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Trwa montaż sztucznego lodowiska przed 
halą sportową przy ul. 17 Stycznia. Wy-
poziomowano podłoże pod lodową ta-
flę, ułożono maty izolujące i kapilary 
z glikolem, dzięki któremu możliwe 
jest zamrożenie podłoża. Jeśli po-
goda dopisze, wkrótce zamrożona zostanie tafla. 
Lodowisko będzie czynne od 9.00 do 21.00. 
Przerwy techniczne na czyszczenie tafli: 11.00-
11.30, 13.00-14.00, 16.00-16.30, 18.30-19.00. 
Wstęp taki sam jak w ubiegłym roku.                                        

A.G.

Wkrótce ruszy lodowisko

6 grudnia w schronisku dla bezdomnych zwierząt  
w Pawłowie po raz 16. zostanie przeprowadzona 
akcja mikołajkowa. Zaproszenia do udziału wysła-
no do szkół i instytucji z Ciechanowa i powiatu. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, we współpracy z Urzędem 
Miasta, Zakładem Komunikacji Miejskiej i wolon-
tariuszami. Jak co roku mile widziane będą prezen-
ty w postaci gotowej karmy, kaszy, makaronu, ryżu 
i chleba. Przekazane dary pomogą zwierzętom prze-
trwać zimę. Dzieci i młodzież ze szkół będą miały 
zapewniony bezpłatny przejazd do Pawłowa. Za 
okazane serce pracownicy PUK oprowadzą ich po 
schronisku i opowiedzą o bezdomnych zwierzętach.                                                              

       K.D.

Mikołaje odwiedzą 
schronisko dla zwierząt

Mieszkańcy osiedli Kargoszyn  i Bloki mają nowy 
plac zabaw. Zbudowano go przy ul. Kraszewskie-
go, w okolicach Hotelu Olimpijskiego. Jednak aby 
najmłodsi mogli korzystać z jego uroków, wyko-
nawca – chorzowska firma SATERNUS musi do 
końca wywiązać się z umowy.
– Zgodnie z zapisami umowy wykonawca zostanie 
ukarany odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki. 
Do położenia została specjalna nawierzchnia oraz 
ogrodzenie obiektu – wyjaśnia Marzena Nowaliń-
ska, pracownica MOSiR-u. Nowy plac jest nieco 

Plac zabaw nie tylko dla dzieci

inny od tych, które już działają w naszym mieście. 
Oprócz huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni i spręży-
nek znajduje się na nim sprzęt do ćwiczeń fitness 
oraz boisko do siatkówki plażowej. – Były kłopoty 
ze znalezieniem wykonawcy. Pierwszy przetarg zo-
stał unieważniony i trzeba było rozpocząć całą pro-
cedurę jeszcze raz – tak Jerzy Omieciński, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tłumaczy 
późny termin zakończenia robót. Inwestycja koszto-
wała 450 tys. zł. 

P.H.

Ulica Warszawska po modernizacji stała się wizy-
tówką Ciechanowa. Deptak wszedł w rolę wiosenno  
– letniego salonu miasta. W najbliższej przyszłości 
jego najładniejszym elementem ma szansę zostać 
pasaż Marii Konopnickiej. 26 listopada Prezydent 
Miasta Ciechanów ogłosił konkurs na opracowanie 

Prezydent ogłasza konkurs na projekt 
nowego pasażu Marii Konopnickiej

Zamiast biletów miesięcznych  

– 15- i 30-dniowe
ZKM zapowiada zmiany. Za-
miast biletów miesięcznych – 
15- i 30-dniowe bilety okresowe 
oraz bezpłatny przewóz bagażu i zwierząt to nie-
które ze zmian w cenniku i regulaminie przewo-
zów Zakładu Komunikacji Miejskiej. Wszystko 
w celu zachęcenia mieszkańców do korzystania 
z przejazdów. ZKM chce także zaostrzenia nie-
których przepisów – za zgubiony lub zniszczony 
bilet wolnej jazdy nie będzie duplikatów. O tym, 
czy zmiany wejdą w życie od 1 stycznia przyszłe-
go roku zadecydują radni podczas listopadowej 
sesji Rady Miasta. Obszerna informacja  
o zmianach oraz nowy rozkład jazdy w przy-
szłym numerze Gazety Samorządu Miasta.                                                  

red.

koncepcji zagospodarowania pasażu (ogłoszenie 
na str. 3). – Dziś pasaż to częściowo parking, czę-
ściowo przejście między Warszawską i ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych. A potencjalnie jest prze-
strzenią, która pozwoli wypoczywać w otoczeniu 
zieleni – mówi prezydent Waldemar Wardziński. 

– Pasaż ma być atrakcyjnym 
zapleczem ulicy Warszaw-
skiej, kameralnym zielonym 
zakątkiem. Nie powinno tu 
zabraknąć wody ani miejsca 
zabaw dla najmłodszych.  
To miejsce ma spełnić ocze-
kiwania mieszkańców oraz 
turystów, ale również za-
spokoić potrzeby lokatorów 
okolicznych domów, dlatego 
regulamin konkursu mówi  
o utworzeniu w pasażu  
3 stref: spacerowo – rekre-
acyjnej, rekreacyjnej  
i parkingowej – zapowia-
da prezydent. Zwycięzcę 
konkursu poznamy 3 marca 
przyszłego roku.                                   

              E.B.

15 i 16 grudnia w Ciechanowie, w hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego odbę-
dą się eliminacje polskiej kadry do Bitwy 
Narodów – Rycerskich Mistrzostw Świata. 
Na zmagania zawodników z całego kraju 
zaprasza Polskie Stowarzyszenie Walk Ry-
cerskich, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Cie-
chanowskiej, Urząd Miasta i MOSiR.   

                       red.

Zapraszamy na walki 
najlepszych rycerzy

To miejsce na zapleczu deptaka prosi się o zagospodarowanie
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Medyk świętował jubileusz
Uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz zaproszeni 

goście 23 listopada świętowali 50 – lecie istnie-
nia Zespołu Medycznych Szkół Policealnych  
w Ciechanowie. – Przez te lata zmieniały się po-
kolenia nauczycieli, w świat odchodziły kolejne 
roczniki absolwentów. Niezmienny pozostał przy-
jazny klimat szkół oraz starania, żeby nadążać 
za tempem cywilizacyjnych przemian i zmien-
nym rynkiem pracy. Dziś historyczne mury przy 
ulicy Sienkiewicza to nie tylko miejsce nauki, ale 
i kształtowania przyszłości młodych ludzi. Zna-
czące miejsce na mapie naszego miasta – pod-
sumował jubileusz prezydent miasta Waldemar 
Wardziński. W programie uroczystości znalazła 
się także część artystyczna, zwiedzanie szkoły 
oraz towarzyszących wystaw.

Święto  
pracownika socjalnego
16 listopada swoje święto obchodzili pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Władze 
miasta przekazały im wyrazy uznania i podzię-
kowania za pracę oraz zaangażowanie w pomoc 
mieszkańcom Ciechanowa. 

Wieczór wróżb w STUDIO
Andrzejki są okazją do zorganizowania ostat-
nich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się 
adwentem. 23 listopada Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO zaprosił dzieci na 
wieczór wróżb. Było lanie wosku przez klucz, usta-
wianie butów, szpilki prawdy, wróżby z kartkami, 
numerologia oraz kubki przyszłości.

Barwy jesieni  
oczami przedszkolaków
5 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bar-
wy jesieni” zorganizowany przez Miejskie Przed-
szkole Nr 4. Na konkurs wpłynęło ponad 40 prac  
ze wszystkich miejskich przedszkoli. Dziecięce jury 
nagrodziło pracę Wiktorii Hełminiak z MP 6, a do-
rosłe – Oliwiera Kaczorowskiego z MP 8. Sześcioro 
dzieci otrzymało wyróżnienia. Konkursowe prace 
zostały wyeksponowane na wystawie w holu MP 4.

Narkotest  
rozwieje wątpliwości 
Profesjonalne testy do wykrywania narkotyków  
w próbce śliny są dostępne w Miejskim Biurze  
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy  
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. Biuro jest 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00. Można tu skorzystać z bezpłatnej konsultacji 
z psychologiem lub specjalistą z Katolickiego 
Ruchu Antynarkotycznego KARAN. Dostępne są 
również materiały informacyjno-edukacyjne na 
temat uzależnień: książki, broszury i informatory. 

Na żołnierską nutę
Akademia z okazji Święta Niepodległości w I Li-
ceum Ogólnokształcącym skupiła przedstawicieli 
władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. 
Podczas uroczystości, która przypadła 7 listopada, 
odznaczono żołnierzy rezerwy zamieszkujących 
nasz region. Na stopień porucznika mianowano 
Mikołaja Hałyno. Gwiazdą Iraku odznaczono Ma-
riusza Szymańskiego, Zbigniewa Dobrzyńskiego, 
Marka Abramczyka, Marka Kosińskiego i Pawła 
Kozarzewskiego. Gwiazdę Afganistanu  otrzymał 
Marek Płoski. Zastępca prezydenta Cezary Chod-
kowski przekazał żołnierzom gratulacje i upominki. 

Me-
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W dniach 9-10 listopada w Rybniku na Śląsku od-
był się VIII Międzynarodowy Festiwal Rybnicka 
Jesień Chóralna im. Henryka Mikołaja Góreckiego. 
Srebrny dyplom VIII Międzynarodowego Festiwalu 
Rybnicka Jesień Chóralna w kategorii chórów mie-
szanych – kameralnych zdobył ciechanowski chór 
Sine Nomine. – Członkom chóru jest niezmiernie 
miło reprezentować Ciechanów mając na uwadze 
fakt, iż w świadomości  mieszkańców jesteśmy chó-
rem miejskim – mówi Wojciech Bogdan, wielolet-
ni członek chóru i zarazem prezes Stowarzyszenia 
Ciechanowskie Forum Muzyczne Sine Nomine. 

Chór został założony w 1999 roku, dziś liczy  
21 członków. Do tej pory dał wiele koncertów za-
równo w kraju, jak i za granicą. Koncertował m.in. 
na Litwie, Łotwie, Słowacji, Ukrainie, w Estonii, 
Włoszech, Niemczech, Francji oraz Austrii. Wielo-
krotnie reprezentował też Ciechanów występując  
w naszych miastach partnerskich. Dyrygentem chó-
ru jest Joanna Makijonko, dyrektor ciechanowskiej 
Państwowej Szkoły Muzycznej. Chór działa przy 
Stowarzyszeniu Ciechanowskie Forum Muzyczne 
Sine Nomine.

Znowu sukces Sine Nomine

Porady antytytoniowe  
w Urzędzie Miasta
W ramach Międzynarodowego Dnia Rzucania Pale-
nia 22 listopada studenci pielęgniarstwa Wydziału 
Ochrony Zdrowia  i Nauk Humanistycznych PWSZ 
zorganizowali na terenie Urzędu Miasta punkt bez-
płatnych porad antytytoniowych. Zainteresowanym 
walką z nałogiem rozdawano materiały edukacyjne. 
Były też pomiary zawartości tlenku węgla w wydy-
chanym powietrzu, pojemności wydechowej płuc, 
ciśnienia tętniczego krwi oraz wzrostu i masy ciała 
z wyliczaniem BMI.

  Coraz większą plagą stają się 
ogłoszenia i plakaty bezpraw-
nie naklejane na drzewach, słu-

pach oświetleniowych, przystan-
kach, a nawet ławkach… Szpecą miasto,  
a ich usuwanie przysparza wiele 
dodatkowej pracy służbom dbają-
cym o porządek. Z obserwacji Stra-
ży Miejskiej wynika, że autorami 
większości rozklejanych ogłoszeń 
są agenci firm udzielających szyb-
kich kredytów, w większości spoza 
Ciechanowa. Naklejacze przyjeż-
dżają, oklejają miasto i wyjeżdżają, 
zostawiając po sobie bałagan. Tego 
typu ogłoszenia są formą reklamy, 
którą należy umieszczać na słupach 
ogłoszeniowych za pośrednictwem 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. Na rozlepianie informacji  
i ogłoszeń w innych miejscach na-
leży mieć zgodę właściciela obiek-
tu. Straż Miejska prosi o zgłasza-
nie przypadków oklejania miasta. 
Szybka reakcja pozwoli złapać 
sprawców na gorącym uczynku  
i pociągnąć ich do odpowiedzial-
ności. Numery telefonów do Straży Miejskiej:  
(23) 674 92 51 i 606 370 411 oraz policji 112.                                                                                         

nowych dawców 
szpiku

O 105 osób powiększyła się baza potencjalnych 
dawców komórek macierzystych fundacji DKMS. 
Tylu chętnych do ratowania życia chorych na no-
wotwory krwi zarejestrowało się podczas ciecha-
nowskiego Dnia Dawcy Szpiku pamięci Mariu-
sza Wróblewskiego. 23-letni ciechanowianin był 
pomysłodawcą ubiegłorocznej akcji. Sam zmagał 
się z białaczką 7 lat. Zmarł w styczniu tego roku. 
Akcję kontynuują jego siostra Ewelina, brat Bartek 
i przyjaciele.

105

naklejaczom

Organizatorzy Dnia Dawcy Szpiku

Chórem dyryguje Joanna Makijonko
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mowych reguluje prawo. Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach mówi jasno,  

że właściciele nieruchomości mają obo-
wiązek przyłączenia nierucho-

mości do istniejącej sieci ka-
nalizacyjnej.  
W przypadku gdy budo-

wa sieci jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, 

właściciel posesji musi wybudować szam-
bo i regularnie je opróżniać. Częstotliwość 

opróżniania szamba oblicza się na podstawie 
ilości wody zużywanej w gospodarstwie domo-
wym oraz wielkości posiadanego zbiornika na nie-

czystości ciekłe. Rada 
Miasta uchwałą przyjęła 
normę, że 80% zużytej 
wody (według wskazań 
wodomierza) powinny 
stanowić nieczystości 
ciekłe. Każdorazowe 
opróżnienie szamba musi 

być udokumentowane rachunkiem. Umowy oraz ra-
chunki za wywóz nieczystości ciekłych za ostatnie 
12 miesięcy należy okazać Straży Miejskiej pod-
czas kontroli.

A.G.

Obszerną informację przygotowaną na sesję przez 
służby odpowiedzialne za estetykę i czystość  
w mieście omówiła zastępca prezydenta Ewa Gła-
dysz. – Estetyka, czystość i porządek zawsze leżały 
w sferze zainteresowań samorządu i mieszkańców 
miasta. Wiele osób miało na ten temat dużo do po-
wiedzenia, przeważnie krytycznie. W materiałach 
prasowych sprzed 8 lat znalazłam artykuł  
o średniowiecznej wsi w centrum miasta. Chodziło 
o ul. Rzeczkowską, Zagumienną, Nowozagumienną 
i Witosa. Cale centrum było zaniedbane i przypomi-
nało bardziej zapadłą wieś niż śródmieście. Przez 
wiele ostatnich lat skupialiśmy się na systematycz-
nych działaniach na terenie całego miasta. Myślę, 
że zmiany są zauważalne. Potwierdza to opinia 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go. Materiał przygotowany na dzisiejszą sesję po-
kazuje wysiłek i efekty pracy wielu służb: inspekcji 
sanitarnej, straży miejskiej, policji i miejskich służb 
odpowiedzialnych za utrzymanie, zarządców dróg, 
spółek komunalnych i spółdzielni mieszkaniowych. 
Jest dowodem na to, że wieloletni trud i działania 
wpływające na poprawę stanu estetycznego i sani-
tarnego przyniosły efekt.
Sprawne i skuteczne działania służb to jedna strona 
medalu. Drugą jest troska mieszkańców o otocze-
nie. To ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy problemy 
sanitarne dotyczą dużych obszarów miasta. Z nie-
pokojącym problemem szczurów pojawiających się 
w budynkach wielorodzinnych i studzienkach ka-
nalizacyjnych służby nie poradzą sobie bez pomocy 
mieszkańców i zarządców nieruchomości.  

– Dwa razy w roku, wiosną i jesienią, przymuszamy 
zarządców i właścicieli nieruchomości do przepro-
wadzenia deratyzacji, bo przy deratyzacjach naj-
ważniejszą sprawą jest jednoczesność zabiegów, ich 
powtarzalność i systematyczność. Gdyby wszyscy 
mieszkańcy jednocześnie i poważnie do tego tematu 
podeszli to efekt zmniejszenia populacji gryzoni był-
by zauważalny – stwierdziła E. Gładysz. 
Przy okazji omawiania stanu sanitarnego nie można 
było przemilczeć problemu wandalizmu, porusza-
nego w materiałach opracowanych przez policję  
i straż miejską. Za naprawę lub wymianę zniszczo-
nego mienia płacimy wszyscy. Tracone w ten spo-
sób pieniądze można wykorzystać w innym celu. 
Wielu sprawców wandalizmu udało się ustalić dzię-
ki miejskiemu monitoringowi. E. Gładysz zazna-
czyła potrzebę rozbudowy i unowocześnienia sieci 
monitoringu ulicznego, który wpływa nie tylko na 
bezpieczeństwo ludzi, ale również mienia komunal-
nego. Podobnego zdania był radny Adam Stępkow-
ski. – Ciechanów przez ostatnie lata naprawdę się 
zmienił. Ludzie, którzy po kilku latach przyjeżdża-
ją do nas nie poznają ulic, terenów. Jest to wynik 
ciężkiej pracy, strategii i planowania. Stoimy przed 
wyzwaniem jak utrzymać wypracowany porządek.  
O tereny, w które włożyliśmy tyle pieniędzy,  
z których jesteśmy tacy dumni trzeba dbać. Teraz 
musimy dołożyć starań, aby skuteczny monitoring 
pomógł nam w utrzymaniu czystości i zapewnieniu 
bezpieczeństwa. Radny zwrócił uwagę na wycho-
wanie młodych pokoleń. – Dobry przykład, który 
damy naszym dzieciom zaprocentuje w przyszłości. 

Czysto, coraz czyściej

Dzieci mają dobre wzory do naśladowania. Pod-
czas sesji wielokrotnie padały wyrazy uznania dla 
mieszkańców, którzy dbając o swoje najbliższe oto-
czenie wpływają na estetyką całego miasta.  
– Dbałość o balkony, o ogrody, o ogródki, nowe na-
sadzenia. Tego jest więcej niż kiedykolwiek. Proszę 
popatrzeć jak na osiedlach domów wielorodzinnych 
zmieniają się elewacje, place zabaw, otoczenie blo-
ków – zauważyła E. Gładysz. Także radny Zdzisław 
Dąbrowski zwrócił uwagę na wspólną odpowie-
dzialność mieszkańców za porządek. – Trwam  
w przekonaniu, że czysto nie jest tam gdzie dużo 
ludzi sprząta, tylko tam gdzie mało ludzi brudzi 
– stwierdził. Radny dodał także, że ogromne pie-
niądze, które dziś miasto przeznacza na sprzątanie 
można byłoby spożytkować na inne ważne cele.
Obecna na sesji Rady Miasta dyrektor PSSE Wie-
sława Krawczyk podkreśliła, że stan sanitarny mia-
sta systematycznie się poprawia. To wspólne dzieło 
samorządu i mieszkańców. – Sytuacja epidemio-
logiczna w naszym mieście w oparciu o rejestro-
wane choroby zakaźne także jest dobra. Nie mamy 
zatruć, chorób zakaźnych, notujemy istotny spadek 
zachorowań na WZW typu B, ale chciałabym zwró-
cić uwagę na jeden problem zdrowotny – zakaże-
nie wirusem HCV, tzw. cichym zabójcą. Jest to tak 
poważny problem zdrowotny, który dotyka nasze 
społeczeństwo od kilku lat. Jako inspekcja sanitar-
na prowadzimy rejestrację zakażeń. Ilość osób za-
każonych tym wirusem znacznie rośnie.

oprac. A.G.

Wytwarzamy ogromne ilości ścieków – myjemy 
naczynia, pierzemy, myjemy się i spłukuje-
my toaletę. Nieczystości zawierają 
odchody, resztki pożywienia, 
mydło, środki piorące, de-
tergenty, papier toaletowy, 
kawałki ścierek i gąbek, 
niekiedy również błoto i pia-
sek. Ścieki szybko ulegają fer-
mentacji, błyskawicznie rozwijają się 
w nich szkodliwe dla zdrowia bakterie, wirusy 
oraz pasożyty. Jeśli bez oczyszczenia trafiają 
do środowiska zatruwają ziemię, uprawy, zbiorniki 
wodne oraz ujęcia, z których woda trafia do wo-
dociągów. – Nie jestem 
zwolennikiem stosowania 
kar, ale wcześniejsze wie-
lokrotne pouczenia nie 
przyniosły skutku. Nie-
prawidłowości były tak 
poważne, że musieliśmy 
udzielić ponad  75 man-
datów i skierowaliśmy 1 wniosek do sądu za niewła-
ściwą gospodarkę nieczystościami ciekłymi – tak 
komendant Straży Miejskiej Krzysztof Matuszew-
ski komentuje wyniki jesiennych kontroli posesji. 
Sposób pozbywania się ścieków z gospodarstw do-

Kary za nielegalne opróżnianie szamb 

Posypały się mandaty. najwięcej za niewłaściwe postepowanie z nieczystościami ciekłymi. 
Wielu mieszkańców Ciechanowa wylewa nieczystości z szamba do rowu, na pole, na własną 
lub cudzą posesję!

Woda jest dobrem, które musi 
być chronione, bronione  
i traktowane jako dziedzictwo.

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza konkurs na

„Opracowanie koncepcji  
zagospodarowania pasażu  

Marii Konopnickiej w Ciechanowie”
Ogólne zasady konkursu:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie 1. 
koncepcji urbanistycznej zagospodarowania 
pasażu Marii Konopnickiej wraz z otwartym 
na niego wnętrzem w kwartale zabudowy.
Praca konkursowa ma przedstawiać czytel-2. 
ny układ funkcjonalny terenu z podziałem 
na strefy, rozwiązania w zakresie segregacji 
różnych rodzajów komunikacji, rodzajów na-
wierzchni, zieleni, miejsc postojowych, małej 
architektury, możliwości aranżacji fragmentów 
przestrzeni.
Prace konkursowe należy wykonać w skali 3. 
1:200, na planszach o wymiarach 70 x 100 cm, 
Czas trwania konkursu od 26 listopada 2012 r. 4. 
do 01 marca 2013 r.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  5. 
15 marca 2013 r.
Przewiduje się przyznanie trzech nagród 6. 
pieniężnych. 
Szczegółowe zasady i warunki konkursu 7. 
zostały zawarte w „Regulaminie konkursu 
na opracowanie koncepcji zagospodarowania 
pasażu Marii Konopnickiej w Ciechanowie”, 
dostępnym w Urzędzie Miasta Ciechanów oraz 
na stronie www.bip.umciechanow.pl. 

Ważnym tematem poruszonym podczas październikowej sesji Rady miasta była ocena stanu sanitarnego i estetycznego Ciechanowa  
w 2012 r. mamy się czym pochwalić. W opinii Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego czytamy: „miasto utrzymane było  
w dobrym stanie porządkowym, nie zachodziła konieczność interwencji w zakresie zapewnienia bieżącej czystości placów zabaw, skwerów, 
parków i pozostałych miejsc, tzw. przestrzeni publicznej. dbano o systematyczne opróżnianie koszy na śmieci, w dobrym stanie porządko-
wym utrzymane były piaskownice osiedlowe. nie zgłaszano nieprawidłowości w zakresie zapewnienia czystości na przystankach komuni-
kacji miejskiej…”
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXIVsesji 
25 padziernika 2012 r.

nr 274/XXiV/2012 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetar-
gowej.
nr 275/XXiV/2012 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 276/XXiV/2012 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz najemców, 
samodzielnych lokali mieszkalnych, 
położonych w Ciechanowie  
w budynkach przy ulicach: Batalio-
nów Chłopskich 19, Sierakowskiego 
9, 3 Maja 1, 17 Stycznia 45.
nr 277/XXiV/2012 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2012.
nr 278/XXiV/2012 w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.
nr 279/XXiV/2012 w sprawie okre-
ślenia  wysokości stawek podatku  
od środków transportowych.
nr 280/XXiV/2012 w sprawie opłaty 
od posiadania psów.
nr 281/XXiV/2012 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Szczurzynek”  
w Ciechanowie.
nr 282/XXiV/2012 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „DOLINA ŁYDYNI” 
w Ciechanowie.
nr 283/XXiV/2012 obniżenia ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę  
do naliczenia podatku rolnego.

Interpelacje radnych
krzysztof łyziński zapytał o stan prac nad pozio-
mym oznakowaniem Placu Kościuszki.

Tomasz kałużyński poprosił prezydenta o odniesie-
nie się do koncepcji zrównoważenia roli Warszawy 
dzięki rozwojowi pięciu ośrodków subregionalnych, 
w tym Ciechanowa, w kontekście Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego.

dariusz Węcławski wnioskował o poziome oznako-
wanie pasów ruchu i przejścia dla pieszych  
na ul. Spokojnej oraz wydzielenia tam miejsc parkin-
gowych.

Zdzisław dąbrowski interpelował na piśmie w kwe-
stii wskazania lokalizacji dla boiska i terenu rekre-

acyjnego dla dzieci w obrębie ulic Ludowej, Kruczej, 
Wrzosowej, Wędkarskiej i Spacerowej oraz budowy 
oświetlenia ul. Kruczej.

adam Stępkowski poprosił o sprawdzenie proble-
mów po remoncie budynków przy ul. Ceramicznej  
3 i 6 sygnalizowanych przez mieszkańców oraz 
dostarczenie im materiałów do budowy chodnika.

Zenon Stańczak postulował o przeanalizowanie 
stanu nawierzchni ul. Robotniczej i zastanowienie 
się nad budową jednostronnego chodnika. Zasugero-
wał też wycięcie jednego z dwóch rzędów drzew po 
prawej stronie ul. Sońskiej.

oprac. E.B.

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

Przepisy ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich stosuje się w zakresie: 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji  •	
– w stosunku do osób, które nie ukończyły 
lat 18,
postępowania w sprawach o czyny karalne •	
– w stosunku do osób, które dopuściły się 
takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie 
ukończyły lat 17,
wykonywania środków wychowawczych  •	
lub poprawczych – w stosunku do osób, 
względem których środki te zostały orzeczo-
ne, nie dłużej jednak niż do ukończenia  
przez te osoby lat 21.

W ramach programu „Patrol szkolny” każdego 
roku Straż Miejska prowadzi 6 cykli tematycz-
nych zajęć w szkołach i przedszkolach. We 
wrześniu tego roku w II klasach szkół podstawo-
wych mówiono o bezpiecznej drodze do szkoły. 
Na grudzień zaplanowano temat „Fajerwerki 
– zasady bezpiecznej zabawy” w VI klasach 
podstawówek.

Nieletni nie znaczy bezkarny
uczniowie ii klas ciechanowskich gimnazjów już wiedzą, że młodzież w ich wieku ponosi od-
powiedzialność za łamanie prawa. Zajęcia na ten temat prowadził w szkołach funkcjonariusz 
Straży miejskiej. W tym samym czasie strażnicy patrolowali tereny wokół szkół. 
– Zajęcia zaczynam od przybliżenia uczniom 
zapisów ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich, ale z doświadczenia wiem, że 
proste przykłady najlepiej przemawiają do 
wyobraźni. Wielu poważnych zdarzeń dałoby 
się uniknąć, gdyby młody człowiek choć na 
chwilę włączył myślenie. Na to kładę szcze-
gólny nacisk. W większości przypadków to 
brak wyobraźni, wiedzy lub chęć popisania 
się przed rówieśnikami jest powodem kon-
fliktów z prawem. Rzadziej zła wola i celowe 
działanie na czyjąś szkodę – mówi Jerzy 
Karwowski, strażnik z 10-letnim stażem 
pracy, od 5 lat współpracujący z miejskimi 
szkołami. Podczas spotkań z młodzieżą przestrzega 
przed wagarowaniem, paleniem papierosów, piciem 
alkoholu, kradzieżą, paserstwem, niszczeniem mienia, 
a przede wszystkim brakiem wyobraźni.

 Ktoś prosi kolegę o sprzedanie jego telefonu ko-
mórkowego. Znajduje się kupiec, który sprawdza  
w policyjnej bazie skradzionych aparatów, że telefon 
jest kradziony. Sprzedaż kradzionych przedmiotów, 
m.in. popularnych wśród młodzieży telefonów ko-
mórkowych, odtwarzaczy mp3, mp4, tabletów jest 
karalna.

 Ania posmutniała. Niechętnie chodzi do szkoły. 
Ograniczyła kontakty z rówieśnikami. Dorośli nie 
wiedzą, że grupa rówieśników używa wobec niej ob-
raźliwych słów, wyśmiewa, dokucza na przerwach. 
Ania dostaje sms-y z informacjami co ją czeka, kie-
dy następnego dnia pojawi się w szkole. Przeżywa 
ogromny stres i czuje się zagrożona. Być może kiedyś 
tego nie wytrzyma. Zrobi sobie krzywdę albo powia-
domi rodziców, a oni policję. Sprawcy mogą mieć 
kłopoty.

 Przerwa. Na szkolnym korytarzu duży ruch. Pod 
ścianą siedzą gimnazjaliści. Jeden z nich podstawia 
nogę przechodzącej obok dziewczynie. Dziewczy-
na traci równowagę i niezdarnie próbuje się ratować 
przed upadkiem. Klasa pęka ze śmiechu, ale dziew-
czyna uderza głową w ścianę. Z głowy leje się krew. 
Śmiech nagle cichnie. Żart zakończył się poważnym 
wypadkiem. Zabrakło wyobraźni.

 Zwykle zaczyna się od małych rzeczy. Baton, li-
zak, gumy do żucia. Z czasem potrzeba większych 
emocji, chęć popisania się przed kolegami popycha 
do przywłaszczenia cenniejszych przedmiotów.  Ja-
kakolwiek by nie była wartość zabranych rzeczy jest 
to kradzież.

 W ustronnym miejscu młodzi ludzie jak w ringu 
załatwiają swoje porachunki. Dookoła skandujący 
tłumek. Jedna z bijących się osób rezygnuje. Chce za-
kończyć bójkę, ale nastoletni gapie na to nie pozwa-

lają. Domagają się walki. Podżeganie do bójki jest 
karalne.

To tylko kilka przykładów nieodpowiedzialnych 
zachowań, które mogą mieć finał w sądzie. Sąd ma 
możliwość zastosowania wielu środków zapobiega-
nia i zwalczania demoralizacji. Może udzielić upo-
mnienia, zobowiązać do naprawienia wyrządzonej 
szkody, nakazać wykonanie prac społecznych lub 
świadczeń na rzecz pokrzywdzonego czy lokalnej 
społeczności. Może także zalecić uczestniczenie  
w zajęciach wychowawczych, terapeutycznych lub 
szkoleniowych, ustanowić nadzór odpowiedzialny 
rodziców lub opiekuna, a nawet umieścić nieletnią 
lub nieletniego w młodzieżowym ośrodku wycho-
wawczym, zawodowej rodzinie zastępczej lub zakła-
dzie poprawczym. 

A.G.

– Przez kilka miesięcy poszukiwaliśmy osób, 
które byłyby w stanie zidentyfikować nazwiska 
rozstrzelanych na tyłach ratusza 16 stycznia 
1945 roku. Tragiczne wydarzenia upamiętnia-
ła specjalna tablica, ale nie zawierała pełnych 
danych. Została zdjęta podczas modernizacji 
magistratu. Widniało na niej 17 nazwisk. Teraz 
chcemy, aby uzupełniona o kolejne znowu zawi-
sła na ścianie ratusza. Ustalonych zostało  
45 nazwisk i nie w pełni zidentyfikowano tożsa-
mość 5 ofiar – mówi Eugeniusz Sadowski,  
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciecha-
nowskiej. – Weryfikacją danych zajmował się 
pan Andrzej Piotrowski, członek Towarzystwa. 
To jemu należą się największe podziękowania, 
bo wykonał bardzo żmudną i czasochłonną pra-
cę. Planujemy odsłonięcie nowej tablicy  
16 stycznia 2013 roku w rocznicę mordu – do-
daje Cezary Chodkowski, zastępca prezydenta. 

P.H.

Znamy 
nazwiska 
ofiar zbrodni 
na dziedzińcu  
ratusza

Zajęcia w Gimnazjum Nr 4 prowadzi J. Karwowski

§
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kładamy do jej budżetu 17,6 mln zł. Słyszymy uwa-
gi, że rodziców obciążamy kwotą 1,70 zł czy 1,80 zł  
za godzinę w przedszkolu, ale i tak do samych 
przedszkoli dopłacamy 9,8 mln zł. Skąd je mamy 
brać? Właśnie z podatków. Gminy nie mają innych 
dochodów – wyjaśniał prezydent.

Właściciele  
przeciętnych nieruchomości  
zapłacą 1 – 2 zł miesięcznie więcej
Podwyżki, dzięki którym miasto chce uzyskać do-
datkowe 1,2 mln zł są stosunkowo niewysokie.  
Od 1 stycznia 2013 r. przedsiębiorcy zapłacą  
20,50 zł (o 1,52 zł więcej niż dotychczas) za 1 m 
kw. powierzchni budynków związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej oraz 0,71 zł 
(wzrost o 5 groszy) za 1m kw. gruntów zajętych 
pod tę działalność. Dla budynków mieszkalnych 
podatek został wyliczony na 0,66 zł za metr kw. 
(wzrost o 5 gr), podatek od tzw. pozostałych grun-
tów (przydomowe ogródki itp.) wyniesie 0,31 zł  
za 1 m kw. (o 2 gr więcej). 
Jak ten wzrost odczują przeciętni posiadacze do-
mów jednorodzinnych? Właściciel 500-metrowej 
działki i 120-metrowego domu zapłaci rocznie 16 zł 
więcej (miesięcznie 1,4 zł). – Czy przez to pozba-
wiamy kogoś środków do życia?. Mówmy o faktach 
i konkretnych kwotach, wtedy do ludzi dotrze,  
o jakie pieniądze chodzi. Za słowa trzeba brać od-
powiedzialność, a nie uprawiać demagogię – pod-
kreślał prezydent. 
Największa różnica dotyczy podatku od obiektów 
pod działalność gospodarczą – to 1,52 zł za metr 
kw. – Tę kwotę odczują podatnicy, co płacą rocznie 
100, 200, 500 tys. zł, a takich mamy kilkudziesięciu 
w mieście. Natomiast jeśli ktoś prowadzi działal-
ność w małym warsztacie na 20 metrach, to jego 
podatek wzrośnie w skali roku o ok. 30 zł – szaco-
wał prezydent. – Gdybyśmy przyjęli stawki maksy-
malne podatku od nieruchomości to wtedy wpływ 
do budżetu byłby około 2,7 mln zł. Wprowadzając 
takie stawki podatkowe jesteśmy i tak na niższym 
poziomie niż do tej pory były Mława, Płońsk, czy 
Nowy Dwór Mazowiecki. 

Rośnie inflacja  
i rosną oczekiwania mieszkańców
W związku z kryzysem samorządy starają się ogra-
niczać wydatki bieżące, ale muszą się liczyć z ro-
snącymi potrzebami mieszkańców. – Nie ma takiej 
możliwości, żeby wydatki nie rosły, bo rośnie infla-
cja a zarazem oczekiwania ludzi. Kiedy mamy nową 
ulicę, to trzeba ją zamieść, odśnieżyć, oświetlić  
i już są koszty. Budujemy nowy plac zabaw dla dzie-
ci, więc trzeba go posprzątać. Mamy nowe zajęcia 
dla dzieci – trzeba opłacić kadrę… Nie mówię już 
o wydatkach z tytułu wzrostu kosztów energii, gazu 
itd. Biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata mniej podat-
ki podnosimy niż był przyrost inflacji w tym czasie 
– wyliczał prezydent. – Na każdej sesji RM słyszę 
również od panów radnych, którzy są w opozycji, 
ile i na co powinniśmy przeznaczyć, że tu w jezdni 
dziura, tam nie ma ulicy. Dziś pan radny Łyziński 
powiedział, że ul. Traugutta trzeba budować. Za co 
panie radny? Niech pan powie, za co tę Traugutta 
budować – pytał W. Wardziński.
Tomasz Kałużyński podkreślił, że samorządy 

blokuje rosnąca liczba zadań, przy jednoczesnym 
braku zabezpieczenia ich finansowania. – Na sku-
tek zmian ustawowych maleją wpływy z podatków 
dochodowych, w których samorządy mają udziały. 
Z roku na rok subwencja oświatowa nie pokrywa 
faktycznych wydatków na oświatę. Radni jak  
i władze samorządowe mają coraz mniejszy wpływ 
na kreowanie dochodów gmin i coraz częściej 
ratują budżet zwiększaniem podatków lokalnych. 
Zmniejszają się dochody własne, a oczekiwania 
mieszkańców dotyczące m. in. oświaty, inwestycji, 
bezpieczeństwa czy ochrony zdrowia są jak wiemy 
coraz większe – przyznał radny. Zenon Stańczak 
stwierdził, że mieszkańcy nie zastanawiają się nad 
realiami funkcjonowania miasta. – W sferze usług 
komunalnych koszty robocizny, energii, koszty pa-
liw z roku na rok są większe, a ludzie nie byliby 
zadowoleni, kiedy nie byłoby za co szkół ogrzać, 
pensji nauczycielom wypłacić, miasta oświetlić czy 
pozamiatać. Ale każdy tylko patrzy i mówi „podatki 
znowu wzrosły” i nieważne, że wzrosły o 2 grosze, 
a w tym czasie inflacja wzrosła 8-9 groszy – zauwa-
żył Zenon Stańczak. Radny zastanawiał się, co by 
było, gdyby zaniechać płacenia podatków. – O ja-
kichkolwiek inwestycjach musielibyśmy zapomnieć. 
Byłoby stratą czasu przychodzić na sesję i mówić, 
że ta ulica wymaga remontu, a inna budowy od 
podstaw itd., bo za co.

Miasto zmienia się dzięki „zrzutce”
Przy okazji dyskusji o podatkach powrócił też spór, 
w co warto inwestować. Krzysztof Łyziński kryty-
kował wykładanie pieniędzy na pętlę miejską.  
– Mieszkaniec ul. Traugutta myśli: ja stoję w bło-
cie, a tyle pieniędzy idzie na budowę pętli, po co 
mi ta pętla. Wiadomo, że trzeba ją skończyć, ale 
jesteśmy przeciwni temu, żeby sięgać do kieszeni 
mieszkańców – dowodził radny. Adam Stępkowski 
oponował. – Pętla finansowana jest w większości ze 
środków unijnych, grzechem by było nie dołożyć. To 
mieszkańcy będą mieli potem lepszy standard. My 
już musimy patrzeć co będzie za lat 20, a ta pętla 
gwarantuje nam rozwój – stwierdził A. Stępkowski. 
Leszek Ryms zwrócił uwagę, że podatki wracają do 
mieszkańców. – Nie można patrzeć tak wąsko, że 
inną ulicę się robi, a mojej nie. Zapłacimy podatki, 
będą robić się po kolei wszystkie ulice – argumento-
wał L. Ryms. Do krytyki wypowiedzi radnego Ły-
zińskiego przyłączył się przewodniczący Rady Ma-
riusz Stawicki. – To nie tak, że po tej pętli będzie 
jeździł prezydent z radnymi, pętla jest dla wszyst-
kich mieszkańców Ciechanowa. Będzie przyniosła 
wymierne korzyści komunikacyjne, ale także, na co 
mamy nadzieję, też inwestycyjne. Mamy przyjęte 
pewne założenia, które sukcesywnie zmieniają ob-
licze miasta. Nie tylko centrum, nie tylko pętla, ale 
także inne miejsca w Ciechanowie będą zmieniane 
i te kałuże też kiedyś poznikają, ale właśnie dzięki 
takiej „zrzutce” wszystkich mieszkańców – stwier-
dził M. Stawicki. 
– Żeby cokolwiek zrobić trzeba oprócz projektów, 
planów, dysponować odpowiednimi pieniędzmi. Ten 
mechanizm  finansowania trwa od początku istnie-
nia samorządu i właśnie dzięki podatkom lokalnym 
miasta mogą się zmieniać, inwestować – przypo-
mniał prezydent Wardziński.

Ewa Blankiewicz

Sesja Rady Miasta. Miasta funkcjonują dzięki podatkom. Prawda prosta, lecz niepopularna

Za co budować, panie radny?
Samorządy gmin miejskich i wiejskich biją na alarm. Z budżetu centralnego pomimo nowych zadań nie dostają dodatkowych pieniędzy. 
Lokalne budżety przestają się dopinać. nie wystarcza już ograniczanie wydatków, trzeba zwiększać dochody, których głównym źródłem 
są podatki. nasze również wzrosną od 1 stycznia 2013 roku. Podczas XXiV sesji radni 18 głosami przeciwko 2 zadecydowali o podniesieniu 
stawek lokalnych podatków od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości. Skala podwyżki nie jest duża (więcej od dawna 
płacą mieszkańcy sąsiednich miast), pozwoli zwiększyć wpływy do budżetu o 1,2 mln zł.

Żyjemy w czasach ogólnoświatowej dekoniunktury 
i mamy świadomość trudności finansowych, z jaki-
mi borykają się kraje Unii Europejskiej, USA czy 
Japonia. Polska na tle innych wciąż wygląda dobrze 
ze wzrostem PKB (Produktu Krajowego Brutto) na 
poziomie 2,4%, ale kryzys dotyka nas coraz bar-
dziej. W tym roku mocno odczuwają go też samo-
rządy, które masowo tną wydatki na oświatę, inwe-
stycje, utrzymanie dróg czy oświetlenie ulic. Same 
oszczędności nie wystarczą, więc żeby wywiązać 
się z ustawowych zadań gminy zwiększają podatki. 
Dla radnych to trudna decyzja, wywołująca emocje. 
Rządząca koalicja musi dbać o sprawne funkcjono-
wanie miasta, twarda opozycja z zasady nie zgadza 
się na żadne podwyżki, bo nie na niej spoczywa 
ciężar wypłacalności samorządu.

Podatek od nieruchomości płaci 
się od posiadanego majątku
Nie inaczej było na październikowej sesji Rady 
Miasta, kiedy stanęła kwestia zmian w skali podat-
kowej. – Rośnie liczba osób, które żyją tylko  
i wyłącznie ze zbioru puszek lub butelek. Nie pogłę-
biajmy tej biedy, spróbujmy jakoś inaczej. Właści-
wie nie trzeba dużo myśleć nad tym, że jeżeli kasy 
brakuje w Ciechanowie to trzeba  sięgnąć po kasę 
mieszkańców, my na to nie przystajemy – stwierdził 
Krzysztof Łyziński z Klubu PiS. Recepty na inne 
zwiększenie dochodów jednak nie podał.  – Budżet 
miasta po stronie dochodowej to są poza bardzo 
nielicznymi pozycjami podatki – podkreślał prezy-
dent Waldemar Wardziński.
Główna pozycja w dochodach samorządu to udział 
w podatku PIT. Około 37% tego podatku płacone-
go przez obywateli od dochodów osobistych wraca 
do budżetu miasta, w którym mieszkają. – W roku 
bieżącym to jest kwota ok. 34 mln zł. Druga ważna 
pozycja w budżecie to podatek od nieruchomości,  
w roku 2012 ok. 21 mln zł – przypomniał prezydent.
Potoczny PIT to podatek dochodowy, płaci go każ-
dy, kto osiąga dochody. Podatek od nieruchomości 
ma inny charakter. – To jest podatek majątkowy, 
tu się płaci od posiadanego majątku: domów, fa-
bryk, magazynów, sklepów, hektarów. Trzeba jasno 
mówić – to nie jest podatek, który pozbawia tych 
najbiedniejszych środków do życia. Nie można sza-
fować populistycznymi hasłami i mówić, ze komuś 
odbiera się ostatni grosz – akcentował prezydent. 

Ile i na co te pieniądze?
– Ile wpłynie z tytułu podwyżek podatków do budże-
tu miasta i na co te środki zostaną przeznaczone  
– pytali Tomasz Kałużyński i Zbigniew Kędzier-
ski. – Projektu budżetu miasta nigdy nie tworzy się 
w ten sposób, że np. 1 mln zł podatku od nierucho-
mości idzie na ten cel, a 1,5 mln na inny. Z jednej 
strony zestawiamy globalne dochody, z drugiej 
wszystkie wydatki – przypominał W. Wardziński. 
Prezydent poinformował, że przyrost dochodów  
z tytułu podatków majątkowych oszacowano na ok. 
1,2 mln zł w skali roku. – Co do przeznaczenia tych 
pieniędzy, to wystarczy spojrzeć na potrzeby edu-
kacji. Wszyscy państwo przed chwilą podnieśliście 
zgodnie ręce za zmianami w budżecie, a co  
w nich było? Między innymi doszacowanie wydat-
ków oświaty na ponad 1,4 mln. Żeby utrzymywać 
oświatę na odpowiednim poziomie w tym roku do-



ciechanów

www.umciechanow.plwww.umciechanow.pl

Samorządu Miasta ciechanów
gazeta7gazeta

Samorządu Miasta6

Podczas październikowej sesji Rady Miasta jednomyślnie przegłosowano przy-
stąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Dolina Łydyni”. Obowiązujący dziś plan został uchwalony  
w 2004 r. Proponowana zmiana dotyczy 5 działek, zajmujących 2,3 ha w rejo-
nie ul. 17 Stycznia i Jesionowej. – Projekt zmian dotyczy tylko tego określonego 
terenu, głównie dawnego basenu odkrytego przy ul. 17 Stycznia. Dzisiaj  

w planie jest tam przewidzia-
na zabudowa wyłącznie do 
obsługi ruchu turystycznego, 
hotelowa. Zmiana przeznacze-
nia może uatrakcyjnić ofertę 
miasta, bo dziś nie ma zain-
teresowania budową w tym 
miejscu hotelu. Liczymy, że 
zmiana planu w tym zakre-
sie będzie procesem szybkim, 
sprawnie przeprowadzonym  
– poinformowała zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz.

E.B.

Trwa odbiór techniczny nowowybudowanej części ratusza. Niebawem 
przeniesie się do niego część wydziałów Urzędu Miasta, między innymi 
te, które dziś mieszczą się daleko od ratusza. Dla mieszkańców będzie 
to spore ułatwienie, bo większość spraw będzie można załatwić w jed-
nym miejscu.

W tym roku mieszkańcy zgłosili posesje  
w czterech kategoriach. W kategorii budynków 
mieszkalnych, wielorodzinnych I nagrodę  
i 500 zł otrzymali państwo Mirosława i Bole-
sław Dymkowscy z ul. Sienkiewicza 42/2. Dru-
gą nagrodę i 400 zł zdobył Mieczysław Węgle-
wicz (ul. Sienkiewicza 31/1B). III nagroda (300 
zł) przypadła Wspólnocie Kolejarzy  
z ul. 17 Stycznia 82. W wyróżnienie – dyplom  
i sadzonkę ozdobnego krzewu otrzymała 
Wspólnota Mieszkaniowa nr 2 (ul. Gwardii  
Ludowej 14).
W kategorii budynków jednorodzinnych I na-
grodę (500 zł) zdobyli państwo Magdalena  
i Wojciech Kowalewscy mieszkający przy  
ul. Wiklinowej 5. Dwie równorzędne drugie na-
grody po 400 zł przypadły Krystynie Brym  
z ul. Konwerskiego 15 oraz Małgorzacie i Mar-
kowi Brolewicz z ul. Tatarskiej 15. Trzecie 
miejsce i 300 zł otrzymali: Edyta Kapczyńska  

15 edycja konkursu na najładniejszą posesję wyłoniła kolejnych sympatyków ogro-
dowego zacisza. Zgłoszone obiekty co roku ocenia jury pod przewodnictwem za-
stępcy prezydenta Ewy Gładysz, złożone z pracowników Wydziału Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska oraz szefa wydziału promocji. 

Wybrano najładniejsze posesje

Powstają dokumentacje  
budowy kolejnych dróg

z ul. Płońskiej 167 oraz Elżbieta i Stanisław 
Kasiakowie z ul. Wyzwolenia 24. 
W kategorii obiekty użyteczności publicznej 
wyróżnienie (dyplom i sadzonkę) otrzymała 
Dorota Dobrydnio z ul. Płońskiej 51.
W kategorii balkonów i ogródków I nagroda 
(300 zł) trafiła do Marioli i Piotra Łęgowskich  
z ul. Gwardii Ludowej 1/17, druga (200 zł)  
– do Krzysztofa Brzozowskiego z ul. Armii 
Krajowej 39/2. Komisja przyznała także wyróż-
nienia (dyplom i sadzonkę) Adamowi Zygner-
skiemu z ul. Szwanke 14/50, Walentynie Prze-
tackiej i Jadwidze Rogowskiej z ul. 17 Stycznia 
21, Agacie i Jackowi Pawłowskim  
z ul. Warszawskiej 43 oraz SMLW Mazowsze 
(ul. Reutta 13). 
Łączna kwota nagród w konkursie to 3 600 zł. 
Wypłacona jest z budżetu miasta, z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

P.H.

Rejony, w których położone są ulice objęte planami
Prace na odcinku od ul. Śmiecińskiej

Eurovia rozpoczęła prace drogowe i budowę kanalizacji deszczowej na no-
wych odcinkach – od ulicy Kwiatowej przez skrzyżowanie z ulicą Śmiecińską, 
ul. Siewną i skrzyżowanie z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Klonowskiego. 
Mimo, że roboty trwają na obszarach poza istniejącymi skrzyżowaniami należy 
się spodziewać utrudnień w ruchu. Będą je powodowały ciężkie samochody 
transportujące ziemię, piasek i rury oraz sprzęt drogowy.

Widok od strony ul. Nadrzecznej

I miejsce w kategorii budynki jednorodzinne

I miejsce w kategorii budynki wielorodzinne

Ul. Krubińska

I miejsce w kategorii balkony

Miasto kończy dużą inwestycję

Prace wewnątrz budynku dobiegają końca, pozostało jeszcze wyposażenie biur. Po-
rządkowane jest otoczenie ratusza. Nie będzie wyburzany ceglany mur od strony ul. 
Wodnej. Wprawdzie nie jest on obiektem zabytkowym, ale znajduje się na obszarze 
objętym ochroną konserwatora zabytków. Na temat jego przyszłości musiał się wy-
powiedzieć konserwator, który zadecydował, że mur pozostanie. Wyraził natomiast 
zgodę na wyburzenie starego muru od strony ul. Nadrzecznej. Zastąpi go nowocze-
sne ogrodzenie.                                                                                                       A.G.

Świetlik z samoczyszczącego szkła zamontowany w dachu zapewni dostęp dziennego światła

Do połowy grudnia powstanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy  
i przebudowy 9 ulic w rejonie Kargoszyna. Powstaną 3 projekty. Pierwszy obejmie uli-
ce: Lechonia, Słonimskiego, Gombrowicza i Żeromskiego, drugi – Klonową, Lipową, 
Świerkową i Zacisze, trzeci – ulicę Morawskiej. Dokumentacje wykona i obejmie budo-
wę nadzorem autorskim firma Projektowanie Komunikacyjne, KOM-PROJEKT S.C.  
z Makowa Mazowieckiego za łączną kwotę blisko 110 tys. zł.

A.G.

Miejski samorząd otrzyma 2 735 000 zł na budowę kanalizacji deszczowej.  Cał-
kowity koszty budowy kanalizacji to ponad 3 107 000 zł. Zakres inwestycji jest tak 
duży, że mieszkańcy narażeni są na duże utrudnienia. Wykonawca inwestycji firma 
PRASBET informuje o możliwości okresowego, nawet całkowitego zamykania ru-
chu na ulicach. – Wytrzymamy, bo za rok w końcu tu będziemy mieli porządne drogi 
i chodniki. Już myślałem, że tego nie doczekam – mówi jeden z mieszkańców „sta-
rego” Krubina. Rok temu na ulicach tej dzielnicy zbudowano kanalizację sanitarną. 
W 2013 roku pozostanie położyć kostkę i asfalt, przebudowana będzie infrastruktura 
telekomunikacyjna, sieć gazowa i przyłącza wodociągowe. Powstanie też nowocze-
sne energooszczędne oświetlenie uliczne.

A.G.

Po czasowych utrudnieniach 
będą piękne ulice

Na Krubinie prace idą bardzo sprawnie. W ulicach: Krubińskiej, Cera-
micznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej i Żurawiej powstaje kanalizacja desz-
czowa. Prace muszą zakończyć się do końca roku, wtedy miasto może 
liczyć na umorzenie 15% pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nabiera tempa budowa mostu między ulicami Wojska Polskiego i Gostkow-
ską. Posadowiony został na palach wierconych. Wykonywane są fundamenty 
spinające pale. Rośnie most na Bielinie. Trwa zbrojenie poziomej konstrukcji 
przeprawy. Na początek grudnia planowane jest betonowanie.

P.H.

Pętla – ruszyły prace na nowych odcinkach 
Szansa na zagospodarowanie 
terenu po dawnym basenie

Most na Bielinie

Ewa Gładysz przedstawia proponowaną zmianę 
w planie

Laureaci konkursu 
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PLANETA maluje
Na zlecenie Urzędu Miasta warszawska firma PLANETA wprowadzi-
ła nowe oznakowanie miejsc parkingowych w ul. Gwardii Ludowej. 
Ponadto na bieżąco wprowadza i prostuje zniszczone znaki drogowe.

Remonty dróg
Na przełomie paździer-
nika i listopada firma 
Delta – Ciechanów 
dokonała remontów ul. 
Kolbego, Żurawskiego 
i Opinogórskiej. Stan 
dróg gruntowych też 
został poprawiony. Wy-
remontowano newral-
giczne fragmenty ul.: 
Wesołej, Bukietowej, 
Komunalnej, Podleśnej, 
Traugutta, Gostkowskiej, 
Łukasiewicza, Okopowej, Zielonej, Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Św, Anny, Św, Marka, Św. St. Kostki oraz ul. Św. Franciszka.

Zgłoś awarię oświetlenia ulicznego
Bieżącym utrzymaniem sieci oświetlenia ulicznego na terenie Cie-
chanowazajmuje się Spółka ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., Biuro 
Regionalne w Płocku. Prosimy mieszkańców o zgłaszanie wszelkich 
awarii oświetlenia ulicznego do Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska tel. (23) 674 92 84 lub 674 93 06, a także pod 
czynny całodobowo numer wykonawcy usługi 801 800 103. 

Czyszczenie kanalizacji
Trwa czyszczenie kanalizacji deszczowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem wpustów deszczowych w dzielnicy Bloki.

Zrekultywowano składowisko na Kargoszynie
Zakończyły się prace na terenie byłego składowiska odpadów przy  
ul. Kargoszyńskiej. – W ramach rekultywacji prowadzonej kilka lat 
m.in. : zabezpieczono teren przed niekontrolowanym wwożeniem 
odpadów, wykonano otwór do kontroli jakości wody, umieszczono 
bierne studnie odgazowujące, nawieziono glinę i czystą ziemię oraz 
zniwelowano skarpy – wyjaśnia Teresa Horbacz-Kowalska, pracow-
nik Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. Na ponad 
3,2 ha terenie zasadzonych zostało ponad 7 tys. sadzonek iglastych  
i liściastych oraz drzew i krzewów. – Część nasadzeń wykonaliśmy na 
wiosnę, resztę w październiku. To był ostatni etap zagospodarowania 
rekultywowanego tereny – dodaje T. Horbacz-Kowalska.    

             P.H.

Z prac  
Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony ŚrodowiskaCzęścią ciechanowskich ulic opieku-

je się gmina miejska, za swoje ulice 
odpowiadają też zarządcy: powiato-
wy, wojewódzki i krajowy. Za chodni-
ki przylegające do posesji odpowiadają 
mieszkańcy. Każdy z czterech właści-
cieli dba o zimowe utrzymanie dróg we-
dług określonych standardów. Określają 
one docelowy stan dobrze utrzymanej 
drogi oraz dopuszczalne odstępstwa, na 
przykład kiedy obfite, długotrwałe opa-
dy śniegu uniemożliwiają szybkie  i sku-
teczne odśnieżenie. Wyższymi standar-
dami odśnieżania (najwyższy standard 
to I) obejmuje się drogi z intensywnym 
ruchem kołowym, zapewniające miastu 
drożność komunikacyjną, drogi przy-
szpitalne, a także te, po których jeżdżą 
autobusy. 

• drogi gminne
O przejezdność dróg miejskich na tere-
nie Ciechanowa zatroszczy się Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych. Przedsię-
biorstwo ma do dyspozycji: samochód 
ciężarowy wyposażony w pług, 2 samo-
chody z pługami i posypywarkami, cią-
gnik z pługiem odśnieżającym, ciągnik  
z naczepą piaskarki i pługiem, łado-
warkę do załadunku soli i urządzenie 
do wytwarzania solanki. W razie uwag, 
można dzwonić tel. (23) 672 23 05, 672 
22 42 wew. 103 lub do Urzędu Miasta  
w dni robocze tel. (23) 674 92 84.

Drogi w czasie zimy  
– standardy odśnieżania

• drogi powiatowe
Za stan dróg zarządzanych przez starostę, 
a położonych w granicach miasta, odpo-
wiada Powiatowy Zarząd Dróg. PZD zaj-
mie się zimowym utrzymaniem ulic: Kra-
szewskiego, Mazowieckiej, Niechodzkiej, 
Śmiecińskiej, Widnej (od Granicznej do 
Leśnej), Kargoszyńskiej (od Gostkow-
skiej do Asnyka), Sońskiej, Kwiatowej, 
Leśnej, Nużewskiej, Kąckiej i Towaro-
wej. Telefony kontaktowe w sprawie zi-
mowego utrzymania dróg do PZD Obwód 
Drogowy przy ul. Mazowieckiej 7  
– (23) 672 54 14 lub 673 78 15.

• drogi pod nadzorem  
marszałka województwa
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie Rejon Drogowy Ciecha-
nów odpowiada za stan dróg wojewódz-

kich nr 615, 616 i 617. Informacje  
w sprawie zimowego utrzymania tych 
ulic można uzyskać pod numerem telefo-
nu (23) 673 44 11.

• drogi krajowe
O przejezdność dwóch krajówek przebie-
gających przez Ciechanów dba Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 
Droga krajowa nr 50 w granicach miasta 
to ulice: Kasprzaka, Płońska i 11 Pułku 
Ułanów Legionowych. Krajowa „60” bie-
gnie ul. Płocką, Tatarską i Pułtuską. Kon-
takt: (23) 654 49 20  lub 654 96 56.                         

  
red.

Ustawa ta ma zagwarantować dział-
kowcom zachowanie prawa do: dział-
ki, zwolnienia z czynszu dzierżaw-
nego, własności majątku na działce, 
zwolnienia z podatków, charakteru  
i funkcji ogrodów, pełną swobodę 
zrzeszania oraz odszkodowania i dział-
kę zamienną przy likwidacji ogrodu. 
Aby projekt mógł trafić pod obrady 
Sejmu, do 5 lutego 2013 r. musi się 

Działkowcy zbierają podpisy
5 listopada marszałek Sejmu ewa kopacz podpisała postanowienie  
o utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej Projektu ustawy  
o Rodzinnych Ogrodach działkowych. Rozpoczęto kampanię promo-
cyjną oraz zbieranie podpisów pod projektem nowej ustawy.

pod nim podpisać co najmniej 100 tys. 
osób. Podpisy mogą składać wszyscy 
pełnoletni obywatele. Szczegółową listę 
punktów konsultacyjnych i zbierania 
podpisów można znaleźć na stronach 
internetowych www.ocalmyogrody.pl 
lub www.pzd.pl. Podpisy zbierane są 
w siedzibach wszystkich Okręgowych 
Zarzdów PZD oraz w rodzinnych ogro-
dach działkowych.           

              P.H.

Większa opłata 
za posiadanie psa
O 4 zł wzrośnie oplata od posiadanego psa.  W 2013 roku stawka będzie 
wynosić 48 zł za pierwszego pupila i 24 zł za każdego kolejnego. Opła-
ty nie pobiera się od: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
osób powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo 
domowe oraz płatników podatku rolnego. Opłatę należy uiścić  
do 31 marca. Dochód z niej to dla miasta około 81 tys. rocznie. 

K.D.

Ul. Św. Franciszka
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Bezpłatne badania  
dla mieszkańców 

Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna 
zaprasza na bezpłatne te-
sty na wirusowe zapalenie 
wątroby typu C. Bada-
nia będą prowadzone do 

wyczerpania puli testów w wybranych punktach pobierania krwi. 
Mogą z nich skorzystać mieszkańcy Ciechanowa w wieku od  
18 do 60 lat, którzy nie byli leczeni na tę podstępną chorobę, któ-
ra może długo nie dawać żadnych objawów. Warunkiem jest oka-
zanie dowodu tożsamości podczas rejestracji.
adresy punktów pobierania krwi do badania:
1. Centrum Medyczne ESKULAP, ul. Narutowicza 8, od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-10.30,  tel. (23) 672 20 00
2. NZOZ MEDICUS, ul. Spółdzielcza 2, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00-9.30, tel. (23) 673 22 32
3. Poradnia Rodzinna PULS, ul. M. Ranieckiej 4, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00- 9.30 , tel. (23) 672 97 87
4. NZOZ RODZINA, ul. Armii Krajowej 18 A, od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-9.30 , 
tel. (23) 672-35-32
5. Przychodnia Lekarska VITA-MED, ul. Sienkiewicza 71 B, od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-9.30 , tel. (23) 672 32 50
6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Sienkiewi-
cza 27, czwartki w godz. 14.00-17.00, piątki w godz. 12.00-17.00, 
tel. (23) 672 33  13 (14)

oprac. K.D.

paczka.pl darczyńcy mogą przeczytać krót-
ką historię rodziny, przejrzeć listę potrzeb-
nych im rzeczy i wybrać komu chcą pomóc. 
Przygotowana paczka trafi do rodziny pod-
czas finału akcji w połowie grudnia. Szla-
chetna Paczka pomaga przede wszystkim 
rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie 
wychowującym dzieci, rodzinom,  
w których jest choroba i niepełnospraw-
ność, a także osobom starszym i osamotnio-
nym. W ubiegłym roku swoje paczki przy-
gotował Urząd Miasta oraz Rada Miasta 
Ciechanów. Aby zostać darczyńcą należy 
zarejestrować się na stronie akcji.

P.H.

„Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lep-
sze” – to hasło tegorocznej akcji. – Inspiru-
jemy ludzi aby stawali się bohaterami. Two-
rzymy system pomnażania dobra, w którym 
człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi 
i przygotowuje konkretną pomoc. Bohater-
stwo polega na przekraczaniu swojego świa-
ta, swoich spraw i swojej rodziny, to dotyczy 
i wolontariuszy i darczyńców – tak tłumaczy 
hasło tegorocznej akcji Marzena Lentowsz-
czyk, koordynator regionalnego projektu. 
Paczka to żywność, środki czystości, odzież, 
artykuły szkolne, sprzęt RTV i AGD, ale 
też rzeczy, które spełniają małe marzenia 
zwykłych ludzi. Na stronie www.szlachetna-

II Ciechanowski  
Marsz Nordic Walking za nami

– Nordic walking to świetny sposób na 
zwiększenie sprawności fizycznej, mam 
problemy z kręgosłupem, a po takim mar-
szu czuję się jak nowo narodzona – mówi 
p. Anna, uczestniczka marszu. Do udzia-
łu zgłosiło się ponad 40 osób. Rozgrzewkę 
na płycie miejskiego stadionu poprowadził 
Krzysztof Człapski. Osoby, dla których im-
preza była pierwszym spotkaniem z nordic 
walking miały okazję nauczyć się podstawo-
wej techniki marszu – objaśnił ją Józef Brze-
zina – mistrz Polski w tej dziedzinie. Mimo 
niesprzyjającej aury – intensywnie padał 
śnieg – żaden z uczestników nie zrezygno-

wał z marszu. Wszyscy uczestnicy  
w komplecie przeszli parkiem wzdłuż rzeki 
Łydyni aby później wrócić deptakiem na 
stadion. – Chętni wzięli udział w zawodach 
na czas na odcinku 4 kilometrów – mówi 
K. Człapski. Wśród kobiet najszybsza była 
Ewa Brzezina. Tuż za nią uplasowała się 
Żaneta Brzoza, trzecia była Ola Leszczyń-
ska. W pojedynku mężczyzn zwyciężył 
Józef Brzezina przed Arturem Waśniew-
skim i Mirosławem Smyczkiem. Uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, 
sfinansowane przez Urząd Miasta. W zorga-
nizowaniu marszu pomógł MOSiR.

P.H.

Pani

Ewie Szeludze
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

OJCA
składają

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów 

aktywnie spędzać czas można w każdym wieku i w każdą pogodę. 27 paździer-
nika odbył się ii Ciechanowski marsz nordic Walking, zainicjowany przez 
krzysztofa Człapskiego, wicemistrza Polski w tej nowej dyscyplinie.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski program pomocy rodzinom  
w potrzebie. W Ciechanowie działa od trzech lat. do tej pory udało 
się pomóc blisko 40 rodzinom. W tym roku w akcję zaangażowało 
się aż 34 wolontariuszy. Teraz czekamy tylko na darczyńców.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 20.11.2012 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego „dOLina łYdYni” 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 25 października 2012 
r. uchwały nr 282/XXIV/2012 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „DOLINA ŁYDYNI” dla terenu położonego 
po północnej stronie ul. 17 Stycznia, oznaczonego na rysun-
ku obowiązującego planu symbolem 2 UT (działki nr: 1191/6, 
1191/4, 1191/5 oraz cześć działki nr 1191/7). Zainteresowa-
ni mogą składać wnioski do zmiany ww. planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Ciecha-
nów, 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1 w terminie do dnia 19 
grudnia.2012 r. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz ozna-
czenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowych informa-
cji udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, 
pokój nr: 301, 310, 311, tel. (23) 674 92 39.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

Brązowy Michał Brym
W dniach 10-11 listopada w chorwackim Zagrzebiu rozegra-
no 18. Międzynarodowy Turniej Croatia Open w Taekwondo 
Olimpijskim. Wystartowało w nim ponad 1300 zawodników  
i zawodniczek z reprezentacji narodowych i klubowych ca-
łego świata. Bardzo dobry występ zanotował wychowanek 
Miejskiego Ogniska TKKF Promyk Michał Brym. Ciecha-
nowianin wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej 
55kg. Michał pokonał Emila Vedela z Danii (8:7), Eduardo 
Frankforda z Austrii (10:5) i reprezentanta Polski Konrada 
Skalskiego (6:4). Wejście do finału przegrał ze zwycięzcą tej 
kategorii, Chorwatem Marko Malkowicem (6:3).
M. Brym trenuje taekwondo od siódmego roku życia. Ćwi-
czy pod okiem trenera Radosława Lisowskiego. Od 4 lat jest 
członkiem Kadry Narodowej. Chodzi do pierwszej klasy  
I Liceum Ogólnokształcącego.

Poszukiwani szlachetni darczyńcy
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Kino

Zapowiedzi kulturalne
– GRUDZIEŃ

• 5 i 12.XII godz. 19.00 – Festiwal Filmowy 
„HumanDOC” /Kawiarnia Artystyczna/
• Filmy: „Operacja Argo”, „Obława”, „Anna 
Karenina”, „Gdzie jest Nemo” (3D), „Dino-
mama” (3D), „Asterix i Obelix: W służbie 
Jej Królewskiej Mości” (3D), „Renifer Niko 
ratuje brata” (3D), „Hotel Transylwania” 
(3D), „Apokalipsa”.

Spotkania

Wystawy

Koncerty

Konkursy

• XII – „Plakat filmowy” – 100-lecie kina  
w Ciechanowie /Galeria im. B. Biegasa/
• do 12 XII –  wystawa biograficzna 
Zygmunta Szczepankowskiego /Galeria im. 
Z. Szczepankowskiego/  
• XII – „Pejzaż wsi i życie codzienne jej 
mieszkańców w malarstwie polskim przełomu 
XIX i XX wieku” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
• wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
/ul. Kicińskiego 21/23, Batalionów 
Chłopskich 15, Sempołowskiej 19, Reutta 
13/: 1. XII – 105. rocznica urodzin Ignacego 
Mościckiego, 3.XII – 155. rocznica urodzin 
Josepha Conrada, 5.XII – 145. rocznica 
urodzin Józefa Piłsudskiego, 23.XII – 70. 
rocznica urodzin Krystyny Kofty.

• 3.XII godz. 19.00 –  widowisko taneczno-
muzyczne „Wokół zamku… historia prawdzi-
wa?” /sala widowiskowa PCKiSz/
• 28.XII godz. 17.00 – koncert noworoczny  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• 31.XII godz. 22.00 – sylwester pod ratu-
szem /Plac Jana Pawła II/

• 14.XII – Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolę-
dować Małemu” /COEK „Studio”/

oprac. K.D.

• 1.XII godz. 10.30 –  warsztaty jogi dy-
namicznej z Radkiem Rychlikiem /COEK 
„Studio” /
• 13.XII godz. 17.00 –  spotkanie Zofią Ko-
sińską – filologiem i pedagogiem oraz specja-
listą z  zakresu savoirvivre /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• 17.XII godz. 10.00-15.00 –  jarmark Bożo-
narodzeniowy /Kawiarnia Artystyczna/

27 października w Gimnazjum Nr 1 
rozegrany został III Turniej Tenisa Sto-
łowego Pracowników Oświaty  
o Puchar Prezydenta Miasta Ciecha-
nów. Uczestnikami turnieju były 3-oso-
bowe drużyny, reprezentujące szkoły 
z terenu miasta i powiatu. Każdy mecz 
składał się z jednej gry pojedynczej 
kobiet, dwóch gier pojedynczych męż-
czyzn i gry podwójnej mix. Zwyciężyło 
I Liceum Ogólnokształcące w Ciecha-
nowie. Przedstawiciele miejskich szkół 
walczyli dzielnie i ostatecznie drużyna 
Gimnazjum Nr 1 uplasowała się na 4. 
miejscu, a 6 i 7 pozycję zajęły kolejno 
Miejski Zespół Szkół Nr 1 i Gimna-
zjum Nr 1. Organizatorzy dziękują To-
warzystwu Sportowemu Ciechanów za 
obsługę sędziowską                  

 red.

Nauczycielska rywalizacja integruje

Warsztaty jogi 
dynamicznej w STUDIO
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO prowadzi zapisy na warsztaty jogi 
dynamicznej z Radkiem Rychlikiem. Zajęcia 
z nauczycielem i twórcą pierwszej w Polsce 
szkoły jogi asztanga winjasa zostaną popro-
wadzone 1 grudnia o godz. 10.30. Oferta 
skierowana jest do osób początkujących oraz 
wcześniej ćwiczących jogę. Szczegóły pod nu-
merem tel. (23) 672 55 04.

10 listopada odbyła się I Miejska Wędrówka Fotogra-
ficzna po nieistniejącym sztetlu. 70 lat temu,  
w listopadzie, Niemcy wywieźli z Ciechanowa ostat-
nich Żydów do obozów koncentracyjnych i zagłady, 
kładąc ostateczny kres kilkuwiekowej 
współegzystencji polskich i żydowskich 
mieszkańców miasta. Bywały  
w jego historii okresy, że tych drugich 
było nawet więcej. Dziś po ciechanow-
skich Żydach, poza pomnikiem na cmen-
tarzu na Aleksandrówce, wystawionym 
zmarłym i zamordowanym przez ocala-
łych z zagłady, nie pozostał żaden ślad. 
Chodząc po nowych ulicach, których 
część wytyczona została przez okupa-
cyjnych planistów Zichenau, należało 
uruchomić wyobraźnię. Zobaczyć stary, 
brukowany rynek, rzędy kramów, wokół 
małe sklepiki, drewniane domy wzdłuż 
dawnej ulicy Targowej, synagogę za-
miast placu zabaw i osiedlowej uliczki 
tuż za Halą Pułtuską. Jedynie na ul. Nadrzecznej stoi 
jeszcze budynek dawnej Powszechnej Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 dla dzieci żydowskich, przed wojną 
własność rodziny Kalfusów. W odtwarzaniu dawnych 
obrazów pomógł Grzegorz Kęsik (jeden z twórców 
strony internetowej: architektura-ciechanowa.pl). 
Grupa kilkunastu osób, która skorzystała z zaprosze-
nia na fotograficzny spacer, rozpoczęła wędrówkę 
spod ratusza, który co warto przypomnieć, został  
w latach 40. XIX wieku wybudowany przez Lejzora 
Grunberga, żydowskiego przedsiębiorcę budowlane-

Fotospacer śladami  
ciechanowskich Żydów

go z Przasnysza (zob.: R. Małowiecki, Historia ra-
tusza w Ciechanowie). Spacer zakończono  
w miejscu, gdzie przed wojną stał dom rodziny Ro-
botów, na początku ul. Warszawskiej. Roza Robota, 

absolwentka szkoły powszechnej na Nadrzecznej, 
znana jest w świecie jako bohaterka powstania  
w Auschwitz. Po przeciwnej stronie, w budynku 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej, od 11 lat znajduje 
się stała ekspozycja judaików. 
Fotografie wykonane podczas wędrówki, uzupeł-
nione archiwalnymi zdjeciami, zostaną pokazane  
na wystawie w Oddziale Zbiorów Naukowych i Re-
gionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl.  
J. Piłsudskiego 1. 

Mirosława Lewandowska-Wołosz

„Motylki” obchodziły „Dzień czekolady” 
14 listopada w Miejskim Przedszkolu 
Nr 5 w grupie 5-letnich dzieci święto-
wano „Dzień Czekolady”. Tego dnia 
nawet największe niejadki były szczę-
śliwe. Przedszkolaki wzięły udział  
w konkursie, podczas którego rozpo-
znawały smaki „Ptasiego mleczka”, 
a następnie wykonywały z użyciem 
czekolady fantazyjne makijaże na 
swoich twarzach. Największą atrakcją 
był poczęstunek. Wszystkie „łasuchy” 
objadały się do woli słodkościami,  
a potem tańczyły przy „czekolado-
wych piosenkach”. red.



www.umciechanow.pl

11gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Związek małżeński zawarli 23 października 1957 roku. Pani 
Wiesława urodziła się w 1934 r. Pracowała w Powiatowym,  
a następnie Wojewódzkim Zarządzie Gminnych Spółdziel-
ni. Pan Winicjusz urodził się w 1935 r. Pracował w Urzędzie 
Powiatowym, później w Rejonowym Przedsiębiorstwie Me-
lioracyjnym i Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Rolnych. 
Został odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, 
Złotą Odznaką za Zwalczanie Powodzi oraz medalem Zasłu-
żony dla Województwa Ciechanowskiego.      
Prezydent Waldemar Wardziński wręczył jubilatom pamiąt-
kowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Były 
lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

K.D.

Dla małych miłośników przyrody ze 
Szkoły Podstawowej Nr 3 październik był 
szczególnym miesiącem. 10 października, 
w Święto Drzewa dzieci z koła przyrod-
niczego oraz koła Ligi Ochrony Przyrody 
posadziły wokół szkoły10 drzew. Zazna-
czyły w ten sposób swój udział  
w światowej kampanii Miliard Drzew 
dla Planety, zainicjowanej przez Organi-
zację Narodów Zjednoczonych. Szkołę 
udekorowano gazetkami przyrodniczymi, 

„Trójka” 
sadzi drzewa

Co roku z powierzchni Ziemi znika 
13 mln ha lasów. To wielka strata dla 
człowieka, bo drzewa, jako największe 
rośliny na ziemi produkują najwięcej 
tlenu i pochłaniają dwutlenek węgla. 
Obliczono, że 100 drzew usuwa z at-
mosfery 454 kg zanieczyszczeń rocz-
nie, a właściwie posadzone drzewa 
i krzewy redukują hałas nawet o 50%.

pasjonaci przyrody przygotowali 
prace plastyczne o tematyce eko-
logicznej, ktore ozdobiły drzewo 
w szkolnym ogródku przyrod-
niczym. 24 października dzieci 
odwiedziły jeden z niewielu 
ciechanowskich pomników przy-
rody – rozłożysty kasztanowiec 
rosnący przy ul. Śmiecińskiej. 
Chcąc chronić drzewo przed 
szkodnikiem szrotówkiem kasz-

tanowcowiaczkiem członkowie koła LOP 
zebrali opadłe liście.
Dzieciaki i ich opiekunowie dziękują Nadle-
śnictwu Ciechanów za piękne sadzonki  
drzew.                                      

 A.G.

Kiedy tajny rząd – ONI właśnie – przejmie władzę, 
leniwe i wygodne życie pary bohaterów, Kaliksta 
Bałandaszka i Spiki Tremendosy, legnie w gru-
zach. Zniszczone zostaną wszelkie przejawy sztuki 
i dowolność interpretacji: od malarstwa, rzeźby po 
muzykę i teatr. W perspektywie, jak możemy się 
domyślać, również wszelka indywidualność i od-
mienność w każdej sferze życia. Co gorsza ta tzw. 
rewolucja jest dziełem miałkiego towarzystwa, peł-

Wszechobecni ONI
Wieczory 19 i 20 listopada warto było spędzić oddając się sztuce  „Oni” 
Witkacego,  najnowszej premierze Teatru exodus. dramat z 1920 roku  
po raz kolejny potwierdza błyskotliwość i wizjonerstwo autora oraz pomy-
słowość i talent ciechanowskich twórców. 

nego kompleksów, które połączyły 
osobiste, urojone krzywdy  
i niespełnione marzenia. Zazdrość 
po prostu. Siły im nie brakuje, 
rozum dawno ich opuścił. Ta hi-
storia opowiedziana przez Teatr 
Exodus budzi emocje i zmusza 
do zastanowienia. Aktorzy – jak 
zawsze – znakomici. Bożena Za-

górska-Arumiń-
ska  w popisowej 
roli Spiki: raz na 
granicy histerii (i burleski, która 
jej bohaterkę doprowadzi nomen 
omen do śmierci), raz zdystan-
sowana i usiłująca znaleźć jakiś 
porządek w tym szaleństwie. 
Konrad Gortad jako Bałandaszek, 
bogaty, więc spokojny o przy-
szłość, znawca sztuki, którego 
jednak życie szybko sprowadzi na 
ziemię. Fantastyczny Rafał Ka-
czorek jako Melchior Abłoputo, 
przebiegły pułkownik kryjący się 
pod maską brata łaty po złej stro-
nie. Groźny i zarazem groteskowy 
Seraskier Banga Tefuan (Rado-
sław Wiernicki), który najbardziej 
kojarzył mi się z towarzystwem 
obłąkanych polityków. Żmijowa-

te i nieszczęśliwe, jak się okazało, Rosika Prangier 
i Protruda Ballafresco (Katarzyna Frankowska i 
Kinga Siwkowska), kompletnie już zautomatyzo-
wani Żołnierze Policji (Mateusz Matosek i Tomasz 
Orzoł), ekspresyjne debiutantki Maria Pietrzak (słu-
żąca Ficia) i Anna Stępień (kucharka Marianna).  
I wreszcie siła napędowa całej tej machiny wio-
zącej ciechanowskich widzów ku sztuce – reży-
ser Katarzyna Dąbrowska. Najpierw przygotowała 
adaptację dramatu: z prawie trzydziestoosobowej 
obsady skroiła ją do dziesięciu ról. Potem przygoto-
wała aktorów, a w rezultacie przedstawienie, które 
mam nadzieję, sprawiło i aktorom, i widzom dużo 
satysfakcji. 

Małgorzata Grzelak

Spektakl został zrealizowany w dużej mierze ze środ-
ków konkursowych, przyznanych Stowarzyszeniu 
Akademia Kultury przez Prezydenta Ciechanowa.

Salon wielkiego estety. Od lewej: Bałandaszek (K. Gortad), Marianna 
 (A. Stępień) i Spika (B. Zagórska-Arumińska)

Obsesyjny taniec ONYCH. Na  pierwszym planie Rosika (K. Frankowska),  
w tle: Tefuan (R. Wiernicki), Protruda (K. Siwkowska) i płk Abłoputo  
(R. Kaczorek)

55-lecie ślubu
20 października w urzędzie Stanu Cywilnego rocz-
nicę 55-lecia ślubu świętowali Wiesława i Winicjusz 
miziołek. Obije są rodowitymi ciechanowianami. 



Cytat miesiąca
Październikowa sesja, radni omawiają estetykę i stan sanitarny miasta. Radny Zdzisław dą-
browski: – Szanujmy otoczenie, szanujmy siebie a naprawianie świata zaczynajmy od wypasto-
wania rano butów.

Radosne  
Święto Niepodległości 

Pieśni w wykonaniu harcerzy, występ Ludo-
wego Zespołu artystycznego „Ciechanów”, 
msza w intencji ojczyzny, apel pamięci, zło-
żenie wieńców pod pomnikiem marszałka 

józefa Piłsudskiego, „urodziny niepodległej” i koncert Chóru Victoria – to program 
uroczystości, które odbyły się w Ciechanowie w 94. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

„Wieczór z dreszczykiem” na stałe wpisał się kalendarz 
imprez Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
„Studio”. 9 listopada dla dzieci przygotowano gry  
i zagadki, emocji dostarczyło też układanie wielkofor-
matowych puzzli oraz projekcja filmu „Rodzina Adam-
sów 2”. Uczestnicy zabawy otrzymali lizaki, które 
ufundował Urząd Miasta.

K.D.

Zabawa z dreszczykiem 

10 i 11 listopada w naszym mieście upłynęły 
w radosnej i patriotycznej atmosferze.  
W obchodach uczestniczyli samorządowcy, 
parlamentarzyści, kombatanci, przedstawi-
ciele ugrupowań politycznych, delegacje 
szkół, służby mundurowe i harcerze. Licznie 
stawili się też mieszkańcy Ciechanowa. Wie-
le osób przystroiło się w przygotowane przez 
Urząd Miasta kotyliony i kokardy. – W imię 
polskiej suwerenności, odzyskanie której 
kosztowało życie tysięcy naszych rodaków, 
brońmy naszej ojczyzny przed rujnującymi 
podziałami. Prowadźmy nie agresywne mo-

nologi, lecz rozumny dialog. Wyciągajmy rękę do 
narodowej zgody – to będzie najmocniejsze spoiwo 
niepodległości i źródło siły państwa polskiego – po-
wiedział w okolicznościowym przemówieniu pre-
zydent Waldemar Wardziński. 
Uroczystości z Placu Piłsudskiego przeniosły się 
przed ratusz, gdzie świętowano urodziny niepodle-
głej Polski. Zawarczały motocykle, zagrała Miejska 
Orkiestra Dęta,  LZA „Ciechanów” zaprosił wszyst-
kich do poloneza. Były zabawy i konkursy dla naj-
młodszych. Prezydent oraz wolontariusze pokroili 
biało-czerwony tort. Spod ratusza wyruszył marsz 
wolności nordic walking. Na koniec w kościele far-

nym Chór Victoria dał 
koncert pieśni patrio-
tycznych. 
Organizatorem ob-
chodów był Prezydent 
Miasta Ciechanów we 
współpracy z Miejsko-
Gminnym Związkiem 
Drużyn ZHP, Centrum 
Wolontariatu oraz or-
ganizacjami społeczno-
kulturalnymi.  

K.D. 

16 listopada w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO wystąpili uczestnicy Przeglądu Teatru Jed-
nego Aktora „AGON”. Prezentacje były oceniane  
w 3. kategoriach wiekowych. Spośród przedstawicieli 
szkół podstawowych klas IV-VI trzy równorzędne nagro-
dy zdobyły: Alicja Szemplińska, Aleksandra Barańska  
i Milena Prusinowska. Wyróżniono też Zuzannę Kraskow-
ską. Wśród gimnazjalistów I nagrodę przyznano Liwii 
Długołęckiej. W kategorii szkół średnich nie nagrodzono 
nikogo. Jury przewodniczył aktor Krzysztof Pluskota. 

red.

AGON rozstrzygnięty

Jurorzy: K. Pluskota, L. Jaroszewska, M. Zbyszyńska  
z zadowoloną laureatką




