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5 stycznia o godz. 18.00 prezydent Ciechanowa za-
prasza na koncert noworoczny „Miłość ci wszystko 
wybaczy…” w wykonaniu Orkiestry Symfonicz-
nej „Le Quatro Stagioni” pod dyrekcją Tadeusza 
Żmijewskiego. Usłyszymy też solistów: Magdalenę 
Idzik i Krzysztofa Marciniaka. Koncert w hali wi-
dowiskowej przy ul. Kraszewskiego 7 poprowadzi 
Wojciech Gąssowski. Wstęp bezpłatny. 
W trakcie koncertu prezydent uhonoruje wolonta-
riusza roku i organizację pozarządową, najszerzej 
angażującą się w miejskie przedsięwzięcia. 

red.

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w gronie bliskich
oraz

przynoszącego dobre dni
Nowego Roku

życzą

 

Sztuczne lodowisko przed halą sportową 
przy ul. 17 Stycznia jest czynne codziennie 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. Nie zmieniły się 
ceny biletów: 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 zł. Na lodowisko miasto 
zaprasza już ósmy sezon. Z roku na rok przybywa 
chętnych, którzy spędzają tu czas. W poprzednim 
sezonie lodowisko odwiedziło aż 30 tysięcy osób.

red.

Ostatnią noc w 2013 roku mieszkańcy będą mogli 
bezpłatnie spędzić pod ratuszem. 31 grudnia 
o godz. 22.00 na Pl. Jana Pawła II rozpocznie się 
sylwestrowa zabawa. Wystąpi zespół Łzy. Wieczór 
uatrakcyjni Teatr Ognia oraz pokaz fajerwerków. 
Imprezę organizują: Prezydent Miasta Ciechanów 
i Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO.

red.

16 grudnia pracownicy Zakładu Energetycznego 
rozpoczęli montaż ozdób świątecznych. – Ozdoby są 
nie tylko ładne, ale także energooszczędne. Świetl-
nymi wężami przyozdobimy głogi i choinkę przed 

Ruszyło
sztuczne lodowisko

Koncert noworoczny 

Kolędy, kolędy, kolędy...

Mariusz Stawicki
Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

 Waldemar Wardziński
Prezydent

Miasta Ciechanów

Alicja Kłosińska, Alicja Szemplińska, Natalia 
Grzankowska, Aleksandra Grzankowska i Alicja 
Stypik. Patronat nad koncertem, przygotowanym 
przez Szkołę Podstawową Nr 5, objął prezydent 
miasta.

red.

Nowe ozdoby świąteczne

20 grudnia o godz. 17.00 zapraszamy na koncert 
świąteczny „Choinek blask”, który odbędzie się 
w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszew-
skiego 7. Dla gości kolędy zaśpiewa Ludowy 
Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów” oraz 
solistki: Zofia Dmochowska, Agata Mysiakowska, 

ratuszem oraz dodamy więcej świetlnych dekoracji 
na deptaku i Placu Jana Pawła II – mówi Aleksan-
der Kaluszkiewicz z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska. P.H.
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Dni Tuwima 
w Przedszkolu Nr 3
W związku z obchodami Roku Juliana Tuwima 
w dniach 20-22 listopada przedszkolaki wzięły 
udział w zabawach w teatr. Wychowawczynie 
przedstawiły dzieciom sylwetkę pisarza, maluchy 
zaprezentowały jego wiersze. Na scenie wystąpili 
mali aktorzy ze wszystkich grup wiekowych. Przed-
szkolaki ubrane w piękne stroje, na tle bajkowej 
scenografii recytowały między innymi utwory: 
„Bambo”, „Lokomotywa”, „Kotek”. W uroczy-
stości wzięli udział rodzice oraz dziadkowie. 
Niektórzy z nich czytali dzieciom wybrane utwory. 
Zabawy teatralne tak się spodobały, że wiosną 
dzieci wystąpią z wierszami innego poety.

Wigilia u seniorów
6 grudnia blisko 50 seniorów uczestniczyło 
w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym po raz 
kolejny przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO. Życzenia bożonarodzeniowe 
złożył zastępca prezydenta Cezary Chodkowski. 
Po wspólnym kolędowaniu była degustacja potraw 
wigilijnych. 

Podsumowanie projektu 
„Szansa na lepsze jutro” 

14 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował imprezę edukacyjno-integracyjną 
dla podopiecznych, szkolących się we współfinan-

sowanym przez Unię 
Europejską programie 
„Szansa na lepsze 
jutro”. Uczestnicy te-
gorocznego programu 
otrzymali dyplomy 
i bawili się wraz z ro-
dzinami w budynku 
Gimnazjum Nr 1.

Mikołaj 
w STUDIO 
6 grudnia Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO 
zorganizował choinkę 
integracyjną dla dzieci 
z miejskich placówek. 
Zastępca prezydenta 

Cezary Chodkowski wręczył nagrody i dyplomy za 
udział w konkursie „Świąteczna pracownia Elfów” 
na najładniejszą ozdobę choinkową. W katego-
rii przedszkola pierwsze miejsce zajęła Amelia 
Wolińska z „piątki”, drugie Zuzanna Rzeczkow-
ska z „Akademii Małych Odkrywców”, a trzecie 
Marika Maćkiewicz z „Zamkowych Skrzatów.” 
W kategorii szkół podstawowych I-III na pierw-
szym miejscu uplasowała się Oliwia Golenda, tuż 
za nią Paulina Michalak (obie z SP Nr 4), na trze-
cim znalazła się Emilia Rzepecka (SP Nr 7). Wśród 
klas IV – VI szkół podstawowych najlepszy okazał 

się Mateusz Sepczyński (SP Nr 4), drugie miejsce 
zajęła Alicja Szempińska (SP Nr 5), a trzecia Julia 
Tadrzak (SP Nr 3). Wśród gimnazjalistów najlep-
sza była Julia Antczak z Gimnazjum Nr 1, drugie 
miejsce zdobyła Anna Mossakowska z Gimnazjum 
Nr 2, trzecie – Jolanta Burawska z Gimnazjum 
Nr 1. W bajkowy nastrój wprowadził uczestników 
św. Mikołaj w asyście elfów i śnieżynki. Bombki 
wszystkich uczestników zostały wyeksponowane na 
trzech choinkach w holu placówki. 

Spotkanie opłatkowe
dla samotnych i potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18 grudnia 
zaprosił na wigilię osoby samotne, bezdomne 
i potrzebujące wsparcia. Podopieczni MOPS dostali 
paczki świąteczne z podstawowymi artykułami 
żywnościowymi. W spotkaniu opłatkowym wzięły 
udział władze miasta.

Dobra forma karateków
7 grudnia w hali sportowej Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 2 rozegrano III Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. W walkach 
wzięło udział 154 zawodników z 15 klubów. W kla-
syfikacji drużynowej zwyciężył Ostródzki Klub 

Karate Kyokushin, drugie miejsce zajął Ciechanow-
ski Klub Karate Kyokushin, trzecie – Klub Sportów 
Walki UKS Bushi. Cieszą wysokie wyniki repre-
zentantów naszego miasta. W swoich kategoriach 
wiekowych najlepsi okazali się: Wiktoria Głowacka 
(dzieci 2004 i mł. do 35 kg), Jakub Pędzich (dzieci 
2004 i mł. do 30 kg), Jakub Kraśniak (dzieci 2003-
2002 do 42 kg) i Weronika Krzywnicka (kadetki 
2001-2000 do 41 kg). Współorganizatorami turnieju 
byli Mazowiecki Klub Karate Kyokushin i prezy-
dent Ciechanowa.

Metanol
– zagrożenie dla 
zdrowia i życia
W związku z przypadkami 
zatruć metanolem Państwo-
wy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Ciechanowie 
ostrzega przed spożywa-
niem wyrobów alkoholo-
wych niewiadomego pocho-
dzenia, np. zakupionych na 

baza-
rach. 
Metanol 
znajdu-
je się 
również 
w płynach do spryskiwaczy, 
denaturacie, rozpuszczalnikach, 
odmrażaczach do szyb. Jego 
spożycie, nawet w bardzo małej 
ilości, niesie poważne konse-
kwencje zdrowotne – powoduje 
uszkodzenie nerwu wzrokowe-
go, a nawet śmierć. Bezpieczny 
jest jedynie alkohol sprzedawa-
ny legalnie z polskimi znakami 
akcyzy.
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INFORMACJE

Autobusy w święta
i Nowy Rok
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, 
że autobusy w czasie Świąt Bożego Narodze-
nia i Nowego Roku będą kursowały w nastę-
pujący sposób:
24 grudnia – linie „0” i „7” kursują cały 
dzień zgodnie z rozkładem jazdy dnia 
powszedniego, pozostałe linie – do godziny 
19.00. 
25 grudnia – linie „0”, „3” i „7” kursują 
według rozkładu świątecznego, linie „1”, „2”, 
„4” i „5” według rozkładu świątecznego do 
godz. 14.30.
26 grudnia – komunikacja miejska kursuje 
według świątecznego rozkładu jazdy.
31 grudnia – linia „0” i „7” kursuje cały 
dzień tak jak w dni powszednie, pozostałe 
linie – do godziny 20.30.
1 stycznia – linie „0”, „3” i „7” kursują we-
dług świątecznego rozkładu jazdy, pozostałe 
linie nie kursują.
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Albo miasto się zgodzi, albo schodzimy z budowy
9 grudnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamknęły przejazd kolejowy w ul. Fabrycznej. Wywołało to protesty mieszkańców, którzy oba-
wiają się utrudnień w ruchu. Tymczasem PKP PLK chce zamknąć też przejazd na Mleczarskiej. – To fatalna sytuacja, PKP stawia nas pod 
ścianą – mówi wiceprezydent Ewa Gładysz.

Modernizacja kolejowej magistrali Warszawa 
– Gdynia to wielomilionowa inwestycja. Łączne 
nakłady wyniosą według szacunków ok. 140 mln 
zł, przy dofinansowaniu unijnym ponad 100 mln. 
Przebudowa magistrali oznacza dla Ciechanowa 
wiele pozytywów: modernizację torowiska, budowę 
nowych peronów, podziemnego przejścia na peron 
z windą dla osób niepełnosprawnych, drogi wzdłuż 
torów oraz czterech nowych 
dwupoziomowych skrzyżowań 
w mieście. Obok obecne-
go wiaduktu w ul. Płockiej 
będziemy korzystać z nowych 
wiaduktów w ul. Kasprzaka, 
Mleczarskiej i Gąseckiej oraz 
tunelu w ul. Spółdzielczej. 
Dla pieszych i rowerzystów 
powstała też kładka nad 
torami, prowadząca od ul. 
Nowokolejowej do Widnej. 
Ma przynajmniej częściowo 
zastąpić przejście przez tory na 
Fabrycznej.

Tyle udało 
się wynegocjować
 – Tyle udało się nam wytar-
gować z PKP PLK, a rozmowy 
nie były łatwe – przypomina 
zastępca prezydenta Ewa Gła-
dysz. – Nie mogliśmy zatrzymać 
przejazdów przez tory, to nie podlegało negocja-
cjom. PKP od początku akcentowały, że na terenie 
miasta ze względów bezpieczeństwa w grę wchodzą 
wyłącznie przejazdy bezkolizyjne: wiadukty i tunele. 
Żadne inne miasto na tej trasie nie ma tylu dwupo-
ziomowych skrzyżowań. Ciechanów leży po dwóch 
stronach linii kolejowej i ponosimy tego konsekwen-
cje – podkreśla Ewa Gładysz.
Dzięki negocjacjom kolej wybuduje też nową drogę 
wzdłuż torów, od ul. Ceramicznej do Kasprzaka. 
Mieszkańcy Krubina będą mieli drugą (obok Soń-
skiej) drogę, łączącą ich dzielnicę z resztą miasta 
i wygodny wyjazd na trasę do Warszawy. Ma to być 
rodzaj rekompensaty za zamknięcie przejazdu przez 
tory w ul. Skłodowskiej, które też spotkało się ze 
sprzeciwem mieszkańców tej ulicy.

Termin ostateczny
Przejazd na Fabrycznej miał być zamknięty już 
ponad rok temu, ale dzięki monitom Urzędu 
Miasta udało się ten termin przesunąć. Dziś jest on 
ostateczny. – Przejazd na ulicy Fabrycznej we-
dług wstępnych uzgodnień miał zostać zamknięty 
w momencie otwarcia kładki pieszo-rowerowej. 
Wydłużyliśmy do maksimum okres, kiedy mogliśmy 
konserwować i utrzymywać odrębną instalację, 
niepasującą do nowoczesnych urządzeń sterowa-
nia ruchem, jakie zamontowaliśmy na magistrali 
Warszawa – Gdynia. Naszym obowiązkiem było 
również spełnienie wszystkich zadań wyszczególnio-
nych w projekcie budowlanym linii kolejowej w tym 
miejscu – informuje Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
PKP PLK. Zgodnie z projektem w miejscu prze-
jazdu staną ekrany dźwiękochłonne. – Obowiązek 
montażu ekranów wynikający z postanowień decyzji 
środowiskowej i przepisów o ochronie środowiska 
zostanie spełniony niezwłocznie po ostatecznej roz-
biórce przejazdu – dodaje M. Dutkiewicz.

Obawy mieszkańców są uzasad-
nione – PKP chce zamknąć prze-
jazd na Mleczarskiej
Do tej pory mieszkańcy Śmiecina, Śmiecinka 
i Szczurzynka na drugą stronę torów dostawali się 
przez wiadukt i 4 przejazdy: Spółdzielcza – Śmie-
cińska, Mleczarska, Gąsecka i właśnie Fabryczna. 

Ludziom łatwiej byłoby się pogodzić z zamknięciem 
tego ostatniego, gdyby nie niepokój, że wkrótce 
nie będzie można przejechać przez pozostałe, gdzie 
trwają prace przy budowie nowych skrzyżowań. 
– Staramy się ograniczać negatywny wpływ inwesty-
cji kolejowych na ruch drogowy w mieście. Budowa 
niektórych wiaduktów wymagać może jednak, ze 
względów technologicznych, kilkumiesięcznych za-
mknięć przejazdów w poziomie szyn. Całkowite za-
mknięcie ulicy Mleczarskiej pozwoliłoby na sprawne 
przeprowadzenie robót polegających na przełożeniu 
instalacji podziemnych – spodziewamy się również, 
że pozwoliłoby to szybciej udostępnić kierowcom 
i pieszym zbudowany wiadukt – oświadcza rzecznik 
PKP PLK. Okazuje się, że wbrew wcześniejszym 
ustaleniom z miejskim samorządem, że nie będzie 
jednoczesnego zamykania kilku przejazdów, PKP 
chce zamknąć i ten na Mleczarskiej. Nowy wyko-
nawca, firma Mota – Engil Central Europe S.A. 
11 grudnia na spotkaniu w ratuszu poinformował, 
że aby zdążyć z pracami w terminie (jesień 2014 r.) 
musi zająć cały teren przejazdu. Mariusz Rokicki, 
zastępca dyrektora projektu PKP PLK zagroził, że 
w razie braku zgody władz miasta na to rozwiązanie 
PKP wycofa się z inwestycji albo poprosi Minister-
stwo Infrastruktury i Rozwoju o wydanie odgórnej 
decyzji o zamknięciu przejazdu.
 – Sytuacja jest rodem z antycznej tragedii – nie ma 
dobrego rozwiązania. Zamknięcie przejazdu w Mle-
czarskiej w kilka tygodni po likwidacji przejazdu na 
Fabrycznej grozi paraliżem komunikacyjnym.
Od początku kładliśmy nacisk, żeby PKP nie dopu-
ściło do takiej sytuacji, a teraz nie zostawiają nam 
wyboru. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że wia-
dukt w Mleczarskiej ma być częścią pętli miejskiej, 
a tu jego wykonawca i kolejowy inwestor grożą 
zejściem z budowy – mówi Ewa Gładysz. Władzom 
miasta trudno zaakceptować dyktat PKP. Rozmowy 
mają być kontynuowane.

Co z tunelem w ul. Spółdzielczej?
W lipcu wiceprezydent Ewa Gładysz pisemnie in-
formowała PKP PLK, że miasto nalega na przedsta-
wienie szczegółowego harmonogramu prac (dziś wi-
dać, że i tak nie jest on miarodajny). Wiceprezydent 
zastrzegła między innymi, że zamknięcie dla ruchu 
kołowego przejazdu w ul. Spółdzielczej musi zostać 
ograniczone do ostatniej fazy realizacji inwesty-

cji, czyli połączenia wiaduktu z ul. 
Sienkiewicza. Z pisma podpisanego 
przez dyrektora projektu PKP PLK 
Elżbietę Buczkowską wynika tylko, 
że przystąpienie do drugiego etapu 
prac przy budowie wiaduktu Spół-
dzielcza – Śmiecińska wykonawca 
inwestycji Warbud S.A. określa na 
2 czerwca 2014 r., a zakończenie 
robót jest planowane 1 września. To 
oznacza, że przejazd przez Spół-
dzielczą byłby niedostępny przez 
3 letnie miesiące przyszłego roku.
W tym samym piśmie dyr. Buczkow-
ska informuje jeszcze, że zakończe-
nie budowy wiaduktu w ul. Gąsec-
kiej przewiduje na grudzień 2013 r. 
Niestety, tego terminu też nie udało 
się PKP PLK dotrzymać.

Kiedy będzie można 
przejechać przez wia-

dukt na Gąseckiej?
 – Na wiadukcie na Gąseckiej położono na ra-
zie nawierzchnię asfaltową. Brakuje czynnego 
oświetlenia, poboczy, części chodników, oznako-
wania i połączenia z pętlą miejską – informuje 
Robert Szymaniak, kierownik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta. Na razie nie można przejechać od 
strony Gąseckiej (trwają tam prace przy budowie 
pętli i obowiązuje zakaz ruchu, postawiony przez 
PKP PLK). Od strony Kwiatowej stanęła posta-
wiona przez Eurovię (wykonawca pętli miejskiej) 
sygnalizacja świetlna, która wahadłowo reguluje 
ruch, a prace trwają na połowie skrzyżowania. – 
W perspektywie najbliższych miesięcy musimy zdjąć 
stamtąd ruch, bo ZWiK na wiosnę będzie tu robił 
kanalizację sanitarną. Samochody trzeba puścić 
Towarową, tylko przedtem kolej musi naprawić 
jej nawierzchnię – wskazuje R. Szymaniak. Ewa 
Gładysz już w lipcu wskazywała PKP PLK, że ruch 
przeniesie się na tę drogę (która jest własnością 
kolei), a większe obciążenie będzie wymagać po-
prawienia stanu Towarowej, o co wykonawca robót 
powinien niezwłocznie zadbać. Ten postulat na razie 
pozostał bez odpowiedzi.
Widać, że zgranie w czasie i przestrzeni inwestycji 
PKP PLK i budowy pętli miejskiej stanowi ogromną 
trudność. W związku z opóźnieniami w harmono-
gramie kolejowej inwestycji wymaga to prawdziwej 
gimnastyki w synchronizacji prac i organizacji 
ruchu. – Wskazaliśmy PKP jako konieczne zachowa-
nie objazdów w ul. Mleczarskiej i Kasprzaka przez 
cały czas trwania prac przy budowie wiaduktów 
– zaznacza Ewa Gładysz. – Rozumiem ich kłopoty, 
po drodze musieli się zmierzyć z  zejściem z budowy 
jednego z wykonawców, ale samorząd musi myśleć 
też o bezpieczeństwie ruchu i wygodzie miesz-
kańców. Nie powinno się stawiać nas pod ścianą 
– podkreśla E. Gładysz.

Ewa Blankiewicz

Kolejowa spółka zlikwidowała przejazd w Fabrycznej i chce zamknąć przejazd na Mleczarskiej

Prace porządkowe na terenie byłego przejazdu w ul. Fabrycznej 
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 Interpelacje radnych – XXXVI sesja

Będzie powołany 
zespół roboczy
ds. ul. Warszawskiej

Świetlica czeka na dach

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXVI sesji 
27 listopada 2013 r.

Nr 413/XXXVI/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 341/XXXVI/09 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009 
r. w sprawie udzielania stypendiów dla 
uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia 
sportowe.
Nr 414/XXXVI/2013 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Samorządu 
Miasta Ciechanów z podmiotami prowadzą-
cymi działalność Pożytku Publicznego.
Nr 415/XXXVI/2013 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Nr 416/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 417/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 418/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 419/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 420/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 421/XXXVI/2013 w sprawie zatwier-
dzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków.
Nr 422/XXXVI/2013 w sprawie wprowa-
dzenia zmian w „Wieloletnim planie rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cie-
chanowie Spółka z o.o. na lata 2008-2015”.
Nr 423/XXXVI/2013 zmieniająca Uchwałę 
Nr 287/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 29.11.2012 r. w sprawie ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez 
inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby 
prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Nr 424/XXXVI/2013 w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do 
naliczania podatku rolnego.
Nr 425/XXXVI/2013 w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność Prezydenta Miasta.
Nr 426/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 427/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 428/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 429/XXXVI/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 430/XXXVI/2013 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „SADY 
GOSTKOWSKIE III” w Ciechanowie.
Nr 431/XXXVI/2013 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „SZCZU-
RZYNEK” w Ciechanowie.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Zenon Stańczak przekonywał, że skrzyżowanie 
obręb Starowiejskiej i Gwiazdowicza staje się coraz 
bardziej niebezpieczne. Pomimo lustra dochodzi 
tu do stłuczek. Radny zaproponował, by na tym 
odcinku dróg zbudować rondo. Poprosił o ustalenie 
własności pobliskich gruntów i oszacowanie kosz-
tów prac projektowych.

Krzysztof Łyziński zaproponował zamontowanie 
progów zwalniających w ul. Gwiazdowicza. Popro-
sił również o poprawę dróg w obrębie budowanej 
ul. Ceramicznej. Radny był ciekaw, jak po 2 miesią-
cach przedstawia się stan gospodarki odpadami oraz 
kto będzie odśnieżał nasze ulice i chodniki.

Leszek Ryms zapytał, jak długo potrwa remont 
skrzyżowania Armii Krajowej z Pułtuską.

Dariusz Węcławski zwrócił się o wyniki analizy 
opłat śmieciowych. Był ciekaw, czy stawki zostaną 
zweryfikowane – jeśli tak, to kiedy. Poprosił też 
o wylanie kawałka asfaltu w ulicy znajdującej się za 
rondem Solidarności (w prawo od ul. Kasprzaka). 
Radny chciał wiedzieć, co będzie z budową budyn-
ku socjalnego. 

Andrzej Bayer poruszył kwestie boisk wielofunk-
cyjnych. Chciał wiedzieć, na których obiektach 
zabroniona jest gra w piłkę nożną i czy odnotowano 
na nich jakieś wypadki. 

Adam Stępkowski stwierdził, że w obliczu dy-
rektyw unijnych trzeba pomyśleć o emitowaniu do 
powietrza jak najmniejszej ilości spalin i dwutlenku 
węgla. Radny zapytał o przyszłe inwestycje PEC 
w tym zakresie. Interpelował też o uwzględnienie 
w przyszłorocznym budżecie remontu bieżni lekko-
atletycznej na stadionie. 

Zdzisław Dąbrowski był ciekaw, czy w naj-
bliższym czasie w ramach bieżącej konserwacji 
planowany jest doraźny remont ul. Szwanke 
i Reutta. 

Elżbieta Latko zapytała o przejazdy w ul. Śmieciń-
skiej (inwestycja PKP PLK). Chciała też wiedzieć, 
czy możliwe jest doświetlenie ul. Fabrycznej na 
odcinku od wiaduktu do przystanku Ciechanów 
Przemysłowy. Radna zwróciła uwagę na uciążli-
wości związane z budową pętli miejskiej w pobliżu 
Hotelu „Atena”. Poprosiła o ogrodzenie tego terenu 
i uwzględnienie potrzeb wypoczywających w hotelu 
osób.

Mariusz Stawicki postulował wprowadzenie Karty 
Wielkiej Rodziny, która upoważniałaby rodziny 
posiadające troje i więcej dzieci do zniżki za korzy-
stanie z komunikacji miejskiej oraz uczestniczenie 
w imprezach sportowych i kulturalnych.

oprac. K.D.

5 grudnia w sali konferencyjnej ratusza odbyło 
się zainicjowane przez przewodniczącego Rady 
Miasta Mariusza Stawickiego spotkanie z kupcami 
z ul. Warszawskiej. Oprócz nich w spotkaniu wzięli 
udział zastępcy prezydenta: Ewa Gładysz i Cezary 
Chodkowski, kilkoro radnych oraz mieszkańcy tej 
ulicy. Zdecydowano o powołaniu zespołu robo-
czego, którego zadaniem będzie wypracowanie 
propozycji ewentualnych zmian w organizacji ruchu 
na ul. Warszawskiej. Według wstępnych ustaleń 
w skład zespołu wejdą 3 osoby reprezentujące 
przedsiębiorców, radni (4 osoby), mieszkańcy śród-
mieścia (2 osoby) oraz miejscy urzędnicy (2 osoby).

red.

Sprostowanie
Paweł Rabczewski zaproponował, by prezydent 
miasta uhonorował zawodników Klubu Pływac-
kiego Ciechanów, nie ORKI, jak napisaliśmy 
w „Interpelacjach radnych – XXXV sesja”. 
Zainteresowanych i czytelników przepraszamy.

We wrześniu ruszyły prace związane z rozbudową 
budynku Biura ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. 
Powstanie tam świetlica środowiskowa dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. 
– Stoją już mury, wylano posadzki i zamontowano 

poziomy kanalizacji sanitarnej. 
Jeżeli warunki atmosferyczne 
pozwolą, to w najbliższych dniach 
rozpocznie się budowa więźby 
i pokrycie dachu – o postępach 
prac, informuje Robert Szymaniak, 
kierownik Wydziału Inwestycji. 
Powstaną tu trzy sale do zajęć gru-
powych, dwie dla terapii i spotkań 
indywidualnych oraz zaplecze 
socjalne. – Chcemy stworzyć grupy 
terapeutyczne i służyć pomocą 
psychologów dzieciom z rodzin 
patologicznych, ale nie tylko. Będą 

mogły do nas przychodzić dzieciaki z tzw. „normal-
nych” domów. Świetlica powstaje na dużym osiedlu, 
w pobliżu dużej szkoły. Z doświadczenia wiem, że 
nasza placówka będzie się cieszyć jeszcze większym 
zainteresowaniem – mówi Elżbieta Muzińska, 
kierownik Biura. Świetlica wyposażona zostanie 
w nowe meble, sprzęt audiowizualny oraz kompu-
tery. Na przyległym terenie powstanie siłownia na 
świeżym powietrzu. Wykonawcą inwestycji jest 
płońskie przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe 
Pasat. Świetlica ma być gotowa w wakacje, a koszt 
jej budowy to ponad 819 tys. zł. Na terenie miasta 
funkcjonują już dwie świetlice, jedna przy parafii 
Św. Piotra, druga przy parafii Św. Tekli. – Pełnią 
funkcje opiekuńcze i wychowawcze. Pomagają 
dzieciom np. w odrabianiu lekcji. Program naszej 
świetlicy będzie bogatszy, zwłaszcza w wymiarze 
wychowawczym – obiecuje E. Muzińska.

P.H.
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ZWiK zainwestował już 52 mln zł, ale pieniędzy jeszcze trzeba dołożyć
Listopadowa sesja Rady Miasta. Od 1 stycznia zapłacimy o 5% więcej za wodę i ścieki

 – Chyba wszyscy wiemy, że nie ma spółki miejskiej, 
która by w Ciechanowie więcej inwestowała niż 
ZWiK. Kto nie chce czytać liczb, może popatrzeć po 
mieście, ile się w ostatnich latach dzieje – to zdanie 
radnego Zenona Stańczaka mogłoby stanowić 
wstęp do uzasadnienia podwyżek wody i ścieków. 
Od nowego roku zapłacimy 2,79 zł (brutto) za m3 
dostarczonej wody (dotychczas 2,66 zł), odpro-
wadzenie m3 ścieków ma kosztować 5,57 zł (dziś 
5,30 zł). Podobnie wzrosną koszty usług ZWiK 
dla zakładów przemysłowych. Miesięczny abona-
ment za wodomierz pozostaje bez zmian. – Woda 
i kanalizacja sanitarna nie są niczym nadzwyczaj-
nym – to dobro podstawowe, cywilizacyjne, ale 
ono nie było dane wielu mieszkańcom naszego 
miasta. Dzisiaj w poczuciu solidarności ci, 
którzy już mają dostęp do tego dobra, płacąc 
za odprowadzanie ścieków, za wodę partycy-
pują również w kosztach budowy sieci dla tych, 
którzy dostępu do tej pory do tych mediów nie 
mieli – podkreślała zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz.

Zaczynaliśmy od zastawienia 
ratusza, a dziś…
Zenon Stańczak wspominał trudny czas inwe-
stowania ZWiK w latach 90. XX wieku. 
– Ciechanów był wtedy jednym z trzech miast 
wojewódzkich, który nie miał oczyszczalni 
ścieków. Pod jej budowę był zastawiony ratusz 
z działką. Zaraz za zamkiem nie było ani metra 
sieci kanalizacyjnej, bo całe podzamcze zostało 
skanalizowane dopiero 8 – 10 lat temu. 3 bądź 
4 lata wstecz kanalizacja sanitarna kończyła 
się na bramie jednostki wojskowej przy ul. Woj-
ska Polskiego. Nie wspomnę o Płońskiej, wszak na 
tej ulicy roboty teraz się kończą. A i osiedle Zachód, 
Krubin, Kwiatowe też będziemy robić. O tym należy 
pamiętać, bo te inwestycje kosztują. Utrzymanie sie-
ci we właściwej kondycji, modernizacja oczyszczalni 
też kosztuje niemałe pieniądze, modernizacja stacji 
uzdatniania również. Na to wszystko skądś muszą się 
brać środki. Chciałbym, żebyśmy taki przekaz wynie-
śli debatując nad tą uchwałą – podkreślał radny. 
Za nowymi taryfami opowiedziało się 18 radnych, 
dwóch radnych PiS było przeciw, Tomasz Kałużyń-
ski z klubu PSL wstrzymał się od głosu.

ZWiK współdziała z miastem
i decyduje się na
dodatkowe zadania
Podczas listopadowej sesji radni jednogłośnie 
wprowadzili też zmiany w „Wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka 
z o.o. na lata 2008 – 2015”. Chwalili, że dzięki 
oszczędnościom w przetargach spółka zdecydowała 
się na dodatkowe przedsięwzięcia – modernizację 
stacji uzdatniania wody przy ul. Gostkowskiej oraz 
zakup specjalistycznego samochodu do udrażniania 
kanalizacji sanitarnej. 
Zastępca prezydenta Ewa Gładysz akcentowała, jak 
ważna jest korelacja inwestycji miasta i komunalnej 
spółki. – ZWiK umiejętnie się dostosowuje do na-
szych oczekiwań. Chociażby kanalizacja sanitarna 
w ul. Kwiatowej – przecież to jest styk z naszą inwe-
stycją, budową wewnętrznej pętli miejskiej. Podob-

nie przebudowa głównej magistrali wodociągowej 
przy ul. Pułtuskiej, z którą mamy teraz do czynienia. 
Spółka ryzykowała własne środki rozpoczynając 
zadanie budowy kanalizacji w ul. Wojska Polskiego. 
Później przyszła ul. Warszawska i przebudowa wo-
dociągu związana z budową deptaka. Albo Płońska, 
czy ktoś z nas pamięta, ile osób stamtąd pytało: „czy 
to jest część miasta zapomniana przez samorząd?” 
Dzisiaj kończy się inwestycja ZWIK w ul. Płońskiej, 
a w związku z tym będzie pewnie i przebudowa tej 
ulicy, bo teraz możemy naciskać na GDDKiA. To 
porządkowanie miasta na dużą skalę – podsumowa-
ła Ewa Gładysz. 

1,5 roku na zrealizowanie 
pozostałych inwestycji. 
Czy są zagrożone?
Radni skupili się nad ogromem zadań, jaki stoi 
przed ZWiK do końca 2015 roku.
– Po 2013 r. będziemy mieli tylko 1,5 roku na zre-
alizowanie wszystkich inwestycji objętych wielolet-
nim planem. Oczywiście bierzemy pod uwagę, ile 
udało się zrealizować w tym roku – 14 mln zł. Czy 
przerobienie planowanych 35 mln w ciągu 1,5 roku 
jest realne? Jeśli nie, jakie to może rodzić konse-
kwencje dla samej spółki, a również dla gminy – 
dociekał Tomasz Kałużyński. Podobne pytania zadał 
Krzysztof Łyziński, który zwrócił uwagę, że przez 
ostatnie 5 lat zrealizowano mniej, niż zakładają 
plany na najbliższe 1,5 roku. Prezes ZWiK Andrzej 
Bola odpowiedział zdecydowanie. – Realność tego 
planu i jego wykonanie bada Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 
dniach zapadnie decyzja, że dostaniemy pożyczkę 
z Funduszu w wysokości 25 mln na tzw. wkład wła-
sny do tej inwestycji. Myślę, że nikt nie pożyczałby 
nam takich pieniędzy, gdyby stwierdził, że realizacja 
tego planu jest w jakiś sposób zagrożona – przeko-
nywał prezes. – Jak wygląda sprawa konsekwencji 
dla spółki, dla miasta? Jeśli spółka nie wykona tego 
zadania to trzeba będzie zwrócić 50 mln plus odsetki 
w trybie natychmiastowym, co jest niewykonalne. 
Niewykonalne jest też to, że spółka tego nie wykona, 
należy to podkreślić. Świadczy o tym fakt, że w trak-
cie trwania tego projektu, w wyniku uzyskanych 
oszczędności przetargowych Narodowy Fundusz, 

jako dający pieniądze unijne, zaproponował nam 
rozszerzenie projektu i projekt został rozszerzo-
ny. Na dzień dzisiejszy mamy kolejne propozycje, 
żeby go jeszcze rozszerzyć. W wyniku prowadzo-
nych w skali kraju przetargów zostają pieniądze 
i Narodowy Fundusz chętnie by się ich pozbył na 
rzecz najsprawniejszych i najlepszych, a do takich 
jesteśmy zaliczani – poinformował A. Bola.

Inwestycje zakończone 
i planowane
Jak wygląda dzisiaj realizacja planów ZWiK? 
– Skończona jest inwestycja w ul. Wojska Polskiego, 

na Krubinie, ul. Płońska. W trakcie realizacji 
jest modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa 
kolektora w ul. Fabrycznej i w ul. Sienkiewicza. 
Wybieramy wykonawców na krótkie zadania: 
Bielin i osiedle Kwiatowe. W przyszłym roku 
rozstrzygniemy przetarg na samochód ciśnie-
niowy. I skończymy zgodnie z umową. Innej 
opcji nie ma. Oczywiście po wyborze najtańszej 
i najlepszej oferty – niestety prawo zamówień 
publicznych tak to określa – praktycznie jako 
inwestorzy jesteśmy zależni od wykonawcy. On 
może zrobić wszystko. Może zejść z budowy, jak 
zdarzyło się PKP przy wiaduktach, może prze-
rwać roboty. Po wyborze jest dyktat wykonawcy, 
musimy sobie zdawać z tego sprawę. Na razie 
mamy szczęście do bardzo dobrych wykonaw-
ców. Ci którzy zostali wybrani realizowali 
roboty terminowo i bardzo dobrze jakościowo. 
Będziemy w terminie, zgodnie z umową, w 2015 
przecinać wstęgę – zapewniał Andrzej Bola. 
Zbigniew Kędzierski chciał się dowiedzieć, 

jak wygląda realizacja przez gminę obowiązków 
wynikających z dyrektywy unijnej, dotyczącej 
oczyszczania ścieków i czy nie ma zagrożenia z wy-
wiązaniem się z tych obowiązków do końca 2015 r. 
– Ten projekt spowoduje, że dyrektywa w zakresie 
zaopatrzenia miasta Ciechanów będzie spełniona. 
Pod względem jakości oczyszczanych ścieków już ją 
spełniamy. Zakres projektu, który realizujemy, spełni 
też warunki dotyczące gospodarki osadowej, gdyż 
osady będą wysuszone i spalane w cementowni
– odpowiedział A. Bola.

Ile pieniędzy zainwestował 
ZWiK? Ile zostało do wydania?
– Nie była podana informacja na temat warto-
ściowego zrealizowania tego projektu – zarzucił 
Krzysztof Łyziński.
Prezydent Waldemar Wardziński odpowiedział, 
że te dane są zawarte w treści załącznika do uchwa-
ły. – Jest nazwa zadania, jego wartość, podział na 
poszczególne lata od 2008 do 2015 roku i jest spe-
cjalna tabelka, co ogółem w ramach projektu zreali-
zowano do końca roku 2012 – wskazał prezydent. 
– Do końca roku 2012 ZWiK poniósł nakłady w wy-
sokości 23 278 000 zł. Co do roku 2013 prognoza 
jest zbliżona do realnie wykonanej, więc dokładamy 
14 218 000 zł i widzimy, ile wykonano w ramach 
projektu unijnego, a ile zostało. Na rok 2014 przy-
pada 49 645 000 zł, na 2015 – 24 359 000 zł. Są 
jeszcze zadania, które są poza planem robione ze 
środków własnych ZWiK. Po zsumowaniu wyjdzie, 
że na koniec 2013 roku spółka zainwestowała pra-
wie 52 mln zł – wyliczył Waldemar Wardziński.

Ewa Blankiewicz

Prezes ZWiK A. Bola 

Na listopadowej sesji radni zatwierdzili nowe taryfy i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
Wodociągi uzasadniają podwyżkę gigantycznymi inwestycjami, jakie spółka prowadzi od 2008 r. Dotąd pochłonęły one 52 mln zł. Tylko na 
obejmujący wiele zadań projekt wart 111 mln zł ZWiK dostał 58 mln unijnego dofinansowania, a spółka prowadzi też dodatkowe inwestycje, 
korzystając z własnych dochodów i zewnętrznych funduszy.
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W przyszłym roku oficjalnie 
zakończy się budowa sześciu dróg 
na starym Krubinie, ale już teraz 
ulice: Krubińska, Piwna, Ptasia 
i Żurawia mają nową kanaliza-
cję deszczową i sanitarną, sieć 
gazową i abonencką, chodniki, 
nawierzchnie i oświetlenie. 
W przyszłym roku zakończy się 
budowa ul. Ceramicznej (gdzie 
na odcinku ok. 250 m od skrzyżo-
wania z ul. Krubińską w kierunku 

Prace na Żeromskiego, Lechonia i Słonimskiego zostały 
zakończone. Mieszkańcy korzystają już z estetycz-
nych, bezpiecznych i wygodnych dróg oraz chodników. 
Zmodernizowane zostało także uliczne oświetlenie. 

Zimowa aura nie zakłóca pracy przy budowie 
miejskiej arterii. Zakończyła się przebudowa 
sieci wodociągowych w obrębie skrzyżowań 
pętli z ul. Wojska Polskiego i Pułtuską. Na 
szczęście ruch odbywał się tam bez większych 
zakłóceń. Usunięta została kolizja z kablami 
energetycznymi na fragmencie ulicy Mleczarskiej 
– od Tysiąclecia do Mazowieckiej. – Warstwy 
ścieralne nawierzchni asfaltowych powstaną 
w 2015 roku. Wtedy też czekają mieszkańców 
największe utrudnienia w ruchu spowodowane 
pracami na wszystkich skrzyżowaniach nowej 
drogi. Łącznie powstanie tam 26 skrzyżowań – 

Dodatkowe pojemniki na piasek
Trwa ustawianie na terenie miasta pojemników 
z piaskiem do ręcznego posypywania chodników 
i przejść przez jezdnię. Obecnie jest ich 74. W ciągu 
najbliższych dni kupionych zostanie kolejne 8 sztuk. 
Przypominamy mieszkańcom o zapisanym w Regu-
laminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Ciechanów, obowiązku odśnie-
żania i posypywania chodników przylegających do 
ich posesji. Wywiązywanie się z tego obowiązku 
egzekwować będzie Straż Miejska. Odśnieżaniem 
terenów spółdzielni mieszkaniowych muszą zająć 
się ich zarządcy.

Nowe oprawy świetlne
Energa Oświetlenie Sp. z o. o. wymieniła 20 opraw 
oświetlenia ulicznego w ul. Granicznej. Wszelkie 
reklamacje i awarie można zgłaszać pod bezpłatny 
numer infolinii 801 800 103 lub w godzinach 8.00-
16.00 do wydziału IMiOŚ (23) 674 92 84. 

Uwaga – wymiana sieci gazowej
Do końca stycznia potrwają utrudnienia na ul. Zam-
kowej. Wymieniane są przyłącza i sieć gazowa. 
Wkrótce prace przeniosą się na ul.: Wołodyjowskie-
go, Kmicica, Ks. Mazowieckiego i Zagłoby. Wyko-
nawcą robót jest wołomińska firma Gazmedia.

Roboty na Fabrycznej
i Mleczarskiej
W związku z pracami przy budowie dwupozio-
mowego przejazdu w ul. Mleczarskiej (inwestycja 
PKP PLK) wystąpią tam utrudnienia w ruchu. 
Przygotowywana jest tymczasowa droga. Objazdy 
zaplanowano drogami krajowymi Nr 50 i 60. Na 
ul. Fabrycznej, w sąsiedztwie ul. Mleczarskiej, 
budowany jest kolektor sanitarny łączący miejską 
oczyszczalnię ścieków z ul.: Fabryczną, Sienkiewi-
cza i Spółdzielczą. Wykonawcą robót jest firma PRI 
INKOP z Krakowa, a inwestorem ZWiK.

Remonty chodników…
Firma STRABAG z Pruszkowa wykonała częścio-
we remonty chodników na Żeromskiego, Waryń-
skiego, Niechodzkiej, Batalionów Chłopskich 
(przy budynku Nr 9), Kicińskiego, Mickiewicza, 
Gostkowskiej, Zamkowej, Sienkiewicza. Z odzyska-
nej kostki brukowej utwardzono alejki na cmentarzu 
komunalnym. 

… i dróg gruntowych 
Na bieżąco utwardzane tłuczniem są drogi grunto-
we. Na pierwszy ogień poszły ulice przyległe do 
ul. Św., Franciszka, Św. Mateusza, Św. Antoniego 
oraz Św. Jadwigi. Utwardzono też miejsca parkin-
gowe przy Kargoszyńskiej, wjazdy od ul. Kasprzaka 
oraz Polną. W kolejce czekają ulice: Krasińskiego 
i Kosynierów.

Na podstawie materiałów z IMiOŚ
Paulina Huzar

Z prac Wydziału
Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

Trwają roboty na Ceramicznej Kargoszyn – 4 nowe ulice za 1,4 mln zł
już wybudowanego odcinka 
robotnicy ułożyli nawierzchnię 
bitumiczną i ustawili krawęż-
niki) i rozpocznie się general-
na przebudowa ulicy Dobrej. 
Wykonawcą jest grudziądzka 
firma PRASBET, doskonale 
znana mieszkańcom ze starannej 
modernizacji ul. Warszawskiej 
i Placu Jana Pawła II. Budowa 
dróg na Krubinie to dla miasta 
koszt blisko 11,8 mln zł.

P.H.

Ul. Ceramiczna

Budowa skrzyżowania łączącego ul. Tysiąclecia z Mleczarską

Nowa jezdnia pomiędzy ul. Monte Cassino i Klonowskiego

Droga dojazdowa do przejazdu kolejowego w ul. Kasprzaka 

Ul. Żeromskiego Ul. Lechonia
Ul. Baczyńskiego

Nowa droga na Bielinie łącząca most z ul. Kasprzaka

Ul. Krubińska

Roboty na pętli mimo zimowej aury

Wszędzie wybudowano też kanalizację deszczową. 
Obecnie układana jest podbudowa w ul. Gombrowicza 
– od Słonimskiego do Żeromskiego. Później robotnicy 
przeniosą się na jej dalsze odcinki. Inwestycja, której 

wykonawcą jest płońska firma PLONIX, zakończy 
się w połowie przyszłego roku. 

P.H.

w tym 4 ze światłami i 13 rond 
– informuje Robert Szymaniak, 
kierownik Wydziału Inwestycji. 
W drugim półroczu przyszłego 
roku planowane jest oddawa-
nie do użytku poszczególnych 
odcinków pętli (w zależności 
od stopnia zaawansowania 
robót i postępów prac PKP PLK 
i ZWiK). Priorytetem pozostaje 
zakończenie fragmentu pętli od 
ul. Kasprzaka do Płockiej (wylot 
na Warszawę). 

P.H.
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O przejezdność blisko 110 km miejskich dróg oraz 
chodników, parkingów, zatok postojowych, przy-
stanków komunikacji miejskiej i ciągu pieszo 
– rowerowego (Nowokojejowa – Przytorowa, 
Widna), zatroszczy się warszawska firma Romil. 
W przetargu zaoferowała najniższą kwotę – 653 
tys. zł pokonując trzech innych oferentów, w tym 
ciechanowski PUK. Ubiegłoroczne odśnieża-
nie kosztowało miasto blisko 754 tys. zł. Przy 
ul. Augustiańskiej (na terenie byłej cukrowni) firma 
utworzyła bazę, gdzie gromadzi piasek i środki 
chemiczne. Przy telefonach alarmowych Romilu 
czuwają Anna Politowska (533 053 504) i Sławomir 
Mizura (504 252 740). Firma debiutuje na ciecha-
nowskim rynku, więc mieszkańcy i urzędnicy będą 
obserwować, czy poradzi sobie z zadbaniem o nasze 
drogi. Prosimy mieszkańców o sygnały, jak firma 
wywiązuje się z obowiązków.

P.H.

W dniach 7-8 grudnia oraz 
14-15 grudnia w siedzibie 
Fundacji Gospodarczej im. 
Karola Marcinkowskiego 
odbyły się I warsztaty dla 
składających projekty w kon-
kursach Prezydenta Miasta 
Ciechanów na zlecenie zadań 
publicznych organizacjom 
pozarządowym. Wzięli 
w nich udział ciechanowscy 
społecznicy. Organizatorzy 
to Fundacja Gospodarcza im. 
Karola Marcinkowskiego 
i Gmina Miejska Ciechanów. 
Ich celem było wsparcie 
organizacji w przygotowaniu 
projektu, zaplanowaniu jego 
zarządzania. Uczestnikom szkoleń przedstawione 
zostały kluczowe zasady konkursów na realizację 

Warszawska firma
zadba o miejskie drogi

Pierwsze warsztaty dla projektodawców

Sprzedać? Wydzierżawić? Remontować? Co czeka wieżę ciśnień?

zadań publicznych i związanych z tym wymogów 
formalnych. 

red.

Od 10 grudnia opiekunowie kotów wolno żyją-
cych z terenu miasta mogą zgłaszać się po suchą 
karmę do wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska (Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 15). 
Do rozdania są 422 kg karmy. Przy odbiorze należy 
pokazać dowód osobisty. Więcej informacji pod 
nr tel. (23) 674 92 85 lub 728 809 123.

red.

Karma dla kotów 
wolno żyjących

Temat przyszłości wieży wywołano podczas listo-
padowej sesji Rady Miasta przy okazji debaty nad 
zmianami w „Wieloletnim planie rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 
2008-2015”.
22-metrową wieżę zbudowano w 1972 r. Oryginalny 
zbiornik to efekt pracy projektantów z Politechniki 
Warszawskiej. W założeniu miał to być rezerwuar 
wody dla niżej położonej dzielnicy przemysłowej. 
Wieża pełniła tę funkcję do lat 80. ubiegłego wieku. 
Później nie była wykorzystywana. Stalowa blacha, 
z której ją wykonano, straciła blask, ale wciąż przy-
kuwa uwagę oryginalnym kształtem.

Jedna z charakterystycznych budowli naszego miasta, wieża ciśnień przy ul. Płockiej, została dostrzeżona przez internautów. Uplasowała 
się na 5 miejscu najbardziej niezwykłych wież świata w rankingu portalu The World Geography. Tym samym wieża, która jest własnością 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, znów znalazła się w centrum zainteresowania mieszkańców i miejskich radnych.

Czas się zastanowić
nad przyszłością wieży
– To, że w trochę szerszej przestrzeni zafunkcjono-
wała ta nasza słynna wieża, ufo-opona, to jest dla 
niej szansa – stwierdził na sesji Zdzisław Dąbrow-
ski. Zenon Stańczak przypomniał, że zbiornik nadal 
jest własnością ZWiK. – Wiem, że spółka płaci od 
niej podatek 
i w zasadzie tyle 
się dzieje w jej 
sprawie. Po roz-
sławieniu imienia 
naszego miasta 
myślę, że powin-
niśmy starać się 
coś z tym fantem 
zrobić. Nie jestem 
za tym, żebyśmy 
korygowali plan 
inwestycyjny 
ZWiK, zdejmowali 
tytuły wykonawcze 
a odbudowywali 
wieżę. Ale myślę, 
że czas najwyższy, 
żebyśmy zastanowili się, ile to jest warte, w jakiej 
jest kondycji budowlanej, czy nadaje się tylko na 
złom, czy do innego wykorzystania, czy ją wy-
dzierżawić. Daleki jestem, abyśmy czynili tu jakieś 
inwestycje za miejskie pieniądze, ale potrzebą jest 
aby wykonać przynajmniej ocenę techniczną i nie 
czekać, aż to spróchnieje i  się przewróci – zapro-
ponował radny Stańczak. Zgodził się z nim Mariusz 
Stawicki. – Rzeczywiście trzeba byłoby podjąć 
jakieś działania – stwierdził przewodniczący.

Prezes: Wodociągom jest niepo-
trzebna, poszukujemy inwestora
 – Szkoda, że ją postawiono – zawyrokował prezes 
ZWiK Andrzej Bola. – Wodociągom jest niepotrzeb-
na. Zmieniły się technologie, zmieniły się czasy. 
Rozważamy różne możliwości, co do przyszłości 

wieży. Może znajdzie się inwestor, który będzie 
chciał w tę wieżę zainwestować – rozważał prezes. 
Zapewnił, że stan techniczny budowli jest na bie-
żąco monitorowany. W 2008 lub 2009 r. stan wieży 
ocenił zespół pod przewodnictwem prof. Andrzeja 
Kolasy. – Poszukujemy chętnego, ale zdajemy sobie 
sprawę, że nie będzie inwestował w majątek ZWiK. 

Będzie chciał ten ma-
jątek nabyć – stwier-
dził A. Bola.
– Może to jest zardze-
wiałe, ma 40 lat, ale 
jest nasze, ciecha-
nowskie. Dobrze 
byłoby, gdybyśmy się 
w tę sprawę zaan-
gażowali. Sprzedaż 
moim zdaniem nie jest 
najodpowiedniejszą 
drogą – radny Zenon 
Stańczak przypomniał, 
że pewien chętny do 
kupna w 2000 r. chciał 
przerobić wieżę na 
złom. – Niech to stoi, 

niech na świecie przez tę budowlę nasze miasto 
będzie postrzegane. Nie twierdzę, że będzie to druga 
wieża Eiffela, ale póki co sprzedaż nie jest najlep-
szym pomysłem. Kupującego nie można zobowiązać, 
że tego nie rozbierze – przestrzegał radny. Dariusz 
Węcławski zwrócił uwagę na niepowtarzalny 
charakter wieży. – Kiedyś na targach turystycznych 
w Berlinie prezentowaliśmy nasz zamek, ratusz, tę 
wieżę. Pies z kulawą nogą nie zainteresował się 
zamkiem ani ratuszem. Wszyscy, którzy przystawali 
przy naszym stoisku interesowali się wieżą: co to 
jest, do czego służy, że czegoś takiego nie widzieli 
– przypomniał radny. – W tym kontekście chciałem 
poprzeć radnego Stańczaka, żeby jakoś tę wieżę 
wykorzystać, nie pozbywać się jej, bo być może tego 
nie wiemy, a drzemie w niej wielki potencjał na 
przyszłość. 

E.B.
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25-29 listopada Ciechanów był gospodarzem 
Mistrzostw Europy w Halowej Piłce Nożnej 
(Futsal) Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. 
W zawodach uczestniczyły 3 drużyny z Polski, 
Francji i Portugalii. – Do udziału zgłosiły się 
również inne zespoły, jednak z powodów finanso-
wych nie dojechały – mówi Dariusz Mossakowski, 
organizator imprezy. Po zaciętym finale mistrzem 
Europy została reprezentacja Polski. Wyróżnienia 
zwycięzcom wręczyli: zastępca prezydenta miasta 
Cezary Chodkowski, prezydent INAS Europa Geoff 
Smedley, dyrektor sportowy piłki nożnej INAS John 
Ball, prezes Związku Stowarzyszeń Sportowych 
„SPRAWNI-RAZEM” Zenon Jaszczur, dyrektor 
MOSiR-u Jerzy Omieciński oraz dyrektor MZS 
Nr 1 Dariusz Mosakowski. W części artystycznej 
można było podziwiać Zespół Pieśni i Tańca „Mały 
Ciechanów”, Zespół Tańca Nowoczesnego z Gimna-
zjum Nr 3 oraz pokaz taekwondo.

P.H.

Tegoroczna edycja zgromadziła na starcie 205 
zawodników z Polski, Białorusi, Gruzji i Rosji. 
W klasyfikacji generalnej klubów zwyciężył LKS 
Matsogi Ciechanów, który wywalczył 5 złotych 
medali, 5 srebrnych i 8 brązowych. Drugie miejsce 
zajął Dragon Janów – 4 złote medale, 2 srebrne 
i 12 brązowych, trzecie GKT Gdańsk – 3 złote me-
dale, 6 srebrnych, 4 brązowe. Wśród ciechanowian 
niepokonani okazali się seniorzy: Paweł Szwejkow-
ski (układy formalne IV dan), Piotr Szwejkowski 

Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka” 
jest stowarzyszeniem działającym od 1998 r. 
z inicjatywy 33 miłośników pływania. Ich marze-
niem było utworzenie pierwszego w Ciechanowie 
profesjonalnego klubu pływackiego dla dzieci 
i młodzieży. To pragnienie udało się zrealizo-
wać. Wiosną 1999 r. klub zorganizował pierwsze 
zawody. Były to Mistrzostwa Szkół STO, które 
stały się imprezą cykliczną, znaną i docenianą, rok 
w rok ściągającą do naszego miasta setki młodych 
zawodników z całego kraju. Przez lata zawodni-
cy odnosili duże sukcesy sportowe na imprezach 
pływackich w Polsce i za granicą. Już w 2002 roku 
wychowankowie trenera Dariusza Kurzątkowskiego 

7 grudnia w hali sportowo-widowiskowej MOSiR 
oraz w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 odbył się miko-
łajkowy turniej piłki nożnej dzieci z roczników 2002 
i 2003. Do rozgrywek stanęły drużyny młodych pił-
karzy z Ciechanowa, Przasnysza, Pułtuska, Legiono-
wa, Ostrołęki, Makowa Mazowieckiego, Kuczborka 
i Płocka. Była zacięta rywalizacja, nie brakowało też 
sportowych emocji. W kategorii 10-latków zwycię-
żyła drużyna KS Legionovia, a wśród 11-latków 
– MKS Przasnysz. Najlepszymi bramkarzami tur-
nieju zostali: Jakub Grzegorzewski (KS Legionovia) 
i Mikołaj Łebkowski (MKS Ciechanów I). Tytuł 
króla strzelców otrzymali: Jakub Tyska (MKS Prza-
snysz) i Jakub Kisiel (Młode Orły I). Doceniono też 
zawodników: Kacpra Matusiaka (MKS Makowianka 
Maków Mazowiecki) i Adama Czaplickiego (MKS 
Przasnysz). Nagrodą dla zwycięskich drużyn były 
stroje sportowe. Rozgrywki zorganizowali MKS 
„Ciechanów”, we współpracy z MOSiR i Urzędem 
Miasta.

red.

Halowy 
turniej piłkarski 

ORKA ma już 15 lat

LKS Matsogi niepokonane Polacy mistrzami 
Europy w Futsalu 

Prezes „Orki” S. Jemielita (z lewej), trener Z. Grochowski (z prawej) z nagrodzonymi 
zawodnikami 

zdobywali pierwsze medale 
podczas Mistrzostw Polski. 
Liczne sukcesy odnosiła 
również grupa zawodników 
najmłodszych, tzw. „żółwi”, 
szkolonych pod okiem 
Zbigniewa Grochowskiego. 
Oprócz wykwalifikowanych 
trenerów w działalność 
klubu zaangażowani są ro-
dzice zawodników. Obecnie 
w MPKS ORKA trenuje 75 
zawodników z roczników 
1995-2004. Podzieleni są na 
pięć sekcji, według stopnia 
zaawansowania pływania 
i wieku. Dla dzieci, które 
jeszcze słabo radzą sobie na 

basenie utworzona została grupa doszkalająca. Klub 
prowadzi również zajęcia ogólnorozwojowe na sali 
gimnastycznej, organizuje obozy letnie i zimowe 
oraz imprezy okolicznościowe. Jego sztandarowe 
przedsięwzięcia to: Grand Prix Polski, Zawody pły-
wackie szkół STO, Mistrzostwa Polski oraz Między-
narodowe Zawody Pływackie Miast Partnerskich. 
Z okazji jubileuszu 15-lecia 7 i 8 grudnia zorganizo-
wano zawody pływackie, które były ogólnopolskim 
sprawdzianem wytrzymałości i wszechstronności 
stylowej. Trzech najlepszych zawodników otrzy-
mało puchary prezydenta Ciechanowa i nagrody 
rzeczowe.

red.

1 grudnia w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się VII Międzynarodo-
wy Turniej Masters Mazovia Cup. Patronat nad zawodami objął prezydent Ciechanowa 
Waldemar Wardziński.

(układy formalne III dan) i Karol Nalewajk (układy 
formalne 1 kup-I dan). W gronie juniorów najlepsi 
byli Karol Głowacki (walki do 62 kg kolorowe pasy 
6-2 kup) i Damian Kowalczyk (układy formalne 
kolorowe pasy 6-2 kup). 
Gospodarzem imprezy był LKS Matsogi Ciechanów 
oraz MOSiR. Turniej został zorganizowany dzięki 
finansowemu wsparciu Urzędu Miasta, Polskiego 
Banku Spółdzielczego oraz Firmy SKAN Przasnysz.

red.
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Od 29 listopada do 1 grudnia 200 wolontariuszy 
w 8 sklepach na terenie miasta (Kaufland, Carrefour, 
Elbit przy Farze, MarcPol i Biedronka) zbierało 
ofiarowaną przez kupujących żywność. Uzyska-
ne w ten sposób dary trafiły do Banku Żywności, 
a następnie za pośrednictwem organizacji poza-

– Jestem pełen uznania, że chce wam się 
chcieć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
spełnią się Państwa cenne zamierzenia. Wszyst-
kiego najlepszego dla was i waszych rodzin 
– powiedział Waldemar Wardziński. Było 
tradycyjne łamanie się opłatkiem. Modlitwę 
przed posiłkiem odmówił ks. prałat Eugeniusz 
Graczyk.
Nastrojową oprawę muzyczną zapewnił zespół 
Why Ducky? Kolędy dla ciechanowskich 
społeczników zaśpiewała też Basia Smolińska, 
uczennica Szkoły Podstawowej STO. – Jeste-
śmy jak jedna rodzina. Każdemu z nas chodzi 
o to samo: poprawę jakości życia w mieście. 
Miłe są takie wieczory. Możemy się wszyscy zo-
baczyć i wymienić serdeczności. Chwila rozmo-

Dla tych, którym chce się chcieć 
12 grudnia władze miasta zaprosiły przedstawicieli organizacji pozarządowych do hotelu 
„Baron” na spotkanie opłatkowe. Prezydent złożył im życzenia, podkreślając, jak ważne jest 
to, co robią dla mieszkańców. 

Nie trzeba wiele, by być superbohaterem
Świąteczna zbiórka żywności

Jak co roku Fundacja Banku Żywności w Ciechanowie apelowała do mieszkańców o pomoc i udział w Świątecznej Zbiórce Żywności. 
Dla wielu robiących w tym czasie zakupy był to życzliwy gest, którym sprawili radość innym. 

rządowych do 
potrzebujących 
rodzin z Ciecha-
nowa. Najbar-
dziej oczekiwane 
były trwałe 
produkty: olej, 
cukier, kawa 
i herbata, ryż,  
przetwory mię-
sne i warzywne. 
Mile widziane 
były słodycze. 
Mieszkańcy 
nie zawiedli. 
– Zebraliśmy 
5,8 ton różnorod-
nych produktów 
spożywczych, 
tonę więcej niż 
w zeszłym roku. 

Po raz pierwszy zebraliśmy tak dużo słodyczy, które 
z pewnością umilą święta najmłodszym – podsu-
mowała Dorota Jezierska, prezes ciechanowskiego 
Banku Żywności. W akcję zaangażowało się wiele 
organizacji: Akcja Katolicka, Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Dobroczynności, Polski Czerwony 

Krzyż, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie 
dla Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Rodzin 
Serce Matki oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
Nie zawiodły również szkoły: Gimnazjum Nr 2, 3, 
4, Gimnazjum STO, I i II Liceum Ogólnokształcą-
cego, oddziały Płockiego Uniwersytetu Ludowego, 
Zespół Szkół Technicznych, Zespół Policealnych 
Szkół Medycznych. Do zbiórki zachęcał też zastęp-
ca prezydenta miasta Cezary Chodkowski, który dy-
żurował w jednym ze sklepów. Urząd Miasta wsparł 
także akcję finansując druk informujących o niej 
ulotek. Do końca grudnia potrwa jeszcze 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 Banku 
Żywności.

red.

Zastępca prezydenta C. Chodkowski z wolontariuszkami PUL

Prezydent W. Wardziński złożył życzenia przedstawicielom NGO Kolędy śpiewała Basia Smolińska

wy jest zachętą do 
dalszego działania 
– stwierdziła Marze-
na Lentowszczyk, 
lokalna koordyna-
torka akcji „Szla-
chetna Paczka”.
Przedstawiciele 
NGO otrzyma-
li pamiątkowe 
filmy DVD z II 
Ciechanowskiego 
Festiwalu Wolonta-
riatu i Organizacji 
Pozarządowych oraz 
kalendarze na 2014 
rok, sfinansowane 
przez Urząd Miasta.

K.D.

Sprostowanie
W listopadowym numerze Gazety Samorządu 
Miasta Ciechanów (nr 8/252) w artykule „50 lat 
wspólnej drogi przez życie…” błędnie podano 
datę zawarcia związku małżeńskiego Państwa 
Jadwigi i Władysława Mąka. Para pobrała się 
21 października 1963 roku. Jubilatów i czytelni-
ków przepraszamy.



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

Było wiele 
wzruszeń. 
Łzy szczęścia, 
niedowierza-
nie, uśmiechy 
i radość dzieci 
przy rozpa-
kowywaniu 
prezentów 
– to najlepsze 
podziękowanie 
dla ludzi dobrej 

woli i wolontariuszy. Tegoroczny finał odbył się 
7 i 8 grudnia. W tych dniach darczyńcy dostarczyli 
przygotowane paczki do 2 magazynów. Wolontariu-
sze zawieźli je do rodzin, z którymi wcześniej prze-
prowadzili wywiady środowiskowe i umieścili ich 
potrzeby w bazie na stronie www.szlachetnapaczka.
pl. Jak co roku najbardziej potrzebne były środki 
chemiczne, meble, żywność, opał, artykuły szkolne, 
odzież, zabawki i sprzęty AGD. – Zrealizowaliśmy 
plan w 100%. Przygotowaliśmy 763 paczki o łącznej 
wartości ok. 150 tys. zł. Średnia wartość darów 
przekazanych konkretnej rodzinie wynosiła 2 tys. zł. 
To bardzo budujące, że ludzie chcą pomagać swoim 
sąsiadom – podsumowała akcję Marzena Lentowsz-
czyk, koordynatorka ciechanowskiej edycji akcji 
Szlachetna Paczka. Wśród darczyńców znalazły się 
osoby indywidualne, prywatne firmy i ciechanow-
skie instytucje oraz Rada Miasta Ciechanów.

red.

W inicjatywę Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych (właściciela schroniska) jak co roku włączył 
się miejski samorząd, który sfinansował dzieciom 
i młodzieży przejazdy autobuso-
we z Ciechanowa do Pawłowa i z 
powrotem. Cenna była też pomoc 
współpracujących ze schroniskiem 
wolontariuszy z Małgorzatą Grzelak 
na czele. W dniach 6-13 grudnia 350 
psów zamieszkujących przytulisko 
odwiedziło kilkaset Mikołajów. W ak-
cję zaangażowało się szkoły i przed-
szkola. Najliczniejszą grupę stanowili 
uczniowie ciechanowskich placówek. 
Były też delegacje z pobliskich miej-
scowości. Do zbiórki przyłączyli się 

Po raz czwarty
szlachetni nie zawiedli 

Mikołaje odwiedzili psy i koty w schronisku

Zapłonęły „ Światełka Wolności”

Schronisko odwiedziła zastępca prezydenta E. Gładysz. Na zdjęciu z młodzieżą z I LO

W rocznicę stanu wojennego wartę zaciągnięto m.in. w Gimnazjum Nr 3...

... i Szkole Podstawowej Nr 4

To już czwarta edycja „Szlachetnej Paczki” 
w naszym mieście. Co roku w akcję anga-
żuje się coraz więcej osób chcących pomóc 
potrzebującym. W tym roku paczki dotarły 
do 70. ciechanowskich rodzin. 

Ponad 5 ton jedzenia zebrano podczas zbiórki, przeprowadzonej po raz 17. w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Gotowa karma, makaron, kasza i ryż uzupełnią pożywie-
nie psów i kotów. Przydadzą się też sprezentowane koce i miski.

13 grudnia o 19.30 w oknach zapłonęły świece. 
W ten sposób mieszkańcy uczcili pamięć ofiar stanu 
wojennego. Można było również kliknąć na minia-
turkę świecy na stronie internetowej IPN. W roku 
2012 wirtualną świecę zapaliło ponad 11 tys. osób. 
Akcja zainicjowana przez IPN, nawiązywała do 
gestu solidarności, jaki wobec represjonowanych 
Polaków wykonały rzesze mieszkańców państw 
zachodnich w 1981 r. Świeca zapłonęła wtedy 
również w Pałacu Apostolskim i Białym Domu. 
W obchody 32. rocznicy ogłoszenia stanu wojenne-

również pracownicy Urzędu Miasta oraz indywidu-
alni darczyńcy. 

K.D.

go włączyły się wszystkie 
szkoły miejskiego samorzą-
du. W placówkach zapłonę-
ły znicze. Uczniowie wzięli 
też udział w zorganizowa-
nym przez IPN konkursie 
na najlepszą fotografię. 
– Staramy się pielęgnować 
narodową tradycję, zaszcze-
pić mło-
dzieży 
poczucie 
więzi 
społecz-
nej oraz 
solidar-
ności. 
Chcie-
liśmy 
przybli-

żyć naszym uczniom wydarzenia 
sprzed 32 lat. Wystawa gazet 
solidarnościowych oraz różnych 
symboli z tamtych lat była 
udanym pomysłem i spotkała 
się z dużym zainteresowaniem 
uczniów. Powagę tego dnia 
dopełniła warta harcerzy – 
uczniów naszej szkoły 
– podsumowała szkolną inicja-
tywę Anna Zadrożna, dyrektor 

Gimnazjum Nr 3. – Symboliczny znicz upamięt-
niający ofiary wprowadzenia stanu wojennego 
zapłonął również w naszej szkole. Wyzwanie podjęły 
drużyny harcerskie oraz Samorząd Uczniowski 
z opiekunami – powiedziała Jolanta Łuniewska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4. Akcję „Zapal 
Światło Wolności” objął Honorowym Patronatem 
Prezydent RP Bronisław Komorowski.

red.



Jury pod przewodnictwem Ivana Komarenko 
oceniało walory głosowe młodych wykonaw-
ców, ich muzykalność oraz ruch sceniczny. 
Równorzędne nagrody przyznano 18 przed-
szkolakom i 19 uczniom szkół podstawowych 
z klas I-III. W kategorii IV, V i VI-klasistów 
pierwsze miejsce zajęła Ala Szemplińska, 
drugie – Basia Smolińska, trzecie – Basia 
Szymańska. Wyróżniono też Adama Rosińskie-
go i Nikolettę Kwaśnik. W kategorii gimna-
zjalistów nie było zgłoszeń. W klasyfikacji 
szkół ponadgimnazjalnych wygrała Klaudia 
Muszyńska przed Eweliną Kordowską i Pauliną 
Bielską. 

red. 

Nagrodą główną był lot balonem nad Mazowszem 
dla 4 osób. Misja nie była łatwa – należało pozyskać 
jak najwięcej cennych informacji i sprawdzić się 
w emocjonujących zadaniach godnych superagen-
tów. Miejscem startu był ratusz. Wyzwania czekały 
w rozsianych po całym mieście obiektach, które 

zdobyły fundusze unijne w ramach RPO Wojewódz-
twa Mazowieckiego. To Dom Pomocy Społecznej 
„Kombatant”, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

Cytat miesiąca
Grudniowe posiedzenie połączonych Komisji Rady Miasta: Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji 
Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych. Radny Adam Stępkowski zapewnia, że zawsze interweniu-
je, kiedy sprzedaje się alkohol nieletnim. Radny Dariusz Węcławski: – Trzeba pana radnego sklono-
wać w 140 egzemplarzach i postawić w każdym ze sklepów. Radny Leszek Ryms: – Ale żona tego nie 
wytrzyma…

30 listopada rozegrana została gra „Tropy Europy II – na tropie przygody!”. Ciechanów stał się miejscem rywalizacji tajnych agentów nie 
tylko z naszego miasta, ale także z Warszawy, Siedlec, Płocka i Płońska. W trakcie 4 godzin gry blisko 50 wysłanników centrali europejskich 
wywiadów o tajemniczych kryptonimach zmagało się z ciekawymi wyzwaniami. 

Zamek Książąt Mazowieckich 
i Urząd Miasta Ciechanów. Agenci 
musieli sprostać wielu polece-
niom: nadawali alfabetem Morse’a 
za pomocą chorągiewek, musieli 
trafić strumieniem wody z ręcznej 
pompki do celu, rozwiązywali za-
gadki dotyczące ciechanowskiego 
ratusza ukryte w fotokodach, robi-
li zdjęcia na zamówienie centrali 
wywiadowczej, strzelali z łuku. 
Za każde poprawnie wykonane 
zadanie otrzymywali punkty. Była 
też misja specjalna - odnalezienie 
ukrytego kuferka na podstawie 

wskazówki otrzymanej po wykonaniu wszystkich 
zadań. Sztuka ta udała się ciechanowskiej drużynie 
„Aniołki Kowalskiego”. Gra zainteresowała nie 
tylko młodzież. Grupy składały się z przyjaciół bądź 
z całych rodzin. Mimo kiepskiej aury uczestników 
nie opuszczał dobry nastrój. O godzinie 17.00 po 
zaciętej dogrywce zapadł 
werdykt. Nagroda została 
w Ciechanowie! Zdobył 
ją zespół „Cichociemni”: 
Ania i Weronika Stawiń-
skie oraz Filip i Emilia 
Olszewscy. Jednak nikt nie 
wyszedł z pustymi rękami 
– dla każdego przygoto-
wano nagrody: vouchery 
do restauracji bądź bilety 
do kina. – Zabawa była 
przednia! Najlepiej 
bawiliśmy się podczas 
poszukiwania nart. Każda drużyna miała zrobić so-
bie z nimi zdjęcie. Najsłabiej poszło nam na zamku, 
gdzie musieliśmy strzelać z łuku. Oby więcej takich 
imprez – relacjonowali agenci o kryptonimach 
Tony Halik i Olka Kwiatkowska z ciechanowskiej 

grupy „Geronimy”. – W Ciechanowie jesteśmy 
po raz pierwszy. Przy okazji gry udało nam się 
trochę pozwiedzać. Wieża ciśnień istotnie robi duże 
wrażenie. Naszym zdaniem jest bardzo ładna. Dzięki 
różnorodności zadań każdy z nas mógł się wykazać. 
Najlepiej poszła nam dyscyplina w Kombatancie, 
gdzie podczas „wiosłowania” zadawano nam 
pytania sprawdzające naszą wiedzę o Ciechanowie. 

Mieliśmy 100% 
poprawnych od-
powiedzi. Sztuczne 
oddychanie poszło 
nam trochę gorzej. 
Przepraszamy 
fantoma, że nie 
udało nam się go 
uratować – pod-
sumowała zabawę 
rodzinna grupa 
„Ciechanociemni” 
z Warszawy (ich 
kryptonimy to 

Obserwator, Bibliotekarz i Kolekcjoner). Organiza-
torem gry była Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych, partnerem i współorganizato-
rem m.in. Urząd Miasta.

red.

Konkurs kolęd z Ivanem Komarenko

Gra szpiegowska rozstrzygnięta

54 solistów zgłosiło się do trzeciej edycji konkursu kolęd i pastorałek „Kolędować 
Małemu”, zorganizowanego 13 grudnia w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kultural-
nej STUDIO.

Ala Szemplińska – laureatka w kategorii klas IV-VI szkół 
podstawowych z Ivanem Komarenko

„Cichociemni” – zwycięska drużyna odbiera główną nagrodę 

Uczestnicy gry w ciechanowskim ratuszu

„Aniołki Kowalskiego” z nagrodą specjalną ukrytą pod dzwonnicą 

Strzelanie z łuku na zamkowym dziedzińcu 

Klaudia Muszyńska wyśpiewała pierwszą nagrodę wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych




