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Rondo z symbolem 
„Solidarności”

Na rondzie u zbiegu ulic Płońskiej, 
Sońskiej i Kasprzaka stanął symbol „Soli-
darności” wykonany według projektu Mar-
ka Zalewskiego. Uroczyste odsłonięcie po-
mnika miało miejsce 15 grudnia podczas 
obchodów upamiętniających zwycięstwo 
Solidarności w 1980 roku. Z tej okazji  
w kościele św. Tekli odprawiona została 
msza św. w intencji ojczyzny. Po nabożeń-
stwie młodzież z Gimnazjum Nr 1 zaprezen-
towała część artystyczną. Tego samego dnia 
poświęcona została nowa siedziba NSZZ 
Solidarność przy ul. Mickiewicza 1/3. red. 

Ciechanowianie ofiarowali 
4583 kg żywności

Podczas tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności 
ciechanowianie po raz kolejny okazali swoje dobre serce. 
Chętnie wkładali dodatkowo zakupione produkty żyw-
nościowe do specjalnie oznakowanych koszy ustawio-
nych w ciechanowskich marketach. Akcja nie doszłaby 
do skutku bez pomocy 190 ofiarnych wolontariuszy.

 red.
O wynikach zbiórki czytaj na str. 4

.

Miasto w świątecznej scenerii
Na kilka tygodni przed Świętami Bożego Narodze-

nia główne ulice miasta zostały przystrojone świetlnymi 
dekoracjami. Na zlecenie Urzędu Miasta zamontowano 
kolorowe girlandy, choinki i gwiazdki, które ozdobiły 
ulicę Warszawską, Grodzką, Zieloną Ścieżkę, Ściegien-
nego oraz Plac Kościuszki. Świąteczny wystrój zyskały 
też odcinki: 17. Stycznia (do Urzędu Wojewódzkiego), 
Pułtuska (do ul. Wojska Polskiego) i Wodna. Trady-
cyjnie przystrojony został skwer na Placu Jana Pawła 
II oraz głogi rosnące przed ratuszem. W tym roku ko-
lorowe świecidełka  ozdobiły też halę sportową przy  
ul. 17 Stycznia, przed którą znajduje się sztuczne lodo-
wisko. 

K.D.

Wielki Koncert Sylwestrowy 
Prezydent Ciechanowa 29 grudnia o godz. 18.00 

zaprasza na Wielki Koncert Sylwestrowy, który od-
będzie się w hali widowiskowo-sportowej przy  
ul. Kraszewskiego 8. Wystąpią: Waldemar Malicki 
(fortepian), Urszula Piwnicka (sopran), Krzysztof Mar-
ciniak (tenor), Alina Mleczko (saksofon) oraz Orkiestra 
Symfoniczna pod dyrekcją Bogdana Chmielarza. Kon-
cert  poprowadzi Waldemar Malicki. Wstęp wolny.

16 finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy

13 stycznia w Ciechanowie zagra WOŚP. W tym 
roku wolontariusze będą zbierać pieniądze na sprzęt me-
dyczny dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi. 
Nie zabraknie występóm, aukcji, kwest. Finał odbędzie 
się na placu przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia. 

,,Oszronione” głogi przed ratuszem















 





Radosnych, spokojnych,
pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia

oraz
szczęścia i wewnętrznego spokoju

w każdym dniu nadchodzącego roku

życzą
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Miejska infolinia 0 801 77 70 20
Przypominamy o możliwości wygodnego korzystania z miejskiej 

infolinii 0 801 77 70 20. Całkowity koszt połączenia, bez względu na 
czas trwania, wynosi 35 groszy (z VAT). Dzwoniąc pod ten numer 
mieszkańcy mogą uzyskać informację o sposobie załatwienia swojej 
sprawy i niezbędnych do złożenia dokumentach. Ponadto mogą się  
w ten sposób połączyć ze Strażą Miejską, Biurem ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Biurem Obsługi Rady Miasta i Refera-
tem Podatków. Można się też telefonicznie zapisać na wizytę do pre-
zydenta miasta i jego zastępców. Wybierając numer infolinii miesz-
kańcy mogą uzyskać informacje o władzach i Radzie Miasta.

Główna nagroda dla Sine Nomine
Ciechanowski chór Sine Nomine zdobył I nagrodę na Mazowieckim Kon-

kursie Chóralnym. Przegląd zorganizowany przez Oddział Mazowiecki Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr odbył się 24 listopada w Miejskim Domu Kultury 
w Wołominie.

Ćwiczenia „Łydynia 2007” 
Pod kryptonimem „Łydynia 2007” w dniach 27-28 listopada na terenie po-

wiatu ciechanowskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia powiatowych struk-
tur obronnych i reagowania kryzysowego. Tematem działań było osiąganie wyż-
szych stanów gotowości  w sytuacji narastania kryzysu polityczno-militarnego, 
wojny czy klęski żywiołowej. Było to pierwsze tego typu ćwiczenie po ukazaniu 
się Ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz rozporządzeń w sprawie funkcjono-
wania systemu obronnego kraju. W ćwiczeniach wzięły udział: Starostwo Powia-
towe, powiatowe jednostki organizacyjne, powiatowe inspekcje, służby i straże, 
Urząd Miasta Ciechanów, Urząd Miasta i Gminy Glinojeck oraz wszystkie Urzę-
dy Gmin powiatu ciechanowskiego. W trakcie ćwiczeń uczestnicy wspólnie zasta-
nawiali się na rozwią-
zaniem problemów, 
które mogą zaistnieć 
w sytuacjach niesta-
bilności regionalnej, 
kryzysu czy zagro-
żenia terroryzmem. 
Przedsięwzięciu to-
warzyszyła konfe-
rencja oraz pokaz 
działań ratowniczych 
w przypadku zagro-
żenia skażeniem bio-
logicznym. 

             
Kiermasz książek

29 listopada Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała mikołajkowy kier-
masz książek. Publikacje po atrakcyjnych cenach można było kupić podczas 
trwania XVI Sesji Rady Miasta Ciechanów w holu głównym Starostwa Powia-
towego.

Prymas Tysiąclecia 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Parafia Farna w Cie-

chanowie 3 grudnia zorganizowały konferencję zatytułowaną „Kardynał Stefan 
Wyszyński – Prymas Polski i Mąż Stanu”. Spotkanie odbyło się w Domu Para-
fialnym „Katolik”. Uczestnicy wysłuchali wykładu Anny Rastawieckiej z Insty-
tutu Prymasowskiego w Warszawie oraz prelekcji Jerzego Malewskiego – dy-
rektora Ośrodka Formacji Kadr Katolickich w Warszawie. – Temat związany 
z kardynałem S. Wyszyńskim dotyczy projektu „Od Bogurodzicy do Ślubów Ja-
snogórskich”, który opracowaliśmy rok temu. Wszystkie oddziały miejskie na 
terenie województwa mazowieckiego realizują tego typu konferencje – powie-
działa Maria Pszczółkowska-Plichta przewodnicząca Zarządu Miejskiego Kato-
lickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. 

Konferencja PWSZ
„Kultura wyrazem człowieczeństwa i tożsamości narodów” to tytuł kon-

ferencji, która odbyła się 12 grudnia w nowej siedzibie Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej. W dyskusji wzięli udział: prof. Uniwersytetu Warszawskie-
go Joanna Partyka, rektor PWSZ prof. Andrzej Kolasa oraz posłowie Mirosław

 
Koźlakiewicz i Aleksander Sopliński. Konferencję poprowadziła przewodniczą-
ca oddziału Miejskiego „Civitas Chrystiana” Maria Pszczółkowska-Plichta oraz 
kanclerz PWSZ Roman Niesiobędzki. 

Ciechanowianin Wiceministrem Obrony Narodowej
Generał Piotr Czerwiński 29 listopada został powołany na stanowisko Wice-

ministra Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy minister w rządzie 
Donalda Tuska urodził się w Ciechanowie. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę 
Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz podyplomowe studia strategiczno-obronne 
w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Studiował też w Akademii Pan-
cernej w Moskwie. Był zastępcą dowódcy Międzynarodowej Dywizji Sił Stabili-
zacyjnych oraz dowódcą V zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe 
w Iraku. Za służbę w USA został odznaczyły medalem „Legion of Merit”.

Nowe wystawy Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
„W kręgu mazowieckich ziemian przełomu XIX i XX wieku” to tytuł wysta-

wy otwartej 11 grudnia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Podczas wernisażu 
odbyła się promocja książki „Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich 
ziemian w XIX i XX wieku” oraz koncert w wykonaniu Roberta Dymowskiego 
(bas, baryton) i Małgorzaty Piszek (fortepian). 14 grudnia w Dworku Aleksan-
dry Bąkowskiej w Gołotczyźnie zainaugurowano kolejną ekspozycję – „Strój 
szlachecki i jego elementy”. Uświetnił ją koncert zespołu muzyki dawnej Contra 
belluM. Wystąpili: Justyna Wyciślik (śpiew, recytacje, instrumenty perkusyjne) 
oraz Michał Wyciślik (lutnia, śpiew, gawęda). 

Oferta Klubu „Zamek”
Klub Spółdzielni Mieszkaniowej „Zamek” przy ul. Pułtuskiej 20a w Cie-

chanowie oferuje zajęcia baletowe dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Spotka-
nia odbywają się w każdy czwartek od godz. 16.30. Klub informuje, że są jesz-
cze wolne miejsca na inne zajęciach ogólnorozwojowe, organizowane dla dzieci  
od 5 do 6 lat we wtorki o godz. 17.15. 

Uwaga! Komunikat
Prezydent Miasta Ciechanów podaje do publicznej wiadomości, że na tabli-

cy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 został wywieszony 
wykaz nieruchomości aktualnie wydzierżawionych z możliwością przedłużenia 
okresu dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na czas oznaczony 
do 3. lat.

Przekaż 1% podatku dochodowego
organizacji pożytku publicznego
Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego 

od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działa-
jących na terenie Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Cie-
chanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, Społeczne To-
warzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76, Polski 
Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”) Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd woj. Mazowieckiego (z dopi-
skiem „Koło w Ciechanowie”) Polski Związek Niewidomych (z dopi-
skiem „Koło PZN Ciechanów”), Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR w 
Ciechanowie”), Towarzystwo Walki z Kalectwem (z dopiskiem dla 
TWK Ciechanów). Od tego roku nastąpiła zmiana w sposobie przekazy-
wania 1%. Aby dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37  
we właściwej rubryce wskazać organizację, której chcecie Państwo prze-
kazać 1% – podając właściwą jej nazwę. Urząd Skarbowy będzie sam 
przekazywał 1% Państwa podatku wskazanej organizacji (posiada wykaz 
organizacji wraz z właściwymi kontami bankowymi). 1% podatku należy 
przekazać w całości tylko jednej organizacji. 

Targi Bożonarodzeniowe w Meudon
W dniach 8-9 grudnia przewodniczący Rady Miasta Tomasz Grembowicz 

i zastępca pre-
zydenta Ceza-
ry Chodkow-
ski byli gośćmi 
par tnersk iego 
Meudon. Od-
wiedzili Francję 
z okazji dorocz-
nych Targów 
Bożonarodze -
niowych, gdzie 
swoje stoisko od 
10 lat ma Urząd 
Miasta. oprócz 
Francuzów licz-
nie odwiedzili je 
mieszkający tu 
Polacy.  

Pokaz działań ratowniczych

Przewodniczący Rady Miasta T. Grembowicz i zastępca prezydenta 
C. Chodkowski przed ciechanowskim stoiskiem

Pomyślny audit ISO
W grudniu w Urzędzie Miasta auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certy-

fikacji przeprowadzili t. zw. audit odnowienia. Audytorzy wysoko ocenili wdro-
żony i udoskonalony przez Urząd System zarządzania Jakością, przyznając cer-
tyfikat ISO na 3 kolejne lata. 
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Wariant, a nie decyzja
Od pewnego czasu pojawiły się wśród nauczycieli i rodziców cie-

chanowskich szkół, a także na internetowym forum, spekulacje na 
temat przeniesienia Szkoły Podstawowej Nr 6 do budynku Gimna-
zjum Nr 1. Ciągły spadek uczniów w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Miejską Ciechanów zmusza władze miasta do szukania ra-
cjonalnych rozwiązań tego problemu. Dotychczas nie podjęto żad-
nych decyzji. Rozważa się wiele różnych wariantów, związanych  
z malejącą liczbą uczniów i szkolnych oddziałów.

Pilne! Wymień stary dowód na nowy
 31 grudnia kończy się termin wymiany dowodów osobistych (zie-

lone książeczki) na nowe (plastikowe), która trwała od 2001 roku.  
W Ciechanowie jeszcze ponad 4000 osób nie złożyło wniosków o wy-
mianę. Apelujemy, żeby zrobić to zanim skończy się rok. Brak nowe-
go dokumentu może oznaczać kłopoty. 

Na nowy dokument tożsamości 
czeka się miesiąc. Dowód wydawany 
jest na okres 10 lat, w przypadku oso-
by niepełnoletniej – na 5. Po utracie 
ważności, w wyniku uszkodzenia czy 
zmiany nazwiska lub adresu, dowód 
trzeba ponownie wymienić. O jego 
zmianie należy powiadomić Urząd 
Skarbowy, organ ubezpieczeniowy 
oraz bank. 

Jak dopełnić formalności?
Wnioski w tej sprawie można po-

bierać w Urzędzie Miasta, w Biurze 
Obsługi Interesanta (ul. Wodna 1). 
Elektroniczna wersja druku znajduje 
się na stronie www.um.ciechanow.pl 
(zakładka: poradnik interesanta). Wy-
pełnione blankiety należy dostarczyć 
osobiście, dołączyć do nich 2 zdję-
cia o wymiarach 45 na 35 mm (lewy 
półprofil z widocznym uchem), po-
twierdzenie opłaty w wysokości 30 zł 
(dokonanej w kasie Urzędu) oraz aktu-
alny odpis aktu urodzenia/małżeństwa  
(w przypadku osób urodzonych bądź 
zawierających związek małżeński 
poza Ciechanowem). Osoby wymie-
niające dokument tożsamości mogą 
przy wypełnianiu wniosków skorzy-
stać na miejscu z pomocy urzędnika. 
Osoby chore i niepełnosprawne mogą 

telefonicznie uzgodnić termin wizyty 
urzędnika w ich domu (tel. 674 92 65 
lub 674 92 66). 

W jakich godzinach?
Przypominamy, że Urząd Mia-

sta przyjmuje interesantów ubiegają-
cych się o nowy dokument  od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-15.30 
(we wtorki 9.00-16.30). W grudniu 
wprowadzone zostały dodatkowe go-
dziny pracy. Mieszkańcy mogą do-
pełnić formalności również w soboty  
w godz. 8.00-13.00. 

Jakie niedogodności  
i represje?

Dowód osobisty muszą mieć 
wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. 
Osoby uprawnione, a nieposiadają-
ce tego rodzaju dokumentu podlegają 
karze grzywny, a nawet ograniczenia 
wolności do jednego miesiąca. Bez 
nowego dowodu nie będzie można 
założyć konta lub zaciągnąć kredytu  
w banku, odebrać przesyłki poleconej 
na poczcie, odebrać i wymienić pasz-
portu, zarejestrować auta, rozliczyć 
się z ZUS-em, zawrzeć ślubu, sprze-
dać bądź kupić mieszkania.

K.D.

W związku z rozprzestrzeniającą się grypą ptaków od 3 grudnia obowiązuje 
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzające zaostrzone 
przepisy dotyczące hodowli drobiu. Zabrania się organizowania targów, wystaw, 
pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, przechowywania i prezentacji 
w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego 
sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach, utrzymywania ptactwa domo-
wego na otwartej przestrzeni, pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, 
do których mają dostęp dzikie ptaki. Wprowadzony został również nakaz odizo-
lowania kaczek i gęsi od innego drobiu.

Ciechanowska Straż Miejska kontroluje tereny zabudowy jednorodzinnej  
i targowisk pod kątem przestrzegania rozporządzenia. Lekceważenie wskaza-
nych przepisów jest wykroczeniem. Miejscy strażnicy udzieli kilkunastu po-
uczeń osobom niestosującym się do zakazu wypuszczania ptactwa domowego 
na otwartą przestrzeń. red.

Rozporządzenie w sprawie ptasiej grypy

Obecnie do ciechanowskich szkół 
podstawowych uczęszcza 2929 ucz-
niów w 120 oddziałach, w porówna-
niu z rokiem poprzednim to spadek  
o 6 klas, a w porównaniu z rokiem 
szkolnym 2005/2006 – o 15 oddziałów. 
Na podstawie danych o urodzeniach 
możemy prognozować dalszy spadek 
aż do ok. 105 oddziałów w roku szkol-
nym 2012/2013. Przy okazji chciałbym 
rozwiać krążącą opinie o zbliżającym 
się wyżu demograficznym. Po dwóch 
latach zwiększonej ilości urodzin dzie-
ci w latach 2005 i 2006 liczba ta w roku 
2007 znowu spada. Podobnie wygląda 
sytuacja, jeśli chodzi o ilość uczniów 
w gimnazjach. Od roku szkolnego 
2004/2005 spada ilość uczniów uczęsz-
czających do ciechanowskich gimna-
zjów. W wymienionym wyżej rocz-
niku do gimnazjów uczęszczało 2321 
uczniów w 85 klasach. Obecnie jest 
to 1911 uczniów w 77 oddziałach. Na 
podstawie danych o ilości dzieci z po-
szczególnych roczników możemy pro-
gnozować spadek do około 65 oddzia-
łów w ciągu trzech lat i spadek do 56 
oddziałów w ciągu kolejnych trzech lat. 
Proszę zwrócić uwagę, że jest to spadek 
o ok. 20 oddziałów w niespełna 6 lat.

Dla zobrazowania wielkości pro-
blemu dodam, że istnieją w Ciecha-
nowie gimnazja 15- i 22-oddziałowe,  
w których nabór zmniejszy się również 
w przyszłym roku. Przytoczone dane 

uzasadniają konieczność zastanowienia 
się nad racjonalnym wykorzystaniem 
bazy oświatowej. Budynek, w którym 
obecnie mieści się Szkoła Podstawowa 
nr 6, nie ma warunków na miarę szkoły 
XXI wieku i stąd pojawiły się sugestie 
o jej przeniesieniu. Żadne decyzje jed-
nak nie zapadły, bo „przeprowadzka” 
SP Nr 6 jest tylko jedną z wielu możli-
wych zmian, jakie mogą czekać ciecha-
nowską oświatę.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli 
przygotowuje pełną analizę dotyczącą 
sieci szkół, ilości dzieci i możliwości 
reorganizacyjnych. Przytoczone dane 
są tylko niewielkim fragmentem tej 
analizy. Chciałbym również zdemento-
wać pogłoski o chęci sprzedaży przez 
Urząd Miasta budynku obecnej Szko-
ły Podstawowej Nr 6. Budynek ten 
jest i będzie własnością Gminy Miej-
skiej Ciechanów. Niedorzeczne jest 
więc twierdzenie jakoby przeniesienie 
„szóstki” mogło być wymuszone przez 
sprzedaż jej obecnego budynku. Myślę, 
że nie unikniemy w najbliższych latach 
reorganizacji sieci szkół w Ciechano-
wie. Nie uda się uciec od problemu ma-
lejącej liczby dzieci. Wierzę, że uda się 
zrobić to tak, aby kosztów tych zmian 
nie ponosili najmłodsi.

Adam Krzemiński
dyrektor

Zakładu Obsługi
Szkół i Przedszkoli

Organizacje we własnej siedzibie
Brak własnej siedziby był bolączką kilku ciechanowskich orga-

nizacji pozarządowych. Prezydent Waldemar Wardziński zapropo-
nował im lokal na parterze krytej pływalni. Wspólnie będą w nim 
urzędować Stowarzyszenie Rodzin „Serce Matki”, Ciechanowskie 
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii, ich Rodzin i Przyjaciół 
„Amazonka”, ciechanowskie koło Polskiego Stowarzyszenia Diabe-
tyków oraz ciechanowski Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD. 
14 grudnia w obecności prezydenta członkowie zarządów tych orga-
nizacji oraz Janusz Kącki, wicedyrektor MOSiR-u podpisali umowę 
użyczenia lokalu przy ul. 17 Stycznia 60.

Lokal ma 60 m2. To pomieszcze-
nie biurowe i małe zaplecze gospo-
darcze. Organizacje będą z nich ko-
rzystać nieodpłatnie. Umowę zawarto 
na czas nieokreślony. Lokal jest już 
zagospodarowany. Miasto przekazało 
używane szafy na dokumenty i biur-
ka. – Dodamy do tego kilka kompute-
rów, kiedy zakończymy w Urzędzie ich 
wymianę – powiedział prezydent War-

dziński. Ta obietnica bar-
dzo ucieszyła Agnieszkę 
Brulewicz ze Stowarzysze-
nia Rodzin „Serce Matki”, 
która ma już pomysł na za-
jęcia komputerowe. W pla-
nach są też zajęcia tanecz-
ne. Członkinie Polskiego 
Towarzystwa ADHD szu-
kają jeszcze pomieszcze-
nia na świetlicę dla dzie-
ci, dotkniętych tą chorobą. 
W przekazaniu lokalu przy 
krytej pływalni uczestni-
czyli też goście z Krako-

wa, z Zarządu Głównego PT ADHD. 
Agata Majda, wiceprezes Zarządu, 
chwaliła koleżanki: – Ciechanowski 
Odział jest 6 w kraju i świetnie sobie 
radzi. Wszyscy przedstawiciele orga-
nizacji pozarządowych dziękowali za 
dobrą współpracę z Urzędem Miasta. 
– Dziękujemy i prosimy o więcej – żar-
tował Jacek Maliszewski z Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków.  E.B.

Od lewej: J. Kącki, I. Pniewska (Stowarzyszenie ADHD), 
W. Wardziński

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków  koło w Ciechanowie:
Telefon kontaktowy – 600 954 190 p. Jacek  Maliszewski. Członkowie peł-
nią dyżur w poniedziałki i wtorki w godzinach 9:00 - 13:00.

Ciechanowskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii, ich  rodzin  
i przyjaciół „Amazonka”:
Telefon kontaktowy – 606 835 249 p. Ewa Rutkiewicz. Członkowie pełnią 
dyżur w każdą środę w godzinach 16:00 - 19:00.

Stowarzyszenie rodzin „Serce Matki”:
Telefon kontaktowy – 668 363 903 p. Agnieszka Brulewicz. Członkowie 
pełnią dyżur w każdy czwartek w godzinach 18:00 – 20:00.

Polskie Towarzystwo ADHD Odział w Ciechanowie:
Telefon kontaktowy- 662 646 995 p. Joanna Gralczyk, 698 439 006- Izabe-
la Pniewska. Członkowie pełnią dyżur w piątek od 15:00 – 19:00. 

Dyżury organizacji pozarządowych w nowej siedzibie
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Wolontariuszki z MOPS-u. Na pierwszym planie E. Baranowska

Podsumowujemy wyniki tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności

Ciechanowianie ofiarowali  
4583 kg żywności

Ciechanowianie po raz kolejny pokazali swoje dobre i otwar-
te serca. W czwartej już Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizo-
wanej przez Urząd Miasta i lokalne organizacje pozarządowe ofia-
rowali 4583 kg produktów żywnościowych. To o 323 kg więcej niż  
w ubiegłym roku. Po podliczeniu wyników zbiórki okazało się też,  
że byliśmy najlepsi na północnym Mazowszu!

Podczas piątkowej i sobotniej ak-
cji (30 listopada i 1 grudnia) pobiliśmy 
takie giganty jak warszawski REAL, 
który podczas 3 dni zebrał 4533 kg 
oraz bielański Leclerc z wynikiem 
4072 kg. Oprócz warszawskich skle-
pów w zbiórce wzięły udział tylko 
Ciechanów, Płock i Mława. Płock ze-
brał 1000 kg, a Mława 1466,7 kg.

W ciechanowskich marketach 
żywność zbierało 190 wolontariuszy. 
– Jesteśmy dumni z postawy naszych 
wolontariuszy i z całego serca dzię-
kujemy ofiarnym ciechanowianom. 
Bez jednych i drugich akcja nie uda-
łaby się – mówi Małgorzata Bartczak 
z koordynującego zbiórkę Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Dobro-

czynności. Nieocenionej pomocy w 
przewożeniu żywności ze sklepów do 
magazynu (nieodpłatnie użyczonego 

przez pana Artura Sobotko) udzieliły 
MOPS i MOSiR. Z zebranych produk-
tów, cukru, mąki, konserw mięsnych  
i rybnych, oleju, makaronu, herbaty,  
a także słodyczy dla najmłodszych 
przygotowano 364 paczki. Podob-
nie jak w latach ubiegłych żywność 
jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia trafiła do najbardziej potrze-
bujących pomocy mieszkańców Cie-
chanowa.

red.

W Świątecznej Zbiórce Żywności 
uczestniczyły organizacje 

pozarządowe:

Chrześcijańskie Stowarzysze-
nie Dobroczynności, Stowarzyszenie 

Rodzin „Serce 
Matki”, Polskie 
Towarzys two 
Walki z Ka-
lectwem, Pol-
ski Czerwony 
Krzyż, Towa-
rzystwo Przy-
jaciół Dzieci, 
Polski Związek 
Emerytów, Ren-
cistów i Inwa-
lidów, Polski 
Związek Niewi-
domych, Polskie 
Stowarzyszenie 
D i a b e t y k ó w , 
Katolickie Sto-
w a r z y s z e n i e 

„Civitas Christiana”, Polskie Towa-
rzystwo Stwardnienia Rozsianego, 
Polskie Towarzystwo ADHD.

red. 

Sąsiad sąsiadowi… sąsiadem
Nie bez powodu mówi się, że bliski sąsiad jest więcej wart niż daleki krewny. W małych, zgodnych wspólnotach żyje się milej i bezpiecz-

niej. Jest się do kogo zwrócić z prośbą o „rzucenie okiem” na mieszkanie, podlanie kwiatów podczas urlopu, czy odebranie poczty. Dobrym 
przykładem sąsiedzkiej współpracy był udział dwóch rodzin Grabowskich i Gronowskich w tegorocznym konkursie na najładniejszą pose-
sję, ogłoszonym przez prezydenta miasta. Sąsiedzi razem pracowali w swoich ogrodach, a potem wspólnie zgłosili piękne posesje do konkur-
su i zajęli I miejsce w kategorii budynków mieszkalnych.

Niemal 3 lata temu, w lutym 2005 
r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
rozpoczął wdrażanie programu eduka-
cyjnego metodą Centrum Aktywności 
Lokalnej. Ta sprawdzona metoda słu-
ży jednoczeniu i aktywizowaniu ma-
łych społeczności, np. mieszkańców 
jednego bloku. Zaczęło się od deba-
ty na temat „Budowanie partnerstwa 
na rzecz rozwoju społeczności lokal-
nej”, zorganizowanej przez prezyden-
ta Ciechanowa w październiku 2005 r. 
Zapoczątkowała ona dialog pomiędzy 
pracownikami różnych instytucji zaj-
mujących się zawodowo niesieniem 
pomocy ciechanowianom. Od tego 
czasu wiele się wydarzyło. W sąsiedz-

kiej współpracy sprawdzili się miesz-
kańcy bloków przy ul. Sierakowskiego, 
Okrzei i Wyzwolenia, którzy wła-
snoręcznie odnowili klatki schodowe  
w swoich blokach (TBS zakupił sprzęt 
do malowania i farby). Przy MOPS 
powstała spora grupa wolontariuszy, 
którzy wspierają osoby potrzebujące. 
Po pracy ciechanowianie mogli odpo-
czywać na festynach rodzinnych orga-
nizowanych przez MOPS i jego CAL-
owskich partnerów.

28 listopada nadszedł czas podsu-
mowania 2-letniej pracy. Zorganizo-
wana przez MOPS debata poświęco-
na wdrażaniu metody CAL cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Wzięli  

Ludzie wielkiego serca
Bezinteresowni. Oddają innym to, co bezcenne – własny czas. 

Cierpliwi. Odrobią lekcje z opornym dzieckiem, wysłuchają opowie-
ści starszych pań. Nietypowi. Zamiast bawić się ze znajomymi po-
magają, organizują, pracują. 5 grudnia w Międzynarodowym Dniu 
Wolontariusza na zaproszenie prezydenta do ratusza przybyli cie-
chanowscy wolontariusze z MOPS-u, Policealnego Zespołu Szkół 
Medycznych oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynno-
ści.

W 2007 roku  
z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Spo-
łecznej w Ciechano-
wie współpracowało 
39 wolontariuszy,  
z czego 22 świad-
czących stałą po-
moc osobom nie-
pełnosprawnym, 
uczących dzieci, 
prowadzących za-
jęcia pozalekcyjne 
oraz 17 wolontariu-
szy t.zw. akcyjnych. 
Bo współczesny wo-
lontariusz to nie tylko opiekun osoby 
chorej czy towarzysz zabaw niepeł-
nosprawnego dziecka. Dzięki wolon-
tariuszom możliwe jest zorganizowa-
nie takich przedsięwzięć jak Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, Świą-
teczna Zbiórka Żywności, akcje hu-
manitarne na całym świecie. 

Pracę grupy osób trzeba koordy-
nować, przydzielać zadania, monito-
rować ich wykonanie. W MOPS-ie 
zajmuje się tym Beata Jakubiak. Pra-
cę 12 ochotników z PZSM organizuje 
Agnieszka Górska, a 5 wolontariuszy 
z ChSD – Małgorzata Bartczak. Wszy-
scy wolontariusze oraz koordynatorki 
na spotkaniu w ratuszu odebrali z rąk 
zastępcy prezydenta Cezarego Chod-
kowskiego ozdobne filiżanki oraz 
wykonane przez podopiecznych Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
świąteczne karty z życzeniami od pre-
zydenta Wardzińskiego. 

Wolontariusze to głównie lu-
dzie młodzi, chociaż są wśród nich 
przedstawiciele średniego pokole-
nia. Dlaczego poświęcają swój czas 

i siły obcym ludziom? Robert ma sa-
tysfakcję, że jego 12-letnia uczennica 
bardzo podciągnęła się w nauce i nie 
może się doczekać jego wizyt. Mama 
dziewczynki jest zachwycona, że mała 
tak chętnie się uczy. Kasia, najmłod-
sza wolontariuszka, uczy angielskie-
go 10-latka. Też z sukcesem. Włady-
sław, złota rączka, naprawia wszystko 
w MOPS-ie. – Skoro umiem, dlaczego 
mam nie pomóc – mówi skromnie. Elż-
bieta Baranowska opiekuje się starszą 
panią. – Zżyłam się z nią, traktujemy 
się jak rodzina. My też coś dostajemy 
od naszych podopiecznych. Czujemy 
się potrzebni, czasem niezbędni.

Takich zapewnień słychać więcej. 
Ciechanowscy wolontariusze wiedzą, 
że są potrzebni. I skuteczni – w tego-
rocznej zbiórce żywności zebraliśmy 
najwięcej na północnym Mazowszu. 
– Trzeba dostrzegać takich ludzi nie 
tylko od święta. Oni pomagają na co 
dzień i bez rozgłosu – podkreśla pre-
zydent Wardziński, który w czerwcu 
uhonorował wolontariuszy specjalny-
mi dyplomami.

E. B., A.G.

M. Bartczak wydaje paczki z żywnością

w niej udział przedstawi-
ciele władz miasta, miej-
skiego samorządu oraz 
reprezentanci sześciu oś-
rodków pomocy społecz-
nej z województwa mazo-
wieckiego przygotowujący 
się do wdrożenia progra-
mu CAL. Bogaty w do-
świadczenia ciechanowski 
MOPS będzie się starał  
o Certyfikat Jakości Cen-
trum Aktywności Lokal-
nej, przyznawany przez 
Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Aktywności 
Lokalnej. A.G.

Festyn dla dzieci w ramach CAL. Z prawej B. Jakubiak 
z MOPS-u
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Z prac Wydziału
Inżynierii Miejskiej

Remonty dróg gruntowych
Trwają naprawy dróg gruntowych, których na-

wierzchnie szczególnie o tej porze roku narażone są 
na zniszczenie. Miasto wyrównało tłuczniem ul. Pol-
skiej Organizacji Wojskowej, Pogodną, Przyleśną.  
Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą wykonane zo-
staną pilne remonty: pętli autobusowej przy ul. Ce-
ramicznej, drogi dojazdowej do SP Nr 4 od strony  
ul. Szwanke oraz ulic Norwida, Kasprowicza, Opino-
górskiej, Baranowskiego, Kolonijnej.

Przybywa drzew
Miasto dba o miejsca wypoczynku ciechanowian. 

Regularnie pielęgnuje miejskie parki i zieleńce, planu-
je kolejne nasadzenia. Ulicę 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych zdobią rosnące wzdłuż niej szpalery drzewek 
i krzewów. 20 młodych klonów posadzono jesienią 
w miejscach, w których nie przetrwały rosnące tam 
wcześniej rośliny. A.G.

Od połowy stycznia  
Strefa Płatnego Parkowania 

Zakończył się przetarg na zorganizowanie i ob-
sługę płatnych niestrzeżonych parkingów na tere-
nie Ciechanowa w Strefie Płatnego Parkowania. Do 
przetargu stanęły trzy firmy, z których jedna została 
odrzucona ze wzglę-
dów formalnych. Naj-
korzystniejszą ofer-
tę przedstawiła firma 
COOL AR z Grudzią-
dza, która podjęła się 
obsługi płatnej strefy 
za cenę 428 zł brutto 
od każdego 1000 zł 
udokumentowanych 
miesięcznych wpły-
wów z opłat za parko-
wanie pojazdów.

Biuro SPP znaj-
dować się będzie 
przy ul. Warszaw-
skiej. W strefie stanie 10 parkometrów: 4 na ul. 
Warszawskiej, 3 w otoczeniu ul. Ściegiennego,  
2 na Pl. Jana Pawła II i 1 na ul. Kopernika (1 parko-
metr na ok. 30 miejsc parkingowych). Na parkome-
trach umieszczone będą cenniki opłat obowiązujących  
w strefie.

 Strefą Płatnego Parkowania miejscy radni objęli 
Plac Jana Pawła II oraz ulice: Warszawską, Kopernika 
(na odc. od ul. Ściegiennego do Małgorzackiej) i Ście-
giennego (na odc. od Warszawskiej do Strażackiej).  
W strefie znajduje się około 300 miejsc parkingowych. 
Za parkowanie będziemy płacić w dni powszednie (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 18.00 
oraz w soboty od 9.00 do 14.00. Opłaty za parkowanie 
nie obowiązują w niedziele i dni świąteczne. Stawki 
za parkowanie w SPP zgodnie z uchwałą Rady Mia-
sta Ciechanów są następujące: 1,50 zł – za pierwszą 
godzinę parkowania, 1,80 zł – za drugą, 2,10 zł – za 
trzecią, 1,50 zł – za każdą następną (powyżej trzech 
godzin). 250 zł miesięcznie zapłacą osoby, które będą 
chciały korzystać z zastrzeżonego stanowiska postojo-
wego „koperta”. Będzie także możliwość wykupienia 
abonamentów na parkowanie. Abonament tygodnio-
wy od samochodu osobowego wyniesie 45 zł, 2-ty-
godniowy – 85 zł, 3-tygodniowy 125 zł, miesięczny 
– 165 zł. Abonament roczny (na podstawie identyfika-
tora) będą mogły wykupić osoby zameldowane na po-
byt stały lub czasowy i mieszkające w granicach SPP. 
Będzie on kosztował 60 zł. Za nieuiszczenie opłaty 
za parkowanie pobierana będzie opłata dodatkowa  
w wysokości 50 zł, a za przekroczenie czasu parkowa-
nia trzeba będzie dopłacić 15 zł. A.G.

Będą dopłaty do usuwania azbestu
Cząsteczki azbestu mogą być przyczyną wielu chorób. Na XVI sesji radni uchwalili pro-

gram usuwania z terenu Ciechanowa wyrobów zawierających ten niebezpieczny składnik. 
Na podstawie programu Urząd w 2008 r. opracuje regulamin dofinansowywania likwidacji 
azbestu z gospodarstw domowych. Dopłaty do kosztu usunięcia, transportu i unieszkodliwie-
nia 1 m2 eternitu mogą wynieść do 15 zł.

Działania obejmujące lata 2008-2032 przygo-
towała Teresa Horbacz-Kowalska z Wydziału In-
żynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta. Dzięki jej pracy Urząd zaoszczędził sporą 
kwotę (podobne opracowania firmowane przez spe-
cjalistów słono kosztują). W 2006 r. w naszych go-
spodarstwach miejscy urzędnicy zinwentaryzowali  
ponad 154 tys. m2 płyt azbestowo-cementowych po-
krywających dachy. Większość (ponad 133 tys. m2) 
znajduje się na prywatnych posesjach. Dachy z po-
pularnego kiedyś eternitu są w nienajgorszym stanie, 
ale 5% z nich trzeba pilnie usunąć. 

Z azbestu są też wykonane niektóre odcinki 
sieci wodociągowej, łącznie 2,5 tys. metrów. Sys-
tematycznie się je wymienia – w ostatnich latach  
w Ciechanowie usunięto 745 m takich rur. Azbest  
w rurach nie jest jednak szkodliwy dla zdrowia. Naj-
bardziej niebezpieczny jest w eternitowych pokry-
ciach dachowych. Kiedy łamią się i kruszą, cząstecz-
ki azbestu dostają się drogą wziewną do ludzkich 
płuc. Mogą wywołać wiele groźnych chorób, w tym 
pylicę płuc i nowotwory. 

Z usunięciem azbestu nie można dłużej zwlekać. 
Zgodnie z rządowym planem i unijnym prawem ma 

on zniknąć z naszego otoczenia do 2032 r. Będzie 
składowany w wydzielonych miejscach. Na razie 
azbest z Ciechanowa trafia na wysypisko w Racho-
cinie (gm. Sierpc). W ramach Zintegrowanego Sys-
temu Gospodarki Odpadami (unijny projekt 27 gmin 
z 4 powiatów, w tym Ciechanowa) kwatera nie-
bezpiecznych odpadów, w tym azbestu, powstanie  
w latach 2010-12 na składowisku w Oględzie (gm. 
Przasnysz). 

Bezpieczne musi być też usuwanie azbestu. Zaj-
muje się tym kilkadziesiąt uprawnionych podmio-
tów, w tym 4 mające siedzibę na terenie naszego 
miasta (wykaz firm jest dostępny na stronie Urzędu 
Miasta). Ceny ich usług kształtują się w granicach 
10 – 20 zł/m2 pokrycia dachowego. Nie każdego stać 
na taki wydatek. Zgodnie z przyjętym programem 
miasto dopłaci mieszkańcom do 15 zł do kosztu usu-
nięcia, transportu i unieszkodliwienia 1 m2 eternitu. 
Chętni muszą złożyć wniosek do Prezydenta Miasta 
Ciechanów (szczegóły na stronie www.um.ciecha-
now.pl – podstrona Programy). Program nie wyklu-
cza (w szczególnych wypadkach) dofinansowania 
dla niewielkich podmiotów gospodarczych.

E.B., A.G. 

Progi na jezdniach to ostateczność
Progi zwalniające strzegą bezpieczeństwa użytkowników ruchu, zwłaszcza pieszych na 

wewnątrzosiedlowych drogach. Montowane są jednak w wyjątkowych, uzasadnionych przy-
padkach, najczęściej na wniosek mieszkańców lub szkół oraz za zgodą organu zarządzające-
go ruchem. Mimo spełniania ważnej funkcji mają wiele wad. 

Popularne garby zakłada się tam, gdzie koniecz-
ne jest ograniczenie prędkości pojazdów, a kierow-
cy nagminnie przekraczają dozwoloną prędkość. Są 
więc rozwiązaniem ostatecznym, stosowanym, gdy 
inne sposoby zawiodą. Garby grożą uszkodzeniem 
pojazdów. Utrudniają życie okolicznym mieszkań-

com z powodu zwiększonej emisji spalin i hałasu. 
Jezdnię z zamontowanymi progami trudno odśnie-
żyć i usunąć z niej lód. Na terenie Ciechanowa pro-
gi są na ulicach: Gojawiczyńskiej, Smorawińskiego, 
Baczyńskiego, Żeromskiego, na drodze osiedlowej 
od ul. Wyzwolenia w okolicy bloku 3a i od Smo-
rawińskiego do Armii Krajowej, na drogach osie-
dlowych przy ul. Sikorskiego 4-6, wewnętrznych na 
osiedlu Powstańców Wielkopolskich, Batalionów 
Chłopskich, na wjeździe do Hali Sportowej przy ul. 
17 Stycznia, na parkingu przed krytą pływalnią oraz 
na parkingu przed Szkołą Podstawową Nr 4 przy ul. 
Płońskiej. O zainstalowanie progów poprosili też 
mieszkańcy ul. Robotniczej. Ich wniosek jest wła-
śnie rozpatrywany. Powiatowy Zarząd Dróg – organ 
zarządzający ruchem, nie wyraził zgody na zamon-
towanie progów na ul. Różyckiego (to mała obwod-
nica osiedla Zachód, gdzie zdaniem PZD niewska-
zane byłoby spowolnienie ruchu), Okrzei (niezbyt 
duży ruch), Rycerskiej i łączniku pomiędzy ul. Płoń-
ską i Reutta (nie ma tam nawierzchni asfaltowej, na 
której montuje się progi).

A.G.

Od nowego roku więcej 
za wodę i ścieki

Podczas XVI sesji Rady Miasta radni zadecy-
dowali o podwyżce opłat za wodę i ścieki. Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji stoi przed wieloletnią  
i kosztowną inwestycją – rozbudową sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej miasta, stąd potrzeba utrzy-
mania stabilnej kondycji spółki. Od nowego roku  
o 18 groszy (z 1, 82 do 2 zł) zdrożeje 1 m3 wody,  
a o 38 groszy (z 3,28 do 3,66 zł) odbiór 1 m3 ścieków. 
Z wyliczeń przeprowadzonych przez ZWiK wynika, 
że podwyżka tej wielkości to dla 4-osobowej rodzi-
ny wydatek większy o 2 do 6 zł miesięcznie.

red.

Bilet jednodniowy – 
nowa propozycja ZKM 
Od nowego roku nie zdrożeją bilety komunikacji 

miejskiej. Rozszerzy się za to oferta Zakładu Komu-
nikacji Miejskiej, który wprowadzi dodatkowy ro-
dzaj biletu – jednodniowy o niekontrolowanej ilości 
przejazdów (ważny w dniu skasowania na wszyst-
kich liniach). Bilet normalny w strefie miejskiej bę-
dzie kosztować 5 zł (u kierowcy – 5,50 zł), ulgowy 
2,50 zł (u kierowcy 2,75 zł). W I i II strefie podmiej-
skiej bilety jednodniowe kosztować będą: normalny 
– 8 zł, ulgowy 4 zł. Z biletów tych będzie można ko-
rzystać także przy przewożeniu zwierząt i bagażu.

red.

Progi na ul. Smorawińskiego

Takie parkometry staną w SPP
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów  
podjęte na XVI Sesji   
29 listopada 2007 r.

Nr 111/XVI/07 w sprawie ustanowienia 
służebności gruntowej. 
Nr 112/XVI/07 w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 113/VVI/07 w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 114/XVI/07 w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 115/XVI/07  w sprawie nabycia nie-
ruchomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 116/XVI/07 w sprawie zbycia nieru-
chomości w przetargu nieograniczonym.
Nr 117/XVI/07 w sprawie wyraże-
nia opinii na temat lokalizacji salo-
nu gier na automatach w lokalu przy 
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 29  
w Ciechanowie.
Nr 118/XVI/07 w sprawie uchwalenia 
„Programu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu miasta Ciechanowa na 
lata 2008-2032”.
Nr 119/XVI/07  w sprawie określenia try-
bu udzielania i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych jednostek oświatowych z tere-
nu miasta Ciechanów.
Nr 120/XVI/07  w sprawie ustalenia wyso-
kości dziennych stawek opłaty targowej.
Nr 121/XVI/07 zmieniająca uchwałę  
Nr 244/XXIV/2004 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie 
opłaty za korzystanie z mienia komunalne-
go na Targowisku Miejskim w Ciechano-
wie przy ul. Płońskiej 28 i na Bazarze Osie-
dlowym „BLOKI” w Ciechanowie przy  
ul. Sienkiewicza 77.
Nr 122/XVI/07 w sprawie dokonania 
zmian w ogłoszeniu jednolitego tekstu wy-
kazu osób uprawnionych do korzystania  
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobu-
sami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
Nr 123/XVI/07 w sprawie dokonania 
zmian oraz ogłoszenia jednolitego tekstu 
opłat za przewozy autobusami komunika-
cji miejskiej w Ciechanowie.
Nr 124/XVI/07 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr 135/X/2000 z dnia 26.10.2000 r.  
w sprawie ustalenia najniższego wynagro-
dzenia oraz ustalenia wartości 1 punktu  
w złotych dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie – jednostce orga-
nizacyjnej Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 125/XVI/07 w sprawie zasad przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi oraz szczegółowe warunki częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również tryb ich pobierania.
Nr 126/XVI/07 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na odstąpienie od żądania zwrotu boni-
fikaty.
Nr 127/XVI/07 w sprawie zamiany nieru-
chomości.
Nr 128/XVI/07  w sprawie uchwalenia 
Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Ciechanowie.
Nr 129/XVI/07  w sprawie ustalenia naj-
niższego wynagrodzenia oraz ustalenia 
wartości 1 punktu w złotych dla pracow-
ników samorządowych zatrudnionych  
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Ciechanowie – jednostce organizacyjnej 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 130/XVI/07  w sprawie przekazania 
przez Gminę Miejską Ciechanów środków 
finansowych dla Policji.
Nr 131/XVI/07  w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wzniesienie pomnika – symbolu „So-
lidarności”.

XVI sesja Rady Miasta

Podziemna rewolucja
Zakład Wodociągów i Kanalizacji przygotował – a na XVI sesji radni jednomyślnie uchwalili – wielki 

plan modernizacji i rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2008 – 2012. Plan 
oznacza prawdziwą podziemną rewolucję. Przyniesie ona dostęp do bieżącej wody, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej mieszkańcom Krubina, Bielina, osiedla Kwiatowe, Gruduskiej, Przasnyskiej, Wojska 
Polskiego, Płońskiej. Wymiana sieci wodociągowej czeka dzielnicę Bloki i ul. Warszawską. Rozbudowa-
na ma być miejska oczyszczalnia ścieków, od oczyszczalni przez Fabryczną, Sienkiewicza, do Śmieciń-
skiej będzie poprowadzony nowy kolektor sanitarny. Między ulicami Sikorskiego i Reutta oraz 17 Stycz-
nia i Leśną zostanie zbudowany wodociąg przesyłowy. Ta ogromna inwestycja będzie kosztować ok.  
22 mln euro (80 mln zł), z czego ok. 14 mln euro ma pochodzić ze środków unijnych.

W 2006 r. ZWiK starając się o 
środki zewnętrzne złożył wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Program trafił na t.zw. listę indyka-
tywną, czyli spis inwestycji prioryte-
towych dla Mazowsza. To sprawia, że 
miasto może liczyć na środki z Fun-

Jest to koszt refinansowany ze środ-
ków unijnych – zapewniła E. Gładysz. 
Stanisław Kęsik zwrócił uwagę, że  
w wieloletnim planie najdroższa jest 
inwestycja za 17 mln zł, dotycząca 
termicznej utylizacji odpadów osadów 
ściekowych. – Dziś mieszkańcy osie-
dla 40-lecia, Bielina, Krubina skar-
żą się na śmierdzące osady ściekowe. 
Plan daje szansę na to, żeby Ciecha-
nów nie śmierdział – mówił radny.

Odważne planowanie czy marazm
Stanisław Kęsik, Zdzisław Dą-

browski i Zenon Stańczak reprezen-
tują okręg, którego duża część zy-
skałaby ma wprowadzeniu w życie 
planu „wielkiego wodociągowania”. 
– Mamy do wyboru, czy skorzystać 
z tych przysłowiowych pięciu minut, 
jakie miało osiedle Zachód – pytał 
Z. Dąbrowski, a S. Kęsik zacytował 
wyborców z Bielina i Krubina, któ-
rzy pytają, czy mieszkają w mieście, 
czy na wsi. – Co mam odpowiedzieć, 
że doczekają się zmian za 10, 20, czy 
30 lat? Z tym wieloletnim planem roz-
woju i modernizacji w ręku mogę już 
mówić o konkretnych datach, począw-
szy od roku 2008 do 2012. Ten plan 
inwestycyjny jest tak ważny, ze zasła-
nia nawet podwyżkę cen wody. 

Zenon Stańczak przypomniał, 
że na początku lat 90-tych władze 
Ciechanowa zastawiły ratusz razem  
z działką, żeby wybudować oczysz-
czalnię ścieków. – Wtedy była podwyż-
szana cena wody dwukrotnie w ciągu 
roku, ale efekt jest. Albo to wyzwa-
nie na swoje barki przyjmiemy, albo 
przyjdziemy co miesiąc, wysłucha-
my interpelacji, z których 85% doty-
czy dróg i kanalizacji, rozejdziemy się  
w poczuciu dobrze spełnionego obo-
wiązku i w takim marazmie będziemy 
trwać – przestrzegał radny. – Jeśli nie 
przyjmiemy tego śmiałego wyzwania, 
to musimy na lokalnych zebraniach 
powiedzieć, że na osiedlu Przasnyska 
czy na Krubinie kanalizacja będzie  
w sferze marzeń. 

Nie będzie grzechu zaniedbania
Mariusz Stawicki podkreślał, że 

inwestycja tej skali (22 mln euro) to 
prawie roczny budżet całego miasta. – 
Należy wziąć pod uwagę zaszłości lat 
minionych, kiedy nie modernizowano 
przestarzałej infrastruktury. Potrzeby 
inwestycyjne miasta w tym zakresie 
są ogromne. Te potrzeby musimy re-
alizować przy wykorzystaniu środków 
zewnętrznych i przyjęcie tego projek-
tu taką możliwość daje. Poprzednią 
nadarzającą się okazję potrafiliśmy 

Nr 132/XVI/07  w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr 133/XVI/07  w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości.
Nr 134/XVI/07  w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków trans-
portowych.
Nr 135/XVI/07  w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę do nali-
czenia podatku rolnego.
Nr 136/XVI/07  w sprawie opłaty od po-
siadania psów.
Nr 137/XVI/07  w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Samorzą-
du Miasta Ciechanów z podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicz-
nego.
Nr 138/XVI/07  w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie 
Spółka z o.o. na lata 2008-2012.
Nr 139/XVI/07  w sprawie  zatwierdze-
nia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.
Nr 140/XVI/07  w sprawie zmian w budże-
cie miasta na 2007 rok.
Nr 141/XVI/07  w sprawie powiadomienia 
Sekretarza Miasta Ciechanów o obowiązku 
złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Nr 142/XVI/07  w sprawie powiadomienia 
Skarbnika Miasta Ciechanów o obowiązku 
złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Nr 143/XVI/07  uchylająca Uchwałę Nr 
87/XI/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
30 sierpnia 2007 roku w sprawie przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu za-
budowy mieszkaniowej „BATALIONÓW 
CHŁOPSKICH II”.
Nr 144/XVI/07  w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej „BATALIONÓW CHŁOP-
SKICH II”.

Od lewej: A. Bola, W. Wardziński, T. Pikus i W. Dziliński

duszu Spójności UE. Obowiązujące 
nas unijne dyrektywy zakładają, że do 
2015 r. 85% aglomeracji na być objęte 
siecią wodociągową i kanalizacji sani-
tarnej. 

Podwyżka albo zaniechanie 
inwestycji

Bez wsparcia unijnego miejskie-
mu samorządowi trud-
no byłoby udźwignąć 
finansowo tak wielkie 
zadanie. Część radnych 
obawiała się, czy koszty 
inwestycji nie spowo-
dują w najbliższych la-
tach dużych podwyżek 
cen wody i odprowa-
dzania ścieków. – Dziś 
bardziej uzasadniony 
jest strach, czy uda się 
zdobyć rzetelnych wy-
konawców i projektan-
tów, których zaczyna 

brakować – zauważyła E. Gładysz  
i dodała, że samorządowi łatwiej jest 
znaleźć pieniądze na łagodzenie spo-
łecznych skutków podwyżek niż sfi-
nansować tak poważne przedsięwzię-
cie z własnego budżetu. Przypomniała 
też, że wyższe ceny nie dotkną 2 tys. 
rodzin, które otrzymują z miejskiej 
kasy dodatek mieszkaniowy – będzie 
on odpowiednio zwiększony. 

Proponowane przez ZWiK pod-
wyżki (o 18 gr brutto wzrasta cena 
wody, odprowadzenia ścieków  
o 37 gr) oznaczają, że przy zużyciu 
od 6 do 9 m3 wody wydatki wzrosną  
o 2 – 6 zł miesięcznie na rodzinę. – To 
zawsze budzi kontrowersje, ale jeśli 
nie będziemy modernizować przecią-
żonych kolektorów czy przestarzałych 
odcinków sieci wodociągowej może-
my za parę lat boleśnie odczuć zanie-
chanie tych inwestycji – przekonywała  
E. Gładysz. 

Wydatki duże i … jeszcze 
większe

– Mam bardzo duże wątpliwo-
ści związane z ustalaniem opłat i czy 
jest to oparte na jakiejkolwiek kalku-
lacji – jako jedyny radny stwierdził 
Tomasz Kałużyński, który zakwestio-
nował również wysokość wydatków 
na nadzór inżyniera kontraktowego. 
Nadzór w ciągu 4 lat realizacji zadań 
ma kosztować 1,9 mln zł. – Koszt in-
żyniera kontraktu nie dotyczy jednego 
człowieka, tylko instytucji pilotującej 
zadanie. Te wydatki wynoszą 3-10% 
wartości inwestycji. Bez takiego in-
żyniera kontraktu trudno sobie wy-
obrazić tak ogromne przedsięwzięcie. 
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doskonale wykorzystać, mam tu na 
myśli osiedle Zachód. Efekty są dziś 
widoczne w postaci kompleksowego 
zagospodarowania osiedla. Musimy 
w ramach myślenia o dobru wspólnym 
zainwestować jakieś pieniądze w skali 
każdej rodziny, żeby miasto w zakresie 
kanalizacji i inwestycji wodociągo-
wych wykonało ogromny skok cywili-
zacyjny. 

Stanęło na tym, że Ciechanów nie 
może sobie pozwolić na zmarnowanie 
tak wielkiej szansy. Za nowymi tary-
fami opłat za wodę i ścieki opowie-
działo się 10 radnych, 6 było przeciw,  
a 3 wstrzymało się od głosu. Plan 
ZWiK-u przyjęto jednomyślnie. Je-
śli się powiedzie po 5 latach będzie-
my bogatsi o podziemne inwestycje, 
niecierpliwie oczekiwane przez wielu 

Nagrody prezydenta 
dla najlepszych sportowców

29 listopada na XVI sesji Rady Miasta sportowcy, których wybit-
ne osiągnięcia sławią nasze miasto w Polsce i poza granicami kraju 
zostali uhonorowani nagrodami Prezydenta Miasta Ciechanów. 
Nagrody I stopnia w 
wysokości 2 200 zł 
otrzymali: 
• Ilona Omiecińska 
(Matsogi) – Mistrzyni 
Świata w Teakwondo 
Juniorów
• Piotr Pełka (Matsogi) 
– Mistrz Europy w Te-
akwondo Juniorów. 

Nagrody II stopnia 
w wysokości 1 400 zł 
otrzymali:
• Marisz Rytkowski 
(Mazovia) – Mistrz 
Polski Seniorów w pod-
noszeniu ciężarów,
• Anna Smosarska (Mazovia) –  Mi-
strzyni Polski Seniorów,
• Arkadiusz Niski (Klub Niepełno-
sprawnych) – Mistrz Polski Seniorów 
w wyciskaniu sztangi leżąc,
• Mateusz Lendzioszek (Mazovia) 
– Mistrz Polski w podnoszeniu cięża-
rów.

Nagrody III stopnia w wysokości 
700 zł otrzymali:
• Monika Olszewska (Mazovia) – Wi-
cemistrzyni Polski Młodzieżowców  
w podnoszeniu ciężarów, 
• Dariusz Duda (Mazovia) – Wice-
mistrz Polski Młodzieżowców w pod-
noszeniu ciężarów, 
• Magdalena Kosobudzka (Matsogi) 
– Mistrzyni Polski Juniorów w Te-
akwondo,
• Anna Pepłowska (Promyk) – Mi-
strzyni Polski Juniorów w Teakwondo 
Olimpijskim,
• Michał Kołakowski (Promyk) – 
Mistrz Polski Juniorów w Teakwondo 
Olimpijskim,
• Andrzej Kamiński (Klub Niepełno-
sprawnych) – Mistrz Polski w wyci-
skaniu sztangi leżąc,
• Radosław Wróblewski (Mazovia) – 
Wicemistrz Polski Juniorów w podno-
szeniu ciężarów, 
• Justyna Skrzecz (Mazovia) – Wice-

mistrzyni Polski Juniorów w podno-
szeniu ciężarów, 
• Daniel Trojanowski (Promyk) – Wi-
cemistrz Polski Juniorów w Teakwon-
do Olimpijskim,
• Krzysztof Sarnowski (Promyk) 
– Wicemistrz Polski Juniorów w Te-
akwondo Olimpijskim, 
• Rafał Krajewski (Jurand) – złoto  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w piłce ręcznej. Kadra Polski,
• Rafał Grzybowski (Jurand) – złoto  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w piłce ręcznej. Kadra Polski,
• Maciej Pilitowski (Jurand) – złoto  
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w piłce ręcznej. Kadra Polski,
• Katarzyna Brulewicz (Mazovia) – 
złoto w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w podnoszeniu ciężarów,
• Jarosław Gawlik (Orka) – srebro  
w Mistrzostwach Polski Juniorów 
Młodszych w pływaniu.

Kwiaty i podziękowania za za-
kończoną sukcesem pracę otrzyma-
li też trenerzy wyróżnionych: Michał 
Korzybski (Matogi), Wojciech Gesek, 
Bartosz Ostrowski i Marek Sachma-
ciński (Mazovia), Paweł Rabczewski 
(Klub Niepełnosprawnych), Dariusz 
Płoski (Promyk), Arkadiusz Cheł-
miński (Jurand) i Michał Chlastosz 
(Orka). 

red.

Interpelacje radnych
Andrzej Rolbiecki poprosił o zainstalowanie barier ochronnych dla osób niepeł-
nosprawnych przy wejściu na farne wzgórze od ul. Sienkiewicza. Zaproponował, 
żeby po śmierci lub przeprowadzce do innych zasobów mieszkaniowych lokatora 
mieszkania komunalnego ze wspólnym korytarzem nikogo nie dokwaterowywać do 
rodziny, która pozostała. Radny postuluje lepsze oświetlenie tych punktów miasta, 
gdzie przebywa dużo ludzi. Zwrócił się też do Komendanta Policji o zakupienie ka-
mizelek odblaskowych z myślą o edukacji pieszych i rowerzystów. 
Stanisław Kęsik zapytał o dostępność mieszkańców do przedszkoli. W kontekście 
projektowanej nowej ulicy, która ma połączyć w przyszłości ul. 17 Stycznia ze Stra-
żącką radny chciał się dowiedzieć, czy Strażacka będzie przejezdna dla samocho-
dów powyżej 12 t, czy pojawią się spowalniające progi i chodnik po drugiej stronie 
ulicy oraz zjazdy na parking na działce CKiSz. Zapytał też prawników Urzędu, czy 
członek zarządu spółki miejskiej może być jednocześnie członkiem zarządu innej 
spółki, przedsiębiorstwa, bądź firmy konkurencyjnej do tej spółki. 
Józef Borkowski zapytał, czy w tym roku miasto wystąpi z wnioskiem do depar-
tamentu funduszy mieszkaniowych BGK w Warszawie i będzie ubiegać się o dofi-
nansowanie budownictwa socjalnego .
Grażyna Derbin przypomniała, że ostatnio na ul. Żeromskiego i Baczyńskie-
go pojawiły się progi spowalniające, o które zabiegali mieszkańcy i zapytała,  
czy w najbliższym czasie przewiduje się więcej progów na innych ulicach. Radna 
zauważyła, że w pasie drogi krajowej nr 50 przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 
pojawiły się nowe drzewa, prawidłowo zabezpieczone przed wandalami i chciała 
się dowiedzieć, czy na innych ulicach też będą nowe nasadzenia.
Elżbieta Latko poddała pod rozwagę, żeby w przypadku firm, które nierze-
telnie wykonują swoje usługi (chodzi o budowę dróg) skorzystać z przepisu art. 
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych i wykluczyć je  
z przetargu. Zasygnalizowała też, że w niektóre dni na wielu ulicach nie włącza się 
sygnalizacja świetlna. Sytuacja powtarza się mimo zgłoszeń na pogotowie energe-
tyczne.
Paweł Rabczewski przekazał prośbę mieszkańców ul. Żeromskiego o zakaz wjaz-
du tirów do godziny ósmej rano. Przy tej ulicy mieści się zakład mięsny, gdzie 
przyjeżdżają samochody ciężarowe: blokują wyjazdy z prywatnych posesji na tej 
wąskiej ulicy, chłodnie hałasują. 
Zenon Stańczak zauważył, że wszyscy chcą teraz jeździć ul. Witosa i spytał, czy 
będzie szansa na przejazd tą ulicą przez skrzyżowanie z ul. Rzeczkowską bezpo-
średnio na osiedle domów TBS, aby ominąć ruchliwe ulice: Płońską, czy Armii 
Krajowej.

oprac. E.B.

Wszystkim osobom, które wybierają się do Urzędu Miasta, by załatwić swoją 
sprawę przypominamy, że na stronie internetowej urzędu www.um.ciechanow.
pl znajduje się bardzo czytelny i funkcjonalny Poradnik interesanta. Można 
w nim znaleźć wykaz spraw, jakimi zajmują się poszczególne wydziały urzę-
du, a także specjalne karty zawierające wyczerpujące informacje dla petentów.  
Z Poradnika interesanta można dowiedzieć się do kogo zwrócić się ze swoim proble-
mem, ile czasu potrwa jego załatwienie, jakie należy złożyć dokumenty, jakie trzeba 
wnieść opłaty. Z poradnika można też pobrać niezbędne formularze. Skorzystanie  
z tego dobrego źródła informacji przed udaniem się do Urzędu znacznie skróci 
czas poświęcony na załatwienie sprawy. red.

Skorzystaj z Poradnika interesanta

Wybór ławników – sprostowanie
W poprzednim numerze Gazety Samorządu Miasta (nr 10/186) zamiast na-
zwisk osób wybranych na ławników na kadencję 2008-2011 podaliśmy listę 
wszystkich kandydatów. Ostatecznie na XV sesji Rady Miasta powołano na-
stępujących ławników: 
 - Sąd Rejonowy w Ciechanowie – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych – Stanisław Chmieliński, Katarzyna Dzilińska, Teresa Kownacka, 
Jadwiga Kwaśniewska, Hanna Lubczyńska, Barbara Skawińska, Wiesława 
Stańczak, Katarzyna Zmudczyńska i Barbara Żelech. 
 - Sądu Rejonowy w Ciechanowie – Maria Dalecka, Ewa Jankowska, Stani-
sława Jędrzejczak, Lech Komenda, Elżbieta Lizak i Irena Skwarska. 
 - Sądu Okręgowego w Płocku – Elżbieta Majewska, Anna Nowak i Maria 
Wróblewska.      

Za pomyłkę przepraszamy.

Od lewej: I. Omiecińska, P. Pełka, M. Rytkowski i A. Niski

mieszkańców naszego miasta. Niewi-
doczne, a warte fortunę.

Ewa Blankiewicz

Dokończenie ze str. 6

Podczas XVI sesji Rada Miasta negatywnie zaopiniowała otwarcie w Ciecha-
nowie salonu gier na automatach. Jacek Gasik, dyrektor generalny warszawskiej 
spółki Club 777 Sp. z o.o. – potencjalnego inwestora, był obecny na obradach, 
ale radni nie mieli do niego pytań. Nie było też dyskusji. Przeciwko salonowi, 
który spółka chciała ulokować przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych, głoso-
wało 11 radnych, 7 było „za”, 1 wstrzymał się od głosu. Tym samym Rada Mia-
sta po raz trzeci odrzuciła pomysł zlokalizowania w naszym mieście hazardowej 
inwestycji. E.B.

Trzecie „nie” dla salonu gier

Za pytaliśmy prezydeta Wal-
demara Wardzińskiego, jakie zada-
nia z planu modernizacji i rozbudo-
wy miejskiej sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej rozpoczną się w 
2008 roku. – Zaczynamy od bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w ul. 
Wojska Polskiego, Przasnyskiej  
i Gruduskiej. Prace powinny ruszyć  
w kwietniu. W zależności od tego, jak 
szybko będzie można złożyć wniosek 
o unijne dofinansowanie, chcieliby-
śmy rozpocząć też budowę kanalizacji 
deszczowej i wymianę sieci kanaliza-
cyjnej w ul. Warszawskiej – informu-
je prezydent.
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Podatek od nieruchomości
1. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m

2 
powierzchni użytkowej 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  
– 17,46 zł od 1

2 
użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,86 zł od 1m

2 
powierzchni użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,72 zł od 1m

2 
 powierzchni użytkowej

e) pozostałych – tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,03 zł  
od 1 m

2 
powierzchni użytkowej

- garaże wolnostojące – 3,10 zł od 1 m
2 

powierzchni użytkowej 
-
 

kuchnie letnie oraz budynki gospodarcze lub ich części służące jako skład opału  
do 35 m

2
– 3,10 zł od 1 m

2 
powierzchni użytkowej 

2. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,61 zł od 1m 

2 
powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  
– 3,74 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m

2 
powierzchni

3. od budowli - 2 % ich wartości

Zwalnia się w całości od podatku od nieruchomości:
a) nieruchomości lub ich części, stanowiące własność ociemniałych inwalidów niezdol-
nych do samodzielnej egzystencji, z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci po-
siadające własne źródło utrzymania, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej
b) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność/współwłasność Gminy Miej-
skiej Ciechanów, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3  
i 4 ustawy o podatkach i opłatach.

Podatek rolny
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego – 39 zł za 1dt. Po-
datek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 97,50 zł, natomiast podatek rolny z 1 ha 
fizycznego 195 zł. Przy zastosowaniu maksymalnej ceny żyta (58,29 zł za 1 dt) podatek  
z 1 ha przeliczeniowego wyniósłby 145,72 zł, a z ha fizycznego 291,45 zł. Mimo znaczącej 
obniżki ceny żyta wysokość podatku rolnego wzrosła o 39,88% w stosunku do wysokości 
podatku rolnego w 2007 r.

Podatek leśny
Cena sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego – 147,28 zł  
za 1 m

3
. Podatek leśny w 2008 r. wynosi 32,40 zł.

Podatek od posiadania psów
Roczna stawka podatku wynosi: 
 –  od pierwszego posiadanego psa –  40 zł
 –  od każdego następnego  –  20 zł
Zwolnieniu z podatku od jednego psa podlegają emeryci i renciści prowadzący samodziel-
nie gospodarstwo domowe, z którymi nie zamieszkują wspólnie dorosłe dzieci oraz psa 
zakupionego w roku budżetowym 2007 ze schroniska w Pawłowie. 
Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca każde-
go roku.

Stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   – 550 zł 
- z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych  – 390 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie   – 760 zł
- z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych – 540 zł
c) powyżej 9 ton do 12 ton    – 850 zł
- z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych – 600 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem 
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
1) o liczbie osi - dwie
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton – 878 zł
b. równej lub wyższej niż 15 ton    – 908 zł
2) o liczbie osi - trzy
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton – 908 zł
b. równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton – 1078 zł
c. równej lub wyższej niż 25 ton    – 1116 zł
3) o liczbie osi - cztery i więcej                                 
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton – 1070 zł
b. równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton – 1760 zł
c.  równej lub wyższej niż 31 ton    – 1776 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopusz-

Podatki i opłaty w 2008 roku

czalnej masie całkowitej pojazdu:
1). o liczbie osi - dwie
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton  – 984 zł
b. równej lub wyższej niż 15 ton    – 1330 zł
2). o liczbie osi - trzy
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton  – 1016 zł
b. równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton  – 1676 zł
c. równej lub wyższej niż 25 ton    – 1700 zł
3). o liczbie osi - cztery i więcej                                 
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton  –  1176 zł
b. równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton  –  2112 zł
c. równej lub wyższej niż 29 ton    –  2526 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) od 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie   –  658 zł
- z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych  –  460 zł
b) powyżej 5,5  tony do 9 ton  włącznie   –  984 zł
- z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych  –  688 zł
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton   –  1312 zł
- z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych  –  918 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
1/ o liczbie osi – dwie 
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton  –  1316 zł
b. równej lub wyższej niż 31 ton    –  1500 zł
2/ o liczbie osi – trzy i więcej
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton   –  1394 zł
b. równej lub wyższej niż 40 ton                                        –  1832 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  
z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdu:
1). o liczbie osi – dwie
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton                   –  1550 zł
b. równej lub wyższej niż 31 ton                                            – 1994 zł
2/ o liczbie osi – trzy i więcej
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton                   –  1950 zł
 b. równej lub wyższej niż 40 ton                                                       –  2580 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do mniej niż 12 ton        – 332 zł
 
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uzna-
nym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalnością rolniczą pro-
wadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu:
1). o liczbie osi – jedna
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton  –  322 zł
b. równej lub wyższej niż 25 ton    –  340 zł
2). o liczbie osi – dwie
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton  –  520 zł  
b. równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton  –  904 zł
c. równej lub wyższej niż 38 ton    –  1222 zł
3) o liczbie osi – trzy i więcej
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton  –  718 zł
b. równej lub wyższej niż 38 ton    –  1004 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 całko-
witą:
1). o liczbie osi – jedna
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton  –  408 zł
b. równej lub wyższej niż 25 ton    –  598 zł
2). o liczbie osi – dwie
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton  –  614 zł 
b. równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton  –  1372 zł 
c. równej lub wyższej niż 38 ton     –  1806 zł
3). o liczbie osi – trzy i więcej
a. równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton  –  1002 zł
b. równej lub wyższej niż 38 ton    –  1360 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc     –  414 zł
– posiadających katalizatory    –  290 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc   –  780 zł
–  posiadających katalizatory    –  550 zł
c) powyżej 30 miejsc     –  1718 zł
– posiadających katalizatory    –  1204 zł
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Studencka brać UTW
Mija drugi rok działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, utworzonego przy współpracy Urzędu Mia-

sta i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Ta cenna, finansowana przez miasto inicjatywa cieszy się nie-
słabnącym powodzeniem wśród studentów powyżej 50 roku życia. 

W zakończonej kilka dni temu II 
edycji UTW uczestniczyło 90 studen-
tów. Ci pełni energii i ciekawi życia 
ludzie zgodnie twierdzą, że młodość 
to sprawa psychiki a nie biologiczne-
go wieku człowieka. Dziś coraz mniej 
zdumienia budzi osiemdziesięciolat-
ka korzystająca z dobrodziejstw inter-
netu, ucinająca pogawędkę ze znajo-
mymi za pośrednictwem popularnego 
wśród młodzieży Gadu Gadu lub Sky-
pa. TWP musiało przygotować na-
prawdę dobrą ofertę edukacyjną dla 
tak energicznych, idących z duchem 
czasu studentów. W bogatym harmo-
nogramie uniwersyteckich zajęć zna-
lazły się cykle wykładów na temat 
współczesnego świata (o religiach i 
kulturach świata, złotnictwie i jubi-
lerstwie), profilaktyki zdrowotnej (o 
chorobach uzależnionych od stylu ży-

cia, profilaktyce 
nadciśnienia i cu-
krzycy, ziołolecz-
nictwie i o tym 
jak być spraw-
nym i zdrowym). 
Jednym z wykła-
dowców uniwer-
sytetu był także 
prezydent Walde-
mar Wardziński, 
który w cyklu za-
jęć „Ciechanów 
wczoraj i dziś” 
mówił o strategii 
rozwoju Ciecha-
nowa. Nie zabrakło też spotkań inte-
grujących studencką brać – wspólne-
go grzybobrania i wyjazdu do teatru. 
W czasie roku akademickiego chęt-
ni mogli uczyć się języków obcych, 

Historyk jest jak detektyw
„Śladami zbrodni” – taki tytuł nosi projekt edukacyjny adreso-

wany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, opra-
cowany przez Biuro Edukacji Publicznej warszawskiego oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. Program ma na celu odnalezienie, 
udokumentowanie oraz upamiętnienie miejsc martyrologii Polaków 
prześladowanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa w la-
tach 1944-89. W szkoleniu metodologicznym na ten temat, zorgani-
zowanym 11 października w ciechanowskim ratuszu przez IPN oraz 
Urząd Miasta, wzięło udział 21 nauczycieli, głównie historyków. 

– Bez zrozu-
mienia najnowszej 
historii Polski,  
w tym pierwszego 
okresu wprowa-
dzania władzy lu-
dowej, trudno tak 
wychować mło-
dych ludzi, żeby 
świadomie uczest-
niczyli w życiu 
publicznym. To 
pionierski pro-
jekt – mówi jego 
współautorka i za-
razem prowadząca 
szkolenie Monika Koszyńska z IPN. 
– Zapraszamy nauczycieli do jego re-
alizowania wspólnie z uczniami. Za-
daniem uczniów biorących udział  
w projekcie ma być zgromadzenie ma-
teriałów dokumentalnych: fotografii, 
nagrań audio oraz wideo, relacji ofiar i 
świadków. – Chcemy, żeby uczniowie 
poznali tę część historii, która działa 
się często na wyciągnięcie ręki, blisko 
miejsc, gdzie mieszkają – wyjaśnia  
M. Koszyńska. Projekt proponuje nie-
typowe działania, bliskie dziennikar-
stwu śledczemu czy pracy kryminolo-
ga. Uczniowie powinni trafić na trop 
wydarzeń sprzed lat i ruszyć ich śla-
dem. Zupełnie jak historycy IPN, któ-
rych praca przypomina często działa-
nia detektywa. To znacznie ciekawsze, 
niż typowa lekcja. 

Uczniowie mogą uczestniczyć w 
projekcie indywidualnie lub grupowo 
pod opieką nauczyciela, współpra-
cować m.in. z IPN, władzami samo-

rządowymi, muzeami, Światowym 
Związkiem Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Rezultaty ich pracy trafią na stro-
nę internetową IPN, a najlepsze pro-
jekty – do przygotowywanego przez 
Instytut albumu.

Uczestnicy szkolenia otrzyma-
li materiały potrzebne do ich prze-
prowadzenia zajęć oraz nowatorskie 
scenariusze lekcji (zawierają m.in. 
pomysły gier symulacyjnych). Jacek 
Pawłowski, historyk z Gimnazjum  
Nr 4 jest pod wrażeniem projektu 
„Śladami zbrodni”. – Jest fantastycz-
ny, likwiduje białe plamy w najnow-
szej historii Polski. Chciałbym zre-
alizować ten projekt. To jest niełatwe, 
ambitne zadanie, ale dla uczniów bar-
dzo interesujące. Samo szkolenie też 
było ciekawe. Potrzeba nam materia-
łów dotyczących lat po II wojnie świa-
towej. Sporo dobrych materiałów dy-
daktycznych i biuletynów dostajemy  
z IPN – mówi Jacek Pawłowski.

E.B.

Konferencja  
o zgubnych skutkach palenia

29-30 listopada nowy gmach PWSZ w Ciechanowie zgromadził 
215 uczestników X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej im. prof. Franciszka Venuleta „Tytoń albo Zdrowie”. Przy-
jechali tu z całej Polski przedstawiciele wielu dziedzin nauki i za-
wodów: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, pedagodzy, socjolodzy, 
psycholodzy, terapeuci, księża, politycy, samorządowcy, ekonomiści, 
dziennikarze, nauczyciele akademiccy i studenci. 

Wykład inauguracyjny Palenie ty-
toniu stale przyczyną Nr 1 przedwcze-
snej umieralności wygłosił prof. dr 
hab. med. Witold Zatoński, kierownik 
Zakładu Epidemiologii i Prewencji 
Nowotworów, Centrum Onkologii-In-
stytutu w Warszawie, Prezes Fundacji 
„Promocja Zdrowia”. Wśród wykła-
dowców nie zabrakło również prof. 
Jerzego Woya-Wojciechowskiego, 
prezesa Polskiego Towarzystwa Le-
karskiego, prof. Jerzego Marcinkow-
skiego, kierownika Zakładu Higieny 
Katedry Medycyny Społecznej Uni-
wersytetu Medycznego, prof. Doroty 
Góreckiej, kierownika II Kliniki Cho-
rób Płuc, Instytutu Gruźlicy i Chorób 

Płuc w Warszawie oraz wielu innych 
wybitnych ludzi nauki, zajmujących 
się zdrowiem publicznym, działania-
mi antytytoniowymi w Polsce.

Podczas dwóch dni konferencji 
poruszono wiele ważnych tematów. 
Mówiono o skali biernego palenia 
dzieci, nikotynizmie u kobiet ciężar-
nych, gimnazjalistów i studentów, 
roli rodziny, w której dziecko nieste-
ty najczęściej po raz pierwszy styka 
się z nałogiem. Podczas konferencji 
skupiono się także na metodach profi-
laktyki i leczenia choroby tytoniowej 
oraz edukacji zdrowotnej. Zaprezen-
towano 10 lat pracy Telefonicznej Po-
radni Pomocy Palącym (1996-2006). 

Przedstawiono Program Prewencji 
Pierwotnej Nowotworów w Polsce 
i Program przeciwdziałania powro-
towi do palenia papierosów przez 
kobiety, które w ciąży zerwały  
z nałogiem. Uczestnicy Konferen-
cji podpisali List Otwarty do Parla-
mentarzystów Sejmu RP, w którym 
ócili się o jak najszybsze wprowa-
dzenie bezwzględnego, całkowitego 
zakazu palenia tytoniu w miejscach 
publicznych i w środowiskach pra-
cy. Podczas drugiego dnia konfe-
rencji wręczono nagrody laureatom 
konkursu plastycznego „Polska bez 
dymu tytoniowego”. Na konkurs 
wpłynęły 43 prace. Pierwsze nagro-
dy otrzymali: Olga Kierzkowska  kl. 
V a, SP nr 4 w Ciechanowie (kate-
goria Szkoły Podstawowe), Anna 
Grudzińska  kl. III a,  Gimnazjum 
Nr 3 w Ciechanowie (Gimnazja).

red.

Szkolenie prowadziła M. Koszyńska (pierwsza z lewej)

Prof. W. Zatoński wręcza Złotą Honorową 
Odznakę Fundacji ,,Promocja Zdrowia”  
M. Zagrobie

uczestniczyć w zajęciach komputero-
wych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych 
na basenie. Na działalność UTW mia-
sto przeznaczyło kwotę 11 tys. zł.

A.G.

Frekwencja na wykładach stuprocentowa

Legalne choinki
W dniach 18-22 grudnia Straż 

Miejska we współpracy ze Strażą Le-
śną oraz policją przeprowadziła akcję 
pod kryptonimem „Choinka”. Kontro-
lowano sprzedawców choinek na tere-
nie targowisk miejskich. Plantatorzy  
i pośrednicy musieli udowodnić legal-
ność posiadania drzewek. Od planta-
torów wymagano potwierdzenia pro-
wadzenia plantacji, od pośredników 
– dokumentów potwierdzających pro-
wadzenie działalności gospodarczej 
oraz dowodu zakupu drzewek.

Akcja „Fajerwerki”
Przed końcem tego roku strażnicy 

i policjanci będą kontrolować ciecha-
nowskie targowiska i sklepy, prowa-
dzące sprzedaż wyrobów pirotechnicz-
nych. Artykuły te, jako niebezpieczne, 
nie mogą być sprzedawane osobom 
nieletnim. Zgodnie z przepisami taki 
czyn jest przestępstwem zagrożonym 
karą grzywny, ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności do 2 lat.
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Zapowiedzi kulturalne
– STYCZEŃ

Z życia szkół  
i przedszkoliCiekawą lekcją pra-

cy samorządu była gru-
dniowa wizyta młodzie-
ży z Gimnazjum Nr 2.  
W siedzibie władz mia-
sta uczniów powitała 
Ewa Gładysz, zastępca 
prezydenta Ciechano-
wa. Młodzi ludzie mieli 
mnóstwo pytań. Intere-
sowało ich jakimi spra-
wami zajmują się władze 
miasta i jakie są plany 
rozwoju Ciechanowa. 

 

Młodzież z wizytą w ratuszu

  Gości miał także zastęp-
ca prezydenta Cezary 
Chodkowski. Uczniowie 
z Gimnazjum TWP ob-
darowali władze miasta 
wykonanym przez siebie 
portretem marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego z wą-
sami w kolorach naszej 
narodowej flagi. Była to 
pomysłowa forma po-
dziękowania za pomoc 
w zorganizowaniu Para-
dy Niepodległości.

red.

Wieczór poezji w SP Nr 5
11 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się wieczór poezji 

Władysława Broniewskiego. Uczniowie recytowali wiersze swego pa-
trona. Była to też okazja do przypomnienia sylwetki poety. 

W. Broniewski urodził się  
17 grudnia 1897 r. w Płocku. Dorastał 
w domu o tradycjach patriotycznych, 
poświadczonych udziałem w powsta-
niach 1831 i 1863 roku. Ojciec zmarł, 
gdy miał 5 lat. Trud utrzymania i wy-
chowania Władysława i dwóch star-
szych sióstr spadł na barki matki oraz 
babki Jadwigi Lubowidzkiej. Pierwszy 
tomik poezji Broniewskiego zatytuło-
wany „Wiatraki” ukazał się w 1925 r. 
Poeta zmarł na raka krtani 10 lutego 
1962 r. Pozostawił po sobie ogromny 

dorobek literacki. Podczas wieczoru 
przeprowadzony został  konkurs po-
ezji, w którym uczestniczyli ucznio-
wie klas III-VI. W kategorii klas 
III-IV najlepiej w konkursie wypadł 
Jędrzej Pawłowski, II miejsce zajęła 
Marta Skrzypczyńska, a III miejsce  
– Aleksandra Guzdraj. W kategorii 
klas V-VI wygrała Marcelina Goź-
dziewska, drugie miejsca zajęli Aga-
ta Ceranowska i Konrad Rutkowski,  
a trzecie – Klaudia Borkowska i Juli-
ta Welec.

red.

Dzień Walki z AIDS  
w Gimnazjum Nr 1

1 grudnia uczniowie Gimnazjum 
Nr 1 po raz trzeci obchodzili Świa-
towy Dzień Walki z AIDS. Pieczę na 
przedsięwzięciem sprawował Klub 
Młodego Europejczyka, działający 
pod opieką Barbary Zawadzkiej i Re-
naty Gałeckiej. W tym dniu uczniowie 
wraz z nauczycielami i dyrekcją nosili 
czerwone wstążeczki, będące symbo-
lem walki z AIDS. Na terenie szkoły 
rozłożone były broszury informujące 
o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą 
wirus HIV. 

Mikołajki w schronisku
Od kilku lat Gimnazjum Nr 3 

uczestniczy w akcji „Pełna miska dla 
schroniska”. Uczniowie spontanicznie 
reagują na apel o pomoc dla bezdom-
nych zwierząt, przynosząc żywność 
lub inne potrzebne przedmioty. Co-
rocznie dwie klasy, które zbiorą naj-
więcej darów dla bezdomnych psów 
odwiedzają schronisko w Pawłowie. 
W tym roku dary serca przekazały kla-
sy Ig i IIh. Uczniowie na własne oczy 
zobaczyli, w jakich warunkach żyją 
podopieczni schroniska. Współczując 
porzuconym zwierzakom, zadeklaro-
wali regularną pomoc w tego typu ak-
cjach. Udział w tym przedsięwzięciu 
uczy młodych ludzi wrażliwości i od-
powiedzialności za drugą istotę. 

Pomoc dla Wiktorii 
W ciechanowskich szkołach zor-

ganizowano zbiórkę pieniędzy dla 
jeszcze nienarodzonej Wiktorii, u któ-
rej wykryto wrodzoną wadę serca 
HLHS. Dziewczynka będzie musia-
ła przejść trzy bardzo ciężkie opera-
cje. Ich łączny koszt to blisko 60 000 
euro. Rodziców dziecka – studentów  
z Krakowa nie stać na pokrycie kosz-
tów operacji. Jeśli dziewczynka nie 
zostanie zoperowana – umrze. Infor-
macje o tym jak można pomóc Wik-
torii znajdują się na blogu sercewikto-
rii.blog.onet.pl. Numery kont na które 
można wpłacać pieniądze można tak-
że znaleźć na stronie sercewiktorii.
blog.onet.pl. Dotychczas uczniowie 
ciechanowskich szkół i studenci ofia-
rowali 904 zł.

Słodka akcja 
charytatywna 

12 grudnia na terenie Zespołu 
Szkół Nr 1 odbywa się akcja charyta-
tywna „Słodka kawiarenka”. W szko-
le sprzedawane były ciasta upieczone 
przez uczniów. Smakołyki kupować 
mogli wszyscy, którym bliska jest 
idea akcji. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony zostanie na potrzeby Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 
Gołotczyźnie oraz schronisko dla bez-
domnych zwierząt w Pawłowie.

red.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
W 1902 roku w czasie polowania prezydent USA Teodor Ro-

osvelt zlitował się nad małym niedźwiadkiem i ocalił mu życie. Wieść 
się rozniosła i pewien sprytny sklepikarz z Nowego Jorku rozpoczął 
produkcję pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy (zdrobnia-
le od Teodor). Nazwa ta w języku angielskim została określeniem 
wszystkich misiów. 

W stulecie tych wydarzeń w 2002 
roku 25 listopada ustanowiono Świa-
towym Dniem Pluszowego Misia. To 
święto obchodzą wszyscy, dla których 
miś pozostaje najważniejszą zabawką 
w życiu – zawsze pociesza, dodaje otu-
chy. Po prostu jest, kiedy go potrzebu-
jemy. To święto w Ciechanowie jest 
też  okazją do promocji czytelnictwa  

i biblioteki. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Ciechanowie obchodzo-
ne było ono po raz drugi. W wypoży-
czalniach urządzono wystawki książek 
o misiach. Te prezentacje pluszaków 
przez miesiąc zamieszkały w biblio-
tekach. Odwiedzały je przedszkolaki, 
które usłyszały, że misiowy świat nie 
kończy się na Kubusiu Puchatku i Mi-
siu Uszatku. Jest jeszcze Paddington, 
Remiś, Nalle i wielu innych mruczą-
cych przyjaciół. Była okazja do gło-
śnego czytania, rozmów o misiach 
swoich i cudzych, o wydarzeniach,  
z którymi misie się kojarzą. MBP za-
mierza co roku świętować Dzień Plu-
szowego Misia – bo to święto jak żad-
ne inne spodobało się czytelnikom.

red.

Uczniowie Gimnazjum Nr 2

•12. I. godz. 18.00 – koncert nowo-
roczny Gala’2008 /sala widowiskowa 
CKiSz/

• do 4.I – akwarele słowackiego artysty 
Pavola Muška /Galeria „C” CKiSz/
• 11.I. godz.18.00 – wernisaż wystawy 
malarstwa Marii Fabioli Mazanow-
skiej /Galeria „C” CKiSz/
• I – wystawa pokonkursowa „Szopka 
Bożonarodzeniowa i Karta Światecz-
na” /Galeria „Na Pięterku” CKiSz/
• I – wystawa „W kręgu mazowiec-
kich ziemian na przełomie XIX i XX 
wieku” /Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej/
• I – z cyklu „Wielcy Polacy na Ma-
zowszu” wystawa poświęcona Marii 
Skłodowskiej-Curie /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/
• I – wystawa „Strój szlachecki i jego 
elementy” /Dworek A. Bąkowskiej  
w Gołotczyźnie/

• W styczniu na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy: „Złoty 
kompas”, „Asterix na Olimpiadzie”.

oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

Wystawa  
słowackiego 
akwarelisty

13 grudnia w Galerii „C” 
CKiSz otwarta została wysta-
wa słowackiego akwarelisty 
i fotografika Pavola Muški. 
Autora intrygujących prac 
nie było na wernisażu. Obecni 
byli za to przedstawiciele am-
basady słowackiej. 

Artysta urodził się w 1949 
roku. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Bratysławie. Mieszka 
i tworzy w Kisuckým Novým Me-
stie. Za swoje prace otrzymał liczne 
nagrody i wyróżnienia. Zaprezen-
towane w Ciechanowie akwarele 
są indywidualnym spojrzeniem na 
pejzaż. – Każdy, kto nazywa się ma-
larzem wie, że akwarele maluje się 
na mokrym papierze i robi się to za 
jednym razem. Pavol Muška czyni 
to przez tydzień albo dwa tygodnie, 
co jest ciekawe, ale bardzo trudne – 
powiedział na otwarciu ekspozycji 
zastępca dyrektora CKiSz Marek 
Zalewski. Wystawa będzie czynna 
do 4 stycznia.

red.

T. Chodkowski wśród uczniów Gimnazjum TWP
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VIII Turniej Mikołajkowy
W dniach 30 listopada – 2 grudnia w Ciechanowie odbył się VIII 

Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców. Mecze zostały roze-
grane w hali SP Nr 4 i SP Nr 7. Organizatorem turnieju był Miejski 
Klub Sportowy „Jurand”.  

W kategorii młodzików (rocz-
nik 1994) do rywalizacji przystąpiło  
12 drużyn. Najlepiej zaprezentowali 
się ciechanowianie. Podopieczni Ar-
kadiusza Chełmińskiego w drodze do 
pierwszego miejsca pokonali UKS 
Conradem II Gdańsk (22:10), Victo-
rię Tomaszów Mazowiecki (17:12), 
Agrykolę Warszawa (23:11) i UKS 
Elektronik I Łódź (14:11). Nieco sła-
biej zaprezentował się w tej samej 
grupie wiekowej Jurand II, który zajął 
9. miejsce. 

W kategorii juniorów młodszych 

(rocznik 1992) zmierzyło się ze sobą  
10 zespołów. Najlepszy okazał się 
MOS Wrocław. Drugie miejsce za-
jął UKS Spartakus z Zielonej Góry, 
a trzecie – MKS Jurand Ciechanów. 
Zawodnicy trenera Zbigniewa Czaj-
kowskiego przegrali pierwszy mecz 
ze Spartakusem Zielona Góra (16:30). 
Cztery kolejne wygrali: z Łukowią 
Łuków (32:12), z Agrykolą Warsza-
wa II (22:10), Słonecznym Stokiem 
Białystok (27:20) i UKS Sprint Ulan-
Majorat (25:17). W finale przegrali  
z MOS Wrocław (13:24).              red.

Urodziny 100-latki

Urodziła się w 1907 r. w Woli Ka-
nigowskiej. Mieszkała w Czarnocin-
ku, gdzie znajdował się jej rodzinny 
majątek. W 1931 roku wyszła za mąż  
i przeprowadziła się do Warszawy. 
Urodziła dwóch synów: Jerzego i Ja-
nusza. Z czasem doczekała się 4. wnu-
ków i 8. prawnuków. Lata II wojny 
światowej spędziła w miejscowości 
Modła, a w 1945 r. osiadła na stałe  
w Ciechanowie. 24 lata temu owdo-
wiała. Przez większość życia praco-

wała w domu i zajmowała się wy-
chowaniem dzieci. Mimo sędziwego 
wieku jest w imponującej kondycji  
i cieszy się dobrym humorem. Rodzi-
nę ma w Warszawie. Na co dzień po-
maga jej zaprzyjaźniona opiekunka.   

W dniu 100. urodzin do jubilatki 
z gratulacjami i życzeniami pojecha-
ła delegacja Urzędu Miasta. Zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz wręczyła 
Pani Teodozji kwiaty i płaskorzeźbę 
Jana Pawła II. K.D.

50 lat wspólnej drogi przez życie
8 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślu-

bu świętowali Państwo Krystyna i Jan Kwiatkowscy. Pobrali się  
24 czerwca 1957 roku. Są mieszkańcami Ciechanowa. 

Pani Krystyna urodziła się w 1937 
r. w Warszawie. W latach 1955-1981 
pracowała w ciechanowskim oddzia-
le Narodowego Banku Polskiego. Pan 
Jan urodził się w 1931 r. Jego ostatnim 
miejscem pracy był Zakład Transpor-
tu Mleczarskiego Ciechanowie. Został 
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 
40-lecia Polski Ludowej oraz licznymi 
odznaczeniami i dyplomami resorto-
wymi. Para wychowała 3. dzieci, do-
czekała się 7. wnucząt i 1. prawnuka. 

Jubilaci otrzymali medal „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 
list gratulacyjny. Zastępca prezyden-

ta Ewa Gladysz 
wręczyła im 
też pamiątko-
wą płaskorzeź-
bę z popiersiem 
papieża Jana 
Pawła II. Uro-
czystość uatrak-
cyjniły lamp-
ki szampana, 
kwiaty i życze-
nia na kolejne 
wspólne lata.

K.D.

Młodzicy MSK Jurand Ciechanów

Jubileusze małżeńskie
Pary, które przeżyły ze sobą 50 lat w związku małżeńskim i z tej okazji 

chcą mieć zorganizowaną uroczystość prosimy o zgłoszenie się do Urzędu 
Stanu Cywilnego (Pl. Jana Pawła II 6, tel. 674 92 10).  

Państwo Krystyna i Jan Kwiatkowscy

11 grudnia setne urodziny świętowała Teodozja Tyszka. Dostoj-
na jubilatka od 62. lat jest mieszkanką Ciechanowa.

Grudzień w miejskich inwestycjach
Koniec roku to dla Wydziału Inwestycji gorący okres rozliczeń 

wykonanych zadań. Spływają faktury za wykonane i odebrane robo-
ty. W tym miesiącu zakończyło się kilka ważnych inwestycji. Odebra-
no fragment ulicy Willowej o nawierzchni z kostki betonowej wraz  
z obustronnym chodnikiem i wjazdami na prywatne posesje. Po-
wstała kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Nowokolejowej  
i Ostatni Grosz. Zamontowano 5 lamp ulicznych na ulicy Kąckiej.

Zmodernizowano także oświetle-
nie w parku J. Dąbrowskiego. Położo-
no tam 610 m linii zasilającej i usta-
wiono 11 parkowych latarń. od strony 
mostu 3 Maja w kierunku Centrum 
Kultury i Sztuki. Inwestycja koszto-
wała władze miasta ok. 80 tys. zł. To 
dalszy ciąg prac rozpoczętych w 1995 
roku (zostało  wówczas zamontowa-
nych 11 lamp).

W Wydziale trwają teraz prace nad 

dokumentacją na budowę ulic Ogro-
dowej, 11 Listopada, Nowozagumien-
nej i Parkowej. Przygotowywana jest 
koncepcja drogi, która ma połączyć 
ul. Strażacką z ul. 17 Stycznia. Nowa 
ulica znacznie poprawi komunikację 
w centrum miasta. Pracownicy Wy-
działu pracują już też nad koncepcją 
wewnętrznej pętli łączącej wszystkie 
dzielnice miasta (drogi krajowe nr 50 
i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 

oraz siedem dróg 
powia towych) 
oraz układu dróg 
rowerowych w 
C i e c h a n o w i e . 
Planowane ścież-
ki rowerowe są 
integralną czę-
ścią Projektu Sie-
ciowego Zielony 
Szlak Rowerowy 
Mazowsza i za-
razem ogólnopol-
skiego Programu 
Velopoland.

red.
Nowe lampy w parku J. Dąbrowskiego
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Cytat miesiąca
Urząd Miasta. Na spotkaniu kierowników wydziałów poświęconym  

e-urzędowi przedstawiciel firmy COMARCH prezentuje instalację testową 
elektronicznego obiegu dokumentów. Urzędnicy otrzymują wypunktowane 
założenia prezentacji. Punkt 4 brzmi: Skonfigurowana jest część procesów 
(ścieżek przepływu dokumentów) – procedur wymuszonych opracowanych  
na etapie analizy. Elektroniczny obieg dokumentów od razu stał mi się niezno-
śnie bliski.                                                                                                   E.B.

Chętnych do jazdy na łyżwach nie brakowało

Mikołajki na lodzie
Strzałem w dziesiątkę okazały się „Mikołajki na lodzie” zorganizowane przez 

prezydenta miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy wsparciu tygo-
dnika  „Czas Ciechanowa”. 6 grudnia na uroczystość otwarcia sztucznego lodowiska  
i towarzyszącą jej zabawę przybyło około 1,5 tysiąca dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Lodowisko (o wymiarach 20 x 40 m) wraz z maszyną do czyszczenia lodu 
kosztowało miasto 700 tys. zł. Obiekt znajdujący się  na parkingu przed halą 
sportową przy ul. 17 Stycznia może pomieścić  jednorazowo ok. 100 osób  
i jest czynny w godz. 8.00-13.00 i 15.00-20.00. Ceny biletów: 2 zł (ulgowy), 
4 zł (normalny). Czas pobytu na lodowisku dowolny. Koszt wypożyczenia 
łyżew – 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 

Symboliczną wstęgę przecięli zastępcy 
prezydenta Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski 
oraz dyrektor MOSiR Jerzy Omieciński. Taflę 
lodową poświęcił ks. dziekan Eugeniusz Gra-
czyk. Potem rozpoczęło się szaleństwo na łyż-
wach. Miłośnicy tego sportu mogli za darmo 
spróbować swoich sił. Chętnych nie brakowa-
ło. Podczas zabawy serwowano poczęstunki:  

Urząd Miasta zafundował 

słodycze, „Cedrob” – kiełbaski. Gwoździem im-
prezy był występ uczestników telewizyjnego pro-
gramu „Gwiazdy tańczą na lodzie” – Piotra Zelta  
i Agnieszki Dulej-Urbańskiej. Aktor znany 
z serialu „13 posterunek” i łyżwiarka figuro-
wa (2-krotna wicemistrzyni Polski) wykonali 
dwa układy taneczne, za które zebrali gorące 
oklaski. Zabawa trwała do późnego wieczora.                                                     

Uroczyste przecięcie wstęgi

W akcję zaangażowało się Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych (wła-
ściciel schroniska) we współpracy z 
Urzędem Miasta i Zakładem Komuni-
kacji Miejskiej. Tradycyjnie nad cało-
ścią czuwała Małgorzata Grzelak wraz 
z innymi wolontariuszami. 

6 grudnia 195. lokatorów przytuli-
ska odwiedziło około 600 Mikołajów 
z ciechanowskich szkół i przedszko-
li oraz pobliskich gmin. W tym roku 
zwierzętom pomogły: Miejskie Przed-
szkola Nr 6, 8 i 10, Szkoły Podstawo-
we Nr 3, 4, 5, 6, 7, Społeczna Szkoła 
Podstawowa STO, Gimnazja Nr 1, 2, 3 
i 4, Gimnazjum TWP, Społeczne Gim-
nazjum STO, I i II LO oraz uczniowie 
pobliskich miejscowości – SP w Kra-

W schronisku idą święta…
1150 kg suchej karmy, 400 kg kaszy, 350 kg makaronu,  

120 puszek z jedzeniem, 6 worków chleba oraz koce, miski i smycze  
– to rekordowy bilans Mikołajek przeprowadzonych po raz 11.  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. 

szewie, Gimnazja z Gołymina, Gumo-
wa i Żuromina. Wśród darczyńców 
była zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 
Swój wkład wniosły też osoby prywat-

ne, którym psi los 
nie jest obojętny. 
Przekazane dary 
wzbogacą zimo-
we pożywienie 
zwierząt. 

Uczniom z 
Ciechanowa prze-
jazd autobusami 
zafundował ZKM 
(13 kursów). 
Wszystkim Mi-
kołajom organi-
zatorzy składają 
serdeczne podzię-
kowania.                          

                     K.D.

  Anielski koncert kolęd
W przeddzień finału VIII Europejskich Spotkań Chóralnych od-

bywającego się w Teatrze Wielkim w Warszawie, 8 grudnia w ko-
ściele św. Piotra w Ciechanowie wysłuchaliśmy koncertu jednego ze 
znakomitych uczestników. Był nim chór dziecięcy „Družna Pesen”  
z Bułgarii istniejący od 1969 roku.

Zespół młodych śpiewaków po-
prowadzony przez Metodego Griogo-
rova wykonał charakterystyczne dla 
swojej kultury kolędy. W bogatym re-
pertuarze znalazły się również sztan-
darowe utwory takie jak: 
„Ave Maria” Franza Schu-
berta, „Stabat Mater” Gio-
vanniego Battisty Pergo-
lesiego, czy „Magnificat” 
Jana Sebastiana Bacha. 
Każdą z pieśni publiczność 
przyjmowała ciepłymi bra-
wami. Obecna na koncer-
cie zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz podzięko-
wała artystom za występ, 
który wprowadził nas w 
magiczną atmosferę zbli-

żających się Świat Bożego Narodze-
nia. Koncert doszedł do skutku dzięki 
życzliwości ks. dziekana Eugeniusza 
Graczyka. Ciężar finansowy wziął na 
siebie prezydent miasta.              K.D.

Bułgarski chór „Družna Pesen” 

P. Zelt i A. Dulej-
Urbańska

Młodzież pamiętała o bezdomnych psach

K.D.


