
Dobra wiadomość 
dla miłośników 
łyżew. Wkrótce 
otwarte zostanie 
lodowisko przy ul. 
17 Stycznia. Tafla 
zostanie wylana jak 
tylko spadnie tempe-
ratura. Obiekt będzie 
czynny codziennie 

w godz. od 9.00 do 21.00. Przerwy techniczne za-
planowano w godzinach: 11.00-11.30, 13.00-14.00, 
16.00-16.30, 18.30-19.00. Ceny biletów nie zmie-
niły 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 wyku-
pić 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 zapra-
sza już dziewiąty sezon. Sympatyków jazdy na łyż-
wach przybywa z roku na rok.
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Lodowisko  
czeka na mróz

30 listopada druga tura wyborów prezydenckich
16 listopada głosowaliśmy w wyborach samorządowych. Na urząd prezydenta 
Ciechanowa wystartowało 4 kandydatów. Największe poparcie uzyskali: Krzysz-
tof Kosiński – 31,92% (5480 głosów), Waldemar Wardziński – 29,97% (5144 gło-
sy), Andrzej Pawłowski – 25,80% (4428 głosów), Marcin Stryczyński – 12,32% 
(2114 głosów). 30 listopada, w drugiej turze wyborów prezydenckich Waldemar 
Wardziński zmierzy się z Krzysztofem Kosińskim.

 K.D.
O wynikach wyborów do Rady Miasta czytaj na str. 9

Na grudniowej sesji radni podejmą uchwałę budżetową, 
w której przyszłoroczne dochody miasta oszacowano na 

Ambitny budżet na 2015 rok
ponad 142 mln zł, w tym 9 mln dofinansowa-
nia unijnego. Wydatki ustalono na poziomie 
144 mln zł, z czego 23,2 mln miasto wyda na 
inwestycje wieloletnie, a 1,6 mln na zadania 
jednoroczne. Po raz pierwszy w budżecie zna-
lazły się zadania wybrane przez mieszkańców 
podczas głosowania na projekty zgłoszone do 
Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Ich łączna wartość wynosi blisko 872 tys. zł.  
– Cieszę się, że w tym roku mogłem włączyć do 
budżetu również propozycje mieszkańców. Pie-
niądze przeznaczone na Ciechanowski Budżet 
Obywatelski zostaną podzielone pomiędzy 12 
projektów. Mogę śmiało powiedzieć, że wraz  
z mieszkańcami wspólnie zmieniamy Ciecha-
nów – mówi prezydent Waldemar Wardziński. 

red.
Więcej na str. 3

Odcinki pętli od Mławskiej do Kasprzaka oraz od 
Wojska Polskiego do Gostkowskiej już wkrótce zo-
staną udostępnione kierowcom. Istotne dla oddania 
tych fragmentów skrzyżowania z ulicami: Wojska 
Polskiego i Kasprzaka są już gotowe. W okoli-
cy tego drugiego układane są brakujące fragmen-

Wkrótce otwarcie pętli!  
Czekamy na wydanie pozwoleń

ty chodników i ścieżek rowerowych. Po odbiorze 
technicznym są mosty na Gostkowie i Bielinie. Na 
planowanych do odbiorów fragmentach pętli trwają 
prace porządkowe.                                        

Szerzej str. 6-7
      P.H.

STUDIO zaprasza  
do udziału w konkursie  
„Kolędować Małemu” 
Uwaga soliści! Do 10 grudnia można zgła-
szać się do udziału w konkursie „Kolędować 
Małemu”, organizowanego przez Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. 
Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Przesłuchania odbędą 
się 18 grudnia w siedzibie COEK STUDIO przy 
ul. 17 Stycznia 56a. Czas prezentacji nie może 
przekroczyć 6 minut. 

K.D. 

Ciechanów wysoko  
w rankingach
Ciechanów znalazł się na 10 miejscu wśród 
miast powiatowych ocenionych w rankingu suk-
ces edukacyjny Pisma Samorządu Terytorialne-
go „Wspólnota”. Na Mazowszu lepszy jest  
tylko Węgrów, który zajął pierwsze miejsce.  
To drugie badanie z rzędu, w którym nasze  
miasto jest wysoko w zestawieniu. 
Pozycja Ciechanowa wśród ponad 300 miast 
powiatowych z roku na rok rośnie. W tym roku 
twórcy rankingu uplasowali nas na 20 miej-
scu wśród miast powiatowych pod względem 
inwestowania. Według specjalistów to właśnie  
infrastruktura techniczna (transport, gospodar-
ka komunalna i mieszkaniowa) ma największy 
wpływ na warunki dla rozwoju gospodarczego. 
Wysoką pozycję zajęliśmy także w rankingu 
„Rzeczpospolitej”. Dziennik rozstrzygnął 10. 
edycję „Ranking Samorządów 2014”. Dbałość 
o rozwój miasta, standard życia mieszkańców 
oraz ocena stanu finansów miasta – takie kryte-
ria brali pod uwagę autorzy rankingu. Ciecha-
nów zajął 30. miejsce w kraju w kategorii gmin 
miejskich  i miejskowiejskich. Eksperci docenili 
nas też w rankingu dotyczącym największych 
przedsięwzięć realizowanych za unijne fundusze 
w 2013 r. Plasujemy się na 33. miejscu w kraju.

P.H.

Miasto stara się o środki z UE na rewitalizację dzielnicy Bloki
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Prezydent z wizytą  
u pracowników socjalnych
14 listopada swoje święto obchodzili pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na uro-
czystym spotkaniu prezydent Waldemar Wardziń-
ski przekazał im wyrazy uznania za zaangażowanie 
w pomoc mieszkańcom miasta.

Ciechanów  
na szlaku turystycznym gry
Rozstrzygnięto konkurs na 24 miejscowości Ma-
zowsza, których nazwy i symbole znajdą się na 

planszy do gry „Mazowszanie”. In-
ternetowe głosowanie trwało przez  
6 tygodni. O miejsce na planszy wal-
czyło 652 miejscowości. W gronie 
wyłonionych miast  jest Ciechanów. 
W kategorii miejscowości powyżej 
40 000 mieszkańców znalazły się też 
Legionowo, Warszawa, Płock, Ra-
dom i Otwock.  

IV Otwarte Zawody  
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc
24 października w Galerii Fitness Kołecki zawod-
nicy z całego kraju próbowali swoich sił w IV 
Otwartych Zawodach w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. 
Stawką był Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. 
Sportowcy rywalizowali w sześciu kategoriach 
wagowych: do 72 kg, do 81 kg, do 95 kg, do 110 
kg, do 125 kg oraz powyżej 125 kg. Reprezentanci 
Ciechanowa wykazali się dużą siłą i kondycją. Łu-
kasz Kozłowski zajął drugie miejsce w kategorii do 
72 kg wyciskając 140 kg. Również drugie miejsce 
w kategorii do 82 kg zajął Michał Smoleński z wy-
nikiem 170 kg. Dariusz Makowski był najsilniejszy 
w kategorii do 95 kg. Jego wynik to 207,5 kg. W tej 
samej kategorii trzecią lokatę zajął Marcin Sucha-
nowski (202,5 kg).

Pasowanie na starszaka
6 listopada w 
Miejskim Zespole 
Szkół Nr 2 odbyło 
się pasowanie na 
starszaka w od-
działach przed-
szkolnych. Dla 
dzieci i ich rodzi-
ców był to dzień 
pełen wzruszeń  
i emocji. W uro-
czystości wziął 
udział prezydent 
Waldemar  
Wardziński.

Nowe urządzenia do badania 
trzeźwości kierowców
6 listopada w Ciechanowskiej Komendzie Powia-
towej Policji dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego Dariusz Szczygielski przekazał 
10 urządzeń do szybkiego badania stanu trzeźwo-
ści kierowców. Pozwolą one na wyeliminowanie  
z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących, któ-
rzy stanowią ogromne zagrożenie. W obecności 
prezydenta Waldemara Wardzińskiego aparaty  
AlcoBlow odebrał komendant Grzegorz Gra-
bowski oraz komendanci jednostek ościennych: 
Płońska, Pułtuska. Mławy i Żuromina. W spotka-
niu wzięły udział przedszkolaki z niepublicznego 
przedszkola STO.

35-lecie ciechanowskich  
wędkarzy 
9 listopada 35-lecie obchodził Okręg Ciechanowski 
Polskiego Związku Wędkarskiego. W trakcie uro-
czystości wręczono odznaczenia i medale związ-
kowe. Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa” 
otrzymał m.in. prezydent Waldemar Wardziński.  
W kościele św. Franciszka poświęcenia sztandaru 
dokonał biskup płocki Piotr Libera. 
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Laureaci konkursu  
o bezpieczeństwie nagrodzeni
4 listopada w Komendzie Powiatowej Policji wrę-
czone zostały nagrody laureatom II edycji konkursu 
plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły”. Patro-
nat nad konkursem współorganizowanym z Urzę-
dem Miasta oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego objął prezydent Waldemar Wardziński. 
Autorzy nagrodzonych prac to: Julia Nicman (kl. 
VI b, SP Nr 7), Julia Tyjeńska (kl. VI a, SP Nr 7), 
Magdalena Szymańska (kl. V a, Społeczna Szkoła 
Podstawowa), Anna Szemplińska (kl. I, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie), 
Hubert Smosarski (kl. I a, Gimnazjum Nr 4), Jakub 
Brodowski (kl. I c, Gimnazjum Nr 4). Wyróżnienia 
otrzymali: Julia Kuczyńska (kl. V c, SP Nr 3) Jakub 
Kowalski (kl. II d SP Nr 4), Michał Wiśniewski 
(kl. VI a, Społeczna Szkoła Podstawowa), Tomasz 
Bral (kl. Id, SP Nr 4), Julia Górska (kl. II, Szko-
ła Podstawowa w Kołaczkowie), Maja Olba (kl. II 
a, SP Nr 4), Julia Bonisławska (kl. III a, SP Nr 4), 
Agnieszka Jarosz (kl. III a, Gimnazjum Nr 4), Ania 
Kozłowska (kl. Id, Gimnazjum Nr 4), Karolina 
Ruszczyńska (kl. III a, Gimnazjum Nr 4), Karolina 
Bugajska (kl. III a, Gimnazjum Nr 4), Oskar Ko-
walski (kl. Id, Gimnazjum Nr 4).

Dołącz do pracowni 
elfów i zrób  
najładniejszą bombkę
Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej „STUDIO” zaprasza 
dzieci z przedszkoli, szkół podsta-

wowych i młodzież gimnazjalną do udziału w kon-
kursie „Świąteczna Pracownia Elfów”. Wyzwaniem 
dla chętnych jest przygotowanie bombki. Technika 
dowolna. Prace mają być przestrzenne, umożliwia-
jące zawieszenie na choince. Bombki wraz z wy-
pełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do 
28 listopada do placówki COEK STUDIO (ul. 17 
Stycznia 56A).

Udział w zbiórce żywności  
to dobry nawyk
W dniach  
28, 29 i 30  
listopada  
w ciecha-
nowskich 
sklepach 
spożyw-
czych 
(Kaufland, 
Carrefour, 
Elbit przy 
Farze, 
MarcPol  
i Biedron-
ki) prze-
prowadzona będzie Świąteczna Zbiórka Żywności. 
Wolontariusze Banku Żywności będą czekać przy 
oznakowanych koszach, do których każdy będzie 
mógł włożyć produkty spożywcze. Uzyskane dary 
trafią do najbadziej potrzebujących rodzin.  
W ubiegłym roku mieszkańcy nie zawiedli.  
Wolontariusze zebrali 5,8 ton żywności.

Zrób Z NAMI dobre zakupy

ŚwiĄteczna ZbiÓrka ŻywnoŚci
28-30 listopada

Partner strategiczny:

olejkonserwy

DO BANKU
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Na projekt rozbudowy monitoringu miejskiego miasto przeznaczyło  
48 tys. zł. Nowe kamery obejmą zasięgiem m.in. w okolice szkół, 
parków czy dworców. 17 nowych lokalizacji zostało wytypowanych 
wspólnie z policją. – Będzie to nas kosztowało blisko 2 mln zł, ale cho-
dzi o bezpieczeństwo, głównie dzieci – mówi prezydent W. Wardziński. 
Cztery stare kamery nieznacznie zmienią swoją lokalizację aby popra-
wić widoczność. Nowością będzie mobilna kamera obsługiwana przez 
Straż Miejską. Nowy monitoring to inteligentny system o wysokiej roz-
dzielczości. Jakość obrazu będzie dobra bez względu na warunki atmos-
feryczne i porę dnia. Centrum monitoringu, który działa w Ciechanowie 
od 2004 roku, znajduje się w Komendzie Powiatowej Policji, obsługi-
wane jest przez 24 godziny na dobę, za co płaci miejski samorząd. 

P.H.

Ambitny budżet na 2015 rok
na grudniowej sesji radni podejmą uchwałę budżetową, w której przyszłoroczne dochody miasta oszacowano na ponad 142 mln zł,  
w tym 9 mln dofinansowania unijnego. Wydatki ustalono na poziomie 144 mln zł, z czego 23,2 mln miasto wyda na inwestycje wieloletnie,  
a 1,6 mln na zadania jednoroczne. Po raz pierwszy w budżecie znalazły się zadania wybrane przez mieszkańców podczas głosowania na pro-
jekty zgłoszone do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. ich łączna wartość wynosi blisko 872 tys. zł. – Cieszę się, że w tym roku mogłem 
włączyć do budżetu również propozycje mieszkańców. Pieniądze przeznaczone na Ciechanowski Budżet Obywatelski zostaną podzielone pomiędzy 
12 projektów. Mogę śmiało powiedzieć, że wraz z mieszkańcami wspólnie zmieniamy Ciechanów – mówi prezydent Waldemar Wardziński. 

Będzie bezpieczniej
Przybędzie 17 nowych kamer w mieście

1,6 mln zł miejski samorząd 
zarezerwował na zadania 
jednoroczne: głównie na 
drogi, chodniki i kanaliza-
cję deszczową. 480 tys. zł 
ma kosztować wykup nie-
ruchomości. Na 60 tys. zł 
oszacowano koszt opraco-
wania dokumentacji prze-
budowy ul. Asnyka, a na 
160 tys. zł – opracowanie 
dokumentacji ulic: Wesołej, 
Wiśniowej, Różanej  
i Dębowej. Najwięcej pie-
niędzy samorząd przezna-
czy na oświatę – ponad  
44 mln zł (30,5% całego 
budżetu). Blisko 12 mln 
zł pochłonie utrzymanie 
przedszkoli, utrzymanie 
świetlic i wypłata stypen-
diów wyniesie 465 tys. zł. 
30 mln zł zostanie przeka-
zane na transport i łączność  
z czego blisko 2,5 mln zł 
przeznaczone będzie m.in.  
na remonty dróg. 
Ważnym punktem w przy-
szłorocznym budżecie jest 
też ochrona zdrowia, na którą 
miejski samorząd chce wy-
dać 956 tys. zł. Po stronie 
wydatków są też: pomoc 
społeczna (13,10% całego 
budżetu), administracja pu-
bliczna (9,12%), gospodarka 
mieszkaniowa (6,94%), gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska (9,57%), kultura i ochro-
na dziedzictwa narodowego (1,24 %), kultu-
ra fizyczna i sport (2,85%). – Nasze miasto jest 
bezpieczne pod względem finansowym. Wydatki 
na inwestycje rosną w tempie, którego może nam 
pozazdrościć większość miast. Z każdym rokiem 
zwiększamy dochody, zdobywamy pieniądze  
z Unii Europejskiej, dużo i rozsądnie inwestu-
jemy. Pod tym względem jesteśmy w czołówce 
kraju. Znajdujemy się na 30 miejscu wśród ponad 

900 miast. Nasze finanse są tak stabilne, że  
w następnych latach możemy śmiało rozpocząć 
kolejne duże inwestycje – podsumowuje prezy-
dent Waldemar Wardziński. Wśród zadań wielo-
letnich najważniejsze jest dokończenie budowy 
pętli miejskiej. W 2015 r. miasto zamierza wydać 
na to 23 mln zł (koszt całej pętli – 152 mln). Po-
nadto 100 tys. zł będzie przeznaczonych na roz-
budowę Miejskiej Świetlicy Środowiskowej dla 
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoho-
lowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

W kolejnych latach prezydent  
W. Wardziński planuje również 
budowę nowoczesnego centrum 
logistycznego z drogowo-kolejo-
wym węzłem przesiadkowym oraz 
systemem parkingów dla samo-
chodów i jednośladów, budowę 
drogi wzdłuż wschodniej granicy 
miasta – od ronda „Solidarności” 
do szpitala oraz przebudowę uli-
cy Mazowieckiej i Niechodzkiej. 
Drogom mają towarzyszyć kolej-
ne ścieżki rowerowe. Te projekty 
zostały już zgłoszone do marszał-
ka województwa i mają szansę  
realizacji przy dofinansowaniu  
z UE. W planach wieloletnich 
znalazła się rewitalizacja dziel-
nicy „Bloki” z całkowitą odno-
wą placu Piłsudskiego i sześcio-
ma otaczającymi go budynkami. 
Rewitalizację centrum miasta 
zamknie modernizacja pasażu im. 
M. Konopnickiej, na którą jest już 
dokumentacja projektowa oraz 
remont kamienicy przy ul. War-
szawskiej 18.  
Pieniądze unijne będą również 
potrzebne na planowaną rewitali-
zację terenów zielonych i zbiorni-
ków wodnych na Krubinie, Jezior-
ku i Kanałach oraz terenów  
do nich przylegających.                                       

 red.

Ciechanowska Karta Dużej Rodziny, zainicjonowana 
przez prezydenta Waldemara Wardzińskiego, cieszy 
się popularnością. Kartę odebrało 1109 osób z 218  
rodzin. Jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek propo-
nowanych przez MOSiR, ZKM oraz COEK STUDIO. 
Otrzymują też 50% rabat na pobyt dziecka w żłobku, 
czy świadczenia publicznych przedszkoli. Do listy 
podmiotów wprowadzających ulgi dołączyło Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej, pizzeria Da Grasso oraz Księ-
garnia „Wiedza”. 
Formularze wniosków o przyznanie Ciechanowskiej 
Karty Dużej Rodziny można otrzymać i składać  
w Wydziale Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzę-
du Miasta (Pl. Jana Pawła II 6), tel. (23) 674 92 82. 
Ciechanowianie mogą się tam również starać o wyda-
nie Krajowej Karty Dużej Rodziny, która upoważnia 
do kupna tańszego biletu wstępu do instytucji kultury 
oraz przejazdy komunikacją publiczną.                  red.

Nasze miasto jest bezpieczne pod względem finansowym. 
Wydatki na inwestycje rosną w tempie, którego może nam 
pozazdrościć większość miast. Z każdym rokiem zwiększamy 
dochody, zdobywamy pieniądze z Unii Europejskiej, dużo  
i rozsądnie inwestujemy. Pod tym względem jesteśmy w czo-
łówce kraju. Znajdujemy się na 30 miejscu wśród ponad  
900 miast. Nasze finanse są tak stabilne, że w następnych  
latach możemy śmiało rozpocząć kolejne duże inwestycje  
– podsumowuje prezydent Waldemar Wardziński.

„ 
„ 
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLVII sesji  
29 października 2014 r.
nr 558/XLii/2014 w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości położonych na terenie Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej.
nr 559/XLii/2014 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, po-
łożonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy 
Wyzwolenia nr 19.
nr 560/XLii/2014 w sprawie zbycia nierucho-
mości w drodze przetargu.
nr 561/XLii/2014 w sprawie przedłużenia obo-
wiązywania taryf i stawek opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.
nr 562/XLii/2014 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości.
nr 563/XLii/2014 w sprawie zmiany Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 
rok.
nr 564/XLii/2014 w sprawie zmiany Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 
2014 rok. 
nr 565/XLii/2014 w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Cie-
chanów.
nr 566/XLii/2014 w sprawie zmiany Uchwały 
budżetowej na rok 2014.
nr 567/XLii/2014 w sprawie zmiany planu pra-
cy Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na 2014 
rok.
nr 568/XLii/2014 w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia 
podatku rolnego.
nr 569/XLii/2014 w sprawie odmowy uwzględ-
nienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
przez Radę Miasta Ciechanów.

Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLIX sesji  
13 listopda 2014 r.

nr 570/XLiX/2014 w sprawie uchwalenia rocz-
nego programu współpracy Samorządu Miasta 
Ciechanów z podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego.
nr 571/XLiX/2014 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości.
nr 572/XLiX/2014 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości.
nr 573/XLiX/2014 w sprawie sprzedaży lokalu 
w domu wielomieszkaniowym.
nr 574/XLiX/2014 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Sady 
Gostkowskie III” w Ciechanowie.
nr 575/XLiX/2014 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go „KOLONIJNA” w Ciechanowie.

Interpelacje radnych – XLVII sesja
Zbigniew kędzierski zapytał, czy radny Zenon 
Stańczak uzyskał zgodę na powieszanie swoje-
go plakatu wyborczego na ogrodzeniu placu za-
baw na osiedlu Zachód. Chciał też wiedzieć, czy 
prawdą jest, że prezes PUK Wojciech Jagodziń-
ski wśród pracowników rozdaje listy dotyczące 
poparcia go w zbliżających się wyborach.

krzysztof Leszczyński postulował zmianę czę-
stotliwości świateł w sygnalizacji na ul. Sikor-
skiego i zmobilizowanie właściciela sklepu na 
Aleksandrówce do usunięcia wyrwy znajdującej 
się na pobliskim parkingu. Radny miał wątpliwo-
ści, czy termin odbioru odpadów wielkogabary-
towych ustalony na 3-4 listopada jest trafny.    

Tomasz kałużyński był zainteresowany postę-
pami prac związanych z budową punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów. 

józef Borkowski był ciekaw, na jakim etapie są 
przygotowania do rewitalizacji kamienicy przy 
ul. Warszawskiej 18 i poprosił, by w budżecie 
na przyszły rok zarezerwować środki na popra-
wę estetyki mostu 3 Maja. 

adam Stępkowski poruszył kwestię bezpie-
czeństwa dzieci docierających pieszo z Bielina  
i Krubina do szkoły. 

dariusz Węcławski chciał wiedzieć, kiedy zosta-
ną zbudowane chodniki na Szczurzynku oraz  
w ulicach Niechodzkiej i Nużewskiej. Był też cie-
kaw, czy szkolne sklepiki są przygotowane na za-
stosowanie się do zapisów znowelizowanej przez 
sejm ustawy dotyczącej sprzedawania żywności.  

andrzej Bayer proponował zmianę organiza-
cji ruchu w ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych, 
przy zakładzie optycznym. 

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

krzysztof łyziński chciał wiedzieć, czy miasto 
zamierza przygotować dla mieszkańców pod-
kładki pod tablice rejestracyjne z napisem np. 
„Mój Ciechanów”. Radny miał wątpliwość, czy 
wykonawca na budowę punktu zbiórki odpa-
dów, tzw. PSZOK-u, nie powinien być wyłonio-
ny w drodze przetargu. 

Zenon Stańczak wnioskował. żeby miasto za-
stanowiło się nad wydzieleniem ścieżki rowero-
wej w ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych i zbu-
dowaniem w obrębie pętli stacji rowerowych, 
gdzie można będzie się zatrzymać i odpocząć.

Wojciech gesek poprosił o poprawienie kostki 
w ul. Kasprowicza i Norwida, 

elżbieta Latko zgłosiła awarię świateł na 
skrzyżowaniu 17 Stycznia i Spółdzielczej.

Do GDDKiA

elżbieta Latko zapytała o termin oddania do 
użytku tunelu w ul. Śmiecińskiej oraz o zamiary 
miasta w sprawie odwodnienia ul. Przytorowej.

 oprac. K.D.

Do PKP PLK

mariusz Rytkowski – były  
zawodnik CLKS „Mazovia”.  
Z ciechanowskim klubem zwią-
zany przez całą karierę zawo-
dową. 7-krotny Mistrz Polski, 
Mistrz Europy Juniorów  
i Wicemistrz Europy Seniorów, 
olimpijczyk z Sydney 2000. 
33-krotny rekordzista polskich 
juniorów. 

Ciechanowska Spółdzielnia 
mleczarska została założona  
w 1929 r. W maju tego roku  
obchodziła 85-lecie działalności. 
Przez lata była jednym  
z większych zakładów przemy-
słowych w mieście. Zaopatrywa-
ła w nabiał cały region Północ-
nego Mazowsza, Warszawę oraz 
hurtownie w całym kraju. Od 
2006 r. współpracuje z hiszpań-
ską firmą Ilas. Obsługuje ponad 
400 dostawców i skupuje rocznie 
36 mln litrów mleka z terenu  
11 powiatów i 29 gmin.

K.D.

adam Stępkowski zwrócił uwagę, że na odcin-
kach ul. Płońskiej i Sońskiej brakuje chodnika. 
Chciał także wiedzieć, czy w ul. Płońskiej po-
prowadzona będzie ścieżka rowerowa.

Zdzisław dąbrowski zaproponował, żeby w ul. 
Płońskiej wybudować ścieżkę rowerową, która 
skomunikuje ul. Armii Krajowej, osiedle 40-
lecia i Szwanke. 

krzysztof łyziński zapytał o stanowisko GDD-
KiA w sprawie zamontowania przycisku dla 
pieszych na sygnalizatorach przy ul. Nadfosnej  
i 11 Pułku Ułanów Legionowych.

Wręczono medale zasłużonym  
dla Ciechanowa

miłym akcentem październikowej sesji Rady miasta było wręczenie „medali za Za-
sługi dla Ciechanowa”. Otrzymali je: mariusz Rytkowski oraz Ciechanowska Spół-
dzielnia mleczarska. 
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klas były dobrą okazją do podziękowania dyrekto-
rom miejskich placówek oświatowych za włożoną 
pracę. Prezydent Waldemar Wardziński podzięko-
wał też radnym, zarządom osiedli oraz prezesom 

13 listopada, na 49. sesji Rady Miasta omówiono 
analizę funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 
2013/2014. Zadowalające wyniki egzaminów gim-
nazjalnych i sprawdzianów kompetencyjnych VI 

Ostatnia sesja radnych szóstej kadencji 

Najważniejsze zadania gminy to: 
organizowanie pomocy środowiskom ludzi  9
najuboższych,
aktywizacja społeczna środowisk osób w wie- 9
ku dojrzałym,
podejmowanie działań na rzecz osób dotknię- 9
tych niepełnosprawnością,
organizacja działań z zakresu profilaktyki   9
i promocji zdrowia,
organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży   9
w miejscu zamieszkania,
realizacja programów edukacyjnych dla  9
uczniów szkół  miejskich,
upowszechnianie  sportu  szkolnego; szkolenie  9
dzieci i młodzieży, organizacja rywalizacji spor-
towej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”,
szkolenie i udział w zawodach  w ramach  9
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach 
zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów  9
wodnych,
podejmowanie cyklicznych działań aktywizu- 9
jących społeczność miasta,
kultywowanie tradycji narodowych i regional- 9
nych oraz promocja lokalnego dorobku arty-
stycznego,

Nowy program współpracy  
z organizacjami pozarzadowymi

na listopadowej sesji miejscy radni jednogłośnie uchwalili przyszłoroczny program współ-
pracy gminy miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego. dokument służący budowaniu partnerstwa między administracją i podmiotami 
działającymi w sferze publicznej został skonsultowany ze społecznikami. Sugestie przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych zostały przedstawione Ciechanowskiej Radzie działal-
ności Pożytku Publicznego i zyskały akceptację. 

organizacja przedsięwzięć kulturalnych inte- 9
grujących społeczność lokalną,
realizacja zadań na rzecz integracji europej- 9
skiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy 
międzynarodowej,
promocja idei  przedsiębiorczości i społecznej  9
odpowiedzialności biznesu,
wspieranie inicjatyw na rzecz przedsiębiorczo- 9
ści i współpracy trójsektorowej,
wspieranie działań sprzyjających rozwojowi  9
ekonomii społecznej,
podejmowanie przedsięwzięć integrujących  9
środowiska III sektora,
promocja wolontariatu, 9
wzmacnianie potencjału realizacyjnego NGO  9
w zakresie priorytetowych obszarów zadań pu-
blicznych  miasta.

Na realizację tych zadań zarezerwowano w budże-
cie miasta 800 tys. zł. Środki te będą podzielone  
w drodze konkursu pomiędzy organizacje pozarzą-
dowe. Pełny program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi dostępny jest na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta www.umciechanow.pl.

red.

miejskich spółek za czteroletnią, owocną współpra-
cę. Rada mijającej kadencji podjęła w sumie 575 
uchwał.

K.D.

na 49. sesji radni zgodnie opowiedzieli się 
za przyjęciem dwóch kolejnych planów 
zagospodarowania przestrzennego: Sady 
gostkowskie iii” oraz „kolonijna”. W cią-
gu ostatnich 4 lat powstało 15 miejscowych 
planów o łącznej powierzchni 445 ha. 

Wcześniej do wykazu planów, który jest dostępny 
na stronie internetowej urzędu miasta, dołączyły: 
„Łydynia”, „Szczurzynek”, „Malinowa”, „Przasny-
ska II”, „Wiejska”, „Płońska-Sońska”, „Jeziorko 
II”, „Kącka”, „Mławska”, „Trakt Rzeczkowska”, 
„Orylska” oraz „Krubin II”. Przed 2002 r. w mie-
ście obowiązywało 14 planów, obejmujących 125 
ha, teraz mamy ich 36 (27,5% powierzchni mia-
sta). Trwają prace nad następnymi dokumentami. 
W przygotowaniu są:  „Dolina Łydyni”, „Szczu-
rzynek” oraz „Bloki”. Projekty planów wykonuje 
Miejska Pracownia Urbanistyczna. To ogromna 
oszczędność czasu i pieniędzy podatników. 

red.

Przed 2002 r. plany 
miejscowe 
obejmowały125 ha, 
teraz 902 ha
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Wkrótce otwarcie pętli! 
Czekamy tylko na wydanie pozwoleń
Odcinki pętli od Mławskiej do Kasprzaka oraz od Wojska Polskiego do Gostkowskiej już wkrótce zostaną udostępnione kierowcom. Istotne dla oddania tych fragmentów  skrzyżowania z ulicami: 
Wojska Polskiego i Kasprzaka są już gotowe. W okolicy tego drugiego układane są brakujące fragmenty chodników i ścieżek rowerowych. Po odbiorze technicznym są mosty na Gostkowie i Bielinie. 
Na planowanych do odbiorów fragmentach pętli trwają prace porządkowe.

– Generalny wykonawca pętli – firma Eurovia, kompletuje 
dokumentację, która ma być załącznikiem do wystąpienia do 
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o pozwole-
nie na użytkowanie – informuje Robert Szymaniak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji. Dla oddania tego odcinka kluczowe 
będzie uzyskanie pozwolenia przez PKP PLK na użytkowanie 
wiaduktu w ciągu ulicy Gąseckiej. – Budowa wiaduktu została 
zakończona w czerwcu, niestety PKP PLK wciąż nie uzyskało 
pozwolenia na otwarcie go dla ruchu. Początkowo chcieliśmy 
oddać do użytku cały duży odcinek od Mławskiej do Kasprzaka, 
ale w takiej sytuacji puścimy ruch od Kwiatowej omijając wia-
dukt – mówi prezydent Waldemar Wardziński. 
Ku końcowi mają się roboty na skrzyżowaniu ulicy Kargoszyń-
skiej z pętlą. W pierwszym kwartale przyszłego roku wybu-
dowany zostanie fragment między ulicą Pułtuską, a Wojska 
Polskiego i odcinek w ciągu ul. Mleczarskiej, który planujemy 
oddać do użytku razem z wiaduktem budowanym przez PKP 
PLK. – Energetycy montują liczniki, aby uruchomić oświetlenie 
i sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach pętli z ulicami Ty-
siąclecia, Niechodzką i Leśną – mówi R. Szymaniak.
Pętla to nie tylko drogi. Wzdłuż niej wybudowane zostały wy-
czekiwane przez mieszkańców ścieżki rowerowe o nawierzchni 
asfaltowej – przyjaznej dla rowerzystów. Drogi dla jednośla-
dów budowane były sukcesywnie, razem z chodnikami. Pętla 
skomunikowała ze sobą wszystkie dzielnice miasta, połączyła 
je z drogami krajowymi nr 50 i 60, dała dostęp do nowych tere-
nów pod inwestycje i budownictwo. Koszt budowy tej piętna-
stokilometrowej drogi to ponad 152 mln zł. 102 mln zł  miasto 
pozyskało ze środków unijnych. – W tym roku otrzymaliśmy  
z UE 22 mln zł na pokrycie kosztów budowy. Jeszcze w listo-
padzie na konto urzędu wpłynie kolejne 4,5 mln zł –  informuje 
Grażyna Czerwińska, zajmująca się pozyskiwaniem środków 
unijnych dla miasta.

P.H.

Most na Bielinie już cieszy kierowców

Ścieżka rowerowa od Kwiatowej w kierunku Śmiecińskiej

Wygodna dwupasmówka w dzielnicy przemysłowejMiędzy ul. Klonowskiego a Płocką posadzono szpalery ozdobnych drzew

Rondo w ul. Monte Cassino

Imponująco wygląda most na Gostkowie
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Środowiskowy Dom 
Samopomocy  
pnie się w górę 

ŚDS przy ul. Strażackiej nabiera kształtów. Stoją 
mury, jest dach, stolarka okienna i instalacja elek-
tryczna. Pułtuska firma P.H.U. BUDOMUR muruje 
wewnętrzne ściany. ŚDS ma być gotowy na począt-
ku grudnia, a koszt jego budowy to 198 tys. zł.

P.H.

Od 17 listopada 
opiekunowie ko-
tów 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). Przy odbiorze 
karmy należy oka-
zać dowód osobisty. 
Istnieje także moż-
liwość wykonania 
zabiegów kastra-

cji kotów. Po złożeniu pisemnego wniosku można 
otrzymać zlecenie na sfinansowany przez urząd 
zabieg kastracji kota w przychodni weterynaryjnej 
„Cavia” przy ul. Gruduskiej 21. Więcej informacji 
pod nr tel. (23) 674 92 85 lub 728 809 123.

red.

Urząd pomaga kotom 
wolno żyjącym

Nowe chodniki na 
Ludowej i Parkowej

Zimą o przejezdność dróg 
miejskich na terenie Cie-
chanowa zatroszczy się 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych. W przetargu 
zaoferowała najniższą kwotę 
– blisko 600 tys. zł. Wcze-
śniej odśnieżaniem miejskich 
ulic zajmowała się warszaw-
ska firma Romil. PUK ma do 
dyspozycji: 2 samochody wy-
posażone w pług, 3 z pługiem 
i posypywarkami, 3 ciągniki  
z pługiem odśnieżającym,  
2 ładowarki do załadunku 
soli, urządzenie do wytwarza-
nia solanki, równiarkę  
i 2 wywrotki do wywozu 
śniegu.                         red.

PUK zadba o miejskie drogi

30 miejsc parkingowych na Szwanke

Na wniosek mieszkańców ulicy Głowackiego, 
miasto zamontowało 4 komplety progów 
zwalniających. Takie rozwiązanie ma ostudzić 
zapędy piratów drogowych, którzy w tym miejscu 
lubili mocniej przycisnąć pedał gazu. Ich koszt 
wyniósł 9,5 tys. zł.

P.H.

Nowe progi  
na Głowackiego

To świetna wiado-
mość dla miesz-
kańców osiedla 
40-lecia. Przy ulicy 
Szwanke na od-
cinku od Reutta do 
Płońskiej powstało 
30 miejsc parkin-
gowych. To efekt 
współpracy miasta 
i spółdzielni „MA-
ZOWSZE”. Koszt 
inwestycji to 
107 tys. zł.

P.H.

Oprócz dużych inwestycji znaczną część 
budżetu miasto przeznacza na remonty 
dróg i chodników. Kilka dni temu zakoń-
czyła się budowa estetycznego chodnika  
z kostki brukowej w ulicy Ludowej.  
W trakcie budowy jest chodnik na Parko-
wej. Koszt obu inwestycji to 404 tys. zł.

P.H.

Z nowych chodników cieszą się mieszkańcy ul. Parkowej...

... i Ludowej
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W połowie grudnia w ratuszu odbędą się 
kolejne konsultacje na temat ścieżek rowe-
rowych. mają one pomóc w stworzeniu wie-
loletniego programu rozbudowy sieci tych 
dróg w mieście. 
– Nikt lepiej niż cykliści nie wie, gdzie najbardziej 
potrzebne są ścieżki. Dlatego chciałbym poznać 
propozycje i opinie rowerzystów, aby budowane  
w przyszłości w mieście trasy jak najbardziej odpo-
wiadały ich potrzebom – powiedział podczas pierw-
szego spotkania prezydent Waldemar Wardziński. 
22 października mieszkańcy zgłosili swoje propo-
zycje, potem usiedli nad nimi pracownicy Wydziału 
Inwestycji, Inżynierii Miejskiej oraz Urbanistyki  
i Architektury. Efekty ich pracy omówimy z miesz-
kańcami na grudniowym spotkaniu.

Najczęściej powtarzające się propozycje to ścieżki:
11 Pułku Ułanów Legionowych – Płońska –  9
Sońska
Kącka – Opinogóra 9
Kargoszyńska – Kargoszyn – Ropele 9
Gostkowska – cmentarz komunalny 9
Most północny – Zamkowa – Parkowa – Zielona  9
– Jesionowa – Tatarska
Przedłużenie istniejącej ścieżki rowerowej   9
w ul. Wojska Polskiego w kierunku Przasnysza 
i Niestumia
Leśna – Widna – Nowokolejowa 9
Tatarska – „kładka” – Kopernika – Mikołajczy- 9
ka – Sikorskiego – Batalionów Chłopskich – 
Pułtuska – Centrum Handlowe Marcredo
17 Stycznia – park im. J. Dąbrowskiego – park  9
im. M. Konopnickiej – wzdłuż rzeki do pętli 
miejskiej na Bielinie
Sienkiewicza – Tatarska – 17 Stycznia 9
Śmiecin – las Śmieciński.                           9   A.C.

Prezydent: wpisałem projekty obywatelskie do budżetu
już w przyszłym roku w Ciechanowie mogą pojawić się nowe siłownie „pod chmurką”, parki rekreacyjne i pierwszy w mieście Street  
Workout Park. dzięki mieszkańcom, którzy zagłosowali na projekty zgłoszone do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego nowy wygląd 
zyskają m.in. trzy ulice i dwa place zabaw. na „Torfach” zobaczymy natleniającą wodę małą fontannę. – Szanuję wybór mieszkańców.  
Proponowane projekty wprowadziłem do budżetu. Mam nadzieję, że przyszła rada zaakceptuje te projekty i przekaże do realizacji – mówi prezy-
dent Waldemar Wardziński.

Budżet obywatelski dał mieszkańcom możliwość 
zdecydowania, na jakie inwestycje przeznaczyć mi-
lion złotych. Zdecydowany prym wiodły projekty 
związane ze sportem i rekreacją. Mieszkańcy osie-
dla 40-lecia i śródmieścia chcą siłowni na świeżym 
powietrzu. Jedna powstanie między blokami przy 
ul. Szwanke, druga za Gimnazjum Nr 1 przy ul. 
Orylskiej. Nowością będą słupy do gry w rugby za-

instalowane na stadionie MOSiR. Niedaleko 
stadionu, przy ul. Augustiańskiej, planowa-
ny jest Street Workout Park, wyposażony  
w konstrukcję złożoną z drążków piono-
wych i poprzecznych oraz drabinek i porę-
czy. Ze zwycięskich projektów skorzystają 
nie tylko dorośli, ale i dzieci. Nowy wygląd 
zyskają istniejące place zabaw u zbiegu ulic 
Parkowej i Zielonej oraz przy ul. Ściegien-
nego. Przybędzie na nich nowych urządzeń 
do zabawy, a obecne zostaną odświeżone. 
Dla bezpieczeństwa bawiących się malu-
chów ten drugi zostanie ogrodzony. 
Plac przy ul. Witosa zostanie uporządko-

wany i zaopatrzony w urządzenia siłowe. 
Będzie można tam pograć w siatkówkę 

plażową, w bule i w tenisa stołowego. Równie ak-
tywnie będzie można wypocząć na Krubinie. Przy 
ul. Kruczej stanie park rekreacyjny z bramkami do 
piłki plażowej, placem zabaw i murem do graffiti, 
plenerową siłownią, stanowiskiem do gry w szachy 
i tenisa stołowego, górką saneczkową i boiskiem 
do gry w bule. Nowy wygląd zyska też plac zabaw 

Asfaltowa ścieżka rowerowa na Bielinie

Siłownia pod chmurką przy ul. Kraszewskiego. Podobne powstaną 
na osiedlu 40-lecia i w Śródmieściu

Wyniki wyborów do Rady Miasta Ciechanów

Okręg 
wyborczy Nazwisko i imię Komitet Liczba 

głosów Wiek Zawód/miejsce pracy

1 Leszek Goździewski PiS 347 45 lat emerytowany policjant

2 Jacek Duriasz CWS 200 60 lat listonosz

3 Mariusz Stawicki KWW WW 228 44 lata nauczyciel

4 Stanisław Talarek PiS 222 59 lat mechanik samochodowy

5 Krzysztof Leszczyński PSL 325 41 lat kierownik osiedla  
SMLW Zamek

6 Marek Rutkowski PiS 274 49 lat nauczyciel

7 Bogumiła Rybacka PiS 223 54 lata przedsiębiorca

8 Jacek Zawiśliński PiS 217 52 lata nauczyciel

9 Agnieszka Kuźma PiS 191 31 lat pracownik biurowy

10 Zdzisław Dąbrowski KWW WW 288 58 lat prezes SMLW Mazowsze

11 Wiesław Brzozowski PSL 317 53 lata ogrodnik

12 Tomasz Podsiadlik PSL 158 32 lata
specjalista ds. organizacyjno-
prawnych w Polskiej Spółce 

Gazownictwa
13 Jerzy Racki PiS 223 46 lat nauczyciel 

14 Zenon Stańczak KWW WW 315 52 lata policjant

15 Edyta Rzeplińska-Filipowicz PiS 240 35 lat architekt krajobrazu,  
pilot wycieczek 

16 Marcin Żebrowski  PiS 196 30 lat programista, informatyk

17 Elżbieta Latko PSL 162 58 lat dyrektor PUP

18 Barbara Kornatowska PiS 184 60 lat wykładowca WSZBiZ

19 Robert Adamiak PiS 293 45 lat elektryk

20 Michał Jeziółkowski KWW MJ 318 25 lat przedsiębiorca

21 Robert Kuciński PiS 236 52 lata pracownik 
biura senatorskiego

oraz boisko do piłki nożnej przy ul. Dobrej. Przy 
ul. Przytorowej zostanie zbudowany chodnik. Na 
betonowych ekranach pojawi się kolorowe graf-
fiti. Stary chodnik przy ul. Żórawskiego zostanie 
wymieniony, znikną wysepki oddzielające miejsca 
parkingowe, dzięki czemu będzie mogło tam stanąć 
więcej aut. Przy ul. Płockiej zostanie urządzony 
trawnik i przybędzie krzewów ozdobnych. Cieka-
wostką będzie wodotrysk napowietrzający torfy. 
„Fontanna” będzie atrakcją dla spacerowiczów. 

A.C.

W Radzie Miasta najwięcej (12) mandatów uzyskał PiS, 4 mandaty zdobyło PSL, 3 – KWW Waldemara 
Wardzińskiego, po 1 – Ciechanowska Wspólnota Samorządowa oraz KWW Michała Jeziółkowskiego. 

Wspólnie 
wyznaczamy ścieżki 
rowerowe
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Urodziny 100-latek

Filipina Pietryk (na zdjęciu powyżej) urodziła się 7 listopa-
da 1914 roku w miejscowości Goździk (powiat garwoliński). 
Była najmłodsza z pięciorga rodzeństwa. W wieku 4 lat straci-
ła ojca. Ciężko pracowała od 16 roku życia. W 1939 roku wy-
szła za mąż. Para wychowała dwoje dzieci, a w latach 60-tych 
osiedliła się w Ciechanowie. W 1993 r. pani Filipina owdowia-
ła. Obecnie mieszka z nią córka z zięciem. 

K.D.

50-lecia ślubu
18 października w urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu świętowa-
ły cztery pary z Ciechanowa. jubilaci otrzymali medale „Za długoletnie Pożycie 
małżeńskie”. Prezydent Waldemar Wardziński wręczył im listy gratulacyjne 
oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża jana Pawła ii. uroczystości 
uatrakcyjniły lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

Państwo krystyna i Tadeusz Brzezińscy pobrali się 
8 lutego 1964  roku. Pani Krystyna urodziła się w 1941 r. 
w Woli Ciechanów. Pracowała w przedszkolu. Pan Tadeusz 
urodził się w 1938 r. w Pułtusku. Zajmował się budowlanką. 
Od 1965 r. para mieszka w Ciechanowie. Wychowała troje 
dzieci i doczekała się jednego wnuka.  

Państwo maria i eugeniusz Raccy zawarli związek małżeń-
ski 29 lutego 1964 roku. Pani Maria urodziła się w 1937 r.  
w Ciechanowie. Pracowała w Zakładzie Jajczarsko-Drobiar-
skim, a następnie w PKS. Pan Eugeniusz urodził się w 1936 r. 
w Opinogórze Górnej. Był pracownikiem PKS oraz ciechanow-
skiej Cukrowni. Para została obdarzona dwójką dzieci i trójką 
wnucząt.                                                                             red.

Państwo urszula i Hen-
ryk Wróbel wzięli ślub 
25 marca 1964 roku. 
Pani Urszula urodziła się 
w 1942 r. w Rzewnie, 
pan Henryk w 1940 roku  
w Czerninie. Oboje 
pracowali w oświacie, 
najdłużej w Szkole Pod-
stawowej w Szulmierzu. 
W 1976 roku zamieszka-
li w Ciechanowie. Mają 
czworo dzieci i ośmioro 
wnucząt. 

Państwo Teresa i jan 
Rochna związali się 14 
października 1964 roku. 
Pani Teresa urodziła się 
w 1946 r. w miejsco-
wości Białuty. Przez 
40 lat była sprzedawcą 
Spółdzielni Wydawni-
czej „Prasa – Książka – 
Ruch” w Ciechanowie. 
Pan Jan urodził się w 
1939 r. w miejscowo-
ści Sochy. Pracował na 
kolei. W 1980 r. para 
osiadła na stałe w Cie-
chanowie. Doczekała 
się dwojga dzieci i troj-
ga wnucząt.

Czy można cieszyć się dobrym zdrowiem i energią w wieku 100 lat? można. 7 i 9 listopada setne urodziny obchodziły ciechanowianki:  
Filipina Pietryk i Cecylia kowalska. jubilatki otrzymały od władz miasta gratulacje, życzenia na dalsze lata oraz  płaskorzeźby  
z wizerunkiem jana Pawła ii. 

Cecylia kowalska (zdjęcie poniżej) – urodziła się 1 listopada 1914 roku w Orłowie (powiat 
kutnowski). W 1948 r. wzięła ślub z Józefem Kowalskim. Zamieszkała w Ciechanowie i tu 
wychowała 3 synów. Zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego, pracowała też 
jako krawcowa. – Do południa szyję, po południu pruję – to jej recepta na długowieczność.                                                    
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Spotkanie  
z Sylwią Chutnik

8 listopada był dla członków TKFF dniem pełnym 
wrażeń. Najpierw w siedzibie towarzystwa miło-
śnicy biegania spotkali się z prezydentem Wal-
demarem Wardzińskim i jego zastępcą Cezarych 
Chodkowskim na gali podsumowującej sezon. Były 
pamiątkowe statuetki, upominki i wspólne zdjęcia. 
Później władze miasta wzięły udział w ceremonii 

Prężnie działające TKKF  

6 listopada 110-lecie istnienia obchodził parafialny 
Chór Victoria. Jubileuszowe uroczystości i koncert 
miały miejsce w kościele farnym. Prezydent Wal-
demar Wardziński wręczył śpiewakom „Medal za 
zasługi dla Ciechanowa”. Zaszczytne wyróżnienie 
odebrał Dominik Molewski – od 1997 roku szef 
chóru, jego dyrygent i kierownik muzyczny.
Chór Victoria jest najstarszym chórem na Mazow-
szu. Jego historia zaczęła się w 1903 roku. Nie 
przerwał jej czas wojen światowych ani komuni-
zmu. Chór prowadzili znakomici organiści, m.in. 

Chór Victoria śpiewa już 110 lat

Od 14 lat za sprawą Szlachetnej Paczki 
możemy pomóc rodzinom żyjącym w nie-
zawinionym ubóstwie, ludziom starszym, 
samotnym, niepełnosprawnym, rodzinom 
wielodzietnym. dzięki zaangażowaniu wo-
lontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, 
na dwa tygodnie przed świętami Bożego 
narodzenia rodziny otrzymają paczki odpo-
wiadające ich indywidualnym potrzebom. 
nierzadko dzięki paczce spełnione zostaną 
czyjeś marzenia.

 Już teraz darczyńcą może zostać każdy kto chce 
pomóc. 22 listopada otwarto bazę rodzin. Wśród 
potrzebujących są rodziny z naszego regionu. 
Żeby im pomóc wystarczy wejść na stronę www.
szlachetnapaczka.pl, kliknąć zakładkę „wybieram 
rodzinę. Do akcji warto zaangażować bliskich, 
sąsiadów, rodziny, wszystkich którzy chcą 
pomóc. W ubiegłym roku paczki dotarły do 70. 
ciechanowskich rodzin. Mieszkańcy przygotowali 
763 prezenty o łącznej wartości około 150 tys. zł. 
Średnia wartość darów przekazanych konkretnej 
rodzinie wynosiła 2 tys. zł. Najbardziej potrzebne 
są środki chemiczne, meble, żywność, opał, 
artykuły szkolne, odzież, zabawki i sprzęty AGD. 

A.C.

Rusza  
„szlachetna paczka”

zakończenia otwartych mistrzostw w szachach.  
W rozgrywkach wzięło udział 60 szachistów z całej 
Polski m.in. mistrz międzynarodowy Jan Adamski 
czy mistrz krajowy Rafał Przedmojski. Wśród za-
wodników było aż 45 reprezentantów dzieci  
i młodzieży.                                  

                                   P.H.

14 listopada w miejskiej bibliotece w Krzywej Hali 
przy pl. J. Piłsudskiego odbyło się spotkanie au-
torskie z Sylwią Chutnik – pisarką, felietonistką, 
kulturoznawczynią, działaczką społeczną, prezeską 
Fundacji MaMa, przewodniczką miejską, posia-
daczką paszportu Polityki. S. Chutnik jest autorką 
publikacji  takich jak: „Kieszonkowy atlas kobiet”, 
„Dzidzia”, „Cwaniary”, „Mama ma zawsze racje”, 
„Warszawa kobiet”, „W krainie czarów”. Spotkanie 
zorganizował Dyskusyjny Klub Książki działający 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, a sfinansował 
Instytut Książki.

red.

Konstanty Lamparski, Stanisław Cieślak, Włady-
sław Kwaśniewski, Tadeusz Wąsicki i Jan Koszela. 
Zespół zaprezentował się podczas mszy koncele-
browanej przez Jana Pawła II w Płocku w 1991 
r. Występował też w Wilnie, Wieliczce, Elblągu, 
Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Zalesiu 
Dolnym, Serocku i wielokrotnie w Warszawie. 
W jubileuszowym koncercie chórowi akompanio-
wała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, którą 
poprowadził Wojciech Copija.  

K.D.
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Radosne świętowanie niepodległości 

W patriotyczny nastrój mieszkańców wprowadził Chór Sine nomine, który 9 listopada  
w ciechanowskiej farze wykonał najpiękniejsze pieśni narodowe, religijne i ludowe. 11 li-
stopada po mszy w intencji ojczyzny na Plac Piłsudskiego licznie stawili się samorządowcy, 
parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele ugrupowań politycznych, delegacje szkół, 
służby mundurowe, motocykliści, harcerze oraz mieszkańcy miasta. 

– Tworzymy jedną wielką społeczność. Każdy nasz 
upadek będzie wspólny i wspólny będzie nasz suk-
ces. I tylko od nas zależy, czy ten sukces zbudujemy 
wzajemnym szacunkiem i współpracą, czy unie-
możliwimy go obelgami i swarami. W imię polskiej 
suwerenności, odzyskanie której kosztowało życie 
tysięcy rodaków, brońmy się przed rujnującymi po-
działami. Prowadźmy nie agresywne monologi, lecz 
rozumny dialog. Wyciągajmy rękę do zgody – to bę-
dzie najmocniejsze spoiwo niepodległości i źródło 
siły państwa polskiego. Bo nasza ojczyzna – rów-
nież ta nasza mała, lokalna – zasługuje na wszyst-
ko, co możemy jej dać najlepszego – powiedział  
w przemówieniu prezydent Waldemar Wardziński. 
Po uczczeniu pamięci poległych za wolność uro-
czystości przeniosły się pod ratusz, gdzie świętowa-
no „Urodziny Niepodległej”. Było wspólne śpiewa-
nie narodowych piosenek, marsz nordic-walking, 
wielki biało-czerwony tort oraz występy. Do zaba-
wy wszystkich porwał Liber i Natalia Szroeder. 
Organizatorem obchodów byli: Prezydent Miasta 
Ciechanów, Centrum Wolontariatu przy Ciecha-
nowskim Banku Żywności, Komenda Hufca ZHP 
Ciechanów oraz Stowarzyszenie PsychoArt. 

K.D. 

Urodzinowy tort dla mieszkańców pokroił prezydent W. Wardziński

Liber i Natalia Szroeder

Wspólne śpiewanie patriotycznych piosenek

„Ciechanów  
– 25 lat pozytywnych zmian”
W konkursie fotograficznym „Ciechanów – 25 lat 
pozytywnych zmian” pierwsze miejsce zajął Artur 
Szczepankowski, drugie – Teresa Sokołowska,  
a trzecie – Bożena Sikorska. Nadesłane zdjęcia tra-
fiły na wystawę. Można ją oglądać w holu ratusza 
na parterze. 

„Portret mojej rodziny”
W konkursie interdyscyplinarnym „Portret mojej 
rodziny” pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Hełmi-
niak, drugie – Maria Smolińska, trzecie – Alicja 
Malinowska. Ze względu na różnorodność i pomy-
słowość prac przyznano też 8 wyróżnień. Otrzymali 
je: Anna Chmielewska, Alicja Wejs, Maria Szuls, 
Aniela Żelazowska, Zuzanna Klicka, Mateusz Ry-
kowski, Natalia Moczulak i Julia Krajewska. 
– Dziękuję wszystkim za udział i gratuluję wygra-
nych nagród – mówi prezydent W. Wardziński. 

red.

Prezydent nagrodził autorów konkursowych prac

W październiku rozstrzygnięto 2 konkursy ogłoszone przez prezydenta Waldemara Wardzińskiego. 25 listopada w miejskim ratuszu  
laureaci otrzymali nagrody rzeczowe: tablety, odtwarzacze mP3 oraz twarde dyski zewnętrzne. 

I miejsce w konkursie „Ciechanów – 25 lat pozytywnych zmian”. Autorem zdjęcia jest Artur Szczepankowski




