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W numerze:
Miasto obniża stawki opłat adiacenckich
Wandale nie oszczędzili parku botanicznego
Przy SP Nr 4 powstaje nowoczesne boisko
Miejscy Strażnicy kontrolują właścicieli psów 
Czy Centrum Kultury i Sztuki zostanie prze-
kształcone w placówkę miejsko-powiatową
Gospodarka miejskimi lokalami pod lupą 
radnych 
TWK otworzyło Ośrodek Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych 
Ruina czy muzeum z prawdziwego zda-
rzenia? – sonda na temat ciechanowskiego 
zamku
W cyklu „Nauczyciel miesiąca”  Małgorzata 
Nowakowska z MZS Nr 2
Prezydent ogłosił konkurs na logo Ciecha-
nowa

–

–

–

–

–

Pod pomnikiem św. Piotra zakwitły krokusy

–

Zapachniało wiosną
Zza chmur wyjrzało trochę upragnionego słoń-

ca, a na miejskich klombach i rabatkach pojawiły 
się pierwsze zwiastuny wiosny. Na Pl. Jana Paw-
ła II posadzono bratki. Pod pomnikiem św. Pio-
tra zakwitły krokusy. Jeśli pogoda będzie sprzy-
jająca, wiosenne kwiaty szybko zakwitną na 
farskiej górze. Pracownicy zieleni miejskiej od-
krywają otulone na zimę róże. Krzewy rosnące  
w parkach i wzdłuż ulic zasilane są nawozami. Nie-
bawem rozpoczną się remonty parkowych ławe-
czek. 

O porządkach w mieście na str. 9
A.G.

Zmiana terminu wystawy IPN
Otwarcie wystawy „Twarze mazowieckiej 

bezpieki” odbędzie się 28 marca o godz. 18.00 
w Galerii „C”. Współorganizatorami ekspozy-
cji są: warszawski oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej i prezydent Ciechanowa.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
 dobrego zdrowia, rodzinnego szczęścia, 

nowych nadziei i spokoju ducha 
życzą

Tomasz Grembowicz 
Przewodniczący    

Rady Miasta Ciechanów 

Waldemar Wardziński 
Prezydent     

Miasta Ciechanów

Nowe plany z własnej 
pracowni urbanistycznej
W Ciechanowie mamy 19 obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego. Rozpoczęły się prace nad 9. kolejnymi. Po-
wstaną w Urzędzie Miasta, w nowej pracowni urba-
nistycznej. Plany określą przeznaczenie łącznie ok. 
100 hektarów gruntu w różnych dzielnicach miasta 
pod budownictwo mieszkaniowe. Na 9 ha (przy ul. 
Płockiej i Niechodzkiej) będzie można zlokalizo-
wać wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.

E. B.
Więcej na str. 3

Rodzice chcą gimnazjum  
w „Piątce”

Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 5 wy-
stąpiła do prezydenta Ciechanowa z prośbą o utwo-
rzenie w budynku szkoły gimnazjum i powołanie tam 
zespołu. – Pomysł wart rozpatrzenia, ale taki ruch 
byłby możliwy dopiero w następnym roku szkolnym. 
Wymaga przede wszystkim szczegółowej analizy funk-
cjonowania całej sieci miejskich szkół – komentuje 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski.                                                                      

                                                                        E.B.

–

–

–

–

Miasto zgłosiło się do 
programu budowy boisk

Urząd Miasta zgłosił deklarację przystąpienia 
do programu Ministra Sportu i Turystyki „Moje bo-
isko Orlik 2012”, który przewiduje w 2008 r. budo-
wę 30. boisk na Mazowszu. Wielofunkcyjne boisko  
do piłki nożnej z sanitariatami i szatniami oraz plac 
zabaw dla dzieci miasto chce zbudować na 3 tys. m2 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich.                                 E.B.

Czytaj na str. 3

„Pieśń o Bogu Ukrytym”
30 marca o godz. 18.00 prezydent miasta za-

prasza mieszkańców do kościoła św. Piotra na 
koncert „Pieśń o Bogu Ukrytym”. Wiersze Karola 
Wojtyły zaśpiewa Marcin Styczeń. Wstęp wolny. 

www.um.ciechanow.pl

Dzień Wiosny w SP 5



Lodowisko zostało zdemontowane
W tym roku przedwiośnie zaskoczyło nas wyjątkowo wcześnie. Wysokie jak 

na luty temperatury i deszcze uniemożliwiły dalsze korzystanie ze sztucznego 
lodowiska. Od 28 lutego nie można już było jeździć tam na łyżwach. W ciągu 
tygodnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozmroził i zdemontował lodową 
taflę. W ciągu ostatnich dwóch lat jazda na łyżwach stała się w naszym mieście 
popularnym sposobem spędzania wolnego czasu. Kiedy wypożyczenie lodowi-
ska w sezonie 2006/2007 okazało się strzałem w dziesiątkę miasto kupiło własne. 
Tej zimy, według informacji MOSiR-u, przewinęło się przez nie ok. 33 tys. osób, 
z czego 12 tys. korzystało z wypożyczalni łyżew. W okresie ferii MOSiR zano-
tował 10 tys. bezpłatnych wejść na lodowisko (mogli z nich korzystać uczniowie 
ciechanowskich szkół). Wpływy za wypożyczanie łyżew wyniosły 72 962 zł,  
a za wstęp na lodowisko – 55 830 zł.

Mieszkańcy mogą korzystać  
z osiedlowej tablicy informacyjnej

Zarząd Osiedla nr 2 „Aleksandrówka 
II” podjął decyzję o postawieniu tablicy in-
formacyjnej. Mieszkańcy osiedla mogą za-
mieszczać na niej drobne ogłoszenia. Tablica 
znajduje się przy siedzibie Zarządu Osiedla 
(budynek SMLW „Zamek” przy ulicy Ba-
talionów Chłopskich 17a). W celu zamiesz-
czenia ogłoszenia wystarczy przesłać treść 
na adres e-mail:marek_wisniewski@poczta.
onet.pl.

Pijemy dobrą wodę
Na podstawie rocznych wyników badań wody z urządzeń i instalacji Pań-

stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię na temat jakości wody 
wodociągu Ciechanów – 1000-lecia. W 2007 r. wodociąg dostarczał wodę  
o niekwestionowanej jakości spełniającej wymagania Ministra Zdrowia. Jakość 
fizykochemiczna wody uległa krótkotrwałemu pogorszeniu w marcu ubiegłego 
roku. Zwiększone stężenie żelaza i podwyższona mętność zostały wyelimino-
wane w ciągu 2 tygodni. Ujęcie 1000-lecia produkujące 466 m3 wody na dobę 
zaopatruje około 2240 mieszkańców osiedla Zachód, ulic: Granicznej, Czar-
nieckiego i Płockiej oraz miejscowości Pęchcin. Gruntowna modernizacja uję-
cia przeprowadzona w 2006 r. przez ZWiK była bardzo oczekiwana zwłaszcza 
przez mieszkańców osiedla Płocka, którzy skarżyli się na braki wody w czasie 
upalnych dni.

Roczna odprawa obrony cywilnej
29 lutego w Urzędzie Miasta Ciechanów, z udziałem prezydenta Walde-

mara Wardzińskiego odbyła się roczna odprawa z osobami odpowiedzialnymi  
za realizację zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych. W naradzie uczestniczyły 22 osoby – przedstawiciele ciechanow-
skich zakładów pracy. Podczas spotkania omówiono wytyczne dotyczące zadań 
związanych z obronnością na 2008 rok oraz plan tegorocznych przedsięwzięć 
miasta w dziedzinie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Akademia PARP przedłużona
Ze względu na zainteresowanie uczestników z sektora mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw szkolenia internetowe wraz ze wszystkimi usługami porta-
lu edukacyjnego  Polskiej Akademii Rozwoju Przedsiebiorczości będą dostępne 
do 30 czerwca. Na portalu pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajduje się 
dziesięć bezpłatnych szkoleń on-line, które zostały opracowane przez polskich 
ekspertów z dziedziny zarządzania specjalnie dla firm z sektora MŚP. Wszyscy 
uczestnicy Akademii PARP mają możliwość korzystania z rozbudowanego sys-
temu wsparcia. Opiekunowie i eksperci czekają na pytania uczestników przez 
6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00. Doradzają, tłumaczą i pomagają przyswoić 
materiał, a także rozwiązują problemy techniczne. Fora i czaty internetowe, do-
stępne dla wszystkich uczestników, którzy zarejestrują się na portalu Akademii 
PARP, umożliwiają pracę w grupach, wymianę doświadczeń i wiedzy. Kontakt: 
www.akademiaparp.gov.pl, msp@akademiaparp.gov.pl. Infolinia 0 801 444, 
MSP (0 801 444 677).

Poświęcenie nowego biura Rady NSZZ „Solidarność” 
3 marca w budynku przy ul. Mickiewicza 1 odbyła się uroczystość poświęce-

nia nowego biura NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział w Ciechano-
wie. Konsekracji dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem św. Tekli ks. prałat 
Ludomir Kokosiński. 

Zapraszamy po odbiór nowych dowodów
Nie wszyscy mieszkańcy odebrali już nowe dowody tożsamości, o które wy-

stąpili w starym roku. Gotowe dowody czekają na właścicieli w Wydziale Spraw 
Obywatelskich. Zachęcamy ciechanowian do wizyty w Urzędzie Miasta, żeby 
uniknąć kolejek. Przypominamy, że od 1 kwietnia trzeba będzie obowiązko-
wo posługiwać się plastikowymi dowodami osobistymi. Apelujemy też do osób 
(jest ich jeszcze około 900, szczególnie legitymujących się dokumentami serii  
DD i DB), które do tej pory nie złożyły wniosków, o jak najszybsze dopełnienie 
formalności.

Przy Urzędzie Miasta powstał Klub Honorowych Dawców Krwi
11 marca przy Urzędzie Miasta utworzony został Klub Honorowych Daw-

ców Krwi. Klub liczy 13 członków. Większość z nich to miejscy urzędnicy, któ-
rzy od lat przekazują swoją krew na rzecz potrzebujących. W spotkaniu, któ-
re odbyło się w ratuszu, uczestniczył przewodniczący Rejonowej Rady HDK 

Andrzej Chmielewski. 
Obecny był też zastęp-
ca prezydenta Ceza-
ry Chodkowski, który  
w imieniu władz mia-
sta przekazał wyrazy 
poparcia dla tej inicja-
tywy. Wybrano zarząd 
Klubu, w którego skład 
weszli: Wojciech Copi-
ja (prezes), Aleksander 
Kaluszkiewicz (wice-
prezes), Maciej Moraw-
ski (sekretarz) i Jolanta 
Pyra (członek). 

W 2009 r. Mistrzostwa UE w Ciechanowie
Na zakończonych 16 marca 36. Mistrzostwach Unii Europejskiej do lat 23 

w podnoszeniu ciężarów w niemieckim Forst zawodnicy LKS Mazovia zdobyli 
2 złote medale. Anna Smosarska triumfowała w kategorii 69 kg, a Mateusz Len-
dzioszek – plus 105 kg. To nie jedyna dobra wiadomość. Europejska Federacja 
UE zdecydowała, że organizatorem przyszłorocznych Mistrzostw będzie Cie-
chanów. O taką decyzję od roku zabiegał prezes Mazovii Jerzy Ostrowski.

Subregionalne Targi Edukacji i Pracy
Pod patronatem starosty ciechanowskiego oraz prezydenta miasta 9 kwietnia 

w hali sportowej MOSiR przy ul. 17 Stycznia 60 C odbędą się Subregionalne Tar-
gi Edukacji i Pracy. Celem targów jest ułatwienie młodym ludziom planowanie 
kształcenia i kariery zawodowej. Od godz. 10.00 do 14.30 na stoiskach swoje ofer-
ty prezentować będą szkoły średnie, uczelnie wyższe, placówki zajmujące się po-
średnictwem i poradnictwem zawodowym, instytucje finansowe, izby gospodarcze 
oraz przedsiębiorstwa. O godz. 11.00 dr Andrzej Kaliszewski z Ośrodka Doskona-
lenia Nauczycieli poprowadzi konferencję i dyskusję na temat kształcenia zawo-
dowego wobec potrzeb lokalnych rynków pracy w subregionie ciechanowskim.

INFORMACJE � gazeta
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Przekaż 1% podatku dochodowego
organizacji pożytku publicznego

Od lewej: W. Copija, A. Chmielewski i C. Chodkowski

Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że 9 marca 2008 r. zmarł

Roman Wojciechowski 
wieloletni pracownik Urzędu Miasta. 

Wyrazy współczucia
Rodzinie 

składają władze i pracownicy
Urzędu Miasta Ciechanów

Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie 
Ciechanowa. Są to: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (KRS 0000134684), Cie-
chanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych (KRS 0000144250), 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76 (KRS 
0000135310), Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciecha-
nowie” (KRS 0000225587), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd woj. 
Mazowieckiego z dopiskiem „Koło w Ciechanowie” (KRS 0000183520), Polski 
Związek Niewidomych z dopiskiem „Koło PZN Ciechanów” (KRS 000042049), 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie  
z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciechanowie” (KRS 0000083356), Towarzystwo 
Walki z Kalectwem z dopiskiem dla TWK Ciechanów (KRS 0000013912). Od 
tego roku nastąpiła zmiana w sposobie przekazywania 1%. Aby dokonać wpła-
ty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właściwej rubryce wskazać orga-
nizację, której chcecie Państwo przekazać 1% – podając właściwą jej nazwę. 
Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% Państwa podatku wskazanej or-
ganizacji (posiada wykaz organizacji wraz z właściwymi kontami bankowymi).  
1% podatku można przekazać w całości tylko jednej organizacji. 
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Obok MZS Nr 1 może powstanie nowoczesny kompleks 
sportowy

Ministerialny program budowy boisk

Całość ogrodzona, 
oświetlona i ogólnodo-
stępna. W następnych 
latach program będzie 
kontynuowany. W Cie-
chanowie położony 
na obszarze 3 tys. m2 
kompleks ma powstać 
przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, obok 
największych wieloro-
dzinnych osiedli miesz-
kaniowych. Planowana 
budowa będzie finanso-
wana w 1/3 ze środków 
gminy, 1/3 – Marszał-
ka, 1/3 – Ministerstwa. 
Koszt jednego boiska szacowany jest 
na ok. milion złotych. Projekty będą 
bezpłatnie udostępniane gminom. Bę-
dzie możliwość ich dostosowania do 
uwarunkowań wybranej lokalizacji. 
Boiskiem, a właściwie kompleksem 
sportowym ma się opiekować anima-
tor sportu. - Mamy otrzymać od rządu 

Podczas konferencji głos zabrał prezydent W. Wardziński

Konferencja dla przedsiębiorców  
i samorządowców

27 lutego w siedzibie PWSZ przy ul. Narutowicza na konferen-
cji regionalnej „Mazowsze Perspektywy Rozwoju”, zorganizowanej 
przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Serwis Gospo-
darczy Mazowsza oraz prezydenta Ciechanowa, spotkało się ponad 
stu przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządów z regionu cie-
chanowskiego.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego informują  
o przeznaczeniu terenów, rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego, 
określają sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy. Są podstawą 
do lokalizacji inwestycji. Stanowią informację, w których rejonach mia-
sta można szukać działek pod budowę domu, zakładu usługowego lub 
produkcyjnego. Przewidywany termin opracowania projektów i przed-
łożenia do uchwalenia Radzie Miasta to 1 rok dla planów „Niechodz-
ka”, „Przy Płockiej”, „Bogusławskiego”, „Wiejska” i „Przasnyska II”,  
a dla planów „Malinowa”, „Orylska”, „Szczurzynek” i „Płońska-Sońska” 
– 1,5 roku. 

Powstanie 9 nowych planów zagospodarowania przestrzennego

Nowe plany  
zwiększą ład przestrzenny

Naszą wspólną przestrzeń życiową tworzą budynki mieszkal-
ne i produkcyjne, drogi, zieleń, uliczne lampy, reklamy… To, jak 
ta przestrzeń jest skomponowana, zależy w dużej mierze od urba-
nistów i architektów. Porządek urbanistyczny w naszym mieście 
określa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego (w 2007 r. uchwalono w nim zmiany), a uszczegó-
ławiają miejscowe plany zagospodarowania. W Ciechanowie na ra-
zie mamy ich 19. Urząd Miasta przystępuje właśnie do opracowania  
9 kolejnych. Powstaną w Urzędzie Miasta, w nowej pracowni urba-
nistycznej.

Najpierw przystąpienie do sporzą-
dzenia nowych planów miejscowych 
musi uchwalić Rada Miasta. „Za” na 
lutowej sesji głosowali wszyscy radni. 
Teraz urbaniści zaczną pracować nad 
9. fragmentami miasta. Ich lokaliza-
cję określają nazwy: „Bogusławskie-
go”, „Przy Płockiej”, „Niechodzka”, 
„Płońska – Sońska”, „Szczurzynek”, 
„Orylska”, „Malinowa”, „Wiejska”, 
„Przasnysza II”.

– Plany te głównie mają na celu 
stworzenie nowych możliwości in-
westycyjnych w zakresie budownic-
twa mieszkaniowego. Przynajmniej  
2 projekty dotyczą lokalizacji obiektów 
wielkopowierzchniowych – wyjaśnia 
zastępca prezydenta Ewa Gładysz. Ta-
kie obiekty będą mogły stanąć na tere-
nie objętym planami: „Przy Płockiej” 
(3,5 ha) oraz „Niechodzka” (5,5ha). 
60 hektarów na Szczurzynku ma być 
przeznaczone  m.in. pod rozbudowę 
oczyszczalni ścieków. Na pozostałych 
terenach, obejmujących ok. 100 ha, do-
minuje budownictwo mieszkaniowe. 
„Wiejska”– 16 ha, „Bogusławskiego”  
– 3 ha, „Płońska-Sońska” – 20 ha – rów-
nież pod usługi. „Malinowa” obejmuje  
28 ha terenu pod zabudowę jedno-
rodzinną przy wjeździe do miasta 
od strony Płońska. Przasnyska II –  
16 ha – wyjazd z miasta, gdzie mają 
być zlokalizowane usługi z dopusz-
czeniem funkcji mieszkaniowej. 
„Orylska” to atrakcyjny 30-hektarowy 
teren w centrum miasta, przeznaczo-
ny pod budownictwo mieszkaniowe,  
z uwzględnieniem drogi od Płońskiej 
do Augustiańskiej.

Własna pracownia 
urbanistyczna

Sporządzenie tych planów to bar-
dzo dużo pracy. Tymczasem w kra-
ju brakuje pracowni urbanistycznych 
z uprawnieniami, długo czeka się 
na wykonanie zleceń. Władze mia-

sta zdecydowały się stworzyć własną  
3-osobową pracownię, która szybciej 
(i mniejszym kosztem, bo sporządze-
nie planu nie jest tanie!) upora się  
z pracą nad mniejszymi planami.  
– Jest na nie wielkie zapotrzebowanie, 
bo na razie tylko 10% miasta pokry-
tych jest aktualnymi planami. Spowo-
dowała taką sytuację zmiana ustawy  
w 2003 r., kiedy ,,jednym rzutem na 
taśmę” zlikwidowano ważność pla-
nów, które zostały uchwalone przed  
1995 rokiem. Gminy stanęły przed 
wielkim problemem, zwłaszcza w od-
niesieniu do ewentualnych inwestorów 
– podkreśla Ewa Gładysz. Bo tylko je-
śli projekt nowego osiedla, fabryki, 
magazynu, sklepu czy domu jednoro-
dzinnego jest zgodny z wytycznymi 
planu, zgoda na budowę zapada au-
tomatycznie, w trybie decyzji admini-
stracyjnej. – Te plany są rozwinięciem 
studium. Ono jest dostępne na naszej 
stronie internetowej, w dobrej roz-
dzielczości. Jeżeli ktoś planuje jakąś 
inwestycję powinien popatrzeć na to 
studium, zanim zwróci się z wnioskiem 
do Urzędu Miasta o wydanie decyzji 
lokalizacyjne – radzi prezydent Wal-
demar Wardziński. Wiceprzewodni-
czący Rady Zenon Stańczak zwraca 
uwagę na ważny problem. – Powin-
niśmy życzyć i sobie, i wszystkim cie-
chanowianom, żeby podczas prac nad 
tymi planami miejscowymi było jak 
największe zainteresowanie mieszkań-
ców. 

Wszystkie przygotowane plany 
są prezentowane publicznie, ale zwy-
kle niewiele osób się nimi interesu-
je, wnosi uwagi czy zastrzeżenia. To 
bardzo ważne dla inwestorów oraz 
obecnych i potencjalnych mieszkań-
ców objętych planem terenów, bo po 
uchwaleniu planu każda jego zmiana 
wymaga przejścia jeszcze raz tej sa-
mej długiej drogi prawnej.

Ewa Blankiewicz

Urząd Miasta zgłosił deklarację przystąpienia do programu 
„Moje boisko Orlik 2012”. Program Ministra Sportu i Turystyki  
w 2008 r. przewiduje budowę 30. boisk na terenie Mazowsza. Będą 
to kompleksy sportowe: wielofunkcyjne boiska do piłki nożnej z sa-
nitariatami i szatniami oraz place zabaw dla dzieci. 

wsparcie dla tego typu działań. 2000 
boisk ma powstać w ciągu najbliż-
szych lat,  w ciągu 2 pierwszych lat 
będzie zbudowanych 1000 boisk, do-
brze by było znaleźć się w tej pierw-
szej grupie - mówi prezydent Walde-
mar Wardziński. 

E.B.

W spotkaniu uczestniczyli m. in.: 
Prezydent Miasta Ciechanów - Walde-
mar Wardziński, senator Eryk Smule-
wicz oraz wiceprezes Zarządu Związku 
Pracodawców Warszawy i Mazowsza 
– Antoni Rutka. 

Karol Ciborowski z Departamen-
tu Strategii i Rozwoju Regionalne-
go Urzędu Marszałkowskiego mówił  
o dotacjach przeznaczonych dla 
przedsiębiorców w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013. 

Przekonywał, że Programu poprawi 
konkurencyjność naszego regionu, 
zwiększy jego potencjał gospodarczy. 
Antoni Rutka udzielił praktycznych 
rad przedsiębiorcom wnioskującym  
o dotacje unijne. Wymienił błędy naj-

częściej popełniane przez przedsię-
biorców starających się o fundusze na 
rozwój firmy. Możliwości wsparcia 
przedsiębiorców, wynikające z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
zaprezentowała Katarzyna Jędrusz-
czak z Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych. 

Na zakończenie konferencji moż-
na było skorzystać z konsultacji. In-
dywidualnych porad w zakresie po-
zyskiwania funduszy UE na rozwój 
firmy oraz diagnozowania i wdrażania 

innowacji w przedsię-
biorstwach udzielali 
przedstawiciele Związ-
ku Pracodawców War-
szawy i Mazowsza.

Współorganizato-
rem konferencji był 
Urząd Miasta. – Sta-
ramy się wspierać ta-
kie inicjatywy. Ważne, 
że o sprawach związa-
nych ze środkami unij-
nymi mówią reprezen-
tanci przedsiębiorców. 
Oni najlepiej wiedzą, 
odpowiedzi na jakie 

pytania chcą usłyszeć prowadzący fir-
my. Dziś my wszyscy, i samorządowcy, 
i przedsiębiorcy, czekamy na konkrety 
i nabór wniosków – mówi prezydent 
Waldemar Wardziński.

E.B.
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Uchwały Rady Miasta 
 Ciechanów podjęte  

na XIX sesji 
 28 lutego 2008 r.:

Nr 162/XIX/08 w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr 85/X/2001 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie za-
sad wynajmowania i pięcioletniego pro-
gramu gospodarowania lokalami, wcho-
dzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy oraz kryteriów wyboru osób, z któ-
rymi umowy najmu powinny być zawiera-
ne w pierwszej kolejności.
Nr 163/XIX/08 w sprawie zbycia nieru-
chomości w przetargu nieograniczonym.
Nr 164/XIX/08 w sprawie stawki procen-
towej opłat adiacenckich.
Nr 165/XIX/08 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości.
Nr 166/XIX/08 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym.
Nr 167/XIX/08 w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej  
Ciechanów .
Nr 168/XIX/08 w sprawie przyjęcia da-
rowizny.
Nr 169/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „BOGU-
SŁAWSKIEGO”.
Nr 170/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „PRZY 
PŁOCKIEJ”.
Nr171/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „NIE-
CHODZKA”.
Nr 172/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu  za-
gospodarowania przestrzennego „PŁOŃ-
SKA-SOŃSKA”.
Nr 73/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „SZCZU-
RZYNEK”.
Nr 174/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „ORYL-
SKA”. 
Nr 175/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „MALI-
NOWA”.
Nr 176/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „WIEJ-
SKA”.
Nr 177/XIX/08 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego  „PRZA-
SNYSKA II”.
Nr 178/XIX/08 w sprawie podjęcia dzia-
łań przez Prezydenta Miasta do prowadze-
nia przez Powiat Ciechanowski z Gmi-
ną Miejską Ciechanów Centrum Kultury  
i Sztuki w Ciechanowie.
Nr 179/XIX/08 w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do uchylenia 
Uchwały Nr 144/XVI/07 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 29 listopada 2007 roku.

Pełna treść uchwał znajduje się 
 na stronie internetowej Urzędu Miasta  

www.um.ciechanow.pl

Andrzej Rolbiecki interpelował w sprawie oświetlenia 
terenu przed dworcem PKS od strony ul. Sienkiewicza. 
Zwrócił się też do zarządcy drogi nr 60 z prośbą o lepsze 
oznakowanie słupków na wysepkach substancją odbla-
skową, ponieważ są słabo widoczne w nocy.

Grażyna Derbin w związku z otrzymaniem przez gminę 
miejską tytułu Lidera Czystszej Produkcji zapytała, jakie 
samorządy wcześniej otrzymały ten tytuł. Chciała się też 
dowiedzieć, czy znaleziono sprawców ostatnich aktów 
wandalizmu na miejskich terenach zieleni.

Paweł Rabczewski poprosił o zwrócenie uwagi na po-
trzebę zwiększenia opieki medycznej dla sportowców 
wyczynowych. Radny wniósł o zapewnienie w przyszło-
rocznym budżecie środków na utworzenie gabinetów 
rehabilitacji i odnowy biologicznej w nowej hali oraz  
na stadionie. 

Zenon Stańczak zapytał, czy spółki Koleje Mazowieckie 
i PKP Intercity w najbliższym czasie planują rozpoczęcie 
działań inwestycyjnych na terenie Ciechanowa. Radny 

Interpelacje radnych

przypomniał, że miejska inwestycja – pętla miejska wią-
że się z potrzebą modernizacji przejazdu kolejowego przy 
ul. Mleczarskiej. Zapytał też, co klub sportowy Mazovia 
zamierza zrobić z zielonym barakiem przy ul. Wyspiań-
skiego (własność klubu), który jest w złym stanie.

Tomasz Grembowicz przypomniał, że 22 lutego w po-
rannej audycji KRC poseł Robert Kołakowski stwierdził, 
iż z powodu działań politycznych wniosek ZWiK o środ-
ki unijne spadł z listy podstawowej na rezerwową. Prze-
wodniczący Rady zapytał, czy to prawda i jak wyglądają 
szanse na pozyskanie tych pieniędzy.

Tadeusz Lewandowski poinformował, że samochód 
PUK-u odbierający śmieci załamał chodnik naprzeciwko 
pawilonów na osiedlu Aleksandrówka.

Ewa Kaczyńska w imieniu mieszkańców bloku przy ul. 
Sienkiewicza 32B poprosiła o wycięcie dwóch drzew ro-
snących na przyległym terenie. W ocenie mieszkańców 
drzewa zagrażają budynkowi.

oprac. E.B.

Kup mieszkanie na dobrych warunkach
Około połowę komunalnych zasobów lokalowych 

gminy stanowią samodzielne mieszkania, które lokatorzy 
mogą wykupić na własność. W latach 2004-2007 gmina 
sprzedała 147 mieszkań, a w latach 2008-2012 planuje 
zbyć kolejnych 170 lokali. Preferencyjne warunki za-
kupu mieszkań określa Zarządzenie Prezydenta Miasta 
Ciechanów z lipca 2006 r., dostępne na stronie Urzędu 
Miasta www.um.ciechanow.pl w zakładce Urząd Miasta/
Zarządzenia Prezydenta. Nieco inaczej wygląda sprawa 
wykupu mieszkań w dzielnicy Bloki. Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Ciechanowa zakłada rewitali-
zację dzielnicy oraz gruntowną modernizację budynków. 
By uniknąć piętrzenia się formalności na etapie przygo-
towawczym tej ogromnej inwestycji, gmina nie będzie 
sprzedawać lokali w budynkach, których jest jedynym 
właścicielem. Wyjątkiem od tej zasady będzie jedynie 
jednoczesna sprzedaż wszystkich lokali w budynku.

Skąd pieniądze na miejską gospodarkę 
mieszkaniową

Podstawowym źródłem finansowania gospodarki 
mieszkaniowej jest budżet miasta, w tym wpływy z czyn-
szów i sprzedaży mieszkań. W latach 2008-2012 miasto 
będzie się starać o dodatkowe środki z funduszy Unii Eu-
ropejskiej pozyskane w ramach realizacji Lokalnego Pro-

O gospodarce lokalami w skrócie
gramu Rewitalizacji Ciechanowa. Program obejmuje mię-
dzy innymi dzielnicę Bloki oraz poprzemysłowy Krubin. 
Pozostałe środki mają pochodzić z budżetu państwa, Fun-
duszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kre-
dytów i innych źródeł finansowania.

Wzrośnie standard mieszkań komunalnych
W 52 budynkach na terenie Ciechanowa mieszkań-

cy korzystają ze wspólnych przedpokoi i łazienek. Nie 
jest to sytuacja komfortowa. Gmina będzie zmierzać do 
podniesienia standardu tych mieszkań i poprawienia wa-
runków życia ich mieszkańców. Remonty będą wykony-
wane na wnioski mieszkańców i przy ich udziale (roboty 
wykończeniowe i osprzęt).

Budynki do rozbiórki
Na terenie Ciechanowa znajduje się 15 komunalnych 

budynków mieszkalnych, które z powodu zbyt wyso-
kich kosztów nie kwalifikują się do remontów kapital-
nych. Wybudowane przed laty, nawet po gruntownych 
remontach nie spełniałyby wymogów dzisiejszego prawa 
budowlanego, choć spełniają jeszcze warunki bezpiecz-
nego użytkowania. Bieżąca ocena stanu tych budynków 
pozwoli na ustalenie kolejności ich rozbiórki i stopniowe 
przekwaterowanie 143 zamieszkujących w nich osób.

A.G.

Nowi lokatorzy na Komunalnej 
Trwają przeprowadzki do budynku przy ul. Komu-

nalnej z 48. lokalami socjalnymi. Propozycje przenie-
sienia się zaakceptowało na razie 28 rodzin, które mają 
orzeczone wyroki eksmisji z zajmowanych dotychczas 
mieszkań. 10 najemców z podobnymi wyrokami odmó-
wiło dobrowolnej przeprowadzki i czeka ich interwen-
cja komornika. W obliczu zmiany adresu na Komunalną 
czynszowe długi spłaciło 10 rodzin. Ich miejsce na liście 
lokatorów mieszkań socjalnych zajmą kolejni najemcy, 
którzy od dawna nie płacą czynszu. Najnowszy budynek 
socjalny wyposażony jest w platformę dla wózków inwa-
lidzkich, ułatwiający dostęp do tego obiektu osobom nie-
pełnosprawnym. Na ul. Komunalnej stoją już 3 budyn-
ki z lokalami socjalnymi. Łącznie jest tam 86 mieszkań.  
W najbliższych latach miasto planuje budowę kolejnego 
bloku socjalnego z 40. lokalami.

E.B.Aneks kuchenny w nowym budynku socjalnym



Od lewej: E. Zduńczyk, M. Stawicki, A. Rolbiecki, G. Derbin

Przy ul. Komunalnej powstał kompleks bloków socjalnych

� gazeta

www.um.ciechanow.pl

Samorządu Miasta ciechanów
XIX sesja Rady Miasta

MIESZKANIOWY BÓL GŁOWY
Mamy nowy program gospodarowania należącymi do miasta lokalami mieszkalnymi. Przyjęty przez Radę Miasta na ostatniej sesji 

będzie obowiązywać w latach 2008 – 2012. Określa m.in. zasady polityki czynszowej, kryteria ustalania wysokości czynszu, sposób zarządzania 
lokalami i budynkami komunalnymi i źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. Program zawiera także plan sprzedaży mieszkań  
i zamierzenia inwestycyjne na najbliższych 5 lat. 

W 185. budynkach komunalnych 
w Ciechanowie mieszka ponad 3 tys. 
rodzin. 112 budynków (prawie 60% 
komunalnych zasobów) zostało wybu-
dowanych w okresie okupacji i przed 
II wojną światową. 13 budynków kwa-
lifikuje się do rozbiórki ze względu na 
zły stan i nieopłacalność remontów. 
Większość domów wymaga termo-
modernizacji, wiele z nich wymiany 
instalacji. Uważna lektura programu 
– który jest jednocześnie diagnozą  
istniejącej sytuacji uzmysławia, że 
gospodarka lokalami mieszkalnymi, 
złożona przez państwo całkowicie na 
barki gmin, jest szczególnie trudna do 
udźwignięcia. W gminnych samorzą-
dach problem goni problem. Brakuje 
wystarczającej ilości pieniędzy na re-
monty starych domów i budowę no-
wych. W tej sytuacji mogą powsta-
wać wyłącznie nowe lokale socjalne, 
bo gmina ma obowiązek przenieść do 
nich lokatorów z wyrokami eksmisji. 
Tu dotykamy następnego problemu – 
duża część najemców nie płaci czyn-
szu (zadłużenie wynosi ok. 2,5 mln zł) 
i trudno go wyegzekwować. 

Drastyczne sposoby  
na dłużników?

Samorządy w desperacji sięgają 
po drastyczne rozwiązania problemu 
niepłacenia czynszów. – W Gdańsku 
wprowadzili nie eksmisję, ale przymu-
sową zamianę mieszkań. 5 mln zł od 
dłużników wróciło do miasta. Ludzie 
zamiast iść do lokali socjalnych mie-
li szansę oddłużenia przez tego, kto 
chciał ich dług wykupić i oddawał im 
swój lokal – poinformowała zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz. Miejski 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Płocku w ramach krucjaty przeciw-
ko czynszowym dłużnikom zamierza 
dokwaterować im innych dłużników. 
– Nie sugeruję, aby wprost przetrans-
ferować te sposoby, ale pewne ele-
menty mogą być zastosowane rów-
nież u nas – zaproponował Wojciech 
Jagodziński. Urząd Miasta nie ma 
takich planów. – W naszym progra-
mie od takiego podejścia odchodzi-
my, chcemy dzielić wspólne łazienki  
i usamodzielniać lokale. Planujemy co 
roku wykonywać kilka do kilkunastu 
takich modernizacji – poinformowała  
E. Gładysz. Przypomniała też, że przy-
zwoitym rozwiązaniem stosowanym 
od kilku lat przez ciechanowski TBS 
jest możliwość odpracowania długów 
przez osoby, którym sytuacja życiowa 
nie pozwala na płacenie.

Zenon Stańczak obliczył, że 
czynsz płaci 70% lokatorów, 30% nie 
– z różnych powodów. – Przypadków 
losowych, wywołanych tragicznym 
zdarzeniem, chorobą, brakiem pracy 
jest niewiele. Naszym obowiązkiem 
jest stworzenie mechanizmów skutecz-
nych i nie zastanawiajmy się tutaj czy 

one są mniej, czy więcej humanitar-
ne – nawoływał radny. Podobnie my-
śli Andrzej Rolbiecki. – Jestem całym 
sercem za stworzeniem restrykcyjnych 
działań w stosunku do lokatorów zło-
śliwie niepłacących czynszów. Trage-
dią dla mnie jest to, że człowiek, któ-
ry zniszczył gminny lokal za karę jest 
przesiedlany do nowego, pięknego so-
cjalnego budynku, który wygląda za 
3 miesiące tak samo. A lokator mówi, 
że on płaci 15 zł miesięcznie czynszu 
i niech mu prezydent Wardziński re-
montuje mieszkanie.

Jedni sami budują, 
 inni chcą od samorządu

W Ciechanowie na mieszka-
nia czeka 687 rodzin, co roku do 
Urzędu Miasta wpływa 100 nowych 
wniosków o wynajem lokali. Ewa 
Gładysz, zastępca prezydenta Ciecha-
nowa, przyjmująca rocznie setki osób  
w sprawie przydziału lokali, ocenia 
miejską kolejkę tak: – Ta kolejka jest 
dyskusyjna. Kiedy zwalnia się lokal na 
ul. Parkowej, nie chce go kilkanaście 
osób z kolejki. Jest agresja, żądania  
i nic w zamian. Gmina powinna wspo-
magać tych, którzy są nieporadni ży-
ciowo, chorzy. Natomiast, jeśli ktoś 
ma zdrowe ręce i głowę i jest młody, 
to sam powinien sobie poradzić. Ze-
non Stańczak widzi to tak: – Połowa 
ludzi uznaje tylko jeden sposób pozy-
skania dachu nad głową – napisanie 
podania do prezydenta miasta. Miesz-
kanie jest produktem rynkowym i wy-
magana jest jakaś inwencja twórcza, 
własny wysiłek.
Agnieszka Bukowska zwróciła uwa-
gę, jak ważne jest stwarzanie warun-
ków dla budownictwa jednorodzin-
nego, czy deweloperskiego. – Każde 
mieszkanie wystawione do sprzedaży 
na wolnym rynku znika już następnego 
dnia. To świadczy o potrzebach. Ewa 
Gładysz przywołała uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia 9. miejsco-

wych planów. – Prawie 100 ha grun-
tów w mieście, gminnych i prywatnych, 
ma mieć w tych planach przeznaczenie 
pod budownictwo mieszkaniowe. To 
istotny krok, bo przygotowanie pla-
nów wymaga i sił, i środków. 
Nowym zjawiskiem, świadczącym  
o tym, że sy-
tuacja mate-
rialna wielu 
rodzin się 
poprawia, jest 
zainteresowa-
nie budow-
nictwem de-
weloperskim. 
W tej chwili 
do takiego 
przedsięwzię-
cia przygo-
towuje się 
spółka TBS, 
w mieście 
pojawiają się 
też inni dewe-
loperzy. Lista 
chętnych na budowane przez nich 
mieszkania jest niemała. 

Socjalnych ciąg dalszy
Wśród zamierzeń inwestycyj-

nych w programie pojawia się kolej-
ny budynek socjalny dla 40. rodzin. 
– Budownictwo socjalne racjonalizu-
je gospodarkę mieszkaniową w całym 
mieście, a jednocześnie przysparza lo-
kali pełnostandardowych, których na 
bieżąco nie budujemy. Bo jeśli damy 
pieniądze na budownictwo komunal-
ne, to zabraknie pieniędzy na socjal-
ne i remonty. Wybór jest trudny, bo na 
całą kadencję mamy 5 mln zł zaplano-
wanych na inwestycje mieszkaniowe 
– stwierdziła E. Gładysz. – Najbar-
dziej wartościowy w tym programie 
jest fakt, że nie kończymy cyklu bu-
dowy lokali socjalnych. Te lokale jest 
to element procesu windykacyjnego. 

Wiem, że na 3 rodziny z orzeczonymi 
prawomocnymi wyrokami eksmisyjny-
mi w obliczu przeprowadzki na Komu-
nalną dwie w całości spłaciły niemałe 
zadłużenie – zauważył Zdzisław Dą-
browski.

Źródła finansowania 
W latach 2008-2012 na remon-

ty zasobów komunalnych miasto po-
winno przeznaczyć ok. 36 mln zł,  
z czego 18 mln ma pochodzić ze źró-
deł zewnętrznych. Czy są możliwo-
ści zdobycia tak dużych kwot? Zda-
niem Józefa Borkowskiego jest to 
możliwe. – Taka kwota robi wraże-
nie, ale w rozbiciu na 5 lat realizacji 
tego programu, to 3,6 mln zł rocznie, 
3% tegorocznego budżetu. Na dzia-
łania dotyczące rewitalizacji miast  
i infrastruktury mieszkaniowej w Re-
gionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego prze-
widziano na lata 2007-2013 74,8 mln 
euro. Dofinansowanie z UE obejmu-
je 85% kosztów, beneficjentami pro-
gramu mogą być jednostki samorzą-
du terytorialnego, TBS-y, wspólnoty 
mieszkaniowe i spółdzielnie. Środki 

na dofinansowanie remontów, np. na 
termomodernizację budynków i likwi-
dację pokryć azbestowych można też 
pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Pojawiła się rów-
nież możliwość udzielenia TBS-om, 
wspólnotom i spółdzielniom preferen-
cyjnego kredytu na remont budynków, 
który w 20% będzie spłacany przez 
państwo. Na ten cel w tym roku w mi-
nisterstwie infrastruktury zarezerwo-
wano kwotę 250 mln zł. – W naszym 
programie finansowania mieszkanio-
wego zasobu gminy przyjęto zasadę,  
iż środki uzyskane ze sprzedaży miesz-
kań komunalnych w całości będą prze-
znaczane na remont budynków. To 
krok w bardzo dobrym kierunku – po-
wiedział J. Borkowski. 

Ewa Blankiewicz
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Stop sprzedaży 
alkoholu dzieciom

Ustawa precyzuje, że z tytułu podziału nieruchomości maksymalna staw-
ka wynosi 30%, a z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 50%. 
Do tej pory zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta z 2001r. stawki 
opłat adiacenckich były ustalone na takim maksymalnym poziomie. Prezy-
dent Waldemar Wardziński wyjaśnia, dlaczego zaproponował obniżenie obu 
stawek odpowiednio do 20 i 40%. – Zmiana stawek opłat adiacenckich jest 
podyktowana wolą dostosowania ich do zmieniającej się sytuacji rynkowej. 
Dzisiaj inwestycje w infrastrukturę więcej kosztują, więc udział mieszkań-
ców również byłby znacząco wyższy. Nie chcielibyśmy, aby nasi mieszkańcy 
byli drastycznie dotknięci wzrostem tych cen, stąd też propozycja zmniejsze-
nia dotkliwości opłaty adiacenckiej. Dzięki obniżce te opłaty w wymiarze 
złotówkowym będą na zbliżonym poziomie do tych, które były nakładane rok, 
dwa lata temu – mówi prezydent. Podkreśla, że właściciele wnoszą opłaty 
adiacenckie wyłącznie dlatego, że dzięki miejskim inwestycjom w budowę 
dróg nastąpił wzrost wartości rynkowej położonych przy nich nieruchomo-
ści. Z punktu widzenia budżetu wpływy z tytułu opłat adiacenckich nie są 
znaczące. – W tej chwili tak – potwierdza prezydent, ale zastrzega, że inwe-
stycje w infrastrukturę obejmują coraz szersze tereny miasta. – To oznacza, 
że coraz więcej osób będzie wnosić te opłaty. Wyremontowanych i zbudowa-
nych od podstaw nowych ulic i chodników przybywa nam co roku, ale wciąż 
jeszcze mamy ponad 30 km dróg gruntowych. Przed rokiem robiłem symula-
cję wpływów do budżetu na podstawie inwestycji, które planujemy w najbliż-
szym czasie. Okazuje się, że za kilka lat wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 
pozwolą na zbudowanie jednej średniej wielkości ulicy.

E.B.

Niższe stawki 
opłat adiacenckich 

Miasto inwestuje ogromne sumy w kanalizację, chodniki i na-
wierzchnie dróg. Nieruchomości położone wzdłuż nowych ulic 
znacznie zyskują na wartości. Od tego wzrostu płaci się t. zw. opłatę 
adiacencką. Dzięki niej właściciele posesji uczestniczą symbolicznie 
w kosztach inwestycji. Na wniosek prezydenta na XIX sesji radni ob-
niżyli stawki opłat adiacenckich. 

Stawka z ty-
tułu podziału 
nieruchomości 
została obniżona 
z 30% do 20% 
różnicy między 
wartością, jaką 
n ie ruchomość 
miała przed po-
działem, a war-
tością, jaką ma 
po podziale. O 
10% obniżono 
też stawkę z tytu-
łu budowy urzą-
dzeń infrastruk-
tury technicznej. 
Teraz wynosi ona 
40% różnicy między wartością, jaka 
nieruchomość miała przed wybudo-
waniem urządzenia, a wartością, jaką 

nieruchomość ma po ich wybudowa-
niu. Przypominamy, że opłata jest jed-
norazowa, ale może być, na wniosek 

strony, rozłożona na 
roczne raty, płatne 
przez 10 lat. Obowią-
zek wnoszenia opłaty 
adiacenckiej powsta-
je po upływie 14 dni 
od dnia, w którym 
decyzja o ustaleniu 
opłaty stała się osta-
teczna. W przypadku 
rozłożenia opłaty na 
raty obowiązek ten 
dotyczy wpłacenia 
pierwszej raty. 

red.
Tak dziś wygląda nowa ul. Chopina. Wartość tych nieruchomości 
wzrosła dzięki nowej ulicy

O takim stanie ul. Chopina dawno już zapomnieliśmy

Mocnym orężem w walce ze 
sprzedażą alkoholu nieletnim jest 
możliwość pozbawienia sklepu kon-
cesji na jego sprzedaż. Już niedługo 
może się o tym przekonać właściciel 
jednego ze sklepów na terenie Ciecha-
nowa. Funkcjonariusze Straży Miej-
skiej wraz z pracownikami obsługu-
jącymi monitoring uliczny natrafili 
na 3 nieletnich pijących piwo. Oso-
by te wskazały miejsce, w którym je 
kupiły. Strażnicy odwieźli młodych 
ludzi do Wydziału Spraw Nielet-
nich Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. KPP będzie dalej 
prowadzić postępowanie w sprawie 
o przestępstwo sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim.

Psie sprawy w centrum uwagi
Druga dekada lutego upłynęła 

miejskim strażnikom na wnikliwym 
kontrolowaniu czy właściciele psów 
należycie opiekują się swoimi pupi-
lami. Właściwa opieka to nie tylko 
odpowiednie żywienie i pielęgnacja. 
To także sprzątanie po zwierzaku, 
zgodne z prawem trzymanie na smy-
czy podczas spacerów, znakowa-
nie i wniesienie opłaty od posiada-
nia psa. – Na 128 skontrolowanych 
właścicieli psów, aż 55 do tej pory 
nie zaczipowało psów – mówi Krzysz-
tof Matuszewski, komendant Straży. 
– Niezgodnie z prawem zachowało się 
28 osób, które spuściły psy ze smyczy  
i nie miały nad nimi należytej kontroli. 
Jedna z tych osób rażąco zignorowała 
przepisy i została ukarana 200-złoto-
wym mandatem. 8 osób przyłapano na 
lekceważeniu obowiązku sprzątania 
po swoich pupilach. Trzy z nich otrzy-
mały mandaty po 50 zł. 44 osoby spo-
śród kontrolowanych nie uiściły opłaty 
z tytułu posiadania psa. Osobom, któ-
re nie dopełniły któregoś z obowiąz-
ków wyznaczono terminy usunięcia 
uchybień. Straż Miejska skontroluje je 
ponownie.

Straż Miejska w akcji

Mały nieproszony gość miał 
szczęście

Pod koniec lutego podczas rutyno-
wej kontroli porządku na terenie jednej 
z posesji strażnicy miejscy stwierdzili 
rażące zaniedbania ze strony właści-
ciela nieruchomości. Nieużytkowany 
budynek nie jest należycie zabezpie-
czony przed dostępem osób z zewnątrz 
– zdewastowane ogrodzenie, brak 
drzwi i okien. Stan techniczny domu 
pozostawia wiele do życzenia. Wszę-
dzie pełno jest potłuczonego szkła, ze 

ścian zwisają powyrywane przewody 
i rury. W jednej z kilku głębokich, 
niezabezpieczonych studni kanaliza-
cyjnych na tyłach posesji kontrolują-
cy znaleźli uwięzionego psa. Zwie-
rzak wpadł do 4-metrowej studzienki.  
W akcji ratowniczej uczestniczyła 
Straż Pożarna i pracownicy PUK. Le-
karz weterynarii po zbadaniu zwierzę-
cia stwierdził, że spędziło ono w pu-
łapce około 2 dni. Nie udało się ustalić 
kto jest jego właścicielem. Pies nie był 
zaczipowany. Został odwieziony do 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Pawłowie. Za zaniedbania właści-
ciel posesji odpowie przed sądem.

A.G.

Rozbudowany cmentarz 
Po zakończonym piewszym eta-

lie rozbudowy cmentarza komunal-
nego przy ul. Gostkowskiej zniknął 
problem braku 
miejsc grzebal-
nych. Podzielo-
ny na kwatery 
teren na nowe 
miejsca pochów-
ku położony jest 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie ist-
niejącego cmen-
tarza w kierunku 
wschodnim. Do-
celowo na 2,65 
ha zmieści się bli-
sko 5900 miejsc 

pochówkowych. Według szacunko-
wych wyliczeń taka ilość wystarczy 
na około 20 lat.                           

Cmentarz komunalny z lotu ptaka

  red.
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Remonty nawierzchni
Trwają cząstkowe remonty nawierzchni jezdni masą  

z recyklera. W lutym łatana była ul. Batalionów Chłop-
skich. Ekipa remontowa pracowała na ul. Małgorzackiej, 
naprawiano nawierzchnię ul. Zamkowej w pobliżu mostu 
na Łydyni, ul. Wyspiańskiego i Asnyka oraz skrzyżowa-
nie tych dróg, ul. Armii Krajowej na łączniku z Gwardii 
Ludowej i Bogusławskiego na skrzyżowaniu z Bohaterów 
Września.                                                                     A.G.

Wiosenna akcja 
deratyzacyjna

Przypominamy o wiosennej deratyzacji, która zaczęła 
się 1 marca i będzie trwać do 30 kwietnia. Należy ją prze-
prowadzić w budynkach wielomieszkaniowych (blokach), 
budynkach użyteczności publicznej: szkołach, przedszko-
lach, zakładach pracy, szpitalu, ośrodkach zdrowia, ban-
kach, urzędach publicznych, jednostce wojskowej oraz  
w sieci kanałów ciepłowniczych, sieci kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej. O ile zachodzi konieczność przeprowa-
dzają ją także właściciele budynków jednorodzinnych.

Za deratyzację odpowiedzialne są zarządy spółdziel-
ni mieszkaniowych, wspólnot i agencji mieszkaniowych 
oraz właściciele nieruchomości. Należy ją przeprowadzić 
we własnym zakresie i na własny koszt. Można skorzystać 
z usług wyspecjalizowanej firmy. Truciznę należy umiesz-
czać w miejscach gromadzenia się gryzoni. Konieczne jest 
zachowanie ostrożności, by nie narazić na niebezpieczeń-
stwo osób trzecich oraz zwierząt domowych. Można za-
stosować specjalne karmniki deratyzacyjne. Nie wolno 
dotykać rozmieszczonych trutek, a w razie nieumyślnego 
dotknięcia natychmiast umyć ręce mydłem pod bieżącą 
ciepłą wodą. Wszelkie pytania dotyczące sposobu prze-
prowadzenia deratyzacji można kierować do Państwowe-
go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, 
tel. (023) 672 38 27.                                                    A.G.

Sygnalizacja z dźwiękiem, czy bez dźwięku

Ogród botaniczny to doskonałe miejsce na spacery

Ogród botaniczny nad Kanałami powstał przy współpracy miasta i Akademii 
Humanistycznej. Jego założenie kosztowało Akademię 600 tys. złotych. Miasto 
przekazało uczelni 100 tys. dotacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i ro-
ślin. Dawniej zaniedbane miejsce zmieniło się nie do poznania. Niestety zaintere-
sowali się nim wandale.

Prace na ul. Małgorzackiej

W 2006 r. zaśmiecony, nieuporządkowa-
ny teren został wyrównany i oczyszczony. 
Wywieziono stąd 28 wywrotek śmieci, nawie-
ziono żyzną ziemię, wytyczono żwirowe alej-
ki, ustawiono ławeczki. Wiele troski wymaga 

Wandale nie oszczędzili parku botanicznego

pielęgnacja posadzonych w ogrodzie roślin. 
Docelowo na 7-hektarowym terenie będzie 
można zobaczyć 10 tys. gatunków drzew, 
krzewów i bylin.

W ciągu dnia ogród można podziwiać 
bez ograniczeń. Na spacery z dzieć-
mi przychodzi tu wielu ciechano-
wian. Od 20 do 8 rano park jest za-
mykany, bo nie wszyscy potrafią 
docenić piękno przyrody i trzeba 
ją chronić. Tym razem ogrodzenie 
nie było dostatecznym zabezpie-
czeniem. Nawet pobliska kamera 
ulicznego monitoringu nie znie-
chęciła wandali. Pod koniec lute-
go uszkodzili siatkę od strony ul. 
Kraszewskiego i wyrwali piękny, 
szczepiony, trójkolorowo kwitną-
cy kasztanowiec, forsycję, bez lilak  
i 3 małe cyprysy. Rośliny koszto-
wały 1000 zł. Koszt naprawy ogro-
dzenia wyniesie ok. 500 zł.

A.G.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad (zarządca dróg krajowych) pod-
kreśliła, że sygnalizacja dźwiękowa działa już 
na skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej i Powstańców 
Wielkopolskich (w pobliżu szpitala). W oce-
nie GDDKiA nie ma potrzeby wprowadzania 
takich rozwiązań na pozostałych skrzyżowa-
niach. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich poinformował, że sygnalizacje 
świetlne na drogach wojewódzkich 
(w ciągu ul. 17 Stycznia) zostały 
wybudowane w oparciu o projekt 
organizacji ruchu, który nie prze-
widywał dodatkowo sygnalizacji 
akustycznej. Powiatowy Zarząd 
Dróg przeprowadził obserwację 
jedynego pod zarządem powiatu 
skrzyżowania ulic: Mazowieckiej 
i Niechodzkiej i po konsultacjach 
z Polskim Związkiem Niewido-
mych stwierdził, że nie zachodzi 
konieczność instalacji sygnałów 
dźwiękowych na przejściu dla pie-
szych. Jeśli chodzi o drogi gmin-
ne, dostosowanie sygnalizacji do 

Po remoncie biegnącej przez miasto drogi krajowej nr 60 na skrzyżowania 
nie powróciła sygnalizacja dźwiękowa. Na jej brak natychmiast zwrócili uwagę 
członkowie terenowego koła Polskiego Związku Niewidomych. Prośba o dosto-
sowanie miejskich skrzyżowań do potrzeb osób niewidomych dotarła do ratu-
sza. Pracownicy Urzędu Miasta wystąpili w tej sprawie do wszystkich zarząd-
ców ciechanowskich dróg.

potrzeb osób niewidomych będzie możliwe 
podczas planowanej przebudowy ul. Armii 
Krajowej.

Wszyscy zarządcy podkreślali, że stoso-
wanie sygnalizacji dźwiękowej na terenach 
miejskich jest uciążliwe (zwłaszcza nocą) 
dla osób mieszkających w pobliżu skrzyżo-
wań, o czym świadczyły liczne skargi 

Dajemy dobry przykład
Urząd Miasta, jako członek Stowarzyszenia Zielone 

Płuca Polski i Lider Czystszej Produkcji, na terenie swo-
ich obiektów umieścił 13 zestawów pojemników do selek-
tywnej zbiórki odpadów. Urzędnicy w miejscu pracy mają 
więc możliwość segregowania papieru, szkła i tworzyw 
sztucznych. Zbiórce podlegają też zużyte baterie, tonery 
drukarskie, tusze, lampy fluorescencyjne oraz urządzenia 
elektroniczne. Odpady odbierane są przez Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych. 

A.G.

Z PRAC WYDZIAŁU
INŻYNIERII MIEJSKIEJ

Na skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Powstańców Wielkopolskich
działa sygnalizacja dźwiękowa

Obelisk na rondzie Witosa
Z inicjatywy klubu miejskich radnych 

PSL tablica poświęcona Wincentemu Witoso-
wi, wisząca do niedawna na ścianie Hali Puł-
tuskiej, została przeniesiona na nowe rondo  

u zbiegu ul. Witosa i 11 Listopada. Zamonto-
wano ją na specjalnie wybranym głazie. Uro-
czyste odsłonięcie obelisku planowane jest na 
5 kwietnia.

red.

red.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– KWIECIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 12 i 26.IV godz. 19.00 – Ciechanow-
ska Scena Muzyczna /Kawiarnia Ar-
tystyczna CKiSz/
• 25.IV godz. 18.00 – koncert wycho-
wanków Państwowej Szkoły Muzycz-
nej /aula PWSZ/
• 25-26.IV – Festiwal Chórów Szkół 
Muzycznych I i II stopnia /sala wido-
wiskowa CKiSz/
• 26.IV – koncert zespołu Bimber Po-
land /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

• do 20.IV – „Twarze mazowieckiej 
bezpieki” /Galeria „C” CKiSz/
• 25.IV godz. 18.00 wernisaż wysta-
wy Agnieszki Kwiatkowskiej-Zwolan 
„Grafika” – /Galeria „C” CKiSz/
• IV – „Lalki świata” /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/
• IV – wystawa „W kręgu mazowieckich 
ziemian na przełomie XIX i XX wieku” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• 10.IV. godz. 16.30 – spotkanie Klu-
bu Miłośników Poezji – gościem bę-
dzie podróżnik Sebastian Łabęda  
/Miejska Biblioteka Publiczna – Filia 
Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
• 17.IV godz. 17.00 – „Czwartko-
we Spotkanie z Historią” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

• 7.IV godz. 10.00 – Ogólnopolski 
Konkurs Recytatorski /Kawiarnia Ar-
tystyczna CKiSz/ 
• 17-18.IV godz. 10.00 – XV Powia-
towy Przegląd Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej /sala widowiskowa 
CKiSz/ 
• 25-26.IV – XIX Wiosna Literatury. 
W programie m.in. ogólnopolska kon-
ferencja naukowa „Aleksander Świę-
tochowski – Poseł Prawdy” w 70 rocz-
nicę śmierci /Dworek A. Bąkowskiej 
w Gołotczyźnie/
• 26.IV – rozstrzygnięcie III Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego  
„O Laur Posła Prawdy” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

2 lutego odbył się trzeci etap Konkursu Polonistycznego dla 
uczniów gimnazjum, zorganizowany przez Kuratorium Oświa-
ty w Warszawie. Do konkursu zakwalifikowała się Katarzyna 
Grzejda z Gimnazjum Nr 1.  

Laureatka konkursu polonistycznego Ka- 
tarzyna Grzejda

Spotkania

Konkursy

Sukces uczennicy Gimnazjum Nr 1

Bal u Królowej Śniegu

Samorządu Miasta ciechanów
gazeta

2 lutego w Szkole Podstawowej Nr 5 odbył się bal u Królowej Śniegu. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie klas 0-III. Nauczyciele przygotowali dla swoich podopiecznych szereg niespodzianek. Najważniejszą  
z nich było przedstawienie na podstawie fragmentów baśni J. H. Andersena „Królowa Śniegu”. 

Dzieci świetnie się bawiły

Wystawy

Niecodzienna lekcja 
przyrody

Uczniowie klas I-VI SP Nr 5 
uczestniczyli w niecodziennej 
lekcji przyrody. W szkole gościł 
hodowca małych zwierząt egzo-
tycznych. Uczniowie mieli oka-
zję poznać budowę, zwyczaje  
i wymagania życiowe takich 
zwierząt jak: liściec, modlisz-
ka, patyczak, skorpion, czar-
na wdowa. Dowiedzieli się, jak 
bezpieczne dla siebie i zwierząt 
opiekować się hodowlą. Świat 
tych małych zwierząt okazał 
się tak interesujący, że wielu 
uczniów zakupiło patyczaki i sa-
modzielnie rozpoczęło hodowlę.

Dzień otwarty w SP Nr 4
W Szkole Podstawowej Nr 4 

trwają już zapisy do oddziałów 
przedszkolnych i klas pierw-
szych. 3 kwietnia w godz. 17.00-
19.00 dyrekcja i nauczyciele pla-
cówki organizują dzień otwarty, 
na który gorąco zapraszają rodzi-
ców oraz dzieci w wieku 5-7 lat. 
Szkoła ma bogatą ofertę: nauka 
dwóch języków obcych (angiel-
ski i niemiecki), zajęcia pozalek-
cyjne, świetlica czynna od 7.00 
do 17.00, przestronna hala spor-
towa wraz z boiskiem przyszkol-
nym, stołówka, nowoczesna sala 
komputerowa (15 stanowisk),  
3 sale multimedialne, pracownia 
językowa, biblioteka z Centrum 
Informacji Multimedialnej, opie-
ka logopedy, gimnastyka korek-
cyjna oraz wyjazdy na basen,  
a zimą na sztuczne lodowisko. 
Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod nr tel. (023) 672 
54 87 lub na stronie internetowej 
www.sp4.nets.pl. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

W ramach kampanii „Krople Nadziei” Miejski Zespół Szkół 
Nr 1 przystąpił do  konkursu „Zmień blask puszki na wody dzba-
nuszki”.

Trwa kampania „Krople Nadziei”

Główne postacie zagrali nauczy-
ciele: Małgorzata Jasińska (Królowa 
Śniegu), Wiesław Burba (Kay),  Be-
ata Lasecka (Gerda), Urszula Gajczyk 
(staruszka), Anna Raszkowska (róża), 
Lena Gadomska-Borucka (narrator). 
Kolejnym punktem była wędrówka 
przez magiczne krainy pomocników 
Gerdy – Księcia i Księżniczki, Roz-
bójniczki, Finki i Laponki. W cza-
sie wspólnej zabawy wybrano Króla  
i Królową Balu, rozstrzygnięto kon-
kurs literacki pod hasłem „Wiersz 
dla Królowej Śniegu”. Nagrodze-
ni uczniowie to: Wojciech Furgał  
– I miejsce, Kamil Poboży – II miej-

sce, Angelika Sadkow-
ska – III miejsce. Dzięki 
zaangażowaniu nauczy-
cieli, Rady Rodziców  
i Zarządu Osiedla nr 
10 na twarzach uczest-
ników balu pojawił się 
uśmiech. Impreza zo-
stała zorganizowana  
w ramach realizacji za-
dań akcji „Cała Polska 
czyta dzieciom – Czyta-
jące szkoły”, której ce-
lem jest propagowanie 
idei głośnego czytania. 

Aneta Głuszniewska

Organizatorzy: Towarzystwo 
Ekologiczno-Społeczne „Wolę Być” 
i zachodniopomorskie Towarzystwo 
na rzecz Zrównoważonego Rozwo-
ju odbierają zebrane przez uczniów 
puszki, a dochód z 
ich sprzedaży prze-
kazany zostanie na 
programy wodne re-
alizowane przez UNI-
CEF, Polską Akcję 
Humanitarną i Pol-
ski Czerwony Krzyż. 
W ten sposób szkoła 
uczniowie wyrabiają 
sobie nawyk segrega-
cji śmieci i przyczy-
niają się do poprawy 
jakości życia ludzi  
w Afryce. Konkurs bę-

dzie trwał do końca czerwca 2009 r., 
a już cieszy się dużym zainteresowa-
niem Jego koordynatorem w MZS 
NR 1 została Krystyna Mossakow-
ska.

Kasia przygotowywała się do 
eliminacji pod kierunkiem nauczy-
cielki Ewy Cybulskiej. Uczenni-
ca ciechanowskiego gimnazjum 
została laureatką konkursu i jest 
zwolniona z części humanistycznej 
egzaminu gimnazjalnego, z któ-
rej otrzymała maksymalną liczbę 
punktów. Udowodniła, że ciężka 
praca połączona z talentem musi 
przynieść efekty. A zadanie było 
naprawdę bardzo trudne, gdyż te-
mat przewodni konkursu – „Świat 
w krzywym zwierciadle” – nie na-
leżał do najłatwiejszych.

Marek Perzanowski

Film

• W kwietniu na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy: „Jum-
per”, „27 sukienek”, „Polak potrzeb-
ny od zaraz”, „Mała Wielka Miłość”, 
„Wyspa Dinozaura”, „Butelki zwrot-
ne”, „Nie kłam kochanie”, „10 000 
B.C.”, „Mgła”.

oprac. K.D.
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Po Miejskim Zespole Szkół Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum Nr 3 wie-
lofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni z tworzyw sztucznych 
wkrótce otrzyma Szkoła Podstawowa Nr 4. Obiekt o powierzchni 
968 m2 będzie służył do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. 
Prace budowlane już się rozpoczęły. 

Nowoczesne boisko dla „Czwórki”

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem 5 mar-
ca został otwarty Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. 
Punkt mieści się w budynku przy ul. 17 Stycznia 7 na III piętrze  
w lokalu nr 328, który TWK wynajmuje od Starostwa. TWK zdo-
było środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych na prowadzenie Ośrodka przez 3 lata.

Ośrodek Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych

Trwają prace przy budowie boiska przy SP 4

I. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest zaprojektowanie dowolną 
techniką graficzną logo miasta Ciechanów. 

II. ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta 
Ciechanów.

III. UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do artystów-plastyków, 
wykładowców, absolwentów, studentów szkół 
plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych.

IV. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Nagrody
W konkursie zostanie przyznana jedna główna na-
groda pieniężna w wysokości 5000 zł. Przyznanie 
nagrody jest równoznaczne z nabyciem praw au-

Konkurs  na  logo  Ciechanowa
Prezydent Ciechanowa ogłasza konkurs na projekt logo miasta. Konkurs skierowany jest do artystów – plastyków, wykładowców, absolwentów, 

studentów szkół plastycznych i Akademii Sztuk Pięknych. Nagroda główna to 5000 zł. Prace należy przesłać do 31 marca na adres: Urząd Miasta 
Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400  Ciechanów. 

 – Ale te 2 pokoje wyremontowa-
liśmy za własne środki, które mamy 
między innymi dzięki 1-procentowym 
odpisom podatkowym naszych dar-
czyńców – mówi przewodnicząca cie-
chanowskiego oddziału TWK Han-
na Margas, która kieruje Ośrodkiem 
jako wolontariuszka. Oprócz ciecha-
nowskiego w Polsce powstały jeszcze  
2 podobne centra informacyjne dla 
niepełnosprawnych.

W Ośrodku zatrudnione są 3 oso-
by niepełnosprawne – to wymóg umo-
wy z PRON – oraz wolontariusz. Cała 
czwórka będzie informować o moż-
liwościach wsparcia, przekwalifiko-
waniu, szkoleniu oraz zaopatrzeniu 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze. 
Będzie tu można uzyskać informacje 
o turnusach rehabilitacyjnych, działal-
ności gospodarczej podejmowanej lub 
prowadzonej przez niepełnospraw-
nych, ulgach i uprawnieniach wynika-

jących z obowiązują-
cego ustawodawstwa. 
Nie zabraknie też da-
nych o organizacjach 
pozarządowych dzia-
łających na rzecz 
niepełnosprawnych. 
– W przyszłości, być 
może już w kwiet-
niu, w Ośrodku będą 
pełnić dyżury także 
prawnik i psycholog, 
zatrudnieni na ̋  etatu 
– obiecał obecny na 
uroczystym otwar-
ciu prezes PTWK 
Henryk Waszkow-

ski. Dzień później, 6 lutego w Ośrod-
ku spotkali się przedstawiciele ciecha-
nowskich organizacji pozarządowych, 
działających w środowisku osób nie-
pełnosprawnych: diabetyków, niewi-
domych, Amazonek, niesłyszących, 
inwalidów ruchu. Działa w nich ok. 
600 osób, sam ciechanowski oddział 
TWK liczy 324 osoby. – Każdy, kto 
do nas przyjdzie nie tylko otrzyma in-
formacje. Może wyżalić się, opowie-
dzieć o swoich kłopotach. Stawiamy 
na pełny zrozumienia kontakt z ludź-
mi. Mamy tu drugi pokój, żeby nasi 
goście nie czuli się skrępowani obec-
nością innych osób – zapewnia Hanna 
Margas.

Godziny przyjęć interesantów to: 
poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-pią-
tek 8.00-16.00. Z Ośrodkiem można 
kontaktować się telefonicznie (023) 
672 21 06 lub drogą elektroniczną 
oidon.ciechanow@wp.pl.

E.B.

Nawierzchnia boiska jest już 
utwardzona i przygotowana do na-
łożenia masy tartanowej. Na pły-
cie zamontowane zostaną stalowe 
bramki oraz kosze i zestaw do siat-
kówki. Oprócz tego uczniowie szko-
ły będą mieli do dyspozycji skocz-
nię w dal. Ogłoszony przez ZOSiP 
przetarg wygrała mająca długolet-
nie doświadczenie firma „Kaszub” 
z Kiełpina. Termin zakończenia bu-
dowy boiska upływa 31 lipca, ale 
wszystko wskazuje na to, że zosta-
nie ono oddane do użytku wcze-
śniej. Inwestycja będzie kosztowała 
miejski budżet 300 tys. zł (z wypo-
sażeniem).

K.D.

Jak wyglądają miejskie parki, zie-
leńce, trawniki, rowy i inne tereny? 
Oprócz papierów, foliowych toreb, 
plastikowych butelek podczas objaz-
du pracownicy Urzędu Miasta natra-
fili na starą lodówkę, kanapę i wiele 
innych odpadów z gospodarstwa do-
mowego. Czyżby to Emma wiła sobie 
gniazdko? Wszystkim, którzy nie wie-
dzą, bądź o tym zapomnieli przypomi-
namy, że w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 
83 działa punkt zbiórki odpadów pro-
blemowych, w którym osoby prywat-
ne bezpłatnie mogą oddać stare lo-
dówki, telewizory, drobny sprzęt RTV  

Wiosna! Czas na porządki
Wystarczyło kilka słonecznych, ciepłych dni i… zaczęło się wio-

senne sprzątanie. Niektórzy ciechanowianie marcowe weekendy spę-
dzali na porządkowaniu przydomowych ogródków. Sporo zamie-
szania w mieście zrobiły silne wiatry. Na szczęście nie spowodowały 
większych szkód, ale śmieci porozrzucały niemało. Podczas objaz-
dów miasta przekonali się też o tym pracownicy Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska.

i AGD, świetlówki, lampy fluore-
scencyjne, drobny sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, kable, przewody oraz 
baterie i akumulatory. Na stronie in-
ternetowej PUK www.pukciechanow.
pl dostępny jest cennik dla firm.

O porządek na miejskich terenach 
dbają 3 pracownicy, zatrudnieni przez 
Urzad w ramach prac interwencyj-
nych. Do prac społecznie użytecznych 
Powiatowy Urząd Pracy i Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej skiero-
wały tu 10 osób. 7 osób skierowanych 
przez sąd „odpracowuje” w ten sposób 
swoje przewinienia.

A.G.

Pracownicy Ośrodka. Druga od lewej Hanna Margas 

torskich do projektu. Organizator zastrzega sobie 
prawo niewyłaniania zwycięzcy.

2. Komisja konkursowa
Konkurs organizuje, nadzoruje i przeprowadza ko-
misja złożona z przedstawicieli Urzędu Miasta. 
Komisja konkursowa zapewnia prawidłowy prze-
bieg konkursu, ocenia jego wyniki, sporządza pro-
tokół z przebiegu konkursu.
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
- Ewa Blankiewicz – przedstawiciel UM
- Bożenna Ankiewicz – przedstawiciel UM
- Anna Goszczyńska – przedstawiciel UM
- Marek Zalewski – artysta plastyk

3. Miejsce i termin składania prac
Prace należy przesyłać na adres: Urząd Miasta 
Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciecha-

Regulamin konkursu
nów. Termin nadsyłania prac upływa 31.03.2008 
roku (liczy się data stempla pocztowego). Każda 
koperta powinna być zaklejona, opatrzona godłem 
z dopiskiem „konkurs na logo”. Do pracy należy 
dołączyć kartkę z danymi osobowymi (imię, na-
zwisko, adres i telefon kontaktowy) umieszczoną 
w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem 
autora danej pracy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia 
czasu składania prac konkursowych.
2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest rów-
noznaczne z akceptacją treści niniejszego Regula-
minu.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela-
ją pracownicy Wydziału Promocji i Komunikacji 
Społecznej UM, numer telefonu (023) 673 58 02.
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Kamil (student)
Nie żyję tą sprawą. Ale uważam, że ci, którzy za-
blokowali rewitalizację zamku, powinni się tego 
wstydzić. Z powodu protestów kilku pieniaczy 
wszystko nagle zatrzymało się, a czas niestety nie 
działa na korzyść naszego zamku. Pozostawienie go  
w obecnym stanie to przejaw krótkowzroczności. 

Marcjanna (emerytka)
Zdecydowanie opowiadam się za poszanowaniem 
przeszłości historycznej. Nie wyobrażam sobie po-
krycia średniowiecznego zamku nowoczesnym, 
przeszklonym zadaszeniem. Trzeba wymyślić jakiś 
inny wariant.  Póki co, nie ma żadnej alternatywy. 

Sonda na temat przyszłości ciechanowskiego zamku

Ruina czy muzeum z prawdziwego zdarzenia? 

Od miesięcy trwa dyskusja wokół rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich. Zwycięski projekt dr Marka Kleczkowskiego, wkompo-
nowujący w zabytkowe mury przeszkloną część muzealno-edukacyjną ma zwolenników i przeciwników. Obszernie pisaliśmy o tym w po-
przednim numerze Gazety Samorządu Miasta (nr 2/189) w artykule „Czy zamek ma szanse ożyć”.  Zobaczmy, co na ten temat sądzą nasi 
mieszkańcy… 

Wiktor (pracownik budowlany)
Jestem prostym człowiekiem. Denerwują 
mnie te ciągłe kłótnie wokół zamku. Nie 
wiemy, co z nim zrobić? To go wyburz-
my. Wtedy nie będzie co ratować i nic nie 
będzie niszczeć. A problem zostanie roz-
wiązany. 

Helena (gospodyni domowa)
Nie znam się na tych sprawach, ale pamię-
tam jak 4 lata temu po raz pierwszy od-
wiedziła mnie rodzina z Kielc. Chciałam 
im pokazać miasto. Poszliśmy też obejrzeć 
zamek. Na mojej kuzynce z daleka zrobił 

wrażenie. Rozczarowana była wnętrzem. Pytała, 
czy to wszystko, czy coś się tu w ogóle dzie-
je? Spodziewała się dużego muzeum, sklepu 
z pamiątkami, nawet „białej damy” straszącej 
zwiedzających.

Sebastian (kierowca)
Zamek jest symbolem Ciechanowa. Nie wiem, 
ilu przyciąga turystów. Chyba niewielu, bo ich 
nie widać. Dużo do oglądania w nim nie ma, 
dlatego jestem za zmianą.

Alicja (socjolog)
Szkło mi pasuje. Podoba mi się takie zestawie-

nie nowego i starego. Rok temu byłam w Luwrze. 
Tam nikomu nie przeszkadza szklana piramida na 
dziedzińcu. 

Feliks (prywatny przedsiębiorca)
Szczerze? Nie zastanawiałem się wcale, jak zamek 
ma wyglądać. Nie powiem, że wszystko mi jedno, 
ale mam ważniejsze sprawy. Ten projekt, który wy-
grał konkurs mi się podoba. Najbardziej mnie zło-
ści, że stracimy te pieniądze na rewitalizację. 

Jolanta (urzędniczka)
Nie mam wyrobionego zdania. Właściwie mogę 
tylko powiedzieć, że tak jak jest mi nie odpowiada. 
Kogo dziś interesuje ruina? Tak to my turystów nie 

Wg pomysłu Marka Piotrowskiego

Zamek w Ciechanowie 2043 r.

Zamek w Ciechanowie 1883 r.

Wg pomysłu Marka Piotrowskiego

Nową placówkę miasto i powiat 
mogą poprowadzić wspólnie, mogą 
też powierzyć tę rolę jednemu z samo-
rządów. Ustawa o organizacji i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej stwa-
rza taką możliwość. Pod projektem 
uchwały upoważniającej prezydenta 
do rozmów w tej sprawie podpisało 
się pięciu radnych: Tomasz Grembo-
wicz, Grażyna Derbin, Andrzej Rol-
biecki, Zdzisław Dąbrowski i Zenon 
Stańczak.

Jeszcze nie trwała ruina, ale…
Radnych niepokoi pogarszający się 

stan Centrum. Andrzej Rolbiecki: – Nie 
chciałbym, żeby Dom Kultury stał się 
trwałą ruiną. Mariusz Stawicki wyraził 
się opisowo: – To powinna być wizytów-
ka naszego miasta. W tym momencie ta 
wizytówka jest pognieciona i wyblakła  
i warto by ją odświeżyć, a może wydru-
kować na nowo. Zdaniem Zdzisława 
Dąbrowskiego pomysł jest dobry, ale 
radny obawia się oporu materii. – Ile 
było komentarzy przy zmianie wyglądu 
obecnego skweru Św. Piotra, podobnie 
jest z kwestionowaniem rewitalizacji 
zamku. Nie chciałbym, żeby mówiono, 
że dla mieszkańców Ciechanowa moż-
na zrobić dużo, ale z tymi mieszkańca-
mi nic nie można zrobić.

Czy miasto i powiat poprowadzą wspólnie CKiSz?

Wyblakła wizytówka
Czy miasto i powiat poprowadzą wspólnie CKiSz? To zależy od woli obu samorządów. Przymiarki do wspólnego prowadzenia nowej 

miejsko – powiatowej placówki mogą się formalnie rozpocząć. W lutym Rada Miasta upoważniła prezydenta Waldemara Wardzińskiego do 
podjęcia ze starostą rozmów na ten temat. Miasto od 4 lat przekazuje dotacje dla Centrum (tegoroczna wynosi 160 tys. zł) nie ma natomiast 
wpływu na jego funkcjonowanie. Centrum Kultury i Sztuki podupada, co wymaga energicznych działań, przede wszystkim remontu. 

To będzie kosztować
Oprócz dotacji, łącz-

nie z konkursami w któ-
rych uczestniczy, CKiSz 
otrzymuje od miasta 
rocznie ok. 200 tys. zł. 
Stanisław Kęsik zazna-
czył, że chociaż miasto 
od kilku lat dofinanso-
wuje Centrum, wyma-
ga ono znacznych na-
kładów remontowych, 
których powiat sam nie 
może udźwignąć. To-
masz Kałużyński za-
uważył, że kwota dota-
cji centralnej dla tej placówki kultury 
jest wyraźnie skierowana za pośred-
nictwem samorządu powiatowego. 
– Należałoby rozważyć, czy i w ja-
kim stopniu zainicjowane zmiany or-
ganizacyjne mogą wpłynąć na zmia-
nę sposobu finansowania jednostki.  
O skutki ekonomiczne dla budżetu 
miasta pytał też Wojciech Jagodziń-
ski. – Dlaczego doprowadzono do 
takiej sytuacji, jak jest w tej chwili? 
Być może mała ekspansywność, brak 
„powera” w zdobywaniu środków ze-
wnętrznych. To nie nam oceniać, bo 
Centrum jest jednostką powiatu, ale  

o tym trzeba mówić. M. Stawicki pod-
sumował, że co dwie głowy, to nie jed-
na, nie mówiąc o kieszeniach. – Dwa 
samorządy połączone w staraniach  
o środki zewnętrzne na pewno zrobią 
to sprawniej i skuteczniej.

Rocznie miasto wydaje  
na kulturę 1,3 mln zł

Waldemar Wardziński zaznaczył, 
iż wstępne założenie rozmów ze sta-
rostą jest takie, że współfinansowanie 
ma być na równych zasadach. – Ale 
nie ma przyzwolenia na to, żebyśmy  

w  sposób znaczący zwięk-
szyli dotacje z budżetu mia-
sta nie mając jakiegokol-
wiek wpływu jako samorząd 
miejski na funkcjonowanie 
tej jednostki, na to, jaką 
ofertę programową będzie 
prezentować. Nie ma rów-
nież zgody na to, żeby an-
gażować większe środki nie 
mając pewności, że efekt ze-
wnętrzny będzie taki, że nie 
będziemy się musieli Cen-
trum wstydzić. 

Prezydent zapewnił, 
że kwestie finansowe wró-
cą w momencie, kiedy bę-

dzie gotowy projekt porozumienia. 
– Dzisiaj przeznaczamy na kulturę 
1,3 mln zł rocznie, więcej niż wyno-
si budżet CKiSz, możemy więc śmia-
ło podejmować się organizowania  
i prowadzenia instytucji kultury.  
W. Wardziński poinformował też, że 
otrzymał konkurencyjną ofertę wspól-
nego poprowadzenia placówki kultu-
ry od innej jednostki sektora publicz-
nego. Za upoważnieniem prezydenta 
do rozmów było 12 radnych, 7 (PiS  
i CBUW) wstrzymało się od głosu.

Ewa Blankiewicz
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Jej największe pasje to ekologia  
i turystyka. Prowadzi szkolne koło 
Ligi Ochrony Przyrody. Zrealizo-
wała program „Ekozespoły w mo-
jej szkole”. Od wielu lat uczestniczy  
w akcjach: „Porządkujemy i odnawia-
my las”, „Sprzątanie Świata”, „Mi-
kołajki w Schronisku”. Przygotowu-
je uczniów do udziału w konkursach: 
„Eko-Detektyw”, „Eko-Planeta” i „Z 
Przyrodą na Ty”. W tym ostatnim jej 
uczniowie od lat zajmują czołowe lo-
katy. Organizowała konkursy z okazji 
Dnia Ziemi, „Zielone szkoły”, wyciecz-
ki do parków narodowych i krajobrazo-
wych oraz rezerwatów przyrody. Jest 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Małgorzata Nowakowska
Nauczycielka biologii i chemii w Gimnazjum Nr 4 (MZS Nr 2  

w Ciechanowie). W zawodzie pracuje od 20 lat. Jest absolwentką biolo-
gii w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Ukończyła studium 
podyplomowe z chemii na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada  
I i II stopień specjalizacji oraz stopień zawodowy nauczyciela dyplo-
mowanego. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadano 
jej Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

pomysłodawczynią Szkolnego Sejmiku 
Ekologicznego. 

M. Nowakowska prowadzi też 
szkolne koło Polskiego Towarzy-
stwa Schronisk Młodzieżowych. Przy-
gotowuje młodzież do uczestnictwa  
w konkursach: piosenki turystycznej, 
fotograficznym, plastycznym, wie-
dzy krajoznawczej i ekologicznej oraz 
dziennych i nocnych biegach na orien-
tację. Prowadzone przez nią drużyny 
reprezentowały województwo mazo-
wieckie w imprezach na szczeblu cen-
tralnym i międzynarodowym, zajmując 
I i II miejsca. Współorganizuje Regio-
nalne Przeglądy Piosenki Turystycznej, 
Zloty Młodzieży PTSM, rajdy rowero-
we, obozy. Jest organizatorką już czte-
rech edycji Gimnazjalnego Biegu na 
Orientację. 

Od 2 lat jest szkolnym koordyna-
torem ds. promocji zdrowia,  autorką 
programu profilaktycznego „Zdrowe i 
dobre życie” oraz współautorką progra-
mu: „Profilaktyka uzależnień, przemo-
cy i agresji wśród młodzieży szkolnej”. 
Ostatnio była koordynatorką szerokiej 
akcji prozdrowotnej „Zachowaj młode 
serce”. Przygotowywała młodzież do 
udziału w I i II Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Zdrowia oraz XV i XVI Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdro-
wego Stylu Życia PCK.                   red.

W konkurencji układów formal-
nych stopni II Dan złoty medal zdo-
był Piotr Szwejkowski, pokonując 
kolejno w finale swojego brata Paw-
ła. Znakomicie wypadł również Piotr 
Pełka, który wywalczył złoty medal  
w konkurencji technik specjalnych. 
Ilona Omiecińska niefortunnie ule-
gła w pierwszej walce Joannie Lipie  

Jak wspomina Pani siebie z czasów 
szkolnych? Miała Pani jakiś szkolny 
pseudonim?
Byłam raczej posłusznym i odpowie-
dzialnym dzieckiem. Rodzice nie mieli 
ze mną większych problemów. Rówie-
śnicy nazywali mnie Pchełka. To pew-
nie ze względu na moje rozmiary i tem-
perament.

Jak radziła sobie Pani z nauką? Ja-
kich przedmiotów nie lubiła Pani naj-
bardziej, które sprawiały największą 
trudność? 
Miałam kłopoty z językami obcymi.  
Z rosyjskim jakoś sobie radziłam, ale 
niemiecki… prawdziwa zmora.

Co skłoniło panią do wybrania zawo-
du nauczyciela?
Już jako mała dziewczynka bawiłam się 
w nauczycielkę. To moje marzenie od 
bardzo dawna. Uczę chemii i biologii. 
Lubię te dziedziny nauki. Już w szkole 
średniej chodziłam do klasy o profilu 
biologiczno-chemicznym.

Jest pani organizatorką wielu zajęć 
dodatkowych w szkole. Co sprawia, że 
znajduje Pani na nie czas i energię?
Mój syn jest już dorosły i nie potrzebuje 
opieki mamy, mam więc dużo wolnego 

Lubię ruch, zwiedzanie, naturę…

Udany start zawodników Matsogi

Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna LKS Matsogi Cie-
chanów, która walczyła o kwalifikacje do Mistrzostw Polski Senio-
rów i Młodzieżowców podczas Pucharu Polski w Kłobucku. W zawo-
dach odbywających się w dniach 29 lutego – 2 marca  wystartowało  
7 ciechanowskich zawodników zajmując trzecie miejsce w klasyfika-
cji klubowej.

z LSKT Lublin. W drugim starciu poko-
nała Monikę Mironiuk z RAT Radzyń 
Podlaski i ostatecznie zdobyła brązo-
wy medal. W najlżejszej kategorii do  
54 kg Kamil Czajkowski zdobył 
brązowy medal. Najlepszą juniorką 
w ekipie Matsogi okazała się Mag-
dalena Kosobudzka – brąz w ukła-
dach formalnych stopni I dan i złoto  

w walkach do 
60 kg. 

Największe 
szanse na awans 
do kadry Polski 
mają I. Omie-
cińska i M. Ko-
sobudzka. Obie 
zawodniczki mu-
szą potwierdzić 
swoją wysoką 
formę w Syco-
wie, na kolej-
nych zawodach 
Grand Prix Pol-
ski.

red.

M. Nowakowska (na pierwszym planie) 
podczas akcji ,,Zachowaj młode serce”

Z Małgorzatą Nowakowską rozmawiają: Ewa Goszczyńska i Syl-
wia Gawarecka z kl. III g Gimnazjum Nr 4

Silna ekipa LKS Matsogi Ciechanów

Na usunięcie drzewa  
potrzebne jest zezwolenie 

Niedawne silne wiatry wywołały sporo zamieszania. Niepokój bu-
dziły doniesienia z kraju o szkodach, jakie wyrządziły drzewa prze-
wracane gwałtownymi podmuchami. Nie należy ulegać psychozie, 
ale warto zrobić przegląd drzew na posesjach. Trzeba jednak pa-
miętać, że na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości 
potrzebne jest zezwolenie.

Zezwolenie wydaje wójt, bur-
mistrz albo prezydent miasta na 
wniosek posiadacza nieruchomości 
(za wyjątkiem terenów wpisanych do 
rejestru zabytków). Z wnioskiem o 
usunięcie drzewa może wystąpić wła-
ściciel (lub wszyscy współwłaścicie-
le) terenu. Jeżeli wnioskodawca jest 
np. wieczystym użytkownikiem musi 
do wniosku o wydanie zezwolenia 
dołączyć zgodę właściciela działki. 
Wnioski dostępne są w Biurze Obsłu-
gi Interesanta i Wydziale Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Ciechanów oraz na 
stronie internetowej Urzędu pod ad-
resem www.um.ciechanow.pl 

Bez zezwolenia można usuwać 
np. drzewa i krzewy rosnące w lasach, 
drzewa owocowe (poza rosnącymi na 

terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków oraz w granicach 
parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody), drzewa i krzewy na plan-
tacjach oraz te, które mają mniej niż 
5 lat. Za usunięcie drzew i krzewów 
posiadacz nieruchomości ponosi 
opłatę. Zwolnione są z opłat drzewa 
i krzewy, które m.in. zagrażają bez-
pieczeństwu ludzi lub mienia, bez-
pieczeństwu ruchu drogowego oraz 
kolejowego oraz drzewa obumar-
łe i nie rokujące szans na przeżycie  
z przyczyn niezależnych od posiada-
cza nieruchomości. Usunięcie drzew 
lub krzewów bez zezwolenia grozi 
karą pieniężną w wysokości trzykrot-
nej opłaty za usunięcie. Szczegóło-
we informacje w Inżynierii Miejskiej 
pod nr tel. (023) 674 92 85.

red.

czasu, który chcę spędzić przyjemnie  
i pożytecznie. To, co robię w szkole  
w dużej mierze pokrywa się z moimi za-
interesowaniami. Lubię ruch, zwiedza-
nie, naturę. Uwielbiam wspinać się po 
górach. Dzieciaki chętnie przychodzą 
na moje zajęcia po lekcjach. Ogromnie 
mnie to motywuje. Razem pracujemy 
w kołach: biologicznym, Ligi Ochro-
ny Przyrody i Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych. Przygo-
towujemy się do konkursów. Młodzi 
ludzie uczą się kreatywności, chcą wie-
dzieć więcej.

Jaką znalazła Pani receptę na dobry 
kontakt z uczniami?
Pracuję w tym zawodzie już od 20 lat. 
Wiele się przez ten czas nauczyłam. 
Jestem nie tylko nauczycielem, ale też 
wychowawcą. Rozmawiam z moimi 
uczniami. Staram się być miła, życz-
liwa, ale wymagająca. Dobry kontakt  
z młodzieżą to nie sprawa przypadku. 
To wspólna praca i zrozumienie. Pozna-
jemy się nie tylko w szkolnych murach. 
Jeździmy razem na wycieczki krajo-
znawcze, wędrowne obozy. Tam zawią-
zują się nasze przyjaźnie.

Dziękujemy za rozmowę.
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Zabłąkana kometa w niebiosach

Cytat miesiąca
XIX sesji Rady Miasta. Trwa dyskusja nad kształtem uchwały, upoważ-

niającej prezydenta do podjęcia rozmów ze starostą na temat przekształcenia 
Centrum Kultury i Sztuki w placówkę miejsko-powiatową. Radny Stanisław 
Kęsik: – Wycofuję z poprawki spójnik „i”. Prowadzący obrady wiceprzewod-
niczący Zenon Stańczak: – I słusznie, bo się nam tu zrobiły jakieś „lub cza-
sopisma”.

Sesja pozowania. Od lewej: A. Pilitowska jako Tamara Łempicka i M. Nowotarska w roli Matki Przełożonej

Wychowanki ciechanowskiej pla-
cówki artystycznej 7 marca w auli Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 
znajdującej się przy ul. Głowackie-
go,  wykonały utwory kompozytorów  
z różnych epok. Licznie zgromadzone 
audytorium usłyszało znakomite in-
terpretacje dzieł J. S. Bacha, D. Scar-
lattiego, F. Mendelsona, J. Brahmsa,  
F. Schuberta oraz F. Chopina. W prze-
rwie występów przepro-
wadzono kwestę, pod-
czas której uzbierano 
5422 zł.    

Kolejne koncerty 
odbędą się już wkrót-
ce. 25 kwietnia o godz. 
18.00 w auli PWSZ 
wysłuchamy muzyki 
solowej i zespołowej 
na fortepian, skrzyp-
ce i akordeon. 30 maja  
o godz. 19.00 w ko-
ściele św. Piotra za-
prezentują się ciecha-

„Forte-Piano”
Występ Anny Chmielińskiej, Wiktorii Bieńkowskiej i Agniesz-

ki Świerczek rozpoczął cykl koncertów, których celem jest zebranie 
środków na zakup nowego fortepianu dla Państwowej Szkoły Mu-
zycznej. 

nowskie chóry. Wspólna inicjatywa 
Szkoły Muzycznej oraz Stowarzysze-
nia Muzycznego „Sine Nomine” zna-
lazła poparcie prezydenta Waldema-
ra Wardzińskiego i posła Aleksandra 
Soplińskiego, którzy weszli w skład 
honorowego komitetu oraz marszałka 
Adama Struzika, patrona cyklu kon-
certów. 

K.D.

Rolę znakomitej malarki 
okresu art deco zagrała Agata 
Pilitowska, której partnerowała 
Maria Nowotarska jako Matka 
Przełożona. Obie aktorki – ab-
solwentki krakowskiej szkoły 
teatralnej – mieszkańcy mogli 
podziwiać w przedstawieniu 

„ P r o m i e n i o -
wanie. Rzecz  
o Marii Skło-
dowskiej-Cu-
rie”, pokazanym 
we wnętrzach 
Muzeum w 
kwietniu ubie-
głego roku. Pra-
premiera sztu-
ki inspirowanej 
losami Tamary 
Łempickiej (ży-
jącej w latach 
1898-1980) od-
była się w 1999 
roku w Toronto. 

Dramat był wielokrotnie po-

Bluźnierstwo
i pokora

Wystawienie w Ciechanowie sztuki Kazimierza Brauna 
„Tamara L.” to kolejna wspólna inicjatywa Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej oraz Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Mu-
zycznego „Salon Poezji, Muzyki i Teatru” z Toronto. 

kazywany na scenach amerykańskich  
i polskich. Jego fabuła jest dość prosta. 
Oto pozbawiona wszelkich zahamowań  
i skrupułów artystka odwiedza klasz-
tor w Parmie, gdzie maluje portret 
Matki Przełożonej. Podczas sesji po-
zowania między kobietami dochodzi 
do poruszającej rozmowy…   

K.D. 

Zaniedbany i nieco zapomniany 
autor słynnej „Nietoty” czy nowa-
torskiego dramatu „Kniaź Patomkin”  
(w 1925 roku wyreżyserowanego 
przez Leona Schillera z muzyką Ka-
rola Szymanowskiego) 13 marca stał 
się tematem bibliotecznej zadumy, 
którą poprowadziła dyrektor biblio-
teki Anna Suchodolska.  
W Filii Nr 1 przy ul. Ki-
cińskiego 21/23, w ka-
meralnym gronie sym-
patyków przywołane 
zostały wybrane wiersze 
T. Micińskiego. Sam 
twórca o sobie napisał: 
„Ja wybierając los mój, 
wybrałem szaleństwo”. 
Nieprzypadkowo tym 
właśnie mottem Wit-
kacy opatrzył swoją 
antypowieść „Nienasy-
cenie”. Obu pisarzy łą-

Marcowe spotkanie Klubu Miłośników Poezji, działającego przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, poświęcone zostało Tadeuszowi  
Micińskiemu (1873-1918). Pretekstem do przypomnienia sylwetki 
twórczej poety, dramaturga, prozaika i publicysty była przypadają-
ca w tym roku 135 rocznica urodzin i 90 rocznica śmierci.

czyła przyjaźń i wzajemna fascynacja. 
Obaj też stali się kamieniami milowy-
mi w walce o nową sztukę.    

Następne spotkanie Klubu Miło-
śników Poezji odbędzie się 10 kwiet-
nia. Gościem będzie podróżnik Seba-
stian Łabęda.

K.D.

Jedna z bohaterek koncertu – W. Bieńkowska

Inwazja kurczaków

Bywalcy Klubu Miłośników Poezji. Spotkanie jak zwykle poprowadziła A. Suchodolska (z lewej)


