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z parlamentarzystami i samorządowcami z naszego 
subregionu. Po krótkim pobycie w browarze Ciechan 
i rozmowie z lokalnymi przedsiębiorcami prezydent 
Komorowski wziął udział w uroczystej inauguracji 
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Prezydent RP Bronisław Komorowski witał się z mieszkańcami Ciechanowa na Placu Jana Pawła II

Święto Niepodległości

Ta wizyta zapisała się już w historii Ciechanowa

Wszystkich Świętych
– organizacja ruchu

Prezydent Ciechanowa zaprasza na obchody Święta 
Niepodległości. 11 listopada o godz. 10.00 w ko-
ściele farnym będzie odprawiona msza w intencji 
ojczyzny, o 11.30 apel pamięci i złożenie kwiatów 
pod pomnikiem marszałka na Pl. Piłsudskiego. 
O godz. 13.00 zapraszamy na Pl. Jana Pawła II na 
wspólne, radosne świętowanie – „Urodziny Niepod-
ległej – serce miasta bije dla niej”. O godz. 16.00 
przed ratuszem rozpocznie się koncert zespołu 
Red Lips.

red. 

17 października w Ciechanowie gościł Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 
Prezydent RP przywitał się z mieszkańcami, czeka-
jącymi na Placu Jana Pawła II. W ratuszu spotkał się 

Zgodnie z obietnicami władz miasta przed dniem 
Wszystkich Świętych zakończyły się prace przy bu-
dowie nowego ronda i parkingu w ul. Gostkowskiej. 
To jedno z 13 rond jakie są budowane w ramach pętli 
miejskiej. Zakończenie modernizacji skrzyżowań 

usprawni ruch na tym odcinku w trakcie obchodów 
święta zmarłych. Parking na około 180 aut był w tym 
miejscu bardzo oczekiwany przez mieszkańców.

red.
Szerzej str. 8

W okolicy cmentarza komunalnego w okresie od 
30 października do 4 listopada zmieniona zostanie 
organizacja ruchu. Ulica Zamkowa i Parkowa sta-
nie się tymczasowo ulicą jednokierunkową. Będzie 
tam też zakaz parkowania. Nowe rondo oddane do 
użytku na czas świąt zostanie oznakowane, a jego 
prawa odnoga (jadąc od strony miasta) poprowadzi 
do parkingu na blisko 180 aut (na zdjęciu). Na do-
tychczasowym parkingu przed cmentarzem będzie 
można parkować tylko prostopadle do ogrodzenia 
(uwaga – tylko jeden wyjazd). Z powodu nasilo-
nego ruchu apelujemy do mieszkańców o pozosta-
wienie w tych dniach samochodów i skorzystanie 
z komunikacji miejskiej lub przybycie na cmentarz 
pieszo.  red.

O kursach autobusów piszemy na str. 2

roku akademickiego w PWSZ. W każdym z miejsc, 
gdzie się pojawił, ogromną serdecznością i bezpo-
średniością podbił serca wszystkich, którzy mieli 
okazję się z nim zetknąć. E.B.

Więcej na str. 7

Koniec budowy nowego ronda
na Gostkowie 

Nasze miasto odwiedził Prezydent RP Bronisław Komorowski
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Rocznica napaści
wojsk radzieckich na Polskę
Prezydent Ciechanowa, Związek Sybiraków 
i Byłych Więźniów Politycznych oraz Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajowej zorganizowa-
li obchody 74 rocznicy upamiętnienia poległych 
i pomordowanych na Wschodzie. 17 września przy 
Pomniku Ofiar Terroru na cmentarzu komunalnym 
przemówienie wygłosiła zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. – Dopiero od kilu lat możemy otwarcie 
mówić o tragediach, jakie nas spotkały ze strony 
Sowietów. Bardzo cieszy mnie to, że spotkali się tu 
przedstawiciele co najmniej dwóch pokoleń. 
To dowód, że dramatyczna historia II wojny świato-
wej łączy ludzi – powiedziała. Po krótkiej modlitwie 
i złożeniu kwiatów, w kościele św. Piotra odprawio-
na zastała msza w intencji ofiar. 

Dzieci lubią misie, 
misie lubią dzieci
Ostatniego dnia września w Przedszkolu Nr 4, które 
w maju zyskało imię Pluszowego Misia, odbyła 
się „Zabawa u Misia”. Miś przygotował dla dzieci 
i rodziców niespodzianki oraz zabawy. Było przecią-
ganie liny, walka o piłki, łapanie baniek mydlanych, 
tańce i grilowany poczęstunek.

Interwencja miejskich strażników
17 września, w trakcie patrolu przy ul. Orylskiej, 
strażnicy miejscy zatrzymali dwóch młodocianych 
mężczyzn palących narkotyk – susz konopi indyj-
skich. Strażnicy wezwali policję, której przekazali 
obu mężczyzn.

Zmiany w kursie linii „5”
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził zmia-
ny w funkcjonowaniu linii „5” w dni powszednie. 
Kurs z Asnyka z godz. 16.04 zostaje przesunięty 
na godz. 16.02 i wydłużony do miejscowości Baby. 
Wyjazd z Bab – godz. 16.38.

Wizyta w Chmielnickim 
W dniach 27-30 września obchodzono Dni Miasta 
Chmielnicki – ukraińskiego partnera Ciechanowa. 
Miejskiej delegacji przewodniczyła zastępca pre-
zydenta Ewa Gładysz. Gości powitał mer Sergiusz 
Mielnik oraz Konsul Generalny RP na Ukrainie 
Krzysztof Świderek. Ważnym punktem pobytu było 
spotkanie się z przedstawicielami tamtejszej ludności 
polskiej, którym sprezentowano laptop i książki.

Smerfy w ratuszu
9 października w Urzędzie Miasta zrobiło się gwarno 
za sprawą wizyty małych gości z językowego przed-
szkola „Akademia Smerfa”. Maluchy obejrzały salę 
ślubów i toastów oraz salę konferencyjną. Spotka-
ły się z zastępcą prezydenta Ewą Gładysz, która 
opowiedziała im o pracy prezydenta i urzędników. 
Dzieci zaśpiewały piosenkę oraz wręczyły przygoto-
wany przez siebie prezent. Na koniec spotkania były 
wspólne zdjęcia i słodkie upominki.

Seniorzy obchodzili
swoje święto 
8 października Dzień Seniora świętowało Koło Śro-
dowiskowe Nr 1 (na zdjęciu). Spotkanie z tej okazji 
odbyło się w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia. 
Seniorów odwiedziła zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. 18 października bawiło się środowisko 
seniorów skupionych w Ciechanowskim Ośrodku 
Edukacji Kulturalnej STUDIO. Życzenia długich lat 
w zdrowiu i radości przekazał im Cezary Chodkow-
ski. Były poczęstunki, wspólne śpiewanie i tańce.

20-lecie KRC
W październiku Katolickie Radio Ciechanów 
skończyło 20 lat. Redakcji KRC życzymy rosnącej 
ilości słuchaczy, satysfakcji z pracy dziennikarskiej, 
ciekawych rozmówców, hojnych reklamodawców 
oraz kolejnych owocnych lat. 
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Przedszkolakom się upiekło
Tradycją Przedszkola Nr 10 stało się Święto Pie-
czonego Ziemniaka, obchodzone 27 września. Była 
to okazja do zabawy. Wesoły pajac zapraszał dzieci 
i rodziców do tańca przy skocznych rytmach. Przed-
szkolaków odwiedził sam Kubuś Puchatek, który 
częstował cukierkami. Emocji i śmiechu dostarczyło 
przeciąganie liny oraz rzucanie piłeczek. Rozpa-
lono też ognisko, w którym upieczono ziemniaki 
i kiełbaski.

Konkurs policji i miasta 
rozstrzygnięty

Komisja składająca się z przedstawicieli Komendy 
Powiatowej Policji i Urzędu Miasta wyłoniła laure-
atów konkursu plastycznego „Bezpieczna Droga do 
Szkoły”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Autorzy nagrodzo-
nych prac to: Amelia Kamińska (klasa IIIb, SP Nr 3), 
Aleksandra Wenda (kl. Vd, SP Nr 7), Natalia Moczu-
lak (kl. IIIb, SP Nr 4), Konrad Benbenkowski
(kl. IIId, Gimnazjum Nr 4), Karolina Ruszczyńska 
(kl. IIa, Gimnazjum Nr 4), Weronika Gawarecka
(kl. Ia, Gimnazjum Nr 1). Wyróżniona została też 
Julia Bonisławska z SP Nr 4. Uroczystość wręcze-
nia nagród odbyła się 15 października w siedzibie 
Komendy Powiatowej Policji. Gratulacje młodym 
laureatom osobiście złożyli prezydent Waldemar 
Wardziński, komendant Grzegorz Grabowski oraz 
jego zastępca Zbigniew Andres.

Autobusy we Wszystkich Świętych
W związku ze zbliżającym się świętem Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadza nowe połączenia
w relacji: miasto – cmentarz komunalny.

30 października – 2 listopada
Linia „A” – na trasie Gostków – Kraszewskiego – 17 Stycznia  – Nadfosna – Plac Kościuszki
 – 11 Pułku Ułanów Legionowych – Plac Jana Pawła II  – 17 Stycznia  – Kraszewskiego  – Gostków będzie 
kursować w godz.8.30-17.00 z częstotliwością co 15 minut

1 listopada
Linia „B” na trasie: Gostków – Kraszewskiego – 17 Stycznia – Nadfosna – Plac Kościuszki – Sienkiewicza 
–Kraszewskiego – Gostków będzie kursować w godz. 9.00-17.00  z częstotliwością co 20 minut
Linia „C” na trasie: Gostków – Kraszewskiego – 17 Stycznia –Pułtuska – Aleksandrówka –  Batalionów 
Chłopskich – Pułtuska – Plac Jana Pawła II  – 17 Stycznia –Kraszewskiego – Gostków będzie kursować 
w godz. 9.05-17.00 z częstotliwością co 15  minut
Linia „D” na trasie: Gostków – Kraszewskiego – 17 Stycznia Kwiaciarnia –Mikołajczyka –Sikorskiego
– Armii Krajowej – Płońska – 11 Pułku Ułanów Leg. – Plac Jana Pawła II –17 Stycznia – Kraszewskiego
– Gostków będzie kursować w godz. 9.10-17.00 z częstotliwością co 20 minut

Prezydent W. Wardziński i komendant G. Grabowski
podziwiają nagrodzone prace
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 17 nauczycieli miejskich szkół i przedszko-
li zostało uhonorowanych nagrodami prezydenta miasta w wysokości 4500 zł. 
Zaszczytne wyróżnienia otrzymali: Grażyna Sosnowska i Maria Mazanowska 
z Miejskiego Zespół Szkół Nr 1, Hanna Beata Długołęcka i Danuta Romkowska 
z Miejskiego Zespół Szkół Nr 2, Renata Burkacka i Agnieszka Maruszewska 
z Gimnazjum Nr 1, Irena Turowska z Gimnazjum Nr 3, Maria Bożena Laskowska 
z SP Nr 4, Izabela Chomicka (SP Nr 5), Grzegorz Hoffman (SP Nr 6), Elżbieta 
Cicholska z Przedszkola Nr 4 oraz Dorota Moczulak z Przedszkola Nr 10. Nagro-
dzeni zostali także dyrektorzy miejskich placówek: Jacek Wiśniewski – dyrektor 
Gimnazjum Nr 1, Anna Zadrożna (Gimnazjum Nr 3), Renata Kowalik (Przed-
szkole Nr 1) Hanna Bonisławska (Przedszkole Nr 5) oraz Jolanta Kraszewska 
(Przedszkole Nr 8).

P.H.

Gratyfikacja dla nauczycieli

Dodatkowe zajęcia w przedszkolach – za co płaci miasto 

Pracownice miejskich przedszkoli z władzami miasta

Nagrody prezydenta 
dla sportowców i trenerów
Od kilku lat prezydent miasta przyznaje nagrody i wyróżnienia dla zawod-
ników oraz ich szkoleniowców za osiągnięcia sportowe. Na uroczystości 
w ratuszu prezydent Waldemar Wardziński i jego zastępca Cezary Chodkowski 
nagrodzili kolarzy i ciężarowców. Nagrody rzeczowe otrzymali: Daniel Stani-
szewski, Karol Szczepański, Adam Smoliński, Grzegorz Szopa oraz Stanisław 
Grabowski, trener Kolarskiego Klubu Sportowego Ciechanów (na zdjęciu), 
Izabela Wróblewska, Damian Żórawski, Mateusz Sowa oraz Bartosz Ostrow-
ski, trener CLKS MAZOVIA Ciechanów.

P.H.

Od 1 września rząd przeznaczył dodatkowe 500 mln 
zł na dotacje dla samorządów, oczekując w zamian 
gwarancji, że każda dodatkowa godzina pobytu 
dziecka w przedszkolu nie będzie kosztować więcej 
niż 1 zł. Z jednej strony radość, z drugiej szukanie 
wyjścia z sytuacji, kiedy część 
dzieci brała udział w zajęciach 
dodatkowych, płatnych extra 
przez rodziców. Po wprowadzeniu 
zmiany niektórzy zaprotestowali 
przeciwko pozbawieniu ich moż-
liwości organizowania dzieciom 
nadprogramowych atrakcji. Nie 
wypowiadali się ci, których do tej 
pory nie było stać na dodatkowy 
angielski czy rytmikę.

Równe szanse dla 
wszystkich
Te zajęcia nie zostały jednak 
zlikwidowane. Więcej: rząd dał na 
nie budżetowe pieniądze, tak, by 
wszystkie dzieci w publicznych 
placówkach mogły z nich korzy-
stać. W okresie wrzesień – gru-
dzień 2013 r. nasz samorząd dosta-
nie dodatkowe 600 tys. zł dotacji. 
To nie tylko rekompensata za to, że 
koszt 1 godz. opieki został ustalony 
na maksymalnie 1 zł (do tej pory rodzice płacili 
1,70 zł). To, co pozostanie, miasto może przeznaczyć 
na organizację zajęć ponadprogramowych. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej zaznacza jednak, 
że rytmika, taniec, zajęcia plastyczne są w podstawie 
programowej. Każde publiczne przedszkole powinno 

W tym roku szkolnym w opłatach za przedszkola zaszły duże zmiany. Do tej pory miejski samorząd pokrywał koszty 5 godzin, podczas któ-
rych realizowano podstawę programową (również w prywatnych przedszkolach). Rodzice płacili za wyżywienie oraz – jeżeli wyrazili taką chęć 
– za zajęcia dodatkowe. Od października miasto płaci również za zajęcia z angielskiego, gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczenia z logopedą.

realizować je obowiązkowo, a nie w ramach zajęć 
dodatkowych. Ministerialna dotacja powinna być 
wydana np. na lekcje angielskiego – tym razem dla 
wszystkich dzieci, a nie tylko tych, których rodzice 
mogli sobie na to pozwolić. 

– Na razie jest mowa o pierwszej transzy dotacji – 
300 tys. zł. Najbliższe miesiące pokażą, czy pieniędzy 
z ministerstwa wystarczy, czy będziemy musieli do 
zajęć dodatkowych dołożyć pieniędzy z miejskiego 
budżetu – mówi Adam Krzemiński, dyrektor Zakładu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. 

Króluje język obcy
Do najczęściej wybieranych dla dzieci zajęć dodat-
kowych należą języki obce – jak wynika z badań 
sondażowych w skali kraju na te przedmioty decy-
duje się ponad 35 proc. rodziców. Kolejnymi chętnie 

wybieranymi zajęciami są te, 
związane z aktywnością ruchową 
– prawie 22 proc. Podobnie jest 
w naszym mieście. W ciechanow-
skich przedszkolach największym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia 
z języka angielskiego. W dalszej 
kolejności znalazły się zajęcia 
sportowe oraz taniec.
Niestety, nie wszystkich rodziców 
stać na odpłatne zajęcia. – Wzięli-
śmy pod uwagę te potrzeby dzieci 
i preferencje rodziców. Dlatego od 
października każde dziecko w wie-
ku przedszkolnym w ramach opła-
ty godzinowej za złotówkę może 
korzystać z dodatkowych lekcji 
języka angielskiego. Zapłacimy 
też za logopedę oraz gimnastykę 
korekcyjną. Uznaliśmy, że najważ-
niejsza jest sprawność językowa 
oraz fizyczna, więc wspieramy 
te dziedziny, na które stać nie 
wszystkich rodziców – wyjaśnia 

Cezary Chodkowski, zastępca prezydenta odpowie-
dzialny za oświatę. Niezależnie od zajęć opłacanych 
przez miejski samorząd w przedszkolach odbywają 
się również zajęcia organizowane samodzielnie przez 
rodziców. To taniec, taekwondo i rytmika.

E.B.
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Na XXXIV sesji Rady Miasta gościła
14 – osobowa grupa młodych ludzi. Były to 
uczennice I LO im. Zygmunta Krasińskiego 
w Ciechanowie, z klasy II o profilu biologicz-
no-chemicznym. 

Ich obecność na sesji była związana z realizowa-
nym w szkole programem „Młodzież ma pomysł”. 
W trakcie sesji uczennice miały okazję dowiedzieć 
się nad czym obecnie pracuje władza uchwałodaw-
cza. Szczególną uwagę zwróciły na sprawy porusza-
ne przez interpelujących w imieniu mieszkańców 
radnych: dyskusję dotyczącą ścieżek rowerowych 
czy burzliwy temat dotyczący przywrócenia ruchu 
na ul. Warszawskiej. – To było dla nas ciekawe 
doświadczenie. Mogłyśmy z bliska przyjrzeć się pracy 
samorządu terytorialnego oraz poznać procedury 
uchwalania prawa miejscowego – powiedziała jedna 
z uczennic. – W trakcie zajęć szkolnych będziemy 
dyskutować o wrażeniach wyniesionych z sesji 
i próbować szukać własnych rozwiązań problemów, 
o których się dowiedziałyśmy. Dzięki tej sesji będzie-
my również wiedziały, z jakimi sprawami możemy się 
zwrócić do Urzędu Miasta.

red.

 Interpelacje radnych – XXXIV sesjaUchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXIV sesji 
25 września 2013 r.

Nr 396/XXXIV/2013 w sprawie trybu i spo-
sobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu interdyscyplinarnego w Gminie 
Miejskiej Ciechanów oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania.
Nr 397/XXXIV/2013 w sprawie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 398/XXXIV/2013 w sprawie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 399/XXXIV/2013 w sprawie zmiany 
treści statutu Ciechanowskiego Ośrodka Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO w Ciechanowie.
Nr 400/XXXIV/2013 w sprawie ustanowie-
nia służebności gruntowej.
Nr 401/XXXIV/2013 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
Nr 402/XXXIV/2013 w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność Prezydenta Miasta 
Ciechanów.
Nr 403/XXXIV/2013 w sprawie przekazania 
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu 
w Warszawie skargi Wojewody Mazowiec-
kiego.
Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Lekcja stanowienia 
lokalnego prawa

Zenon Stańczak postulował zwrócenie się do 
zarządców dróg krajowych i wojewódzkich o ozna-
kowanie ulic prowadzących do Zamku Książąt Ma-
zowieckich. Radny był zdania, aby łącznik gruntowy 
przy ul. Wyspiańskiego przekazać na własność lub 
w użytkowanie Społecznemu Towarzystwu Oświato-
wemu. Radny sugerował, by miasto dołożyło wszel-
kich starań, by przed 1 listopada ruch w ul. Gostkow-
skiej odbywał się dwoma pasami. 
Krzysztof Łyziński stwierdził, że osobom przyjeż-
dżającym do miasta trudno jest dotrzeć nie tylko do 
zamku, ale także na cmentarze i do szpitala – brakuje 
drogowskazów. 
Leszek Ryms zaproponował rozszerzenie monitorin-
gu o kamery obejmujące 2 nowe place zabaw. 
Zdzisław Dąbrowski chciał wiedzieć, czy w związ-
ku z remontem ul. Płońskiej i Sońskiej powstaną 
ścieżki rowerowe, które skomunikują Krubin 
z centrum miasta. Interpelował też o szybsze zna-
kowanie nowo nazwanych ulic. Radny narzekał na 
brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych na 
osiedlu 40-lecia, szczególnie w ulicach: Szwanke 
i Reutta.
Mariusz Stawicki poruszył kwestię ścieżek rowero-
wych związanych z budową pętli miejskiej. Zwrócił 
uwagę, że tras dla rowerzystów brakuje w ul. Sien-
kiewicza i Tatarskiej. Sygnalizował też potrzebę 
stworzenia kontrpasów, gdzie ruch rowerowy prze-
biega w odwrotną stronę do samochodowego.
Artur Sobotko sugerował, żeby w sprawie bra-
kujących ścieżek rowerowych w ul. Sienkiewicza 
rozmawiać z PKP. Według radnego dobrym pomy-
słem byłoby wykorzystanie szlaków dawnej kolejki 
wąskotorowej. 
Józef Borkowski nawiązał do zakończonych prac 
remontowych na Placu Kościuszki. Radny poprosił 
o naprawę fragmentu chodnika w ul. Mickiewicza, 
na zapleczu muzeum.
Dariusz Węcławski zapytał, czy Ciechanów nie 
mógłby realizować projektów w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych, finansowanych 
ze środków unijnych. 
Janusz Szymańczyk był ciekaw, jakie dodatkowe 
zajęcia będą organizowane w przedszkolach za pie-
niądze miejskiego samorządu.

Zbigniew Kędzierski sygnalizował braki oświetle-
nia w ul. Wojska Polskiego. Chciał też wiedzieć, jak 
wygląda procedura przyjmowania skarg i wniosków 
w Urzędzie Miasta. 
Wojciech Gesek poprosił o poprawienie ogrodzenia 
cmentarza komunalnego oraz dopisanie do listy za-
dań remontowych budowy chodnika po lewej stronie 
ul. Kargoszyńskiej (od Kraszewskiego do Waryńskie-
go). Radny zaproponował też, by worki na odpady 
zielone, dostarczane mieszkańcom przez PUK, były 
większe i żeby było ich więcej. Postulował również 
zwiększenie środków na przygotowywanie zawodni-
ków piłki ręcznej i podnoszenia ciężarów.
Tomasz Kałużyński interpelował w sprawie zasto-
sowania sygnalizatorów dźwiękowych skoordynowa-
nych z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic: 
17 Stycznia, Spółdzielczej i Kraszewskiego. 
Adam Stępkowski postulował, by na ul. Sienkie-
wicza stworzyć ścieżkę edukacyjną, która infor-
mowałyby o historii Ciechanowa, jego tradycjach 
i dokonaniach. Radny uznał za stosowne zwiększenie 
środków na sportowe zajęcia pozalekcyjne. Zapytał 
też o możliwość stworzenia w pobliżu zamku parkin-
gu dla autokarów wycieczkowych i zgłosił potrzebę 
budowy ścieżki rowerowej, która łączyłaby centrum 
miasta z Krubinem. 
Paweł Rabczewski chciał wiedzieć, dlaczego 
w ogólnopolskich zawodach pływackich nie 
uczestniczył klub „Orka”. Radny zaproponował, by 
łącznik gruntowy przy ul. Wyspiańskiego sprzedać 
STO, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na przed-
sięwzięcia sportowe. Zasygnalizował, że powiat 
daje zbyt małe wsparcie finansowe klubom, w któ-
rych trenują dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Elżbieta Latko zgłosiła pomysł połączenia ścieżką 
rowerową odcinka zaczynającego się od dworca 
PKP i wiodącego do lasu śmiecińskiego. Poprosiła 
o wybudowanie parkingu przy ul. Starowiejskiej, 
gdzie wcześniej była zatoka autobusowa. Radna wy-
raziła zaniepokojenie zachowaniem młodzieży, która 
na ul. Monte Cassino urządza wieczorne wyścigi 
motocyklowe. Zgłosiła też problem słabego odpływu 
wody z jezdni na Zielonej Ścieżce oraz zapytała, czy 
prawdą jest, że na osiedlu Krubin powstaje centrum 
logistyczne dla sieci Biedronka.

oprac. K.D.

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 28 października 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„TRAKT RZECZKOWSKA” w Ciechanowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr 199, poz. 1227 
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 316/XXVI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„TRAKT RZECZKOWSKA” obejmującego teren położony w rejonie ul. Armii Krajowej, ul. Św. Anny 
i ul. Rzeczkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 
2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki  i Architektury (pokój 
nr 303 – II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej: www.umciechanow.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
26 listopada 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) 
o godz. 10.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Należy je składać na piśmie do Prezyden-
ta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2013 r. Wniesione 
uwagi rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński
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Kupcy w lipcu tego roku zgłosili wniosek, zawiera-
jący 6 postulatów: „uruchomienie całego parkingu 
na Placu Jana Pawła II, parkingi na Nadfosnej, 
Mikołajczyka i Ściegiennego (przy wieżowcach) po 
godz. 15-tej bez opłat, wszystkie wymienione parkin-
gi bezpłatne w każdą sobotę, swobodny i bezpłatny 
wjazd dla dostawców w godzinach pracy sklepów, 
umożliwienie wjazdu na Warszawską taksówkom 
oraz utworzenie stanowiska managera odpowiedzial-
nego za reaktywację życia na deptaku”.
Kupcy zaznaczyli przy tym, że są to propozycje 
na okres przejściowy, poprzedzający przywrócenie 
stanu pierwotnego, czyli ruchu samochodów na 
Warszawskiej.

To ma być azyl ruchu pieszego
Spełnienie podstawowego życzenia kupców ozna-
czałoby faktyczną likwidację deptaka. Podkreślał 
to w dłuższym wystąpieniu Zenon Stańczak. – Od 
2000 r. albo nawet i wcześniej, kiedy narodził się 
pomysł zamknięcia ul. Warszawskiej 
i stworzenia ciągu pieszego miałem okazję 
śledzić cały czas wydarzenia, jakie temu 
towarzyszyły. Myślę, że tu zabrakło kon-
sekwencji. Pamiętam sesję w 2000 r., to 
był maj albo czerwiec. Wtedy stanowisko 
kupców naszego miasta było jednoznacz-
ne, że do czasu remontu Warszawska jest 
otwarta, natomiast wszyscy wyrazili zgodę, 
że po modernizacji ulica jest zamknięta 
dla ruchu kołowego – wspominał radny. 
– Nie tylko mieszkańcom, ale i wszystkim 
gościom przyjezdnym, z którymi miałem 
okazję rozmawiać ta przebudowa bardzo 
się podoba. Praktycznie rzecz biorąc 
wszyscy mieszkańcy, z którymi rozmawia-
łem, mówią jednym głosem, że to powinno 
pozostać tak jak jest do tej pory. To ma 
być azyl ruchu pieszego, miejsce gdzie 
przychodzą mamy z dziećmi, dzieci jedzą lody 
i sobie biegają. To ma być miejsce, gdzie można prze-
jechać rowerem, na deskorolce czy wrotkach – mówił 
radny. – Wiem, ze zmieniają się realia, że zmieniła się 
znacznie rzeczywistość, ale wiem również że chyba 
nie tylko handel na ul. Warszawskiej jest w tej chwili 
w regresie, bo od roku 2000 w naszym mieście i poza 
jego granicami zostało otwartych dużo sklepów wiel-
kopowierzchniowych, coraz bardziej powszechny jest 
handel w Internecie. Myślę, że to jest trudna decyzja. 
Ale zdecydowanie więcej jest mieszkańców naszego 
miasta, którzy chcą widzieć ul. Warszawską w tym 
kształcie niż z przywróconym ruchem kołowym
– podsumował radny Stańczak.

Czy dałoby się wprowadzić
w strefie bezpłatne parkowanie 
w soboty?
Stanowisko Rady Miasta wobec życzeń kupców 
zostało najpierw naszkicowane na spotkaniu, które 
odbyło się w szerokim gronie: prezydent, jego 
zastępcy, zainteresowani kierownicy z urzędu miasta 
oraz prezydium Rady i szefowie wszystkich klubów. 
Potem była jeszcze dyskusja na komisjach. –To jedno 
z trudniejszych zadań, jakie stanęło przed nami w tej 
kadencji. Wypracowaliśmy to stanowisko, zdając 
sobie sprawę, że ono nie jest doskonałe. Radni mieli 
bardzo różne pomysły na rozwiązanie tego proble-
mu. Jeszcze do wczoraj dyskutowaliśmy – zapewniał 

 „Tak” dla deptaka, „nie” dla samochodów na Warszawskiej
Sesja Rady Miasta

Na wrześniowej sesji poddano pod głosowanie stanowisko Rady Miasta w sprawie wniosku przedstawicieli kupców z ul. Warszawskiej. 
Większością głosów radni ustalili, że spełnią ich postulat, dotyczący udostępnienia dodatkowych miejsc parkingowych na Placu Jana Pawła II. 
Nie zadowoliło to obecnych na sali kupców, których żądania są znacznie szersze. Najważniejszym z nich pozostaje przywrócenie ruchu
na Warszawskiej, czego nie chce zdecydowana większość mieszkańców miasta. Radni też są temu przeciwni.

przewodniczący Rady Mariusz Stawicki.
Pierwotnie ustalono między innymi, że Rada wyrazi 
zgodę na sobotnie nieodpłatne parkowanie w płat-
nej strefie, ale okazało się to niemożliwe. – Trzeba 
mieć na uwadze umowę z operatorem podpisaną 
w styczniu na 3 lata. Opinia prawna jest jednoznacz-
na, w tej chwili soboty nie mogą być wyłączone ze 
SPP, ewentualnie dopiero po zakończeniu trwającej 
umowy. Zrekompensowanie utraconej kwoty 5 tys. zł 
nie jest kłopotem, ale prawnie nie można tego zrobić 
– stwierdziła zastępca prezydenta Ewa Gładysz 
podczas obrad Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. E. Gładysz zaznaczyła też, 
że płatne parkowanie wymusza rotację, z korzyścią 
dla kupców. Podobnie sądzi Andrzej Czyżewski.
– Nie jestem zwolennikiem bezpłatnego parkingu 
w sobotę, bo naprawdę ta opłata jest bardzo symbo-
liczna i okaże się, że te parkingi będą zablokowane – 
radny rozważał za to, czy nie dałoby się za obopólną 
zgodą – urzędu i zarządcy SPP – renegocjować 
umowy.

Tomasz Kałużyński pytał na Komisji Spraw Społecz-
nych i Spraw Obywatelskich, czy próbowano roz-
mawiać z firmą na ten temat. – Była taka rozmowa. 
Ale nasi prawnicy przyjrzeli się temu dobrze i mamy 
opinię prawną, że taka zmiany naruszałaby warunki 
specyfikacji – poinformował zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski. – Gdy ogłaszaliśmy przetarg 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia było 
podane, że sobotnie parkowanie jest płatne, płatne 
są również parkingi po godz. 15.00. Gdybyśmy teraz 
dokonali zmiany moglibyśmy być zaskarżeni przez 
przystępujących wtedy do przetargu, a nawet tych, 
którzy nie przystępowali, że zmieniamy warunki 
zamówienia – podkreślał C. Chodkowski.
– Ze swojego doświadczenia powiem, że takie 
sprawy czasami kończą się przed komisją opiniującą 
dyscypliny finansów publicznych. Sam stawałem raz 
przed taką komisją i mogę powiedzieć, że nie liczą się 
logiczne wytłumaczenia, liczy się tylko litera, a nie 
duch prawa – stwierdził Dariusz Węcławski.

„Nie” dla wjazdu taksówek
i firm kurierskich
Pozostałe postulaty kupców budziły kontrowersje. 
Zenon Stańczak stanowczo stwierdził, że ul. War-
szawska przez liberalizację zakazów straci sens jako 
deptak. – Po co tworzyliśmy deptak, skoro on depta-
kiem być przestaje. Chyba idziemy nie w tę stronę

co trzeba. Dopuścić ruch warunkowo, z ogranicze-
niem? Kto będzie chociażby patrzył, czy pojazdy 
jeżdżą tam z właściwą prędkością? Czy stać nas 
na zatrudnienie strażników miejskich, którzy by 24 
godziny na dobę pełnili dyżur na terenie ul. War-
szawskiej? Ja nie chciałbym, aby był nieograniczony 
wjazd firm kurierskich. Uważam, że również niepo-
trzebny jest wjazd taksówek od godz. 22.00 do 6.00 
Większość moich rozmówców zauważyła, że chyba 
po to, żeby taksówką wygodnie podjechać do sklepu 
nocnego po pewnego rodzaju artykuły – stwierdził 
radny Stańczak. Jego zdanie podzielał Józef Bor-
kowski. – Wjazd taksówek na ul. Warszawską – nie 
wiem w jakim celu, skoro ulica jest monitorowana, 
oświetlona, jest tyle punktów do zatrzymania się
– argumentował radny. – Tych sobót wolnych od 
opłat za parkowanie trochę mi szkoda. Ale zgadzam 
się, że ruchu na Warszawską nie powinniśmy wpro-
wadzać, bo to się mija z celem. Zdzisław Dąbrowski 
doszedł do oczywistego wniosku. – Najprawdo-
podobniej wypracujemy takie zapisy, które nikogo 

nie będą satysfakcjonowały, więc po co 
podejmować tę fatygę. Dziś ta ulica bardzo 
dobrze funkcjonuje, a jeżeli coś dobrze funk-
cjonuje, to tego się nie powinno ruszać. 

Zmiany w pierwotnym
stanowisku
Z. Stańczak zdiagnozował postulaty kup-
ców jako metodę małych kroczków. – Za 
kolejne pół roku napisze się kolejny wniosek 
i kolejne 20 punktów, czy 8 i potem znowu 
się odczeka jakiś czas, bo zmieni się Rada. 
Ja pofatygowałem się do studia monitoringu 
i popatrzyłem, jak to wygląda. Okazuje się, 
że nie jest tak, że od godz. 9.30 do 18.00 nie 
wjeżdża żaden pojazd, tam tych pojazdów 
wjeżdża sporo – zauważył radny.
Podczas sesji padł wniosek radnego 
Stańczaka, żeby w stanowisko podkreślić 

brak zgody na przywrócenie ruchu na Warszawskiej 
i przychylić się do życzenia kupców, dotyczącego 
powiększenia parkingu na Placu Jana Pawła II. Za 
tak zmodyfikowanym stanowiskiem opowiedziało się 
13 radnych, przeciw było 4. Trzech wstrzymało się 
od głosu.
Dodatkowe miejsca parkingowe przed ratuszem będą 
dostępne od nowego roku.

Ewa Blankiewicz

Stanowisko Rady Miasta Ciechanów przyjęte 
w dniu 25 września 2013r. na XXXIV Sesji 
Rady Miasta Ciechanów w sprawie wniosku 
przedstawicieli kupców z ul. Warszawskiej 
w Ciechanowie.
Rada Miasta Ciechanów po rozpatrzeniu wnio-
sku kupców i właścicieli lokali handlowych z ul. 
Warszawskiej w Ciechanowie, wziąwszy pod 
uwagę zarówno dobro lokalnego handlu, jak 
i bezpieczeństwo użytkowników deptaka oraz 
warunki życia mieszkańców ścisłego centrum 
Ciechanowa, wypracowała następujące stano-
wisko:
Parking okolicznościowy na Placu Jana Pawła II 
będzie otwarty we wszystkie dni tygodnia i włą-
czony do Strefy Płatnego Parkowania.
Brak zgody na całkowite przywrócenie ruchu 
samochodowego na ul. Warszawskiej.

Deptak został zaakceptowany przez mieszkańców
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24 września miał miejsce odbiór drogi prowadzą-
cej do miejscowości Mieszki Atle. Dotychczasowa 
przysparzała kierowcom samych trudności. Koleiny 
latem, błoto jesienią. Aby ułatwić przejazd tą leśną 
drogą Gmina Miejska Ciechanów i Gmina Wiejska 
Ciechanów podpisały porozumienie, na mocy które-
go miasto i gmina sfinansowały przedsięwzięcie po 
połowie. Na odcinku do Mieszek Atli położono nową 
nawierzchnię, a łączna wartość tego zamówienia to 
ok. 70 tys. zł.

red.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych kupiło za 
ponad 500 tys. zł specjalistyczny samochód do trans-
portu worków z posegregowanymi odpadami. – Ten 
zakup był niezbędny. Po 1 lipca, kiedy weszła znowe-
lizowana ustawa o gospodarce odpadami, znacznie 
zwiększyła się liczba obsługiwanych przez nas gospo-

Na ostatnich sesjach Rady Miasta Ciechanów 
radni Andrzej Bayer i Tomasz Kałużyński postu-
lowali uruchomienie sygnalizacji dźwiękowej na 
przejściach dla pieszych na terenie miasta. Istnieje 
możliwość montażu sygnalizatorów na skrzyżo-
waniach dróg, którymi zarządza prezydent miasta, 
czyli Armii Krajowej – Sikorskiego, Sienkiewicza 
– Spółdzielcza oraz Mazowiecka – Niechodzka. 
Całkowity szacunkowy koszt montażu na skrzy-
żowaniach wynosi przeszło 15 tys. zł. Zadanie 
to zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 
2014 r. Jedyny sygnalizator dźwiękowy działa na 
skrzyżowaniu Pułtuska – Powstańców Wielko-
polskich, w okolicach szpitala. Jednak to za mało. 
Urząd Miasta wystąpił w tej sprawie do wszystkich 
zarządców ciechanowskich dróg. Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich uznał zasadność zastoso-
wania sygnalizatorów dźwiękowych na przejściach 
dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic 17 Stycznia 
– Kraszewskiego – Spółdzielcza w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 615. Trwa przetarg, który ma 
wyłonić wykonawcę tych robót. Planowana reali-
zacja jeszcze w roku 2013. MZDW będzie się też 
starać o pieniądze na zainstalowanie sygnalizatora 
dźwiękowego na przejściu przy skrzyżowaniu ulicy 
17 Stycznia i Sienkiewicza. – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad pozytywnie rozpatrzyła 
wniosek o montaż instalacji dźwiękowych. Przewi-
dywany koszt zamontowania takich sygnalizatorów 
to 40-45 tys. Ruszymy z realizacją zadania gdy 
tylko uzyskamy fundusze na ten cel – poinformował 
Leszek Sekulski, zastępca dyrektora Oddziału ds. 
Zarządzania Drogami i Mostami.

red.

– Place budów zostały przekazane wykonawcom na 
początku września. Obecnie trwają prace w ul. Le-
chonia, gdzie kładziona jest kanalizacja deszczowa. 
Wykonawca ułożył już chodniki w ul. Słonimskiego. 
Częściowo ułożone zostały też w ul.: Żeromskiego 
i Gombrowicza (od ul. Słonimskiego do Gojawi-
czyńskiej). Zamontowano już separator substancji 
ropopochodnych, który będzie odprowadzać wody 
opadowe do rowu – mówi Halina Kłys z Wydziału 
Inwestycji. – W ulicach: Zacisze, Lipowa, Klonowa 

8 ulic przechodzi metamorfozę Wspólna inwestycja

W mieście zabrzmią 
sygnalizatory
dźwiękowe

Nowy samochód PUK

Usuń azbest z dofinansowaniem

Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia, Gombrowicza, Zacisze, Lipowa, Klonowa i Świerkowa 
– to ulice, które w najbliższym czasie zmienią się nie do poznania. Pierwsze cztery wyremontu-
je firma PLONIX z Płońska, pozostałe PLAST BUD z Ciechanowa. Łączny koszt tej inwesty-
cji to blisko 2,7 mln zł.

i Świerkowa kanalizację sanitarną położył ZWiK. 
Reszta prac została chwilowo wstrzymana, ponieważ 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ich budo-
wy w ramach tzw. „schetynówek”. Wstępne listy 
będą znane pod koniec października. Może uda się 
otrzymać 50% dofinansowania, wartego blisko 600 
tys. zł – informuje Grażyna Czerwińska, kierownik 
Referatu ds. Koordynowania Działań Strategicznych 
Miasta i Zarządzania Projektami.

P.H.

Ulica Słonimskiego

Ulica Zacisze

Mieszki Atle

darstw domowych, gdzie segreguje 
się odpady. Wcześniej w zabudowie 
jednorodzinnej mieliśmy ok. 1,5 tys. 
klientów prowadzących selektywną 
zbiórkę, teraz jest ich ok. 3,5 tys. 
– wyjaśnia Wojciech Jagodziński, 
prezes PUK. Nowy pojazd posiada 
wygodną i przestronną kabinę dla 
6 osób. Skrzynie można przechy-
lać w trzy strony. W zależności od 
potrzeb można przygotować więcej 
miejsca np. na worki ze szkłem, 
a mniej na te z makulaturą. – Planu-
jemy zakup jeszcze dwóch pojaz-
dów: mniejszego do transportu 
odpadów posegregowanych, który 
będzie docierał w mniej dostępne 
miejsca oraz małej śmieciarki. 
Szacunkowy koszt to 500 tys. zł. Za-

kupiliśmy także pojemniki na odpady za ponad 1 mln 
zł oraz 330 tys. worków za blisko 100 tys. zł. Obecnie 
poszukujemy firmy, która w drodze przetargu dostar-
czy nam 600 tys. worków. Na ten cel przeznaczymy 
150 tys. zł – dodaje W. Jagodziński. 

P.H.

Osoby , które chcą uzyskać dofinansowanie na 
usunięcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
z azbestem z obiektów znajdujących się na terenie 
Ciechanowa prosimy o kontakt z Urzędem Miasta. 
Trzeba zgłosić zamiar przystąpienia do tych prac 
i zawrzeć umowę o udzielenie pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej. Podstawą refinanso-
wania prac związanych z usuwaniem azbestu jest 

zachowanie ustalonych regulaminem procedur 
postępowania. Szczegółowe informacje udzielane są 
bezpośrednio w Wydziale IMiOŚ lub telefonicznie 
pod (23) 674 92 83 i 674 92 69. Program, regu-
lamin i druki dostępne są na stronie internetowej 
www.umciechanow.pl w zakładce: Dla przedsiębior-
ców i inwestorów/ Ochrona środowiska.

red.
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Prezydent B. Komorowski z uczennicami PUL–u Prezydent znalazł czas, żeby przywitać się z każdym samorządowcem. Na zdjęciu z Ewą Gładysz

Uroczyste otwarcie nowej auli PWSZ przy ul. Wojska Polskiego. Od lewej: rektor uczelni 
L. Zygner, prezydent Ciechanowa W. Wardziński, prezydent RP B. Komorowski, wojewoda 
mazowiecki J. Kozłowski

W obecności władz oraz studentów uczelni prezydent RP wygłosił przemówienie

Pomimo napiętych terminów prezydent Komorowski 
znalazł czas, żeby przyjechać do naszego miasta na 
zaproszenie prezydenta Ciechanowa Waldemara War-
dzińskiego oraz rektora PWSZ doc. dr Leszka Zygne-
ra. Prezydent przywitał się z czekającymi na Placu 
Jana Pawła II mieszkańcami, usłyszał przy tym wiele 
serdecznych słów od młodszych i starszych ciechano-
wian. W ratuszu oprócz władz miasta czekali na nie-
go parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów 
północnego Mazowsza: wójtowie, burmistrzowie, 
starostowie, przewodniczący rad powiatów, miast 
i gmin. Nie zabrakło też ciechanowskich radnych. 
Prezydent Wardziński wręczył Bronisławowi Ko-
morowskiemu wierną replikę szabli kawaleryjskiej, 
wzór 1918, przywołując fakt, że uzbrojeni w takie 
właśnie szable ułani wkraczali do Wilna w 1920 r. 
jako pierwsza formacja, wyzwalająca to miasto 
z rąk bolszewików. Wyraźnie wzruszony prezydent 
Komorowski potwierdził, że zna ten fakt z rodzin-
nych opowieści. 
Prezydent Wardziński zaprezentował, jak zmienił 

Nasze miasto odwiedził Prezydent RP Bronisław Komorowski

się Ciechanów na przestrzeni ostatnich lat. – Warto 
czasem wrócić do przeszłości, uzmysłowić sobie, jak 
długą drogę przeszliśmy i jak wiele osiągnęliśmy. 
To uzmysławia nam, ile można osiągnąć, kiedy działa 
się wspólnie, w zgodzie – powiedział prezydent 
Komorowski, komplementując rozwój Ciechanowa. 
Prezydent Wardziński w imieniu zebranych podkre-

ślił, że samorządy najlepiej znają potrzeby miesz-
kańców, bo są najbliżej nich. Przypomniał, że mają 
coraz więcej zadań, za którymi nie idą pieniądze 
z centralnego budżetu. – Znamy przychylność Pana 
Prezydenta i jego współpracowników wobec samo-
rządów. Dlatego prosimy o wsparcie, żeby popłynęło 
do nas jak najwięcej grosza – akcentował prezydent 
Ciechanowa. Zaprosił też prezydenta RP na kolejną 
wizytę. Bronisław Komorowski znalazł jeszcze czas 
na uścisk dłoni i wymianę zdań z każdym z gości. 
Sprezentował też władzom miasta pięknie oprawio-
ną litografię Belwederu.
W auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
przy ul. Wojska Polskiego prezydent Komorowski 
wręczył indeksy wyróżniającym się studentom 
I roku. W obecności rektorów PWSZ z całego kraju 
odniósł się do przyszłości wyższych szkół zawodo-
wych. Prezydent zachęcał do tworzenia uzupełnia-
jącej się oferty edukacyjnej, a nie konkurowania ze 
sobą na kurczącym się rynku edukacyjnym.

E.B.
Prezydent Ciechanowa W. Wardziński podarował prezydentowi
RP B. Komorowskiemu replikę polskiej szabli
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kierownik Wydziału Inwestycji. W pierwszym 
etapie została wybudowana kanalizacja deszczowa, 
separator, przebudowano sieci i przyłącza wodo-
ciągowe oraz odmulony rów melioracyjny. Koszt 
robót to 10,6 mln zł. Prace wykonuje grudziądzka 
firma „PRASBET”. P.H.

– Przebudowane zostały kolidujące urządzenia 
i sieci telekomunikacyjne, gazowe i elektroener-
getyczne. Ulica Ceramiczna na odcinku ok. 200 m 
przed i za skrzyżowaniem oraz jej odnoga zostały 
przygotowane do ułożenia asfaltu. Trwają też prace 
na kolejnym odcinku ul. Krubińskiej: wykonywana 

W ostatnim czasie drogowcy ułożyli 3,5 tys. ton 
asfaltu. Dobiega końca budowa dwóch mostów: 
północnego (pomiędzy ul. Gostkowską i Wojska 
Polskiego) i południowego (na Bielinie). Umacniane 
są brzegi oraz dno rzeki Łydyni. Wykonawca, praw-
dopodobnie jako pierwszy na północnym Mazowszu, 
zastosował tu technologię tzw. materacy gabino-
wych. To specjalne metalowe kosze wypełnione 
kamieniami. Najbardziej zaawansowane prace trwają 

Zakończyła się ekshumacja szczątków ludzkich, 
znalezionych podczas prac ziemnych prowadzonych 
w rejonie skrzyżowania ul. Śmiecińskiej, Wesołej 
i Siewnej. Urząd Miasta podpisał w tej sprawie umo-
wę z firmą archeologiczną „BARD” z Nowego Sącza. 
Podczas wykopów w dniach 3-6 października odkryto 
kolejne szkielety – jest już ponad 30. Przy jednym 
znaleziono niemiecki „nieśmiertelnik” (element 
systemu identyfikacji żołnierzy). Jest na nim napis: 
4 kompania Br. Bau btl. 548; Nr. Osobowy – 147. 
Odnaleziono także kilka guzików, dwie klamry do 
pasa oraz fragmenty drutów. Istnieje duże prawdopo-
dobieństwo, że wykopane szczątki kostne należą do 
niemieckich jeńców wojennych. Szczątki zostały za-

  Rondo na Gostkowskiej już gotowe
Za rok budowana pętla miejska skomunikuje ze sobą wszystkie dzielnice miasta. Dzięki niej ruch ciężkich samochodów 
wyprowadzony zostanie poza centrum. Nowa droga to także dostęp do nowych terenów pod inwestycjwe i budownic-
two. Koszt tej piętnastokilometrowej drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi to blisko 196 mln złotych.

pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Gostkowską. 
– Pod koniec października drogowcy oddali do użyt-
ku nowe rondo na ul. Gostkowskiej, które usprawni 
ruch w Dzień Wszystkich Świętych. Zakończyła się 
też budowa przycmentarnego parkingu z kostki, który 
łącznie ze starym pomieści 180 samochodów. 
Na całej pętli kontynuowane są prace ziemne zwią-
zane z formowaniem nasypów. Nieprzerwanie trwają 
też roboty na skrzyżowaniach z ulicami Kwiatową, 

Niechodzką i Gostkowską. Wykonano już objazd  na 
skrzyżowaniu pętli z ul. Wojska Polskiego, umożli-
wiający przebudowę magistrali wodociągowej. 
Na kilku odcinkach pętli, m.in. w obrębie skrzyżowa-
nia z ul. Mławską, prowadzone są roboty elektryczne 
związane z usuwaniem kolizji energetycznych i budo-
wą oświetlenia ulicznego – mówi o postępach prac 
Robert Szymaniak, kierownik Wydziału Inwestycji.

P.H.

Budowa skrzyżowania pętli z ul. Niechodzką

Most na Bielinie Ulica Gostkowska – nowe rondo. Prace dobiegają końca

Pomiędzy ul. Gostkowską a Wojska Polskiego jest już jezdnia, 
ścieżki rowerowe i chodniki. Trwa budowa oświetlenia

Wylewanie ścieżek rowerowych na Bielinie

Ul. Ptasia Ul. Piwna

Ul. Żurawia Ul. Krubińska

Powstaje skrzyżowanie ul. Krubińskiej z Ceramiczną

pakowane i przewiezio-
ne do Krakowa, gdzie są 
poddawane ekspertyzie 
antropologicznej. Wy-
niki badań będą znane 
w listopadzie. O zna-
lezisku Urząd Miasta 
powiadomił Fundację 
„Pamięć” zajmującą 
się opieką nad grobami 
żołnierzy niemieckich 
poległych na terytorium 
Polski.

K.D.
 

Odkryto kolejne szkielety
na odcinku pętli miejskiej

jest podbudowa, stabilizacja, krawężniki oraz ukła-
dany ciąg pieszo – rowerowy z kostki brukowej. Na 
znacznej części ulicy jest już wylany asfalt. Na bie-
żąco układane jest także okablowanie pod oświetle-
nie uliczne. W przyszłym roku drogowcy rozpoczną 
prace w ul. Dobrej – mówi Robert Szymaniak, 
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Zniszczona ważka na placu zabaw
Na placu zabaw przy ul. Parkowej wandale zniszczy-
li tzw. ważkę. Została przełamana na pół i stwarzała 
zagrożenie dla bawiących się dzieci. Zepsute urzą-
dzenie zostało wymienione na nowe.

Karmimy bezpańskie koty 
Aby ułatwić kotom przetrwanie zimy i pomóc finan-
sowo społecznym opiekunom, Urząd Miasta zakupi 
za 3 tys. zł suchą karmę. O terminie jej przekazania 
poinformujemy na stronie www.umciechanow.pl.

Nowe wiaty przystankowe

Wyszkowska firma TEJBRANT oszkliła 10 wiat 
przystankowych montując 21 szyb w ulicach: Gost-
kowskiej, Kolbe, Granicznej, 17 Stycznia i Armii 
Krajowej. Do tej pory wydano na ten cel ponad 7 tys. 
zł – tyle kosztuje mieszkańców bezmyślność wanda-
li. Obecnie trwają prace na ul. Pułtuskiej i dalszym 
odcinku ul. 17 Stycznia i Armii Krajowej.

P.H.

Nowe chodniki z kostki
Na wniosek mieszkańców wyremontowane zo-
stały chodniki na ul. Waryńskiego (odcinek od ul. 
Dąbrowskiej do ronda, koszt 28 tys. zł) oraz przy 
ul. Kicińskiego (od ul. Kargoszyńskiej do drogi 
wewnętrznej przy garażach). Położono tam chodnik 
„najazdowy”, który umożliwia wygodne przejście 
pieszym oraz swobodne parkowanie samochodów. 

Wykonano też remonty odcinków chodników przy 
ul.: Żeromskiego (wartość 17,5 tys. zł), Niechodzkiej 
(od Płockiej do wjazdu do centrum Handlowego 
Mrówka, koszt – 55 tys. zł), Batalionów Chłopskich 
(przy budynku nr 9) oraz chodnik przy ul. Mickie-
wicza (odcinek od 11 Listopada do Polikliniki). 
Z odzyskanej z okolic pętli miejskiej kostki, utwar-
dzono alejki na cmentarzu komunalnym. Drobnym 
remontom poddano chodnik łączący kładkę na rzece 
przy ul. Tatarskiej oraz fragment chodnika przy 
ul. Zamkowej. 

Utwardzone drogi
We wrześniu zostały zakończone prace na ulicach: 
Baranowskiego, Partyzantów, drodze za Szkołą 
Podstawową Nr 4 i drodze do Mieszek Atle. Ulice 
potrójnie utwardzono emulsją i grysami. Miasto 
wydało na to blisko 235 tys. zł. Prace wykonała firma 
KOPTRANS z Ciechanowa.

Bezpieczni w świetle lamp
Zbliża się czas długich jesiennych i zimowych 
wieczorów. Konieczne będzie coraz wcześniej-
sze zapalanie lamp ulicznych. Wydział Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska prosi o informacje 
na temat zauważonych przepalonych żarówek, zbyt 
wczesnego lub zbyt późnego włączania i wyłączania 
się lamp. Pozwoli to racjonalnie korzy stać z energii 
elektrycznej. Pracownicy Inżynierii Miejskiej czekają 
na sygnały od mieszkań ców w godzinach pracy pod 
numerem telefonu (23) 674 92 84. Całodobowo pod 
numerem 801 800 103 zgłoszenia przyjmuje Energa 
Oświetlenie.

Zgłoś awarię
Uszkodzone studzienki telekomunikacyjne na-
leży sygnalizować do firmie ORANGE SA pod 
nr tel. 801 505 505. Zgłoszenia o źle działającej 
sieci wodociągowej i sanitarnej przyjmuje ZWiK 
(nr 994). Niedrożną sieć deszczową oraz zły stan 
techniczny miejskich dróg i chodników należy 
zgłaszać dzwoniąc na następne nr tel. sieć desz-
czowa: (23) 674 92 85, drogi i chodniki 674 92 47, 
674 92 48 lub 604 611 536.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Ulica Kicińskiego
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Dzieci z klas I – III szkół podstawowych od paź-
dziernika dostają w szkole owoce i warzywa. To 
efekt rządowego programu promującego zdrową 
dietę. Program powstał w oparciu o fundusze unijne.
Dostawy owoców i warzyw do szkół rozpoczęły się 
3 października. Jabłka, gruszki, marchew, papryka, 
rzodkiewki oraz soki owocowe i warzywne będą tra-
fiały do szkół co najmniej dwa razy w tygodniu przez 

10 tygodni w semestrze. – W programie bierzemy 
udział czwarty raz z rzędu. Nasi uczniowie trzy razy 
w tygodniu dostają np. sok jabłkowy plus marchew 
lub paprykę i jabłko – mówi dyrektor SP Nr 6 Maria 
Trojanowska. Szkoły zainteresowane programem 
„Owoce w szkole musiały zgłosić swój akces do 
połowy września w oddziale terenowym Agencji 
Rynku Rolnego.

red. 20 września po raz trzeci w Ciechanowie zorgani-
zowano Dzień Dawcy Szpiku. Chętni tym razem 
zgłaszali się do szpitala, gdzie od rana prowadzono 
rejestrację. Zarejestrowało się 78 osób. Zaintere-
sowanych było więcej, ale nie wszyscy mogli być 
zakwalifikowani. – Podczas trzech edycji baza funda-
cji DKMS powiększyła się o 367 dawców. W samym 
Ciechanowie 4 osoby oddały komórki macierzyste 
szpiku genetycznym bliźniakom, którzy walczą 
z rakiem krwi. To piękny gest, nierzadko ratujący 
życie – podsumowała koordynatorka akcji Katarzyna 
Kozłowska. W przedsięwzięcie zaangażowali się 
pracownicy szpitala, wolontariusze i harcerze. 

red.

Młodzież rozpoczyna-
jąca naukę zobowiązała 
się strzec sztandaru, 
służyć prawdzie, spra-
wiedliwości i tolerancji, 
wyrabiać w sobie kole-
żeńskość, uczynność, 
odwagę, silną wolę 
i prawdomówność, 
bronić honoru i do-
brego imienia szkoły, 
jednoczyć wysiłki dla 
dobra szkoły, miasta 
i regionu oraz pracować 
dla chwały i szczęśli-
wej przyszłości Polski. 
Uroczystość odbyła się 

„Odkrywamy czystą Polskę”– pod takim hasłem 
w dniach 20-22 września odby ła się tegorocz-
na edycja sprzątania świata. Tra dycyjnie wzięli 
w niej udział uczniowie cie chanowskich szkół oraz 
przedszkolaki. Uczestni czenie w dorocznym po-
rządkowaniu otoczenia to cenna lekcja ekolo gii. 
– Przedszkolaki zaopatrzone w rękawiczki oraz worki 
wyruszyły, aby sprzątać teren wokół przedszkola. 
Każdy starał się jak najdokładniej wykonać zadanie. 
Bardzo cieszymy się, że choć odrobinę pomogliśmy. 
Mamy nadzieję, że widząc ile wysiłku trzeba włożyć 
w sprzątanie po sobie, żadne z nich nie wyrzuci pa-
pierka po cukierku czy chipsach na trawnik

Sprzątanie świata po raz dwudziesty

78 nowych osób
w bazie dawców szpiku

Bloki – dzielnica pełna 
tajemnic

Noszenie munduru zobowiązuje

Owoce i warzywa 
w szkołach

Około 500 umundurowanych licealistów, wciągnięta na maszt flaga państwowa, żołnierski 
chód i musztra. 4 października na placu Jana Pawła II uczniowie klas pierwszych Płockiego 
Uniwersytetu Ludowego złożyli ślubowanie. 

w obecności rodziców, nauczycieli 
oraz zaproszonych gości, wśród 
których byli parlamentarzyści, pre-
zydent Ciechanowa wraz z zastęp-
cami, przedstawiciele Rady Miasta 
oraz służb mundurowych. 
Po ślubowaniu uczniowie PUL
zaprezentowali pokaz sprawno-
ściowy z elementami samoobrony 
i gimnastyki artystycznej. 
Szkoła ma siedzibę w Gimnazjum 
Nr 1 przy ul. Orylskiej, gdzie pro-
wadzi dwa roczniki o specjalności 
wojskowo-sportowej i policyjno-
prawnej. Łącznie w ciechanowskiej 
placówce uczy się 104 uczniów.

K.D.

– mówią zgodnie nauczycielki z Przedszkola Nr 5. 
Koordynato rem sprzątania naszego miasta była Inży-
nieria Miejska i Ochrony Środo wiska przy współpra-
cy PUK, które nieodpłatnie odebrało ze sprzątanych 
terenów 500 wypełnionych odpadami worków.

P.H.

Kto wymyślił nazwę Bloki? Kto mieszkał 70 lat 
temu w Szkole Podstawowej Nr 6? Jaka szkoła 
mieściła się w budynku krasiniaka? Która ulica 
nazywała się Sachsenstrasse, która Schwabenstars-
se i gdzie był Frankenplatz? Gdzie był bar Ptyś, 
a gdzie kino Promień? Którędy jeździła kolejka 
wąskotorowa? Gdzie mieściła się redakcja „Pięciu 
Rzek”? Odpowiedzi na te i inne pytania można było 
poznać 25 października, podczas otwarcia wystawy 
starych fotografii oraz zdjęć z II Miejskiej Wędrówki 
Fotograficznej „Spacerkiem po Blokach”. Spotkanie 
zorganizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczną 
odbyło się w Krzywej Hali, gdzie mieści się Oddział 
Zbiorów Naukowych i Regionalnych.

red.

Co roku przedszkolaki z „Piątki” aktywnie biorą udział w akcji sprzątania świata

Pokaz sprawnościowy
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– w ciechanowskim Banku Gospodarki 
Żywnościowej. Od 1971 r. para mieszka 
w Ciechanowie. Wychowała córkę i do-
czekała się jednego wnuka. 
Państwo Stanisława i Jan Przybyłkow-
scy zawarli związek małżeński 
12 stycznia 1963 roku. Pani Stanisława 
urodziła się w 1933 r. Jest rodowitą 
ciechanowianką. W latach 1959-1992 
pracowała w Przedsiębiorstwie Jajcar-
sko-Drobiarskim. Pan Jan urodził się 
w 1940 r. w Lekowie. Przez 29 lat był 
dyżurnym ruchu na stacji PKP. 
Państwo Jadwiga i Ireneusz Ozdarscy 
wzięli ślub 8 sierpnia 1963 roku. Pani 
Jadwiga urodziła się w 1936 r. w Szul-

mierzu. Była krawcową i w tym zawodzie 
pracowała. Udzielała się społecznie w Cechu 
Rzemiosł Różnych, za co otrzymała odznakę 
zasłużonego dla rzemiosła. Pan Ireneusz urodził 
się w 1939 roku w miejscowości Nowokrasne. 
Pracował w Wojewódzkiej Fabryce Tekstylnej 
w Warszawie, a następnie w Fabryce Wyro-
bów Precyzyjnych w Ciechanowie, Zakładzie 

Stolarki Budowlanej i Wojewódzkim 
Przedsiębiorstwie Handlu 
Wewnętrznego. Małżon-
kowie wychowali dwoje 
dzieci i doczekali się dwojga 
wnucząt. 
Państwo Teresa i Edward 
Olejarczyk związali się 
14 marca 1963 roku. Pani 
Teresa urodziła się w 1938 
r. w Zeńboku. Pracowała 
w spółkach „Agenda” i „Le-
mar”. Pan Edward urodził 
się w 1937 r. Kolonii Ob-
lassy. Pracował w Zakładzie 
Naprawczym Mechanizacji 

Państwo Jadwiga i Stanisław Sznilikowie pobrali 
się 29 sierpnia 1962 roku. Pani Jadwiga urodziła się 
w 1940 r. w miejscowości Wyszyny. 44 lata przepraco-
wała w Spółce Akcyjnej „Ruch”. Pan Stanisław urodził 
się w 1935 r. w Birczy. Przez 20 lat pracował w Za-
sadniczej Szkole Rolniczej w Wyszynach, a kolejne 18 

26 września w ciechanowskim ratu szu prezydent 
Waldemar Wardziński w obecności swoich zastępców 
Ewy Gładysz i Cezarego Chodkowskiego wręczył akty 
nadania awansu zawo dowego na stopień nauczyciela 
miano wanego. Otrzymało je 13 nauczycie li: Barbara 
Duszyńska, Izabella Grabowska, Aneta Rutkowska, Ka-
rolina Sosnowska, ks. Maciej Szostak, Kamila Radecka, 
Anna Rzeczkowska, Mariola Szcząchor, Agnieszka Ro-
manowska, Agnieszka Kuczyńska oraz Piotr Przewódzki. 
Prezy dent przekazał też gratulacje dyrektor  Miejskiego 
Przedszkola Nr 3 Ewie Krejpowicz, obchodzącej 35 lat 
pracy. Nagrodę jubileuszową z okazji 20 lat pracy otrzy-
mała dyrektor Gimnazjum Nr 3 Anna Zadrożna.

P.H.

Do zadań Straży Miejskiej należy szeroko 
rozumiane czuwanie nad porządkiem w mie-
ście i kontrola ruchu, tu strażnicy interweniują 
w przypadku zgłoszeń uszkodzeń jezdni i chod-
ników, stwarzających zagrożenie dla bezpie-
czeństwa mieszkańców. Straży można zgłaszać 
zagrożone złamaniem konary drzew i nieprawi-
dłowości w oznakowaniu dróg (wynikające np. 
z uszkodzenia znaków). Strażnicy reagują, kiedy 
kierowcy nie stosują się do zakazów zatrzymy-
wania i postoju pojazdów, zakazów ruchu w obu 
kierunkach, blokują wyjazdy z bram, garaży itp. 
Powinno się im zgłaszać bezprawne zajmowanie 
miejsc postojowych przeznaczonych dla osób 
niepełnosprawnych, postój dużych pojazdów 
ciężarowych w obszarze zabudowanym, par-
kowanie pojazdów w obrębach skrzyżowań, na 
wąskich chodnikach, przekraczanie przepisów 
przez pieszych (np. przejście na czerwonym 
świetle) i rowerzystów (np. przejazd po przej-
ściu dla pieszych). Funkcjonariusze reagują 
również na: kąpiele w miejscach zabronionych, 
rozlepianie plakatów czy ulotek w miejscach 
nieprzeznaczonych do tego celu, wyprowadzanie 

Nauczyciele mianowani Kiedy wzywamy miejskich strażników?

Państwo Sznilikowie

Państwo Przybyłkowscy

Państwo Olejarczyk Państwo Ozdarscy

Z jakimi problemami należy się zwracać do miejskich strażników? W jakiej sprawie mogą 
pomóc, a które leżą w kompetencjach funkcjonariuszy policji? 

psów bez kagańca, niedozwolone spalanie śmieci. 
Można dzwonić z interwencją, kiedy właściciel nie 
sprząta po psie, nie sprząta chodnika przed swoją 
posesją, ma bałagan wokół budynku, kiedy wandale 
dewastują miejska przestrzeń lub niszczą roślinność. 
Karze podlega też używanie słów wulgarnych w miej-
scach publicznych, umieszczanie nieprzyzwoitych 
napisów na ogrodzeniach czy ścianach, dewastacja 
elewacji przez graffiti, spożywanie napojów alkoholo-
wych i palenie papierosów w miejscach publicznych. 
Strażnicy współpracują z policją i strażą pożarną: 
w razie konieczności są pomocni w usuwaniu awarii 
technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 
innych miejscowych zagrożeń. Do chwili przybycia 
właściwych służb zabezpieczają miejsca przestępstwa 
czy katastrofy przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów, wstępnie ustalają też świadków 
zdarzenia. W ich kompetencjach leży również ochro-
na obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 
publicznej. Warto przypomnieć, że Straż Miejska 
w Ciechanowie zajmuje się zdarzeniami z terenu 
Ciechanowa. W przypadku spraw dotyczących 
ościennych gmin strażnicy poinformują zgłaszającego 
o dalszym sposobie postępowania. red.

21 września oraz 19 października w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu świętowały
cztery pary z Ciechanowa. 

50 lat wspólnej drogi przez życie…

Rolnictwa, Elektronowych Przyrządach Pomiaro-
wych w Warszawie oraz Ciechanowskich Zakładach 
Ceramiki Budowlanej. Para ma trzy córki i pięcioro 
wnucząt.
Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, listy gratulacyjne oraz pamiątkowe 
płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. 
Uroczystości uatrakcyjniły lampki szampana, kwiaty 
i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.
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Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został Marcin 
Dołęga. Trzykrotny mistrz globu, startujący w kat. 
+ 105 kg, uzyskał w dwuboju wynik – 422 kg (192 
kg + 230 kg), a w podrzucie – 230 kg. Na słowa 
uznania zasłużyli też: Kornel Czekiel (KS Budowlani 
Opole) – 402 kg w dwuboju i 225 kg w podrzucie 
oraz Krzysztof Klicki (Mazovia Ciechanów) – 401 kg 
w dwuboju. 
Mistrz olimpijski z Londynu Adrian Zieliński obronił 
tytuł mistrza Polski w wadze 94 kg. Atleta uzyskał 
385 kg w dwuboju, a w podrzucie – 210 kg. Sre-

28 października w Warszawie odbyły się Finały Mi-
strzostw Warszawy w taekwondo olimpijskim. W za-
wodach wystartowało 125 zawodników i zawodni-
czek z klubów Mazowsza. Wśród uczestników złote 
medale wywalczyli: Cezary Sarnowski, Weronika 
Czapka, Natalia Narolska, Łucja Oleszczuk i Laura 
Kwiatkowska, srebrne – Jakub Grzywiński, Jakub 
Zdunek i Alicja Laskowska, brązowy – Adrianna 
Pytel. W konkurencjach sprawnościowych niepo-
konani byli: Oliwia Raszyńska , Marta Płoska, Julia 
Chodkowska i Rafał Płoski. Srebro zdobyli: Paulina 
Modzelewska, Tomasz Leszczyński, Daria Jurkie-
wicz, Maciej Stryjek, Kinga Ulatowska, Kamil Wejss 
i Bartosz Pawłowski, a brąz – Maciej Wróblewski. 

red.

Stypendia otrzymali: na wniosek TKKF „Promyk” 
– Michał Brym (300 zł), Wiktor Komorowski (200 
zł), Cezary Sarnowski (200 zł), na wniosek LKS 
Matsogi – Ilona Omiecińska (370 zł), Piotr Pełka (370 
zł), Damian Kowalczyk (200 zł), na wniosek CLKS 
„Mazovia” – Krzysztof Klicki (370 zł), Jarosław 
Samoraj (370 zł), Izabela Wróblewska (370 zł), Iwona 

Finały
Mistrzostw Warszawy

Prezydent docenił najlepszych sportowcówIII Ciechanowski 
Marsz Nordic Walking 

Znani i silni w Ciechanowie

Marcin Dołęga

Krzysztof Człapski (pierwszy z prawej) z zawodnikami

Prezydent Ciechanowa przyznał stypendia dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia 
sportowe. Będą one wypłacane co miesiąc: we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. 
Przeznaczono na nie 19 800 zł.

Kępa (300 zł), Natalia Kraszewska (300 zł), Sikorski 
Damian (300 zł), Mariusz Wysocki (200 zł), Damian 
Żórawski (200 zł), Bartłomiej Klękowicz (200 zł), 
Mateusz Sowa (200 zł), Damian Szczepanik (200 
zł), na wniosek MPKS „Orka” – Sylwia Kowalska 
(300 zł). Stypendia będą wypłacane miesięcznie od 
1 września do 31 grudnia 2013 roku.  red.

W dniach 13-14 września w ciechanowskiej hali im. Ireneusza Palińskiego rozegrano 
Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów. Wystartowało w nich 55 kobiet oraz 75 męż-
czyzn. Zawody otworzył Szymon Kołecki, prezes Zarządu Polskiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów, srebrny medalista olimpijski z Sydney 2000 i Pekinu 2008, wielokrotny mistrz Pol-
ski i Europy, rekordzista świata w wadze do 94 kg. Przebieg sportowych zmagań transmitował 
kanał Telewizji Polskiej TVP Sport.

bro wywalczył Jarosław Sobieraj (CLKS Mazovia 
Ciechanów) – 352 kg w dwuboju, brąz Łukasz Grela 
(AZS AJD Częstochowa) – 351 kg.
W wadze do 85 kg mistrzowski tytuł w dobrym stylu 
wywalczył Krzysztof Zwarycz (KPC Górnik Polko-
wice). Drugi rezultat uzyskał Przemysław Koterba 
(WKS Śląsk Wrocław), a trzeci – Adrian Pawlicki 
(CWSPC Zawisza Bydgoszcz).
W kategorii 62 kg zwyciężył Dominik Kwapisza 
(LZKS Stal Kunów) – 239 kg, drugi był Piotr Ponie-
działek (KS Promień Opalenica) – 238 kg, a trzeci 
Paweł Brylak (UOLKA Ostrów Mazowiecki) – 230 kg.
W wadze 56 kg najlepszy był Maciej Przepiórkiewicz 
(Józefovia Józefów) – 230 kg w dwuboju, drugie 
miejsce zajął Dominik Kozłowski (GKS Kościerzy-
na) – 225 kg, trzecie Adrian Franczyk (LKS Polwica 
Wierzbno) – 207 kg. 
Wśród kobiet na najwyższym podium tryumfowały: 
Wioleta Jastrzębska (WLKS Siedlce), Malwina Cho-
dor (WKS Śląsk Wrocław), Joanna Łochowska (UKS 
Zielona Góra), Anna Leśniewska (Mazovia Ciecha-
nów), Patrycja Piechowiak (Budowlani Nowy Tom.), 
Ewa Mizdal (Unia Hrubieszów), Małgorzata Wiejak 
(Zawisza Bydgoszcz). 
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Pani 

Agnieszce Jabłonowskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Prezydent Miasta Ciechanów
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Pani 

Alicji Domańskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
składają

Prezydent Miasta Ciechanów
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Do udziału zgłosiło się blisko 100 chętnych. Osoby, 
dla których impreza była pierwszym spotkaniem 
z nordic walking miały okazję nauczyć się podsta-
wowej techniki marszu. Rozgrzewkę poprowadziła 
Angelika Juszczak, instruktorka Nordic Walking 
Angiteam Grotniki. Chętni wzięli udział w zawo-
dach na czas na odcinku 5 km. Trasa biegła wokół 
kanałów. Wśród kobiet najszybsza była Angelika 
Juszczak. Tuż za nią uplasowała się Anita Paszkiewi-
cz-Książak, trzecia była Wiesława Jaroniek-Bedyk. 
W pojedynku mężczyzn zwyciężył Przemysława 
Stupnowicz przed Markiem Klimczewskim i Rober-
tem Psutem. W kategorii 2000 i młodsi najszybsza 
okazała się Paulina Kamińska, drugie miejsce zajęła 
Wiktoria Nawrocka, a trzecie Natalia Wojewódźka. 
Wszystkie zawodniczki są uczennicami Gimnazjum 
Nr 3, które jako pierwsze w Polsce wprowadziło 
elementy Nordic Walking na zajęciach WF. W klasy-
fikacji końcowej młodzieży triumfowało Gimnazjum 
Nr 4 na czele z Alicją Ostrowską. Na drugim miejscu 
podium znalazła się Kamila Bitkowska, a na trzecie 
Wiktoria Potępa. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
koszulki z logo miasta, medale i dyplomy. Imprezę 
zwieńczył pokaz jogi i zumby. W organizacji pomógł 
MOSiR, marsz współfinansował Urząd Miasta.

P.H.

26 października odbył się III Ciechanowski 
Marsz Nordic Walking, zainicjowany przez 
Krzysztofa Człapskiego, mistrza Polski w tej 
stosunkowo młodej dyscyplinie. 
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Nie był to jednak plan filmu wojennego, a gra 
miejska „Ciechanów w ogniu” zorganizowana przez 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów 
oraz Urząd Miasta. Można pomyśleć, że 13 września 
(piątek!) okazał się pechowy dla młodych ludzi: 
było szaro, zimno i lało, jednak młodzież nie dała 
pokonać się pogodzie. W zabawie wzięło udział 26 
dziesięcioosobowych patroli z ciechanowskich szkół. 
Jej uczestnicy dzięki zabawie poznawali 
historię Ciechanowa z 1939 roku. Gra 
była ściśle związana z historycznymi 
miejscami (umiejscowiono tam punkty 
kontrolne): szpital przy ul. Sienkiewi-
cza, gabinet dr Szwanke przy ul. Płoń-
skiej czy apteka Ranieckich (dzisiejsza 
ul. Śląska). Harcerze „odkurzyli” mało 
znaną historię nastoletniego obrońcy 
ciechanowskiej poczty oraz wiedzę 
na temat wydarzeń września 1939 na 
dworcu PKP. Można było spróbować sił 
we wspinaczce ściankowej ustawionej 
na placu Jana Pawła II oraz przejść 
wojskowy tor przeszkód ze strzelnicą. 
Pod zamkiem powstało harcersko-woj-
skowe miasteczko, które kończących 
grę witało wojskową grochówką. Grupy 
rekonstrukcyjne prezentowały uzbroje-

Wyposażenie dzieci do szkoły to niemały 
wydatek i obciążenie rodzinnego budżetu. 
Dzięki programowi „Wyprawka szkolna” 
można było – jak co roku – dostać dofinanso-
wanie na zakup podręczników. 

W tym roku akcja skierowana była m.in. do uczniów 
rozpoczynających we wrześniu naukę w klasach I-III 
i V szkoły podstawowej, szkole muzycznej I stopnia 
oraz II klasie gimnazjum. Nowością była możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego przez uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym. Podstawowe kryterium, które 
trzeba było spełnić aby starać się o zwrot wydatków 
na szkolną wyprawkę, to dochód na członka rodziny. 
Miejski samorząd na wyprawkę przeznaczył 162 tys. 
883 zł. Pomocą objęto 417 uczniów oraz 146 dzieci 
z upośledzeniem umysłowym lub inną niepełno-
sprawnością oraz wychowanków specjalnego ośrod-
ka szkolno-wychowawczego.
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„Wyprawka szkolna” 
w 2013 roku

Bezpłatna
sterylizacja kotów

Gra miejska „Ciechanów w ogniu”

Czas jesiennych szkoleń

Pierwsza pomoc

Wspinaczka po pionowej ścianie nie była łatwa

Jeśli ktoś 13 września w piątkowe przedpołudnie znalazł się w centrum miasta, na pewno na-
tknął się na niecodzienną sytuację. Po ciechanowskich uliczkach w strugach deszczu przemy-
kali uzbrojeni żołnierze. Z oddali dobiegały się odgłosy wystrzałów. 

nie i umundurowanie z 1939 roku. 
O 15.00 w zamku została otwarta 
wystawa „Ciechanów w pocztów-
ce”. Zwycięskim drużynom pu-
chary i dyplomy wręczył zastępca 
prezydenta Cezary Chodkowski. 
Zmęczeni, przemoczeni, ale 
uśmiechnięci uczestnicy mo-
gli odetchnąć przy harcerskich 
piosenkach w wykonaniu zespołu 
„Wszyscy Byliśmy Harcerzami”. 
Prezydent Ciechanowa przezna-
czył na grę 10 tys. zł. – Warto 
sfinansować przedsięwzięcie, 
które w tak wartościowy sposób 
łączy poznawanie przeszłości 
swojego miasta z dobrą rozrywką 

– podkreśla prezydent Waldemar Wardziński. – Spró-
bowaliśmy dotrzeć do tej młodzieży, która na roczni-
cowe uroczystości nigdy nie przychodzili. Dziś mieli 
kontakt z żywą historią, namacalną, umożliwiającą 
przeniesienie się w czasie i przeżycie namiastki tego, 
co w 1939 przeżywali ich rówieśnicy – podsumowuje 
podharcmistrz Piotr Rzeczkowski, komendant Hufca 
ZHP w Ciechanowie.

red.

Okres jesienny to czas wzmożonych działań profi-
laktycznych w ciechanowskich szkołach.  Nie tylko 
uczniowie, ale i pedagodzy rozpoczęli intensywną 
naukę. W pierwszych dniach października 15 – oso-
bowa grupa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
z ciechanowskich szkół podstawowych wzięła udział 
w szkoleniu pt. „Cukierki”. Miało ono przygotować 
nauczycieli do zajęć dotyczących wczesnej profilak-
tyki uzależnień wśród uczniów klas I – III. 
Miejski Zespół Szkół Nr 1 wyraził zgodę na przepro-
wadzenie zajęć pokazowych wśród uczniów jednej 
z III klas. Po zajęciach nauczyciele uczestniczyli 
w części szkoleniowej. Była mowa o metodyce pro-
gramu, stanowiącą bazę do budowania scenariuszy 
lekcji z uwzględnieniem wielkości grupy uczniów 
oraz jej specyfiki. Z nauczycielami biorącymi udział 
w szkoleniu prezydent miasta zawarł umowy na 
prowadzenie zajęć z zakresu wczesnej profilaktyki 
uzależnień wśród uczniów. 
W listopadzie kolejna grupa nauczycieli szkół pod-
stawowych weźmie udział w szkoleniu pt. „Jestem 

O.K!”. Będzie adresowane do 18 – osobowej grupy 
nauczycieli klas IV – VI ciechanowskich szkół 
podstawowych. Program porusza takie zagadnienia 
jak: inicjacja, zażywanie i uzależnienie od środków 
psychoaktywnych, elementy psychologii rozwojowej 
oraz propozycje zajęć na lekcjach wychowawczych. 
Podczas szkolenia nauczyciele będą ćwiczyć prowa-
dzenie zajęć według scenariusza programu „Jestem 
O.K!”. 
Zajęcia o podobnej problematyce zostały zaplano-
wane również dla nauczycieli szkół gimnazjalnych. 
W listopadzie odbędzie się najdłuższe, bo 25 – go-
dzinne szkolenie, przygotowujące nauczycieli do za-
jęć z zakresu profilaktyki narkomanii wśród uczniów 
klas gimnazjalnych. Mowa o programie edukacyjno 
– treningowym pt. „Dziękuję, NIE”. Weźmie w nim 
udział 15 – osobowa grupa nauczycieli, będących 
przedstawicielami wszystkich szkół gimnazjalnych 
z terenu miasta. 
Kolejną z planowanych inicjatyw profilaktycznych 
będą warsztaty z zakresu agresji, przemocy i właści-

wej komunikacji pt. „Porozumienie bez przemocy”. 
Tym razem oddziaływania profilaktyczne skierowane 
zostaną bezpośrednio do uczniów klas gimnazjal-
nych. Warsztaty prowadzone będą metodą doktora 
Marshalla B. Rosenberga. Gimnazjaliści udoskonalą 
techniki porozumiewania się bez agresji. Młodzież 
nauczy się, jak mówić w sposób szczery i otwarty, 
jak jasno wyrażać prośby zamiast stawiać żądania, 
konstruktywnie reagować na krytykę, wyrażać 
wdzięczność bez wchodzenia w zobowiązania, jak 
dokonywać wyboru właściwego zachowania. Te 
warsztaty wychodzą naprzeciw oczekiwaniom cie-
chanowskich szkół – zwłaszcza gimnazjalnych. 
Edukacja nauczycieli to najlepsza inwestycja w przy-
szłość. Wyszkolone osoby będą przekazywać zdobytą 
podczas szkoleń wiedzę uczniom oraz własnym 
koleżankom i kolegom. Bliski kontakt z dziećmi 
i młodzieżą, a także z ich rodzinami, stwarza dosko-
nałe warunki do działań profilaktycznych. 

Miejskie Biuro
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Na wnioski mieszkańców Gmina Miejska Ciechanów 
podpisała z przychodnią weterynaryjną „AB-WET” 
(ul. Fabryczna 8) umowę na wykonanie zabiegów 
kastracji kotów. Po złożeniu pisemnego wniosku 
w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska (Pl. Jana Pawła II) właściciele kotów otrzymają 
zlecenie na zabieg kastracji, który sfinansuje miasto.
Więcej informacji pod nr (23) 674 92 85.

red. 
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Inicjatorką i koordynatorką festiwalu jest Bogumiła 
Nasierowska, znakomity muzykolog, założycielka 
„Horrendusa”, obecnie organistka parafii św. Tekli. 
W tegorocznej edycji dzieła dawnych mistrzów 
zaprezentowali: Dziewczęcy Chór Kameralny „Porta-
mento” i Zespół Wokalno-Instrumentalny „Promyk” 
ze Starachowic, Zespół Wokalny „Sine Nomine” 
z Lublina oraz Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ 
Antico” z Zamościa. Festiwal objął patronatem i dofi-
nansował Prezydent Miasta Ciechanów. 

K.D

Wielokąt sprawnościowy, poręcze gimnastyczne, 
ścianka do wspinaczki, huśtawki i ruchomy pomost 
– na nowym placu zabaw przy Miejskim Zespole 
Szkół Nr 1 dzieci mają prawdziwą frajdę.
Co ważne, nawierzchnia jest bezpieczna i amorty-
zuje ewentualne upadki. – Teraz już każda miejska 
szkoła ma swój plac zabaw. Ilość dzieci świadczy 
o tym, że takie obiekty cieszą się w naszym mieście 
ogromnym powodzeniem. Dodatkowo na terenie 
szkoły są dwa boiska do gier zespołowych i „Orlik” 
– mówi Cezary Chodkowski, zastępca prezydenta.
Plac wybudowała chorzowska firma SATERNUS. 
Inwestycja kosztowała 250 tys. zł, z czego ponad 
połowa pochodzi z rządowego programu „Radosna 

Uczniowie ciechanowskich 
szkół i przedszkoli przebrani 
za produkty nabiałowe głośno 
manifestowali przeciwko mar-
nowaniu jedzenia. W pochodzie 
szły dzieci w strojach jajek, 
kartonów z mlekiem, jogurtów 
i sera. Już po raz trzeci Bank 
Żywności w Ciechanowie z oka-
zji Światowego Dnia Żywności 
chciał w ten sposób zwrócić 
uwagę na problem marnotrawie-
nia nabiału. Uczestnicy mogli 
wziąć udział w konkursach roz-
grywanych w specjalnie przygo-

Wszystkie miejskie szkoły mają place zabaw

Mleczna manifestacja na deptakuSacrum w muzyce

Otwarcie placu zabaw przy MZS Nr 1

Plac zabaw służy uczniom i mieszkańcom Aleksandrówki

Młodzi ciechanowianie opowiedzieli się przeciwko marnowaniu nabiału

Uczniowie Szkoły Podstawowej STO

Jesienne wieczory sprzyjają zadumie
i refleksji. 28 i 29 września w zaciszu kościoła 
klasztornego zabrzmiały utwory wokalno-in-
strumentalne. A wszystko to za sprawą
II Festiwalu Muzyki Sakralnej poświęcone-
go Najświętszej Maryi Pannie, który w tych 
dniach odbył się w Ciechanowie.

16 października deptak stał się miejscem „Strajku Żywności”. Tegoroczna akcja odbyła się 
pod hasłem „ Nie marnuj mleka!” 

towanych na ten cel 
stoiskach i namiotach. 
Po manifestacji 
uczestnicy przenieśli 
się do Ciechanow-
skiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej 
Studio, gdzie uczest-
niczyli w wesołym 
nabiałowym karaoke. 
Hitem spotkania 
była piosenka „Koko 
koko mleko spoko”. 
Akcja odbyła się pod 
patronatem prezyden-
ta miasta.

red.

Szkoła”. Inwestycję 
nadzorował Zakład Ob-
sługi Szkół i Przedszko-
li. W uroczystym otwar-
ciu udział wzięli m.in.: 
zastępcy prezydenta 
Ewa Gładysz i Cezary 
Chodkowski, Mazo-
wiecki Kurator Oświaty 
Karol Semik (na zdjęciu 
z prawej), miejscy radni 
oraz dyrektorzy szkół. 
Poświęcenia placu do-
konał proboszcz parafii 
św. Franciszka z Asyżu 
Jan Dzieniszewski.

P.H.

Nie jest tajemnicą, jak dzieci lubią czytać i oglądać 
bajki. Z myślą o najmłodszych Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STUDIO po raz piąty zor-
ganizował „Wieczór z bajkami”. Były czytania, gry, 
zabawy i układanie puzzli. Dzieci przebrały się za 
ulubionych bohaterów kreskówek. Z uwagą obejrzały 
projekcję animowanego filmu „Minionki rozrabiają”. 
– Tak jak w poprzednich edycjach na sali mieliśmy 
komplet dzieci. Myślę, że wszystkie maluchy dobrze 
się bawiły, zwłaszcza, że w nowej siedzibie miały bez 
porównania lepsze warunki – mówi dyrektor COEK 
„Studio” Nina Rykowska. 

red.  

W świecie bajek



W kategorii budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych I nagrodę (500 zł) otrzymała Wspólnota 
Mieszkaniowa nr 1 za budynek przy ul. Witosa 4, 
II (400 zł) – Wspólnota Mieszkaniowa „Willa Art” 
za budynek przy ul. Witosa 63A i 63B. III nagrody 
nie przyznano. Wyróżnienia w postaci dyplomów 
i sadzonek otrzymali: Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Sienkiewicza 67, Wspólnota Mieszkaniowa 
nr 1 przy ul. Oś. Świerczewskiego 1 i 3. 
W kategorii budynków jednorodzinnych dwie 
równorzędne pierwsze nagrody (po 500 zł) zdobyli: 
Ryszard Kaliszewski mieszkający przy ul. Grota 
Roweckiego 9 oraz państwo Iwona i Ireneusz Kur-
pińscy z ul. Okopowej 20. Dwie II nagrody (po 400 
zł) przypadły Iwonie i Włodzimierzowi Wodzyń-

skim z ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9 oraz 
Teresie Antczak z ul. Rycerskiej 47. III nagroda 
(po 300 zł) stała się udziałem Sławomira Raka 
z ul. Baranowskiego 10 oraz Marii i Kazimierza 
Małaczewskich z ul. Baranowskiego 19. Przyznano 
też 5 wyróżnień. Otrzymali je: Elżbieta Podgórska 
(ul. Górna 7), Teresa i Sylwester Purzyccy (ul. 
Kaczeńców 1), Anna i Tomasz Marcinkowscy (ul. 
Olchowa 3), Alina i Tadeusz Krupińscy (ul. Kon-
werskiego 13) oraz Ewa Kleniewska (ul. Łukasie-
wicza 5). 
W kategorii obiekty użyteczności publicznej 
I nagrodę (500 zł) zdobyło Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe Studio Reklamy „JACO”, 
prowadzone przez Bożenę Kapczyńską przy 

ul. Płońskiej 167. II nagroda (400 zł) powędrowała 
do Kwiaciarni „Róża 2” przy ul. Ranieckiej 15, 
a III (300 zł) – do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 
przy ul. Czarnieckiego 40. 
W kategorii balkonów i ogródków I nagroda (300 
zł) trafiła do Anny i Józefa Ściechulskich z ul. Sien-
kiewicza 42/1, druga (200 zł) – do Jolanty Daniel-
czyk z ul. Reutta 1/8. III nagrody nie przyznano, ale 
zdecydowano o wyróżnieniach dla Anny Nadratow-
skiej z ul. Sienkiewicza 67/1 i Zbigniewa Kuźmy 
z ul. Armii Krajowej 41/1. 
Łączna kwota nagród w konkursie wyniosła 5 000 
zł. Wypłacono ją z budżetu miasta, z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

K.D.
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