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31 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się 
konferencja, podsumowująca starania władz samo-
rządowych o fundusze europejskie ze środków re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zapre-
zentowała ranking miast, powiatów i gmin  
w pozyskiwaniu unijnego dofinansowania. Prezy-
dent Ciechanowa Waldemar Wardziński odebrał 
z rąk marszałka tytuł „Lidera RPO Województwa 
Mazowieckiego”. Zajęliśmy 2 miejsce w katego-

Ciechanów Liderem na Mazowszu

Ruszyła budowa pętli
Eurovia rozpoczęła budowę II etapu wewnętrznej 
pętli miejskiej. Ruszyły roboty w rejonie plano-
wanego połączenia ulic Gostkowskiej i Wojska 
Polskiego. U zbiegu dróg na rzece powstanie most. 
Niedługo rozpoczną się też prace w dzielnicy prze-
mysłowej – nowa jezdnia pobiegnie od ul. Płockiej 
do Kasprzaka.

red.
Wiecej na str. 6

Czas na łyżwy
Lodowisko przy ul. 17 Stycznia przeżywa 
oblężenie. Jest czynne każdego dnia w godz. 
9.00-21.00. Wstęp na taflę kosztuje 5,10 zł (bilet 
normalny) i 2,6 zł (bilet ulgowy). Wypożyczenie 
łyżew – 6,10 zł za godzinę.

red.

rii gmin miejskich. W rankingu wykorzystania 
środków unijnych przez samorządy, sporządzonym 
przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólno-
ta” Ciechanów zajął wysokie 19 miejsce w kraju  
i 2 na Mazowszu. Również dziennik „Rzeczpospo-
lita” umieścił nasze miasto na 13 miejscu w ogólno-
polskim rankingu wśród najskuteczniej zdobywają-
cych unijne fundusze. Do tej pory miasto zdobyło 
115 mln zł z UE, kolejne 58 przyznano miejskiej 
spółce ZWiK na modernizację i rozbudowę syste-
mu wodno-kanalizacyjnego Ciechanowa.         E.B.

Ciechanowianie będą mogli wspólnie przeżywać emocje, związane z Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej 2012. 12 czerwca mecz Polska – Rosja obejrzymy podczas hucznej imprezy na Placu Jana 
Pawła II. Stanie tu profesjonalna Mobilna Strefa Kibica z estradą i wielkim telebimem. 10 lutego 
miasto podpisało umowę w tej sprawie ze spółką Euro Track. Kibice miast, gdzie pojawi się Strefa 
będą rywalizować w kulturalnym zachowaniu i pomysłowym dopingu. Staną do wielu konkurencji, 
żeby jak najlepiej zaprezentować siebie i swoje miasto. Będzie okazja, żeby pokazać to całej Polsce, 
bo relacje zapewnią stacje TVP oraz RMF FM, które objęły patronat nad Strefą.                        E.B.

Na Placu Jana Pawła II stanie Strefa Kibica  
Euro 2012

Budżet na 2012 rok  
– dochody 145 mln, 
wydatki 151 mln zł

Prezydent W. Wardziński odbiera zaszczytny tytuł „Lidera PRO Województwa Mazowieckiego”

Dzięki staraniom miasta do naszego budżetu wpły-
nie 1,5 mln zł dofinansowania z Banku Gospodar-
stwa Krajowego na budowę domu z 92 mieszkania-
mi socjalnymi. Koszt inwestycji to ok. 5 mln zł.                                 

       red.
Szerzej na str.7

1,5 mln zł 
dofinansowania  
do budowy bloku 
socjalnego

Na grudniowej sesji radni uchwalili budżet Cie-
chanowa na 2012 rok. Za budżetem opowie-
działo się 19 radnych, 2 radnych PiS wstrzyma-
ło się od głosu. Dochody miasta oszacowano 
na ponad 145 mln zł, natomiast wydatki na 
poziomie 151 mln zł. Na inwestycje samorząd 
planuje wydać aż 44 mln zł, z czego 27,3 mln 
ma pochodzić z unijnych funduszy. Miejskie 
spółki zaplanowały inwestycje za 39,5 mln zł. 
Najwięcej wyda ZWiK – 31,5 mln zł na rozbu-
dowę i modernizację sieci wodociągowej oraz 
sanitarnej.
Największą pozycję w wydatkach stanowi 
oświata i wychowanie – ponad 41,3 mln zł,  
z czego 17 mln do subwencji oświatowej musi 
dołożyć miasto. Na pomoc społeczną samorząd 
przeznaczy prawie 19,5 mln zł. Ważną pozycją 
są wydatki inwestycyjne, zaplanowane w wy-
sokości 44 mln zł. Najwięcej wydamy na pętlę 
miejską (35 mln, w tym 25,6 mln z UE). Na za-
dania jednoroczne – głównie budowę dróg – za-
rezerwowano 2,5 mln zł.                              E.B.

Czytaj na str. 5
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Komunikat o stanie wody
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny po 
przeprowadzonych 10 stycznia kontrolach stwier-
dził, że jakość wody z wodociągu zbiorowego za-
opatrzenia w Ciechanowie – ujęcie 1000-lecia nie 
budzi zastrzeżeń, spełnia wszystkie obowiązujące 
wymagania jakościowe i nadaje się do spożycia. 

Bielawa z rewizytą  
w Ciechanowie
Od 21 stycznia w Ciechanowie przebywała grupa 
młodych piłkarzy  z partnerskiej Bielawy. Spor-
towcy wzięli udział w zgrupowaniu szkoleniowym 
zorganizowanym przez MKS Ciechanów przy 
współpracy prezydenta miasta oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pobyt gości z Bielawy 
to kontynuacja sportowych spotkań, jakie miały 
miejsce w pierwszym tygodniu ferii podczas pobytu 
naszych zawodników na Dolnym Śląsku. Podczas 
sportowych zmagań na stadionie zastępca prezy-
denta Cezary Chodkowski wręczył gościom pamiąt-
kowe upominki. Młodzi bielawianie gościli  
w naszym mieście do 30 stycznia. 

Informacja dla małżeństw  
z długim stażem
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Ciechanowie 
zaprasza do składania wniosków o przyznanie „Me-
dali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Takimi 
medalami mogą być odznaczone pary, które przeży-
ły ze sobą co najmniej 50 lat. Wnioski dla małżon-
ków zameldowanych na pobyt stały w Ciechanowie 
lub na terenie gminy Ciechanów należy składać  
w Urzędzie Stanu Cywilnego, Plac Jana Pawła II 6, 
pokój nr 7 lub 8. Jeżeli małżeństwo było zawarte w 
innym Urzędzie Stanu Cywilnego do wniosku nale-
ży dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa. Wzór 
wniosku można pobrać na stronie Urzędu www.
umciechanow.pl lub w siedzibie USC.

Stypendia dla sportowców 
Prezydent Miasta Ciechanów przyznał stypendia dla 
uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia spor-
towe. Otrzymali je: Michał Brym (370 zł), Dawid 
Obidziński (200 zł), Radosław Walendziak (200 zł), 
Karolina Dworzyńska (200 zł) z TKKF PROMYK; 
Joanna Wróblewska (300 zł) z MKS CIECHA-
NÓW, Krzysztof Klicki (370 zł), Patryk Słowi-
kowski (370 zł), Kamil Leśnik (370 zł), Izabela 
Wróblewska (370 zł), Natalia Kraszewska (300 zł), 
Iwona Kępa (300 zł), Mariusz Wysocki (300 zł), Ar-
kadiusz Chodubski (300 zł), Damian Sikorski (300 
zł), Ewa Wróblewska (300 zł), Radosław Najechal-
ski (200 zł), Damian Szczepanik (200 zł), Jarosław 
Samoraj (200 zł) z CLKS MAZOVIA; Piotr Pełka 
(500 zł), Magdalena Kosobudzka (370 zł), Ilona 
Omiecińska (370 zł), Klaudia Kołdras (200 zł)  
i Ewelina Korzybska (200 zł) z LKS MATSOGI. 
Stypendia będą wypłacane w miesięcznej wysokości 
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku. 
Ich łączna wartość to 40 740 zł.

Kwiaty na rocznicę
17 stycznia, w 67. rocznicę uwolnienia Ciechanowa 
spod okupacji hitlerowskiej przedstawiciele samo-
rządu oraz ciechanowskich instytucji złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Walki Męczeństwa Zwycięstwa. 
Wartę honorową zaciągnęli członkowie Stowa-
rzyszenia Rekonstrukcyjnego 79. Pułku Piechoty 
Strzelców Słonimskich. 

Lekcja savoir vivre’u  
w muzeum
„Kultura przy stole” to temat wykładu, który  
19 stycznia w  Muzeum Szlachty Mazowieckiej
wygłosiła Zofia Kosińska – filolog, pedagog, wy-
kładowca savoir vivre’u na kilku warszawskich 
uczelniach. Autorka licznych artykułów mówiła  
o tym, jak poprawnie i elegancko jeść, jak odczy-
tywać mowę sztućców, o czym wypada rozmawiać 
przy stole. 

Kolędowanie w parafii  
św. Franciszka 
22 stycznia w kościele św. Franciszka z Asyżu mia-
ło miejsce kolejne spotkanie z cyklu „Spójrz Mu  
w oczy”. Tym razem był to koncert kolęd w wyko-
naniu muzyków współpracującymi z zespołami  
i wykonawcami m.in. Arka Noego, Armia, Urszula 
Dudziak, Kasia Kowalska, Martyna Jakubowicz, 
czy Justyna Steczkowska. Organizatorami koncertu 
byli: Parafia św. Franciszka i Prezydent Miasta Cie-
chanów. Wsparli go: Budmat Auto, Galeria Mrów-
ka oraz Centrum Handlowe Panorama.

917 tys. zł na konkursy 
ogłoszone przez prezydenta 
Zakończył się nabór do pięciu otwartych konkur-
sów, ogłoszonych w styczniu przez prezydenta 
miasta. Na zadanie „Tworzenie warunków sprzy-
jających rozwojowi sportu Gminy Miejskiej Cie-
chanów” przeznaczono 350 tys. zł. Na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu – 420 tys. zł; po-
mocy społecznej – 50 tys. zł; ochrony i promocji 
zdrowia – 65 tys. zł oraz oświaty, edukacji i wycho-
wania – 32 tys. zł. Ogłoszone konkursy opiewają na 
łączną sumę 917 tys. zł. Dotację otrzymają podmio-
ty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniej-
sze przez komisję oceniającą i prezydenta. Wyniki 
będą znane w połowie lutego. Na ogłoszenie czeka 
jeszcze konkurs w z dziedziny kultury, sztuki  
i ochrony dóbr kultury.
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Medal dla PWSZ  
w 10 rocznicę
Na XIV sesji Rady Miasta Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa otrzymała Medal za Zasługi 
dla Ciechanowa. Zaszczytne odznaczenie z rąk 
zastępcy prezydenta Ewy Gładysz i przewodniczą-
cego Rady Mariusza Stawickiego w roku 10-lecia 
uczelni odebrali rektor PWSZ prof. Andrzej Kolasa  
i kanclerz uczelni Piotr Wójcik. Działania edu-
kacyjne i kulturotwórcze szkoły podnoszą rangę 
i prestiż miasta, dlatego samorząd wspiera ją od 
początku istnienia. Co roku PWSZ otrzymuje  
z miejskiego budżetu 100 tys. zł.

Medal za Zasługi dla Ciechanowa z rąk zastępcy prezydenta 
E. Gładysz  i przewodniczącego Rady Miasta M. Stawickiego 
odbierają przedstawiciele PWSZ: rektor A. Kolasa i kanclerz  
P. Wójcik

Nabór do przedszkoli
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli informuje,  
że 1 marca zaczyna się nabór do przedszkoli, pro-
wadzonych przez miejski samorząd. Karty zgłosze-
niowe można składać do końca marca. Od 27 lutego 
można je będzie pobrać w przedszkolach lub  
ze strony internetowej ZOSiP i Urzędu Miasta.

Będą zwroty  
podatku akcyzowego 
W 2012 roku producenci rolni będą mogli ubiegać 
się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. W zależności od miejsca położenia gruntów 
będących w posiadaniu lub współposiadaniu produ-
centa (w tym dzierżawcy) wnioski należy kierować 
do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta  
w terminach:

od 1 do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami • 
VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 września  
2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
od 1 do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami • 
VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do  
31 lipca 2012 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi  
w terminie:

2-30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia • 
wniosku w pierwszym terminie,
1-31 października 2012 r. w przypadku złożenia • 
wniosku w drugim terminie.

Zmiany podyktowane są zmianą ustawy z 10 marca 
2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. 
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Przejazd Skłodowskiej-Ceramiczna

Mieszkańcy z ul. Skłodowskiej spotkali się z Ma-
riuszem Rokickim, kierownikiem kontraktów ter-
minowych PKP PLK, który wyjaśniał, że  
w ramach modernizacji magistrali kolejowej War-
szawa – Gdynia spośród wszystkich miejscowo-
ści to tu zaplanowano najwięcej bezkolizyjnych 
przejść, więcej nawet niż w Trójmieście.  
W Ciechanowie staną 4 wiadukty (w ul. Kasprzaka, 
Mleczarskiej, Gąseckiej i Spółdzielczej) i kładka  
– ciąg pieszo-rowerowy, łączący Nowokolejową 
z Widną. PKP PLK więcej w projekcie nigdy nie 
miała. Mieszkańcom trudno się pogodzić  
z likwidacją przejazdu kolejowego. Chcieliby 
jak dotąd mieć blisko do kąpieliska i kościoła. 
Martwią się, że dzieci będą przebiegać przez tory 
skracając sobie drogę do szkoły. Naciskają więc, 
żeby miasto zbudowało tam kładkę. Podczas 
styczniowej sesji Rady Miasta radni Stępkowski  
i Węcławski poprosili prezydenta o szczegóły 
wcześniejszych ustaleń z PKP PLK.

Radni jednogłośnie  
zaakceptowali jedno … 
Na spotkaniu z przedstawicielem kolei przewod-
niczący zarządu osiedla nr 6 Edward Bartkiewicz 
powiedział, że mieszkańcom obiecywano tunel, 
a potem kładkę. Padły zarzuty o brak informacji. 
– Wszelkie informacje na temat przebudowy linii 
kolejowej były powszechnie znane.  
30 grudnia 2008 roku Rada Miasta podjęła uchwa-
łę, na mocy której upoważniła prezydenta miasta  
do zawierania porozumień z PLK w sprawie eks-
ploatacji wybudowanych w przyszłości obiektów in-
żynieryjnych. Uchwała była przyjęta jednogłośnie, 
od stycznia 2009 jest zamieszczona w Biuletynie 
Informacji Publicznej, każdy mógł się z nią zapo-
znać. Dokładnie jest wyliczone, jakie obiekty inży-
nieryjne będą budowane, wielokrotnie pisała o tym 
prasa, mówiono w radio, więc nie bardzo rozumiem 
zarzut, że ktoś obiecywał tunel, kładkę, a teraz nie 
daje nic – powiedział prezydent.

… robotnicy mówili drugie
Dariusz Węcławski był na spotkaniu zorganizowa-
nym przez zarząd osiedla nr 6. – Mieszkańcy nie 
winili miasta za to, że tej kładki nie ma. Nie wskazy-
wali, że to miasto im coś obiecało. Na pytanie, kto 
wam w ogóle mówił o tej kładce, czy tunelu, odpo-
wiadali, że pracownicy, którzy wykonywali trakcję. 
To nie miasto wykonywało inwestycję, to PKP  
– przypomniał radny. Prezydent zwrócił uwagę, że 
samorząd nie może brać odpowiedzialności za wy-
powiedzi robotników, pracujących przy moderniza-
cji magistrali. – Nas obowiązują ustalenia i rozwią-
zania, które zaakceptowała Rada Miasta. Nie było 
wtedy żadnego głosu sprzeciwu, nie było żadnego 
głosu w dyskusji, zapytania, czegokolwiek, co doty-
czyłoby tejże budowy – podkreślał W. Wardziński.

Tunel niemożliwy
– Ja też uczestniczyłem w tym spotkaniu mieszkań-
ców z p. Rokickim jako gość i pomyślałem, jak nie-
wiele potrzeba, żeby rozbudzić niezdrowe emocje 
– powiedział Adam Stępkowski. Emocje wzbudziła 
droga serwisowa, jaką w ramach modernizacji ma-
gistrali PKP ma wybudować wzdłuż torów po stro-
nie Krubina. Droga ma połączyć końcówkę  
ul. Ceramicznej z ul. Kasprzaka w punkcie, gdzie 
zaplanowano węzeł wprowadzający ruch na wia-
dukt. – Chcieliśmy, żeby kolej oprócz bezkoli-
zyjnych połączeń nadziemnych zbudowała tunel, 
łączący Ceramiczną z ul. Skłodowskiej. PKP PLK 
przedstawiła nam wyniki badań, które jedno-

Duże pieniądze, emocje i polityczne zagrania
 – Skoro kolej likwiduje przejazd chcemy kładki nad torami – domaga się część mieszkańców ulicy Skłodowskiej. – Miasta nie stać dziś na taką 
inwestycję – mówi prezydent Waldemar Wardziński. kładka razem z odszkodowaniami z tytułu koniecznego wykupu nieruchomości w jej 
najbliższym sąsiedztwie kosztowałaby samorząd ok. 10 mln zł. dla porównania: koszt odwodnienia i budowy dróg na krubinie wyniesie  
12 – 15 mln zł.

znacznie wskazywały, że w tym miejscu przejazd 
pod torami jest praktycznie nierealny ze względu 
na koszty samej budowy, jak i późniejsze koszty 
utrzymania. Okazało się, że tam jest bardzo wysoki 
poziom wód gruntowych. W niektórych odwiertach 
pokazywały się dosłownie 20 – 30 cm pod po-
wierzchnią gruntu – wyjaśniał prezydent. – Wtedy 
kolej przedstawiła alternatywną propozycję – albo 
nic, albo ta droga serwisowa.

Mieszkańcy Krubina zabiegali  
o alternatywne połączenie
Droga była dobrą propozycją, bo oznaczała dodat-
kowe połączenie Krubina z miastem. Prezydent 
Wardziński przypomniał, że radni nie raz to postu-
lowali. – Zdecydowaliśmy się na tę drogę również 
dlatego, bo praktycznie nie było sesji Rady, gdzie 
nie pojawiałyby się ze strony państwa radnych uwa-
gi od mieszkańców Krubina, że jedyne połączenie 
tej dzielnicy z miastem, czyli ul. Sońska, w soboty 
jest praktycznie nieprzejezdne. Chcieliśmy znaleźć 
rozwiązanie – alternatywne połączenie, które lepiej 
skomunikuje Krubin z pozostałymi dzielnicami, ale 
również da możliwość przekierowania ruchu z gieł-
dy samochodowej w kierunku Warszawy z pominię-
ciem ronda „Solidarności”. W końcu wjazd do mia-
sta nie byłby zatkany. Stąd też ta droga.
Na spotkaniu padło pytanie, dlaczego droga nie bę-
dzie zbudowana po drugiej stronie torów. Prezydent 
Wardziński wyjaśniał, że to nie miałoby sensu.  
– Wiadukt nad torami w ul. Kasprzaka będzie pod-
niesiony o ponad 5 metrów nad obecny poziom 
jezdni, co oznacza, że wjazd na niego będzie się 
zaczynać prawie przy ul. Bielińskiej. Gdyby kolej 
wybudowała drogę po stronie ul. Skłodowskiej, to 
mieszkańcy dojeżdżaliby tą nową drogą wzdłuż to-
rów kolejowych do mniej więcej wysokości wiaduk-
tu, następnie musieliby się cofnąć wzdłuż  
ul. Kasprzaka o około 400 metrów w kierunku  
ul. Skłodowskiej. Dopiero w tym miejscu mogliby 
wjechać na estakadę, wprowadzającą ruch na wia-
dukt – tłumaczył prezydent.

Sugestie z polityką w tle.  
Prezydent przedstawia  
kolejność zdarzeń
 – Droga nie jest po tej stronie co powinna i wszy-
scy wiedzą dlaczego – poseł PiS Robert Kołakowski 
na spotkaniu z mieszkańcami ul. Skłodowskiej nie 
po raz pierwszy sugerował drugie dno tej decyzji 
PKP PLK. – Ja nie wiem dlaczego, może pan spre-
cyzuje – dociekał A. Stępkowski, który relacjonując 
przebieg spotkania radnym nie krył dezaprobaty dla 
wypowiedzi posła. – Myślę, że najgorszym doradcą 
człowieka jest niewiedza, bo niesie ze sobą różnego 

rodzaju domysły. Niektórzy próbują ubrać to w bar-
wy polityki – stwierdził radny. 
Sugestie posła PiS dotyczyły inwestycji spółki 
ABC, której prezesem jest brat prezydenta. Spółka 
kupiła grunty po byłej cegielni na Krubinie, tyle  
że zrobiła to nie przed ustaleniem, gdzie kolej wy-
buduje drogę, ale rok później. – Wszystkie uzgod-
nienia w sprawie budowy obiektów inżynieryjnych 
na przebudowywanej tracie E-65 były prowadzone  

z PKP PLK od początku 2007 roku. W sierpniu 
2008 r. na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym 
przedstawiciele miasta wyrazili akceptację dla 
budowy alternatywnej drogi łączącej Cera-
miczną z Kasprzaka – przypomniał prezydent 
Wardziński. – Pierwszą licytację gruntów poce-
gielnianych komornik sądowy ogłosił w marcu 
2009 r., czyli ponad 3 miesiące po wspominanej 
przeze mnie uchwale, dzięki której wszyscy wie-
dzieli, gdzie będzie ta droga zlokalizowana.  
W licytacji nikt nie wziął w udziału. Kolejna 
była we wrześniu 2009 roku i dopiero wtedy  
te grunty nabyła spółka ABC. Prezydent przy-
znał też, że jest zaskoczony, że nie został przez 
zarząd osiedla zaproszony na spotkanie. – Może 
organizatorzy nie myśleli, że w takim kierunku 
ta dyskusja pójdzie. Ja jestem do dyspozycji, za-

praszam do urzędu, możemy spojrzeć we wszyst-
kie dokumenty, przeanalizować je i zastanowić 

się nad tym, co w przyszłości będzie można zrobić  
– podsumował Waldemar Wardziński.

Realna alternatywa
Nie wszyscy mieszkańcy ul. Skłodowskiej są skłon-
ni nalegać na budowę kładki nad torami. Bliżej 
do ul. Kasprzaka ma prawie połowa z lokatorów 
49 zamieszkanych domów przy Skłodowskiej. 
Większość mieszkańców porusza się samochoda-
mi. – Wielu z nas woli, żeby miasto zbudowało nam 
porządną ulicę, bo droga już wcześniej nie wyglą-
dała dobrze, a teraz jak ją rozjeździli przy remoncie 
torów jest w fatalnym stanie – twierdzi jeden z wła-
ścicieli posesji przy tej ulicy. Dobrze byłoby wyeg-
zekwować od kolei naprawę zniszczonej ulicy, po-
dobnie jak w przypadku Towarowej, ale miasto nie 
uchyla się od wzięcia na siebie tego zadania.  
– Musimy na ul. Skłodowskiej poprawić nawierzch-
nię, jak się te wszystkie prace zakończą i ten teren 
nie będzie rozjeżdżany przez ciężki sprzęt. Ludzie 
będą mieć lepszy dojazd do szkół, urzędów czy skle-
pów – mówi prezydent Wardziński.
Nie ma też przeszkód, żeby zatroszczyć się o bez-
pieczny dowóz dzieci do szkół i wydłużyć o ul. 
Skłodowskiej trasę linii autobusowej nr 5. Biegnie 
ona od ul. Kasprzaka m.in. ulicami: Płońską (przy-
stanek przy Szkole Podstawowej Nr 4), Pułtuską 
(Gimnazjum Nr 2), PL. Kościuszki (Gimnazjum 
Nr 1), Sienkiewicza (Gimnazjum Nr 3 oraz szkoły 
średnie) aż do stacji PKP (I LO).
Zdaniem prezydenta jedno jest pewne – miasta nie 
stać teraz na samodzielną budowę kładki w ul. Skło-
dowskiej. – Musielibyśmy zrezygnować z innego po-
ważnego zadania. Przecież nie powiem mieszkańcom 
Krubina, którzy czekali 30 lat na budowę odwodnie-
nia i dróg, że zainwestujemy w coś innego – przeko-
nuje prezydent. Co innego, gdyby zgodnie z sugestią 
Mariusza Rokickiego PKP PLK połączyła siły  
z miastem, powiatem i gminą wiejską Ciechanów, 
by wspólnie wybudować kładkę. – To oczywiste,  
że łatwiej byłoby nam udźwignąć wydatek 2,5 mln 
niż 10 mln zł. Tak dziś wyglądają realia finansowe  
i nie mieszajmy do tego polityki. To nie w porządku, 
żeby grać na zrozumiałych ludzkich emocjach  
– mówi W. Wardziński.

Ewa Blankiewicz
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uchwały 
Rady miasta Ciechanów 
podjęte na XiV sesji 
29 grudnia 2011 r.

nr 180/XiV/2011 w sprawie Uchwalenia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciecha-
nów na lata 2012-2032.
nr 181/XiV/2011 Uchwała Budżetowa na rok 
2012.
nr 182/XiV/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Miasta i jej Komisji na rok 2012.
nr 183/XiV/2011 w sprawie Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na 2012 rok.
nr 184/XiV/2011 w sprawie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.
nr 185/XiV/2011 w sprawie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciecha-
nów na 2012 rok.
nr 186/XiV/2011 w sprawie wyrażenia zgody  
na wydzierżawienie nieruchomości. 
nr 187/XiV/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, 
położonych w Ciechanowie  w budynku przy ul. 
Okrzei 9.
nr 188/XiV/2011 w sprawie odstąpienia od sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „ALEKSANDRÓWKA”.
nr 189/XiV/2011 w sprawie odstąpienia od sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „CENTRUM”.
nr 190/XiV/2011 w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 73/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
28 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Statu-
tu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie.
nr 191/XiV/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów 
na lata 2011-2032.
nr 192/XiV/2011 w sprawie zmiany Uchwały bu-
dżetowej na rok 2011.
nr 193/XiV/2011 w sprawie wydatków budżetu 
miasta, które nie wygasająz upływem roku budże-
towego.
nr 194/XiV/2011 w sprawie funkcjonowania  pla-
cówki handlu  detalicznego ze stoiskiem monopolo-
wym w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 13  
– „Alkohole i Słodycze”.
nr 195/XiV/2011 w sprawie uchylenia Uchwały 
Nr 367/XXXIX/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
29 października 2009 r. w sprawie powołania Rady 
Programowej Gazety Samorządu Miasta Ciecha-
nów.

Interpelacje radnych - XIV sesja

Interpelacje radnych - XV sesja

krzysztof łyziński przytoczył postulat budowy 
zawrotki na parkingu przy Miejskim Zespole Szkół 
Nr 2, jaki padał na posiedzeniu ZO nr 12 Zachód. 
Mieszkańcy wnioskują o przedłużenie parkingu  
o parę metrów miejskiej działki. Radny mówił też, 
że grupa osób mieszkających przy ul. Sienkiewicza 
naprzeciwko targowiska ma problem z dużą ilością 
liści, które jesienią spadają na ich posesje z rosną-
cych tam topoli. 

Leszek Ryms interpelował w sprawie budowy 
chodnika przy Miejskim Przedszkolu Nr 10 – prze-
dłużenie istniejącego chodnika od marketu Kau-
fland w stronę bazarku. Zapytał również  
o możliwość wprowadzenia w czasie świąt zakazu 
zatrzymywania się na dojeździe do cmentarza przy 
ogrodzie pana Porowskiego. Radny zwrócił uwagę, 
że chociaż jest tam ładny parking, to nie można do 
niego dojechać, bo w okresie natężonego ruchu sa-
mochody stoją po dwóch stronach tej drogi.

Zdzisław dąbrowski postulował zwiększenie ilo-
ści miejsc parkingowych w pasie ul. Szwanke, co 
ułatwiłoby życie rodzicom, którzy dowożą swoje 
dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4. Radny interpe-
lował również w sprawie budowy ul. Lechonia, któ-
rej mieszkańcy mają problem z zalewaniem posesji.

grażyna derbin interpelowała w sprawie budowy 
ul. Zuzanny Morawskiej, Lechonia, odcinków ul. 
Baczyńskiego i Żeromskiego lub choćby wykona-
nie dokumentacji tych inwestycji, jeśli pojawią się 
wolne środki. Radna postulowała też budowę bra-
kującego chodnika w ul. Broniewskiego (przy SP 
Nr 5) oraz wykonanie dokumentacji na moderniza-
cję ul. Asnyka i wybudowanie tam w porozumieniu 
ze SM „Zamek” dwóch parkingów: na początku 
drogi od strony kościoła i na końcu ulicy, od strony 
Kargoszyńskiej. Radna wniosła o zakazu postoju na 
odcinku ul. Wodnej przy WUP, gdzie samochody 
parkują na nowo wybudowanym chodniku.

Zenon Stańczak zapytał, dlaczego firma Eurovia 
zaczęła budowę II etapu pętli miejskiej od odcinka 
między Gostkowską i rzeką. Zasygnalizował,  
że mieszkańcy osiedla „Zachód” oczekiwaliby prac 
od Płockiej w kierunku ul. Kasprzaka, gdyż oba-
wiają się utrudnionego wyjazdu na Warszawę pod-
czas budowy wiaduktów na ul. Mleczarskiej  
i Kasprzaka.

adam Stępkowski poprosił o wyjaśnienie niepo-
rozumień, jakie narosły wokół likwidacji przejazdu 
przez tory w ul. Skłodowskiej.

Leszek Ryms wniósł o jak najwcześniejsze, głów-
nie w soboty, oczyszczanie środka ul. Warszaw-
skiej, gdzie właściciele odgarniają śnieg z chodnika 
przy swoich posesjach. 

dariusz Węcławski zapytał o zabezpieczenia stro-
ny internetowej Urzędu Miasta oraz baz danych. 
Poprosił też o zwrócenie większej uwagi na porzą-
dek przy zbiorniku wodnym wzdłuż Gostkowskiej  
i Kargoszyńskiej. Radny postulował, żeby w kon-
tekście nieporozumień wokół przejścia przez tory 
w ul. Skłodowskiej w przyszłości bardziej niż 
obliguje do tego prawo informować o przyszłych 
inwestycjach.

andrzej Bayer chciał się dowiedzieć, czy nowe 
ogrodzenie, które zostało postawione wokół placu 
zabaw przy ul. Wesołej nie będzie kolidowało z bu-
dową ronda w przebiegu pętli miejskiej.

maria Bernaś zapytała, czy są prowadzone prace 
zmierzające do projektu uchwały w zakresie usta-

józef Borkowski chciał się dowiedzieć, jak wyglą-
da sytuacja po zmianie prawa dotyczącego budow-
nictwa TBS. Daje ona możliwość nabycia lokali 
TBS, które są użytkowane przez najemców w for-
mie umowy najmu. Radny pytał o zasady, na jakich 
odbywałaby się ewentualna możliwość wykupu 
tych lokali, czy wpływają takie wnioski najemców.

adam Stępkowski zgłosił postulat poszerzenia 
drogi prowadzącej do Szkoły Podstawowej Nr 4 
od strony ul. Szwanke oraz wybudowania dodatko-
wych miejsc parkingowych i zawrotki dla autoka-
rów, które dowożą dzieci na basen. Radny wskazał 
na konieczność dokupienia w tym celu terenu za 
szkołą. Wspomniał też o możliwości zbudowania  
w tej okolicy parku tematycznego, z którego mogli-
by też korzystać dorośli.

Zenon Stańczak wrócił do kwestii budowy  
ul. Sońskiej. Radny zaapelował o podjęcie w tej 
sprawie rozmów ze Starostwem Powiatowym (to 
droga powiatowa). Zdaniem radnego, jeżeli będzie 
dobra wola stron, należałoby w roku 2012 przymie-
rzyć się do dokumentacji i sprawdzenia stosunków 
własnościowych. 

oprac. E.B.

nowienia bonifikat przy wykupie przez osoby fi-
zyczne na własność gruntów, które obecnie mają  
w wieczystym użytkowaniu. Radna chciała też po-
znać ewentualny termin procesowania przez Radę 
Miasta uchwały w tej sprawie.

elżbieta Latko interpelowała w sprawie dokumen-
tacji na budowę brakującego odcinka ul. Działko-
wej między Śmiecińską i Konwaliową. Zapytała też 
o budowę świateł na skrzyżowaniu Letniej z ul.  
17 Stycznia i Świętochowskiego, gdzie było mie-
rzone natężenie ruchu. Radna chciała się dowie-
dzieć, czy można wymusić na PKP, żeby dworzec 
kolejowy był częściej sprzątany. 

Tomasz kałużyński poprosił o informację, czy 
samorząd podjął przygotowania do realizacji przy-
gotowywanej przez Prezydenta RP ustawy, dającej 
grupom mieszkańców możliwość zgłaszania pro-
jektów uchwał oraz wprowadzającej mechanizmy 
konsultacji. Zapytał też o związane z tym koszty 
(wzrost administracji do obsługi wysłuchań, debat 
publicznych i związanej z tym dokumentacji). Poru-
szył też kwestię tzw. podatku śmieciowego, prosząc 
o uwzględnienie zarówno interesu mieszkańców, 
jak i miejskiej firmy komunalnej w trosce o jakość 
usług. Radny zwrócił uwagę na dostosowanie szale-
tu miejskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zdzisław dąbrowski zasygnalizował uwzględ-
nienie świetlnej regulacji ruchu na wyjeździe z ul. 
Szwanke w Płońską na etapie projektowania re-
montu ul. Płońskiej (droga krajowa). Interpelował 
w sprawie nakładki asfaltowej na ul. Wrzosowej  
i zapytał o możliwość podłączenia do sieci sanitar-
nej 4 posesji na ul. Skłodowskiej (przy przejeździe). 
Radny zasugerował wprowadzenie na stałe akcji  
z oznakowanym samochodem policyjnym, udraż-
niającym kierunki ruchu w soboty podczas giełdy 
samochodowej. 

józef Borkowski zapytał o kontynuację prac mo-
dernizacyjnych traktu średniowiecznego – plany 
remontu Placu Kościuszki oraz ul. 3 Maja. Radny 
chciał się dowiedzieć, czy w tym roku przewidywa-
ne jest opracowanie dokumentacji. Jeżeli nie,  
to postulował wyasygnowanie na ten cel części 
kwoty przeznaczonej na inwestycje jednoroczne.

oprac. E.B.

nr 196/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na za-
warcie porozumienia z Gminą Opinogóra na powie-
rzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego 
możliwości korzystania przez mieszkańców Gminy 
Opinogóra z usług Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Typu „A i B” w Ciechanowie.
nr 197/XV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Gminą Gołymin na powie-
rzenie realizacji zadania publicznego dotyczącego 
możliwości korzystania  przez mieszkańców Gminy 
Gołymin z usług Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Typu „A i B” w Ciechanowie.
nr 198/XV/2012 w sprawie poboru opłaty skarbo-
wej w drodze inkasa.

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

uchwały 
Rady miasta Ciechanów 
podjęte na XV sesji 
26 stycznia 2012 r.
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Grudniowa sesja Rady Miasta – uchwalenie budżetu na 2012 rok

Budżet w roku największych inwestycji
na grudniowej sesji radni uchwalili rekordowy budżet Ciechanowa na 2012 rok. dochody miasta oszacowano na 145.030.200 zł, natomiast 
wydatki na poziomie 151.170.541 zł. na inwestycje samorząd planuje wydać aż 45 mln zł, z czego 27,3 mln ma pochodzić z unijnych fundu-
szy. Za takim budżetem opowiedziało się 19 radnych, 2 radnych PiS wstrzymało się od głosu.

Zdaniem radnych tegoroczny budżet jest bezpiecz-
ny i zapewnia stabilne funkcjonowanie miasta we 
wszystkich dziedzinach. Deficyt budżetowy ma 
wynieść 6,1 mln zł, będzie pokryty z wolnych środ-
ków oraz 4-milionowego kredytu. Wskaźniki są 
na bezpiecznym poziomie. Obsługa długu wynosi 
6,56% przy dopuszczalnym limicie 15%, 
zadłużenie ogółem 28,92% przy dopusz-
czalnym wskaźniku 60%. – Przy proinwe-
stycyjnym budżecie, gdzie wydatki mająt-
kowe stanowią niemal trzecią część całości 
wydatków zachowujemy zdolność kredytową 
i nie mamy problemów ze spłatami zobo-
wiązań już zaciągniętych – doceniał Dariusz 
Węcławski.

Proinwestycyjny,  
ambitny, solidny
Proinwestycyjny – w wypowiedziach 
większości radnych pojawiała się taka 
opinia o budżecie. Przemysław Zadrożny 
podkreślał, że jest fachowo przygotowany, 
jest solidny i prawidłowo skonstruowany, zapew-
nia wszystkim podmiotom związanym z miejskim 
samorządem środki ma właściwe wypełnianie za-
dań. Zenon Stańczak ocenił, że to budżet stabilny 
i niezagrożony, co ważne w roku największych 
inwestycji – budowy pętli miejskiej i rozbudowy 
przez ZWiK sieci kanalizacji sanitarnej.  
– W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił zna-
czący wzrost dochodów o 25% – podkreślała Gra-
żyna Derbin. Jej zdaniem to budżet ambitny,  
ale niezwykle trudny, m.in. z uwagi na sytuację  
w kraju. – Jest dokumentem zrównoważonym oraz 
kolejnym etapem realizacji wieloletniej wizji roz-
woju, nie ma w sobie pierwiastka chaosu – jest 
zgodny z ogólnymi celami strategii rozwoju mia-
sta i bardziej szczegółowymi zadaniami ujętymi  
w Planie Rozwoju Lokalnego na najbliższe 4 lata, 
uwzględnia oczekiwania mieszkańców miasta,  
a jest przy tym bezpieczny – wyliczał D. Węcław-
ski.

Czy kryzys zagrozi  
dochodom budżetu?
Wśród słów uznania nie zabrakło jednak wskazy-
wania zagrożeń. Radni i władze miasta zgodnie 
przywoływali obawy przed kryzysem i spowolnie-
niem wzrostu gospodarczego. – Kondycja gospo-
darki kraju przekłada się na sytuację finansową 
samorządów. Potencjalny kryzys państwowych 
finansów może zagrozić subwencjom, dotacjom, 
spływowi podatków czy środków strukturalnych 
– mówiła zastępca prezydenta Ewa Gładysz. Wtó-
rował jej D. Węcławski. –Budżetu naszego mia-
sta nie można rozpatrywać jakby Ciechanów był 
samodzielną i niezależną gwiazdą egzystującą na 
krańcach galaktyki, w oderwaniu od otaczających 
nas realiów i zagrożeń. Leżymy w Polsce i Europie, 
którą dotyka kryzys. Radni przypominali, że  
w kryzysie brak popytu na oferowane do sprzedaży 
nieruchomości, a ilość pieniędzy w miejskiej kasie 
zależy od zasobności mieszkańców oraz prospe-
rowania lokalnych firm. – Z przyjętego przez rząd 
budżetu na 2012 rok widać wyraźnie, że wpływy 
z PIT i CIT będą mniejsze, a jest to kwota w na-
szych dochodach w wysokości 35,6 mln zł, to jedna 
czwarta wszystkich dochodów – zaznaczał Andrzej 
Czyżewski, przewodniczący Komisji Rozwoju Go-
spodarczego i Budżetu.

– W takiej sytuacji konieczne jest przestrzeganie 
dyscypliny wydatków przez jednostki miejskie. Wy-
datki inwestycyjne wspierane środkami unijnymi 
powinny być realizowane z całą determinacją, na-
wet kosztem zwiększenia zadłużenia – uznał  
P. Zadrożny.

Między subwencją a wydatkami  
na oświatę jest przepaść
W zgodnej opinii radnych budżety miast są przez 
państwo obciążane kolejnymi obowiązkami, ale bez 
zapewnienia dodatkowych środków finansowych. 
Gminom brakuje pieniędzy na inwestycje, remon-
ty, utrzymanie czystości, oświetlenie, a przede 
wszystkim na oświatę. Niewystarczająca subwencja 
oświatowa – na ten problem zwracali uwagę wszy-
scy radni. – Nasze obawy budzi rosnąca dyspropor-
cja pomiędzy subwencją oświatową a faktycznymi 
wydatkami na ten cel, które w wydatkach bieżą-
cych już dziś sięgają 39%. A co będzie w latach 
kolejnych – pytał D. Węcławski. A. Czyżewski 
powiedział jasno, że nastąpiło realne zmniejszenie 
subwencji oświatowej, ponieważ państwo gwa-
rantuje zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycie-
li – kosztem samorządów. – Gdyby subwencja nie 
spłynęła w całości byłoby to duże zagrożenie dla 
naszego budżetu. I tak między subwencją a wydat-
kami na oświatę jest przepaść. Już dziś dopłacamy 
do oświaty prawie 17 mln zł – przypomniała Ewa 

Gładysz. – 17 mln to jest koszt rewitalizacji całego 
Placu Jana Pawła II plus Warszawskiej. Tego rzędu 
wydatek ponosimy co roku, z perspektywą, że bę-
dzie większy. Z. Stańczak ostrzegał: – Ja rozumiem, 
że nie ma lepszej inwestycji jak w młode pokolenie, 
ale miasto nie tylko szkołami żyje i trzeba starać 

się pieniądze wydawać racjonalnie. W roku 
2013 trzeba będzie coś z tym fantem zrobić.

Debatować,  
nie walczyć między sobą
– Zagrożenia, o których państwo mówiliście 
to już jest przesłanka kryzysu, który nam fun-
duje rząd PO w 2012 roku. Dlatego można 
mieć ambitne zamierzenia, ale one mogą stać 
pod znakiem zapytania, jeżeli chodzi o ich 
realizację.  
Z tego powodu, że państwo coraz gorzej 
wywiązuje się ze swoich obowiązków miasto 
musi z własnej kieszeni przekazywać co-
raz większą ilość pieniędzy na wydatki na 
oświatę – zdiagnozował Krzysztof Łyziński, 
który zapowiedział, że radni PiS wstrzymają 

się z oceną budżetu do jego wykonania. – Różnimy 
się w ocenach – oponował przewodniczący Rady 
Miasta Mariusz Stawicki. – Dużo niedobrej woli 
trzeba, żeby powiedzieć, że rząd Tuska, rząd PO 
zafundował nam kryzys, ponieważ kryzys jest zjawi-
skiem ogólnoświatowym. Jeżeli ten rząd zafundował 
nam coś, to zafundował nam rok w miarę spokojny, 
bez większych symptomów kryzysu i być może  
w 2012 roku będzie on mniej dotkliwy w Polsce niż 
w innych krajach Europy. 
 – Ja chciałem podziękować osobie, która parę ład-
nych lat temu miała wizję i pomysł na to, żebyśmy 
mogli dziś debatować w komforcie tak szerokiej 
koalicji, a nie skupiać się na walce między sobą, bo 
to jest przekleństwo wielu samorządów – podsumo-
wał Zdzisław Dąbrowski. – Dziś mamy wytyczony 
dobry kierunek, ponieważ z roku na rok Ciechanów 
pięknieje. Wypadałoby podziękować prezydento-
wi Wardzińskiemu za ten pomysł na nasze miasto, 
a jego współpracownikom za realizację kolejnych 
budżetów. 

Ewa Blankiewicz

Głosowanie nad budżetem

Miłym akcentem XIV sesji Rady było wręczenie 
nagród prezydenta miasta za wybitne osiągnięcia 
sportowe. Otrzymało je 31. zawodników: Piotr Peł-
ka, Patryk Słowikowski, Izabela Wróblewska, Anna 
Leśniewska, Krzysztof Klicki, Kamil 
Leśnik, Michał Brym, Damian Sikor-
ski, Natalia Kraszewska, Iwona Kępa, 
Mariusz Wysocki, Paweł Szwejkow-
ski, Piotr Szwejkowski, Magdale-
na Kosobudzka, Ilona Omiecińska, 
Karolina Dworzyńska, Radosław 
Walendziak, Radosław Najechalski, 
Ewa Wróblewska, Arkadiusz Chodur-
ski, Michał Rząsiński, Kamil Falęcki, 
Ewelina Korzybska, Klaudia Kołdras, 
Andrzej Reduch, Dawid Obidziński, 
Hubert Orysiak, Łukasz Malczyk, 
Andrzej Kamiński, Arkadiusz Niski 
i Damian Koniecki. Nagrodzono też 
trenerów: Wojciecha Geska, Marka 

Nagrody prezydenta dla najlepszych 
sportowców

Sachmacińskiego, Bartosza Ostrowskiego, Micha-
ła Korzybskiego, Dariusza Płoskiego, Radosława 
Lisowskiego i Pawła Rabczewskiego. Łączna pula 
nagród wyniosła 46 tys. zł.                                  red.

Nagrodzeni sportowcy
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Eurovia rozpoczęła budowę II etapu wewnętrznej pętli miejskiej.  
Ruszyły prace w rejonie planowanego połączenia ulic: Gostkowskiej  
i Wojska Polskiego. Firma wybrała ten odcinek nieprzypadkowo.  
U zbiegu dróg na rzece powstanie nowy most, a do budowy przepra-
wy trzeba się już przygotować. Od początku roku rozpoczęto wycin-
kę drzew kolidujących z budową. Dzięki łagodnej aurze w pierwszej 
połowie stycznia robotnicy rozpoczęli także korytowanie podłoża pod 
drogi po obu stronach Łydyni. Trwa rozbiórka budynków przy ul. Puł-
tuskiej. Powstanie w ten sposób miejsce pod budowę ronda i przedłu-
żenia ul. Armii Krajowej. Równolegle z rozpoczętymi już robotami 
mają toczyć się także prace na osiedlu Zachód. Będzie tu budowana 
droga, która połączy ul. Płocką z Kasprzaka, umożliwiając ominięcie 
miasta przez ruch tranzytowy.                                                                

    red.

Ruszyła budowa pętli

W grupie taniej

Prace trwają mimo zimy

12 miast i gmin, a wśród nich także Ciechanów, utworzyło tzw. Gru-
pę Zakupową, która ogłosiła przetarg na dostawę prądu na potrzeby 
oświetlenia ulicznego. Członkowie grupy (m. in. Bochnia, Giżycko, 
Wołomin, Otwock i Józefów) liczą na uzyskanie korzystniejszej ceny 
energii elektrycznej. Przetarg ukazał się 10 stycznia na stronie inter-
netowej Józefowa. Po otwarciu ofert, co nastąpi 21 lutego, przekona-
my się ile uda się zaoszczędzić samorządowi dzięki temu wspólnemu 
przedsięwzięciu.

red.

Ekipa budowlana, która stawia nowy budynek na tyłach ratusza 
pracuje bez wytchnienia mimo trudnych warunków pogodowych. 
W II etapie rozbudowy ratusza wykonano już strop nad kondygna-
cją piwniczną. Dobiega końca montaż stropu nad parterem. Mura-
rze postawili także część ścianek działowych. Trwa także budowa 
dwóch klatek schodowych.                 

     red.

Nowelizacja zwiększa kary za znęcanie się nad zwierzętami do dwóch lat •	
ograniczenia lub pozbawienia wolności, a za znęcanie się ze szczególnym 
okrucieństwem – do trzech lat. Okrutny właściciel będzie mógł stracić 
prawo do posiadania zwierzęcia na okres od roku do 10 lat.
W przypadku skazania za znęcanie się nad zwierzęciem sąd będzie orzekał •	
przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca był jego właścicielem. Sąd może za-
kazać także wykonywania określonego zawodu, prowadzenia działalności, 
związanej z wykorzystywaniem zwierząt. Będzie mógł także orzec karę  
w wysokości od 500 zł do 100 tys. zł na cel związany  
 z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd (obecnie od 25 zł do 2,5 tys. zł).
Nie będzie wolno odstrzeliwać błąkających się zwierząt . Każdy kto •	
napotka w lesie lub poza terenem zabudowanym porzuconego psa lub 
kota – w szczególności na uwięzi - musi powiadomić o tym schronisko dla 
zwierząt, straż gminną lub policję. 
Ustawa zakazuje także trzymania zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin, •	
w sposób powodujący cierpienie, a także na uwięzi krótszej niż 3 metry. 
Złamanie tego zakazu będzie karane mandatem.
Nowe przepisy zakazują także przycinania psom ogonów i uszu dla celów •	
estetycznych.
Ustawa stanowi, że gminy będą co rok opracowywały program opieki nad •	
zwierzętami bezdomnymi, obejmujący m.in. zapewnienie im miejsca w 
schronisku, dokarmianie, poszukiwanie dla nich właścicieli, a także stery-
lizację lub kastrację w schroniskach.  
Ważną zmianą jest zakaz sprzedaży zwierząt domowych na targowiskach. •	
Zgodnie z ustawą zwierzęta będzie można rozmnażać tylko  
w hodowlach.

P.H.

O ludzkim traktowaniu zwierząt
1 stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochro-
nie zwierząt. Zwiększa ona kary za znęcanie się nad zwierzętami, 
zakazuje stałego trzymania psów na łańcuchach, odstrzeliwania 
błąkających się zwierząt domowych przez myśliwych oraz przy-
cinania psom ogonów i uszu. 

Schronisko w Pawłowie k. Ciechanowa
tel. (23) 611 13 59, e-mail: puk@pukciechanow.pl
www.pukciechanow.pl/schronisko

Roboty na deptaku i placu prowadziła grudziądz-
ka firma PRASBET, powszechnie chwalona przez 
urzędników oraz mieszkańców za staranność, ter-
minowość i świetną organizację pracy. – Bardzo 
dobry wykonawca, spisał się na 6 +, bardzo do-
bre materiały – podkreślał Zenon Stańczak.
Prace przygotowawcze trwały kilka lat, ale sam 
plac wykonano w 9 miesięcy. Przy okazji wła-
ściciele mediów zmodernizowali całą podziemną 
infrastrukturę. – Cieszę się, że radni uznali prze-
budowę Pl. Jana Pawła II za wydarzenie nietuzin-
kowe, istotne w historii Ciechanowa. To nie było 
oderwane zadanie, wyłącznie dla upiększenia tej 
części miasta, tylko przemyślany fragment wie-
loletnich działań – stwierdziła Ewa Gładysz, za-
stępca prezydenta. Wspomniała o logicznym roz-

planowaniu plac, wcześniejszej budowie zaplecza parkingowego i ul. Wyrzykowskiego, która 
łącząc ul. 17 Stycznia ze Strażacką stała się alternatywą dla wyłączonej z ruchu Warszawskiej. 
Długofalowe, kompleksowe planowanie przy modernizacji centrum akcentowali również Zdzi-
sław Dąbrowski oraz Z. Stańczak. – Wszystko po jednej i po drugiej stronie ul. Warszawskiej 
przebudowane: z jednej strony do ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych, z drugiej – do samej rze-
ki. Możemy jako radni być dumni, że za naszych czasów tyle się dokonało, bo gdyby te wszyst-
kie tytuły inwestycyjne zliczyć to nawet kiedy miasto było stolicą województwa tyle nie zostało 
pobudowane jak teraz – zawyrokował Z. Stańczak.

Deptak i odmieniony plac – to były odważne decyzje
Grażyna Derbin przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej, bardzo dobrze oceniającej in-
westycję. – Dla mnie ta jest perełka naszego miasta, mieszkańcy się nią szczycą. Osobiście nie 
spotkałam się z osobą, która by krytycznie oceniała tę inwestycję. Na ogół wszyscy cieszą się 
zmianami zachodzącymi w naszym mieście – dodała od siebie radna. Artur Sobotko dziękował 
prezydentowi Wardzińskiemu, że wziął odpowiedzialność za decyzję o przebudowie centrum. 
– Trzeba było mieć dużo cywilnej odwagi, wizję miasta i nie bać się realizować przełomowe 
projekty. Na pewno nie było łatwo, bo plany były już w latach 80, a nikt się kwapił do realiza-
cji.

Styczniowa sesja Rady Miasta – Ocena przebudowy Placu Jana Pawła II

Mądrze wydane 7 milionów, 
czyli dobrze znów mieć  
centralny plac

Modernizacja Placu Jana Pawła II była 
drugim – po przebudowie Warszawskiej 
– etapem kilkuletniego zadania pod na-
zwą „Rewitalizacja traktu średniowiecz-
nego”. Równolegle kompleksowo przebu-
dowano ulice w centrum miasta, łącznie  
z wybudowaniem nowej, alternatywnej 
dla Warszawskiej drogi nad rzeką. Mo-
dernizacja placu kosztowała dokładnie  
7 128 882 zł. Radni najwyraźniej uznali 
ją za tak przełomową, że po raz pierwszy 
zdecydowali się uczynić inwestycję głów-
nym tematem sesji Rady Miasta. 
I wszyscy bez wyjątku chwalili zamysł 
oraz wykonanie.

– Widać, że Ciechanów wykorzystał szansę, jaką dały unijne programy. Zrealizowano 
wiele inwestycji będących skokiem cywilizacyjnym – stwierdził Dariusz Węcławski.  
– Ale Trakt Średniowieczny jest szczególny, bo zmienia oblicze naszego miasta. Była 
to inwestycja najtrudniejsza i najbardziej odważna. Na jednym ze spotkań dotyczących 
strategii rozwoju miasta powiedziałem, że przez pół wieku nie znajdzie się nikt na tyle 
odważny, by pozbyć się tego parku z mało estetycznie wyglądającą fontanną i setka-
mi kraczących wron, a miastu przywrócić rynek. Na szczęście myliłem się – przyznał 
radny. Leszek Ryms z uznaniem mówił o uporze, z jakim mimo przeciwności przebu-
dowano śródmieście i przypomniał, że zostało tu jeszcze coś do ulepszenia. – Musimy 
zrobić wszystko, żeby zagospodarować pasaż Marii Konopnickiej, oczekuje tego wielu 
mieszkańców.

Ludzie tworzą klimat miejsca,  
ale niech je szanują
Teraz pozostaje zadbać o jedno – żeby Plac Jana Pawła II, deptak i rewitalizowany 
właśnie Zamek Książąt Mazowieckich żyły. G. Derbin spodziewa się, że w centrum 
wiosną będzie jeszcze ładniej, a plac i deptak będą tętnić życiem – nie tylko w cza-
sie organizowanych tu imprez. Podobne oczekiwania ma D. Węcławski: – Ważne, by 
mieszkańcy chcieli tam chodzić, odnajdowali ofertę dla siebie. Bo nawet najpiękniejsze 
miejsca nie stworzą klimatu bez ludzi. Wówczas dopiero będziemy mogli mówić o dzie-
jowym sukcesie. W oczach Z. Stańczaka przebudowa zarówno Pl. Jana Pawła II jak  
i ul. Warszawskiej okazała się wielkim sukcesem. – W tej chwili na 10 mieszkańców 
miasta co najmniej 9 i pół powiedziałoby, że to były słuszne działania, a centrum mia-

sta jest imponujące. Ul. Warszawska latem była miejscem wielu spotkań plenerowych, głów-
nie organizowanych przez COEK „Studio”. Myślę, że taka jest rola i Pl. Jana Pawła II  
– dawnego rynku, na który schodziło się całe miasto – powiedział radny i zauważył: – Za-
wsze nowości napotykają różne protesty. W tej chwil przy przebudowie linii kolejowej E 65 
zaczynają się trudności, słuszne i mniej słuszne postulaty mieszkańców. Niełatwy start inwe-
stycji przywołał też Adam Stępkowski: – Teraz jest radość, tyle ciepłych słów, a początek 
przyniósł sporo krytyki. Każde zmiany niosą za sobą pewne niezadowolenie społeczne. Przy-
zwyczajenia budzą emocje. A przecież ten ciąg historyczny od Zamku Książąt Mazowiec-
kich poprzez Plac, ul. Warszawską do pomnika Jana Pawła II pozwala bardziej utożsamiać 
się z wielowiekową historią Ciechanowa. Niech młode pokolenie o niej pamięta i uszanuje 
wykonaną pracę, bo już były informacje o zniszczeniach, o wandalizmie – apelował radny. 
Identycznie myśli Zdzisław Dąbrowski, który chętnie powtarza zdanie, że nie tam jest czy-
sto gdzie dużo ludzi sprząta, tylko tam gdzie mało osób brudzi. – Przy każdej okazji trzeba 
przypominać o tym mieszkańcom Ciechanowa. Centrum stało się wizytówką miasta i tu jest 
wyzwanie dla służb miejskich, w tym również policji, żeby wspólnymi siłami utrzymać w jak 
najlepszej kondycji to, co udało się w ostatnim okresie wypracować – zakończył radny.

Ewa Blankiewicz

Przy ul. Komunalnej powstanie kolejny budynek z mieszkaniami socjalnymi. Znaj-
dzie się w nim miejsce dla 92 rodzin. Blok będzie kosztował około 5 mln zł. Stara-
nia miasta o wsparcie tej inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach 
Funduszu Dopłat zostały uwieńczone sukcesem. 
18 stycznia podpisano umowę na blisko 1,5 mln zł dofinansowania. Dokumentacja 
projektowa bloku jest już przygotowana, miasto posiada aktualne pozwolenie na 
budowę. Umowa z BGK obliguje miasto do rozpoczęcia budowy nie później niż  
do końca 2014 r., ale prezydent Ciechanowa nie zamierza tak zwlekać z inwesty-
cją. – Decyzję, czy budujemy blok w tym roku, czy w przyszłym, prawdopodobnie 
podejmiemy w maju. Jeżeli zaczniemy inwestycję jeszcze w tym roku zakładam,  
że w 2013 byłaby zakończona – informuje prezydent Waldemar Wardziński. Zgod-
nie z umową miasto na 24 miesiące na sfinalizowanie robót. Do lokali socjalnych 
wprowadzi się m.in. 80 lokatorów, którzy mają wyroki eksmisji z zajmowanych 
mieszkań komunalnych.

        red.

1,5 mln zł dofinansowania  
na budowę bloku socjalnego
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Awans drużyny seniorów Juranda do najwyższej 
klasy rozgrywkowej w Polsce był spełnieniem 
marzeń. Możliwość konfrontowania się w jednej 
lidze z takimi potentatami jak Wisła Płock czy Vive 
Kielce, mającymi w swoich składach wielu tuzów 
tej dyscypliny z całej Europy, to dla zawodników 
Juranda wielka sprawa. 
Pierwszy mecz z Nielbą Wągrowiec we własnej 
hali pokazał, że nasi działacze, trenerzy i zawodnicy 
nie zasypywali gruszek w popiele i bardzo dobrze 
zagrali z faworyzowanym przeciwnikiem. Nieste-
ty, okazało się, że najsłabszym ogniwem widowiska 
byli ciechanowscy kibice. To był główny bodziec  
do podjęcia trudu organizacji klubu kibica z praw-
dziwego zdarzenia. 
6 października 2011 roku na zebraniu Zarządu MKS 
Jurand zalegalizowano funkcjonowanie Oficjalnego 
KLUBU KIBICA MKS Jurand Ciechanów. Klub 
ma miejsce w strukturach klubu sportowego, regula-
min oraz logo. Zapisy regulaminu kładą największy 
nacisk na formy dopingu i wspierania drużyny,  
a w szczególności na kulturę tego dopingu, po-
zbawionego szowinizmu, agresji i wulgaryzmów. 
Krzysztof Matuszewski stał się członkiem zarządu 
ds. koordynacji Klubu Kibica. 

W ciągu zaledwie kilku dni do klubu zapisało się 
ok. 30 osób. Szybko pozyskano dwóch sponsorów 
(jeden chce pozostać anonimowe, drugi to PBS  
w Ciechanowie), którzy zakupili 100 szalików klu-
bowych i 100 oryginalnych koszulek kibica.  
W siedzibie klubu wciąż prowadzone są zapisy. 
Wpisowe to 60 zł od mężczyzn, 50 zł od kobiet,  
50 zł od osoby w ramach składki rodzinnej (np. oj-
ciec i syn, mąż  i żona itp.) W ramach składki każ-
dy członek klubu otrzymuje tzw. pakiet startowy: 
koszulkę, szalik i kartę kibica, uprawniającą m. in.  
do zakupu ulgowych biletów na wszystkie mecze  
i imprezy organizowane przez MKS Jurand.
Mamy już 67 członków: od kilkuletnich dzieci, 
nastoletnie dziewczęta i chłopców, aż po dojrzałe 
osoby. Ta różnorodność jest największą wartość, 
która skutkuje emocjonującą zabawą na trybunach. 
Najaktywniejsza, kilkudziesięcioosobowa grupa 
kibiców, zasiadająca, czy raczej stojąca w dolnych 
rzędach sektora A hali MOSiR, jest zauważalna 
na każdym meczu Juranda. Głośny, niemal ciągły 
doping, prowadzony przez wodzireja, przyśpiewki, 
hasła, rytmiczna gra trzech bębnów, częste oklaski 
i powiewające flagi są tym, co nadaje zawodom od-

33 litry życia
Magda i Cezary stoją w kolejce już pół godziny  
i cierpliwie czekają. – Nie znamy Mariusza. Nic 
o nim nie wiemy, ale zawsze oddajemy krew przy 
okazji takich zbiórek – mówią. Chętnych jest wie-
lu. Zaczęli ustawiać się w ogonku od rana, kiedy 
na Pl. Jana Pawła II stanął ambulans do pobierania 
krwi. Kasia ma świadomość, że z jej krwi Mariusz 
nie skorzysta. On potrzebuje krwi 0Rh-, ona ma 
ABRh+. – To nic. Moją krew może wziąć ktoś inny. 
Podobno jest rzadko spotykana – mówi. Są tu także 
Asia i Krzysztof. Też chcą pomóc. Nie znają Mariu-
sza osobiście, ale studiują w PWSZ i słyszeli o nim 
na uczelni. W październiku ubiegłego roku zorgani-
zował Ciechanowski Dzień Dawcy Szpiku. Zareje-
strowało się wtedy 184 potencjalnych dawców.

Dla 24-letniego Mariusza chorego na białaczkę 
krew była szansą na przetrwanie. 10 stycznia na Pl. 
Jana Pawła II oddało ją blisko 70 osób. Chętnych 
było więcej, ale nie każdemu pozwolił na to stan 
zdrowia lub wiek. 

mariusz nie doczekał trzeciego przeszczepu. 
Zmarł w nocy z 21 na 22 stycznia, ale krew jest 
potrzebna cały czas. każdy kto chce się nią po-
dzielić z potrzebującymi może udać się do Re-
gionalnego Centrum krwiodawstwa przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 4.                    A.G.

O ciechanowskich kibicach szczypiornistów Juranda 

„Ósmy zawodnik” 
każdy, kto odrobinę interesuje się sportem wie, jaką wartość dla widowiska sportowego 
ma żywiołowy doping. kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców przed i po zakończeniu me-
czu głośno i kulturalnie skandująca hasła, przyśpiewki, używająca bębnów, flag i innych 
atrybutów współczesnego kibica potrafi nadać meczowi wspaniały koloryt, a swoją dru-
żynę uskrzydlić i wyzwolić w niej najgłębiej skryte pokłady umiejętności i energii. Takich 
kibiców traktuje się jako dodatkowego, ósmego zawodnika na boisku. a co daje przewaga 
jednego zawodnika w szczypiorniaku wie każdy, kto choć raz miał okazję oglądać mecz pił-
ki ręcznej.

powiedni nastrój. Jako jedyna grupa kibiców w li-
dze, przed rozpoczęciem każdego meczu skanduje-
my nazwiska wszystkich zawodników, dodając im 
otuchy i pewności siebie. Doświadczenia z innych 
hal stawiają ciechanowską publikę w czubie kla-
syfikacji kibiców Superligi, co potwierdzają liczne 
wypowiedzi również zawodników i kibiców drużyn 
przyjezdnych. 
Wsparcie drużyny przez jej kibiców wiąże się  
z wyjazdami na mecze w miastach przeciwników 
naszych szczypiornistów. Do historii przejdą za-
pewne pierwsze wyjazdowe zwycięstwa Juranda  
w Olsztynie i Puławach, gdzie bez fałszywej 
skromności można przypisać niewielki procent 
zasługi w osiągnięciu sensacyjnych wygranych 
wspaniałemu dopingowi kilkudziesięcioosobowych 
grup ciechanowskich kibiców, którzy na trybunach 
stworzyli atmosferę podziwianą przez miejsco-
wych i opisywaną w lokalnych mediach i na forach 
internetowych. Ponieważ koszty podróży na mecze 
w niektórych przypadkach sięgają nawet 3 tys. zł 
niezbędne jest pozyskiwanie sponsorów transportu 
autokarowego. Wyjazd do Puław został w całości 
sfinansowany przez Prezydenta Miasta Ciechanów, 
który zadeklarował również pomoc w organizacji 

następnych wyjazdów. 
Fundusze pozyskane od nowych spon-
sorów: Wojewódzkiego Przedsiębior-
stwa Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
w Ciechanowie oraz firmy PLAST-
BUD państwa Zofii i Kazimierza Ol-
szewskich z Ciechanowa, pozwolą  
w dużej części na sfinansowanie po-
dróży kibiców do Legnicy i Lubina. 
Szczegóły na oficjalnej stronie inter-
netowej Klubu Kibica Juranda Cie-
chanów: www.jurandciechanow.pl.  
Kibice zrzeszeni w KK biorą też 
udział w innych lokalnych wydarze-
niach. W Święto Niepodległości nasz 
delegacja wzięła udział w uroczy-

stościach patriotycznych pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego, dołączyliśmy też do akcji oddawania 
krwi dla młodego, ciężko chorego mieszkańca Cie-
chanowa. Tego typu działania mają pokazać twarz 
normalnego kibica, oddanego swojej drużynie i po-
święcającego czas na kulturalny i aktywny doping, 
mającego doskonały kontakt z kibicami drużyn 
przeciwnych i odcinającego się od, nazwijmy to, 
nadmiernie fanatycznych zachowań.
Klub Kibica spotyka się z wieloma wyrazami sym-
patii ze strony sponsorów, ale również osób, które 
wspierają go drobnymi, bezpłatnymi usługami, 
czy słowami uznania. Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy z nadzieją, że jak najczęściej będziemy 
wspólnie śpiewać: „Mamy zwycięstwo! Hej Jurand 
mamy zwycięstwo!”. Warto podziękować najbar-
dziej zaangażowanym w organizowanie działalno-
ści klubu – Markowi i Przemkowi Jurkiewiczom 
oraz menadżerowi MKS Jurand Danielowi Iwasz-
ko. Należy podkreślić również wyjątkowe zaanga-
żowanie kilku kolegów: wodzireja i bębniarzy, bez 
których stworzenie wspaniałej atmosfery na trybu-
nach nie byłoby możliwe.   

Krzysztof Matuszewski

Puchar pojechał  
do Kwidzyna
W ostatni weekend stycznia piłkarze ręczni mie-
li świetną okazję do sprawdzenia swojej formy 
przed drugą częścią sezonu. Niestety szczypior-
niści nie wypadli okazale. Podczas rozgrywanego 
w Ciechanowie I Turnieju O Puchar Prezydenta 
Miasta, nasi szczypiorniści odnieśli tylko jedno 
zwycięstwo z drugoligowym KPR Legionowo 
zajmując ostatnie czwarte miejsce. Przegrali oba 
mecze z ligowymi rywalami z Kwidzyna i Olsz-
tyna. Wśród najlepszej siódemki turnieju znalazło 
się dwóch zawodników Juranda: Tomasz Klinger 
(lewe rozegranie)oraz Michał Prątnicki – środek 
rozegrania. 4 lutego podopieczni Pawła Nocha 
rozpoczęli rywalizację w Superlidze. Przed wła-
sną publicznością przegrali z Powenem Zabrze  
27:27.                                                             P.H.
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osiedla. Zarząd kupił też dzieciom karnety wstępu 
na basen i lodowisko za 965 zł. Za wynajem sali na 
spotkanie choinkowe i noworoczne wydał 221 zł. 
Na przygotowanie paczek dla dzieci przeznaczył  
2 518 zł. 

Osiedle Nr 5 „Płońska”
227 zł zarząd przeznaczył na nagrody w konkur-
sie literacko-plastycznym, zorganizowanym przez 
Szkołę Podstawową Nr 4. W drodze współpracy  
z MOPS i SP Nr 4 zarząd wybrał 4. dzieci z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej  
i sfinansował im kolonie. 2 000 zł zapłacił ze swo-
ich środków, resztę kosztów pokryli znalezieni 
sponsorzy. 449 zł zarząd wydał na piknik osiedlo-
wy na pożegnanie lata. Kolejne 2 000 zł przezna-
czył na otwarte spotkanie wigilijne z mieszkańcami. 

Osiedle Nr 6 „Słoneczne”
Na zorganizowanie choinki i zakup paczek dla 70. 
dzieci z osiedla zarząd wydał 4801 zł. Na materiały 
biurowe na własne potrzeby przeznaczył 250 zł.  
Z inicjatywy zarządu na osiedlu zamontowano  
6 tablic informacyjno-ogłoszeniowych. Wykonane 
prace wyniosły 400 zł. 

Osiedle Nr 7 „Przemysłowe”
Za 1000 zł zarząd kupił słodycze i drobne upomin-
ki na „Dzień Dziecka” obchodzony w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 2. W porozumieniu z MOPS 
przygotował paczki świąteczne dla 18. najbardziej 

Osiedle Nr 1  
„Powstańców Wielkopolskich”
Zarząd zapłacił 123 zł za naprawę urządzeń na 
placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 
Za 1 000 zł kupił dla dzieci bilety na basen. 446 zł 
przeznaczył na zabawki i słodycze dla uczestników 
Mikołajek zorganizowanych w Zespole Szkół Nr 1. 
Kolejnym przedsięwzięciem była zabawa andrzej-
kowa dla osób powyżej 60-ciu lat, co kosztowa-
ło zarząd 480 zł. Największym wydatkiem było 
przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci i 
niepełnosprawnych – 2746 zł. Pozostałe 205 zł za-
rząd przeznaczył na bieżącą współpracę z miesz-
kańcami. 

Osiedle Nr 2 „Aleksandrówka II”
150 zł zarząd przeznaczył na wsparcie konkur-
su plastycznego „Ciechanów – miasto, w którym 
mieszkam”, zorganizowanego przez Przedszkole 
Nr 10. Pomógł też w przygotowaniu przedszkolne-
go „Dnia Dziecka”, na co wydał 540 zł. Za 1 600 zł 
kupiono karnety wstępu na basen, krytą pływalnię  
i lodowisko. Wspólnie z zarządem Osiedla Nr 1  
za 360 zł zorganizowano spotkanie integracyjne dla 
klubu emerytów i rencistów. 2 350 zł zarząd wydał 
na choinkę noworoczną i przygotowanie 120. pa-
czek dla dzieci. 

Osiedle Nr 3 „Aleksandrówka”
Zarząd ufundował puchar o wartości 135 zł dla 
zwycięzcy osiedlowego turnieju piłki siatkowej. 
2550 zł wydał na paczki, które przekazano dzie-
ciom pochodzącym z niezamożnych rodzin. Świą-
teczne upominki zostały wręczone podczas imprezy 
choinkowej w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej STUDIO. Pozostałe 2211 zł zarząd 
przeznaczył na spotkanie wigilijne, przygotowane 
w kawiarni „Elżbieta” z myślą o osobach starszych 
i samotnych. 

Osiedle Nr 4 „Śródmieście”
88 zł zarząd wydał na środki chemiczne do utrzy-
mania czystości w swojej siedzibie. 124 zł – na 
kawę, herbatę, napoje i ciastka spożywane podczas 
spotkań. 794 zł dołożył do rajdu rowerowego do 
Niestumia, w którym wzięli udział mieszkańcy 

Wydatki zarządów osiedli w 2011 roku

Dni dziecka, paczki, karnety na basen, nagrody…
miejskie osiedla dzielą Ciechanów na 12 części. Zarządy są jednostkami pomocniczymi 
miejskiego samorządu i reprezentują interesy mieszkańców. W ubiegłym roku na osiedlowe 
potrzeby urząd miasta przeznaczył 60 tys. zł. każde osiedle dostało do dyspozycji 5 tys. zł. 
na co wydały te pieniądze osiedlowe zarządy?  

potrzebujących rodzin mieszkających na terenie 
osiedla. Kupione produkty spożywcze, zabawki, 
gry edukacyjne i słodycze kosztowały ponad  
3 000 zł. 

Osiedle Nr 8 „Kwiatowe”
Wspólnie z osiedlami 4 i 11 zarząd zorganizował 
rajd rowerowy połączony z piknikiem rodzinnym 
w Niestumiu. Z pomocą sponsorów przygotował 
„Białe Lato” – plenerową imprezę z występami, 
muzyką oraz popisami mistrzów kierownicy biorą-
cych udział w rajdach samochodowych. Przygoto-
wano 100 paczek świątecznych dla dzieci z osiedla 
oraz zadbał o poprawę bezpieczeństwa i estetyki 
placu zabaw u zbiegu ulic Wesołej i Siewnej. 

Osiedle Nr 9 „Bloki”
Za 3000 zł zarząd przygotował paczki świąteczne 
dla dzieci. 2000 zł przeznaczył na zakup huśtawek 
oraz bujaka na osiedlowy plac zabaw przy ul. Hal-
lera. 

Osiedle Nr 10 „Kargoszyn”
Zarząd był współorganizatorem 4. przedsięwzięć: 
„Dnia Dziecka” (przeznaczył na to – 1 000 zł), raj-
du rowerowego (wydano 700 zł), ogniska integra-
cyjnego (koszt – 1 200 zł) i zabawy choinkowej  
(1 100 zł). Oprócz tego 700 zł wydano na zakup 
karnetów upoważniających do wstępu na lodowisko 
i basen. Na własne potrzeby zarząd wydał 300 zł.   

Osiedle Nr 11 „Podzamcze”
Zarząd przyłączył się do zorganizowania rodzin-
nego rajdu rowerowego do Niestumia, na co wydał 
560 zł. Wsparł też rozgrywki piłki nożnej, roze-
grane z okazji „Dnia Dziecka” – 600 zł. Pozostałe 
3840 zł rozdysponowano na choinkę noworoczną, 
podczas której paczki otrzymało 126 osób. 

Osiedle Nr 12 „Zachód”`
We współpracy z osiedlem Nr 7 oraz Miejskim Ze-
społem Szkół Nr 2 zarząd zorganizował piknik  
z okazji „Dnia Dziecka”. Za 1500 zł kupił kiełbaski 
i napoje na ognisko oraz ufundował nagrody  
w postaci książek, artykułów papierniczych i rakiet 
do gry w badmintona dla uczestników zawodów 
sportowych i konkursów wiedzy. 210 zł przezna-
czono 40 karnetów na basen, z których skorzystały 
dzieci. 2 500 zł  zarząd wydał na paczki świąteczne 
dla rodzin osiedla. Pozostałe środki wykorzystał na 
dofinansowanie obiadów i zakup podręczników dla 
dzieci z niezamożnych rodzin.

                                        Katarzyna Dąbrowska 
             na podstawie sprawozdań  

  dostarczonych przez przewodniczących osiedli

P.S.
Wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnego 
złotego.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Cezarego Walczaka
byłego pracownika Urzędu Miasta Ciechanów,

z zamiłowania fotografika i kolekcjonera. 
wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim 
 składają

kierownictwo i pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów

Choinka zorganizowana przez zarząd osiedla nr 6
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Kabaret

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LUTY/MARZEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

• 24.II godz. 17.00 – wieczór poświę-
cony Alfredowi Borkowskiemu /Ka-
wiarnia Artystyczna/
• 13.III. godz. 17.00 – prelekcja prof. 
Józefa Barańskiego ,,Emigracja zarob-
kowa Królestwa Polskiego za ocean na 
przełomie XIX i XX wieku” /Muzeum 
Szlechty Mazowieckiej/

Spotkania

Konkursy

Kino

Wystawy

• 25.II godz. 19.00 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Artystycz-
na/ 
• 20.III godz. 19.00 – Koncert zespołu 
Dżem /Hala sportowa przy ul.  
17 Stycznia/

• II – „Od widełek do widelca, czyli 
jak dawniej jadano”, „Tradycje etosu 
drobnoszlacheckiego w Polsce i poza 
jej granicami” /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/
• II – „Canku napa to” – wystawy ręko-
dzieła Indian prerii Ameryki Północnej 
autorstwa Cezarego Spysińskiego /Ga-
leria „Na Pięterku”/
• od 10. II – wystawa „Znowu świeci 
Opinogóra” /Galeria im. B. Biegasa/
• 7.III. godz. 17.00 – otwarcie wystawy 
„Akt” Marka Zalewskiego /Muzeum 
Szlachty mazowieckiej/
• wystawy okolicznościowe w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej: 19.II – 200. 
rocznica Zygmunta Krasińskiego, 25.II 
– 170. rocznica urodzin Karola Maya, 
27.II – 30. rocznica śmierci Marii Kow-
nackiej, 2.III – 80. rocznica urodzin 
Ryszarda Kapuścińskiego, 33.III – 150. 
rocznica urodzin Gabrieli Zapolskiej

„Powrót do przeszłości” to motto i gry miej-
skiej, zorganizowanej 17 stycznia przez cie-
chanowski oddział Polskiego Towarzystwa 
Schronisk młodzieżowych, miejski Zespół 
Szkół nr 2 oraz muzeum Szlachty mazowiec-
kiej. Patronat nad przedsięwzięciem objął 
prezydent Waldemar Wardziński. 

Gra rozpoczęła się na Placu Jana Pawła II. Na starcie 
stawiło się 48. uczniów oraz 9. nauczycieli z Gim-
nazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 7. W punk-
tach kontaktowych rozstawiono 18 harcerzy z druży-
ny „Żywioły”. Zespoły liczące 6-8 osób miały do 
wykonania zadania polegające na odgadnięciu 
hasła, odszyfrowaniu dalszej wskazówki i uda-
nia się do wyznaczonego miejsca. Gra obejmowa-
ła teren śródmieścia i nie mogła przekroczyć 100. 
minut. Trasa zaczęła się od ratusza. Na mapie gry 
umieszczono Urząd Statystyczny (miejsce dawnej 
elektrowni), budynek przy ul. Śląskiej 7 z tabli-
cą upamiętniającą egzekucję z 16 stycznia 1945 
r., pomnik św. Piotra, dawny Dom Ludowy przy 
ul. Warszawskiej, kościół farny, Dom Nauczycie-
la przy ul. Orylskiej, cmentarzy przy ul. Płoń-
skiej, gmach Powiatowej Komendy Policji, Plac 

W ofercie Miejskiej Biblioteki Publicznej znala-
zły się wystawy książek i konkursy plastyczne: 
„Egzotyczne zwierzęta w powieściach Alfreda 
Szklarskiego”,  „Portret Alicji w Krainie Cza-
rów” oraz konkurs o Tomku Wilmowskim.
Muzeum Szlachty Mazowieckiej zaoferowało 
m.in. zajęcia plastyczne i ruchowe, wycieczki  
do ciechanowskiej Komendy Policji, Straży Po-
żarnej, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 
oraz drukarni.W programie był też plener malar-
ski i ognisko. 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki zaprosiło 
dzieci na zajęcia plastyki, muzyki i tańca. Zor-
ganizowało spotkania z pisarzami: Agnieszką 
Frątczak i Andrzejem Grabowskim oraz lokalny-
mi malarzami: Stanisławem Osieckim i Marianną 
Olkowską. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w czasie ferii 
umozliwił uczniom ciechanowskich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych bezpłatny wstęp na lodowisko. 
Wielu amatorów miała też kryta pływalnia.      

 P.H.

Jak nie nudzić się w ferie?

oprac. K.D.

• 24.III godz. 8.30 – XVII Ogólnopol-
ski Konkurs Piosenki „Wygraj sukces”  
– ciechanowskie eliminacje /Kawiarnia 
Artystyczna/

• 26.II godz. 18.00 – Kabaret pod 
Wirwigorszem /sala widowiskowa 
PCKiSz/

• W Kinie „Łydynia” grane będą fil-
my m.in.: , „Czas wojny”, „Szpieg”, 
„Sztos 2”, „Winx. Magiczna przygo-
da”, „Dziennik zapisany rumem”,  
„W ciemności”, „Muppety”.

Mocna Mazovia

Ciekawym pomysłem na spędzenie czasu wolnego 
od nauki były zajęcia zorganizowane przez Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.  
W programie znalazły się zajęcia plastyczne, warsz-
taty lalkarskie, zabawy kulinarne. Frajdą dla dzieci 
był też bal karnawałowy. 

Kościuszki i budynek Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 
Po krótkim odpoczynku i wysłuchaniu lekcji muzeal-
nej „Ciechanów ze starej fotografii” przyszedł czas na 
podsumowanie gry. I miejsce i puchar prezydenta mia-
sta otrzymali uczniowie z klas IIIc i IId pod opieką Igi 
Prusaczyk. Na II miejscu uplasowała się drużyna z klas 
IIIa i Ia pod opieką Katarzyny Kwiatkowskiej Picholi. 
Trzecią lokatę uzyskał zespół uczniów z klasy IIIe pod 
opieką Patryka Wądołowskiego. Laureatom wręczono 
nagrody ufundowane przez Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej. Grupom, które zajęły dalsze miejsca upominki 
przygotowali: ciechanowski oddział Kredyt Banku oraz 
hurtownia „Intur”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pu-
blikacje na temat Ciechanowa, przekazane przez Urząd 
Miasta.                                                                   red.

27 stycznia w hali sportowo-widowiskowej im. Irene-
usza Palińskiego 18 zawodniczek i 40 zawodników  
walczyło o medale w Turnieju o Puchar Prezydenta 
Miasta Ciechanów. Spośród ciechanowian w rywaliza-
cji dziewcząt najlepiej spisała się Izabela Wróblewska 

– druga w grupie juniorek do 16 lat uzyskując w dwu-
boju wynik 133 kg oraz Aleksandra Greszczak, która 
zajęła III miejsce w grupie do 18 lat z wynikiem 73 kg. 
W grupie juniorów do 16 lat II miejsce zajął Mateusz 
Sowa z wynikiem 209 kg, a tuż za nim uplasował się 
Damian Żórawski uzyskując w dwuboju 204 kg. Ry-
walizację juniorów do 18 lat zdominowali zawodnicy 
ciechanowskiego klubu, zwyciężył Jarosław Samorajz 
wynikiem 340 kg, drugi był Patryk Słowikowski uzy-
skując w dwuboju 286 kg. To już 23 Turniej o Puchar 
Prezydenta Miasta Ciechanów  organizowany przez 
Mazovię. – To pierwsza impreza w kalendarzu Polskie-
go Związku Podnoszenia Ciężarów. Z roku na rok coraz 
więcej startujących. Cieszymy się, że puchar dla najlep-
szej drużyny został w mieście. Dziękujemy też za wspar-
cie ze strony miasta, bo jak co roku dostaliśmy środki 
na nagrody dla zawodników – mówi Jerzy Ostrowski, 
dyrektor CLKS „Mazovia”.                 

   P.H.

Pierwsza Gra Miejska

Ferie w COEK „Studio”

Zastępca prezydenta C. Chodkowski (z prawej) i prezes Mazovii 
J. Ostrowski podczas otwarcia zawodów

jak co roku ten sam dylemat. Co robić, żeby nie nudzić się w ferie. można było wybrać coś  
dla siebie spośród kilku propozycji.



www.umciechanow.pl
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13 stycznia Miejskie Przedszkole Nr 3 obchodziło 
40-lecie istnienia. –  To piękny jubileusz. Oznacza 
lata wychowawczych trudów i sukcesów, naucza-
nia i rozbudzania zainteresowań. Dzięki wspólnym 
wysiłkom nauczycieli i rodziców przedszkole stało 

Gala na romantyczną nutę

WOŚP z pompą

40 lat minęło...

Ekspozycję obejmującą 21 dzieł B. Biegasa wypożyczonych 
z kolekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku i Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej można było oglądać do 8 lutego

się dla naszych dzieci ważnym 
miejscem, pełnym wyzwań  
i ciekawych wydarzeń. To nie 
tylko miejsce nauki i weso-
łej zabawy, ale też znaczą-

ce miejsce kształtowania 
przyszłości naszych dzieci, 
ich umysłów i charakte-
rów – napisał prezydent 
Waldemar Wardziński  
w liście gratulacyjnym. 
Podczas uroczystości 
odczytał go zastępca pre-
zydenta Cezary Chodkow-
ski, który z okazji jubi-
leuszu przekazał telewizor ufundowany przez 
władze miasta. 25-lecie pracy na stanowisku 
dyrektora tejże placówki świętowała Ewa Krej-
powicz. Z okazji jubileuszu maluchy zaprezen-
towały specjalny program, przygotowany pod 
okiem swoich wychowawczyń. Były recytacje, 

śpiewy, tańce i pokaz taekwondo. Jubileusz był 
też okazją do wyróżnienia niektórych pedagogów. 
Nagrody dyrektora przypadły: Ryszardzie Jabłoń-
skiej, Grażynie Rębeckiej, Mirosławie Ścisłowskiej 
i Ewie Trojanowskiej.                                                    

P.H.

„Romantyczność” była przewodnim tematem XXii koncertu noworocznego gala 2012, 
zorganizowanego 7 stycznia w Powiatowym Centrum kultury i Sztuki. Po raz pierwszy  
w historii gali wręczono statuetki „Sukces artystyczny Roku 2011”. 

czyńska, Agata Kaluszkiewicz, Zespół Tańca No-
woczesnego „FUNNY”, Chór „Victoria”, Łukasz 
Truszczyński, Klaudia Szymkiewicz, Marlena 
Truszczyńska, Koło Teatralne „Feniks”, Chór 
Gimnazjum Nr 4 oraz Ludowy Zespól Artystyczny 
„Ciechanów”.   
W przerwie koncertu Galerii „C” nadano imię Bole-
sława Biegasa. Otwarto też pierwszą wystawę tego 
wybitnego rzeźbiarza, malarza i literata, żyjącego  
w latach 1877-1954. 
Podczas gali ciechanowscy dziennikarze kwe-
stowali na Fundusz „Sztuka Młodych”. Zebrane 
5117,67zł oraz 2 euro zostaną przeznaczone na sty-
pendia dla utalentowanej młodzieży.  

K.D.

Otrzymali je: III Ciechanowska Wielopoziomowa 
Drużyna Harcerska „Żywioły” za zajęcie I miejsca 
w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcer-
skiej Siedlce 2011, Cezary Skrzypczyński  
za III miejsce na scenariusz Spanish Heart w IV 
Praskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych Krótko-
metrażowych 2011, Piotr Niesłuchowski – finalista 
programu „The Voice of Poland” oraz młodzież 
z Gimnazjum Nr 3 za wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Festiwalu Filmowym w Gdyni „Niepokorni, 
Niezłomni, Wyklęci” za film „Pamięć” i „Bo byli 
Polakami”. 
Koncert otworzyli laureaci z harcerskiej druży-
ny „Żywioły”. W dalszej części wystąpili: Marta 
Fedorowicz, Jarosław Witaszczyk, Marta Skrzyp-

8 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas 20. finału zebrano oko-
ło 40,3 mln zł w Polsce i na świecie. Liczenie jeszcze trwa. Ostateczny wynik będzie znany 
pod koniec lutego. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego  
do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet w ciąży chorujących 
na cukrzycę.

W Ciechanowie zebrano 70 686 zł. Pracę 400 wolon-
tariuszy koordynowały dwa sztaby: Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO (63 761,60 zł) 
i Stowarzyszenia Psychoart (6 924,96 zł). W południe 
sprzed Zamku Książąt Mazowieckich wyruszyła grupa 
motocyklistów, która zachęcała do włączenia się  
w zbiórkę. Na Placu Jana Pawła II wystąpiły zespoły: 
Jutro Wieczorem, Bad Hamsters, Brenda Walsh  
i Transsexdisco. Wieczorem rozbłysły widowiskowe 
sztuczne ognie. Koncert wspierający WOŚP odbył się 
również w Kawiarni Artystycznej. Tu zagrali: T.O.B., 
8Ball, Steel Habit, Haste, Blind i Panica. – Wszystkie 
występujące kapele zrzekły się honorarium – poinfor-
mowała koordynatorka WOŚP Nina Rykowska. Oprócz 
koncertów i kwest prowadzono licytacje.

K.D.

Jubileuszowe życzenia E. Krejpowicz złożyli od lewej: dyrektor 
ZOSiP A. Krzemiński i zastępca prezydenta C. Chodkowski



6 stycznia w kościele św. Piotra wysłuchaliśmy kolęd w wy-
konaniu Chóru Sine Nomine. Ciechanowscy śpiewacy pod 
dyrekcją Joanny Makijonko zachwycili słuchaczy, co zaowo-
cowało gorącymi oklaskami i bisem. Organizatorem nowo-
rocznego koncertu był prezydent miasta. 

red..

Cytat miesiąca 
Grudniowa sesja Rady Miasta, poświęcona debacie nad budżetem na 2012 rok. Niektórzy radni postu-
lują jeszcze dodatkowe wydatki. Radny Zenon Stańczak: – Nie rolą radnego jest szarpać tę budżeto-
wą kołdrę w swoją stronę, nie bacząc czy ona się nie rozedrze, tylko starać się, ażeby zostały spełnione 
najbardziej pilne potrzeby największej grupy mieszkańców. Bo jak to jest w przysłowiu – „jeszcze nikt 
się nie urodził, żeby wszystkim dogodził”. Również znaleźliby się mieszkańcy naszego miasta, którzy 
powiedzieliby, że w Ciechanowie bardzo potrzebny jest Eurodisneyland albo lotnisko.

Koncert Noworoczny

www.umciechanow.pl

Zabawa rozpoczęła się dwie godzi-
ny przed północą i trwała 4 godzi-
ny. Były pokazy świateł laserowych, 
„latające myszy” oraz tańce hinduskie 
w wykonaniu zespołu „Namaste”, 
ćwiczącego na co dzień w Ciechanow-
skim Ośrodku Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. Przybyłych rozgrzał szcze-
ciński zespół ABBA SHOW, który 
zaprezentował znane przeboje ABBY 
i Boney M. Tuż przed północą zastęp-
cy prezydenta: Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski 
złożyli mieszkańcom noworoczne życzenia. O pół-
nocy niebo rozświetliły sztuczne ognie. W trakcie 
fascynującego pirotechnicznego pokazu uczest-
nicy sylwestrowej nocy spontanicznie częstowali 
się przyniesionymi szampanami, ściskali i składali 
życzenia. Było wyjątkowo spokojnie. Nad bezpie-
czeństwem bawiących się czuwali ochroniarze oraz 
patrole policji i staży miejskiej. Nie odnotowano 

Gorączka ostatniej nocy
koniec roku to dla wielu dylemat: bal, tańce w klubie, prywatka z przyjaciółmi, czy wie-
czór w domowym zaciszu? Znakomitym rozwiązaniem okazał się „Sylwester pod ratu-
szem”, na który zaprosił prezydent miasta. W plenerowej imprezie na niedawno zrewitali-
zowanym Placu jana Pawła ii uczestniczyło kilka tysięcy osób. 

Przedstawiciele bractw z całego kraju 
zmierzyli się ze sobą w kategoriach: 
miecza sportowego, miecza i puklerza, 
miecza i tarczy oraz miecza długiego.  
– Turniej był pełen emocji, a walki zacie-
kłe, bo żaden z rycerzy nie chciał ustąpić 
rywalowi pola – tak atmosfe-
rę podczas zmagań skomen-
tował Tomasz Duda, członek 
Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Ciechanowskiej. Organizatora-
mi przedsięwzięcia byli: Urząd 
Miasta i Chorągiew Rycerstwa 
Ziemi Ciechanowskiej, partne-
rami – Polskie Stowarzyszenie 
Walk Rycerskich oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Imprezie towarzyszyła wysta-
wa „Szlakiem Książąt Mazo-
wieckich”. – Celem wystawy 
jest propagowanie atrakcji tu-
rystycznych, wspólnej historii, 
tradycji  

Wyprawa w czasy średniowiecza
28 stycznia na hali sportowej przy ul. kraszewskiego w szranki stanęło 27. ryce-
rzy z całego kraju, którzy mężnie walczyli o ii Zimowy Puchar Polski w Fechtun-
ku Historycznym. 

i korzeni miejscowości leżących na Szlaku Książąt 
Mazowieckich – ze szczególnym podkreśleniem jego 
północnej części, obejmującej Ciechanów – powie-
dział Daniel Sukniewicz, organizator wystawy. 

                                                                  P.H.

żadnych incydentów. – Sylwester był dobrze przy-
gotowany, a ludzie pokazali, że potrafią kulturalnie 
się bawić – chwalili uczestnicy balu pod chmurką.

K.D.

21 stycznia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej po 
raz 34. wręczono nagrodę im. Franciszka Rajkow-
skiego, przyznawaną przez Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Ciechanowskiej. Nagrodą za 2011 rok 
kapituła uhonorowała drukarza, wydawcę, a przede 
wszystkim mecenasa regionalizmu i kultury Mariu-
sza Górskiego. Laureat od lat związany jest z cie-
chanowskim drukarstwem. 30 lat temu zaszczytną 
statuetkę odebrał jego ojciec Jerzy Górski. W uro-
czystości uczestniczyły władze miasta. – To świetny 
przykład jak można połączyć biznes i działalność 
społeczną – powiedział prezydent Waldemar War-
dziński gratulując M. Górskiemu (na zdjęciu). 

red.

Mariusz Górski został 
Ciechanowianinem 
Roku




