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e-Urząd 
nabiera kształtu

Trwają testy ostatecznej wersji syste-
mu e-Urząd przed jego oficjalnym urucho-
mieniem, planowanym na luty. System 

umożliwi załatwienie 
wielu spraw w Urzę-
dzie Miasta przez 
internet – bez po-
trzeby wychodzenia  
z domu. Osoby, 
które nie mają łą-
cza internetowe-
go mogą skorzystać  
z jednego z 3 in-
fokiosków. Stanę-
ły one w Miejskim 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. 
Sienkiewicza 32D, 
Miejskim Ośrodku 
Sportu i Rekreacji 
przy ul. 17 Stycz-
nia 60B i w Urzę-
dzie Miasta przy ul. 
Wodnej 1. 

Więcej na ten 
temat na str. 4
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„Sponsor Roku”  
dla Metaltechu
Prezydent Ciechanowa po raz piąty przyznał tytuł 

„Sponsora Roku”. Tym razem przypadł on firmie Me-
taltech – Piasecki. W latach ubiegłych zaszczyt-
ne miano sponsora otrzymali: PKO BP, 
Delitissue, Bank Spółdzielczy w Cie-
chanowie oraz Cedrob. W 2008 roku 
Metaltech wspierał finansowo m.in. 
miejskie imprezy: widowisko hi-
storyczne „Powrót Szwoleżerów 
Gwardii” i Koncert Sylwestrowy 
Waldemara Malickiego oraz zorga-
nizowane przez Ciechanowski Lu-
dowy Klub Sportowy „Mazovia” 
Mistrzostwa Polski w Podnosze-
niu Ciężarów. Prezydent Waldemar 
Wardziński wręczył statuetkę „Spon-
sora Roku” 29 stycznia podczas co-
rocznie organizowanego przez Urząd 
Miasta Noworocznego Spotkania 
Przedsiębiorców. Wyróżnienia z racji 
długoletniego wspierania miejskich 
imprez kulturalnych i sportowych 
otrzymali również: Fanar, Ariad-
na Print oraz Ciech-Press. 

E.B.

Po kilku dniach od wprowa-
dzenia strefy płatnego parkowa-
nia wygląda na to, że cel został 
osiągnięty. Zwiększyła się rota-
cja pojazdów. Nie ma problemów 
z zaparkowaniem samochodu. 
Zniknęły auta, które przez cały 
dzień blokowały miejsca postojo-
we. Cenniki opłat kierowcy znaj-
dą na parkometrach. Po tygodniu 
ulgowego traktowania, kontrole-
rzy strefy rygorystycznie egze-
kwują opłaty za parkowanie.

A.G.
O strefie czytaj na str. 7

Największy budżet w historii Ciechanowa 
Na ostatniej w 2007 roku sesji Rada Miasta jednomyślnie głosowała za zaproponowanym przez prezydenta 

Waldemara Wardzińskiego budżetem. Radni docenili odwagę i rozmach projektu, który zakłada w 2008 roku 
dochody w wysokości prawie 116,4 mln zł – o 35,8% większe niż w poprzednim budżecie. Wydatki ustalono na 
poziomie 120 mln zł. To aż o 41% więcej niż w 2007 r. Władze miasta zaplanowały rekordowe nakłady na in-
westycje – 43 mln zł (prawie 36% wszystkich wydatków budżetowych), z czego 35,8 mln to wydatki na zadania 
inwestycyjne, objęte wieloletnimi programami. Ponad 7,2 mln zł przeznaczono na pozostałe zadania inwesty-
cyjne, w tym 3 mln zł na drogi, chodniki i kanalizację deszczową. 

Ruszyła Strefa Płatnego Parkowania

Zielone Płuca Polski
30 stycznia w auli PWSZ przy ul. Narutowicza 

na zaproszenie prezydenta Ciechanowa Waldemara 
Wardzińskiego, rektora PWSZ prof. Andrzeja Ko-
lasy i Krzysztofa Wolframa, prezesa Fundacji Zie-
lone Płuca spotkali się przedstawiciele samorządów 
– posiadaczy Znaku Promocyjnego Zielone Płu-
ca Polski. Spotkanie było poświęcone przygotowa-
niom do wspólnej realizacji projektu: „Torba lniana 
– idzie zmiana, idzie nowe – papierowe”. To kam-
pania na rzecz zaprzestania stosowania plastiko-
wych toreb i opakowań na obszarach gmin, miast  
i powiatów, objętych programem Zielone Płuca Pol-
ski. Z tej okazji w kilku dużych marketach na tere-
nie Ciechanowa pracownicy ratusza rozdawali za-
kupione przez Urząd Miasta lniane torby na zakupy. 
Podczas spotkania omówiono program obchodów  
XX-lecia Porozumienia Zielone Płuca Polski i przy-
gotowano plan kolejnego spotkania – tym razem rów-
nież z udziałem bliźniaczych partnerów miast – be-
neficjentów z innych krajów. Przy okazji spotkania 
odbyły się też warsztaty, poświęcone teoretycznym  
i praktycznym rozwiązaniom w zakresie nowocze-
snej gospodarki odpadami.

E.B.
Relacja ze spotkania w następnym numerze

–



63. rocznica wyzwolenia Ciechanowa
17 stycznia w 63. rocznicę wyzwolenia Ciechanowa z rąk niemieckiego 

okupanta kwiaty pod pomnikiem „Walka – Męczeństwo – Zwycięstwo” złoży-
li m.in. przedstawiciele miasta: przewodniczący Rady Miasta Tomasz Grem-
bowicz, zastępca prezydenta Cezary Chodkowski oraz Bożena Żywiecka, kie-
rownik Wydziału Współpracy Zagranicznej i Kultury UM. Wiązanki zostały też 
złożone przed głazem upamiętniającym miejsce dawnej siedziby Gestapo przy  
ul. 17. Stycznia, przy ratuszu przed tablicą ku pamięci pomordowanych więź-
niów oraz na Aleksandrówce, pod obeliskiem poświęconym dowódcom Bata-
lionów Chłopskich.

XXIV Czwartkowe Spotkania z Historią
Dr Józef Urbański – specjalista z XIX-wiecznej historii, nauczyciel w Ze-

spole Szkół Zawodowych Nr 1 w Płońsku, autor licznych publikacji naukowych  
i regionalnych 24 stycznia był gościem Muzeum Szlachty Mazowieckiej i cie-
chanowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prelegent wy-
głosił wykład na temat społeczeństwa Mazowsza Północnego wobec wybuchu 
Powstania Styczniowego. 

Ukazał się XII Ciechanowski Almanach Poezji
24 stycznia w Kawiarni Artystycznej CKiSz odbyła się promocja XII Cie-

chanowskiego Almanachu Poezji „Rozmowa pokoleń”. Podczas spotkania wy-
brane wiersze przeczytała znana telewizyjna spikerka Krystyna Czubówna.  
W programie znalazły się też kolędziołki góralskie zatytułowane „W cichość 
wiekom”, które zaśpiewał ks. M. Kosiński. 

Korekty w rozkładzie linii nr „2”, „3”, „5” i „11”
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził korekty w funkcjonowaniu linii 

„5” i „11” w niedziele i święta. Kurs linii „5” z dworca PKP z godz. 11.00 został 
przesunięty na godz. 11.15, a kurs z Pętli Baby z godz. 11.30 na 11.42. Kurs linii 
„11” z Pętli Aleksandrówka z godz. 11.00 zmieniono na godz.11.16, a kurs z Pę-
tli Nużewko z godz. 11.32 na 11.42. Zmiany wprowadzono również w rozkładzie 
jazdy linii  „2” w dni powszednie i soboty oraz linii nr „3” w dni powszednie, so-
boty, niedziele i święta. Szczegóły na stronie internetowej www.zkmciechanow.
pl, pod numerem telefonu (023) 672 23 06 oraz w rozkładach na przystankach 
komunikacji miejskiej.
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Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie 
Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ciechanowskie Stowarzysze-
nie dla Niepełnosprawnych,Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodziel-
ne Koło Terenowe nr 76,Polski Czerwony Krzyż(z dopiskiem „dla PCK ZR  
w Ciechanowie”) Polskie Stowarzyszenie DiabetykówZarząd woj. Mazo-
wieckiego (z dopiskiem „Koło w Ciechanowie”) Polski Związek Niewidomy-
ch(z dopiskiem „Koło PZN Ciechanów”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
RozsianegoOddział w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciecha-
nowie”), Towarzystwo Walki z Kalectwem(z dopiskiem dla TWK Ciecha-
nów). tego roku nastąpiła zmiana w sposobie przekazywania 1%. Aby doko-
nać wpłaty należy: łniając PIT-36 lub PIT-37 we właściwej rubryce wskazać 
organizację, której chcecie Państwo przekazać 1% – podając właściwą jej na-
zwę. ąd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% Państwa podatku wskazanej 
organizacji (posiada wykaz organizacji wraz z właściwymi kontami banko-
wymi). 1 % podatku należy przekazać w całości tylko jednej organizacji. 

Przekaż 1% podatku dochodowego
organizacji pożytku publicznego

Pogrążeni w smutku żegnamy
zmarłą po długiej chorobie w wieku 50 lat

Marię Przewódzką
koleżankę, wieloletnią nauczycielkę Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Ciechanowie.

W tych trudnych chwilach składamy
najbliższej Rodzinie  

wyrazy głębokiego współczucia.

Społeczność Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie

IX Przegląd Piosenki Turystycznej
21 wykonawców ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych wzięło udział 10 grudnia w IX Przeglądzie Piosenki Turystycznej. Przegląd 
odbył się w Centrum Kultury i Sztuki. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w kate-
gorii solista i zespół. Wśród solistów bardzo dobrze wypadły dzieci z Ciechano-
wa. II miejsca wyśpiewali Dawid Olkiewicz (Społeczna SP) i Alicja Markiewicz 
(Gimnazjum Nr 1). Wśród zespołów II miejsce zajął „La-ti-do” (Gimnazjum  
Nr 4), III nagrodę zdobyli „Rozśpiewana Siódemka” (SP Nr 7) i „Mydance” 
(Społeczne Gimnazjum). Jednym z fundatorów nagród był prezydent miasta. 

„Wigilia dla Samotnych”
Jak co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował „Wigilię dla 

Samotnych”. 21 grudnia w Restauracji „Olimpijska” w spotkaniu uczestniczy-
ło około 100 mieszkańców Ciechanowa będący w trudnej sytuacji materialnej. 
Uczestników przywitała dyrektor MOPS Zofia Brzezińska. Prezydent Waldemar 
Wardziński złożył wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Po przełamaniu się 
opłatkiem na gości czekał świątecznie zastawiony stół oraz program artystyczny 
przygotowany przez scholę „Zjednoczenia w Duchu” z parafii św. Józefa. Dzieci 
zaśpiewały polskie kolędy. Na zakończenie uroczystości zaproszeni mieszkańcy 
otrzymali paczki świąteczne. 

Finał konkursu katechetycznego
16 stycznia w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechano-

wie odbył się finał konkursu katechetycznego „Męczennicy za wiarę i polskość” 
zorganizowanego przez Oddział Miejski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas 

Christiana”, kiero-
wany przez Marie 
Pszczółkowską. 
Na uroczystość 
przybyli zacni go-
ście, wśród nich 
biskup Roman 
Marcinkowski i 
zastępca prezy-
denta Ewa Gła-
dysz. Prace, które 
napłynęły na kon-
kurs miały różną 
formę: rzeźba, 
plakat, wypraco-
wanie, rozpraw-
ka, pamiętnik, 
wiersz, praca 

medialna i muzyczna. Ich poziom 
oceniono jako wysoki. Wręczono około 70 nagród. Główne zdobyli ciechano-
wianie: Agnieszka Pietrzak z Gimnazjum Nr 3, Karolina Talarowska i Katarzyna 
Kowalska z II LO, Łukasz Kwakowicz, Lena Nawrocka, Daniel Konarzewski  
i Kinga Szpojankowska z SP Nr 6.

Choinka TPD
Niepełnosprawne dzieci, będące podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci, bawiły się na choince zorganizowanej 19 stycznia w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego. Zabawa rozpoczęła się jasełkami, które przygotowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5. Gości, wśród których byli zastępcy pre-
zydenta Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski oraz radna Elżbieta Latko, zabawiał 
zespół muzyczny „The Best”. W przedsięwzięcie włączyli się hojni sponsorzy: 
Wydawnictwo Bauer, Mazowieckie Centrum Rozrodu i Unasienniania Zwierząt, 
„Elektron”, Spółka „Adrich Vending International”, WPHW, Centrum Handlo-
we „Panorama” oraz Bogusława Peszczyńska-Wesołowska, Aleksander Koci-
szewski, Jacek Borkowski, Renata Wilga, Adam Wilga, Bogusława Mikołajczak 
i Krzysztof Człapski. Dla swoich wychowanków TPD przygotowało 80 paczek, 
które ufundował Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.     

Przed tablicą ku pamięci pomordowanych więźniów, znajdującą się przed ratuszem, kwiaty złożyli też kombatanci Armii Krajowej

Wśród gości obecny był biskup Roman Marcinkowski (z lewej),  

ks. dziekan Eugeniusz Graczyk oraz przedstawiciele miasta
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Przyjemnie i pożytecznie…
Centrum Kultury i Sztuki pro-

ponuje zajęcia edukacyjne z zakre-
su plastyki, muzyki, teatru oraz tańca 

współczesnego i towa-
rzyskiego. Będą się one 
odbywały w dni powsze-
dnie w godz. od 10.00 do 
12.00. W programie jest 
też bal walentynkowy 
oraz spotkania z twór-
cami. Szereg zajęć przy-
gotowało też Muzeum 
Szlachty Mazowiec-
kiej. Od poniedziałku do 
piątku w godz. 10.00-
14.00 dzieci i młodzież 

w wieku 7-15 lat będą mogły 
bezpłatnie skorzystać z projekcji fil-
mów animowanych („Skok przez 
płot”, „Shrek 3”, „Fantaghiro”), qu-
izów, konkursów, zajęć plastycznych, 

Rodzice postulowali bezwa-
runkowe pozostawienie szkoły w 
obecnym miejscu. Wiceprezydent 
przedstawił sytuację demograficzną 
Ciechanowa, prognozy na w najbliż-

sze lata i – co za tym idzie 
– konieczność ciągłego 
analizowania obecnej sieci 
szkół. Argumenty demo-
graficzne nie znalazły zro-
zumienia wśród zebranych, 
nie uzyskał też akceptacji 
żaden wariant przeniesienia 
szkoły do nowocześniej-
szego, lepiej wyposażone-
go budynku. Pojawiły się 
za to pomysły, jak rozwią-
zać problemy z naborem  
w innych szkołach. Prezy-

dent poinformował, jak powinna wy-
glądać procedura przeniesienia szkoły, 
czy powstania zespołu szkół i zapew-
nił, że rodzice szkoły nie zostaną  
w niej pominięci.                         red. 

Gorąca dyskusja w „Szóstce”

Malejąca liczba uczniów w szkołach z pewnością nie spędza snu z oczu 
rodzicom. Władzom miasta musi. Nauczyciele, wciąż inwestujący we wła-
sne wykształcenie, nie powinni tracić pracy. Nie może być dysproporcji  
w rozmieszczeniu szkół, żeby mieszkańcy wszystkich dzielnic miasta mie-
li do nich dobry dostęp. Duże budynki, które trzeba utrzymać i ogrzać nie 
mogą stać nie w pełni wykorzystane, bo płacimy za to słono z naszych kie-
szeni. Każdy rodzic, co w pełni zrozumiałe, ma na względzie przede wszyst-
kim (jeśli nie wyłącznie) dobro swojego dziecka. Miejski samorząd ma ich 
pod opieką 5 991:822 przedszkolaków, 3 258 uczniów szkół podstawowych 
i 1 911 gimnazjalistów. Wystarczy rzut oka na statystykę, żeby ocenić (i do-
cenić!) wagę problemu. 4 lata temu w ciechanowskich szkołach podstawo-
wych uczyło się 3 851 dzieci, w gimnazjach – 2 480. Za 4 lata będziemy mieć 
2 557 uczniów podstawówek i 1 478 gimnazjalistów. Tendencja spadkowa 
jest wyraźna. Jest więc o czym dyskutować. Władze miasta muszą rozważać  
i konsultować różne rozwiązania oświatowych problemów, szukając opty-
malnych. Nawet najlepszy wariant nigdy nie zadowoli wszystkich zaintere-
sowanych. Jak widać, już same konsultacje budzą fale plotek (nierzadko ab-
surdalnych). Bezpośrednie spotkania są więc konieczne, żeby je dementować 
i wyjaśniać stanowisko samorządu. Nawet, jeśli górę biorą emocje rodziców 
i w starciu z nimi nie ma szans nawet najbardziej zasadny argument. 

Ewa Blankiewicz

10 stycznia zastępca prezydenta Ciechanowa Cezary Chod-
kowski i dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Adam 
Krzemiński spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 6, którzy obawiają się zmiany siedziby szkoły. Wiceprezydent 
zapewnił, że nie będzie ona przeniesiona do budynku Gimnazjum 
Nr 1.

W niewielkim budynku SP Nr 6 uczy się 376 uczniów

Po dyskusji w Instytucie Ochro-
ny Zdrowia PWSZ zagraniczni goście 
w towarzystwie kierującej Instytutem 
prof. Grażyny Skotnickiej, senator Ja-
niny Felińskiej oraz Krzysztofa Prze-
woźnika, dyrektora ds. Nauki Fun-
dacji Promocja Zdrowia spotkali się  
w ratuszu z prezydentem Waldemarem 
Wardzińskim oraz jego zastępcą Ceza-
rym Chodkowskim. Podczas godzinnej 
rozmowy wymieniono doświadczenia  
w zwalczaniu aktywnego i biernego pa-
lenia. Prezydent zapoznał gości z osią-
gnięciami miejskiego samorządu na tym 
polu. Goście podziwiali ciechanowskie 
programy profilaktyczne skierowane 
do dzieci i młodzieży. – Jeśli chodzi  
o ten typ działań Ciechanów jest liderem 
na skalę europejską – chwalił Jon Daw-
son, który chce nasze doświadczenia 
przenieść na grunt Liverpoolu. Prezy-
dent Wardziński pytał o działania przed 
i po wprowadzeniu całkowitego zaka-
zu palenia w miejscach publicznych,  
w tym w lokalach gastronomicznych. 

– W każdym kraju były obawy przed re-
akcją ludzi, ale okazały się bezpodstaw-
ne. Za zakazem było 70% mieszkańców. 
Zmiana mentalności dokonała się dzię-
ki pracy organizacji pozarządowych  
i naciskowi na parlamentarzystów –- 
poinformowała Frances Molloy z orga-
nizacji „Zdrowie i praca”. – Dziś zakaz 
jest surowo przestrzegany. Mamy za to 
więcej śmieci na ulicach, bo palacze 
wychodzą na zewnątrz lokali. Niektórzy 
zaczęli nosić ze sobą małe popielnicz-
ki – obrazowo wyjaśniała Alison Reid 
z Manchesteru. Krzysztof Przewoźniak 
oświadczył, że według ostatnich badań 
już 77% Polaków popiera zakaz pale-
nia w miejscach publicznych. – Wobec 
tego dlaczego ustawa nie trafiła jesz-
cze pod obrady parlamentu – dziwił się 
prezydent Wardziński.

Spotkanie „antynikotynowej mię-
dzynarodówki” było tak udane, że 
wszyscy obecni zadeklarowali ścisłą 
współpracę. 

Ewa Blankiewicz

Antynikotynowa międzynarodówka
25 stycznia z wizytą w Ciechanowie przebywali goście z Liver-

poolu, Manchesteru, Brukseli i Paryża, zajmujący się problemami 
walki z paleniem tytoniu. 

Pamiątkowe zdjęcie antynikotynowej wspólnoty

Ferie – czas na luz i brewerie
Tegoroczne ferie w naszym województwie przypadają na 11-22 lutego. W tym czasie większość dzieci i młodzieży przebywać będzie  

w Ciechanowie. Ci, którzy nie wyjadą na zimowiska nie muszą się nudzić. Jak co roku z myślą o nich placówki oświatowe, kulturalne oraz 
kluby i organizacje sportowe przygotowały ofertę spędzenia wolnego czasu. Oto niektóre z nich. 

nauki tańca na wesoło, zabaw rucho-
wych, gier planszowych. Pobyt w mu-
zeum będzie okazją do zwiedzenia 
aktualnych ekspozycji. W programie 
przewidziano również wyjście na ba-
sen i do kina, wyjazd do Opinogóry  
i Gołotczyzny, ognisko z kiełbaskami 
oraz obiad. Ilość miejsc jest ograni-
czona. Zapisów można dokonać pod 
nr. tel. (023) 672 55 87. Miejska Bi-
blioteka Publiczna oferuje w godz. 
13.00-16.00 gry stolikowe, wycinan-
ki, wyklejanki i rysowanie. Specjal-
ną atrakcją będzie konkurs plastyczny 
i literacki pod hasłem „Wyprawa na 
biegun” na podstawie książek Aliny  
i Czesława Centkiewiczów. 

Na sportowo…
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji oddaje do dyspozycji lodowi-
sko, które jest czynne każdego dnia 
w godz. 9.00-21.00. W okresie ferii 
uczniowie ciechanowskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych od godz. 
9.00 do 13.00, za okazaniem legity-
macji będą mieli bezpłatny wstęp na 
taflę. W pozostałych przypadkach 
bilet kosztuje 4 zł (normalny) i 2 zł 
(ulgowy). Wypożyczenie łyżew – 5 zł 
za godzinę. MOSiR oferuje też korzy-
stanie z krytej pływalni, która jest do-
stępna od godz. 6.00-22.00 oraz Tur-
niej Tenisa Stołowego. 

   Katarzyna Dąbrowska
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Infokioski cieszą się dużym zainteresowaniem

Projekt za 2,3 mln zł na finiszu
18 stycznia 2008 r. zakończyła się dostawa sprzętu komputero-

wego i oprogramowania oraz aplikacji e-Urząd, dzięki którym in-
teresant Urzędu Miasta Ciechanów będzie mógł załatwić wybrane 
sprawy on-line poprzez elektroniczne formularze Cyfrowego Urzę-
du. Projekt o całkowitej wartości  prawie 2,3 mln zł, uzyskał unijne 
dofinansowanie w kwocie ponad 1,1 mln zł.

Przez Internet możliwe będzie 
choćby złożenie wniosku o wyda-
nie informacji o numerze PESEL, 
zgłoszenie konieczności interwencji  
w sprawie kanalizacji deszczowej lub 
oświetlenia ulicznego, zapisanie się na 
wizytę do prezydenta miasta lub jego 
zastępców. Osoby, które nie mają w 
domu łącza internetowego mogą ko-
rzystać z 3 infokiosków, które stanę-
ły w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Sienkiewicza 32D, 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-

acji przy ul. 17 Stycznia 
60B i w Urzędzie Miasta 
przy ul. Wodnej 1. – Za 
pośrednictwem infokio-
sku można wejść na stro-
nę internetową Urzędu 
Miasta i Biuletynu Infor-
macji Publicznej, MO-
SiR, ZKM, ZWiK, a także 
sprawdzić rozkład jazdy 
PKP i PKS – mówi Zbi-
gniew Sawicki, sekretarz 
Urzędu Miasta. W przy-
szłości planowane jest 

sukcesywne rozbudowywanie elek-
tronicznych formularzy Cyfrowego 
Urzędu oraz ciągłe doskonalenie sys-
temu.

 Inwestycja współfinansowa-
na jest ze środków Unii Europejskiej  
- Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowa-
nego Programu Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego projektu pod nazwą 
„Budowa i wdrożenie publicznego, 
interaktywnego systemu usług admi-
nistracji samorządowej e-Urząd”. 

Maciej Mieszkowski

W ciągu kilku ostatnich miesięcy odnotowaliśmy znaczny wzrost 
cen żywności, który rzutuje na domowe budżety. Niestety wymusił 
także niewielki wzrost cen posiłków w żłobku i miejskich przedszko-
lach. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni byli jednomyślni co 
do niedużych podwyżek. Nowe opłaty obowiązują od 1 lutego. Dzien-
na stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 5,30 zł (wzrost o 0,90 zł),  
a w żłobku 5,00 zł (wzrost o 0,80 zł).

Ze szkolnych jadłodajni mogą ko-
rzystać uczniowie i pracownicy szko-
ły, w której mieści się stołówka, po-
zostałych szkół prowadzonych przez 
gminę, a także inne osoby (w ramach 
możliwości stołówki). Opłata za po-
siłki wydawane uczniom to równo-
wartość zużytych produktów do spo-
rządzenia obiadu. W pozostałych 
przypadkach doliczane są zryczałto-
wane koszty przygotowania posiłków. 

Od 1 stycznia 2008 r. za jeden posiłek 
wynosi dla uczniów: w SP Nr 5 – 2 zł, 
w G Nr 1 – 2 zł, w MZS Nr 1 – 2,30 
zł, w MZS Nr 2 – 2,30 zł;  dla pracow-
ników i innych osób: w SP Nr 5 – 3 
zł, w G Nr 1 – 2,50 zł, w MZS Nr 1 
– 3,70 zł, w MZS Nr 2 – 3,20 zł. Radni 
dopuścili także możliwość obniżenia 
stawki żywieniowej dla uczniów „ze-
rówek” do kwoty 1,50 zł za posiłek.

red.

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. 

Dowód osobisty muszą mieć 
wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. 
Osoby uprawnione, a nieposiadają-
ce tego rodzaju dokumentu podlega-
ją karze grzywny, a nawet ogranicze-
nia wolności do jednego miesiąca. Po  
31 marca bez nowego dowodu nie 
będzie można np. założyć konta lub 
zaciągnąć kredytu w banku, odebrać 
przesyłki poleconej na poczcie, ode-
brać i wymienić paszportu, zareje-
strować auta, rozliczyć się z ZUS-em, 
zawrzeć ślubu, sprzedać bądź kupić 
mieszkania. 

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 
skorzystać z pomocy rodziny i telefo-
nicznie uzgodnić termin wizyty urzęd-
nika w ich domu (tel. 674 92 65 lub 
674 92 66). 

Przypominamy, że Urząd Miasta 
przyjmuje interesantów ubiegających 
się o nowy dokument  od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00-15.30 (we 
wtorki 9.00-16.30). 

K.D.

 Przypominamy, że 31 marca 2008 r. wszystkie książeczkowe 
dowody osobiste tracą ważność. Wynika to z ustawy o czasowym 
posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed 1 stycznia 
2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1363). W Ciechanowie jeszcze 
około 1000 osób nie złożyło wniosków o wymianę dowodu. 

W grupie apetyt lepiej dopisuje

Wymień stary dowód na nowy

Z początkiem lutego miejscy 
strażnicy rozpoczynają wzmożo-
ne kontrole właścicieli psów. Będą 
sprawdzać czy zwierzaki są zaczi-
powane, czy właściciele sprzątają 
po swoich pupilach i czy przy ich 
trzymaniu i wyprowadzaniu zacho-
wują przewidziane prawem środ-
ki ostrożności (stosowanie smyczy 
i kagańca, terminowe szczepienia 
przeciwko wściekliźnie). Niezasto-
sowanie się do obowiązków grozi 
mandatem w wysokości od 20 do 
500 zł. Przypominamy, że opłatę od 
posiadania psów należy uiścić do 31 
marca.                                        red.

Straż Miejska zapowiada kontrole

Agnieszka Bukowska  chciała się dowiedzieć, czy jest możliwe, aby usłu-
gi pielęgniarskie świadczone przez Caritas były kontynuowane w 2008 roku 
(płocki Caritas nie podpisał umów na dalsze usługi). Poprosiła też o zaapelo-
wanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przywrócenie 
sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej z ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Radna nawiązując do planowanego przedłużenia ul. Armii 
Krajowej do ul. Wojska Polskiego zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie 
tej inwestycji tak, aby mieszkańcy ulic: Zagumiennej i Ukośnej nie musieli 
wyprowadzać się ze swoich domów. Zasygnalizowała też, że latarnie przy ul. 
Armii Krajowej paliły się przez cały dzień.
Stanisław Kęsik zauważył, że tiry parkujące w dwóch zatoczkach przy  
ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Pułtuskiej (na wysokości ul. Ranieckiej 
oraz przy sklepie Carrefour) stanowią zagrożenie dla ruchu, gdyż utrudniają 
kierowcom widoczność. Radny poprosił o uczulenie na tę kwestię miejskich 
strażników.
Krzysztof Łyziński  zgłosił ponowne zniszczenie lustra u zbiegu ul. Staro-
wiejskiej i Widnej. Radny wniósł o zainstalowanie nowego lustra, ponieważ 
znacznie zwiększa ono bezpieczeństwo ruchu na tym skrzyżowaniu.

oprac. E.B.

Interpelacje radnychIle kosztują posiłki  
w przedszkolach i szkołach



Podczas dyskusji w ko-
misjach radni akcentowali, 
że podstawowym zagroże-
niem dla realizacji budżetu 
byłby brak środków unij-
nych na programy i zadania 
inwestycyjne (stanowią one 
67,8% w wydatkach inwe-
stycyjnych miasta). Od po-
zyskania zewnętrznych fun-
duszy w 2008 roku w dużej 
mierze zależy poziom inwe-
stowania i w konsekwen-
cji tempo rozwoju miasta. 
– Planowane do zdobycia 
fundusze zewnętrzne na pro-
gramy i zadania inwestycyj-
ne to ponad 29 mln zł. Pod-
stawowe wskaźniki, które 
decydują o możliwościach 
pozyskiwania środków unij-
nych oraz zaciągania kredy-
tów kształtują się na bardzo 
bezpiecznym poziomie: zadłużenie bu-
dżetu 22,7% przy dopuszczalnym 60% 
i obsługa długu 4,6% przy dopuszczal-
nym 15% – poinformował Andrzej 
Czyżewski, przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, 
która jednogłośnie przyjęła projekt 
budżetu na 2008 rok. 

Prezydenta i jego urzędników 
czeka dużo pracy

 Czy władze miasta nie bały się 
wprowadzić do dochodów budże-
tu środków, których może nie będzie 
szansy zdobyć w tym roku? Nabór 
wniosków jeszcze się przecież nie 
rozpoczął. – To budżet optymistycz-
ny. Chcę, żeby i mieszkańcy, i radni, 
i samorządowi urzędnicy klarownie 
widzieli nasze plany. Są ambitne, ale 
taka konstrukcja budżetu jest mobili-
zująca dla mnie, pracowników Urzę-
du Miasta, współpracujących z nami 
jednostek. Wykonanie założeń inwe-
stycyjnych na lata 2008 – 2013 już 
w 60-70% to będzie duże osiągnięcie  
i olbrzymi skok rozwojowy – stwier-
dził prezydent. – Od lat staram się 
mocno trzymać w ryzach deficyt bu-
dżetowy. Jeśli więc wspólnie uznamy, 
że warto jakąś inwestycję wykonać 
bez gwarancji dofinansowania z UE, 
w porozumieniu z Radą Miasta zwięk-
szę deficyt – zapowiedział Waldemar 
Wardziński.

Odważny budżet nadziei 
 Nad szansami miasta w wyścigu o 

unijne środki zastanawiały się wszyst-
kie kluby. Mimo zastrzeżeń projekt 
prezydenta poparli nawet opozycyjni 
radni. – Niewątpliwym minusem pro-
ponowanego budżetu jest jego hipote-

tyczność i mało realne spojrzenie na 
faktyczne możliwości dofinansowania 
z UE. W tym aspekcie można określić 
ten budżet jako pewien hipotetycz-
ny plan, plan nadziei – uznał Tomasz 
Kałużyński z PiS. Radny uznał jed-
nak za dopuszczalny deficyt w wyso-
kości 3,6 mln zł, a sam budżet za am-
bitny ze względu na wysokie nakłady 
na zadania inwestycyjne. Koalicyjny 
Klub Wspólnota Samorządowa – Fo-
rum Dialogu wysoko ocenił otwartość 
i odwagę stawianych w projekcie bu-
dżetu celów, choć ich realizację uznał 
za zadanie niezwykle 
trudne. – Jesteśmy gorą-
cymi zwolennikami pod-
porządkowania celom 
strategicznym wszyst-
kich propozycji inwesty-
cyjnych. Projekt budżetu 
miasta na rok 2008 pomi-
mo wielu niewiadomych 
to bezspornie w swojej 
idei budżet prorozwojo-
wy. Jeżeli dochody mia-
łyby być osiągnięte zgod-
nie z przedstawionym 
planem, to władzom mia-
sta należeć się będzie ol-
brzymie uznanie radnych 
i mieszkańców – podkreślił Wojciech 
Jagodziński. 

Samorząd chce zaryzykować
 Kluby CBUW i PSL też doceniły 

rozmach budżetu na 2008 rok, głosu-
jąc „za”. Radni PO uznali, że projekt 
budżetu ma solidne podstawy, został 
skonstruowany w oparciu o wnikli-
wą analizę zadań 2007 roku i jest po-
czątkowym etapem kolejnych dużych 
wieloletnich inwestycji. – Na szcze-

gólne podkreślenie zasługuje 
prawie trzykrotny wzrost pla-
nowanych środków na inwe-
stycje – zauważył Zdzisław 
Dąbrowski. Przewodniczą-
cy Klubu PO zaznaczył, że 
projekt budżetu jest dużym 
wyzwaniem dla jego auto-
ra. – Budżet ma ścisły zwią-
zek z wejściem naszego kraju  
w nowy okres programowa-
nia funduszy unijnych 2007-
2013. Zakłada optymalne 
wykorzystanie tych źródeł 
finansowania z uwzględnie-
niem ryzyka, czy uda się je 
pozyskać, ale tę niepewność 
równoważy niewielki stan 
zadłużenia budżetu. Przy zło-
żoności istniejących regula-
cji prawnych, możemy sobie 
wyobrazić ogrom pracy, jaki 
będzie niezbędny przy reali-

zacji tego projektu. 

Miejskie spółki zainwestują 
ponad 13 mln zł

Radni zauważyli, że budujące 
jest zwiększenie o 10% wydatków 
na remonty komunalnych zasobów 
mieszkaniowych, choć akcentowali,  
że w kolejnych latach należy konty-
nuować budowę budynków socjal-
nych. Doceniono plany Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, które 
chce budować dwa 30-rodzinne bu-
dynki mieszkalne. Radni odnotowali, 

iż budżety inwestycyjne na rok 2008 
wszystkich ciechanowskich spółek 
komunalnych wynoszą ponad 13 mln 
zł. Dostrzeżono wzrost wydatków na 
zadania w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, zamiar bu-
dowy kolejnego wielofunkcyjnego 
boiska, tym razem przy Szkole Pod-
stawowej nr 4 czy plany termomoder-
nizacji 4 przedszkoli (nr 1,3,6,10) oraz 
Gimnazjum nr 1 za 2,5 mln zł.

Ewa Blankiewicz

XVII budżetowa sesja Rady Miasta – wszyscy radni głosują „za” 

Największy budżet w historii Ciechanowa 
Na ostatniej w 2007 roku sesji Rada Miasta jednomyślnie głosowała za zaproponowanym przez 

prezydenta Waldemara Wardzińskiego budżetem. Radni docenili odwagę i rozmach projektu, który 
zakłada w 2008 roku dochody w wysokości prawie 116,4 mln zł – o 35,8% większe niż w poprzednim 
budżecie. Wydatki ustalono na poziomie 120 mln zł. To aż o 41% więcej niż w 2007 r. Władze miasta 
zaplanowały rekordowe nakłady na inwestycje – 43 mln zł (prawie 36% wszystkich wydatków budże-
towych), z czego 35,8 mln to wydatki na zadania inwestycyjne, objęte wieloletnimi programami. Ponad 
7,2 mln zł przeznaczono na pozostałe zadania inwestycyjne, w tym 3 mln zł na drogi, chodniki i kana-
lizację deszczową. 

Radni zgodnie głosują za budżetem

Po uchwaleniu budżetu gratulacje należą się też  M. Damięckiej 
skarbniczce miasta. Z prawej W. Jagodziński

Podwójny mistrz 
W grudniowym numerze Ga-

zety Samorządu Miasta (nr 11/187)  
w artykule „Nagrody prezydenta dla 
najlepszych sportowców” nie doda-
liśmy, że Jarosław Gawlik (Orka), 
oprócz srebra w Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych w pły-
waniu, zdobył tytuł mistrza Polski 
Juniorów na 200 m stylem grzbie-
towym. 

Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XVII Sesji  
27 grudnia 2007 r.

Nr 145/XVII/07 w sprawie uchwa-
lenia budżetu miasta Ciechanów na 
rok 2008.
Nr 146/XVII/07 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Miasta Ciechanów  
i jej komisji na 2008 rok.
Nr 147/XVII/07 w sprawie zmia-
ny uchwały w sprawie określenia 
odpłatności za usługi świadczone 
przez przedszkola miejskie.
Nr 148/XVII/07 w sprawie zmia-
ny uchwały w sprawie określenia 
odpłatności za usługi świadczone 
przez Żłobek Miejski.
Nr 149/XVII/07 w sprawie regu-
laminu określającego zasady wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miej-
ską Ciechanów.
Nr 150/XVII/07 w sprawie zasad 
korzystania ze stołówek szkolnych  
i ustalenia wysokości opłat za wyda-
wane posiłki.
Nr 151/XVII/07 w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2007 rok.
Nr 152/XVII/07 w sprawie przy-
stąpienia Gminy Miejskiej Ciecha-
nów do Stowarzyszenia Mazowiec-
kie Stowarzyszenie Gmin na rzecz 
Rozwoju  Społeczeństwa Informa-
cyjnego.
Nr 153/XVII/07 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 471/XLIII/2006 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 31 sierp-
nia 2006 roku w sprawie organizacji 
oraz szczególnych zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy dla 
Osób Chorych Psychicznie w Cie-
chanowie zmienionej Uchwałą Nr 
54/VI/07 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 29 marca 2007 roku.
Nr 154/XVII/07 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 350/XXXII/2005 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 25 sierp-
nia 2005 roku w sprawie organizacji 
oraz szczególnych zasad ponosze-
nia odpłatności za pobyt w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy  
w Ciechanowie zmienionej Uchwa-
łą Nr 424/XXXVII/2006 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 26 stycznia 
2006 roku.
Nr 155/XVII/07  w sprawie zmiany 
uchwały o zaciągnięciu kredytu dłu-
goterminowego.

Pełną treść uchwał czytelnicy  
znajdą na stronie internetowej  

Urzędu Miasta  
www.um.ciechanow.pl.
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Laureatka jest założycielką  
i prezesem ciechanowskiego od-
działu Związku Literatów Polskich.  
Z wykształcenia doktor nauk humani-
stycznych, wykłada w Akademii Hu-
manistycznej im. A. Gieysztora. Jest 
autorką 5 książek reporterskich, 2 to-
mików poezji i 2 monografii. Jej wier-
sze przetłumaczono na język angiel-
ski, portugalski, norweski, niemiecki, 
ukraiński i litewski, drukowano je  
w pismach literackich w Polsce i za 
granicą, w antologiach i almanachach. 
T. Kaczorowska dała się też poznać 
jako charyzmatyczna animatorka kul-
tury. Jest wieloletnią współorganiza-
torką Ciechanowskiej Jesieni Poezji, 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego „O Laur Opina”, czy Wiosny 
Literatury w Gołotczyźnie. W 2005 
roku zainicjowała międzynarodową 

imprezę naukowo-literac-
ką „Chrześcijański Horacy 
z Mazowsza”, poświęconą 
jezuickiemu poecie epo-
ki baroku Maciejowi Kazi-
mierzowi Sarbiewskiemu. 
Sale Muzeum, pełne zdjęć  
i obrazów (trwa właśnie 
wystawa „W kręgu mazo-
wieckich ziemian na prze-
łomie XIX i XX wieku”) 
pękały w szwach. Goście 
Teresy Kaczorowskiej  
z kraju i zagranicy, wśród 
których nie zabrakło 

władz miasta, spieszyli z kwiatami  
i gratulacjami. Laureatka była wyraź-
nie wzruszona. – To Ciechanów spra-
wił, że trafiłam do kultury, znalazłam 
swoją drogę życiową. Dziękuję zie-
mi ciechanowskiej za to, że mnie na 
nią sprowadziła. Jest to ziemia ksią-
żęca, szlachecka, bogata w tradycję. 
Świadczą o tym portrety ziemian na 
tej wystawie. To ziemia literacka, któ-
ra wydała Macieja Sarbiewskiego, 
Zygmunta Krasińskiego, Aleksandra 
Świętochowskiego. Swoje ślady zo-
stawiła tu Maria Konopnicka, Stefan 
Żeromski, Bolesław Prus. Jako lite-
raci mamy obowiązek przypominać 
te tradycje. Tu, w Ciechanowie, zro-
zumiałam, jak ważna jest: tożsamość 
narodowa i dziedzictwo kulturowe  
– powiedziała Teresa Kaczorowska.

E.B., K.D.

Teresa Kaczorowska 
Ciechanowianką Roku

26 stycznia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej po raz 28. wrę-
czono doroczną nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego, przyznawa-
ną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Nagro-
dą za 2007 rok kapituła uhonorowała dziennikarkę i pisarkę Teresę 
Kaczorowską.

W poowie grudnia oordy-
natorzy akcji: Anna Szymań-
czyk (opiekunka Szkolnego Koła 
PCK), Małgorzata Nowakowska 
(szkolny koordynator zdrowia)  
i Mariusz Tyszkiewicz (uczeń 
klasy IIb) przedstawili propozycje 
działań. Uczennice I klasy: Kaja 
Jałoza i Kasia Gajewska opraco-
wały ankietę i przeprowadziły ją 
wśród 170  uczniów, którzy wy-
brali najatrakcyjniejsze pomysły. 
Szkolna pielęgniarka w ramach 
profilaktyki chorób układu krą-
żenia mierzyła ciśnienie tętni-
cze krwi uczniom trzecich klas. 
Uczennica II klasy Justyna Przy-
byszewska opracowała petycję do 
właściciela sklepiku szkolnego  
z prośbą o rozszerzenie asorty-

Zachowaj młode serce
Transparenty, plakaty, skandowanie, przemarsz pod eskor-

tą policji… Trudno nie zauważyć tak spektakularnej akcji i nie 
zwrócić uwagi na powód jej zorganizowania. Ten powód to mło-
de serca nastolatków z Gimnazjum Nr 4. Uczniowie wspólnie  
z opiekunami znaleźli ciekawy sposób na zainteresowanie rówie-
śników i dorosłych sprawami zdrowego stylu życia. 

mentu o owoce i zdrowe produkty 
mleczne. Podpisy pod petycją zbierała 
z Justyną Popielarską i Olą Trzeciak. 

W szkolnej hali sportowej ro-

zegrany został mecz piłki siatkowej  
o puchar dyrektora szkoły między dru-
żynami nauczycieli i uczniów. Było 
2:0 dla nauczycieli. Zaprezentowano 
też taniec nowoczesny, taekwondo, 
gimnastykę artystyczną, akrobatykę 
sportową.

10 stycznia akcja przeniosła się 
poza szkolne mury. Uczniowie przy-
gotowali transparenty, plakaty, hasła, 

zabawne kostiumy 
oraz kilkuminutowe 
programy o zdro-
wiu. Barwny ko-
rowód pod eskortą 
policji przeszedł uli-
cami miasta w kie-
runku sztucznego lo-
dowiska na spotkanie  
z zastępcą prezydenta 
Cezarym Chodkow-
skim. W złożonej 
na jego ręce petycji 
młodzież prosiła m. 
in. o więcej ścieżek 

rowerowych, godzin 
na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
i SKS-y, przyspieszenie budowy 
szkolnego boiska do piłki nożnej. Za-
stępca prezydenta obiecał uczniom 

bezpłatny wstęp na lodowisko  
w czasie ferii. Po „manifestacji” 
młodzież ruszyła na lód. 

Po południu do szkoły zapro-
szono rodziców. Prezentację mul-
timedialną na temat zdrowego sty-
lu życia i stanu zdrowia młodzieży 
przygotowali dla nich pracowni-
cy Powiatowej Stacji SANEPID. 
Następnego dnia panie z działu 
promocji zdrowia ciechanowskie-
go szpitala wszystkim chętnym 
uczniom mierzyły ciśnienie krwi, 
ważyły i obliczały BMI. Ucznio-
wie przygotowali bar sałatkowy 
dla rówieśników. Każdy uczeń 
mógł spróbować zdrowych dań 
podczas długich przerw. 

Na finał akcji „Zachowaj mło-
de serce” organizatorzy zapropo-
nowali dyskotekę z niespodzian-
ką – występem tancerzy z grupy 
Street Sound, specjalizujących się 
w break dance. W przyjemny spo-
sób uczniowie mogli spalić zbędne 
kalorie.

Na podstawie sprawozdania 
z akcji 

Anna Goszczyńska

Młodzież zachęcała do zdrowego trybu życia

Nagrodę  im. F. Rajkowskiego T. Kaczorowskiej wręczył 

prezes TMZC E. Sadowski

19 grudnia w Ciechanowie prze-
bywał Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski (na zdjęciu z prawej).  
W ratuszu był gościem prezydenta 
Waldemara Wardzińskiego. W spo-
tkaniu uczestniczył również Piotr 
Wójcik, dyrektor ciechanowskiej 
Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego. Rozmawiano o sprawach 
dotyczących samorządu, a leżących 
w gestii Wojewody. Poruszono 
m.in. kwestię oddelegowania części 
zadań na niższe szczeble samorzą-

Wojewoda w Ciechanowie
du. Wojewoda uczestniczył też w spo-
tkaniu wigilijnym w PWSZ.  

7 stycznia Ciechanów odwiedził 
wicemarszałek Sejmiku Mazowieckie-
go Stefan Kotlewski (na zdj. pierwszy 
z prawej). Najpierw odbył w ratuszu 
godzinną rozmowę z prezydentem 
Waldemarem Wardzińskim, później 
marszałek przebywał w podległych 
Sejmikowi placówkach. W Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w szerszym 
gronie rozmawiano o rewitalizacji 
Zamku Książąt Mazowieckich. 

Wizyta marszałka Kotlewskiego

Miasto Ciechanów oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały 
członkami Polskiego Klubu Infrastruk-
tury Sportowej, organizacji działającej 
na rzecz rozwoju bazy rekreacyjnej i 
sportowej w naszym kraju. – Przystę-
pując do Klubu liczymy na  fachowe 
doradztwo jego ekspertów. Członkami 
Klubu są projektanci urządzeń sporto-
wych, firmy je produkujące i użytkow-
nicy – wyjaśnia zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski.

Miasto i MOSiR w Polskim Klubie 
Infrastruktury Sportowej

C. Chodkowski i J. Omieciński z MOSiR pre-  
zentują certyfikaty Klubu
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 Cel został chyba osiągnięty. Dzięki wprowa-
dzeniu Strefy Płatnego Parkowania zwiększyła 
się rotacja pojazdów. Nie ma problemów z zapar-

- Tylu wolnych miejsc parkingowych na Warszawskiej w dzień powszedni dawno 
nie widziałam – mówi Iwona, która przyjechała kupić bluzkę w jednym ze sklepów 
odzieżowych przy tej ulicy. – Przed wprowadzeniem płatnego parkowania trzeba 
było czasem kilka razy objechać Warszawską i okoliczne uliczki, żeby móc zostawić 
samochód na kilka minut. 

Zniszczenia, jakie pracowni-
cy Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska odkryli  
w parku J. Dąbrowskiego bulwer-
sują. Ktoś połamał 11 młodych, 
niedawno posadzonych drzewek  
i zdewastował 2 ławki. Wcześniej 
nieznany sprawca potłukł 8 osłon  
w nowych parkowych latarniach. 
Straty szacuje się na około 7 tys. zł. 
Jeszcze nie odetchnęliśmy po jed-
nych zniszczeniach, natychmiast 
pojawiły się następne akty wan-
dalizmu. Tym razem o nieco in-
nym charakterze. Odnotowano je 
na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Gostkowskiej. Rosnące wzdłuż ogro-

d z e n i a 
wschodniej części cmentarza lipy 
są systematycznie niszczone szko-
dliwymi substancjami chemiczny-
mi. Dodatkowo nieznany sprawca 
(prawdopodobnie siekierą) odarł 
pnie drzew z kory. Na mocy usta-
wy o ochronie przyrody takie de-
wastacje podlegają wysokim ka-
rom pieniężnym. Sprawą zajęła 
się policja. – Nie jest to przypad-
kowy wandalizm, tylko systema-
tyczna, przemyślana i zaplanowa-
na akcja. Warto się zastanowić 
komu zależało na uśmierceniu 
tych drzew – mówi zastępca pre-
zydenta Ewa Gładysz.

A.G.

Cotygodniowe objazdy miasta to dla pracowników Wydziału Inżynierii źró-
dło informacji o stanie miejskich ulic, porządku i estetyce. Pozwalają planować 
bieżące remonty i naprawy nawierzchni dróg, które zwłaszcza zimą narażone są 
na uszkodzenia. Cóż, na zmiany temperatur nie mamy wpływu. Na pracochłon-
ne i kosztowne utrzymanie miejskich dróg miasto co roku ogłasza przetarg i za-
bezpiecza na nie dostępne środki finansowe. To wydatek konieczny. Boli jednak,  
gdy nasze wspólne pieniądze wyrzucane są w błoto.

Wróciło lustro  
na Starowiejskiej

Po raz kolejny wróciło wielokrotnie niszczone lustro 
u zbiegu ulic Starowiejskiej i Widnej. Znacznie poprawia 
ono widoczność i bezpieczeństwo ruchu na tym trudnym 
skrzyżowaniu. O ponowne postawienie lustra interpelo-
wali radni. Miejmy nadzieję, że tym razem to „dodatkowe 
oko” kierowców ocaleje przed atakami wandali i będzie 
służyć trochę dłużej.                                                   A.G.

kowaniem samochodu, bo zniknęły auta, które 
przez cały dzień blokowały miejsca postojowe. 
Przez pierwszy tydzień kontrolerzy Strefy ulgo-

wo podchodzili do kierowców, którzy nie 
mieli za szybami aut dowodów opłat za par-
kowanie i zostawiali im za wycieraczkami 
żółte ulotki informujące o obszarze strefy  
i cenniku. Teraz podchodzą do sprawy bar-
dziej rygorystycznie. Kierowca, który nie za-
płacił za parkowanie znajduje za szybą druk  
50-złotowej opłaty dodatkowej.

Wszelkie informacje na temat działa-
nia, obszaru i cennika strefy można uzy-
skać pod numerem telefonu Biura Strefy 
Płatnego Parkowania – (023) 672 48 61. 
Cennik opłat umieszczony jest na parko-
matach. Szczególowe informacje na stro-
nie Urzędu www.um.ciechanow.pl (pod-
strona informator miejski).                                      

                                                  A.G.
Po wprowadzeniu strefy  na parkingach przy Warszawskiej  

zrobiło się luźniej

Ruszyła Strefa Płatnego Parkowania Przetargi  
miejskiej inżynierii
Rozstrzygnięty został przetarg na bieżące utrzymanie 

dróg w 2008 r. Zamówienie podzielono na 3 części: re-
monty chodników oraz dróg o utwardzonej powierzchni, 
konserwacja dróg gruntowych i żwirowych oraz oznako-
wania pionowego i poziomego. Wartość całego zadania 
– ponad 983 tys. zł. Remontami dróg i chodników zajmie 
się ciechanowska firma DELTA-PRID. Najkorzystniej-
szą ofertę na konserwację dróg gruntowych i żwirowych 
złożyła Koptrans W. Piętka z Ciechanowa. O pionowe  
i poziome oznakowania naszych ulic dbać będzie Planeta 
z Warszawy. Wyłonione w przetargu firmy będą wykony-
wać zlecone zadania od 1 lutego do 31 grudnia 2008 r.

W przetargu na utrzymanie sieci kanalizacji deszczo-
wej w 2008 r. ofertę złożyła tylko jedna firma – spółka 
Dankan z Inowrocławia. W budżecie miasta przeznaczono 
na to 95 tys. zł. Do przetargu na utrzymanie czystości i po-
rządku na terenie miasta Ciechanowa jako jedyne stanęło 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Spółka będzie od-
powiadać za czystość miasta do 31 stycznia 2009 r.

red.

Drogowe inwestycje w 2008 r.

Nowy rok, nowe 
wyzwania

Nowy rok to dla Urzędu Miasta kolejne wy-
zwania inwestycyjne. Z punktu widzenia miesz-
kańców zawsze aktualna pozostaje sprawa stanu 
miejskich ulic. Zgłoszenia potrzeb mieszkańców 
w tym zakresie są bardzo ważnym elementem 
planowania kolejnych prac.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem do listy „no-
wych” dołączą w tym roku kolejne ulice. Zanim na drogi 
ruszą ekipy budowlane powstaną dokumentacje projek-
towo-kosztorysowe budowy ulic: Olchowej, Grota Ro-
weckiego, Lawendowej, Sygietyńskiego, Rajkowskiego, 
Dziubińskiej, Klonowskiego, Bohaterów Westerplatte, 
Słowackiego i Gałczyńskiego. Dokończone zostaną prace 
w ul. Nowokolejowej i Ostatni Grosz. Budowy ruszą na  
11 Listopada, Strażackiej, Olchowej i Parkowej (I etap) 
oraz Ogrodowej. Na Kolbego, na odcinku między Płocką 
a kościołem miasto wybuduje chodnik. Przebudowany zo-
stanie most na ul. Bielińskiej, na Kraszewskiego powstanie 
zatoka autobusowa, a na Niechodzkiej, przy współpracy  
z powiatem, miasto wybuduje oświetlenie drogowe.  A.G.

Komu zawiniły drzewa?

Systematycznie podtruwane drzewa na cmentarzu komunalnym

Zdewastowana ławka z parku J. Dąbrowskiego
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LUTY

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 1, 5 i 14.II godz. 19.00 – ostatkowe 
„Hity z płyty” /Kawiarnia Artystycz-
na CKiSz/
• 2. II. godz. 19.00 – S’trash’ydełko  
/Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

• 8.II. godz.18.00 – wernisaż wysta-
wyrzeźb i obiektów Piotra Biesa /Ga-
leria „C” CKiSz/
• II – wystawy „W kręgu mazowiec-
kich ziemian na przełomie XIX i XX 
wieku”, „Wielcy Polacy na Mazow-
szu” – Maria Skłodowska-Curie /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

• 14.II. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twór-
cza Zbigniewa Herberta (1924-1998) 
w 10. rocznicę śmierci poety, eseisty, 
dramaturga /MBP – Filia Nr 1 przy ul. 
Kicińskiego 21/23/
• 21.II godz. 17.00 – w cyklu „Czwart-
kowych Spotkań z Historią” – wykład 
prof. dr hab. Grażyny Szelągowskiej 
„Narodziny wielkiego miasta… War-
szawa i jej mieszkańcy w XIX wieku” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• W lutym na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy: „Asterix 
na olimpiadzie” i „Rozmowy nocą”.

oprac. K.D.

• 3.II godz. 12.30 – XXVII Przegląd 
Zespołów Zapustnych „Mazowieckie 
Zapusty 2008” /Krzynowłoga Mała/ 
• 16. II – Regionalny Przegląd Kapel 
Garażowych /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/

Fundusz  
„Sztuka Młodych” 

Kwestujący podczas Koncertu No-
worocznego GALA’ 2008 ciechanow-
scy dziennikarze, wspierani przez Bi-
bianę Mossakowską, zebrali 3796 zł 
na fundusz „Sztuka Młodych”. Dyspo-
nujące tymi środkami Centrum Kultury  
i Sztuki uruchomiło procedury wyłonie-
nia stypendystów. Umotywowane wnio-
ski z powiatowych i miejskich placówek 
upowszechniania kultury, stowarzyszeń 
oraz organizacji społeczno-kulturalnych 
można składać do 28 lutego w sekreta-
riacie CKiSz, ul. Strażacka 5, tel./fax 
(023) 672 42 96. Uzyskane stypendium 
będzie mieć charakter jednorazowej na-
grody pieniężnej, która zostanie przeka-
zana na konkretne przedsięwzięcia arty-
styczne i warsztatowe.

Z życia szkół  
i przedszkoli
     Przedszkolaki  
                     w koszarach

4 grudnia grupa sześciolatków 
i pięciolatków z Miejskiego Przed-
szkola Nr 10 w Ciechanowie odwie-
dziło koszary 1 Ciechanowskiego Puł-
ku Artylerii imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Przedszkolaki świetnie 
się bawiły podczas zwiedzania koszar. 
Dzieci zapoznały się ze sprzętem bo-
jowym. Dużą atrakcją było zwiedza-
nie samochodu strażackiego i pozna-
nie jego wyposażenia. Przedszkolaki  
z ciekawością obejrzały sale żołnier-
skie oraz film o historii jednostki woj-
skowej. Dzieci zadeklarowały chęć 
ponownego odwiedzenia koszar.   

Bal przed maturą
Styczeń to czas studniówek  

w szkołach średnich. W Ciechanowie 
plejadę bali rozpoczęli uczniowie Ze-
społu Szkół Nr 2. Zabawy, których 
głównymi bohaterami byli tegoroczni 
maturzyści, trwały do białego rana.  

Zbiórka makulatury
Ruszyła IV edycja konkursu zwią-

zanego ze zbiórką makulatury na Ma-
zowszu. Do 31 marca dzieci z przed-
szkoli i szkół całego województwa 
będą przekazywać makulaturę do 
punktów zbiórki. Efekt ubiegłorocz-
nej zboórki to prawie 3 tys. ton. Kon-
kurs, organizowany przez Urząd Mar-
szałkowski, zostanie rozstrzygnięty 
w czerwcu. Regulamin i druki rapor-
tu dostępne są na stronie internetowej 
www.mazovia.pl. 

red.

Do Półfinałów Ma-
zowieckich Igrzysk 
awansowało Gimna-
zjum Nr 3 i Gimnazjum 
Nr 4. W rozgrywkach 
najwięcej punktów 
(27) zdobył Damian 
Leleń (Gimnazjum 
Nr 3). Zawody pół-
finałowe z udziałem 
mistrzów powiatów: 
płońskiego, pułtuskie-
go, mławskiego, żuro-
mińskiego i reprezen-
tantów naszego miasta 
odbędą się 30 stycz-
nia w sali Miejskiego Zespołu Szkół  
Nr 2 w Ciechanowie. Organizatorem 

igrzysk jest Ciechanowski Szkolny 
Związek Sportowy.                  red.

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 15 stycznia w elimina-
cjach powiatowych koszykówki chłopców szkół gimnazjalnych ry-
walizowały trzy ciechanowskie szkoły. Zwyciężyli uczniowie Gim-
nazjum Nr 3 pokonując Gimnazjum Nr 4 (33:32), które zajęło   
II miejsce oraz Społeczne Gimnazjum TWP  (39:10) – miejsce III. 

Zwycięzka drużyna Gimnazjum Nr 3 wraz z opiekunami

O chorobie naszego kolegi – Marcina dowiedzieliśmy się na 
kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia. Nikt z nas nie 
podejrzewał, że jego długa nieobecność w szkole jest spowodowa-
na tak poważną przypadłością, jaką jest cukrzyca I stopnia.

Marcin jest z nami przez pra-
wie 3 lata w gimnazjum i 6 lat szko-
ły podstawowej. Nikt nie wyobraża 
sobie naszej klasy bez niego, jego 
szczerego uśmiechu, dobrego słowa 
i  entuzjastycznych reakcji na nasze 
pomysły. To prawdziwy przyjaciel, 
który pocieszy w potrzebie, doradzi 
i dochowa powierzonej tajemnicy. 
Wiadomość o jego kłopotach spo-
wodowała, że w 30 głowach zaczął 
kształtować się plan działania. Od 
pielęgniarki szkolnej Aldony Juty 
dowiedzieliśmy się dużo o cukrzycy. 
Aby dziecko chore na cukrzycę mo-
gło dalej funkcjonować, niezbędna 
jest bardzo droga pompa insulinowa. 
Jej  utrzymanie pochłania dodatkowe 
koszty. Na hasło „Pomóżmy Marci-
nowi” odpowiedziała cała społecz-
ność Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. 

Zorganizowaliśmy płatną dyskotekę. 
Oprócz tego we wszystkich ciecha-
nowskich  szkołach rozwiesiliśmy 
informacje z prośbą o wsparcie dla 
naszego kolegi. Akcją zainteresowa-
liśmy też organizacje pozarządowe. 
Wszystkim, którzy się w nią włą-
czyli jesteśmy wdzięczni. Liczymy 
także na pomoc tych, których wzru-
szyła historia Marcina. Pieniądze 
można przesyłać na adres: Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, ul. 
Poznańska 38/4, 00-689 Warszawa. 
PKO BP SA oddział Warszawa, nr 
konta 75 1020 1097 0000 7802 0103 
2366, z dopiskiem „Dla koła w Cie-
chanowie. Marcin Lenkiewicz”.
Uczniowie kl. III b Gimnazjum Nr 2

wraz z wychowawczynią
Małgorzatą Nowakowską

Szkoła Podstawowa Nr 5 zaprosiła Centrum Nauki Kopernik do zorganizowania interaktywnej wy-
stawy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta. Już dziś zapraszamy rodziców 
i dzieci na spotkanie z pasjonującym światem nauki. 

Urządzenia wystawy zostaną 
przygotowane tak, aby użytkow-
nicy mogli samodzielnie (zgodnie 
z dołączoną instrukcją) wykony-
wać doświadczenia. Przy każdym 
stanowisku będą znajdować  się 
krótkie wyjaśnienie do obserwo-
wanych zjawisk. Będzie można 
wziąć udział w wyścigu walców, 
zrobić bańkę mydlaną w kształ-
cie ostrosłupa, sprawdzić swoją 
pamięć, zobaczyć świat na opak, 
spróbować rozerwać półkule mag-

deburskie, nakręcić swój film animo-
wany, stanąć do zawodów z ludzkim 
sercem. Ekspozycji towarzyszyć będą 
pokazy prowadzone przez animato-
rów Centrum Nauki Kopernik. Niety-
powe lekcje można odbywać podczas 
obowiązkowych zajęć. Ekspozycja 
będzie dostępna na terenie SP Nr 5 
(ul. Broniewskiego 1) 7 i 8 lutego dla 
zorganizowanych grup szkolnych,  
9 lutego (sobota) – dla osób indywi-
dualnych. Wstęp wolny.                                                 

                                              red.

Wystawy

Spotkania

Konkursy

Film

Mistrzostwa w koszykówce 

Gimnazjaliści proszą:  
„Pomóżmy Marcinowi” 

Dzieci z pasją oddają się doświadczeniom

Przygoda zamiast lekcji
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Podatek od nieruchomości
1. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 

użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,46 zł od 1m2 

po-
wierzchni użytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 3,72 zł od 1 m2 

 powierzchni użytkowej
e) pozostałych  – tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,03 zł od 1 m2 

powierzchni użyt-
kowej
– garaże wolnostojące –  0,10 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej 
– budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 powierzchni – 3,10 zł od 1 m2 

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 1 m 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 m2 powierzchni
3. od budowli – 2 % ich wartości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części i grunty, stanowiące własność osób ociemniałych, u których 
stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności, z którymi nie zamieszkują wspólnie 
małżonkowie lub dorosłe dzieci posiadające własne źródło utrzymania, z wyjątkiem zaję-
tych na prowadzenie działalności 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.

Stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 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 dopuszczalnej 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 uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całko-
witej 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 uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycz-

Podatki i opłaty w 2008 roku
Uprzejmie informujemy, że do wykazu podatków na 2008 r., zamieszczonego w Gazecie Samorządu Miasta Nr 11/187 z grudnia 2007 r. wkradły się nieścisłości. 

Publikujemy pełny, aktualny wykaz obowiązujących podatków.

nym 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 ze-
społu 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 posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego   – 332 zł
8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z za-
wieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wy-
łącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną 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 jezd-
nych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
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
– z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych  –  290 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc   –  780 zł
– z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych  –  550 zł
c) powyżej 30 miejsc     –  1718 zł
– z tym, że wyprodukowanych w roku 2004 i nowszych  –  1204 zł

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 m3. Podatek leśny w 2008 r. wynosi 32,40 zł.

Opłata od posiadania psów
Roczna stawka opłaty wynosi: 
 –  od pierwszego posiadanego psa   –  40 zł
 –  od każdego następnego    –  20 zł
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca każdego roku.
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Osiedle Nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”
Razem z Klubem Garnizonowym Zarząd zorganizował festyn z okazji Dnia 

Dziecka. Za 1417 zł kupił artykuły spożywcze i zapłacił za oprawę artystyczną 
imprezy. 800 zł wydał na uporządkowanie i odnowienie placu zabaw znajdują-
cego się przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Drzewka i krzewy posadzone na 
terenie osiedla kosztowały 450 zł. Dofinansowanie wycieczki szkolnej oraz przy-
gotowanie 50 paczek świątecznych dla dzieci pochodzących z niezamożnych ro-
dzin – 1729 zł. Na soki, napoje, herbatę, kawę i paluszki, spożyte podczas posie-
dzeń i spotkań z mieszkańcami przeznaczył 73 zł. 

Osiedle Nr 2  
„Aleksandrówka II”

Za kwotę 1600 zł Zarząd ufundował 
dzieciom bilety na basen w DPS „Kom-
batant” oraz wstęp na sztuczne lodowi-
sko. Na projekt, zakup i montaż tablicy 
informacyjnej wydał 866 zł, a na baner 
reklamowy z napisem „Zarząd Osiedla 
Nr 2 Aleksandrówka II” – 300 zł. Du-
żym przedsięwzięciem było współorga-
nizowanie festynu „Pożegnanie Lata”, na 
który przeznaczono 1558 zł. W imprezie 
partycypowały też: Osiedle Nr 4, Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda 
Powiatowa Policji oraz Stowarzyszenie 
Rodzin „Serce Matki”. 

Osiedle Nr 3 
„Aleksandrówka”

Zarząd zaangażował się w turniej 
piłki siatkowej. Za kwotę 1700 zł ufun-
dował medale, puchary, dyplomy oraz 
koszulki z nadrukiem. Kolejnym wydat-
kiem było przygotowanie spotkania wi-
gilijnego dla podopiecznych Domu Złotej Jesieni, co kosztowało 2259 zł (usługa 
gastronomiczna, zakup słodyczy, opłatka, świec i innych potrzebnych artyku-
łów). Na wydatki określone jako własne przeznaczył 88 zł. Złożyły się na nie 
m.in.: soki, napoje, kawa, herbata, owoce oraz ciastka. 

Osiedle Nr 4 „Śródmieście”
W związku ze współorganizacją festynu rodzinnego „Pożegnanie Lata” za-

rząd wydał 2643 zł. Za te pieniądze kupił m.in. artykuły spożywcze oraz puzzle, 
albumy fotograficzne, tablicę korkową, zestawy do badmintona i gry w tenisa 
stołowego. Zostały one wykorzystane jako nagrody w konkursach. 150 zł zarząd 
przekazał na dofinansowanie dzieciom wycieczki do Warszawy. Na spotkanie 
opłatkowe z mieszkańcami przeznaczył 1004 zł. Z myślą o młodych sympaty-
kach rozgrywek sportowych wynajął halę MOSiR, za co zapłacił 749 zł.  

Osiedle Nr 5 „Płońska”
3090 zł zarząd wydał na nagrody rzeczowe oraz wynajem sceny i obsługę 

techniczną podczas plenerowej imprezy „Ciechanowska Policja Dzieciom”. Na 
poczet turniejów osiedlowych za sumę 312 zł ufundował wodę oraz akcesoria 
potrzebne do wykonania koszulek z nadrukiem. Dofinansowanie dzieciom wy-
cieczki na Mazury wyniosło 440 zł, a upominki mikołajkowe – 275 zł. Kolejne 
100 zł to zakup kwiatów na pogrzeb jednego z członków zarządu. Listę wydat-
ków zamykają 3 kalendarze za kwotę 31 zł oraz zestaw pióro i długopis przeka-
zany jako nagroda w konkursie „Nadzieje literackie”. 

Osiedle Nr 6 „Słoneczne”
Jako organizator festynu z okazji „Dnia Dziecka” zarząd ufundował m.in. 

napoje, słodycze, lody, medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, za które za-
płacił 1521 zł. Najwięcej pieniędzy – 2148 zł – przeznaczył na upominki poda-
rowane dzieciom podczas „Spotkania z Mikołajem”, które odbyło się w Szkole 
Podstawowej Nr 4. 750 zł wydał na wykonanie i zamontowanie 3 ławek na placu 
zabaw przy ul. Dobrej, a 146 zł na własne potrzeby (opłata za zużycie energii 
elektrycznej). 

Osiedle Nr 7 „Przemysłowe”
Na artykuły spożywcze (ser żółty, kiełbasę, paluszki, ciastka, cukier, kawę, 

herbatę i napoje) skonsumowane podczas swoich posiedzeń, zarząd wydał 627 
zł. Słodycze, owoce, wędlina i napoje na „Dzień Dziecka” stanowiły wydatek na 
sumę 1952 zł. Na paczki świąteczne dla dzieci pochodzących z niezamożnych 
rodzin zarząd wydał 1527 zł. Kolejne 392 zł przeznaczono na zakup roślin raba-
towych, krzewów i bylin, posadzonych na terenie osiedla. 

Osiedle Nr 8 „Kwiatowe”
W 2007 r. zarząd wykonał prace remontowe i porządkowe na terenie re-

kreacyjnym przy zbiegu ulic: Wesołej, Śmiecińskiej i Siewnej. Za 116 zł ku-
pił drzewo tartaczne i farby. Na organizację plenerowej imprezy z okazji „Dnia 

Dziecka” przeznaczył 1004 zł, a na pacz-
ki świąteczne – 1082 zł. Wykaz ponie-
sionych nakładów kończą zabawki, 
maskotki oraz przybory szkolne i spor-
towe o wartości 2338 zł. Gadżety będą 
rozdane jako nagrody rzeczowe w kon-
kursach, które zostaną przeprowadzone  
w 2008 roku.  

Osiedle Nr 9 „Bloki”
Na piknik z okazji „Dnia Dziecka” 

zarząd wydał 930 zł. Z myślą o uczniach 
Gimnazjum Nr 3 przekazał 5 piłek, które 
kosztowały go 77 zł. Kolejnym wydat-
kiem było dofinansowanie wycieczki do 
Warszawy. Za 500 zł dzieci zjadły po-
siłek w restauracji McDonald’s i zwie-
dziły ZOO. Za pozostałą kwotę – 2890 
zł – przygotował paczki świąteczne  
i wsparł „Caritas” działający przy parafii 
św. Piotra. 

Osiedle Nr 10 „Kargoszyn”
Razem ze Szkołą Podstawową  

Nr 5 zarząd współorganizował konkursy 
i rozgrywki sportowe odbywające się podczas „Dnia Dziecka”. Za 620 zł ufun-
dował koszulki, piłki, puchary i dyplomy. Dofinansował aktywny wypoczynek 
dzieci, 997 zł zapłacił za 285 biletów upoważniających do wstępu na krytą pły-
walnię oraz sztuczne lodowisko i przekazał je najmłodszym mieszkańcom. Pod 
choinkę kupił dzieciom słodycze i ciastka, co kosztowało 2287 zł. Na własne 
potrzeby zarząd przeznaczył 342 zł. Na tę kwotę złożyły się materiały biurowe,  
12 szklanek, 2 łyżki oraz czajnik.     

Osiedle Nr 11 „Podzamcze”
W „Dzień Dziecka” zarząd zorganizował mecz piłki nożnej. Dla uczest-

ników rozgrywek sfinansował puchary, medale, statuetki, ciastka i napoje 
 – 479 zł. Drugim przedsięwzięciem był bal choinkowy, który kosztował  
3947 zł. Za tę kwotę wynajęto salę oraz przygotowano 126 paczek, składających 
się z zabawek i słodyczy.   

Osiedle Nr 12 „Zachód”
Zarząd zorganizował festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”. Za 1009 zł 

kupił ciastka, napoje, akcesoria do grilla oraz zabawki. 953 zł przeznaczył na 
podręczniki szkolne dla uczniów, pochodzących z niezamożnych rodzin. 967 zł 
zainwestował w odmalowanie huśtawek, znajdujących się na placu zabaw. Ufun-
dowanie artykułów sportowych zawodnikom z drużyny osiedlowej kosztowało 
1494 zł.  

W 2007 roku zarządy osiedli wykazały się mniejszą bądź większą pomysło-
wością w zagospodarowaniu środków budżetowych, które otrzymały z Urzędu 
Miasta. Wszystkie nie żałowały pieniędzy oraz osobistego czasu i zaangażowa-
nia w organizowanie wszelkiego rodzaju zabaw, turniejów, festynów, pikników, 
choinek i pomoc najbardziej potrzebującym. Cieszy fakt, że wśród przedstawio-
nych do rozliczenia rachunków maleją wydatki własne zarządów. Skorzystali  
na tym mieszkańcy osiedli, a w szczególności dzieci.   

Katarzyna Dąbrowska 
na podstawie rachunków i sprawozdań  

dostarczonych przez przewodniczących osiedli
P.S.
Kwoty zostały zaokrąglone do pełnego złotego.

Na co w 2007 roku wydały pieniądze zarządy osiedli?

Bezcenny uśmiech dziecka…
W Ciechanowie funkcjonuje 12 osiedli będących statutowymi jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej. Zadaniem powołanych 

zarządów jest reprezentowanie interesów i (w miarę możliwości) zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Działalność ta finansowana jest 
z budżetu miasta. Za jej właściwy przebieg odpowiadają przewodniczący. Ich praca, jak również praca całego zarządu, ma charakter 
społeczny. W 2007 roku w budżecie miasta zaplanowano działalność osiedli 54 tys. zł.  Przyjrzyjmy się, jak te pieniądze wydano.

Wśród najmłodszych mieszkańców osiedli największym zainteresowaniem cieszyły się  
festyny



www.um.ciechanow.pl

11gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Adres: 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6 
tel. (023) 673 58 02, fax (023) 672 29 63, e-mail: ewa.blankiewicz@wp.pl

Redagują: Ewa Blankiewicz (red. nacz.), Katarzyna Dąbrowska, Anna Goszczyńska
Skład, łamanie i druk: Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1

tel./fax (024) 262 03 08, (024) 264 16 84
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji 

oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
Zadanie I.
Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania  
w okresie ferii zimowych – 3 tys. zł (w 2007 roku – 3 tys.).

w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zadanie I. 
Programy na rzecz dzieci dotkniętych niepełnosprawnością – 15 tys. zł (w 2007 
– 15 tys.).
Zadanie II. 
Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego osób starszych i nie-
pełnosprawnych – zajęć edukacyjnych, sportowych, turystycznych, rekreacyj-
nych, kulturalnych – 30 600 zł (w 2007 – 16 tys.).
Zadanie III.
Organizacja działań z zakresu profilaktyki i  promocji zdrowia – propagowania 
zdrowego stylu życia  –  5 tys. zł (w 2007 – 4 tys.).

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie I. 
Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych – 6 tys. zł (w 2007  
– 5 tys.).
Zadanie II. 
Szkolenie dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu szkolnego, organiza-
cja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – 21 tys. zł  
(w 2007 – 20 tys.).
Zadanie III. 
Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji ratowników, doposażenie w drobny sprzęt 
ratowniczy – 21 tys. zł (w 2007 – 20 tys.).
Zadanie IV.
Utrzymanie hali sportowej przy ul. Kraszewskiego – 90 tys. zł (w 2007  
– 89 700 tys.).
Zadanie V.
Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego systemu współzawod-
nictwa dzieci i młodzieży  oraz współzawodnictwa PZS I OZS w grach zespoło-
wych i w dyscyplinach indywidualnych – 417 tys. zł (w 2007 – 360 tys.) 
Zadanie VI. 
Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 15 tys. zł 
(w 2007 – 5 tys.)

w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego
Zadanie I. 
Dokumentacja dziejów miasta – 15 tys. zł (w 2007 – 15 tys.).
Zadanie II. 
Kultywowanie tradycji regionalnych i pamięci narodowej – 61,5 tys. zł (w 2007 
– 60,5 tys.).
Zadanie III. 
Popularyzacja krajowego i regionalnego dorobku kultury –  53 tys. zł (w 2007 
– 50 tys.).

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (wymienione w art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają na-
stępujące warunki:
– zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
– przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami. 

Terminy i warunki realizacji zadań
1. Dofinansowanie zadań obejmie okres szczegółowo określony w umowie.
Realizacja zadań odbywać się będzie na rzecz mieszkańców Ciechanowa.

Terminy i warunki składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października  
2003 roku w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każdą na 
inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
3. Do oferty należy załączyć:
– aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do reje-
stru Powiatu Ciechanowskiego (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia), 
– sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2007, 
– aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
4. Zaadresowane na Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Mia-
sta Ciechanów oferty należy składać do 6 lutego 2008 r. (zadania w zakresie 
wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu) oraz 29 lutego 2008 r. (zadania w zakresie kul-
tury i dziedzictwa narodowego) w sekretariacie Prezydenta Miasta Ciechanów,  
ul. Wodna 1, w zamkniętych kopertach z napisem konkurs – zadanie nr… z za-
kresu… codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00, we wtorki od 9.00 do 17.00.
5. Oferty złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone ze względów formalnych. 

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór najlepszej oferty z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nastąpi 
w terminie do dnia 8 lutego 2008 r., z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu do 22 lutego 2008 r., z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu – do 3 marca 2008 r.

Pozostałe szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.cie-
chanow.pl

Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku

Mistrzostwa Polski w Pływaniu 
W dniach 25-18 stycznia na ciechanowskiej pływalni odbywały się Zimo-

we Mistrzostwa Polski Juniorów 17-18 lat. W zawodach uczestniczyła rekor-
dowa ilość zawodników około 300 z 80 klubów z całej Polski.

Rewelacją mistrzostw okazała się Jo-
anna Budzis z Polonii Warszawa,  która 
zdobyła 9 złotych medali (6 indywidual-
nych, 3 w sztafetach) oraz 1 medal brą-
zowy. Aleksy Otłowski ciechanowianin, 

obecnie reprezentujący Warszawian-
kę wywalczył 2 złote medale na 200 
i 400 m stylem dowolnym, brązowy 
medal na l00 m st. dowolnym oraz 2 
srebrne medale w sztafetach. Były za-
wodnik „Orki” otrzymał w nagrodę 
zegarek, ufundowany przez prezyden-
ta miasta. Najlepszy wynik zawodów 
wśród kobiet uzyskała Joanna Bu-
dzis z Polonii Warszawa na 400m st. 
zmiennym oraz Kawęcki Radosław  
z Korner Novita Zielona Góra na 200m 
st. grzbietowym. W rankingu medalo-
wym zwyciężyła Polonia Warszawa 
zdobywając 17 złotych, 5 srebrnych  

i 6 brązowych medali. W ocenie szefa szko-
lenia Polskiego Związku Pływackiego Jana 
Wiederka mistrzostwa stały na bardzo wy-
sokim poziomie zarówno sportowym jak  
i organizacyjnym.

red.

XIX Turniej o Puchar Prezydenta Ciechanowa

Potyczki atletyczne
19 stycznia zakończył się XIX Turniej w podno-

szeniu ciężarów o Puchar Prezydenta Ciechanowa,  
w którym zmierzyło się 52 zawodników do 16  
i 18 lat. 

Wśród juniorek najlepsze wyniki uzyskały: Magdalena Pę-
dzich (Uolka Ostrów Mazowiecki) i Ewelina Bryl (CLKS Ma-
zovia Ciechanów). Spośród juniorów tryumfował wicemistrz 
Europy Arturs Plesnieks (Doble, Łotwa) oraz jego klubowy 
kolega Toms Tomciks. Dobrą formę zaprezentowali też inni 
podopieczni Mazovii. W rywalizacji juniorek do 16 lat Natalia 
Kraszewska zajęła czwarte miejsce, a Ewa Wróblewska ósme.  
W kategorii 18-latek druga była Martyna Przybylska, Renata 
Kosakowska piąta, a Magdalena Grochowska ósma. W grupie 
juniorów do 16 lat miejsca od drugiego do szóstego wywalczyli 
kolejno: Rafał Zalewski, Tomasz Kossakowski, Michał Smo-
leński i Jarosław Nalewajk. Szymon Grzankowski znalazł się na 
dziewiątej pozycji. Bojowością i wolą walki ze sztangą wykaza-
li się także 18-latkowie. Krzysztof Klicki zajął drugie miejsce, 
trzecie – Mariusz Bartosiewicz, szóste – Kamil Leśnik, siódme 
– Paweł Lewandowski. 

red.

Wśród medalistów były zawodnik ciechanowskiej Orki  

A. Otłowski (w środku)
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W. Malicki przy fortepianie
W tym roku organizatorzy zre-

zygnowali z konferansjera. Dobrym 
pomysłem okazał się 
też udział ciechanow-
skiego zespołu Why 
Ducky?, który razem 
z Maciejem Ostro-
meckim (perkusja) 
stworzył specyficzną 
oprawę dźwiękową. 
Do muzyki granej na 
żywo śpiewali i tań-
czyli zespoły oraz 
soliści związani z 
CKiSz. Usłyszeli-
śmy same asy: chór 
Sine Nomine, Klub 
Dobrej Piosenki z 
Waldemarem Koperkiewiczem oraz 
Edytę Bojkowską-Kolak, której na 
klawiszach akompaniował Andrzej 
Kaluszkiewicz. Warstwę taneczną  
w choreografii Jolanty Szlagowskiej 
zapewniły zespoły Funny i Strefa Tań-
ca. Po świetnej szarzy naszych lokal-

nych artystów wystąpił Stan 
Borys. I tu znowu niespodzian-
ka. Gwiazdora pamiętanego 
jeszcze z lat 70-tych usłyszeli-
śmy w nowym i trafiającym do 
duszy repertuarze. Nie mogło 
zabraknąć też starych przebo-
jów takich jak: „Dzika plaża”, 
„Anna”, „Dziś prawdziwych 
Cyganów już nie ma” czy „Ja-
skółka uwięziona”. 

Gala była też okazją do 
wręczenia odznaczeń pań-
stwowych. Ciechanowska 
plastyczka Hanna Kozińska 

otrzymała z rąk Wojewody Mazo-
wieckiego Jacka Kozłowskiego Złoty 
Krzyż Zasługi, a kierownik Wydzia-

łu Współpracy Zagranicznej i Kultu-
ry Urzędu Miasta Bożena Żywiecka  
– Honorową Odznakę Zasłużonego 
dla Kultury Polskiej. 

Katarzyna Dąbrowska

Stanowi Borysowi towarzyszyły roztańczone dziewczyny  z zespołu Funny

Artystka jest osobą dobrze znaną  
w Ciechanowie. Tu się urodziła. Tu 
mieszka, pracuje i tworzy. Jest absol-
wentką Wydziału Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Dyplom uzyskała w 1992 r. 
w pracowni prof. Zygmunta Kotlarczy-
ka. Od lat z pasją uprawia malarstwo  
i rysunek. Na co dzień jest nauczycielką 
plastyki i opiekunką Koła Plastycznego 
„Paleta”, działającego przy CKiSz. Ma 
za sobą kilka wystaw indywidualnych 
i zbiorowych. W rodzimej Galerii „C” 
prezentowała swoje abstrakcyjne obra-
zy trzykrotnie. Najnowszy cykl jest ma-
larskim odniesieniem do pojęcia drogi, 
rozumianej jako symbol poszukiwania  
i komunikacji międzyludzkiej. Wysta-
wę można oglądać do 6 lutego.

K.D.

W repertuarze znalazły się utwory 
klasyczne. Nie zabrakło też polskich 
kolęd oraz znanych przebojów rocko-
wych. Wszystko w zaskakującej aran-
żacji i w nowym brzmieniu. Między 
kolejnymi utworami gospodarz popu-
larnego programu telewizyjnego „Co 
tu jest grane” czarował publiczność 

Od rana 300 wolontariuszy z Po-
wiatowego Sztabu Ziemi Ciecha-
nowskiej zbierało datki na ulicach 
miasta. W ramach akcji można było 
oddać krew. W specjalnym ambulan-
sie mieszkańcy mogli zbadać ciśnienie 
tętnicze krwi, poziom cukru i choleste-

rolu. Tegoroczny finał odbył się w hali 
„Mazovii” przy ul. Kraszewskiego. 
Wystąpiły lokalne zespoły: HQ. Con-
trabanda i The Without. Niespodzian-
ką koncertu była grupa Toples, grają-
ca nowoczesną odmianę disco polo. 
W trakcie występów odbywała się 

licytacja. Prezydent  
W. Wardziński prze-
kazał na nią wieczne 
pióro Watterman, Ewa 
Gładysz tomik poezji  
z autografami au-
torów i akwarelę,  
a Cezary Chodkow-
ski koszulkę kolar-
ską. Miejski samo-
rząd przeznaczył 
4000 zł na występy 
i „Światełko do Nie-
ba”, które wybu-
chło fajerwerkami 
punktualnie o godz. 
20.00.   

K.D.   

wyrafinowanym żartem. Wśród soli-
stów usłyszeliśmy Urszulę Piwnicką 
(sopran), Krzysztofa Marciniaka (te-
nor) i Alinę Mleczko (saksofon). 

K.D.

Z Heleną Jarzębską (Sine Nomine) zaśpiewał Stanisław 

Antośkiewicz (Why Ducky?)

U. Piwnicka (sopran)

Cytat miesiąca
Trwa dyskusja nad budżetem Ciechanowa na 2008 rok, największym  

w historii miasta, zakładającym ambitne wielomilionowe zadania inwesty-
cyjne. Prezydent Waldemar Wardziński: – Jeżeli to, co planujemy na naj-
bliższe lata uda się zrealizować w 70-80%, to będzie duży sukces. Cofam. 
Chcemy 100%!

Przeszło 30 mln zł, z czego ponad 61 tys. zł w Ciechanowie – to re-
kordowy wynik 16. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
13 stycznia w całej Polsce i 34. miejscach na świecie wolontariusze 
kwestowali na sprzęt medyczny dla dzieci ze schorzeniami laryngo-
logicznymi. Zbiórce towarzyszyły koncerty i aukcje. 

Ponad 61 tys. zł na WOŚP

Gala w nowej formule
Od 18 lat Centrum Kultury i Sztuki zwieńcza swoją całoroczną 

działalność koncertem galowym. Przyzwyczajeni do oglądania „cią-
gle tego samego” (jak twierdzili najbardziej wybredni), 12 stycznia 
mocno zdziwiliśmy się, gdy nasza skromna sala widowiskowa zamie-
niła się w estradę pełną mocnego brzmienia i żywiołowych wystę-
pów.  

Zespół The Without

Podróż po wyobraźni
Wielkoformatowe obrazy Marii Fabioli Mazanowskiej stały się 

przedmiotem wystawy otwartej 11 stycznia w Galerii „C” CKiSz. 
Wernisaż wzbudził duże zainteresowanie i był okazją do rozmów  

Bohaterka wystawy M. Mazanowska

Symfonia śmiechu 
Waldemar Malicki i Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Ber-

narda Chmielarza byli bohaterami koncertu sylwestrowego, na któ-
ry 29 grudnia zaprosił mieszkańców prezydent Ciechanowa. Występ 
wszechstronnego pianisty i znakomitych muzyków obejrzało w hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Kraszewskiego około 900 osób.


