę 
zapłacą zarówno mieszkańcy bloku, jak i domu 
jednorodzinnego. Kryterium, według jakiego będzie 
naliczana opłata, podobnie jak jej wysokość, leży 
w gestii Rady Miasta. Zgodnie z ustawą miesięcz-
na stawka płacona przez właścicieli posesji ma być 
uzależniona od liczby osób zamieszkujących dane 
gospodarstwo domowe. Mniej zapłacą ci, którzy za-
deklarują segregowanie odpadów.
Obecnie miesięczny koszt cotygodniowego odbioru 
odpadów z jednego pojemnika o pojemności  
120 l dla indywidualnych gospodarstw wynosi 
26,50 zł, spółdzielnie płacą od osoby – 4,75zł. Mia-
sto ogłosi przetarg na wywóz śmieci. Do tej pory 
ich odbiorem zajmowało się miejskie Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych, dysponujące odpowied-
nim sprzętem. 74 pracowników PUK ma nadzieję,  
że uda im się wygrać przetarg. 

Dodatkowa praca dla urzędników
Zmiana ustawy oznacza również więcej urzędni-
czych obowiązków związanych z pobieraniem opłat 
za wywóz śmieci. – Tych zobowiązanych będzie kil-
kanaście tysięcy i od nich wszystkich trzeba będzie 

Nadchodzi śmieciowa rewolucja
W 2012 r. zacznie obowiązywać tzw. ustawa śmieciowa, która oznacza rewolucję w gospodarce odpadami. Teraz to samorządy lokalne,  
a nie właściciele posesji podpisywać będą umowy z firmami wywożącymi odpady – tak stanowi ustawa o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach, którą uchwalił parlament. Zamiast płacić bezpośrednio firmie wywożącej odpady, wszyscy uiścimy do kasy gminy specjalny 
podatek. 

egzekwować opłatę. Jeżeli ktoś nie zapłaci w termi-
nie, będzie trzeba ją ściągnąć na tych samych zasa-
dach jak to się dzieje z podatkami. Jeżeli te środki 
nie będą wpływały to będzie zagrożony cały system 
gospodarki odpadami. Żeby on mógł funkcjonować 
prawidłowo na to wszystko będą musieli złożyć się 
mieszkańcy – przypomina E. Gładysz. – Na pewno 
oszacowanie pierwszej składki nie będzie proste, 
będzie wymagało wielu analiz, więc zadanie przed 
gminami jest ogromne. W wielu gminach już za-
trudniono dodatkowe osoby, które będą ten system  
wdrażać. Widać więc, że nowe rozwiązania usta-
wowe są korzystne dla gmin, ale obowiązków przy-
bywa.

Na dziko przestanie się opłacać
Nowe przepisy uderzą w te osoby, które na pozby-
waniu się śmieci próbowały oszczędzać wywożąc 
je na nielegalne wysypiska, albo podrzucając do po-
jemników sąsiadom. Obecnie to właściciele posesji 
mają obowiązek samodzielnie wybrać firmę zaj-
mującą się wywozem śmieci, ustalić z nią stawkę 
za usługę oraz podpisać umowę. W praktyce bywa 
różnie – jedni mieszkańcy wywiązują się  
z obowiązku, inni go unikają albo podpisują tylko 
umowę na mały pojemnik, a śmieci pozbywają się 
po cichu ze szkodą dla środowiska, niegodnie  
z prawem i zasadami współżycia społecznego. Te-
raz takie praktyki staną się nieopłacalne. – Mamy 
nadzieję, że dzięki nowej ustawie pozbędziemy się 
z rowów i lasów dzikich wysypisk, skoro i tak wszy-
scy obowiązkowo będą musieli płacić za wywóz od-
padów – mówi Ewa Gładysz.
Stawką w grze jest czystość środowiska, więc  
za niezgodne z przepisami pozbycie się śmieci 
można od miejskiego strażnika dostać mandat  
w wysokości od 20 do 500 zł. Wyższą karę w for-
mie grzywny może nałożyć sąd, ale przyłapać deli-
kwenta na gorącym uczynku nie jest łatwo.

Unia narzuca limity
To, że za gospodarkę odpadami komunalnymi od-
powiadają samorządy nie jest niczym nowym  
w skali Unii Europejskiej. Tylko w Polsce i na Wę-

grzech jest inaczej. Jak wynika z oficjalnych staty-
styk nasz kraj jest także na szarym końcu w Unii 
pod względem produkowania śmieci. Na jednego 
Polaka przypada 316 kg odpadów, Dla porówna-
nia w Niemczech jest to 587 kg, a w Danii 833 
kilogramy. Duńczycy jednak odzyskują aż 41 proc. 
surowców wtórnych. Holendrzy i Niemcy jeszcze 
więcej, bo odpowiednio 66 i 61 procent. W Pol-
sce powtórnie wykorzystuje się jedynie 7 procent 
śmieci.  
To najmniej w UE.
Nowa ustawa zgodnie z unijnym prawem narzuca 
samorządom limity odzyskiwania surowców wtór-
nych z wywożonych na składowiska odpadów.  
– W 2004 roku kiedy podpisywaliśmy zobowiązania 

wstępując do UE nie wszy-
scy zdawali sobie sprawę, jak 
bardzo są to poważne kwestie, 
niełatwe dla samorządów – 
zwraca uwagę Ewa Gładysz. 
– Już w 2013 roku gminy 
będą zmuszone odzyskiwać 
50 procent odpadów biode-
gradowalnych. Do 2020 roku 
musimy zapewnić 50 proc. od-
zysku papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. Teraz po-
nownie wykorzystujemy zale-
dwie około 12 proc. Jeżeli się 
to nie uda, Polsce grozić będą 
surowe kary. Żeby spełnić te 
wymogi, powołaliśmy zrzesza-
jący 27 samorządów Międzyg-
minny Związek Regionu Cie-
chanowskiego, który zajmie 
się zbiórką i przetwarzaniem 
odpadów – przypomina Marek 
Gąsiorowski przewodniczący 
Zarządu Związku. 

Związek to dobre rozwiązanie 
Powołanie Związku było biurokratyczną drogą 
przez mękę, ale się opłaciło. W ramach Zintegro-
wanego systemu gospodarki odpadami komunal-
nymi dla 4 powiatów: ciechanowskiego, makow-
skiego, pułtuskiego i przasnyskiego. Związek 
poprowadzi między innymi składowisko w Woli 
Pawłowskiej, zawierające kompostownię oraz za-
kład wytwarzający z odpadów paliwo do wyko-
rzystania m.in w kotłowniach. Co ważniejsze – to 
kosztowne przedsięwzięcie jest na unijnej liście 
projektów priorytetowych województwa mazo-
wieckiego. To szansa na 40-procentowe dofinan-
sowanie inwestycji wartej 88 mln zł. – Cały proces 
nie tylko odbioru, ale głównie przetwarzania odpa-
dów jest olbrzymim wyzwaniem dla samorządów. 
Ciechanowski samorząd jest w tej szczęśliwej sytu-
acji, że  Międzygminny Związek przejmie wszystkie 
obowiązki z zakresu gospodarki odpadami gmin 
skupionych w związku – mówi Ewa Gładysz. Infor-
muje też, że kompletny wniosek o unijne dofinan-
sowanie gospodarki odpadami został złożony  
4 listopada, trwa jego ocena. – Mam nadzieję,  
że w końcówce 2013 roku już będziemy realizować 
przedsięwzięcie związane z instalacją dla całego 
systemu, a przynajmniej stacje przeładunkowe  
w poszczególnych miastach – dodaje zastępca pre-
zydenta.

Ewa Blankiewicz
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uchwały 
Rady miasta Ciechanów 
podjęte na Xii sesji 
27 października 2011 r.

nr 155/Xii/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości.
nr 156/Xii/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na 
rzecz najemców, samodzielnych lokali miesz-
kalnych, położonych w Ciechanowie  
w budynkach przy ulicach: Pijanowskiego 5, 
Powstańców Wielkopolskich 13, Kargoszyń-
skiej 38, 17 Stycznia 43.
nr 157/Xii/2011 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 87/VIII/2011 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za świadczenia przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Miejską Ciecha-
nów.
nr 158/Xii/2011 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów na lata 2011-2032.
nr 159/Xii/2011 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2011.
nr 160/Xii/2011 w sprawie przystąpienia do 
spółki prawa handlowego.
nr 161/Xii/2011 w sprawie zasad i trybu 
przyznawania nagród dla zawodników za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 
trenerów prowadzących szkolenie zawodników 
osiągających wyniki sportowe.
nr 162/Xii/2011 w sprawie nabycia nierucho-
mości na własność Gminy Miejskiej Ciecha-
nów.

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

Interpelacje radnych
dariusz Węcławski wrócił do poruszanego na 
poprzedniej sesji tematu braku w projekcie PKP 
kładki nad torami między Krubinem i Krubinkiem. 
Zauważył, że na ul. Ceramicznej są lampy, które 
nie świecą. Radny zapytał, czy można zainstalować 
tam żarówki. 
krzysztof łyziński dostrzegł, że na cmentarzu 
komunalnym zostały zlikwidowane składowiska 
odpadów w narożnikach alejek. Radny stwierdził, 
że starszym osobom sprawia trudność wynoszenie 
śmieci do kontenera za bramą cmentarza. Chciał 
się dowiedzieć, czy dzierżawca dokonał zmiany sa-
mowolnie, czy z powodu wymogów prawa, czy dla 
własnej wygody. Pytał też, kto płaci za wywożenie 
odpadów: dzierżawca czy miasto. 
Zbigniew kędzierski zapytał, jakie rozwiązania 
komunikacyjne zawiera projekt planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Krubin II” i czy miasto za-
mierza pod budowę sieci dróg dla projektowanego 
tam osiedla wywłaszczyć przyległe grunty prywat-
ne w trybie spec ustawy drogowej, biorąc na siebie 
ciężar sfinansowania budowy tych dróg. Jeżeli tak, 
to jakie były przeszkody aby drogi wydzielić  
z gruntów objętych projektowanym planem. 
Tomasz kałużyński poruszył problem braku opie-
ki psychologicznej i medycznej dla uzależnionej 
młodzieży poniżej 16 roku życia, która korzysta  
z tego typu pomocy w Warszawie. Zapytał też,  

Radny W. Gesek 
wystąpił z PiS
Radny Rady Miasta Wojciech Gesek złożył  
rezygnację z przynależności do Klubu Prawa  
i Sprawiedliwości. Poinformował też, że nie jest 
już członkiem tej partii. 

czy zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czysto-
ści w gminach ustanawiająca samorządy właścicie-
lem strumieni odpadów będzie miała istotny wpływ 
na program gospodarki odpadami realizowany 
przez miasto oraz na jakim etapie jest zadanie pro-
wadzone przez Związek Gmin. Radny zapropono-
wał, żeby rozważyć uhonorowanie medalem doko-
nań PWSZ dla naszego miasta, wzorem samorządu 
Mazowsza.
Zdzisław dąbrowski poprosił o informację, czy  
w związku ze zwiększonym ruchem na drodze do 
kaplicy przy ul. Ludowej samorząd ma w planie 
wybudowanie tam chodnika przy utwardzonym  
pasie drogi.
elżbieta Latko ze względu na natężenie ruchu  
w okolicy 2 szkół zaproponowała zmianę organiza-
cji ruchu na ul. Broniewskiego na odcinku od  
ul. Wyspiańskiego na jednokierunkowy. Interpelo-
wała też w sprawie budowy chodnika i oświetlenia 
na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. 
Św. Franciszka i w ul. Harcerskiej oraz zapytała  
na jakim etapie jest tzw. „unijny” projekt ZWiK.
andrzej Bayer zasygnalizował, że znak drogo-
wy przy ul. Sońskiej zakazujący ruch pojazdów 
powyżej 15 ton (z tabliczką nie dotyczy pojazdów 
Orlenu) utrudnia działalność firm transportowych 
działających na tym terenie i dowodzi nierówności 
podmiotów gospodarczych.

oprac. E.B.

Betonowe konstrukcje postawione przez PKP wzdłuż ul. Przytorowej

10 listopada miasto oficjalnie przekaza-
ło Starostwu Powiatowemu nierucho-
mość, znajdującą się przy ul. Warszaw-
skiej 34. Protokolarne wydanie budynku 
po Hotelu „Polonia” odbyło się na 
mocy decyzji Sądu Rejonowego w Cie-
chanowie z 9 września. W imieniu Gmi-
ny Miejskiej w spotkaniu uczestniczyli 
kierownik Wydziału Geodezji i Gospo-
darki Gruntami Wiesław Szymański 
oraz jego zastępca Jadwiga Kołkowska. 
Przedstawiciele starostwa Janusz Głów-
ka i Michał Smoliński z Wydziału Geo-
dezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami obejrzeli pomiesz-
czenia 11-arowej posiadłości. Na koniec 
obie strony podpisały protokół zdaw-
czo-odbiorczy.                               K.D.

„Polonia” została przekazana staroście

Ekrany szpecą otoczenie
mieszkańcom ul. Przytorowej nie podobają się kolejowe ekrany dźwiękochłonne, zamontowane przez PkP na 120-metrowym odcinku tej 
ulicy. – Betonowy parkan, płaski, szary, wysoki na 3,5 m przypomina mur więzienny, a nie ekrany chroniące od hałasu (…) mieszkamy teraz  
za ohydną ścianą – skarżą się zainteresowani w liście skierowanym do PkP. kopia pisma trafiła także do urzędu miasta.

– Doskonale rozumiem niezadowolenie mieszkańców. Niestety miasto nie 
ma nic wspólnego z kolejową inwestycją. Ekrany dźwiękochłonne wybudo-
wało PKP na własnym terenie i są one częścią unijnej inwestycji. Trudno 
mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego akurat takie – lite i betonowe. Wyrazy 
niezadowolenia mieszkańców zostaną przekazane PKP. Miasto przy swoich 
drogach (np. przy ul. Armii Krajowej przyp. red.) montuje estetyczne, w nie-
których miejscach prześwitujące ekrany – komentuje sprawę Ewa Gładysz, 
zastępca prezydenta Ciechanowa. W przypadku, gdyby PKP nie zdecydo-
wały się wymienić ekranów na przezroczyste Urząd Miasta proponuje wy-
korzystać betonowe płaszczyzny jako tło artystycznych graffiti. – Street art 
coraz śmielej wkracza do miejskich przestrzeni. Nie każdemu się podoba, 
ale to sztuka XXI wieku. W Ciechanowie taki mural możemy podziwiać od 
kilku lat przy ul. Sikorskiego. Uszanowali go nawet wandale, którzy bazgrzą 
na ścianach i zwyczajnie niszczą ładne elewacje. Obawiam się, że podobne 
bazgroły z czasem pokryłyby również ekrany przy ul. Przytorowej. Lepiej 
oddać je prawdziwym grafficiarzom – mówi Ewa Blankiewicz, rzecznicz-
ka prezydenta Ciechanowa, która przekazała już tę propozycję kolejowemu 
inwestorowi.

red.

Podpisanie protokołu
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W przedszkolu fajnie jest...

– Jesteśmy samorządem z jedną z najniższych 
opłat w kraju, tylko 1,60 zł za godzinę – mówi 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski.  
– Zaproponowaliśmy 
rodzicom dzieci do 
wyboru dwie wersje. 
Albo dziecko chodzi na 
5 bezpłatnych godzin, 
albo na 10 i płaci 1,60 
zł za każdą godzinę po-
wyżej tych bezpłatnych 
pięciu – przypomina  
C. Chodkowski. Inne 
rozwiązanie oznacza-
łoby wyższą stawkę 
za godzinę, bo według 
kalkulacji samorzą-
du miasta nie stać na 
większe dopłaty do 
przedszkoli niż dotych-
czas. 

Milion złotych  
albo dziura  
w budżecie
Utrzymanie przedszko-
laka kosztuje miesięcznie 
724 zł. Rodzice wnosząc 
opłaty pokrywają jedynie niewielką część rze-
czywistych kosztów. Zmniejszenie liczby godzin 
pobytu dzieci  
w przedszkolu może skutkować podwyższeniem 
stawki, która nie była zmieniana od 2008 r.  
– Warto sobie uzmysłowić, że w 2008 r.  
na funkcjonowanie miejskich przedszkoli wy-
daliśmy ponad 6 mln zł, a w tej chwili jest to 
już kwota ponad 7 mln zł – podkreśla Cezary 
Chodkowski. Wyjaśnia, że ewentualna zmiana 
naliczania opłat wymusiłaby tez podwyższe-
nie stawki do poziomu 2,80 zł za godzinę. To 
niezbędnego minimum, bo w budżecie miasta 
figuruje kwota ok. 1 mln zł z tytułu płatności za 
przedszkola, skalkulowana na podstawie dotych-
czasowych wpływów. – Musimy się tego założe-
nia trzymać i ten milion złotych od rodziców za 
opłaty musi wpłynąć, bo w przeciwnym wypadku 
pojawi się dziura w budżecie – wyjaśnia zastęp-
ca prezydenta. 
Ale rodzice woleliby płacić tylko za rzeczywisty 
czas pobytu maluchów w przedszkolu. Do Urzę-
du Miasta wpłynęła w tej sprawie petycja rodzi-
ców dzieci, które chodzą do Przedszkola Nr 5. 

Dwa systemy do wyboru
Władze miasta postanowiły więc poznać zdanie 
wszystkich rodziców, którzy mają dzieci  
w samorządowych placówkach. Dyrektorzy 
przedszkoli poprosił opiekunów o wypełnienie 
ankiety. Postawiono w niej dwa pytania. Pierw-
sze miało rozstrzygnąć, który system naliczania 
opłat za godziny przekraczające bezpłatną pod-
stawę programową byłby zgodny z oczekiwania-
mi rodziców. Do wyboru były dwie odpowiedzi. 

W 2008 r. na funkcjonowanie miejskich przedszkoli wydaliśmy ponad 6 mln zł, w tym roku już ponad 7 mln zł

Miasto pyta, rodzice decydują
Od września obowiązuje znowelizowana ustawa o systemie oświaty. każdy samorząd musiał przyjąć uchwałę o opłacie za pobyt 
dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin przeznaczonych na bezpłatne przyswojenie tzw. podstawy programowej. Ciechanowscy rad-
ni jednogłośnie ustalili niską opłatę, ale kontrowersje wzbudziła konieczność płacenia za kolejne 5 godzin, niezależnie od czasu spę-
dzonego przez dziecko w przedszkolu. miasto skierowało do rodziców przedszkolaków ankietę, żeby poznać ich preferencje.

Pierwsza wersja to obecnie obowiązujący system,  
w którym naliczana jest opłata za 5 godzin nie-
zależnie od liczby godzin rzeczywistego poby-

tu dziecka w przedszkolu, lecz ze stawką 1,60 zł 
za godzinę. To oznacza miesięczny koszt pobytu 
dziecka w przedszkolu w wysokości 160 zł mie-
sięczne – w miesiącu, w którym jest 20 dni robo-
czych. Kiedy jest ich mniej, np. w okresie wakacji 
lub świąt, opłata znacząco maleje.
W ankiecie można też było wybrać system,  
w którym rodzice płacą za rzeczywisty czas pobytu 
dziecka w przedszkolu. Tu koszty muszą zbliżyć 
się do poziomu zbliżonego do faktycznych kosztów 
ponoszonych przez miasto, wynoszących obecnie 
ok. 3,88 zł za godzinę. Zakładając ustalenie stawki 
na poziomie niezbędnego minimum, tj. 2,80 zł  
za godzinę, opłaty kształtowałyby się następująco:  
56 zł miesięczne w przypadku, gdy dziecko przeby-
wa 6 godzin dziennie w przedszkolu, 112 zł przy  
7 godzinach, 168 zł przy założeniu, że dziecko jest 
w placówce 8 godzin, 224 zł w przypadku 9 godzin 
i 280 zł – 10 godzin dziennie.

Co wynika z 523 ankiet?
Okazało się, że 59,8% rodziców opowiada się za 
pozostawieniem obecnego systemu. – Wydaliśmy 
712 ankiet, zwrócono nam 523 wypełnione. To 73% 
wszystkich ankiet, więc możemy założyć, że 27% ro-
dziców nie jest zainteresowanych zmianami. 
Można śmiało powiedzieć, że zdecydowana więk-
szość rodziców jest za obecnym stanem rzeczy  
– wnioskuje Adam Krzemiński, dyrektor ZOSiP.
W ankiecie zapytano również, w jakich godzinach 
w przedszkolu ma być realizowana podstawa pro-
gramowa, czyli bezpłatne 5 godzin. 15% opieku-
nów wybrało obecne rozwiązanie – między 8.45  
i 13.45. Prawie tyle samo rodziców (14,3 %) prefe-

ruje podobny czas – 8.30-13.30. 27% rodziców 
opowiedziało się za godzinami między 8.00  
a 13.00, 22 % wybrało godziny: 7.00 – 12.00. 

Mniej osób (11%) 
woli godziny między 
7.30 i 12.30. Tylko 
7,6% rodziców chce 
zostawiać dziecko  
w przedszkolu 
między godz. 9.00- 
14.00, a 2,6% w in-
nym czasie. – Roz-
rzut jest tak duży, 
że zdecydowaliśmy, 
że decyzję co do 
bezpłatnych godzin 
pozostawimy dyrek-
cjom poszczególnych 
przedszkoli, które za-
wierają umowy  
z rodzicami.  
To umożliwi bezpo-
średnie ustalenia  
w każdej placówce  
– podsumowuje  
A. Krzemiński. 

Sprawy organizacyjne  
do uzgodnienia  
z dyrekcją przedszkola
Pozostałe uwagi rodziców co do organizacji 
pracy przedszkoli dotyczyły organizowania 
zajęć dodatkowych (rytmika, angielski) o zbyt 
później porze (poza godzinami bezpłatnych 
zajęć) oraz niewłaściwych przerw między 
posiłkami (ostatni posiłek o zbyt wczesnej 
godzinie).
Zastępca prezydenta C. Chodkowski przypo-
mniał, że zmiany organizacyjne w miejskich 
przedszkolach nie zostały narzucone przez 
organ prowadzący, czyli samorząd.  
Do zadań samorządu należy jedynie ustalenie 
opłaty za przedszkole, natomiast pozostałe 
rozstrzygnięcia organizacyjne są w kompeten-
cji dyrektora przedszkola. – Uzgodniliśmy,  
że dyrektorzy przedszkoli przedyskutują z ro-
dzicami godziny posiłków i ustalą ich czas in-
dywidualnie w każdej placówce,  zgodnie  
z rozkładem zajęć rodziców, zasadami zdro-
wego żywienia i wypoczynku dzieci – akcen-
tuje Adam Krzemiński. Cezary Chodkowski 
przypomina, że nauka języka angielskiego, 
taniec, rytmika, praca z logopedą są zajęciami 
dodatkowymi, które nie mieszczą się  
w podstawie programowej. – Zajęcia dodat-
kowe odbywające się w czasie przeznaczonym 
na bezpłatną podstawę spowodowałyby ogra-
niczenie możliwości jej realizacji. Zmiana, 
której oczekują niektórzy rodzice byłaby więc 
niezgodna z przepisami prawa oświatowego  
– wskazuje zastępca prezydenta.

Ewa Blankiewicz
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Wkrótce ruszy sztuczne 
lodowisko

Dobiega końca montaż sztucznego lodowiska przed halą sportową. To wbrew 
pozorom dość skomplikowane zadanie. Najpierw na placu zakryte zostały stu-
dzienki kanalizacyjne, potem wysypano podłoże z piasku i idealnie wypozio-
mowano teren. Było to konieczne, bo nawierzchnia parkingu ma lekki spadek, 
który ułatwia odprowadzanie deszczówki do studzienek kanalizacyjnych.  
Na równym podłożu położono maty izolujące (na zdjęciu) oraz kapilary (rurki) 

z glikolem, dzięki 
któremu możliwe jest 
zamrożenie podłoża, 
a na nim tafli o grubo-
ści 5-8 cm.  
To optymalna gru-
bość lodu – taka war-
stwa nie jest łamliwa 
i jest łatwiejsza w 
konserwacji. Do-
brze zamrożona tafla 
wytrzyma okresowe 
wzrosty temperatury 
powyżej zera.      

red.

Wóz wyposażony został w silnik spełniający nor-
my emisji spalin EURO 5, posiada bardzo efek-
tywny liniowo-płytowy mechanizm zgniatania. 
Najnowsza technologia pozwala na 
szybsze i ciche (bez podnoszenia ob-
rotów silnika) opróżnianie pojemni-
ków. Pojazd posiada trzecią oś skrętną, 
co ułatwia wykonywanie manewrów 
miejscach o gęstej zabudowie. Ła-
twiejsze i bardziej płynne manewrowa-
nie to także zmniejszone zużycie pali-
wa. Śmieciarka wyposażona jest  
w kamerę z mikrofonem z tyłu pojazdu 
i głośnik w kabinie kierowcy. Podnosi 
to bezpieczeństwo podczas manew-
rów. W przyszłym roku PUK planuje 
zakup dwóch kolejnych nowoczesnych 

Wzdłuż ul. Widnej na odcinku od ul. Granicz-
nej, w kierunku kładki pobiegnie droga dla pie-
szych i rowerzystów. Roboty rozpoczęły się  
w listopadzie i przy sprzyjającej pogodzie po-
trwają do 10 grudnia. Po przeciwnej stronie 
torów, na gruncie wykupionym przez miasto 
także powstanie dojście do kładki. Będzie ono 
przedłużeniem ul. Nowokolejowej. Trwa prze-
targ, który wyłoni wykonawcę inwestycji. Tu 
również prace mają zakończyć się w grudniu. 
Od wiosny przejście będzie dostępne dla mieszkań-
ców.  
Kładki nad torami nie było w pierwotnym planie 
przebudowy linii kolejowej E65. Problem pieszej  
i rowerowej komunikacji, po zamknięciu przejazdu 

Powstają dojścia do kładki nad torami

Nowe alejki na cmentarzu komunalnym  
już gotowe
Dobiegły prace na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Gostkow-
skiej. Zagospodarowano 1500m2 kostki betonowej pochodzącej z roz-
biórki chodników w ul. Kilińskiego, Małgorzackiej oraz Placu Jana Paw-
ła II. Materiały rozbiórkowe wykorzystane zostały do utwardzenia alejek 
cmentarnych. Wykonawcą zadania była  firma KOSTKAR. Wartość prac 
to ok. 125 tys. zł.

Remont nawierzchni bitumicznych
Firma PRID – 
CIECHANÓW 
zakończyła re-
mont nawierzch-
ni bitumicznych 
w odcinkach ul.: 
Mościckiego, 
Długiej, Broniew-
skiego i Gostkow-
skiej. Koszt całego 
zadania –1,2 mln. 
zł. Prace wykonała 
firma PRID – CIE-
CHANÓW.

Złodzieje nie próżnują
Niestety, nie wszyscy szanują nasze wspólne mienie. Złodzieje ukradli 
stalowy rusztu na odwodnieniu liniowym na drodze wewnętrznej przy  
ul. Niechodzkiej 3, której właścicielem jest miasto. Oszacowano, że 
koszt skradzionych elementów to blisko 3 tys. zł. Miasto zamówiło wy-
konanie nowego rusztu, 
ponieważ nie jest to 
element standardowy, 
który można doku-
pić. W ostatnim czasie 
złomiarze skradli także 
kraty uliczne na Augu-
stiańskiej, Fabrycznej  
i Składowej oraz spusty 
deszczowe na skrzyżo-
waniu ul. Kwiatowej  
i Towarowej

P.H.

Miasto rozpoczęło ważną inwestycję  
ściśle skoordynowaną z pracami PKP  
– powstają wygodne dojścia do budowa-
nej przez kolej kładki nad torami, łączą-
cej ul. Nowokolejową z Widną.

Ekonomiczna, ekologiczna, cicha, szybka i bezpieczna – to zalety nowego nabytku PUK. 
Nowoczesna śmieciarka na podbudowie samochodu ciężarowego MAN o wartości  
713 tys. zł wkrótce ruszy do pracy w terenie.

PUK inwestuje w nowy sprzęt

Z prac Wydziału  
Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Kładka łącząca ul. Nowokolejową i Widną w budowie

Prezes PUK W. Jagodziński prezentuje nowy sprzęt

Śmieci podrzucone przy parkanie cmentarza od strony rzeki

Po likwidacji wiat miasto dostawiło 4 dodatkowe 
zamykane kontenery (razem jest ich 8) na zewnątrz 
cmentarza. Od strony pól, gdzie systematycznie 
porzucane są śmieci stanie jeszcze jeden pojem-

8 kontenerów na śmieci  
nie rozwiązuje problemu

W kolejnym numerze gazety jak bumerang wraca sprawa porządku na cmentarzu komu-
nalnym. Usunięcie niezadaszonych wiat z terenu nekropolii było skutkiem zmiany prawa 
dotyczącego przetrzymywania odpadów z cmentarzy. Przestrzegania tego prawa pilnuje 
Państwowa Inspekcja Sanitarna.

śmieciarek. Jedna z nich (na mniejszym podwoziu) 
być może posłuży do odbierania odpadów z cmen-
tarza komunalnego.                                             red.

nik. Kontenerów przybyło, ale problem właściwego 
usuwania śmieci z mogił pozostał. – Nie wystarczy 
zakazać wyrzucania odpadów w miejscach wcze-
śniej istniejących wiat śmietnikowych. Potrzebna 
jest zmiana przyzwyczajeń i mentalności ludzi,  
a to długotrwały proces – komentuje sytuację Ewa 
Gładysz, zastępca prezydenta Ciechanowa. Wygod-
niej byłoby, gdyby kontenery zostały rozstawione 
na terenie cmentarza, kłopot jednak w tym, że do 
pojemników musi być łatwy dojazd. Ponadto samo-
chody odbierające śmieci rozjeździłyby alejki prze-
znaczone dla pieszych. – Zdajemy sobie sprawę, że 
pojemniki na zewnątrz cmentarza nie są najlepszym 
rozwiązaniem. Rozważamy zastosowanie kilku po-
jemników na kółkach, z którymi będzie można się 
przemieszczać do bramy – dodaje E. Gładysz.

red.

Rewitalizacja Pl. Jana Pawła II dobiega końca. Na 25 listopada zapla-
nowany został odbiór techniczny tej dużej, rozłożonej na 2 lata inwe-
stycji. To inwestycja w infrastrukturę, estetykę i funkcjonalność mia-
sta, ale nie tylko. To cegiełka, która przyczyni się do budowania więzi 
społecznych i poczucia tożsamości mieszkańców Ciechanowa. Tu 
złożymy sobie życzenia w sylwestrową noc, wysłuchamy wielu letnich 
koncertów, spotkamy się w niedzielne popołudnie, by razem odpocząć 
w kawiarnianym ogródku. Zapraszamy na spacer po nowowybudowa-
nym placu.                                                                  

 red.

Miejsca parkingowe na placu zlokalizowane będą jak poprzednio: wzdłuż wschodniej i północnej pierzei. Naprzeciwko ratusza przewidziany jest też 
parking okazjonalny

Urodę miejsca podkreśla roślinność. Na uporządkowanej skarpie posadzo-
ne zostały krzewy – berberysy Thunberga, gęstokwiatowe tawuły i trzmieli-
ny, przy szalecie pnącza – dławisz okrągłolistny, bluszcz, winobluszcz  
i pachnąca winorośl

W miejscu wyznaczonym przez donice będzie parking okazjonalny. Na co dzień dostę-
pu do tej strefy będą bronić mechaniczne słupki

Ul. Gostkowska

Plac Jana Pawła II prawie gotowy 
do odbioru technicznego



przy ul. Fabrycznej miał rozwiązać wiadukt przy 
ul. Płockiej. Ta propozycja nie byłaby najlepsza dla 
mieszkańców, dlatego władze Ciechanowa wymo-
gły na PKP budowę wygodnej kładki.                               

     red.
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Gmina Miejska Ciechanów, a w jej imieniu 
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciecha-
nowie realizuje ten projekt w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edu-
kacyjnych.

Jak wyrównać start
Cel projektu – wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów samorządowych szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu Cie-
chanowa. Jednym słowem – równy start dla 
wszystkich. Jak go osiągnąć? Po pierwsze 
– dzięki dodatkowym zajęciom, wyrównu-
jącym dysproporcje edukacyjne między uczniami. 
Nie mniej ważne są zajęcia pozalekcyjne dla uzdol-
nionych, rozwijające ich potencjał intelektualny  
i zainteresowania. Nie wolno zapomnieć  
o kształtowaniu umiejętności społecznych, bo  
w tym wieku bardzo ważne jest dobre funkcjono-
wanie w grupie rówieśniczej. Wsparcie psycholo-
giczne pozwoli podnieść samoocenę i motywację 
do nauki. Projekt kładzie też akcent na promowanie 
wśród dzieci i młodzieży zorganizowanych form 
spędzania wolnego czasu, co daje nadzieję  
na zmniejszenie zagrożenia patologiami. Wszystkie 
wymienione działania wykorzystują (a przy okazji 
promują) innowacyjne i nowoczesne metody na-
uczania z wykorzystaniem multimediów.

Szansa dla 1110 uczniów
Unijny projekt wyrównywania szans to oferta 

„Moja wiedza moją szansą”
1110 uczestników, 6660 godzin zajęć pozalekcyjnych i 3330 godzin warsztatów psychologicznych – tak w skrócie można opisać imponujący 
projekt, realizowany w samorządowych szkołach podstawowych i gimnazjach za unijne pieniądze. Projekt rozpoczął się 1 sierpnia  
2011 roku i potrwa do 30 czerwca 2012 r. kosztuje grubo ponad 1,2 mln zł.

dla 1110 uczniów ze wszystkich samorządowych 
szkół podstawowych oraz  gimnazjów w Ciecha-
nowie. Wsparciem zostało objętych 660 uczniów  
z klas V i VI szkół podstawowych oraz 450 
uczniów klas II i III gimnazjów. 
W projekcie biorą udział dzieci z trudnościami  
w nauce, dla których są zorganizowane zajęcia 
wyrównawcze doskonalące umiejętności w zakre-
sie wybranych kluczowych przedmiotów. Ta gru-
pa najbardziej potrzebuje wsparcia – Zakładamy,  
że zajęcia będą dla tych uczniów bodźcem do kon-
tynuowania nauki. Chcemy im uświadomić,  
że edukacja jest sposobem na odmianę życia. 
Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne powinny 
im umożliwić osiągnięcie sukcesu szkolnego – 
mówi Adam Krzemiński, dyrektor Zakładu Szkół 
i Przedszkoli, który zdobył fundusze z UE na to 
przedsięwzięcie.

Wsparcie psychologa  
na pewno się przyda
Do zajęć zakwalifikowani są także ucznio-
wie zdolni, którzy w ramach kół zainte-
resowań z przedmiotów określanych jako 
kluczowe (matematyka, fizyka, zajęcia kom-
puterowe, języki obce) będą pogłębiać swoje 
zainteresowania. – Ci uczniowie będą mieli 
możliwość uzyskania lepszych wyników ze 
sprawdzianów oraz egzaminów na zakończe-
nie nauki. Planujemy także objęcie wszyst-
kich biorących udział w projekcie uczniów 
wsparciem psychologicznym. Dzięki temu 
nauczą się zachowań asertywnych, technik 
radzenia sobie ze stresem, wzmocnią wiarę 
we własne siły, zdobędą motywację do dal-
szego kształcenia – wylicza A. Krzemiński.

Cena wiedzy
Ogółem w ramach projektu „Moja wiedza 
moją szansą” odbywa się 6660 godzin zajęć 

pozalekcyjnych oraz 3330 godzin warsztatów psy-
chologicznych. Zajęcia są prowadzone w małych 
10-osobowych grupach po dwie godziny tygodnio-
wo. Odbywają się na 3 poziomach: podstawowym, 
średniozaawansowanym i zaawansowanym. Warsz-
taty psychologiczne przewidziane są dla wszystkich 
uczestników po 1 godzinie tygodniowo. Jest też 
coś dla ciała – wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują 
posiłek.
Wartość projektu to ponad 1 255 000 zł. W jego ra-
mach szkoły miejskiego samorządu otrzymały: 9 ta-
blic interaktywnych, 9 rzutników multimedialnych, 
multimedialne programy edukacyjne do języków 
oraz innych przedmiotów z zakresu nauki w szkole 
podstawowej i gimnazjum. – Taki sprzęt na pewno 
przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć i unowocze-
śnienia metod pracy  z uczniami – cieszy się Adam 
Krzemiński.                                                        E.B.

www.umciechanow.pl

– Inwestycja w infrastrukturę i w obiekty sportowo 
–rekreacyjne przynosi bardzo wymierne korzyści 
zdrowotne – podkreślał Adam Stępkowski. – Cieszy 
to, co zostało zrobione w zakresie infrastruktury 
na kompleksie sportowym przy ul. 3 Maja, ale na 
stadionie konieczne są kolejne inwestycje: budowa 
szatni i infrastruktury technicznej, zaplecza, bieżni. 
Są na to dobre argumenty, bo wiąże się z tym pro-
mocja miasta, ściągnięcie do Ciechanowa takich 
imprez dla sportu dzieci i młodzieży, które będą 
służyły rozwojowi naszych jednostek oświatowych 
i sportowych. Tak, jak hala miejska tętni teraz ży-
ciem i widzimy jak wspaniale mieszkańcy kibicują, 
jak się organizują, tak wspaniale będzie na każdym 
obiekcie, który będzie do tego przygotowany – pod-
kreślał radny. Jego zdaniem ważną inwestycją przy-
gotowywaną przez MOSiR jest modernizacja bazy 
hotelowo-turystycznej. Radny docenił też lodowi-
sko i wyraził nadzieję, że odkryty basen doczeka 
się remontu.  
O stan basenu niepokoił się też Krzysztof Łyziński. 

XII Sesja Rady Miasta

Remont stadionu i basenu, czyli wyzwania MOSiR  
na najbliższe lata
inwestowanie w sport to wspaniała profilaktyka uzależnień i zdrowego stylu życia, a ciecha-
nowski mOSiR dobrze wywiązuje się ze swojej roli – to zdanie miejskich radnych, wyrażo-
ne podczas październikowej sesji Rady miasta.

– Warunki pogodowe, szczególnie w 2011 roku spo-
wodowały, że obiekt pracował na pełnych obrotach 
jedynie przez 10 dni. Czy ten obiekt ma być dużym 
kosztem remontowany, czy raczej zbudować nowy 
obiekt w nowym miejscu? Należałoby rozważyć,  
co jest bardziej opłacalne – zastanawiał się radny.
Zdzisław Dąbrowski stwierdził, że długofalowa 
strategia działania przynosi efekty. – Dziś mamy 
taką sytuację, że zakład wypracowuje 50% środków 
własnych, 50% to jest dotacja. Pamiętam czasy, 
kiedy prawie 100% pieniędzy, które były przerabia-
ne przez MOSiR to były dotacje. Dziś mamy plon 
tego, że nie baliśmy się zainwestować w lodowisko, 
w boisko o sztucznej nawierzchni, dużą halę sporto-
wą. Warto mieć ambicje – mówił radny. 
Paweł Rabczewski przyznał, że nawet na ogólno-
krajowym forum chwalił się, że Ciechanów jest 
prawdziwą kolebką realizowania sportowych aspi-
racji dzieci i młodzieży. Niepokoił się tylko o za-
bezpieczenie stadionu i położonych przy nim obiek-
tów zalaniem przez płynącą tuż obok Łydynię.

Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski podzięko-
wał radnym za wysoką ocenę miejskiego zakładu. 
Zapewnił,  że miasto zadbało o zabezpieczenie sta-
dionu. – W tym roku na stadionie były wymienio-
ne siedziska, ciągi piesze i podczas tej inwestycji 
zostały również umocnione i naprawione wały od 
strony rzeki. C. Chodkowski odniósł się też do kwe-
stii remontu basenu przy ul. Kraszewskiego. Przy-
pomniał, że obiekt ma ponad 30 lat, a koszt przy-
gotowania go do sezonu oraz eksploatacji wynosi 
około 170 tys. zł. – W tym roku z basenu skorzysta-
ło około 700 osób, były takie dni, że nikt się tam nie 
pojawił. Bilet kosztuje 5,30 zł, więc łatwo policzyć, 
jak niskie są przychody MOSiR  z tego tytułu – in-
formował zastępca prezydenta. – Na komisjach 
zgodnie doszliśmy do przekonania, że najpierw po-
winniśmy dokończyć inwestycje na stadionie  
i dopiero w latach następnych wybieramy – albo 
Krubin albo basen odkryty. Z informacji jakie do 
nas docierają najbardziej prawdopodobna będzie 
inwestycja w odkryty basen. Będzie kosztowała 
budżet miasta około 10-12 mln zł, więc musimy po-
zyskać dodatkowe środki zewnętrzne, bo z samego 
budżetu miasta będzie nam bardzo ciężko to wyko-
nać – przekonywał C. Chodkowski. 

E.B.

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej 
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Panu 

Eugeniuszowi Sadowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Córki 
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani 

Grażynie Czerwińskiej 
wyrazy żalu i współczucia

z powodu śmierci 

Matki
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu

Eugeniuszowi Sadowskiemu
i pogrążonej w bólu Rodzinie 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Córki
składa

Mariusz Stawicki
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów wraz z Radnymi 

Barbarze i Eugeniuszowi  
Sadowskim

wyrazy żalu i najgłębszego współczucia po stracie  

C Ó R K I
składają

dyrektorzy i pracownicy samorządowych szkół i przedszkoli, 
dyrektor i pracownicy Żłobka Miejskiego

oraz dyrektor i pracownicy  
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli  

w Ciechanowie 

O B W i e S Z C Z e n i e 
Prezydenta miasta Ciechanów

z dnia 8 listopada 2011 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „łYdYnia” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 10, poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady 
Miasta Ciechanów nr 489/LI/10 z dnia 30 września 2010 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „ŁYDYNIA” dla następujących obszarów: 
- obszar nr 1 – położony w rejonie ul. Gostkowskiej, ul. Gruduskiej oraz  
ul. Wojska Polskiego;
- obszar nr 2 – położony w rejonie ul. Płońskiej i ul. Mleczarskiej;
- obszar nr 3 – położony w rejonie ul. Okopowej i ul. Kasprzaka;
- obszar nr 4 – od ul. Nużewskiej do granic miasta
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 18 listopada do 19 grudnia 2011 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury (pokój nr 301, 310, 311 – II piętro) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
www.umciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r. w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 104)  
o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustale-
nia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi na-
leży składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycz-
nia 2012 r.

Prezydent Miasta Ciechanów
Waldemar Wardziński

O B W i e S Z C Z e n i e 
Prezydenta miasta Ciechanów

z dnia 8 listopada 2011 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „PRZaSnYSka ii” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 10, poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady 
Miasta Ciechanów nr 177/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „PRZASNYSKA II” dla obszaru położonego po obu 
stronach ul. Przasnyskiej na odcinku od granic miasta do ul. Bukietowej wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 18 listopada do 19 grudnia 2011 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury (pokój nr 301, 310, 311 – II piętro) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
www.umciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2011 r.  
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 
104) o godz. 12.00.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwa-
gi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 stycznia 2012 r.

Prezydent Miasta Ciechanów
Waldemar Wardziński
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– GRUDZIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

• od 6.XII – kolorowanki z Mikołajami 
/Miejska Biblioteka Publiczna/
• 8-9.XII – konferencja „Znaczenie 
edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej 
w Polsce, na Litwie, Białorusi, Ukra-
inie i Mołdawii” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• 8-11.XII godz. 19.00 – Międzynaro-
dowy Festiwal Filmów Dokumental-
nych „Human Doc” /Kawiarnia Arty-
styczna/
• W Kinie „Łydynia” grane będą filmy 
m.in.: „Zjazd integracyjny”, „Listy do 
M.”

Spotkania

Konkursy

Kino

Wystawy

• 3.XII  godz. 16.00 – Mikołajki Show 
/sala widowiskowa PCKiSz/

• 11.XII godz.16.00 – koncert kolęd 
LZA „Ciechanów” /sala widowiskowa 
PCKiSz/
• 20.XII  godz. 12.00 – występ laure-
atów konkursu „Kolędować małemu”  
/Pl. Jana Pawła II/
• 29.XII  godz. 17.00 – koncert  świą-
teczno-noworoczny /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• 31.XII  godz. 22.00 – Sylwester pod 
Ratuszem /Plac Jana Pawła II/

• XII – „Od widełek do widelca, czyli 
jak dawniej jadano” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• 8.XII. godz. 17.30 – otwarcie wysta-
wy „Tradycje etosu drobnoszlacheckie-
go w Polsce i poza jej granicami”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• wystawy okolicznościowe w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej: „Polskie 
święta”, 11.XII – urodziny Walta Di-
sneya, 14.XII – 100. rocznica zdobycia 
bieguna południowego przez norwe-
skiego badacza Roalda Amundsena

8 listopada w Miejskim Przedszkolu 
Nr 4 miało miejsce ważne wydarze-
nie. W najmłodszej grupie odbyła się 
uroczystość pasowania na „żaczka 
przedszkolaczka”. Maluchy spisały się 
dzielnie, zaprezentowały przybyłym 
gościom wierszyki, piosenki i tańce. 
Największym przeżyciem było dla 
nich pasowanie przez dyrektor Jolantę 
Piotrowską „zaczarowanym ołów-
kiem”. Dzieciaki otrzymały dyplomy 
i odznaki „Jestem przedszkolakiem”. 
Spotkanie zakończyło się słodkim po-
częstunkiem.  

red.

Pasowanie na przedszkolaków

Dwaj uczniowie z Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 2 awansowali do dalszych roz-
grywek Mistrzostw Międzywojewódzkich 
Juniorów w szachach. Eliminacje strefowe 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
Pucharu Polski Młodzików i Mistrzostw 
Polski Juniorów odbywały się w dniach 
16-21 października w Bęsi. W kilkudnio-
wej rywalizacji uczestniczyli młodzi za-
wodnicy z województw mazowieckiego  
i warmińsko-mazurskiego. Dobrze spisali 
się ciechanowianie. W kategorii chłopców 
do lat 13 pierwsze miejsce zdobył Adam 
Czajkowski (I klasa Gimnazjum Nr 4),  
w kategorii chłopców do lat 9 drugie miej-
sce zajął Michał Sobolewski (III klasa SP 
Nr 7). 

red.

Młodzi zaszachowali

oprac. K.D.

• 5.XII godz.9.00 – Przegląd Piosen-
ki Turystycznej /sala widowiskowa 
PCKiSz/

• 6.XII godz.17.00 – „Mikołajkowe 
wybory Miss i Mistera” /COEK „Stu-
dio”/

• 13.XII godz.10.00 – przegląd „Kolę-
dować małemu” /COEK „Studio”/

• 13.XII godz. 15.00 – rozstrzygniecie 
konkursu „Świąteczna pracownia el-
fów” /COEK „Studio”/

Już po raz drugi gościnne progi Szkoły Podstawowej 
Nr 4 witały uczniów ciechanowskich szkół podstawo-
wych i gimnazjów, którzy nie tylko czytają poezję,  
ale i piszą wiersze. 18 listopada odbyła się Biesiada Po-
etycka pod honorowym patronatem prezydenta Walde-
mara Wardzińskiego. Była to już XI Biesiada, a druga 

Biesiada Poetycka w „Czwórce”
o zasięgu miejskim. Uczniowie szkół prezentowali wła-
sną twórczość, której tegorocznym motywem przewod-
nim była złota polska jesień. W poetyckim spotkaniu 
wzięło udział 42 uczniów oraz dwa zespoły muzyczne, 
które zaprezentowały poezję śpiewaną. Młodzi twórcy 
otrzymali nagrody ufundowane przez prezydenta.

 red.
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26. października był Ciechanowskim Dniem Dawcy Szpiku. Pomysłodaw-
ca i lokalny koordynator wydarzenia – 23-letni ciechanowianin Mariusz 
Wróblewski od kilku lat walczy z białaczką. Przeszedł dwa przeszczepy 
szpiku. Doskonale wie, jak wielu chorych czeka na przeszczep i jak wie-
lu nigdy go nie doczeka. Dane potencjalnych dawców trafiły do Fundacji 
DKMS, która prowadzi największą w Polsce bazę dawców komórek ma-
cierzystych. 91 z nich oddało swoje komórki potrzebującym. Rejestrację  
i punkt pobrania krwi zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w swoim gmachu przy ul. Narutowicza. Szczytną akcję patronatem 
objął prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński.

A.G.

Zostań darczyńcą
Szlachetna Paczka działa na prostych i jasnych zasa-
dach. jest to konkretna i realna pomoc. Wolontariusze 
wyszukują w swojej okolicy rodziny w potrzebie, prze-
prowadzają z nimi wywiady i kwalifikują je do pomocy. O tym, 
czy rodzina zostanie objęta opieką decydują sami wolontariusze.  
każdy darczyńca wie, komu pomaga. 
Zebrane informacje są anonimowo publikowane w internetowej bazie, gdzie dar-
czyńcy mogą przeczytać krótką historię rodziny, przejrzeć listę potrzebnych im rze-
czy. Przygotowana paczka, trafi do rodziny podczas finału akcji w połowie grudnia. 
Szlachetna Paczka pomaga przede wszystkim rodzinom wielodzietnym, osobom sa-
motnie wychowującym dzieci, rodzinom, w których jest choroba i niepełnospraw-
ność, a także osobom starszym i samotnym. Aby zostać darczyńcą należy wejść na 
stronę www.szlachetnapaczka.pl i klikając „Zarejestruj” założyć konto w serwisie. 
Potem wystarczy kliknąć w opcję „Wybierz rodzinę”, wskazać Województwo Ma-
zowieckie i Ciechanów. Znajdują się tu informacje o punkcie przyjmowania paczek 
oraz kontakt do Maćka Kowalińskiego, lidera tegorocznej Paczki. Po kliknięciu 
„Dalej” znajdziemy listę rodzin i ich potrzeb. Trzeba się z nimi zapoznać i kliknąć 
„Wybieram Rodzinę” tylko wtedy, jeśli jesteśmy zdecydowani pomóc. Z każdym 
darczyńcą kontaktuje się wolontariusz opiekujący się rodziną i monitoruje na bieżą-
co stan przygotowania paczki. Akcję „Szlachetna Paczka”, zapoczątkowaną  
w Krakowie przez Stowarzyszenia Wiosna na ciechanowski grunt przeniosła Ma-
rzena Lentowszczyk. Teraz podczas 2 edycji „Paczki” jest jej regionalnym koordy-
natorem. – Mamy 24. wolontariuszy i tyle samo rodzin. Na każdą rodzinę przypada 
jeden wolontariusz, który będzie się nią opiekował – mówi Marzena Lentowszczyk. 
Wśród darczyńców znaleźli się radni Rady Miasta, którzy przygotują paczkę dla 
jednej z rodzin oraz olimpijczyk Szymon Kołecki. Poszukiwanych jest jeszcze  
22 darczyńców.

Tylko w ubiegłym roku udało się pomóc ponad 8000 tys. rodzinom w całej Polsce. 
Wartość paczek przekroczyła 10 mln złotych! W akcję włączyło się 120 tys. dar-
czyńców i prawie 6 tys. wolontariuszy. Mazowiecka paczka działa od 2007 roku  
i zrzesza obecnie 1001 wolontariuszy, w tym 40 liderów rejonów. Dzięki wszystkim 
osobom zaangażowanym w projekt, w ubiegłym roku udało się pomóc 830 najuboż-
szym rodzinom w województwie mazowieckim a w samym Ciechanowie aż 20.                                                                                                                

     P.H.

W poszukiwaniu 
genetycznego bliźniaka

Tylu ciechanowian zdecydowało się 
dać nadzieję na nowe życie chorym 
na białaczkę i inne choroby układu 
krwiotwórczego. 

14 edycja konkursu na najładniejszą posesję 
dobiegła końca. Zgłoszone obiekty trady-
cyjnie oceniło jury pod przewodnictwem za-
stępcy prezydenta Ciechanowa Ewy Gładysz, 
złożone z pracowników Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska, architek-
ta i szefa wydziału promocji. 9 listopada na 
zaproszenie władz miasta do siedziby urzędu 
przy ul. Wodnej przybyli laureaci konkursu. 
Właściciele pięknych ogrodów otrzymali na-
grody pieniężne oraz sadzonki ozdobnych ro-
ślin o łącznej wartości 3 800 zł. Uroczystość 
upamiętniło wspólne zdjęcie. O laureatach 
konkursu pisaliśmy w poprzednim numerze 
Gazety Samorządu Miasta.

red.

Właściciele najpiękniejszych ogrodów 
nagrodzeni

Szymon Kołecki z grupą superW rozdawali na deptaku balony i ciasteczka ufundowane przez 
Urząd Miasta i zachęcali do włączenia się w akcję

Rejestracja potencjalnych dawców. Wolontariusze mieli pełne ręce roboty

Przewodnicząca jury E. Gładysz (w środku) z laureatami konkursu

6 grudnia w schronisku dla bezdom-
nych zwierząt w Pawłowie po raz 
15. zostanie przeprowadzona akcja 
mikołajkowa. Jej organizatorem jest 
PUK, przy współudziale Urzędu 
Miasta, ZKM i wolontariuszy. Mile 
widziane będą prezenty w postaci 
gotowej karmy, kaszy, makaronu, 
ryżu i chleba. Może jakiś Mikołaj 
podaruje któremuś ze schronisko-
wych sierot nowy dom…  

Mikołaje odwiedzą sieroty  
w schronisku



Prace Jana Stępkowskiego (1952-2011) 4 listopada zosta-
ły zaprezentowane w Galerii „C”. To pierwsza pośmiertna 
wystawa artysty od 23. lat związanego z ciechanowskim Sto-
warzyszeniem Pracy Twórczej. Malarz i rzeźbiarz w jednej 
osobie urodził się w Woli Kaniowskiej. Przez 7 lat mieszkał 
w Ostródzie, a potem przeniósł się do Strzegowa. Do jego 
największych dzieł zalicza się m.in. rzeźbę Drogi Krzyżowej 
w Sanktuarium w Gietrzwałdzie, popiersia Mickiewicza, Skło-
dowskiej i Chopina w Amerykańskim Centrum Kultury Pol-
skiej w Waszyngtonie, czy wykute w granicie i marmurze mo-
numentalne rzeźby w Starej Pomarańczarni w warszawskich 
Łazienkach. Na wernisaż przybyło wielu gości ze Strzegowa  
i lokalni wielbiciele artysty. Wystawę można oglądać do  
12 grudnia.           

                                                                   K.D.

Cytat miesiąca 
Październikowa sesja Rady Miasta. Radni dyskutują nad uchwałą w sprawie funkcjonowania placów-
ki handlu detalicznego ze stoiskiem monopolowym. Radny Paweł Rabczewski podnosi, że sklep ob-
jęto monitoringiem, a alkohole są na wysokim poziomie. Radny adam Stępkowski: – Według mnie 
nie ma alkoholu na wysokim poziomie. Alkohol jest jeden i sponiewiera każdego.

28 października Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej SUDIO po raz 
drugi zorganizował dla najmłodszych 
„Wieczór z dreszczykiem ”. Nastrój 
grozy budziły dekoracje oraz przebrania 
uczestników. Były konkursy, gry i tańce. 
W zabawie wzięło udział 60 dzieci. 

red.

Pośmiertna wystawa

www.umciechnow.pl

Dokończenie ze str. 1

Radosne Święto Niepodległości

Wieczór  
z dreszczykiem 

18 listopada zakończył się udanym wie-
czorem, całkiem jak z bajki. Ten „Wie-
czór z bajkami” Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO zorga-
nizował dla najmłodszych już po raz 
trzeci. I tym razem przyciągnął komplet 
chętnych. Oprócz projekcji ulubionych 
kreskówek były gry i zabawy. Prowadzo-
ny w placówce Teatr Moment pokazał 
etiudę „Lokomotywa”, a zespół Namaste 
zaprezentował tańce indyjskie. 

red.

W świecie bajek

Licznie zebrani uczestnicy podążając w radosnym 
korowodzie za motocyklistami z klubu „Wolny 
Wydech” i miejską orkiestrą dętą udali się ulicą 
17 Stycznia na parking przed halą sportową. Tam 
władze miasta i wolontariusze pokroili wielki, bia-
ło-czerwony tort, przygotowany z okazji urodzin 
niepodległej Polski. Był wykład historyczny, kon-
kurs ze słodkimi nagrodami i wspólne śpiewy. Wie-
lu ciechanowian wyróżniało się biało-czerwonymi 
czapkami, szalikami. Były też peruki, parasolki  

i kapelusze w narodowych barwach. Urząd 
Miasta wydrukował naklejki w formie biało-
czerwonej kokardy, które rozdawano uczest-
nikom uroczystości. Młodzi mieszkańcy pre-
zentowali wykonane przez siebie kotyliony. 
Przy dźwiękach orkiestry i wuwuzeli spod 
hali wyruszył niepodległościowy marsz nor-
dic walking, który dotarł na miejski stadion. 
Wieczorem w Farze wystąpił Chór Sine  
Nomine. Ciechanowscy śpiewacy zaprezen-
towali pieśni patriotyczne i ludowe. W re-
pertuarze znalazły się utwory m.in. Mikoła-




ja Góreckiego, Stanisława 
Moniuszki i Romualda 
Twardowskiego. Na koniec 
zabrzmiała kompozycja 
Feliksa Modlińskiego „Nie 
rzucim ziemi, skąd nasz 
ród” do słów Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. Za-
słuchana publiczność upo-
mniała się o bis.
Organizatorem obchodów 
był Urząd Miasta we współ-
pracy z Centrum Wolon-
tariatu inicjatorem urodzin 
Rzeczypospolitej. 

K.D. 

Złożenie wieńców na Placu Piłsudskiego

Uroczystości zakończył kon-
cert Chóru Sine Nomine

Urodzinowy tort pokroili zastępcy prezydenta: E. Gładysz i C. Chodkowski

Chętnych do udziału w konkursach było wielu




