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Podatki i opłaty 
(prawie) bez zmian
Dobra wiadomość dla mieszkańców. W 2015 roku 
nie będzie większych podwyżek związanych z lo-
kalnymi podatkami i opłatami. Zmieni się tylko po-
datek leśny. Będzie on wynosić 41,5470 zł od 1 ha. 
Pełna lista stawek podatków i opłat obowiązujących 
w przyszłym roku znajduje się na str. 10.

K.D.

Radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w gronie bliskich
oraz

optymizmu w Nowym Roku
życzą

Leszek Goździewski
Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Krzysztof  Kosiński
Prezydent

Miasta Ciechanów

Wyniki wyborów  
prezydenckich
W drugiej turze wyborów prezydenckich w Ciechanowie zwyciężył  
Krzysztof Kosiński (PSL), który zdobył 8448 głosów (56,92%). Jego kontrkan-
dydat Waldemar Wardziński (startujący z własnego komitetu) uzyskał  
6394 głosy (43,08%).        
                                                                                                                K.D.

8 grudnia po raz dru-
gi obradowali radni 
siódmej kadencji. Na 
uroczystej sesji Rady 
Miasta prezydenc-
kie ślubowanie złożył 
Krzysztof Kosiń-
ski. – Rozpoczynamy 
nowy etap w rozwoju 
miasta, rozpoczyna-
my zmagania o lepszy 
Ciechanów. Nie bójmy 
się marzyć. A mamy 
marzenie o wielkim, 
silnym Ciechanowie. 
Ciechanów – miasto 
wykorzystanych szans, 
Ciechanów – prawdzi-
wy lider północnego 
Mazowsza, Ciechanów 
– nowi inwestorzy i miejsca pracy, nowe zakłady pra-
cy, miejsca pracy nie w urzędach, ale u prywatnych 
przedsiębiorców. Ciechanów – marka rozpoznawana 
w całym kraju. Ciechanów dla ludzi, a nie dla władzy. 
To wszystko jest realne, to wszystko jest możliwe, to 

Prezydent zaprzysiężony, zastępcy powołani

wszystko może stać się naszym udziałem. Potrzeba 
chęci i odwagi, determinacji i kreatywności. I jak ni-
gdy potrzebna jest nam współpraca i wspólnota. Akt 
wyborczy zawsze tworzy różnego rodzaju podziały. 
Ale wybory już są za nami, wszelkie podziały także 

Koncert 
noworoczny 
3 stycznia o godz.18.00 prezydent Ciechanowa za-
prasza na koncert noworoczny, który odbędzie się 
w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kraszew-
skiego 7. Wystąpi Jacek Wójcicki i Krakowska 
Młoda Filharmonia pod dyrekcją Tomasza Chmie-
la. Wstęp bezpłatny.                                           K.D.

31 grudnia  
o godz. 22.00 
prezydent Cie-
chanowa zapra-
sza na sylwe-
strową zabawę pod 
ratuszem. Usłyszymy hity 
wszech czasów w wykonaniu finalistów popular-
nych programów muzycznych: Filipa Mettlera  
(X Factor) i Izabeli Płóciennik (Mam Talent). 
Wieczór uatrakcyjni dyskoteka pod gwiazdami 
oraz pokaz fajerwerków. 

Od lewej: K. Kacprzk, K. Kosiński i J. Potocka-Rak

powinny zostać poza nami. Dziś nieważne, kto kogo 
wspierał, za kim głosował, kto kogo krytykował, kto 
kogo atakował. Dziś potrzebna jest nam wspólnota, 
żeby wspólnie działać na rzecz miasta i jego miesz-
kańców – powiedział w swoim pierwszym publicz-
nym przemówieniu prezydent K. Kosiński. Gratulacje 
objęcia urzędu prezydenta złożyli obecni na posie-
dzeniu politycy m.in.: marszałek Adam Struzik, poseł 
Waldemar Pawlak, wiceminister rolnictwa Tadeusz 
Nalewajk, poseł Robert Kołakowski, senator Jana 
Maria Jackowski oraz poseł Mirosław Koźlakiewicz. 
Radni ustalili miesięczne wynagrodzenie prezydenta. 
Wynosi ono 11 620 zł brutto.    
             
Nowi zastępcy prezydenta
Joanna Potocka-Rak i Krzysztof Kacprzak nowymi 
zastępcami prezydenta Ciechanowa. Prezydent przed-
stawił swoich najbliższych współpracowników na kon-
ferencji prasowej 19 grudnia. – Każdy, kto wchodził do 
mojego gabinetu, stawał się potencjalnym kandydatem 
na funkcję zastępcy prezydenta. Dziś kończymy spekula-
cje – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.                 

red.                              
Rozmowa z prezydentem

i sylwetki jego zastępców na str. 3
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Piłkarskie Mikołajki 
13 grudnia w hali sportowo-widowisko-
wej MOSiR oraz w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 1 odbył się mikołajkowy tur-
niej piłki nożnej dzieci z roczników 2002 
i 2003. Do rozgrywek stanęły trzynaście 
drużyn młodych piłkarzy z Warszawy, 
Pułtuska, Ostrołęki, Przasnysza, Glino-
jecka i Makowa Mazowieckiego. Go-
spodarze wystawili do rywalizacji cztery 
drużyny. Wśród 12 latków zwyciężyła 
drużyna UKS Młode Orły Pułtusk I,  
a wśród11 latków – SF Warszawa. Tytuł 
króla strzelców otrzymali: Dawid Wro-

niak (UKS Młode Orły Pułtusk I), Bartłomiej Kru-
piński (MKS Przasnysz), Daniel Czajkowski (MKS 
Ciechanów II), Kacper Matusiak (MKS Makowian-
ka Maków I), Tomasz Kwiatkowski (MKS Ciecha-
nów I) i Oliwier Panek (SF Warszawa). Zwycięzcy 
otrzymali medale, dyplomy i puchary. Rozgrywki 
zorganizował MKS „Ciechanów”, we współpracy  
z MOSiR i urzędem miasta.

Lodowisko tętni życiem
Od 8 grudnia miłośnicy jazdy na łyżwach korzy-
stają ze sztucznego lodowiska przed halą sporto-
wą przy ul. 17 Stycznia. Lodowisko jest czynne 
codziennie od 9.00 do 21.00. Przerwy techniczne 
na czyszczenie tafli trwają w godzinach: 11.00-
11.30, 13.00-14.00, 16.00-16.30, 18.30-19.00. 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 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 zł. Co roku lodowisko cieszy się 
dużą popularnością. Korzysta z niego kilka tysięcy 
mieszkańców.

Orkiestra zagra  
23 raz
11 stycznia 120 tysięcy wolonta-
riuszy w całej Polsce wyjdzie na 
ulice, żeby zbierać pieniądze na 

zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. 
Cel tegorocznej akcji to pozyskanie  funduszy dla 
dzieci wymagających specjalistycznego leczenia na 
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz 
godnej opieki medycznej seniorów. Dzięki hojności 
darczyńców Fundacja WOŚP przez 22 lata działal-
ności kupiła tysiące urządzeń za kwotę ponad 590 
mln zł. Kwesty prowadzone będą też w Ciechano-
wie. Sztab WOŚP będzie mieścić się w siedzibie 
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO przy ul. 17 Stycznia 56 A.

Można ubiegać się  
o stypendia  
sportowe
30 grudnia mija termin skła-
dania wniosków w sprawie 
udzielania stypendiów dla 

uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia spor-
towe na 2015 rok. Zasady składania wniosków 
oraz kryteria przyznawania stypendium przez 
Prezydenta Miasta Ciechanów reguluje uchwała 
Nr 413/XXXVI/2013 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 27 listopada 2013. Wysokość stypendium 
może wynieść od 300 do 700 zł netto miesięcz-
nie. Stypendium jest przyznawane na czas nie 
dłuższy niż rok. Może być przyznane, jeśli 
zawodnik: uczy się lub studiuje, jest członkiem 
ciechanowskiego klubu sportowego, posiada 
licencję zawodnika,  jest członkiem kadry naro-
dowej, osiągnął następujące wyniki sportowe: 
medalista Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, w przypadku gier zespoło-
wych w finałach Mistrzostw Polski zajął miejsca 
1-4, reprezentuje Polskę na Mistrzostwach Euro-
py, Świata lub Igrzyskach Olimpijskich. 

Opłatek u seniorów
9 grudnia seniorzy uczestniczyli w spotkaniu wigi-
lijnym zorganizowanym w Ciechanowskim Ośrodku 
Edukacji Kulturalnej STUDIO. Życzenia świąteczne 
na ręce Barbary Wojciechowskiej, przewodniczącej 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przeka-
zał prezydent Krzysztof Kosiński.

Uczniowie z „czwórki”  
odwiedzili prezydenta
W urzędzie miasta zrobiło się gwarno za sprawą 
wizyty małych gości ze Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Uczniowie złożyli prezydentowi Krzysztofowi Ko-
sińskiemu życzenia świąteczne i wręczyli własno-
ręcznie wykonany stroik.

PROMYK czwarty  
na mistrzostwa Warszawy 
młodzików i żaków 
13 grudnia na obiektach Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Warszawie rozegrano Otwarte  
Mistrzostwa Warszawy Młodzików i Żaków  
w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wy-
startowało ponad 150 zawodników i zawod-
niczek z klubów Polski i Białorusi. W gronie 
uczestników byli reprezentanci Miejskiego 
Ogniska TKKF Promyk w Ciechanowie, którzy 
wywalczyli czwarte miejsce drużynowo. Indy-
widualnie wśród młodzików Piotr Kozłowski 
(kategoria wagowa M5) zajął II miejsce, Daria 
Jurkiewicz – II miejsce (K6) i Alicja Laskowska 
– III miejsce (K3). Z żaków najlepsi byli Oskar 
Tekliński – I miejsce w poomse, Julia Chod-
kowska – I miejsce (K2), Rafał Płoski – I miej-
sce (M 3), Sandra Niedziałkowska – III miejsce 
(K1), Bartosz Pawłowski – III miejsce (M 2).
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Autobusy w święta  
i Nowy Rok
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że au-
tobusy w czasie Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku będą kursowały w następujący 
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 we-
dług 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 według 
świątecznego rozkładu jazdy, pozostałe linie nie 
kursują.

Pamiętajmy 
o opłacie za śmieci
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
wpłacić zadeklarowaną kwotę do 15 dnia każdego 
miesiąca. Wpłaty można dokonać w kasach urzędu 
miasta lub na konto 14 8213 0008 2001 0088 8888 

0051. Bezprowizyjne, gotówkowe przele-
wy realizuje także Polski Bank Spółdziel-
czy w godz. 8.00-18.00 w oddziałach 
przy ul. Warszawskiej 52, 3 Maja 3 i 17 
Stycznia 60.
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Nowy początek na koniec roku

R. Jeziółkowska jest cie-
chanowianką, absolwent-
ką dziennikarstwa  
i komunikacji społecznej 
na Wydziale Dziennikar-
stwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Prawie siedem 
lat pracowała w redakcji 
„Teleexpressu” w TVP1. 
Współpracowała również  
z programami: „Tele-
express Extra”, „Tele-
plotki”, „Polska według 
Kreta”, emitowanymi na 
antenie TVP Info oraz 
„Kwadrans po ósmej”, 
„Polityka przy kawie” i „Jak to działa?” nadawanymi  
w TVP1. Swoje umiejętności doskonaliła w Akademii Tele-
wizyjnej TVP. – Jestem przekonany, że ten wybór to gwaran-
cja świetnej komunikacji z mediami i promocji marki Ciecha-
nów w całej Polsce. Mam nadzieję, że więcej młodych  
ludzi, takich jak pani Jeziółkowska, którzy zdobyli wiedzę  
i doświadczenie w większych ośrodkach powróci do Ciecha-
nowa, żeby swoje umiejętności i kwalifikacje wykorzystywać 
w pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców – argumentuje 
prezydent K. Kosiński.                                                   red.

Urząd miasta  
ma nowego rzecznika

Prezydent krzysztof kosiński powołał dziennikarkę 
TVP Renatę jeziółkowską na stanowisko rzecznika 
prasowego urzędu miasta Ciechanów. 

Rzeczywiście nie było czasu na świętowanie?
Nie było i nadal nie ma. Musiałem bardzo szybko 
pozamykać wszystkie sprawy związane z działal-
nością w parlamencie i natychmiast zacząć wdrażać 
się w obowiązki prezydenckie. Decyzje  
i oczywiście mieszkańcy nie mogą cze-
kać. Trzeba działać od samego początku.

Był pan rzecznikiem prasowym, teraz 
mówi pan o sobie „rzecznik interesów 
mieszkańców Ciechanowa”. 
Miasto to ludzie. Władza, urzędnicy, 
prezydent – wszyscy przecież jesteśmy 
dla mieszkańców. Polityka nie może być 
prowadzona zza biurka. Bardzo ważne 
jest poznanie problemów przeciętnego 
Kowalskiego. Tylko wtedy można wła-
ściwie reagować. Dlatego ogromna wagę 
przywiązuję do komunikacji z mieszkań-
cami Ciechanowa. 

godziny szczytu, zakorkowane miasto 
z powodu niezapowiedzianego remon-
tu na wiadukcie. Ta sytuacja spotkała 
się z pana zdecydowaną reakcją.
Remont w godzinach szczytu spowodował 
gigantyczne utrudnienia. Kierowcy utknęli  
w korkach, nikt niczego się nie spodziewał. Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przy-
stąpiła do remontu wiaduktu na drodze krajowej  
nr 60, bez wcześniejszego poinformowania Urzędu 
Miasta Ciechanów i bez jakichkolwiek konsultacji. 
Skierowałem wystąpienie do zarządcy drogi krajo-
wej o zaprzestanie stosowania tego typu praktyk  

„nie świętujemy, bo zabieramy się do ciężkiej pracy. mamy wiele do zrobienia dla miasta i jego mieszkańców” – tak wyniki drugiej tury 
wyborów prezydenckich na gorąco skomentował nowy prezydent krzysztof kosiński. Prezydent podkreśla, że pierwsze dni urzędowania 
były bardzo intensywne.

w przyszłości. Pismo trafiło do wszystkich za-
rządców dróg w granicach Ciechanowa. W takich 
sprawach informacja to podstawa. Może udałoby 
się ustalić prace na godziny wieczorne lub  nocne. 

Może ci, którzy nie musieli się akurat wtedy prze-
mieszczać, zostaliby w domach. Może zmieniliby 
plany. Liczę, że w przyszłości nie będzie trzeba 
gdybać. Konieczna jest po prostu ścisła współpraca. 

a jak wygląda współpraca z Radą miasta?
Prezydent, nie może rządzić z Radą Miasta, która 
jest przeciwko niemu. W Radzie Miasta udało się 

stworzyć większościową koalicją PiS – PSL. Są to 
warunki do współpracy, która zaowocuje prawdzi-
wymi zmianami w Ciechanowie. 

Co najbardziej chce pan zmienić  
w Ciechanowie?
Chcę, by Ciechanów dawał mieszkańcom 
jak najwięcej możliwości. Nowe miej-
sca pracy pojawią się wraz z nowymi 
inwestorami. Chcę, żeby do Ciechano-
wa wracali ludzie, którzy wyjechali do 
większych ośrodków, po to by zdobywać 
wykształcenie lub by pracować. 

 Pan przeniósł się z Warszawy do Cie-
chanowa. Osiągnął Pan wielki sukces 
w wyborach. Zaufali panu mieszkańcy. 
ale czy tak zwyczajnie, po ludzku, żal 
było odjeżdżać?
Jestem niezmiernie wdzięczny mieszkań-
com Ciechanowa za zaufanie, którym mnie 
obdarzyli. Nie mam najmniejszych wąt-
pliwości, że decyzja o kandydowaniu na 
prezydenta była słuszna. Oczywiście, przy-

kro było żegnać się ze współpracownikami 
i dziennikarzami, ale starałem się skupić na nowych 
wyzwaniach. Poza tym, to nie było tak naprawdę po-
żegnanie. Konieczna jest przecież współpraca władz 
lokalnych z politykami, działającymi na najwyższych 
szczeblach oraz z ogólnopolskimi mediami, za pośred-
nictwem których będziemy promować Ciechanów.

Z prezydentem Krzysztofem Kosińskim 
rozmawiała Renata Jeziółkowska

Prezydent Krzysztof Kosiński

joanna  
Potocka-Rak  
– i Zastępca 
Prezydenta
Urodziła się 28 
marca 1973 r. 
w Sanoku. Jest 
absolwentką 
Wydziału Eko-
nomii Wyższej 
Szkoły Infor-

matyki i Zarządzania w Rzeszowie i Wy-
działu Zarządzania Wyższej Szkoły Za-
rządzania i Prawa w Warszawie. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie zawodo-
we w pionie administracyjno-księgowym, 
zarówno w sektorze prywatnym jak 
i instytucjach budżetowych. Od 10 lat 
związana z Muzeum Romantyzmu w 
Opinogórze, gdzie pełniła funkcje głów-
nej księgowej oraz zastępcy dyrektora ds. 
ekonomiczno-administracyjnych. Kiero-
wała kilkudziesięcioma projektami inwe-
stycyjnymi. Posiada szerokie doświad-
czenie w zakresie kierowania, rozliczania 
i zarządzania projektami finansowanymi 
ze środków Unii Europejskiej, jak rów-
nież w zakresie aplikowania o środki  
i granty ze źródeł zewnętrznych. 

Prezydent krzysztof kosiński powołał swoich zastępców. inwestycjami będzie kie-
rować joanna Potocka-Rak, a oświatą, kulturą i sportem – krzysztof kacprzak. 

krzysztof  
kacprzak – ii Za-
stępca Prezydenta
Urodził się 18 marca 
1971 r. w Ciechano-
wie. Ukończył studia 
magisterskie z historii 
i filologii polskiej na 
Wydziale Humani-
stycznym Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej 

w Olsztynie. Od 1996 roku pracuje na stanowisku 
nauczyciela: początkowo w szkole podstawowej 
i gimnazjum w Gołyminie, a następnie w Zespole 
Szkół im. Aleksandra Świętochowskiego w Go-
łotczyźnie. W 2001 r. uzyskał stopień nauczyciela 
dyplomowanego. W 2003 roku ukończył studia 
podyplomowe w zakresie administracji publicznej 
i zarządzania oświatą na Wydziale Nauk Politycz-
nych Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Alek-
sandra Gieysztora w Pułtusku. W roku uzyskał 
stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii najnowszej na Uniwersytecie Marii Cu-
rie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi badania 
naukowe dotyczące podziemia niepodległościowe-
go, upamiętnia dokonania Żołnierzy Niezłomnych. 
Współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej. 

red.

Powołano zastępców prezydenta miasta
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Zdzisław dąbrowski  
– urodził się w 1956 roku  
w Ciechanowie. Wykształ-
cenie wyższe, licencjonowa-
ny zarządca nieruchomości. 
Posiada uprawnienia do rad 
nadzorczych spółek skarbu 
państwa. Prezes SMLW „Ma-
zowsze” w Ciechanowie. Żo-
naty, syn Karol. Radny czwar-
tą kadencję. Jest członkiem 

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komi-
sji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

jacek duriasz – urodził się 
w 1954 roku w Serocku,  
a wychował w Popowie Ko-
ścielnym nad Bugiem.  
W 1975 roku ukończył Tech-
nikum Rolnicze w Golądko-
wie. W tym samym roku jako 
instruktor rolny rozpoczął 
pracę w Urzędzie Gminy  
w Zatorach. Od 1978 roku 
jest mieszkańcem Ciechano-

wa. Ponad 20 lat pracował w Przedsiębiorstwie Obrotu 
Zwierzętami Hodowlanymi w Ciechanowie jako spe-
cjalista do spraw zakupu zwierząt. Obecnie jest listono-
szem w Urzędzie Pocztowym Ciechanów 2.

.michał jeziółkowski – uro-
dzony w 1989 r. w Ciechano-
wie. Absolwent politologii na 
Wydziale Dziennikarstwa  
i Nauk Politycznych Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Uzyskał 
dyplomy studiów wyższych  
w ramach specjalizacji admini-
stracja samorządowa i admini-
stracja publiczna. Od 2012 roku 

Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na I sesji  
13 listopada 2014 r.
Nr 1/I/2014 w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 2/I/2014 w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 3/I/2014 w sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 4/I/2014 w sprawie  ustalenia liczby 
i nazw stałych Komisji Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 5/ I/2014 w sprawie ustalenia liczby 
radnych wchodzących w skład stałych 
Komisji Rady Miasta Ciechanów.
Nr 6/I/2014 w sprawie powołania 
składów liczbowych i osobowych 
stałych Komisji Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 7/I/2014 w sprawie wyboru 
Przewodniczących stałych Komisji 
Rady Miasta Ciechanów.

Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na II sesji  
8 grudnia 2014 r.
Nr 7/I/2014 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Prezydenta 
Miasta Ciechanów.

Radni Rady Miasta Ciechanów 

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

Prezydium  
i przewodniczący 
komisji RM wybrani
27 listopada na pierwszej sesji Rady Miasta 
nowej kadencji wybrano prezydium. Prze-
wodniczącym rady został Leszek Goździew-
ski, wiceprzewodniczącymi – Krzysztof Lesz-
czyński, Stanisław Talarek i Elżbieta Latko. 
Ustalono też skład stałych komisji. Radni wy-
łonili spośród siebie przewodniczących:
Komisja Rewizyjna – Bogumiła Rybacka,
Komisja Spraw Obywatelskich i Spraw Spo-
łecznych – Robert Adamiak,
Komisja Oświaty – Marek Rutkowski, 
Komisja Kultury i Sportu – Agnieszka  
Kuźma,
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska – Tomasz Podsiadlik,
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  
– Barbara Kornatowska.                        K.D.

Sprostowanie 
W listopadowym numerze Gazety Samo-
rządu Miasta (nr 9/263) w artykule „Wyni-
ki wyborów do Rady Miasta Ciechanów” 
błędnie podaliśmy ilość głosów, które 
otrzymała Agnieszka Kuźma. Radna uzy-
skała ich 291. Za pomyłkę przepraszamy.

Stanisław Talarek  
– 59 lat. Urodzony  
w Ciechanowie, wykształ-
cenie średnie. Od 22 lat 
właściciel zakładu mecha-
niki pojazdowej specjali-
zującego się w naprawach 
silników samochodowych 
oraz naprawach bieżących 
i eksploatacyjnych. Intere-
suje się historią II wojny 
światowej i motoryzacji. 
Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Ciechanów kaden-

cji 2014-2018. Członek Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Kultury i Sportu.

elżbieta Latko  
– urodziła się w 1956 
roku. Ukończyła Szko-
łę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie 
oraz podyplomowe studia 
w Akademii Rolniczo-
Technicznej w Olsztynie. 
Jest dyrektorem Powia-
towego Urzędu Pracy. 

Ma wieloletnie doświadczenie społeczne. Radna od 
trzech kadencji. W Radzie Miasta sprawuje funkcję 
wiceprzewodniczącej. Pracuje w Komisjach: Roz-
woju Gospodarczego i Budżetu, Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska oraz Spraw Obywatel-
skich i Spraw Społecznych.

Leszek goździewski  
– 45 lat, wykształce-
nie wyższe pedagogicz-
ne. Absolwent Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie 
(administracja w zakresie 
bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego) i Wyższej 
Szkoły Humanistycznej  
w Pułtusku (pedagogika 
ogólna). Doktorant Wy-

działu Zarzadzania i Dowodzenia Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie. Emerytowany rzecznik 
policji. Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów  
w VII kadencji 2014-2018. Zainteresowania: tury-
styka górska, motocykle.

krzysztof Leszczyński 
– wykształcenie wyż-
sze, kierownik Osiedla 
nr 2 Spółdzielni Miesz-
kaniowej Loktatorsko-
Własnościowej „Zamek”. 
Mandat radnego sprawuje 
od 2006 roku. W obecnej 
kadencji pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta. Jest także 
członkiem Komisji Go-

spodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Żona-
ty, troje dzieci.

Prezydium Rady Miasta

Robert adamiak – urodzo-
ny w 1969 r. w Ciechano-
wie. Wykształcenie średnie 
techniczne o specjalności 
elektrotechnika przemysło-
wa. Student IV roku Wy-
działu Inżynierii i Ekonomii 
PWSZ. Zatrudniony w Cur-
tis Development sp. z o.o. 
na stanowisku specjalisty do 
spraw energetycznych. Od 
1991 r. prowadzi działal-

ność gospodarczą w zakresie instalatorstwa elek-
trycznego. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Warszawie. Przewodni-
czy Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw Społecz-
nych, członek Komisji Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska.

Wiesław Brzozowski – od 
53 lat związany z Ciechano-
wem, mieszkaniec dzielnicy 
Bielin. Wraz z żoną prowa-
dzi ekologiczne certyfiko-
wane gospodarstwo ogrod-
nicze. Otwarty i energiczny, 
z łatwością zjednujący sobie 
ludzi. Społecznik, który 
dzięki umiejętności słu-
chania i dobrej organizacji 

pracy osiąga wyznaczone cele. Propagator zdrowe-
go odżywiania, jazdy na rowerze i nordic walking, 
pasjonat kryminałów i książek historycznych. Ceni 
życie rodzinne. Ma dwoje dzieci. Członek Komi-
sji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisji 
Rewizyjnej.
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związany z branżą reklamową. Brał udział we wdraża-
niu ogólnopolskiego programu Domofon ICE, mające-
go na celu poprawienie bezpieczeństwa dzieci w ruchu 
drogowym. Współpracował w tym celu z samorządami 
i podmiotami sektora publicznego. Obecnie prowadzi 
działalność gospodarczą związaną z reklamą interneto-
wą. Partner biura reklamy społecznosci.pl. 

Barbara kornatowska  
– ekonomistka, zawodo-
wo związana z finansami, 
ubezpieczeniami i ban-
kowością. Od 2011 roku 
prowadzi działalność go-
spodarczą. Wykładowca 
Wyższej Szkoły Biznesu  
i Zarządzania w Ciechano-
wie w dziedzinie rachun-
kowości. Mężatka. Od 

lat udzielająca się społecznie na rzecz młodzieży 
i wykluczonych. Praca na rzecz pokrzywdzonych 
konsumentów ubezpieczeniowych przyczyniła się 
do powstania Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych. 
Członek Akcji Katolickiej  przy Parafii św. Pio-
tra Apostoła. Członek stowarzyszenia „ 13 grud-
nia”. Dziennikarz portalu polityczno-historycznego 
www.13grudnia.org.pl. Przewodnicząca Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 

Robert kuciński – 52 lata. 
Ciechanowianin od urodze-
nia. W 1980 roku członek 
NSZZ „Solidarność”,  
w latach 80-tych przewod-
niczący KZ NSZZ „Soli-
darność” i WSS Społem 
ZRB. Od 2006 roku czło-
nek Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Ponad 25 lat pracy  
w transporcie i logistyce  
w kraju i zagranicą. Od kil-

ku lat kieruje pracą Biura Senatorskiego. Przewodni-
czący klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość  
w Radzie Miasta Ciechanów. 

agnieszka kuźma – uro-
dziła się w 1983 r. w Cie-
chanowie. Ukończyła studia 
I stopnia na kierunku Admi-
nistracja oraz studia II stop-
nia na kierunku Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem w Eu-
ropie. Pracuje w Zakładzie 
Handlu i Logistyki Cedrob 
S.A. Funkcję radnej pełni po 
raz pierwszy. Jest przewod-

niczącą Komisji Kultury i Sportu oraz członkiem Ko-
misji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Tomasz Podsiadlik  
– rocznik ’82, absolwent  
I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Z. Krasińskiego  
w Ciechanowie, 2001-
2007 studia magisterskie na 
Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim w Olsztynie 
– kierunek administracja, 
2003-2009 studia magister-

skie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsz-
tynie – kierunek prawo, 2008-2009 podinspektor 
 w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskie-
go w Olsztynie, 2010 specjalista ds. promocji i rekruta-
cji w Fundacji Gospodarczej im. K. Marcinkowskiego 
w Ciechanowie, od końca 2010 roku zawodowo zwią-
zany Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. – specjali-
sta ds. organizacyjno-prawnych. Przewodniczący Ko-
misji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Bogumiła Rybacka  
– 54 lata. Absolwentka 
I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Z. Krasiń-
skiego w Ciechanowie. 
Posiada wykształcenie 
wyższe – magister eko-
nomii Szkoły Głównej 
Hndlowej w Warszawie. 
Po studiach pracowała  
w Państwowej Agencji 
Reklamowej w Warsza-

wie, od 1990 roku prywatny przedsiębiorca. Jest 
przedstawicielem Stowarzyszenia ,,Nasze Śród-
mieście”. Lubi uczyć się języków obcych: zna ję-
zyk niemiecki, rosyjski, angielski, uczy się hisz-
pańskiego. Przewodniczy Komisji Rewizyjnej. 

jerzy Racki – lat 46, żona-
ty, troje dzieci. Absolwent 
Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Olsztynie oraz 
Wydziału Geografii i Stu-
diów Regionalnych Uni-
wersytetu Warszawskiego. 
Posiada ponad dwudziesto-
letni staż w wykonywaniu 
zawodu  nauczyciela histo-
rii i geografii. Od czasów 

studenckich zaangażowany w działalność publiczną. 
Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów,  
a obecnie jest członkiem NSZZ „Solidarność” Region 
Mazowsze Pracowników Oświaty i Wychowania oraz 
działacz Akcji Katolickiej. Od dwóch lat współpracuje 
z Katolickim Radiem Diecezji Płockiej redagując cy-
kliczny program Akcji Katolickiej. 

marek Rutkowski  
– z Ciechanowem zwią-
zany całe życie. Urodzo-
ny w 1965 roku, ukończył 
I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Z. Krasińskiego. 
Magister filologii pol-
skiej, od ponad dwudzie-
stu lat pracuje  
w „Krasiniaku”. Egzami-
nator Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Warszawie, nauczyciel dyplo-
mowany. Współpracował z Państwowym Studium 
Kształcenia Animatorów Kultury w Ciechanowie  
i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Mławie. 
Prowadził autorskie audycje w lokalnym radiu.  
W Radzie Miasta od 2014 roku. Przewodniczy Ko-
misji Oświaty.

edyta Rzeplińska- 
Filipowicz – urodziła się  
i mieszka w Ciechanowie. 
Absolwentka I Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Zygmunta Krasińskiego  
w Ciechanowie. Dalszą 
naukę kontynuowała na 
Uniwersytecie War
mińsko-Mazurskim  
w Olsztynie, uzyskując 

w 2002 roku tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera 
w 2003 roku, w specjalizacjach: Agroturystyka oraz 
Kształtowanie Terenów Zieleni. Ponadto w 2003 
roku ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiczne 
na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycz-
nego olsztyńskiego UWM. Jest licencjonowanym 
pilotem wycieczek kończąc edukację w tym zakresie 
w Warszawie i zdając egzamin w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego. Ukończyła 
liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu pozyskiwa-
nia dotacji unijnych, zarządzania jakością, ubez-
pieczeń, umiejętności kierowniczych. Ambasador 

Akademii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści, przedsiębiorca. Wiceprzewodnicząca Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
Członek Komisji Kultury i Sportu oraz Klubu Prawo 
i Sprawiedliwość. Lat 35, mężatka, jedno dziecko.

Zenon Stańczak  
– urodził się w 1962 roku 
w Ciechanowie. Ukończył 
Studium Prawo Samorzą-
dowe w Instytucie Nauk 
Prawnych PAN w Warsza-
wie. Od 1982 roku pracuje 
w policji. Jest aspirantem 
sztabowym – specjalistą  
z zakresu wypadków dro-

gowych Komendy Powiatowej Policji w Ciechano-
wie. W radzie od 1998 r. Członek Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.

mariusz Stawicki  
– ciechanowianin, uro-
dzony w 1970 r. Absol-
went I Liceum Ogól-
nokształcącego  im. 
Zygmunta Krasińskiego 
w Ciechanowie, magi-
ster filologii polskiej 
Uniwersytetu Gdańskie-
go (specjalizacje: na-

uczycielska i estetyczno-literacka). Od początku 
pracy zawodowej związany z „Krasiniakiem”,  
od 2003 roku pełni funkcję wicedyrektora li-
ceum. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej w Warszawie. W Radzie Miasta od 2006 
r. Pracuje też w Komisji Oświaty oraz Komisji 
Rewizyjnej.

jacek Zawiśliński  
– w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Olsztynie 
uzyskał tytuł magistra pe-
dagogiki. Ukończył także 
studia podyplomowe  
z geografii, edukacji dla 
bezpieczeństwa, fizyki  
z astronomią oraz ocenia-
nia, egzaminowania  
i ewaluacji. W latach 
1984-2004 pracował  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Ciechanowie, w tym 12 lat na stanowisku dy-
rektora. Kolejne lata uczył młodzież w Zespole 
Szkół Nr 3 w Ciechanowie z pięcioletnią przerwą 
na pracę w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Gołotczyżnie (stanowisko dyrektora). 
Dwie kadencje pracował w Radzie Osiedla „Jezior-
ko”. Od dziesięciu lat pracuję społecznie w  Radzie 
Nadzorczej fundacji „Być jak inni”, która pomaga 
dzieciom i dorosłym z autyzmem. Ciechanowianin, 
kawaler.

marcin Żebrowski  
– urodzony w 1975 roku 
w Ciechanowie. Od po-
czątku związany z mia-
stem. Tu pracuje i płaci 
podatki. Swoją pasję 
– informatykę realizuje 
zawodowo na stanowi-
sku programisty w firmie 
IPP grupa T4B, współ-
pracował z największym 

w Polsce portalem IT PClab.pl. W wolnych chwi-
lach trenuje ze swoim psem, srebrnym i brązowym 
medalistą zawodów Pucharu Polski w posłuszeń-
stwie sportowym. Pracuje w Komisji Rewizyjnej, 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz 
Komisji Kultury i Sportu.
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Między ul. Wojska Polskiego a Pułtuską drogowcy ustawiają ekrany dźwiękochłonne

Udostępniony fragment pętli między ul. Gostkowską a Wojska Polskiego

W ul. Prusa przebudowano rów i ułożono podbudowę pod nową drogę

Rondo w ul. Kasprzaka ułatwia kierowcom wyjazd w kierunku Płońska

Prezydent zaproponuje  
przedłużenie obniżki cen biletów 

Na grudniowej sesji Rady Miasta Ciechanów prezydent Krzysztof Kosiński przedstawi 
radnym projekt uchwały przedłużający obowiązywanie obniżonych cen za bilety mie-
sięczne komunikacji miejskiej. Zniżki, wprowadzone w związku z modernizacją linii ko-
lejowej Warszawa-Gdańsk, miały obowiązywać do 31 grudnia. 

– Ponieważ w dalszym ciągu trwają robo-
ty, a wybudowany wiadukt nad torami w ul. 
Kasprzaka oraz tunel w ul. Śmiecińskiej nie 
posiadają jeszcze pozwolenia na użytkowanie, 
dlatego proponuję kolejne wydłużenie okre-
su obowiązywania obniżonych cen biletów 
okresowych do 30 czerwca 2015 r. – uzasadnia 
prezydent Kosiński. Za imienny bilet 30-dnio-
wy, ważny od poniedziałku do piątku, w strefie 
miejskiej pasażerowie płacą 60 zł, a w strefie 

miejskiej i podmiejskiej – 76 zł. 30-dniowy bilet 
ulgowy kosztuje odpowiednio 30 lub 38 zł. Tańszy 
jest też 30-dniowy bilet imienny ważny  
w dni robocze i świąteczne. Przejazd autobusem  
w strefie miejskiej to koszt 70 zł (35 zł ulgowy),  
a strefie miejskiej i podmiejskiej – 90 zł (45 zł 
ulgowy). Pakiet biletów jednorazowych dla podró-
żujących w strefie podmiejskiej kosztuje 6 zł,  
w strefie miejskiej 5 zł.

P.H.

Można już jeździć drogą między Gostkowską,  
a Wojska Polskiego
Odcinek został udostępniony kierowcom 15 grudnia. Pod koniec listopada po-
wiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję na jego użytkowanie. 
Ogniwem tego fragmentu jest nowo zbudowany most i parking na blisko170 
samochodów (10 miejsc wyznaczono dla osób niepełnosprawnych). – Na tym 
odcinku oraz na pozostałej część pętli brakuje niestety oświetlenia ulicznego 
i zasilania. Mamy kłopot z zakładem energetycznym. Firma podzieliła się na 
kilka spółek, dostawca prądu też jest inny. Papiery i umowy krążą pomiędzy po-
szczególnymi spółkami. Nie spodziewałem się, że to będzie trwało aż tak długo. 
Mam nadzieję, że do świąt problem zniknie – mówi Robert Szymaniak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji.

Otwarcie pętli od Mławskiej  
do Kasprzaka przed świętami
Generalny wykonawca pętli – firma Eurovia kompletuje ostatnie dokumenty 
niezbędne do odbioru ośmiokilometrowego odcinka od Mławskiej do Kasprza-
ka. Pojedziemy nim przed świętami Bożego Narodzenia. –Wykonawca wykonu-
je inwentaryzację geodezyjną. Potem my wystąpimy z kompletem dokumentów 
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o decyzję na użytkowanie 
odcinka. Równolegle odbiorowi podlega stała organizacja ruchu, która opinio-
wana jest przez poszczególnych zarządców dróg – wyjaśnia R. Szymaniak. Naj-
większym problemem są opóźnienia w budowie przyłączy energii elektrycznej 
do oświetlenia nowej drogi. 

Odcinkiem od Pułtuskiej do Wojska Polskiego  
pojedziemy wiosną
Wiosną przyszłego roku udostępniony zostanie fragment między ulicą Pułtuską, 
a Wojska Polskiego. Trwają tam intensywne roboty drogowe. Kilka dni temu 
wylano tam asfalt. – Po negocjacjach z generalnym wykonawcą został zmienio-
ny kierownik budowy. Zaangażowany został nowy podwykonawca, który zajmu-
je się tylko tym fragmentem. Widać wyraźnie, że postęp prac jest duży – chwali 
kierownik Szymaniak.

Mleczarska w przyszłym roku
Do końca maja 2015r. zakończy się budowa  pętli w ciągu ul. Mleczarskiej, 
który oddany zostanie do użytku razem z wiaduktem budowanym przez PKP 
PLK. Drogowcy  korzystają z dobrej pogody i asfaltują połowę jezdni. W przy-
szłym roku udostępniony zostanie też odcinek pętli od ul. Mławskiej do Gost-
kowskiej. Brakuje fragmentu ulicy Prusa. Drogowcy układają tam podbudowę 
pod nową jezdnię. Przebudowano też kolidujący z nowym układem drogowym 
rów melioracyjny w pasie drogowym ulicy Prusa.

P.H.

Z mieszkańcami spotkali się urzędnicy, którzy opiniowa-
li zgłoszone podczas pierwszego spotkania propozycje 
nowych tras w mieście. Na pytania odpowiadali: Robert 
Szymaniak (kierownik Wydziału Inwestycji), Grażyna 
Czerwińska (główny specjalista Referatu ds. Koordyno-
wania Działań Strategicznych Miasta i Zarządzania Pro-
jektami), Ewa Zduńczyk (kierownik Wydziału Inżynierii 
Miejskiej) oraz Katarzyna Gregorczuk (kierownik Wy-
działu Urbanistyki i Architektury). Licznie przybyłych 
gości powitał prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. 
Podkreślił, jak istotne jest konsultowanie z mieszkań-
cami tak ważnych dla nich kwestii jakimi są nowe trasy 
rowerowe w mieście. – W projekcie budżetu na 2015 rok 
nie ma inwestycji, które dotyczą budowy nowych tras 
rowerowych. Realizacja Państwa postulatów nie będzie 
więc możliwa w najbliższym roku. Chcemy jednak szukać 
alternatywnych rozwiązań. Na dodatkowe pieniądze mo-
żemy liczyć ze środków zewnętrznych. Część z nich może-
cie też Państwo zgłosić w projektach do Budżetu Obywa-
telskiego. Dziękuję za drugie konsultacje i liczę, że będą 
następne. Jesteśmy gotowi do współpracy z powiatem, 
ponieważ spójność komunikacyjna jest bardzo istotna  
– wyjaśnił prezydent. Wiele proponowanych tras znala-
zło się w ciągu dróg powiatowych, dlatego na spotkanie 
został zaproszony Józef Borkowski, kierownik Zarządu 

Trwają konsultacje w sprawie ścieżek rowerowych
17 grudnia mieszkańcy po raz drugi licznie stawili się w rauszu na II konsultacjach w sprawie ścieżek rowerowych w mieście.  
Dali tym samym dowód urzędowi, jak ważną kwestią są nowe trasy dla rowerzystów. 

Dróg Powiatowych. Przedstawił stanowisko ZDP 
oraz możliwości wybudowania oczekiwanych tras. 
– Najbliżej realizacji jest ulica Kargoszyńska, Nie-
chodzka i Kącka, które zostały ujęte w Regionalnym 
Instrumencie Terytorialnym. Na budowę ścieżki 
w ul. Sońskiej trzeba będzie poczekać. Wiem, że 
potrzeb jest bardzo dużo, dlatego warto wybrać 
spośród nich priorytety, skoncentrować się na nich 
i nadać im bieg, czyli przygotować dokumentację 
i sukcesywnie je realizować. Pracujemy aktualnie 
nad programem na modernizację dróg w tej kaden-
cji. Państwa propozycje są bardzo cenne i przenio-
sę je na forum szczebla powiatowego – obiecał  
J. Borkowski. Dalszą część spotkania poprowadził 
znany już z pierwszych konsultacji Jakub Sprusiń-
ski, prezes  Ciechanowskiej Grupy Rowerowej.  
W krótkiej prezentacji opowiedział o efektach paź-
dziernikowego spotkania. Potem przyszedł czas na 
głos ekspertów. Większość zgłoszonych propozycji 
spotkało się z akceptacją urzędników. – Tam, gdzie 
poprowadzenie nowej ścieżki nie byłoby możliwe, 
zaproponowaliśmy alternatywne rozwiązania. Ta-
kie, z którymi rowerzystom byłoby najbardziej po 
drodze – powiedziała Katarzyna Gregorczuk.        

                                      A.C.

Ciechanów ma poważne zamiary, dotyczące waka-
cyjnych rozrywek. Otrzymał formalne zaproszenie 
do przyjęcia statusu Miasta – Gospodarza „Lata  
z Radiem”. – To wielkie wyróżnienie, gwarantują-
ce promocję Ciechanowa w kraju. Będziemy wśród 
dwudziestu gospodarzy tej największej wakacyjnej 
imprezy plenerowej – podkreśla prezydent Krzysz-
tof Kosiński. „Lato z Radiem” to koncerty gwiazd, 
ale również relacje, audycje na żywo i wywiady 
emitowane na antenie Pierwszego Programu Pol-
skiego Radia. Ciechanowianie i wszyscy, którzy  
w związku z tą imprezą odwiedzą Ciechanów  
w Plenerowym Studio Polskiego Radia będą mogli 
spotkać się ze znanymi postaciami rozgłośni oraz 
nagrać pozdrowienia z wakacji.  

                                                       R.J.

Wakacyjne
plany

Co nowego na pętli
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Jedno miasto – czterech zarządców dróg  

W grudniu zakończyła się rozbudo-
wa Środowiskowego Domu Samopo-
mocy przy ul. Strażackiej. W nowej 
części parterowego budynku powsta-
ła sala do zajęć grupowych i dwie 
łazienki przystosowane dla osób nie-
pełnosprawnych. Roboty budowlane 
kosztowały blisko 198 tys. zł,  wypo-
sażenie –12 tys. zł. Dom jest ośrod-
kiem wsparcia dziennego pobytu, 
przeznaczonym dla osób dorosłych, 
przewlekle psychicznie chorych  
i upośledzonych umysłowo, powoła-
nym przez Radę Miasta Ciechanów. 
Placówka przy ul. Strażackiej ma 
pod swoją opieką 22 osoby.

P.H.

ŚDS – lepsze warunki dla podopiecznych

Świątecznie przystrojone miasto
Na kilkanaście dni 
przed świętami Bożego 
Narodzenia centrum 
miasta zostało przy-
strojone świetlnymi de-
koracjami. Ozdoby są 
ładne i co ważne ener-
gooszczędne. Świetlny-
mi wężami przyozdo-
biono głogi i choinkę 
przed ratuszem. Świetl-
ne dekoracje zawisły 
na deptaku i Placu Jana 
Pawła II. Koszty zwią-
zane z ich montażem, 
demontażem to 8 tys. 
zł. Usługi świadczy 
miastu ciechanowska 
firma Elipsa.

P.H.

Standardy odśnieżania
Są to wytyczne, których musi przestrzegać firma 
świadcząca usługę zimowego utrzymania ulic. Okre-
ślają one docelowy stan dobrze utrzymanej drogi 
oraz dopuszczalne odstępstwa, na przykład kiedy ob-
fite, długotrwałe opady śniegu uniemożliwiają szyb-
kie i skuteczne odśnieżenie. Wyższymi standardami 
odśnieżania (najwyższy standard to I) obejmuje 
się drogi z intensywnym ruchem kołowym, za-
pewniające miastu drożność komunikacyjną, 
drogi przyszpitalne, a także te, po których 
jeżdżą autobusy. To tłumaczy sytuację,  
w której jedne drogi są już oczyszczone  
a inne jeszcze czekają w kolejce.

Drogi gminne
O przejezdność dróg miejskich na terenie 
Ciechanowa zatroszczy się Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. PUK ma za zadanie od-
śnieżać ok. 130 km dróg publicznych, 84 tys. m2 
chodników i 44 tys. m2 parkingów i placów targo-
wych. Spółka ma do dyspozycji 2 samochody wypo-
sażone w pług, 3 samochody z pługiem i posypywar-
kami, 3 ciągniki z pługiem odśnieżającym,  
2 ładowarki do załadunku soli, urządzenie do wytwa-
rzania solanki, równiarkę i 2 wywrotki do wywozu 

W mieście jest czterech zarządców dróg. Częścią ciechanowskich ulic opiekuje się gmina miejska, za swoje ulice odpowiadają też zarząd-
cy: powiatowy, wojewódzki i krajowy. Mieszkańcy zaś muszą pamiętać, że do ich obowiązków należy uprzątanie śniegu i lodu z chodników 
przylegających do posesji. Do dyspozycji mieszkańców na ulicach stanęło 75 żółtych skrzyń z piaskiem do posypywania chodników. 

śniegu. W razie uwag, można dzwonić pod nr (23) 
672 23 05, 604 406 031 lub do urzędu miasta w dni 
robocze od 8.00 do 16.00 pod nr (23) 674 92 84.

Zarząd Dróg. PZD zajmie się zimowym utrzyma-
niem ulic: Kraszewskiego (za pętlą), Niechodzkiej, 
Kargoszyńskiej (za pętlą), Sońskiej, Kwiatowej, 
Leśnej (za pętlą), Nużewskiej i Kąckiej. Telefony 
kontaktowe (23) 672 47 47. 

Drogi pod nadzorem  
marszałka województwa

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie Rejon Drogowy Ciechanów 
odpowiada za stan dróg wojewódzkich 
nr 615, 616 i 617. Informacje w sprawie 
zimowego utrzymania tych ulic można 
uzyskać pod numerem telefonu  
(23) 673 44 11.

Drogi krajowe
O przejezdność dwóch krajówek przebiegają-

cych przez Ciechanów dba Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. Droga krajowa nr 50 
w granicach miasta to ulice: Kasprzaka, Płońska  
i 11 Pułku Ułanów Legionowych. Krajowa „60” 
biegnie ul. Płocką, Tatarską i Pułtuską. Kontakt: 
(22) 375 86 96 lub 375 86 95.

P.H.

Warto zbierać stare leki
W Ciechanowie od 2008 roku prowadzona jest 
zbiórka zprzeterminowanych leków. Pojemni-
ki na leki i znajdują się w 14 aptekach. Ich wykaz 
znajduje się na stronie internetowej urzędu miasta. 
Tylko od października do grudnia udało się zebrać 
blisko 90 kg baterii. Przez cały rok – 639 kg. Leki 
odbiera firma Natura z Bydgoszcxy.
 
Przycinka drzew
PUK przycina gałęzie drzew rosnące w pasach 
miejskich dróg. Gałęzie przycięto w ul. Jezionowej, 
Orylskiej, Augustiańskiej, 17 Stycznia, Gostkow-
skiej, Sienkiewicza i Spółdzielczej. Prace będą  
sukcesywnie kontynuowane.   

Gdzie zgłaszać  
awarie oświetlenia ulicznego
Mieszkańcy Ciechanowa mogą zgłaszać awarie 
lamp ulicznych pod całodobowym numerem telefo-
nu 801 800 103. W godz. 8.00-16.00 można także 
dzwonić do Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pod numery: 
(23) 674 92 84 i 674 93 06. Na podstawie umowy  
z urzędem miasta naprawy wykonuje spółka Energa 
Oświetlenie.

                        
 P.H.

Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony 
Środowiska

Drogi powiatowe
Za stan dróg zarządzanych przez starostę, a poło-
żonych w granicach miasta, odpowiada Powiatowy 
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13 i 14 grudnia w krytej pływalni „U-Ciecha” młodzi pływacy rywalizowali  
o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. Zawodnicy wykazali się waleczną po-
stawą podczas testowania swoich sił w ogólnopolskim sprawdzianie wytrzyma-
łości i wszechstronności stylowej. Reprezentanci ciechanowskiej „Orki”  zdo-
byli 46 medali i zajęli 2 miejsce w klasyfikacji końcowej. Zwycięzcy otrzymali 
z rąk prezydenta Krzysztofa Kosińskiego medale i dyplomy. Puchary zdobyły 
reprezentacje klubów: Polonez Wyszków, MPKS ORKA Ciechanów i UKP 
Wodnik Włocławek. Organizatorem zawodów był MOSiR i Międzyszkolny 
Pływacki Klub Sportowy „ORKA”.                                              

 A.C.

ORKA na drugim miejscu  
w zawodach pływackich

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

z dnia 16 grudnia 2014 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

dzielnicy „BLOKI” obejmującego działki  
nr: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4, 
położone przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r, 
poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 499/
XLI/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dzielnicy „BLOKI” obejmującego działki nr: 1661/2, 
1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4, położone przy ulicy Sienkiewi-
cza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 grud-
nia 2014 r. do 29 stycznia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, 
ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 303 - II 
piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.
umciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 stycznia 2015 
r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter - 
pokój 104) o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2015r. Wniesio-
ne uwagi rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.

 Prezydent Miasta Ciechanów
       / - / Krzysztof Kosiński

Pani 
Elżbiecie Latko

Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Ciechanów
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Taty
składa

Leszek Goździewski
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

wraz z radni

Pani 

Małgorzacie Grochowskiej
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Męża
składają

pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów

Pani 

Jolancie Herdon 
wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Mamy
składają

pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów

Pani 

Zofii Nowak 
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Taty
składają

pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów

Pani 
Agnieszce Leśnik 

wyrazy współczucia i żalu
z powodu śmierci

Ojca
składają

pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów
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Podatki i opłaty w 2015 roku

Stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2 
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31zł  
od 1 m2 powierzchni

2. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 20,50 zł od 1 m2

 
powierzchni użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym – 10,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
– 4,63 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej 
e) pozostałych  – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
– 7,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
- garaże wolnostojące – 4 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
- budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 – 4 zł od 1 m2  

powierzchni użytkowej 

3. od budowli – 2 % ich wartości

Stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   – 644 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    – 892 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton    – 994 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z za-
wieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu: 
a) o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton  – 1032zł
- równej lub wyższej niż 15 ton    – 1064 zł
b) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton  – 1064 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton  – 1264 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton    – 1310 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton  – 1254 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton  – 2064 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton    – 2086 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton – 1156 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton   – 1558 zł
b). o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton – 1192 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton – 1966 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   – 1996 zł
c). o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton –  1382 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton –  2480 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton   –  2966 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) od 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie   –    774 zł
b) powyżej 5,5  tony do 9 ton  włącznie   –  1156 zł
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton   –  1540 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a). o liczbie osi – dwie 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton –  1544 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton   –  1760 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton   –  1638 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                        –  2154 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton      –  1820 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton                                           –  2342 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton       –  2290 zł
b. równej lub wyższej niż 40 ton                                           – 3026 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 390 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawiesze-
niem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącz-
nie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu 
pojazdu:
a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton –    378 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –    400 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –    610 zł  
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1060 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1434 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –    842 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1178 zł

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym  
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton –    480 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –    702 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –    720 zł 
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1610 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton    –  2122 zł
c). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1178 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1596 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc     –    486 zł
b) powyżej 15 miejsc, a mniejszej niż 30   –    918 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   –  2020 zł

Podatek rolny
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego – 41 zł za 
1dt. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 102,50 zł, natomiast poda-
tek rolny z 1 ha fizycznego 205 zł. 

Podatek leśny
Cena sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego  
– 188,85 zł za 1 m3. Podatek leśny w 2015 r. wynosi 41,5470 zł od 1 ha.

Opłata od posiadania psów
Roczna stawka podatku wynosi: 
–  od pierwszego posiadanego psa   –  48 zł
–  od każdego następnego    –  24 zł 
Opłaty nie pobiera się od: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób po-
wyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe oraz po-
datników podatku rolnego. Opłatę od posiadania psów należy uiścić do 31 marca.
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Po raz jedenasty Ciechanów był gospodarzem Międzynarodowego 
Memoriału Andrzeja Matusiaka w podnoszeniu ciężarów. 7 grudnia 
na pomoście wystąpiło 7 zawodniczek i 29 zawodników z Litwy, 
Łotwy oraz Polski. W klasyfikacji drużynowej najlepsza okazała się 
reprezentacja Łotwy z wynikiem 1810,3 punktów. Reprezentanci 
Polski z CLKS „Mazovia” Ciechanów zajęli drugie  miejsce zdo-
bywając 1595,7 punktów. Na trzeciej pozycji uplasował się WLKS 
Siedlce – 1338,7 pkt. Organizatorem memoriału był Ciechanowski 
Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” przy współpracy z MOSiR.

A.C.

Ciężarowcy uczcili pamięć 
Andrzeja Matusiaka

Od 5 do 7 grudnia w hali sportowej toczyły się 
zacięte rozgrywki w XV Mikołajkowym Turnie-
ju Piłki Ręcznej Młodzików. Wzięło w nim udział 
10 drużyn: z Kwidzyna, Ciechanowa, Wrocławia, 
Brodnicy, Gdańska, Płocka, Tomaszowa, Siemia-
tycz oraz Regimina. Najlepszym okazał się zespół 
NIKE Ciechanów. Drugie miejsce zajęła drużyna 

NIKE Ciechanów niezwyciężony

Od 28 do 30 listopada wolontariusze Banku Żywności 
w 8 ciechanowskich sklepach: Kaufland, Carrefour, 
Elbit przy Farze, MarcPol i Biedronka zbierali ofiaro-
waną przez kupujących żywność. Uzyskane dary (olej, 
cukier, kawa i herbata, ryż, słodycze, przetwory mięsne 
i warzywne) trafią do potrzebujących rodzin. – Zebrali-
śmy 5,7 ton różnorodnych produktów spożywczych. Po 
raz kolejny ciechanowianie udowodnili, że los innych 
nie jest im obojętny. W ubiegłym roku dzięki ofiarności 
darczyńców oraz zaangażowaniu wolontariuszy dotar-
liśmy z pomocą do niemal 260 tysięcy ubogich miesz-
kańców Północnego Mazowsza – podsumowała Dorota 
Jezierska, prezes ciechanowskiego Banku Żywności. 
Akcję można wesprzeć również za pośrednictwem 
zbiórki internetowej. Aby zrobić zakupy dla potrzebują-
cych, wystarczy wejść na stronę www.bankizywnosci.
pl, a stamtąd do zakładki Świąteczna Zbiórka Żywności 
w Internecie.  – To sprawdzony sposób. Nie trzeba wy-
chodzić z domu, takie zakupy zajmują parę chwil,  
a dla potrzebujących mają realne znaczenie. Każdy sam 
wybiera produkty, które chce przekazać do Banku Żyw-
ności dostarczy je sklep – dodaje D. Jezierska. Można 
również wysłać charytatywnego SMS o treści POMA-
GAM na numer 75365 (5 zł + VAT).                      A.C.

Zebrano  
5,7 ton żywności

Do listy podmiotów wprowadzających ulgi dla 
posiadaczy Ciechanowskiej Karty Dużej Rodziny 
dołączyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
„TUW” (ul. Ściegiennego 2). Towarzystwo propo-
nuje 15% zniżki – na obowiązkowe ubezpieczenie 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autoca-
sco, 30% –  na ubezpieczenie „Bezpieczna Rodzi-
na” , „Bezpieczna Zagroda” i „Bezpieczny Dom  
w Budowie” oraz 30% – na obowiązkowe ubezpie-
czenie budynków wchodzących w skład gospodar-
stwa rolnego. 
Posiadacze karty mają zniżki za korzystanie z ofert 
MOSiR, ZKM, COEK STUDIO, żłobka oraz pu-
blicznych przedszkoli. Ulgi oferują też Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej, pizzeria Da Grasso oraz 
Księgarnia „Wiedza”. 
Do tej pory Ciechanowską Kartę Dużej Rodziny 
odebrało 1161 osób z 228 rodzin. Formularze wnio-
sków o przyznanie Ciechanowskiej Karty Dużej 
Rodziny można otrzymać i składać w Wydziale 
Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta 
(Pl. Jana Pawła II 6), tel. (23) 674 92 82. 

K.D.

z Płocka, a trzecie – grupa z Siemiatycz. Najlep-
szymi zawodnikami okazali się: Piotr Truszczyński 
(Ciechanów), Mateusz Fukasiński (Płock) i Błażej 
Stasiuk (Siemiatycz).Organizatorem imprezy był 
Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand”.

A.C.

Więcej ulg
dla dużych rodzin
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Konkurs na najładniejszą bombkę 
rozstrzygnięty 

Ogłoszony przez Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej STudiO konkurs „Świą-
teczna Pracownia elfów” polegał na własnoręcznym zrobieniu ozdoby choinkowej. Zainte-
resowanie dzieci i młodzieży z ciechanowskich szkół było bardzo duże. Wpłynęło 317 bom-
bek. Spośród niech wybrano najpiękniejsze. 

Autorom najpiękniejszych bombek nagrody wręczył prezydent K. Kosiński

Prezenty trafiły do 45 ciechanowskich rodzin.  
W akcję włączyło się Przedszkole Nr 3, które 
udostępniło swoje pomieszczenia do gromadzenia 
podarunków. Wolontariusze zawieźli je do cze-
kających rodzin. – Paczki były naprawdę piękne. 
Darczyńcy wykazali się niezwykłą hojnością i po-
mysłowością. Jedna rodzina otrzymała wymarzoną 
lodówkę, do innej trafił rower. Dla dzieci przygo-
towano zabawki i pomoce szkolne, a dla rodziców 
żywność, odzież i środki czystości – opowiada Ilona 
Kowalska, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.

A.C.

Rekordowy finał 
SZLACHETNEJ 
PACZKI

13 i 14 grudnia podsumowano iV edycję 
Szlachetnej Paczki. Tegoroczna skala ofiar-
ności przerosła oczekiwania wolontariuszy. 
Średnia wartość przygotowanych paczek 
wyniosła 2 tys. zł.

W kategorii przedszkola pierwsze miejsce zajął 
Kacper Kownacki z „Zamkowych Skrzatów”, 
drugie Karol Rzeczkowski  z „Akademii Małych 
Odkrywców”, a trzecie – Kuba Wachnik  
z „zerówki” w SP Nr 7. W kategorii szkół pod-
stawowych klas I-III pierwsze miejsce zajęła 
Marta Nasierowska, drugie – Zuzanna Cicholska, 
a trzecie – Joanna Kozłowska. Autorki prac są 
uczennicami SP Nr 7. Spośród uczniów klas IV-
VI pierwszą nagrodę zdobyła Dominika Mazań-
ska  (SP Nr 4), drugą – Marta Podlasińska (SP 

Nr 5), a trzecią Kacper 
Stachewicz (SP Nr 4). 
Spośród gimnazjali-
stów pierwszą lokatę 
zajął Przemysław Wrot-
ny (Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowaw-
czy), drugą – Justyna 
Bartołd (Gimnazjum 
Nr 1), a trzecią – Aga-
ta Dudkiewicz (Gim-
nazjum Nr 1). Komisja 
konkursowa przyznała 
również 12 wyróżnień. 
Otrzymali je: Magda-
lena Kozłowska (SP 
Nr 7), Olga Jurkiewicz 
(„Zamkowe Skrzaty”), 
Oliwia Bugajewska 

(Przedszkole Nr 5), Alicja Kaszubowska (SP  
Nr 3), Maja Adamowska (SP Nr 4), Ala Lewicka 
(SP Nr 7), Iza Dzięgielewska (SP Nr 4), Zuzan-
na Dejnakowska (SP Nr 7), Oliwia Jaroszewska 
(SP Nr 4), Ala Szemplińska (SP Nr 5), Małgorza-
ta Moczulak i Sylwester Łebkowski (Specjalne-
gy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy). Nagrody 
zostaną wręczone 18 grudnia o godz. 9.30 w sie-
dzibie Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kul-
turalnej STUDIO (ul. 17 Stycznia 56A) podczas 
przeglądu kolęd „Kolędować Małemu”.

A.C.

Jury pod przewodnictwem Pawła Królikowskiego 
oceniało walory głosowe młodych wykonawców, 
ich muzykalność oraz ruch sceniczny. Równo-
rzędne nagrody przyznano 15 przedszkolakom. 
W kategorii uczniów szkół podstawowych z klas 
I-III pierwsze miejsce zajęła Alicja Kaszubowska, 
drugie – Lidia Gajek, trzecie – Martyna Wiśniew-
ska. Wyróżniono też Marysię Długozimę i Karolinę 
Podsiadlik. Wśród IV, V i VI-klasistów pierwsze 
miejsce zajęli Jakub Jeskie i Staś Bronowski, drugie 
– Basia Smolińska, trzecie – Tymoteusz Długozima 
i Klaudia Kowalczyk. W kategorii gimnazjalistów 
laureatami zostali: Julia Jaworska, Dominika Wtu-
lich, Bartosz Gesek i Jakub Seweryn. W klasyfika-
cji szkół ponadgimnazalnych wygrała Małgorzata 
Zalewska. 

K.D. 

Konkurs kolęd  
z Pawłem 
Królikowskim

9 grudnia przedstawiciele organizacji po-
zarządowych spotkali się w ratuszu  
z prezydentem Krzysztofem Kosińskim 
na spotkaniu opłatkowym. W świątecz-
ny nastrój koncertem kolęd wprowadziła 
gości Drużyna Harcerska „ŻYWIOŁY”. 
Po przełamaniu się opłatkiem i życzeniach 
na przybyłych czekała wigilijna wiecze-
rza. – Życzę Państwu niegasnącego zapału 
do pracy, siły i kreatywności. Doceniam 
Państwa zaangażowanie w życie naszej 
społeczności. Jestem przekonany ,że będzie 
nam się dobrze współpracować  – powie-

Spotkanie opłatkowe  
z organizacjami pozarządowymi

dział prezydent Krzysztof Kosiński. 
Zgodnie z tradycją, nie zabrakło 
również dodatkowego nakrycia dla 
niespodziewanego gościa. – Spo-
tkaliśmy się niemalże w rodzinnej 
atmosferze. To ważne, aby w tak 
zabieganych i szybkich czasach 
znaleźć czas na takie spotkania. Tu 
dopiero widzimy jak jest nas wielu. 
Miło jest usłyszeć słowa uznania za 
pracę, którą wykonują organizacje 
pozarządowe – powiedziała Jadwi-
ga Paprocka, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci.

A.C.

62 solistów zgłosiło się do czwartej edycji 
konkursu kolęd i pastorałek „kolędować 
małemu”, zorganizowanego 18 grudnia  
w Ciechanowskim Ośrodku edukacji  
kulturalnej STudiO.




