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Rywalizacja w klimacie filmów szpiegowskich, 
atrakcyjne nagrody – oto co czeka uczestników gry 
miejskiej „Tropy Europy II – na tropie przygody!” 
Organizatorem jest Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych, partnerem i współorga-
nizatorem m.in. Urząd Miasta Ciechanów. Nagrodą 
główną jest niezapomniane przeżycie – lot balonem 
nad Mazowszem dla czterech osób. Zapraszamy
30 listopada – start o godz. 12.00, rejestracja gra-
czy – 11.00. Szczegóły na Facebooku oraz stronie 
internetowej. red.

Więcej str. 12

6 grudnia w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
w Pawłowie po raz 17. zostanie przeprowadzona 
akcja mikołajkowa, podczas której zbierana będzie 
gotowa karma, kasza, makaron, ryż i chleb. Prze-
kazane dary pomogą zwierzętom przetrwać zimę. 
Dzieci i młodzież z ciechanowskich szkół i przed-
szkoli będą miały zapewniony bezpłatny przejazd 
do Pawłowa. Za okazane serce pracownicy PUK 
oprowadzą ich po schronisku. Organizatorem przed-
sięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych, we współpracy z Urzędem Miasta, Zakładem 
Komunikacji Miejskiej i wolontariuszami. 

K.D.

Jeśli tylko pogoda dopisze otwarte zostanie lodo-
wisko przy ul. 17 Stycznia. Będzie czynne od 9.00 
do 21.00. Przerwy techniczne na czyszczenie tafli 
zaplanowano w godzinach: 11.00-11.30, 13.00-
14.00, 16.00-16.30, 18.30-19.00. Ceny biletów nie 
zmieniły się: ulgowy – 2,60 zł, normalny 5,10 zł. Za 
wypożyczenie łyżew chętni zapłacą 6,10 zł, koszt 
szatni to 2 zł, ostrzenie łyżew – 10 zł. Osoby, które 
planują częste pobyty na lodowisku mogą wykupić 
karnety: ulgowy na 10 wejść – 20,20 zł, na 20 wejść 
– 40,50 zł; normalny na 10 wejść – 40,50 zł i 20 
wejść – 81,00 zł. Na lodowisko miasto zaprasza już 
ósmy sezon. Z roku na rok przybywa chętnych, któ-
rzy spędzają tu czas. W poprzednim roku lodowisko 
odwiedziło 30 tysięcy osób. 

red.

Mikołaje odwiedzą 
schronisko dla zwierząt

Wkrótce
ruszy lodowisko

Tropy Europy
– szpiegowska
gra miejska

Prace na Kargoszynie idą pełną parą

ZWiK za 12,5 mln zł modernizuje stację 
uzdatniania wody

Ulica Lechonia

Od lewej: O. Nocoń, A. Bola i J. Jelonkiewicz

Budowa ulic: Lechonia, Żeromskiego, Słonimskiego 
i Gombrowicza ma się zakończyć w połowie przy-
szłego roku ale już dziś są widoczne zmiany. W uli-
cy Lechonia jest już nowa kanalizacja deszczowa, 
chodniki i droga z brukowej kostki. Wykonawca 

Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego. Zostało nim Przedsiębiorstwo 
Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Często-

31 października Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. podpi-
sał umowę na realizację zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy 
ul. Gostkowskiej w Ciechanowie”. To kosztowna inwestycja, warta prawie 12,5 mln zł.

chowy. Umowę podpisali:
Andrzej Bola – prezes zarządu ZWiK 
i wiceprezes Jacek Jelonkiewicz oraz 
reprezentująca wykonawcę wiceprezes 
zarządu Olga Nocoń. Zakres inwestycji 
obejmuje przebudowę istniejących i bu-
dowę nowych obiektów oraz instalacji. 
Dzięki planowanej modernizacji stacja 
uzdatniania wody zwiększy wydajność.
To kolejna z inwestycji w ramach przeło-
mowego dla komunalnej spółki i całego 
miasta projektu „Modernizacja i rozbu-
dowa systemu wodno-kanalizacyjnego 

aglomeracji Ciechanowa – I etap”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską.

red.

ułożył też chodniki w ul. Słonimskiego, Żeromskie-
go i częściowo w ul. Gombrowicza. Na Żeromskie-
go drogowcy z płońskiej firmy PLONIX ułożyli 
drogę z kostki, a na Słonimskiego jej podbudowę. 
Koszt inwestycji to blisko 1,4 mln zł.

P.H.
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Targi ślubne w hali MOSiR

100 wystawców z Północnego Mazowsza zaprezen-
tuje swoje produkty i usługi na Targach Ślubnych, 
które odbędą się w dniach 14-15 grudnia w hali 
MOSiR przy ul. 17 Stycznia 60 b. Z ofertą domów 
weselnych, jubilerów, restauracji, salonów sukni, 
zespołów muzycznych, DJów, fotografów, biur 
podróży, luksusowych aut będzie można zapoznać 
się w godz. od 10.00 do 18.00. Organizatorem tar-
gów jest warszawska firma Plan4U. Firma planuje 
już następne tego typu przedsięwzięcia w naszym 
mieście.

Weekend superbohaterów
29 listopada 
i 1 grudnia w 8 
sklepach na terenie 
Ciechanowa po raz 
kolejny zbierana 
będzie żywność dla 
ubogich w ogól-
nopolskiej akcji 

Banków Żywności. W niemal 3,5 tys. sklepach 
spożywczych na terenie całej Polski przy specjalnie 
oznakowanych koszach czekać będą wolontariusze. 
Przekazane im produkty trafią do magazynów Ban-
ków Żywności, gdzie zostaną zważone i posortowa-
ne, a następnie przekazane podopiecznym organi-
zacji charytatywnych. Oprócz tradycyjnej zbiórki 
produktów spożywczych w sklepach, organizowana 
jest także zbiórka internetowa. Aby zrobić zakupy 
dla potrzebujących, wystarczy wejść na stronę 
www.bankizywnosci.pl, a stamtąd do dowolnego 
sklepu, który bierze udział w akcji. Obsługa sklepu 
dostarczy zakupy do BŻ, skąd trafią do potrzebują-
cych. Internetowa zbiórka potrwa do końca grudnia. 
Produkty najbardziej potrzebne to np. olej, cukier, 
ryż, przetwory mięsne i warzywne oraz słodycze.

VII Międzynarodowy Turniej 
Taekwon-do Masters Mazovia 
Cup 2013 

1 grudnia 
w hali 
MOSiR 
odbędzie 
się VII 
Między-
narodowy 
Turniej 
Taekwo-
n-do 
Masters 
Mazovia 
Cup. 

W tegorocznej edycji weźmie udział ponad 200 
zawodników z 27 klubów polskich. Nie zabraknie 
też reprezentacji międzynarodowych, m.in. z Gruzji, 
Rosji i Białorusi. Zawody będą okazją do potwier-
dzenia silnej pozycji Matsogi w kraju. Umiejętności 
zaprezentują młodzi zawodnicy: Karol Kraszew-
ski, Damian Kowalczyk, Kinga Sadkowska, Eryk 
Dobrydnio i Wiktor Nalewajka. – Jedną z atrakcji 
zawodów będzie start w konkurencji układów for-
malnych aktualnych drużynowych Mistrzów Świata 
z Hiszpanii, braci Pawła i Piotra Szwejkowskich. 
Zapraszam mieszkańców Ciechanowa do obejrze-
nia zawodów, proszę o kibicowanie zawodnikom 
reprezentującym nasze miasto – powiedział organi-
zator turnieju Michał Korzybski. Otwarcie turnieju 
odbędzie się o godz. 12.00, od godz. 12.30 do 18.00 
będzie można zobaczyć walki juniorów i seniorów. 
Imprezę objął patronatem prezydent Ciechanowa 
Waldemar Wardziński.

Atrakcyjne szkolenia
dla przedsiębiorców 

Rusza realizacja projektu szkolenio-
wego „Rozwój podregionu ciecha-
nowsko-płockiego”. Organizuje go fir-
ma szkoleniowo- doradcza Consultor. 
Z bezpłatnych zajęć mogą skorzystać 
pracownicy lub właściciele mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw 
branży handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów, budownictwo, 
przetwórstwo przemysłowe. Szko-
lenia rozpoczną się w grudniu, będą 
prowadzone w godzinach popołu-
dniowych lub weekendy. Tematyka: 
skuteczna prezentacja firmy, promo-
cja, efektywna sprzedaż, marketing 
w handlu i usługach, profesjonalna 
obsługa klienta, public relations, język 
obcy w mowie i piśmie (angielski lub 
niemiecki – do wyboru). Organizator 

zapewnia ciepłe posiłki, kawę, herbatę, ciastka, 
zwrot kosztów dojazdu i materiały szkoleniowe. 
Nabyte kwalifikacje zostaną potwierdzone certyfika-
tem. Zapisy i kontakt: 509 611 617 lub 728 449 191.

Dbamy o środowisko

26 listopada w Hotelu Baron (ul. Śląska 11) odbyła 
się konferencja poświęcona realizacji projektu 
„Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kana-
lizacyjnego aglomeracji Ciechanowa”. W trakcie 
spotkania rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorga-
nizowany przez ZWiK pod patronatem prezydenta 
miasta. Wyniki podamy w następnym numerze 
gazety.

Dzień pracownika socjalnego

22 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. W tym roku wyróżnie-
nia otrzymały: Irena Tomaszewska (na zdjęciu), 
Wiesława Tomkowska, Iwona Smosarska i Halina 
Osipowicz. Wojewoda Mazowiecki Złotym Krzy-
żem Zasługi uhonorował zastępcę dyrektora MOPS 
Elżbietę Butryn.

Dzień Niepodległości
w Przedszkolu Nr 8

8 listopada maluchy z Miejskiego Przedszkola Nr 8 
obchodziły święto odzyskania niepodległości. Na tę 
okoliczność nauczyły się pieśni i wierszy patrio-
tycznych. Ich gościem był Łukasz Niewiadomski, 
członek Komendy Hufca ZHP Ciechanów. Dzieci 
poznały historię drogi Polski do wolności. Obejrza-
ły też zdjęcia marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
ówczesnych działaczy i żołnierzy. Zwieńczeniem 
spotkania było odśpiewanie hymnu polskiego.

Zostań szlachetnym darczyńcą
 

Ruszyła 
ogólnopol-
ska baza 
z rodzinami 
w potrzebie 
na www. 
szlachetna-
paczka.pl. 
W tym roku 
w samym 
Ciechanowie 
do projektu 
zakwa-

lifikowano kilkadziesiąt rodzin. Trwa szukanie 
darczyńców. Aby nim zostać trzeba wejść na stronę 
www.szlachetnapaczka.pl, w znajdującej się tam 
bazie wybrać potrzebującą rodzinę i przygotować 
dla niej paczkę. Finał odbędzie się w dniach 7-8 
grudnia. W ciągu 4 lat udało się pomóc około 
80 rodzinom mieszkającym w naszym mieście. 

Rodzinna niedziela w muzeum

24 listopada Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
bezpłatnie udostępniło swoje zbiory przy ul. War-
szawskiej 61. Zainteresowani obejrzeli czasową 
wystawę „Łowiectwo – tradycja i pasja”, po której 
oprowadził ich Marcin Świtalski – członek Pol-
skiego Związku Łowieckiego oraz spotkali się ze 
strażnikiem łowieckim Danielem Nitowskim. Dzieci 
wzięły udział lekcji muzealnej „Zostań tropicielem 
zwierząt”. Atrakcją były też warsztaty plastyczne, 
konkursy i zabawy.
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Jedno ze spotkań z organizacjami pozarządowymi dotyczące współpracy

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Pierwsze warsztaty dla projektodawców

Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskie-
go wraz z Gminą Miejską Ciechanów zapraszają 
przedstawicieli ciechanowskich organizacji poza-

Regulamin Platformy Konsultacji Społecznych 
Urzędu Miasta Ciechanów

Niniejszy regulamin opisuje zasady korzy-1. 
stania z Platformy Konsultacji Społecznych. 
W imieniu Gminy Miejskiej Platformę prowa-
dzi Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła 
II 6, 06-400 Ciechanów, Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Cie-
chanów zwany dalej moderatorem w ramach 
projektu p.n. „Konsultujmy bo warto. Projekt 
upowszechniania i wdrażania mechanizmów 
konsultacji społecznych w gminie miejskiej 
Ciechanów” dofinansowanego z Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Poddziałanie 5.4.2.”  .
Platforma umożliwia użytkownikom bezpłatne 2. 
uczestnictwo w forum dyskusyjnym w celu 
wymiany informacji, dyskusji, zamieszczania 
komentarzy i opinii na temat konsultowanych 
inwestycji i projektów. 
Uczestnicy Platformy Konsultacji Społecznych 3. 
publikują komentarze, uwagi i opinie wyłącz-
nie na własną odpowiedzialność. Urząd Miasta 
Ciechanów nie ponosi jakiejkolwiek odpo-
wiedzialności za treści zamieszczane przez 
uczestników w ramach Platformy. 
Użytkownik wypowiadając się na Forum tym 4. 
samym wyraża zgodę na umieszczenie wypo-
wiedzi lub jej fragmentów w innych publika-
cjach Urzędu Miasta Ciechanów.
Podczas korzystania z Platformy Konsultacji 5. 
Społecznych zabrania się: 
zamieszczania treści sprzecznych z prawem, • 
uznanych powszechnie za naganne moralnie, 
społecznie niewłaściwe,
obrażania uczestników forum,• 

używania wyrazów uznawanych powszechnie • 
za wulgarne,
nawoływania do wszelkiej nienawiści (m. in. • 
rasowej, wyznaniowej, etnicznej), 
propagowania przemocy,• 
umieszczania przez uczestników na łamach • 
Platformy Konsultacji Społecznych wszelkich 
informacji reklamowych,
umieszczania wiadomości niezgodnych z tema-• 
tyką wątku,
umieszczania tej samej informacji wielokrotnie,• 
cytowania innych fragmentów wypowiedzi niż • 
te, do których się nawiązuje,
używania środków, mechanizmów lub progra-• 
mów przy połączeniu się ze stronami interne-
towymi Platformy Konsultacji Społecznych, 
które mogą powodować problemy i zakłócenia 
w funkcjonowaniu stron, używania narzędzi, 
których efektem pracy byłoby nadmierne ob-
ciążenie zdolności technicznych serwera.
Wszystkie posty zamieszczane na Forum są 6. 
moderowane.
Urząd Miasta Ciechanów zastrzega sobie 7. 
prawo do usuwania wpisów zawierających 
treści wymienione w pkt. 5 regulaminu, prawo 
do modyfikacji postów poprzez usunięcie treści 
niezgodnych z pkt. 5 regulaminu, oraz prawo 
do blokowania możliwości zamieszczania 
treści na Platformie Konsultacji Społecznych 
osobom, uporczywie naruszającym zapisy pkt. 
5 regulaminu. 
Posty zamieszczane są w dni powszednie w go-8. 
dzinach 8.00-16.00.
Prawo do zakładania wątków oraz zamieszcza-9. 
nia zdjęć na Forum mają tylko administratorzy 
i moderatorzy.
Wątki Forum prowadzone są w dwóch trybach:10. 
Trybie informacyjnym• 

Za pośrednictwem strony Urzędu Miasta mieszkańcy będą mieli możliwość konsultowania ważnych dla nich spraw. Wystarczy kliknąć 
na stronie głównej zakładkę „Platforma Konsultacji Społecznych”, która przeniesie nas na podstronę zawierającą m.in. forum konsultacji. 
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. 

Trybie konsultacyjnym – wątki są prowadzone • 
zgodnie z zapisami i zgodnie z harmonogra-
mem projektu. Po zakończeniu terminu konsul-
tacji wątki są zamykane.
Urząd Miasta Ciechanów i Fundacja Gospodar-11. 
cza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechano-
wie dołoży wszelkich starań w celu zapew-
nienia prawidłowego działania Platformy oraz 
udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów 
dotyczących jej funkcjonowania. 
Urząd Miasta Ciechanów zastrzega sobie 12. 
prawo do wyłączenia Platformy Konsultacji 
Społecznych z zasobów Portalu Miasta z po-
daniem przyczyny i zachowaniem miesięcznej 
karencji.
Regulamin obowiązuje od momentu jego 13. 
opublikowania. Urząd Miasta Ciechanów  
zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 
- wszelkie zmiany obowiązują w momencie ich 
opublikowania na stronach Platformy Konsul-
tacji Społecznych.
Brak akceptacji postanowień regulaminu wiąże 14. 
się niemożliwością korzystania z Forum.
Rejestracja użytkowników odbywa się poprzez 15. 
Panel Logowania. Podczas rejestracji wyma-
gane jest podanie: nazwy użytkownika, adresu 
e-mail oraz hasła (8 znaków w tym jednej 
dużej litery), za pomocą którego użytkownik 
będzie się logował do Forum.
Zmiana hasła powinna następować co 3 miesiące.16. 
Urząd Miasta Ciechanów nie przekazuje ani 17. 
nie użycza danych użytkowników Platfor-
my innym osobom lub instytucjom. Wyjątek 
stanowi udostępnienie danych na żądanie 
uprawnionych organów państwa na potrzeby 
prowadzonych przez nie postępowań.

red.

rządowych 
do udziału 
w I warsz-
tatach dla 
projekto-
dawców. 
Szkolenia 
realizowa-
ne będą 
w ramach 
projektu 
„Konsultuj-
my bo war-
to. Projekt 
upowszech-

niania i wdrażania mechanizmów konsultacji spo-
łecznych w gminie miejskiej Ciechanów”. Ich celem 
będzie wsparcie organizacji w  przygotowaniu 

projektu, zaplanowaniu jego zarządzania. Przedsta-
wione zostaną również kluczowe zasady konkursów 
na realizację zadań publicznych i  związanych 
z tym wymogów formalnych. Warsztaty odbędą się 
w grudniu w siedzibie Fundacji Gospodarczej im. 
Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie 
(ul. Małgorzacka 8). 

Termin warsztatów:
1 grupa (12 os.) x 16 godzin – 7-8 grudnia 
2 grupa (12 os.) x 16 godzin – 14-15 grudnia

Rekrutacja do 3 grudnia pod numerem: 
tel. (23) 672 33 71 lub e-mail: konsultujmy@gmail.
com. W warsztatach mogą wziąć udział 2-3 osoby 
z danej organizacji pozarządowej. O udziale decy-
dować będzie kolejność zgłoszeń.

red.
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 Interpelacje radnych – XXXV sesjaUchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXV sesji 
30 października 2013 r.

Nr 404/XXXV/2013 w sprawie przeniesienia 
własności nieruchomości na rzecz Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 405/XXXV/2013 w sprawie przekazania 
nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o.
Nr 406/XXXV/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 395/XXXIII/2013 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 28 sierpnia 2013 r. w spra-
wie nabycia nieruchomości na 
własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 407/XXXV/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
Nr 408/XXXV/2013 zmieniająca Uchwałę Nr 
169/XIII/2011Rady Miasta Ciechanów z dnia 
24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości dziennych stawek opłaty targowej.
Nr 409/XXXV/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 410/XXXV/2013 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2013.
Nr 411/XXXV/2013 w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
„Mławska” w Ciechanowie.
Nr 412/XXXV/2013 w sprawie zmiany Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych dla miasta 
Ciechanowa na 2013 rok.
Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Andrzej Bayer poprosił o rozważenie możliwości 
dodatkowego odbioru odpadów zielonych w listo-
padzie. 

Tomasz Kałużyński chciał wiedzieć, czy w budże-
cie miasta na 2013 rok jest zarezerwowana wystar-
czająca kwota na płatności dla PUK za odbieranie 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Zapytał 
też, na jakim etapie są przygotowania dotyczące 
zakładu regionalnego przetwarzania odpadów i czy 
został już rozstrzygnięty przetarg na zimowe utrzy-
manie dróg w mieście.

Krzysztof Łyziński zaproponował przedłużenie 
terminu zbierania odpadów organicznych do połowy 
listopada. Mówił też o możliwości wyprodukowania 
promocyjnych podkładek pod tablice rejestracyjne 
oraz braku odpowiedzi na petycję kupców z ul. War-
szawskiej. 

Józef Borkowski zwrócił uwagę na wymagające 
naprawy miejsce między budynkiem przy ul. 11 
Pułku Ułanów Legionowych 12 a Mikołajczyka. 
Radny postulował by wymienić tu wysłużone płyty 
chodnikowe. 

Adam Stępkowski wyraził zaniepokojenie, że 
w planach inwestycyjnych GDDKiA nie założo-
no budowy ścieżki rowerowej w ul. Płońskiej. 
Apelował też o włącznie się w kampanię sportową 
„Stop zwolnieniom lekarskim” i zwiększenie godzin 
pozalekcyjnych w szkołach.

Zdzisław Dąbrowski był ciekaw, czy po oddaniu do 
użytku placu zabaw przy ul. Kraszewskiego, wyposa-
żonego w urządzenia gimnastyczne dla osób starszych 
miasto planuje budowę kolejnych kącików fitness. 

Dariusz Węcławski interpelował o utwardzenie 
gruntowych uliczek znajdujących się w otoczeniu 
ronda na ul. Kasprzaka, w pierwszej kolejności 
ul. Jaśminowej. 

Zenon Stańczak poprosił, by miasto zwróciło się do 
wykonawcy przebudowy skrzyżowań, by nie zamyka-
no jednocześnie ul. Kolbe i Monte Cassino, co spowo-
dowałoby duże natężenie ruchu w ul. Przemysłowej. 

Paweł Rabczewski stwierdził, że uprzątnięcia wy-
maga teren przy starej cukrowni oraz dworzec PKP. 
Radny zaproponował, by prezydent miasta uhono-
rował niepełnosprawnych sztangistów i pływaków 
ORKI za wysokie wyniki sportowe.

Przemysław Zadrożny postulował, by w przyszło-
rocznym budżecie uwzględnić budowę kanalizacji 
deszczowej na osiedlu Kwiatowe. 

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad

Adam Stępkowski poprosił o poprawienie infra-
struktury w otoczeniu kościoła Błogosławionych 
Płockich Męczenników.

oprac. K.D.

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 25 listopada 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„ORYLSKA” 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 prze-
strzennym (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 174/XI-
X/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego „ORYLSKA” obejmującego teren położony w rejonie ulic: Orylskiej i Płońskiej, rzeki 
Łydyni  i ul. Augustiańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 3 grudnia 2013 r. do 3 stycznia 2014 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 800 do 1600. Projekt planu wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
www.umciechanow.pl. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 19 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 
104) o godz. 1000. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2014 r. Wniesione uwagi rozpatruje Prezydent Miasta 
Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
 / - / Waldemar Wardziński

12 listopada uczniowie Gimnazjum Nr 1 pod opieką 
Anny Laskowskiej spotkali się w ratuszu z zastęp-
cą prezydenta miasta Cezarym Chodkowskim (na 
zdjęciu). Na ręce gospodarza młodzież przekazała 
najnowszy numer szkolnej gazety „Nudy z Budy”. 
Po rozmowie z prezydentem goście zrobili wspólne 
pamiątkowe zdjęcie. – Z niecierpliwością czekamy 
na najbliższą wizytę w ratuszu. Już przygotuje-
my kolejną dawkę informacji do naszej gazety. 
Prezydent wyraził chęć otrzymywania regularnie 
kolejnych numerów naszej gazety. Jest nam miło, 
że także władze naszego miasta będą mogły na 
bieżąco śledzić dokonania młodych dziennikarzy 
z „Jedynki” – powiedziała jedna z młodych redak-
torek, Iwona Abramczyk. 

red.

Gimnazjum Nr 1
z wizytą w ratuszu 
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Monitorowanie strategii
XXXV Sesja Rady Miasta 

Sesja była między innymi poświęcona monitorowa-
niu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Cie-
chanowa. Spośród wielu zagadnień radni poruszyli 
kilka ich zdaniem istotnych spraw.

Estetyzacja, 
czyli powinno być coraz ładniej
Zdzisław Dąbrowski zwrócił uwagę, że dla miesz-
kańców coraz większe znaczenie ma estetyka otocze-
nia, w którym żyją. – Jesteśmy na takim etapie, kiedy 
mamy jako mieszkańcy Ciechanowa podstawowe 
potrzeby zapewnione. Mam tu na myśli kanalizację 
sanitarną, wodę. Zaczynamy wchodzić w sferę hedo-
nizmu, to co pani prezydent zgrabnie określa estety-
zacją – zauważył radny. – Z przykrością stwierdzam, 
że deweloperzy, którzy wchodzą do Ciechanowa, 
wykładają ogromne pieniądze, mają pozwolenia na 
realizację i budowę, nie patrząc na to jak wpływają 
na estetykę, na porządek architektoniczny miasta. 
Tu jest pole do popisu dla służb, które powinny tego 
pilnować. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz wyjaśni-
ła, że w tej kwestii pole działania służb, zwłaszcza 
miejskich, jest żadne. – Do jakich służb, bo nie ma 
takich służb, które by nakazały określoną kolorystykę 
dachów elewacji. To jest tylko kwestia domówienia. 
Jeżeli jest tylko dobra wola i następuje rewitaliza-
cja chociażby jakiegoś ciągu ulicznego, to wtedy 
można się domówić, ale nakazanie - w zasadzie nie 
ma żadnych podstaw prawnych. W naszych kompe-
tencjach jest tylko opiniowanie pewnych projektów 
przez Miejską Komisję Urbanistyczną. Myślę, że 
pojęcie estetyki dla każdego z nas oznacza zupełnie 
coś innego i nie możemy wymagać, żeby wszystkim 
podobało się to samo – stwierdziła Ewa Gładysz. 
– My nie wydajemy pozwolenia na budowę. Pozwo-
lenia na budowę na terenach gdzie są aktualne plany 
wydaje organ budowlany – starosta, uwzględniając 
zapisy planu, ale one nigdy nie są aż tak szczegóło-
we – dodała wiceprezydent. – W miejscach gdzie jest 
aktualny miejscowy plany prezydent nie ma żadnych 
kompetencji. Organ budowlany wydaje pozwolenie 
na budowę i ma tylko sprawdzić czy projekt zgadza 
się z miejscowym planem da do wiadomości i tyle. 
Przy warunkach zabudowy sprawa wygląda inaczej 
i im bardziej byśmy uszczegóławiali, pojęcie dobrego 
sąsiedztwa jest tak enigmatyczne i są wymienione tyl-
ko aspekty, które należy uwzględnić. Trzeba pamiętać, 
że to jest tylko decyzja, którą się zaskarża i najczę-
ściej takie uszczegółowione są uchylane. 
Bo trzeba się oprzeć na konkretnych przepisach, a ta-
kich przepisów np. co do kolorystyki nie ma. Inwestor 
idzie i uzyskuje decyzję właściwą. Nie chciałabym 
tutaj przytacza przykładów, ale niektóre sprawy są 
dla mnie niepojęte, że zostały uchylone. Ale pokazały 
nasze miejsce w szeregu, że nasze zdanie niekoniecz-
nie ma znaczenie. 

Brzydkie garaże
Zdzisław Dąbrowski jako przykład psucia wyglądu 
miasta podał stawiane wiele lat temu blaszane garaże. 
– Na osiedlu Jeziorko jest kilka garaży, które jak się 
patrzy kompleksowo, pasują do otoczenia jak pięść 
do oka. Myślę, że dziś tego typu przypadków nie 
będzie. Dobrze byłoby, żeby mając możliwości prak-
tycznie bez nakładów finansowych poprawiać właśnie 
w ten sposób estetykę Ciechanowa, a szczególnie 
w tych miejscach gdzie są trasy przelotowe, pętla, 
gdzie miasto oglądają również przejezdni. 
Ewa Gładysz uzmysłowiła radnym, że medal ma 

– Strategia jest po to, żeby Ciechanów się rozrastał a mieszkańcom żyło się lepiej. Żeby mieć nad tym całym procesem kontrolę przyjmujemy 
okresowe plany rozwoju lokalnego. Akurat ten materiał, o którym dziś mowa obejmuje lata 2011-2015, więc jesteśmy na jego półmetku. Chciałem 
przypomnieć jedną z zasad, którymi powinniśmy się zawsze kierować, że lepsze jest zawsze wrogiem dobrego, a gorsze przyjacielem złego. 
Na dzień dzisiejszy widać gołym okiem, że Ciechanów się rozwija. To cieszy, niemniej jest jeszcze wiele do zrobienia i można wyciągnąć wnioski na 
najbliższą przyszłość – Zdzisław Dąbrowski wygłosił na październikowej sesji Rady Miasta stwierdzenie, pod którym trudno się nie podpisać. 

dwie strony. – Tu gdyby determinacją wykazał się 
Inspektor Nadzoru Budowlanego one zniknęłyby 
dość szybko. Tam nikt nie miał pozwoleń na budowę. 
Ale komu zaszkodzimy? Zaszkodzimy mieszkańcom. 
Miałam już taką historię, gdzie na ul. Płońskiej na 
podwórku własnym wynajmowała kobieta całe swoje 
podwórze na garaże blaszaki. Nie podobało się to 
sąsiadowi i Inspektor Nadzoru Budowlanego był 
zmuszony do podjęcia działań. Garaże zostały zlikwi-
dowane. Nie wiem czy to jest najlepsze rozwiązanie. 
Pewnie w kwestiach etatyzacji tak, ale jest jeszcze 
czynnik społeczny, ludzki. Zresztą doprowadzenie 
do szczęśliwego finału kwestii rozbiórek samowoli 
budowlanych nie jest takie proste. Często przez kil-
kanaście lat trwają procesy aż dochodzi albo i nie do 
rozbiórki – powiedziała E. Gładysz, przypominając, 
że w Ciechanowie wzrasta ilość samochodów i stąd 
problem. – W wielu rodzinach są 2, 3 auta i gdzieś je 
trzeba przetrzymać, zwłaszcza w okresie zimowym, 
więc tworzą się brzydkie garażowiska.

20% bezrobotnych 
odmawia podjęcia pracy
Elżbieta Latko odniosła się do prowadzenia polityki 
gospodarczej, wspierającej rozwój przedsiębiorczo-
ści. – Z materiału wynika, że w okresie 2011 – 2013 
ilość osób, które rejestrują nową działalność jest 
większa od tych, które wykreślają swoją działalność 
z ewidencji działalności gospodarczej – zauważyła 
radna. – Jeśli chodzi o bezrobocie, w ciągu pierw-
szych 3 miesięcy zarejestrowało się w PUP 5231 
osób, w tym roku. W tym samym okresie z ewidencji 
zostało wyłączonych 5171 osób, w tym prawie 2800 
na podjęcie pracy, czyli prawie 60 % wyłączeń to są 
osoby podejmujące pracę – tu radna Latko powołała 
się na dane dotyczące powiatu ciechanowskiego. 
– Jeśli chodzi o wyłączenia co jest ważne i o czym 
też Państwo mówicie: nie wszystkim chce się chcieć 
i ponad 20 % osób wyłączonych to są osoby, które 
odmówiły podjęcia pracy.
Radna akcentowała pomoc w postaci 20-tysięcznej 
dotacji, jaką uzyskują bezrobotni, decydujący się na 
zarejestrowanie działalności gospodarczej. Przyzna-
ła, że nie każda działalność radzi sobie później na 
rynku, ale skupiła się na plusach tego typu wsparcia. 
– Odnośnie osób, które już nie prowadzą działalności 
są różne opinie, że środki są łatwe, że ktoś prowadzi 
działalność 12 miesięcy, potem ją wykreśla z ewi-
dencji, coś kupił i nic się dalej nie dzieje. To nie jest 
tak. Te 20 tys., które otrzyma osoba bezrobotna na 
podjęcie działalności gospodarczej te pieniądze są na 
rynku. Ktoś kupił, ktoś sprzedał, to jest podaż, popyt, 
te pieniądze ożywiają rynek. Często są to firmy jedno-
osobowe, które mówią wprost: przez 2 lata prowadze-
nie działalności, jeśli jest to działalność prowadzona 
po raz pierwszy płace składkę ZUS niecałe 500 zł. 
Po 2 latach ta składka wzrasta dwukrotnie. Ten koszt 
dla tej osoby zatrudnionej to jest bariera i schodzą 
do podziemia. 
Ewa Gładysz zauważyła, że w przypadku bezro-
botnego każda forma aktywności, która wyrwie go 
z domu chociaż na kilka miesięcy, zmusi do bycia 
między ludźmi, ma sens. – Niedawno jeden człowiek 
powiedział mi, że zarabia kilkaset złotych, ale przy-
najmniej ma powód, żeby rano się ogolić i założyć 
świeże ubranie. Chciałoby się życzyć, żeby te formy 
aktywności przynosiły jak najdłuższy efekt w czasie 
i żeby było samozatrudnienie na jak najdłużej, bo 
koszty pracy są na tyle duże, że nie wszyscy, którzy 

otrzymali zastrzyk gotówki są w stanie wytrzymać na 
dłuższą metę takie wyzwanie.

My nie dostrzegamy, 
przyjezdni tak
Leszek Ryms przyznał, że często nie dostrzegamy 
dobrych zmian, które dzieją się wokół nas. – Mam 
kolegę, który nie był w Ciechanowie 20 lat. Oprowa-
dzałem go teraz i mówił, że to jest zupełnie inne mia-
sto. My mieszkańcy widzimy tylko Pl. Jana Pawła II, 
ul. Warszawską. Nie widzimy tego, jak się zmieniły 
ulice na Aleksandrówce, jak się zmieniają Bloki, bo 
do tego się przyzwyczailiśmy, natomiast ci, co przy-
jeżdżają po jakimś czasie to widzą – przypomniał 
radny. Ewa Gładysz podkreśliła, że nie chodzi o za-
chwyty. – Dla nas zmiany są normalne, dzieją się na 
naszych oczach, więc do nich przywykamy. Podczas 
Dionizji przed ratuszem było przedstawienie teatru ze 
Lwowa z ogniami, podeszła do mnie osoba, która 10 
lat temu była jurorem Dionizji i powiedziała: „gdyby 
mnie ktoś tu wysadził z samochodu i powiedział, że 
jestem w Ciechanowie, to bym nie uwierzyła, jestem 
w szoku, że miasto tak się mogło zmienić.” Miasto się 
zmienia, czy nam się to podoba, czy nie, musimy to 
stwierdzić. Ja nie wymagam, żeby wszyscy zachwy-
cali się tym samym. Bo kwestie estetyki są nieistotne 
dla osób, które mają niezaspokojone podstawowe 
potrzeby, np. ich uliczka tonie w błocie, nawet jeżeli 
uliczka ma 80 m, lub nie ma mieszkania komunalne-
go, a chciałby za darmo od gminy dostać. 

Ścieżki rowerowe
Radny Ryms powiedział, że w planie strategicznym 
zabrakło mu jednej rzeczy. – Wiem, że są potrzebne 
środki, ale nie wiem czy nie warto byłoby się zastano-
wić i opracować strategiczny plan ścieżek rowero-
wych. Fachowcy by usiedli i pomyśleli, jak to zrobić 
i według tego planu byśmy się poruszali. Skończymy 
pętlę ze ścieżkami – dobrze byłoby wiedzieć, 
że potem ta ścieżka połączy się z tą, ta z tamtą, 
żeby to planowo robić.
Przewodniczący Rady Mariusz Stawicki zauważył, 
że to pokłosie poprzedniej sesji. – Myślę, że cały 
czas mamy w pamięci, że przed nami będzie takie 
zadanie na przyszły rok, a może na przyszłą kadencję, 
żeby ścieżkami rowerowymi pospinać te fragmenty, 
które już istnieją i które będą budowane w pętli. Jest 
potwierdzenie, że nowe ścieżki w pętli są ścież-
kami asfaltowymi. One będą na pewno łatwiejsze 
w utrzymaniu, ale i w korzystaniu przez rowerzystów 
– zaznaczył przewodniczący.
Ewa Gładysz też uważa ten postulat za bardzo dobry. 
– Rozmawialiśmy o tym, że kiedy się zakończy te 
kilkanaście km pętli i ścieżek rowerowych to będzie 
to asumpt do dalszego rozbudowania, żeby stworzyć 
system połączeń i doprowadzić rowerzystów w różne 
atrakcyjne miejsca miasta. Miał powstać cały projekt 
unijnych mazowieckich ścieżek rowerowych i bardzo 
chętnie do tego przystąpiliśmy, bo wiedzieliśmy 
sens połączenia Ciechanowa z innymi atrakcyjnymi 
miejscami na Mazowszu, przy czym i w Ciechano-
wie ścieżki by się pojawiły w ramach tego projektu. 
Niestety projekt umarł, inicjator – pan Zamana 
nie dostał środków unijnych, więc sprawa na razie 
jest nieaktualna. Myślę, że władze samorządowe 
w następnej kadencji będą poświęcać ścieżkom dużo 
uwagi, bo z przyjemnością należy zauważyć, że coraz 
więcej osób jeździ na rowerach.

Ewa Blankiewicz
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Odśnieżanie dróg w czasie zimy

Karetka to nie taksówka!

Drogi gminne
Trwają prace komisji przetargowej mające na 
celu wyłonienie wykonawcy na zimowe 
utrzymanie dróg gminnych. Wpłynęły 
cztery ofert. W ciągu najbliższych 
dni zostanie podpisana umowa. 
W razie uwag, można dzwonić 
do Urzędu Miasta w dni robocze 
tel. (23) 674 92 84.

Drogi powiatowe
Za stan dróg zarządzanych przez 
starostę, a położonych w grani-
cach miasta, odpowiada Powia-
towy Zarząd Dróg. PZD zajmie 
się zimowym utrzymaniem ulic: 
Kraszewskiego, Niechodzkiej (poza 
pętlą), Sońskiej, Kwiatowej, Nużew-
skiej. Telefony kontaktowe w sprawie 
zimowego 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 Wojewódz-
kich w Warszawie Rejon Drogowy 

Ciechanów odpowiada za stan dróg 
wojewódzkich nr 615, 616 i 617. 

Informacje w sprawie zimowe-
go utrzymania tych ulic można 
uzyskać pod numerem telefonu 
(23) 673 44 11.

Drogi krajowe
O przejezdność dwóch krajówek 
przebiegających przez Ciecha-
nów 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” biegnie ul. Płocką, Tatar-
ską i Pułtuską. Kontakt:

(23) 654 49 20 lub 654 96 56.
red.

Częścią ciechanowskich ulic opiekuje się gmina miejska, za swoje ulice odpowiadają też zarządcy: powiatowy, wojewódzki i krajowy. 
Za chodniki przylegające do posesji odpowiadają mieszkańcy. Każdy z czterech właścicieli dba o zimowe utrzymanie dróg według określo-
nych standardów. Określają one docelowy stan dobrze utrzymanej drogi oraz dopuszczalne odstępstwa, na przykład kiedy obfite, długo-
trwałe opady śniegu uniemożliwiają szybkie i skuteczne odśnieżanie. Wyższymi standardami odśnieżania (najwyższy standard to I) obej-
muje się drogi z intensywnym ruchem kołowym, zapewniające miastu drożność komunikacyjną, drogi przyszpitalne, a także te, po których 
jeżdżą autobusy.

Ambulans należy wzywać, gdy doszło do 
wypadku komunikacyjnego, utraty przytomno-
ści, nagłego i ostrego bólu w klatce piersiowej, 
zaburzeń rytmu serca i nasilonej duszności. Po 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie rozpoczął akcję informacyjną pod nazwą „Karetka to nie taksówka”. Jej celem jest 
poinformowanie mieszkańców o sytuacjach, w których zasadne jest wzywanie pogotowia ratunkowego. 

karetkę dzwonimy w takich sytuacjach jak zatru-
cie lekami, środkami chemicznymi czy gazami. 
Pomoc przyjedzie również do zgłoszenia rozle-
głych oparzeń, podtopienia, utonięcia, upadku 

z dużej wysokości. Rozległe 
rany, będące efektem urazu 
oraz uszkodzenie kończyny 
dolnej, uniemożliwiające 
samodzielne poruszanie się 
również są argumentem do 
przyjazdu karetki. Kobiety 
mogą dzwonić  w sytuacji 
gwałtownie postępujące-
go porodu. By wezwać 
pogotowie ratunkowe należy 
dzwonić pod numer 999 lub 
112. Szpital równie jasno 
określił przypadki, w których 
wzywanie ambulansu jest 
bezzasadne. Nie dzwonimy 
z powodu braku skierowa-
nia do szpitala, nie mamy 
siły dojść do przychodni, 
gdy chcemy zrobić sobie 
badania bądź potrzebujemy 
wypisania recepty. W takich 
okolicznościach pomocą 
służy lekarz rodzinny i do 
niego należy się kierować. 
W sytuacji pogarszającego 
się stanu zdrowia można 
skorzystać z pomocy nocnej 
opieki zdrowotnej, która dy-

żuruje w dni powszednie od godz. 18.00 do 8.00 
oraz przez całą dobę w soboty, niedziele i święta. 
Tel. (23) 672 44 88 lub kom. 500131631

red.
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Na XXXV sesji Rady Miasta radny Dąbrow-
ski poruszył też sprawę nowego parkingu przy 
cmentarzu na ul. Gostkowskiej. – To jest parking 
na 200 samochodów. Przy dużej rotacji może tam 
się przewinąć przeszło 2-3 tysiące osób. I bar-
dzo dobrze. Nieważne, że to jest 3-4 razy w roku. 
To jest wizytówka miasta. Tak jak trasa przelotowa, 
gdzie niejednokrotnie kierowca tylko z samochodu 
widzi nasze miasto, tak niejednokrotnie właśnie na 
cmentarz przyjeżdżają ludzie, którzy od lat nie są 
związani z Ciechanowem, tylko w tych szczególnych 

Dwa lata temu weszło w życie Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia, w którym zamieszczono zapis: 
„odpady, pochodzące z powierzchni grzebalnej 
cmentarza należy magazynować w pojemnikach 
i kontenerach”. Przestrzegania tego prawa pilnuje 
Państwowa Inspekcja Sanitarna. Po likwidacji wiat 
na samym cmentarzu, miasto dostawiło dodatkowe 
zamykane kontenery (razem jest ich 8) poza jego 
ogrodzeniem. – Kontenerów przybyło, ale problem 
właściwego usuwania śmieci z mogił pozostał. Ten 
problem nasila się w okresie przed i po 1 listopada. 
Nie wystarczy zakazać wyrzucania odpadów w miej-
scach wcześniej istniejących wiat śmietnikowych. 
Potrzebna jest zmiana przyzwyczajeń ludzi – ko-
mentuje sytuację Maria Maruszewska z Miejskiej 
Inżynierii. – Wygodniej byłoby, gdyby kontenery 
zostały rozstawione na terenie cmentarza, kłopot 
jednak w tym, że do pojemników musi być łatwy do-
jazd. Ponadto samochody PUK rozjeździłyby alejki 
przeznaczone dla pieszych – wyjaśnia Ewa Gładysz, 
zastępca prezydenta. 

P.H.

Kontenerów przybyło, 
a problem pozostał

Parking przy cmentarzu

Dwa duże kontenery o pojemności 5 m3 każdy, stoją przy 
głównej bramie cmentarza

W okolicy cmentarza komunalnego przybyło 200 miejsc postojowych 

Separator przed czyszczeniem

dniach i mają możliwość popatrzeć, że Ciechanów 
się rozwija, pięknieje i są dziś uwzględnione i tego 
typu potrzeby. Oby tak dalej – pochwalił radny.
Ewa Gładysz stwierdziła, że miejsc będzie więcej, 
przynajmniej 300. – Trzeba dołożyć co najmniej 
kilkadziesiąt miejsc, na miejscu już poprawionym, 
bo wykonawca zachował się z klasą i wyrównał 
pięknie cały parking. Sprawdziłam – jest eleganc-
ko zrobiony, więc mam nadzieję, że przyjezdni się 
pomieszczą.

E.B.

Usunięto i unieszkodliwiono niebezpieczne odpady 
z separatora na Krubinie. Drobnym naprawom 
poddano separatory przy ul. Wojska Polskiego 
i Szczurzynek. Wykonawcą robót jest warszaw-
ska firma SITA POLSKA. Rolą separatorów jest 
oczyszczanie ścieków z substancji ropopochodnych 
i zawiesin. Kosztowne urządzenia są niezbędne przy 
wprowadzaniu ścieków opadowych z kanalizacji 
deszczowej do środowiska np. do rzeki lub rowów. 
Na terenie miasta jest 8 separatorów o łącznej obję-
tości 240,5 m3.

P.H.

Czysty separatorŚwiąteczne patrole 

Opłata za śmieci również w banku
Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać gotówką bez 
dodatkowej prowizji w kasie Polskiego Banku Spółdzielczego w godz. 8.00-18.00 w oddziałach przy 
ul. Warszawskiej 52, 3 Maja 3 i 17 Stycznia 60. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca, 
na rachunek bankowy PBS w Ciechanowie: 14 8213 0008 2001 0088 8888 0051. Za śmieci zapłaci-
my także w kasach Urzędu Miasta – Plac Jana Pawła II 6 lub przy ul. Wodnej 1. Szczegóły na www.
umciechanów.pl /Na skróty/Nowy system gospodarki odpadami

red.

Podczas uroczystego apelu, ko-
mendant Straży Miejskiej Krzysz-
tof Matuszewski wręczył 
12 uczniom I LO PUL gratula-
cyjne certyfikaty. Otrzymali je 
uczniowie, którzy 11 listopada 
pomagali strażnikom w zabezpie-
czania porządku i spokoju przy 
ciechanowskich cmentarzach. –  
Na pewno w przyszłości skorzy-
stamy jeszcze z pomocy uczniów 
tej szkoły także w innych akcjach. 
Jest to ich kolejne doświadczenie 
„w boju” – mówi o udanej współ-
pracy K. Matuszewski.

red.
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Na rozgrzebanym przez poprzedniego wykonawcę 
placu przy ul. Mleczarskiej od kilku miesięcy nic się 
nie działo. Za wybudowanie tam wiaduktu odpo-

wiadał Mostostal Białystok. Postępów jednak nie 
było - roboty prowadzono zbyt wolno i niezgodnie 
z harmonogramem. Skłoniło to Spółkę PKP PLK 

Ekipa PRASBET-u kończy ostatnie fragmenty ulicy Krubińskiej. Gotowe jest 
oznakowanie ulicy. Trwają prace porządkowe i przygotowania do odbioru 
technicznego. Intensywne roboty toczą się także w ulicy Ceramicznej. Na 
odcinku ok. 200 metrów za skrzyżowaniem z Krubińską trwają roboty ziemne 

Mimo zmiennej aury prace nad budową pętli trwają. Na wszystkich jej odcin-
kach (z wyjątkiem skrzyżowań i ul. Mleczarskiej) ułożono podbudowę z kru-
szywa i przykryto ją asfaltobetonem. Asfaltem przykryto także nowe mosty na 
Bielinie i Gostkowie. Prace prowadzone są też w rejonie wiaduktu w ul. Gąsec-
kiej i ronda w ul. Kwiatowej. – Po przebudowie wodociągu przywrócony został 
dotychczasowy ruch w ul. Wojska Polskiego. Na rondzie w ulicy Gostkowskiej 
także zniesione zostały światła i nie ma tam już ruchu wahadłowego. Skrzyżo-
wanie będzie natomiast uruchomione wiosną przyszłego roku, kiedy zostanie 
położona wierzchnia warstwa ścieralna – mówi Robert Szymaniak, kierownik 
Wydziału Inwestycji. 25 listopada wprowadzona została tymczasowa organi-
zacja ruchu w najbardziej ruchliwym miejscu, czyli na skrzyżowaniu ul. Ar-
mii Krajowej i Pułtuskiej. – Utrudnienia spowodowane są usuwaniem kolizji 
wodociągowej. Możemy tylko prosić kierowców, żeby uzbroili się w cierpliwość 
i jeżeli jest to możliwe, omijali ten rejon. Prace potrwają do połowy grudnia – 
dodaje R. Szymaniak. Na fragmentach ul.: Skłodowskiej, Bielińskiej, Siewnej, 
Wesołej i Kwiatowej prace prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji, później 
zostaną tam wznowione roboty drogowe.

P.H.

Miejska arteria
nabiera tempa

Krubińska już gotowa

Formowanie nasypu do wiaduktu w ul. Gąseckiej

Ulica Ceramiczna

Przejazd w ul. Mleczarskiej

Ulica Krubińska – końcowe prace u zbiegu ul. Sońskiej 

Drogowcy doszli już do ronda w ul. Kwiatowej

Od ul. Klonowskiego do Monte Cassino drogowcy stabilizują podłożeUkładanie warstwy wiążącej między ul. Klonowskiego a Leśną

Most północny na Gostkowie

i konstrukcyjne – układane są kolejne warstwy nawierzchni. Tu prace zakończą 
się w przyszłym roku. Koszt budowy ulic: Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, 
Piwnej, Ptasiej i Żurawiej to 10,6 mln zł.

P.H.

Wznowiono prace na Kasprzaka i Mleczarskiej
Prace przy budowie pętli miejskiej idą pełną parą: powstają nowe odcinki dróg oraz ronda. Niestety nie da się tego powiedzieć o kolejowych 
wiaduktach. Za ich budowę odpowiada PKP PLK S.A. Samorząd i mieszkańców niepokoiło przerwanie prac.

Spółka PKP PLK wyłoniła nowego wykonawcę wiaduktów

do zerwania umowy. W grudniu 
2012 r. wdrożono procedurę 
przetargową, w której wyłonio-
ny został nowy wykonawca. 
Jest nim Mota – Engil Central 
Europe S.A. z Krakowa. Przeka-
zanie placu budowy odbyło się 
15 października, a w listopadzie 
rozpoczęły się prace. Wyko-
nawca zapewnia, że dwa nowe 
wiadukty oraz ulica łącząca 
ulicę Ceramiczną z Kasprzaka 
powstaną w terminie. – Doło-
żyliśmy wszelkich starań, aby 
wyłonić pewnego i rzetelnego 
wykonawcę. Prace mają być 
ukończone do końca październi-
ka 2014 r. – powiedział Maciej 
Dudkiewicz, rzecznik prasowy 
PKP PLK S.A. Mieszkańców 
czeka jeszcze wiele utrudnień 
związanych z prowadzonymi 
inwestycjami. Warto jednak 
je przeczekać i uzbroić się 
w cierpliwość ponieważ efekt 
końcowy z pewnością sprawi, 
że poruszanie się po mieście 
będzie bardziej komfortowe. 

Inwestycja kolejowa, podobnie jak budowa pętli, 
są współfinansowane ze środków unijnych.

red.
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Wielkopolskich, Aleksandrówka, Aleksandrówka II 
i Śródmieście 11grudnia – osiedla: Kargoszyn, Pod-
zamcze, Bloki, Kwiatowe, Przemysłowe i Zachód.

Naprawa wiat przystankowych

Wyszkowska firma TEJBRANT naprawiła uszko-
dzone wiaty przystankowe w ul. Szwanke, Armii 
Krajowej, 17 Stycznia i Pułtuskiej. Zakład Wie-
lobranżowy „Sopel” zamontował nową w ul. Ka-
sprzaka, zakup i montaż nowych szyb tylko w tym 
jednym przypadku kosztował ponad 4 tys. zł. 

Na postawie materiałów z Wydziału IMiOŚ
P.H.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Na rowerze wokół Ciechanowa

Na terenie miasta jest obecnie kilka odcinków 
oznaczonej drogi rowerowej, jednak dla właścicieli 

Czyszczenie 
kanalizacji deszczowej

Wyczyszczono kanalizację deszczową ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wpustów deszczowych 
w dzielnicy Bloki. Prace wykonało Przedsiębior-
stwo Gospodarki Wodno – Ściekowej GEA – NOVA 
ze Starych Babic.

Za kastrację kotów płaci miasto
Opiekunowie kotów wolno żyjących mogą wystąpić 
do Urzędu Miasta z wnioskiem o ich kastrację. Na 
podstawie złożonego wniosku wystawiane jest zle-
cenie dla przychodni weterynaryjnej „AB – WET” 
przy ul. Fabrycznej 8. Zlecenie ważne jest do 10 
grudnia. – Do 18 listopada wystawiliśmy 17 zleceń 

na przeprowadzenie kastracji 12 kocurów i 15 
kotek. Należy pamiętać, że po otrzymaniu zlecenia 

opiekunowie powinni uzgodnić 
z lecznicą termin zabiegu – 
tłumaczy Ewa Amenda, zastępca 
kierownika w Wydziale IMiOŚ.

Karma
dla kotów
422 kg – tyle suchej 
karmy kupiło miasto dla 
kotów wolno żyjących. 
Karma zostanie przekaza-
na społecznym opieku-
nom zimą, kiedy warunki 
atmosferyczne ograniczą 
zdobycie pokarmu przez 
zwierzęta. O terminie 
rozpoczęcia akcji poinfor-
mujemy na stronie www.
umciechanow.pl

Wyłapywanie 
bezpańskich psów
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta pro-
gramem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, 10 i 11 grudnia 
odbędzie się okresowe wyłapywanie bezdomnych 
psów. Akcję przeprowadzi PUK na podstawie 
umowy na prowadzenie działalności ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami. Złapane czworonogi 
będą przewiezione do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Pawłowie. Harmonogram: 10 grud-
nia – osiedla: Słoneczne, Płońska, Powstańców 

Dziś już nie trzeba nikogo przekonywać o dobroczynnym wpływie 
jazdy na rowerze. Coraz więcej mieszkańców zaczyna doceniać 
ten zdrowy i ekologiczny środek transportu. W ciepłe dni chętnie 
przesiadają się z czterech na dwa kółka. Jednak aby bezpiecznie 
przemieszczać się po mieście potrzebne są specjalnie wyznaczone 
do tego trasy. 

jednośladów jest to 
wciąż za mało. Jak za-
pewniają władze miasta 
w 2014 r. sytuacja rowe-
rzystów ma się popra-
wić. Wzdłuż powstającej 
pętli miejskiej prowadzić 
będzie ścieżka rowero-
wa - łącznie powstanie 

prawie 15 km tras dla cyklistów. Koszt budowy 
szacowany jest na ok. 6,9 mln zł. To oznacza, że 

już w przyszłym roku będzie można wybrać się na 
przejażdżkę wokół miasta. - Pętla miejska będzie 
posiadała ścieżki rowerowe oddzielone pasami 
zieleni od jezdni i chodników. Planowane zakończe-
nie robót drogowych nastąpi w IV kwartale 2014 
roku. Nawierzchnia ścieżek jest asfaltowana. To 
najbardziej przyjazna rowerzystom konstrukcja. 
Takie rozwiązanie powoduje, że na trasie przejazdu 
ilość nierówności jest zminimalizowana – stwierdza 
Robert Szymaniak, kierownik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta. red.

Trakt rowerowy z kostki wzdłuż ul. Armii Krajowej

Na powstających odcinkach pętli miejskiej ścieżki rowerowe będą pokryte asfaltową 
nawierzchnią
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Powstanie przed czterdziestoma pięcioma laty 
w naszym mieście grupy inicjatywnej, zmierza-
jącej do zorganizowania lokalnego środowiska 
naukowego było – jak na owe czasy – swoistym 
fenomenem. Mimo bogatej przeszłości historycz-
nej i związków z wybitnymi twórcami kultury 
narodowej brakowało w Ciechanowie tradycji re-
gionalnych badań naukowych, porównywalnych na 
przykład z Płockiem. Próby takie czyniono wpraw-
dzie już w okresie międzywojennym, zwłaszcza 
w kręgu czasopisma „Kronika Polska”, ale były 
to poczynania indywidualne i amatorskie. W dru-
giej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
aktywność takich ludzi jak: Stanisław Pazyra, Hen-
ryk Bogusławski, Robert Bartołd, Henryk Kaczo-
rowski, Aleksander Kociszewski, Janusz Królik, 
Wacław Pikus, do których dołączyli wkrótce Jerzy 
Stanisław Górski i Józef Szymański, udowodniła, 
że można tworzyć i pracować naukowo również 
w środowisku lokalnym. Trzeba podkreślić, że ta 
grupa otrzymała ogromne wsparcie ze strony wy-
bitnym uczonych, profesorów: Stanisława Herbsta, 
Aleksandra Gieysztora, Andrzeja Zahorskiego, 
Henryka Samsonowicza i innych.
W dorobku CTN jest około 120 wydawnictw 
zwartych, kilkaset druków ulotnych, jest działal-
ność medalierska i kilka pomników, a nawet filmy 
poświęcone lokalnemu dziedzictwu kultury. Szcze-
gólne miejsce w działalności CTN zajmuje ścisła 
współpraca z narodową instytucją kultury, jaką 

był Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych 
Towarzystw Kultury.
Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe liczy 
obecnie 60 członków. Wszyscy członkowie mają 
wyższe wykształcenie a prawie połowa ma stopnie 
naukowe doktora lub doktora habilitowanego. 
Większość mieszka na północnym Mazowszu, 
głównie w Ciechanowie, ale są również człon-
kowie mieszkający w Pułtusku, Mławie, Płońsku 
a także w Warszawie, Toruniu i innych miejsco-
wościach. Do CTN należy dwóch rektorów i jeden 
były rektor wyższych uczelni, czworo dziekanów 
i prodziekanów wydziałów, kilku kierowników 
zakładów naukowych, jeden kanclerz uczelni, są 
szefowie i pracownicy placówek muzealnych, 
szefowie firm (drukarnie, gazety), pracownicy 
administracji, szef Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej i inni. Zdecydowana większość 
dysponuje dorobkiem twórczym, również wydaw-
niczym, w nauce, kulturze, edukacji. Siedzibą CTN 
od wielu lat jest budynek w Ciechanowie przy 
Placu Piłsudskiego 1, w lokalu zajmowanym obec-
nie przez Dział Zbiorów Regionalnych Biblioteki 
Miejskiej.
Z okazji jubileuszu 15 listopada w gmachu Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechano-
wie zorganizowano uroczystości, których głównym 
punktem programu była konferencja naukowa nt.: 
Rola społecznego ruchu naukowego w dokumento-
waniu dziedzictwa kulturowego i rozwoju małych 

ojczyzn. Wśród referentów był m.in. wybitny hi-
storyk, były minister edukacji narodowej w rządzie 
Tadeusza Mazowieckiego, kawaler Orderu Orła 
Białego prof. dr hab. Henryk Samsonowicz a także 
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – socjolog, wy-
bitny regionalista, były rektor Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. W gmachu PWSZ 
w Ciechanowie otwarto okolicznościową wystawę 
dorobku CTN, wydano również specjalną gazetę.
Z perspektywy czasu można stwierdzić, że cie-
chanowski model społecznego ruchu naukowego 
przyniósł trwałe i wymierne rezultaty. Pobudził 
społeczne uczestnictwo w tworzeniu nowych 
wartości, stając się trwałym elementem ciechanow-
skiej panoramy kulturalnej. Wyzwania, przed ja-
kimi staje Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe 
w nowych warunkach społeczno-gospodarczych, 
oznaczają nie tylko aktywność w dokumentowaniu 
historii i dziedzictwa kulturowego Ciechanowa 
i ziemi ciechanowskiej, ale także działania na 
rzecz ich obecnego rozwoju. Oznaczają również 
konieczność nowego modelowania „patriotyzmu 
lokalnego”, który nie powinien być tylko dumą 
z wartości odziedziczonych po przodkach i nie 
tylko sentymentalnym związkiem z krajobrazem 
małej ojczyzny. Powinien stawać się również świa-
domością tworzenia, a więc dodawania nowych 
wartości do tych odziedziczonych po poprzednich 
pokoleniach.

dr Zbigniew Ptasiewicz – prezes CTN

Jubileusz Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego
Pod koniec tego roku mija 45 lat od inauguracji społecznej działalności naukowej w Ciechanowie i na ziemi ciechanowskiej. 
7 grudnia 1968 r. uroczyście otwarto Stację Naukową Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych. Mimo, że formalna rejestracja 
Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego odbyła się kilka lat później, to właśnie ten dzień uważany jest za początek CTN.

8 listopada Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO po raz 4 zaprosił na „Wieczór 
z dreszczykiem”. Mroczna scenografia i kostiumy 
okazały się nie takie straszne. Były gry, zagadki, 
konkursy, układanie puzzli. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się zabawa polegająca na strzelaniu 
do duszków. Dzieci otrzymały ciasteczka i lizaki 
ufundowane przez Urząd Miasta.

red.

„Wieczór z dreszczykiem” w COEK STUDIO, 
czyli strachy na lachy 
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Strażnicy 
miejscy 
już moni-
torują 
miejsca, 
w któ-
rych 
osoby 
bezdom-
ne mogą 
szukać 

schronienia. Proponują przewóz do ośrodka, w któ-
rym będą mogli mieszkać w cieple. Bezdomnym 
proponuje się pomoc lekarską, posiłek w siedzibie 
PCK, ciepłą odzież (pomocą służy MOPS) oraz go-
rący napój. Bardzo ważna w sezonie zimowym jest 
czujność mieszkańców i informowanie strażników 
o miejscach pobytu osób bez dachu nad głową. Pa-
miętajmy, że w ten sposób można uratować komuś 
zdrowie bądź życie. Telefony do Straży Miejskiej: 
(23) 674 92 51, 672 98 91, 606 370 411. 

red.

Trudny czas
dla bezdomnych

Szpiegowska gra 
miejska

Mury nowej świetlicy socjoterapeutycznej 
już stoją 

50 lat wspólnej drogi przez życie…

Zima to szczególnie trudny czas dla osób 
niemających dachu nad głową. Zła aura, 
bardzo niskie temperatury co roku w kra-
ju są powodem wyziębień i zgonów wśród 
bezdomnych. Na ich los nie można pozostać 
obojętnym.

– Toczą się prace murarskie. Planujemy, że do koń-
ca roku powinien być gotowy stan surowy budynku 
– mówi Robert Szymaniak, kierownik Wydziału 
Inwestycji. – Dzieci bardziej komfortowo i swobod-
nie czują się poza murami szkoły. Będą miały możli-
wość w ciszy i spokoju odrobić lekcje i się pobawić. 
W placówce powstaną grupy terapeutyczne dla 
dzieci sprawiających problemy wychowawcze. 
Pomocą będzie im służyć psycholog – dodaje 
Elżbieta Muzińska z Biura ds.Rozwiązywania 

26 października w Urzędzie Stanu Cywilnego 
rocznicę 50-lecia ślubu świętowali państwo Jadwiga 
i Władysław Mąka z Ciechanowa. Pobrali się 20 
sierpnia 1979 roku. Oboje pracowali w tych samych 

Na terenie Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 1a trwa budowa świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Prace 
rozpoczęły się we wrześniu i potrwają rok.

Problemów Uzależnień. Budynek jest już połą-
czony przejściem ze starym. Powstaną tu trzy sale 
do zajęć grupowych i dwie dla terapii i spotkań 
indywidualnych oraz zaplecze socjalne. Co ważne 
- budynek będzie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji jest 
płońskie przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe 
Pasat. Budowy świetlicy ma kosztować 665 tys. zł.

P.H.

miejscach pracy: w Gminnej Spółdzielni w Jed-
norożcu, Tartaku Parciaki oraz w ciechanowskim 
Stolbudzie. Wychowali czworo dzieci i doczekali się 
siedmiorga wnucząt. red.

„Tropy Europy II” to gra tere-
nowa w trzech różnych wy-
daniach. Pierwszą w tym 
roku edycję zaplano-
wano w Siedlcach 
(23 listopada), drugą 
w Ciechanowie (30 
listopada), trzecią 
w Warszawie (1 

grudnia). 

Uczest- nicy 
staną się agentami 
i otrzymają misję do 
wykonania. – To nie będzie 
zagadka, czy test wiedzy. To 
raczej ćwicze- nie komunikacji, 
obserwacji i współpracy w zespole – wyjaśniała na 
konferencji prasowej w Ciechanowie koordynator 
gry Dorota Janas z Silesia Events. Żeby wejść do 
gry, trzeba skrzyknąć grupę od 2 do 4 osób. Wiek 
nie ma znaczenia. Istotne jest tylko, by przynajmniej 
lider zespołu był pełnoletni. Kolejny krok to reje-
stracja. Można ją zrobić elektronicznie na stronie 
www.tropyeuropy.eu lub w dniu gry, 30 listopada, 
o godz. 11.00. Punkt informacyjny będzie dostępny 
w ratuszu – sala toastów (parter). Zapowiada się 
fajna zabawa. Mile widziane przebranie: kapelusz, 
płaszcz, ciemne okulary. Przyda się też poczucie 
humoru. Na sprytnych i dociekliwych czekają 
atrakcyjne nagrody. 

red.

Dokończenie ze str. 1
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Panu 

Waldemarowi Wardzińskiemu
Prezydentowi Miasta Ciechanów

wyrazy szczerego współczucia i otuchy po stracie

Ojca
składa

kierownictwo Urzędu Miasta Ciechanów 
wraz z pracownikami

W dniu 26 października 2013 r. zmarł 

Stefan Maciej Korzeniowski
radny I kadencji Rady Miasta Ciechanów w latach 1990-1994

Rodzinie zmarłego
wyrazy szczerego współczucia i żalu

składa
Mariusz Stawicki

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 
wraz z radnymi

Panu 

Waldemarowi Wardzińskiemu
Prezydentowi Miasta Ciechanów

wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

Taty
składa

Mariusz Stawicki
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

wraz z radnymi

Od 24 listopada Ciechanów jest gospodarzem 
Mistrzostw Europy w Halowej Piłce Nożnej. 
To wyjątkowe wyróżnienie miasto otrzymało od 
Europejskiej Federacji Sportowej Osób Niepełno-
sprawnych Intelektualnie INAS w uznaniu zasług 
dla rozwoju kultury fizycznej i wielu inicjatyw 
społeczno-sportowych. 
Organizatorem imprezy jest Związek Stowarzy-
szeń Sportowych „SPRAWNI-RAZEM”. 
Do rozgrywek stanęły reprezentacje z Polski, 
Francji, Turcji i Portugalii. Po uroczystym 
otwarciu Mistrzostw w hali sportowej MOSiR 
reprezentacje przez cztery dni dzielnie zmaga-
ły się w zawodach. Finałowy mecz odbył się 
29 listopada. Po ogłoszeniu wyników zawodnicy 
zostali pożegnani podczas ceremonii zakończenia 
zawodów. Mistrzostwa objął patronatem prezy-
dent miasta Waldemar Wardziński.

red.

9 listopada na Stadionie Miejskim w Ciechano-
wie odbył się I Turniej Rugby 7. Organizatorem 
turnieju był Klub Sportowy Ciechan i Szymon 
Kołecki. W zawodach uczestniczyły cztery zespoły: 
Szarża Grudziądz, Rugby Białystok, Rugby Team 
Płońsk oraz gospodarz KS Ciechan Rugby. Był to 
pierwszy turniej Rugby w Ciechanowie rozgrywa-
ny w odmianie siedmioosobowej. Na kolejnych 
igrzyskach olimpijskich dyscyplina ta ma być 
włączona w ich program. – Rugby 7 jest dyscypliną 
niezwykle widowiskową. Mimo, że mecze trwają 
tylko 15 minut, to w ciągu dnia każda drużyna musi 
rozegrać ich kilka. Jestem przekonany, że nasz tur-
niej był fantastyczną okazją do spędzenia wolnego 
czasu – powiedział Łukasz Gąsiorowski, trener 
i popularyzator rugby w Ciechanowie. W zawodach 
zwyciężyli goście z Szarży Grudziądz. Drugie miej-
sce zajął gospodarz – Ciechan Rugby. Na trzecim 
miejscu uplasowała się reprezentacja Białegostoku, 
a na czwartym Rugby Team Płońsk.

red.

Polacy najlepsi w Benidorm

Rugby 7
po raz pierwszy 
w Ciechanowie

III Mistrzostwa Europy 
w Futsalu
Federacji INAS

W polskiej kadrze ciechanowianie: bracia Piotr i Paweł Szwejkowscy (w środku) 

27 medali Mistrzostw Świata w Taekwon-Do 
ITF zdobyli w Benidorm reprezentanci Polski. 
14 wywalczyli seniorzy, a 13 juniorzy. W łącznej 
klasyfikacji medalowej Polska po raz czwarty 
w historii uplasowała się na pierwszej pozycji. 
Wynik osiągnięty na hiszpańskich matach to wielki 

sukces. W zawodach rywalizowało 1042 sportow-
ców z 55 państw. Wśród nich byli ciechanowianie 
z LKS Matsogi. Ilona Omiecińska zdobyła srebrny 
medal w indywidualnych walkach do 62 kg, a Piotr 
Szwejkowski – brąz w układach III Dan. 

red.
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Obecnie CGR to już nie tylko stowarzyszenie 
sportowe, ale przede wszystkim grupa znajomych, 
których połączyła wspólna pasja i którzy lubią 
spędzać razem czas.Weekendowe treningi i zawody 
nie służą jedynie poprawie kondycji, czy 
sprawdzeniu swojej formy. Jest to spotka-
nie ludzi, którzy się lubią i odskocznia od 
codziennych obowiązków.
Bardzo cieszy nas fakt, że nasza druży-
na zrzesza także całe rodziny np: pań-
stwo Frankowscy: Ela i Bartek z synami 
Michałem i Krzysiem, rodzeństwo Asia 
i Piotrek Makulscy, Irek Krajza i Sandra - 
dziadek i wnuczka, a także Piotrek i Wojtek 
Kraśniewscy - bracia cioteczni. Mamy na-
dzieję, że wkrótce takie aktywne spędzanie 
wolnego czasu stanie się w naszym mieście 
bardziej popularne. Obecnie klub zrzesza 
25 członków i regularnie dołączają do nas 
nowi członkowie.
Niekwestionowanym autorytetem cieszy się  
w naszej drużynie pan Zbyszek, który z ra-
cji wieku, a co za tym idzie także doświad-
czania, służy radą nie tylko w kwestiach 
kolarskich. To u niego odbywają się ogniska, które 
tak bardzo lubimy. Staramy się odwdzięczać za jego 
ojcowską opiekę - chociażby pomocą przy proble-
mach z komputerem, chociaż mało jest rzeczy, któ-

rych nie potrafi. Nawet najmłodsi z nas zazdroszczą 
panu Zbyszkowi kondycji i życiowej energii. Warto 
dodać, że osiąga sukcesy nie tylko w kolarstwie, 
brał także udział w maratonach biegowych.

Pisząc o ogniskach nie można nie wspomnieć 
o kulinarnym wparciu ze strony p. Irka i jego żony, 
którzy potrafią nakarmić całą grupę głodomorów. 
Najmłodszą członkinią naszej grupy jest jede-

Miło jest usłyszeć, że młodzi ludzie bezinteresownie 
pracują społecznie. Na ciechanowskiej młodzieży 
można polegać. Udowodnili to 31 października 
uczniowie Gimnazjum Nr 1 wspierani przez klasę 
mundurową Liceum PUL. Pod czujnym okiem 
opiekunów: Renaty Burkackiej i Marianny Furman 
podjęli się uporządkowania pomników na cmenta-
rzu przy ul. Płońskiej. Dla gimnazjalistów ta akcja 
to nie pierwszyzna. Co roku doprowadzają do po-
rządku stare, zapomniane już groby. Nie zapominają 
też o pomniku upamiętniającym żołnierzy poległych 
w II wojnie światowej, gdzie tradycyjnie zapalili 
świeczkę.

red.

Młodzież
uporządkowała
stare groby

Memoriał A. Matusiaka
– tryumf ciechanowian 

Ciechanów Racing Team
– stowarzyszenie a może już rodzina kolarska?

Stowarzyszenie Ciechanowska Grupa Rowerowa ma początki w 2010 roku. Powstała z inicjatywy Kuby Sprusińskiego i Darka Surgała, któ-
rzy spotkali się przypadkowo i rozpoczęli rozmawiać o swojej pasji – zamiłowaniu do jazdy na rowerze. Powstała wtedy wizja – idea stwo-
rzenia amatorskiego klubu kolarskiego, który reprezentowałby miasto na zawodach ogólnopolskich. Początki istnienia klubu nie były łatwe. 
Budowaliśmy markę od podstaw, w prywatnym czasie. Stowarzyszenie prowadzi swoją drużynę kolarską Ciechanów Racing Team, która od 
kilku lat startuje w dwóch największych imprezach MTB na Mazowszu: Mazovia MTB i Poland Bike. Od kwietnia do końca października 
zawodnicy startują niemal co dwa tygodnie, wyjeżdżając w najróżniejsze zakątki naszego kraju.

nastoletnia Sandra Kowalska - wnuczka p. Irka. 
Obserwowaliśmy, jak z nieśmiałej dziewczynki 
przeobraziła się w rewelacyjnego zawodnika 
i wesołą koleżankę. Okazało się, że Sandra świetnie 

radzi sobie na zawodach i bardzo często 
zajmuje pierwsze miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Pod naszym okiem wyrasta 
prawdziwy talent. Mimo częstych wyjazdów 
i treningów, Sandra nie zaniedbuje szkoły 
i również na tym polu osiąga wyniki godne 
pozazdroszczenia.
Kapitan naszej grupy Jakub Sprusiński wziął 
na siebie mało wdzięczny obowiązek zaj-
mowania się kwestiami formalnymi. To on 
poszukuje sponsorów, a rozliczeń dokonuje 
Sławek Sokolnicki. Wsparciem logistycz-
nym służy Piotrek Makulski, który jest 
niezastąpiony w sprawach organizacyjnych 
- szczególnie przy planowaniu wyjazdów 
na zawody. Trzeba zaznaczyć, że potrzeba 
starań nas wszystkich, aby stowarzyszenie 
prężnie funkcjonowało. W nawale codzien-
nych zajęć nie zawsze są siły i chęci na do-
datkowe zajęcia, ale staramy się i osiągamy 

z roku na rok coraz lepsze wyniki. Mamy nadzieję, 
że w kolejnym roku, do naszego stowarzyszenia 
przybędą nowi członkowie – nowe talenty.

Rafał Kłos

23 listopada w hali sportowej im. Ireneusza Paliń-
skiego w Ciechanowie rozegrano 10. Memoriał im. 
Andrzeja Matusiaka. Zawody miały międzynaro-
dową obsadę. Najlepsze wyniki uzyskali – wśród 
pań zawodniczka CLKS Mazovii Ciechanów Anna 
Leśniewska (na zdjęciu obok) – 189 kg w dwuboju 
(83 kg + 106 kg) oraz młodziutka Łotyszka Rebeka 
Koha – 154 kg (70 kg + 84 kg), wśród mężczyzn 
Krzysztof Klicki (CLKS Mazovia), który w kate-
gorii powyżej 105 kg uzyskał 385 kg (175 kg + 210 
kg). 

red.
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4 listopada rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
„Barwy jesieni”, zorganizowany przez Miejskie 
Przedszkole Nr 4. Na konkurs wpłynęło 40 prac 
ze wszystkich ciechanowskich przedszkoli. Dziecię-
ce jury nagrodziło Łucję Kochmańską z Przedszkola 
Nr 3, dorosłe – Julię Ciągadlak z Przedszkola Nr 4. 
Sześcioro dzieci otrzymało wyróżnienia. Laureaci 
otrzymali niespodzianki, a uczestnicy dyplomy. Pra-
ce wyeksponowano na wystawie w holu przedszkola 
przy ul. Sierakowskiego 21.

red.

Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych 
czytelnicy odwiedzają najczęściej nie z miłości 
do czytania – chociaż są wyjątki – ale z bardziej 
konkretnych powodów: przygotowywania się do 
olimpiady z historii czy języka polskiego, pisania 
referatu, pracy licencjackiej lub magisterskiej, albo 
zdobycia informacji na konkurs dotyczący regionu 
(bywa, że zamiast bardzo zajętego studenta albo 
ucznia przychodzi mamusia/tatuś). Rzadkością, po-
równywalną z występowaniem białych kruków, jest 
wizyta młodego człowieka chcącego wypożyczyć 
książkę popularnonaukową lub naukową, nieprzy-
muszonego specjalnymi okolicznościami. 
W celu zachęcenia licealistów i gimnazjalistów do 
odwiedzania biblioteki, organizowane są lekcje bi-
blioteczne o charakterze regionalnym. Wydaje się to 
dobrym pomysłem wobec tego, że szkoła zarzuciła 
tę tematykę, a w klasach o profilach ścisłych nawet 
lekcje historii są okrojone. Na zajęciach w OZNiR 
MBP młodzież zapoznaje się z historią zbiorów 
i samego budynku, a także historią dzielnicy Bloki 

– dowiaduje się 
m.in., gdzie są 
interesujące, a nie-
znane powszechnie 
miejsca. Zdziwie-
nie uczniów I LO 
im. Z. Krasiń-
skiego budzi fakt, 
że ich szkoła nie 
mieściła się „od 
zawsze” w obec-
nym budynku. 
Są też spotkania 
o innej tematyce, 
jak np. dla grupki 
uczestników Szko-
ły Dialogu z II LO 
im. A. Mickiewi-
cza, którzy musieli 

zdobyć informacje o żydowskim Ciechanowie. 
Podobną tematykę miało też spotkanie z dzienni-
karzem i miłośnikiem historii lokalnej, Mariuszem 
Bondarczukiem z Przasnysza. Uczniowie klasy II hp 
z I LO wysłuchali jego barwnej opowieści o przy-
godach z historią od czasu kiedy ukończył przasny-
ski ogólniak do dzisiaj. Opowiedział też o swoich 
osobistych kontaktach z żyjącymi w Izraelu i innych 
krajach ocalałymi Żydami z Ciechanowa, Przasny-
sza i innych miast.
W tej chwili w bibliotece można oglądać wystawę 
zorganizowaną po II Miejskiej Wędrówce Fotogra-
ficznej pt. „Szukamy Tatarów, Ostatniego Grosza 
i zaginionej lokomotywy czyli spacerkiem po blo-
kach”. Pokazane są na niej zdjęcia – stare i nowe, 
wycinki prasowe, czasopisma i lokalne wydawnic-
twa dotyczące Bloków lub tutaj kiedyś drukowane. 
Osoby, które mogłyby dopomóc wzbogacić wysta-
wę, pożyczając do zeskanowania zdjęcia z rodzin-
nych zbiorów, są bardzo mile widziane. 

Mirosława Lewandowska-Wołosz

Przez niemal półtorej godziny ponad 40 
zasłuchanych gości mogło dosłownie po-
czuć klimat Karaibów – w czym dopomógł 
hawański rum, banany i gorzka czekolada. 
Podczas gdy za oknami Biblioteki zimny, 
jesienny wiatr strącał ostatnie liście z drzew, 
projektor (nota bene ustawiony na stosie 
atlasów geograficznych) rozgrzewał się 
od zdjęć kubańskich pejzaży, kolibrów, 
krokodyli, fabryczek rumu, pras do trzciny, 
niezwykłych pojazdów i pomników Che 
Guevary. Nie zabrakło też informacji o tym, 
co na Kubie można zjeść, a czego lepiej 
unikać, jak wygląda zaopatrzenie sklepów, 
albo dlaczego w oknach rzadko widzi się 
szyby, a częściej ozdobne kraty i żaluzje. 
Największe zdumienie wzbudził chyba fakt, 
że Kubańczyk może trafić na długie lata do 
więzienia za zabicie krowy, nawet nie-
umyślne, w wypadku drogowym. Dowie-
dzieliśmy się też, że Kubańczycy chętnie 
czytają książki, ale najbardziej popularnym 
sposobem spędzania wolnego czasu jest gra 
w domino – stąd tytuł spotkania „Kubańskie 
domino”.

Mirosława Lewandowska-Wołosz 

Jesień oczami
przedszkolaków

Co słychać w Krzywej Hali?

Kubańskie domino
Wieczorem 15 listopada w bibliotece w Krzywej Hali na placu Piłsudskiego zatrzymał się czas. Sprawiła to swoim talentem oratorskim Lidia 
Grzelak, na codzień sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie, z zamiłowania – podróżniczka. 



11 listopada w naszym mieście 
upłynęły w radosnej atmosfe-
rze. – Mamy dziś w Polsce dwa 
sposoby przeżywania patrio-
tyzmu. Pierwszy definiuje 
się przez pryzmat narodowy, 
skupia na przeszłości, tradycji, 
jest niechętny samokrytyce. 
Drugi określa się przez pry-
zmat obywatelskiego zaanga-
żowania. W inności, wielości 
tradycji, składającej się na 
nasze dziedzictwo, widzi nie 
tyle zagrożenie, co bogactwo 
i szansę. Jak różne podejścia… 
A przecież łączy je troska 
o państwo – jego spójność 
i siłę. Na patriotyzm nikt nie 
ma monopolu, nikt nie ma pra-
wa odbierać inaczej myślącym 
poczucia, że kochają ojczyznę 
i chcą jej jak najlepiej służyć. 
Nikt nie ma prawa wystawiać 
certyfikatów patriotyzmu czy 
stawiać kogokolwiek poza 
narodową wspólnotą. Nikt nie 

Zamieszki w Warszawie, u nas spokojnie i radośnie 
Msza w intencji ojczyzny, apel pamięci, złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, marsz nordic walking, układanie 
puzzli, żywe obrazy, piosenki, konkurs wiedzy, występ czirliderek, polonez, urodzinowy tort, koncert zespołu Red Lips – to program uroczy-
stości, które przygotował Urząd Miasta wraz z organizacjami pozarządowymi w 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła zastępca prezydenta E. Gładysz Na placu przed ratuszem świętowało kilkuset ciechanowian

Koncert zespołu Red Lips przyciągnął wielu młodych Ruda – charyzmatyczna wokalistka Red Lips

Ogromny biało-czerwony tort pokroili przedstawiciele miejskiego samorządu

ma prawa nazywać inaczej myślących 
zdrajcami – powiedziała w okolicz-
nościowym przemówieniu zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz. 
Na Plac Piłsudskiego licznie stawili 
się samorządowcy, parlamentarzyści, 
kombatanci, przedstawiciele ugrupo-
wań politycznych, delegacje szkół, 
służby mundurowe, motocykliści, har-
cerze oraz mieszkańcy miasta. Zagrała 
Miejska Orkiestra Dęta. Po uczeniu 
pamięci poległych za wolność, uro-
czystości przeniosły się przed ratusz, 
gdzie świętowano pod hasłem „Uro-
dziny Niepodległej – serce miasta bije 
dla niej”. Były zabawy, występy oraz 
gigantyczny, biało-czerwony tort. 
Organizatorem obchodów byli Pre-
zydent Miasta Ciechanów, Centrum 
Wolontariatu przy Ciechanowskim 
Banku Żywności, Fundacja Gospodar-
cza im. Karola Marcinkowskiego oraz 
Stowarzyszenie PsychoArt. Zachęca-
my do obejrzenia filmu z uroczystości 
na stronie www.umciechanow.pl.

K.D. 




