
Ogłoszony przez prezydenta konkurs na 
logo Ciechanowa spotkał się z dużym  zaintere-
sowaniem. Nadesłano 106 projektów nie tylko 
z kraju, ale też z zagranicy. Prace oceniła ko-
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–

Od lewej: M. Koźlakiewicz, M. Szyperski, M. Zalewski, W. Wardziński

Twarze Bezpieki
Twarze mazowieckiej „Bezpieki” można było obejrzeć 

w dniach 28 marca-20 kwietnia w Galerii „C” na wystawie 
Biura Edukacji Publicznej warszawskiego oddziału Instytu-
tu Pamięci Narodowej, sprowadzonej do Ciechanowa przez 
prezydenta W. Wardzińskiego. Współautora ekspozycji 
Jacka Pawłowicza zatrzymała w stolicy choroba, w jego za-
stępstwie niesławnych bohaterów wystawy – funkcjonariu-
szy aparatu bezpieczeństwa, którzy działali w Ciechanowie, 
Płocku i Ostrołęce w latach 1944-1990 – przedstawił Marek 
Szyperski. Chciałoby się tu zobaczyć więcej zdjęć i biogra-
mów ludzi, których pamiętamy z ich nikczemnych czynów 
– to zdanie często padało w kuluarach, nie tylko z ust kom-
batantów. – Mam nadzieję, że Jacek Pawłowicz uzupełni tę 
pracę – mówił prezydent, a M. Szyperski zaproponował, żeby 
goście stworzyli listę nazwisk, których widzom wyraźnie 
zabrakło.                                                                         E.B.

Rondo Witosa

Tablica poświęcona Wincentemu Witosowi, wi-
sząca do niedawna na ścianie Hali Pułtuskiej, zosta-
ła przeniesiona na nowe rondo u zbiegu ulic Witosa  
i 11 Listopada. Zamontowano ją na specjalnie wy-
branym głazie. Uroczyste odsłonięcie obelisku miało 
miejsce 5 kwietnia.                                                red.
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Nowy cennik strefy  
od 27 kwietnia

 Uchwała Rady Miasta Ciechanów, do-
tycząca zmian w regulaminie strefy płatnego 
parkowania została opublikowana w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowieckie-
go nr 50 z 12 kwietnia. Oznacza to, że nowy 
cennik strefy zacznie obowiązywać 27 kwiet-
nia (14 dni po ogłoszeniu).

red.
Więcej na ten temat na str. 4

Pomoc dla szpitala
Samorząd miasta od lat pomaga szpitalowi przekazując na zakup wyposażenia i specjalistycz-

nego sprzętu równowartość podatku od nieruchomości wpłaconego przez tę placówkę medyczną.  
W tym roku szpital otrzyma od miasta 260 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup pomp 
infuzyjnych dla wszystkich oddziałów oraz na zestaw do endoskopii nosa i zatok dla oddziału la-
ryngologicznego. 
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Ciechanów ma swoje logo!
misja w składzie: Ewa Blankiewicz, 
Bożenna Ankiewicz i Anna Gosz-
czyńska (przedstawiciele Urzędu 
Miasta) oraz Marek Zalewski (artysta 
plastyk). Wszystkie spełniały regu-
laminowe wymogi i zostały dopusz-
czone do konkursu. Po wstępnej se-
lekcji komisja szczegółowo omówiła 
20 projektów, najlepiej kojarzących 
się z miastem, o czytelnej, prostej,  
a jednocześnie oryginalnej formie. 
Komisja jednogłośnie wybrała zwy-
cięską pracę opatrzoną godłem 13472 
i zdecydowała o przyznaniu nagrody 
5000 zł Tomaszowi Mikince. Laure-
at skończył studia na Akademii Sztuk 
Pięknych im. W. Strzemińskiego  
w Łodzi –  Instytut Projektowania 

Form u prof. Jerzego Derkowskiego. Po dyplomie praco-
wał na ASP jako asystent w pracowni informacji  wizual-
nej, miał własną firmę projektową, obecnie projektuje jako 
wolny strzelec.                                                             red.

Obchody 3. Maja i koncert Bajmu
W 217. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja prezydent Waldemar Wardziński zapra-

sza mieszkańców do udziału w uroczystych obchodach. Po mszy św. polowej odprawionej  
o godz. 11.30 na Pl. Kościuszki, pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej zostaną złożone 
kwiaty. Od godz. 16.00 na zamkowych błoniach odbędzie się piknik. W programie: pokaz sprzętu 
wojskowego, wystawy twórców, kiermasze oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Gwiazdą im-
prezy będzie zespół BAJM, którego koncert rozpocznie się o godz. 21.00. Wcześniej (o godz. 18.00) 
zaprezentuje się zespół Kaszmir. 



VIII Międzynarodowy Dzień Poezji
11 kwietnia obchodzony był VIII Światowy Dzień Poezji pod patronatem 

UNESCO. Z tej okazji ciechanowski oddział Związku Literatów Polskich oraz 
Centrum Kultury i Sztuki przygotowali cykl spotkań autorskich w szkołach  
i uczelniach. Wśród tegorocznych gości obecni byli:  Sergiusz Borszewskij 
(Ukraina), Danuta Błaszak (USA), Stanisław Nyczaj (Kielce) oraz Juliusz Erazm 
Bolek i Agnieszka Szymanik (Warszawa). Poeci zwiedzili Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze. Po południu spotkali się w Kawiarni Artystycznej, gdzie 
ogłoszono wyniki na najlepszą publikację za rok 2007. Statuetkę „Złote Pióro” 
zdobył tomik Igora Kantorowskiego „Trzy poematy”. Wieczór uświetnił kon-
cert „Wiosna w Błękitnej Sukience” w wykonaniu Ireny Podobas (fortepian)  
i Agnieszki Ryszczuk (flet). 

„Idzie zmiana – torba lniana, czas na nowe – papierowe”
14 kwietnia w ciechanowskim ratuszu odbyło się kolejne spotkanie robo-

cze Fundacji „Zielone Płuca Polski” z przedstawicielami samorządów z Torunia, 
Iławy, Stoczka, Górzna i Ciechanowa. Powołano Komitet Koordynujący działa-
nia w ramach Kampanii „Idzie zmiana – torba lniana, czas na nowe papierowe”  
i ustalono harmonogram zadań na najbliższe miesiące. 

Urząd Skarbowy będzie pracował dłużej
Z końcem kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2007 r. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Ciechanowa Urząd Skarbo-
wy 19 kwietnia zorganizował „dzień otwarty”. Można było złożyć zeznanie po-
datkowe za 2007 r., uzyskać informacje na temat rozliczenia podatku dochodo-
wego, pobrać druki i broszury informacyjne, dokonać aktualizacji danych NIP-3, 
NIP-1. Ciechanowska „skarbówka” będzie też pracować w sobotę 26 kwietnia  
w godz. 7.30 -15.30. W dniach 29 i 30 kwietnia czas pracy Urzędu zostanie wy-
dłużony do godz. 18.00. 

I Subregionalne Targi Edukacji i Pracy
Pod patronatem starosty ciechanowskiego oraz prezydenta Ciechanowa  

9 kwietnia w hali sportowej MOSiR przy ul. 17 Stycznia odbyły się I Subregio-
nalne Targi Edukacji i Pracy. Celem targów było ułatwienie młodym ludziom 
planowania kształcenia i kariery zawodowej. Na licznych stoiskach swoje ofer-
ty zaprezentowały szkoły średnie, uczelnie wyższe, placówki zajmujące się po-
średnictwem i porad-
nictwem zawodowym, 
instytucje finansowe, 
izby gospodarcze oraz 
przedsiębiorstwa. Dr 
Andrzej Kaliszewski  
z Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli poprowa-
dził konferencję i dys-
kusję na temat kształce-
nia zawodowego wobec 
potrzeb lokalnych ryn-
ków pracy w subregio-
nie ciechanowskim. 

Stypendia z Funduszu „Sztuka Młodych” przyznane
Komisja w składzie: Maria Mazanowska, Andrzej Kaluszkiewicz, Andrzej 

Żukowski i Stanisław Kęsik 21 marca podzieliła środki Funduszu „Sztuka Mło-
dych”, wspierającego uzdolnioną artystycznie młodzież. Ciechanowscy dzienni-
karze kwestowali na ten Fundusz podczas tegorocznej Gali w Centrum Kultury 
i Sztuki i zebrali 3 800 tys. zł. Komisja rozpatrzyła 8 wniosków o dofinansowa-
nie. Zespołowi muzycznemu „The Without” przyznano 500 zł, Katarzynie Ma-
ciejewskiej – 400 zł, Zespołowi Muzyki Dawnej działającemu przy Gimnazjum 
Nr 3 – 700 zł, Zespołowi Tańca Nowoczesnego „Funny” – 650 zł, Ludowemu 
Zespołowi Artystycznemu „Mały Ciechanów” – 650 zł. Wychowanki Państwo-
wej Szkoły Muzycznej Ewa Michalska i Anna Chmielińska otrzymały 400 zł  
i 500 zł.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
 13 kwietnia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy ciecha-

nowskiej Farze odbyła się uroczystość ku czci zamordowanych. Wystąpił chór 
Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawo-
dowej. Odczytany 
został również 
apel poległych. 
Kwiaty pod Krzy-
żem Katyńskim 
złożyli kombatan-
ci, policja, woj-
sko oraz samo-
rządowcy, wśród 
nich prezydent  
W. Wardziński  
i jego zastępcy. 

Zmiana siedziby Poradni Sportowo-Lekarskiej  
Informujemy, że Poradnia Sportowo-Lekarska, prowadzona przez Specja-

listyczny Szpital Wojewódzki, została przeniesiona ze stadionu MOSiR do bu-
dynku Przychodni Rejonowej przy ul. Okrzei 8 (parter). Poradnia jest czynna  
w godz. 8.00-15.35. Kluby sportowe korzystające podczas zawodów z usług me-
dycznych powinny zgłaszać zapotrzebowanie na te usługi w formie pisemnej  
do dyrekcji szpitala. 

XXVII Czwartkowe Spotkania z Historią
Dr Andrzej Urbański, pracownik naukowy Instytutu Historii i Archiwistyki 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 17 kwietnia był gościem Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej i ciechanowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego. Prelegent wygłosił wykład „200 lat po utworzeniu Księstwa War-
szawskiego, co z tego mamy?”. 

Nowy prezes MIG
Mazowiecka Izba Gospodarcza ma nowego prezesa. Został nim współwła-

ściciel firmy Achtel Andrzej Wądołowski. Dotychczasowy szef MIG-u Wojciech 
Marciniak zrezygnował z pełnionej przez 5 lat funkcji w związku z przejściem 
na emeryturę. 
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Przekaż 1% podatku dochodowego
organizacji pożytku publicznego

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Andrzeja Grabskiego
żołnierza Armii Krajowej, 

jednego z założycieli ciechanowskiej Solidarności,
wieloletniego prezesa Związku Więźniów Politycznych  

Okresu Stalinowskiego,
znanego lokalnego działacza społecznego, wielkiego polskiego patrioty

Cześć Jego pamięci!

Waldemar Wardziński
Prezydent 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 Cie-
chanowie” (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 Cie-
chanowie 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 wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właściwej ru-
bryce wskazać organizację, której chcemy przekazać 1% – podając właściwą jej 
nazwę. Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% naszego podatku wskaza-
nej organizacji (posiada wykaz organizacji wraz z właściwymi kontami banko-
wymi). 1% podatku można przekazać w całości tylko jednej organizacji. 

Pani

Ewie Grudzińskiej
pracownikowi Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają 

dyrektor i pracownicy 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie

Fot. Kazimierz Kosmala

Zmiany w kursowaniu miejskich autobusów
Od 1 maja Zakład Komunikacji Miejskiej zawiesza kursy lini „11” i „116”. 

Zmianom ulegają również trasy przejazdów oraz częstotliwość linii „0”, „2”, 
„3”, „4”, „10”, „12” i „13”. Szczegóły pod numerem telefonu (23) 672 22 16, na 
stronie internetowej oraz na tabliczkach rozkładowych przystanków.
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Samorządowcy wymieniają doświadczenia

Ta grupa samorządowców sta-
ra się wypracować jednolite dla 
wszystkich gmin kryteria oceny za-
rządzania zasobem mieszkaniowym 
gminy. Na spotkaniu w Ciechano-
wie porównano przygotowane wcze-
śniej ankiety i zawarte w nich wskaź-
niki ocen gospodarowania w tym 
sektorze gospodarki komunalnej.  
W obradach grupy Urząd Miasta re-
prezentują zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz, prezes TBS Jacek Szymak  
i kierownik Wydziału Mieszkaniowe-

Podczas konferencji głos zabrał prezydent W. Wardziński

Konferencja kanclerzy PWSZ
W dniach od 6 do 8 kwietnia Ciechanów gościł kanclerzy i kwesto-

rów 30. Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Obrady ogól-
nopolskiej konferencji w auli Szkoły przy ul. Narutowicza uroczyście 
zainaugurował chór PWSZ, który pod kierownictwem Wiśniewskiej 
prezentuje coraz wyższy poziom. Z historią naszego miasta zapoznał 
gości Edward Lewandowski. Ilustrowaną slajdami prezentację Cie-
chanowa przedstawił prezydent Waldemar Wardziński, a ciecha-
nowską PWSZ zaprezentował jej rektor prof. Andrzej Kolasa. 

Miesięczny koszt utrzymania jed-
nego dziecka w przedszkolu wynosi 
579 zł. Rodzice pokrywają tylko część 
tej kwoty, płacąc 130 zł (z pełnym 
wyżywieniem – 246 zł). Resztę do-
kłada gmina miejska. W roku szkol-
nym 2008/2009 władze Ciechanowa 
przygotowały dla dzieci 825 miejsc w 
33 oddziałach przedszkolnych. Wnio-
ski rodziców rozpatrzyła komisja, 

która dokonała weryfikacji. Otatecz-
nie przyjęto 842 dzieci. 29 kolejnych 
wpisano na listę rezerwową. Ponie-
waż maluchy są w różnym wieku, nie 
można z nich utworzyć dodatkowego 
oddziału. – Staramy się, żeby dla dzie-
ci z Ciechanowa nie zabrakło miejsca 
w naszych placówkach – zapowia-
da dyrektor Zakładu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli Adam Krzemiński. 

                                                red.

10 kwietnia w sali konferencyjnej hali sportowej przy ul. 17 Stycz-
nia odbyło się spotkanie Grupy Wymiany Doświadczeń Związku 
Miast Polskich, zajmującej się zarządzaniem w komunalnej gospo-
darce mieszkaniowej. Władze Ciechanowa gościły kolegów z Gdań-
ska, Dzierżoniowa, Poznania, Pabianic i Gorzowa Wielkopolskiego. 

go Stanisław Ulewicz. Następne spo-
tkanie odbędzie się w Dzierżoniowie, 
cały projekt (realizowany przez Zwią-
zek Miast Polskich za środki z Fundu-
szu Norweskiego) ma być sfinalizowa-
ny w końcu czerwca w Poznaniu.

Po obradach, w czasie których pre-
zydent Waldemar Wardziński w dłuż-
szej prezentacji przedstawił gościom 
Ciechanów, samorządowcy zwiedzili 
Zamek Książąt Mazowieckich i Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze.

E.B.

Podczas dwudniowych obrad kanc-
lerze i kwestorzy mieli okazję zintegro-
wać się, szkolić i wymienić doświad-
czenia, jak również konkurować na 
trudnym akademickim rynku. Na 450 
uczelni już 320 to prywatne. Wśród 
130 państwowych jest 35 Państwo-
wych Wyższych Szkół Zawodowych. 
Konkurencja jest więc bardzo duża.

Prezydent i rektor zgodnie podkre-
ślali bardzo dobrą współpracę uczel-
ni z lokalnymi władzami. – Wszystkie 

obiekty mamy na gruntach przekaza-
nych przez samorządy. 3 nieruchomo-
ści dostaliśmy od miasta, 3 od starostwa 
– podkreśla prof. A. Kolasa. Miasto  
w ciągu 4 lat przekazało PWSZ  
3 obiekty wraz z działkami, w tym bu-
dynek przy ul. Wojska Polskiego, gdzie 
dziś mieści się Instytut Zdrowia. Sta-
łą pozycją w budżecie miasta jest co-
roczne dofinansowanie uczelni kwotą  
100 tys. zł. Szkoła dodatkowo otrzy-
mała od miejskiego samorządu 350 

tys. zł na rozbudo-
wę bazy dydaktycz-
nej. – Współpraca 
PWSZ z lokalnymi 
władzami jest jednym 
z gwarantów sukcesu 
uczelni – mówi Jerzy 
Stefaniak, prezes Fo-
rum Kanclerzy PWSZ.  
– Na naszym spotka-
niu byli prezydent  
i wicestarosta. Widać, 
że tu konsekwentnie 
buduje się akademic-
kość w środowisku lo-
kalnym.               E.B.

Minął termin 
zapisów do przedszkoli

15 kwietnia minął termin zapisywania dzieci do 7 przedszkoli, 
prowadzonych przez miejski samorząd. W tym roku wprowadzono 
zmiany w procedurze przyjęć. Dziecko można zapisać wyłącznie do 
jednego przedszkola. W karcie zgłoszenia rodzice muszą podać ad-
res, pod którym są zameldowani oraz udowodnić, że są mieszkańca-
mi miasta i tu płacą podatki. 

W XXI wieku szanse osobi-
stego rozwoju i kariery jak nigdy 
wcześniej są związane z dostępem 
do wiedzy. Współczesne społeczeń-
stwo określa się już mianem infor-
macyjnego. Dziś czerpanie z wielu 
źródeł informacji, z których głów-
nym jest internet, nie może być 
przywilejem, lecz codziennością. 
Jak nauczyć i przyzwyczaić lu-
dzi do korzystania z internetu – na 
ten temat dyskutowano 4 kwietnia  
w Urzędzie Miasta na Wodnej, 
gdzie odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Mazowieckiego Stowa-
rzyszenia Gmin na Rzecz Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego, 

którego wiceprzewodniczącym jest 
prezydent Ciechanowa Waldemar 
Wardziński. Mówiono o specjali-
stycznych szkoleniach, jakimi Sto-
warzyszenie planuje objąć urzędni-
ków samorządowych, pracowników 
oświaty i członków organizacji po-
zarządowych. Przedyskutowano też 
wyzwania, jakie przed urzędami 
miast i gmin stawia elektroniczny 
obieg dokumentów oraz e-komu-
nikacja z interesantami. W spotka-
niu uczestniczyli m.in. prezes Sto-
warzyszenia Jerzy Żelichowski  
i Krzysztof Głąb, prezes stowarzy-
szenia „Miasta w internecie”.                   

E.B.

Jak rozwijać 
społeczeństwo informacyjne

Zapadł prawomocny wyrok w sprawie 
Elżbiety B. byłej pracownicy MOPS
Pracownicza Kasa Zapomogowo-

Pożyczkowa przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej została powiado-
miona przez Sąd Rejonowy w Cie-
chanowie Wydział II Karny, że wyrok  
w sprawie oskarżonej Elżbiety B., by-
łego sekretarza kasy, jest prawomocny  
i podlega wykonaniu z dniem 8 lutego 
2008 r. Sąd uznał Elżbietę B. za win-
ną sprzeniewierzenia powierzonych 
jej pieniędzy w kwocie nie mniejszej 
niż 18 295 zł, na szkodę członków 
PKZP. Sąd zobowiązał oskarżoną do 

naprawienia szkody poprzez zapłatę 
tej kwoty na rzecz PKZP przy MOPS 
w Ciechanowie w terminie 6 miesięcy 
od uprawomocnienia się orzeczenia. 
Sąd skazał oskarżoną na karę 1 roku 
pozbawienia wolności, warunkowo 
zawieszając wykonanie kary na okres 
3 lat. Po latach trwania procesu winna 
została ukarana, a poszkodowani pra-
cownicy MOPS w Ciechanowie mogą 
mieć nadzieję na odzyskanie pienię-
dzy.

red.

 Na XX sesji radni zmienili od-
płatności za usługi świadczone przez 
przedszkola miejskie. Ze względu na 
inflację oraz wyższe koszty przygoto-
wania posiłków miesięczna opłata od 
jednego dziecka została zwiększona 
ze 102 zł do 130 zł. Stanowi to zale-
dwie 22% kosztu ponoszonego przez 
miasto. Z tych samych względów 
podniesiono opłatę miesięczną z tytu-
łu pobytu dziecka w żłobku. Stawka ta 

Większe stawki za pobyt  
w żłobku i przedszkolach

wzrosła z 97 zł do 115 zł (12,5% cał-
kowitego kosztu). –  Od 3 lat opłaty 
nie były podnoszone. Podwyżki są ko-
nieczne ze względu na większe koszty 
energii i planowane przez władze mia-
sta podwyżki płac w przedszkolach. 
Usługi przez nie świadczone muszą 
być na wysokim poziomie, a to wiąże 
się z kosztami – mówi zastępca prezy-
denta Cezary Chodkowski. 

red.
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Uchwały Rady Miasta 
 Ciechanów podjęte  

na XX sesji 
 27 marca 2008 r.:

Nr 180/XX/08  sprawie sprzedaży lokali 
w domu wielomieszkaniowym.
Nr 181/XX/08  w sprawie oddania gruntu 
pod garażem w użytkowanie wieczyste.
Nr 182/XX/08 w sprawie zmiany uchwa-
ły w sprawie określenia odpłatności za 
usługi świadczone przez przedszkola 
miejskie.
Nr 183/XX/08 w sprawie zmiany uchwa-
ły w sprawie określenia odpłatności za 
usługi świadczone przez Żłobek Miejski.
Obwieszczenie Rady Miasta Ciecha-
nów w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu Statutu Gminy Miejskiej Ciecha-
nów.
Nr 184/XX/08 w sprawie zmiany Uchwa-
ły Nr 51/VI/07 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie okre-
ślenia inkasentów upoważnionych do po-
boru opłat targowych i opłat za korzysta-
nie z mienia komunalnego.
Nr 185/XX/08 w sprawie zmian  budże-
cie miasta na 2008 rok.
Nr 186/XX/08 w sprawie określenia za-
kresu i formy informacji o przebiegu wy-
konania budżetu za pierwsze półrocze 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 187/XX/08 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Województwu Mazo-
wieckiemu z przeznaczeniem dla Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  
w Ciechanowie. 
Nr 188/XX/08 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 73/IX/2007 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 28 czerwca 2007 r.  
w sprawie ustalenia strefy płatnego par-
kowania, wysokości stawek opłat za par-
kowanie pojazdów samochodowych w tej 
strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego 
Parkowania”.

Pełna treść uchwał znajduje się 
 na stronie internetowej Urzędu Miasta  

www.um.ciechanow.pl

Grażyna Derbin poruszyła sprawę niedokończonej bu-
dowy w centrum miasta, u zbiegu ulic Ściegiennego  
i Strażackiej. Przekazała głosy mieszkańców centrum 
miasta, że stojące tam zardzewiałe zbiorniki, wystające 
pręty i połamane blachy stanowią zagrożenie dla prze-
chodniów. Radna zwróciła się z pytaniem, jak to moż-
liwe – skoro obiekt w całości nie jest dokończony – że  
w części budynku  funkcjonują sklepy, biura, nawet 
mieszkają ludzie. 
Stanisław Kęsik zgłosił, że przy blok nr 14 przy  
ul. Mościckiego brakuje lampy ulicznego oświetlenia, 
co stwarza sprzyjające warunki dla wandali. Spytał też, 
czy miasto czyni starania o kupno prywatnego terenu za 
ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 4, w kierunku pola. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go ten teren jest przeznaczony m.in. pod obiekty spor-
towe. Radny interpelował też w sprawie stanu fragmen-
tów chodnika przy ul. Płońskiej (droga krajowa). Zgłosił 
również zastrzeżenia do artykułu pt. „Niższe stawki opłat 

Interpelacje radnych
adiacenckich” w Gazecie Samorządowej, w którym nie 
wspomniano o formalnym wniosku radnego w tej spra-
wie. Radny zapytał, czy nie warto byłoby rozważyć po-
wołania w gazecie rady programowej, która miałaby 
wpływ na treść pisma.
Krzysztof Łyziński zgłosił uwagi mieszkańców osiedla 
Zachód, że mają problem z zakupem biletów komuni-
kacji miejskiej. Radny zauważył, że trudności pojawiły 
się po zlikwidowaniu kiosków RUCHU. Dla właścicieli 
osiedlowych sklepów sprzedaż biletów jest nieopłacalna. 
Muszą sami pojechać do ZKM, kupić bilety i sprzedać 
bez żadnego zarobku. Sprzedaż byłaby opłacalna przy za-
kupie biletów za co najmniej 1000 zł. Małe sklepy nie 
mogą sobie pozwolić na  zamrożenie takiej kwoty. Rad-
ny przywołał jako dobry przykład handel kartami telefo-
nicznymi, które przedstawiciele firm zostawiają w komis 
i rozliczają po sprzedaży. K. Łyziński zaproponował ten 
sposób sprzedaży biletów ZKM. 

oprac. E.B.

Zmiany zaczną obowiązywać od 27 kwietnia. Ope-
rator strefy umieści wówczas nowy cennik na parko-
metrach. Na stronie internetowej Urzędu Miasta www.
um.ciechanow.pl dostępna będzie pełna treść zmienione-
go Regulaminu. Według nowych zapisów kierowcy będą 
mogli opłacić czas parkowania krótszy niż 1 godzina. Za 
pół godziny zapłacą 0,50 zł z zastrzeżeniem, że opłata 
za kolejne pół godziny wyniesie 1 zł (dopełnienie staw-
ki za 1 godz.). Nowością będzie też możliwość uiszcze-
nia 5-złotowej opłaty za całodzienne parkowanie. Znacz-
nie obniżone zostaną opłaty abonamentowe: abonament 
tygodniowy z 45 do 25 zł, 2-tygodniowy z 85 do 40 zł,  
3-tygodniowy ze 125 do 55 zł, miesięczny ze 165 do 65 
zł. Roczny abonament (identyfikator) dla osób zameldowa-
nych w granicach SPP zmniejszono z 60 do 20 zł. Opłata 
dodatkowa za nieopłacenie parkowania ulega obniżeniu do  
20 zł w przypadku, gdy zostanie uiszczona w Biurze stre-
fy Płatnego Parkowania (ul. Warszawska 10 a) w terminie  
7 dni od wystawienia wezwania do zapłaty. 

red.

Uwaga! Zmiany w regulaminie 
strefy płatnego parkowania

Strefę płatnego parkowania, obejmującą ulice: Warszawską, Pl. Jana Pawła II, Kopernika na od-
cinku od ul. Ściegiennego do Małgorzackiej i Ściegiennego od Warszawskiej do Strażackiej, wprowa-
dzono kilka miesięcy temu.

XXI sesja Rady Miasta 

Od 27 kwietnia taniej za parkowanie
Po dwóch miesiącach funkcjonowania strefy płatnego parkowania, obserwacjach, jak ona działa i uwagach mieszkańców prezydent za-

proponował zmiany w regulaminie strefy płatnego parkowania, dotyczące głównie opłat. Istotna zmiana to zmniejszenie stawki z 1,50 zł  
(za pierwszą godzinę) do 0,50 zł za pierwsze pół godziny. Inna to obniżenie prawie o połowę opłat abonamentowych, które do tej pory cieszyły 
się małym zainteresowaniem. Nowe przepisy wchodzą w życie od 27 kwietnia.

Strefa płatnego parkowania spo-
wodowała odblokowanie ul. War-
szawskiej. Teraz płatnych miejsc par-

kingowych np. 
w rejonie na ul. 
Ś c i e g i e n n e g o 
wydaje się zbyt 
dużo, ale z pew-
nością znikną, 
kiedy zacznie 
się zaplanowana 
na ten i przyszły 
rok przebudowa 
ul. Warszawskiej. 
– Od skutków 
uchwały uzależ-
niamy ewentual-
ną zmianę granic 
strefy płatnego 

parkowania. Dziś następuje oczywista 
ucieczka ze strefy, zapychanie ościen-
nych uliczek. Następstwem zmian po-

winno być odblokowanie Małgorzac-
kiej, Strażackiej, czy Pijanowskiego 
– stwierdziła zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz.

Osoby niepełnosprawne mogą 
parkować w każdym miejscu strefy, 
nie tylko na specjalnie oznakowanych 
miejscach, oczywiście po umieszcze-
niu za szybą karty parkingowej dla 
niepełnosprawnych. Problem zasy-
gnalizowano na spotkaniu organiza-
cji pozarządowych, działających w 
środowisku osób niepełnosprawnych. 
– Po konsultacji z szefostwem firmy, 
która wygrała przetarg na obsługę 
strefy, w obecności członków komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska ustaliliśmy, że pozosta-
wiamy zapis w regulaminie tak, jak do 

tej pory, ale niepełnosprawni żadnych 
konsekwencji nie poniosą. Nie zdarzy-
ło się to też do tej pory – wyjaśniała 
Ewa Gładysz. 

– Czasami mieszkańcom zdarza 
się przekroczyć czas opłacony za par-
kowanie. W innych miastach jest taki 
zwyczaj, że należy wykupić dodatkowy 
bilet i udać się z nim do biura firmy 
– podpowiadał Krzysztof Łyziński. 
Władze Ciechanowa zapewniają, że 
osoby, które nieznacznie przekroczą 
opłacony czas parkowania i zgłoszą 
się z biletem do biura SPP nie ponio-
są finansowych konsekwencji. Leży to 
też w interesie miasta, bo główny cię-
żar windykacji spada na Urząd, który 
starannie analizuje każdą sprawę. 

Ewa Blankiewicz

Objęta strefą ul. Warszawska



Nad bezpieczeństwem ciechanowian czuwają (od lewej): Komendatnt Powiatowy Policji  
J. Kalbarczyk, zastępca Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej K. Kowalski  
i Komendant Straży Miejskiej K. Matuszewski

Uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 przysłuchiwali się obradom radnych, a w przerwie sfotografowali 
się z prezydentem i jego zastępcą
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Samorządu Miasta ciechanów

– Z 758 kolizji i wypadków, ja-
kie miały miejsce na ciechanowskich 
drogach w 2007 roku 37 zaistniało w 
rejonie szkół podstawowych i gimna-
zjów. Na szczęście nie były to zdarze-
nia z udziałem dzieci – poinformował 
zastępca prezydenta Cezary Chod-
kowski, a wiceprezydent Ewa Gła-
dysz przekonywała, że przyczynami 
wypadków w Ciechanowie nie był  
w żadnym z przypadków stan dróg, 
ani ich oznakowania. Najczęściej 
winne są brawura i brak umiejętności 
kierowców.

Skuteczne sposoby
Wiceprezydent Chodkowski 

zaznaczył, że sytuację na drogach  
w okolicach szkół poprawiły zmia-
ny w organizacji ruchu i zatrudnienie 
przez miasto pracowników do prze-
prowadzania dzieci przez jezdnie 
przy Szkołach Podstawowych Nr 3  
i 4. – To sprawdzona metoda. Dzięki 
tym osobom prawdopodobnie udało 
się uniknąć wielu niebezpieczeństw 
– chwaliła Agnieszka Bukowska.  
– Właściciele dróg powiatowych 
i wojewódzkich bardziej powinni 
współpracować z samorządem miasta  
w zakresie wskazywania bezpiecz-
nych przejść dla pieszych, w tym 
dla dzieci uczęszczających do szkół 
– stwierdziła radna.

Cezary Chodkowski podkreślił, 
jak ważne są działania edukacyjne, 
profilaktyczne, np. konkursy wiedzy 
na temat zasad ruchu drogowego, 
organizowane przez policję, Straż 
Miejską i Wojewódzki Ośrodek Ru-
chu Drogowego. Sytuację na drogach 
poprawiają też progi spowalniające  
i różne zapory przy szkołach. Barier-
ki kupił WORD, miasto zamonto-
wało je i odpowiednio oznakowało. 
– Dobrym elementem spowalniają-
cym zapędy kierowców są mierni-
ki prędkości. Mogłoby być ich nieco 
więcej. Oczywiście to kosztuje, ale 
nikt nie powiedział, że ma być ta-
nio – wskazywał Stanisław Kęsik.  
C. Chodkowski przypomniał, że 
dzięki porozumieniu Komendy Po-
wiatowej Policji, Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
władz miasta na drodze krajowej  
nr 60 przy ul. 17 Stycznia zamonto-
wano maszt do automatycznej kon-
troli prędkości jazdy.

Ryzykowniej przy krajówkach
– Największe niebezpieczeństwo 

zagraża uczniom szkół usytuowanych 
przy drogach krajowych nr 50 i 60: 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 przy  
ul. Powstańców Wielkopolskich, Gim-
nazjum Nr 3 przy Tatarskiej, Szko-
ły Podstawowej Nr 4 przy Płońskiej 
i Gimnazjum Nr 1 przy ul. Orylskiej 

– wyliczał Cezary Chodkowski.
Zdzisław Dąbrowski dziękował wła-

dzom miasta za umożliwienie bez-
piecznej drogi dzieciom z osiedla 40-
lecia do SP Nr 4. – Zostałem do tego 
zobligowany przez rodziców. Został 
wykonany chodnik, który pozwala 
dzieciom ominąć niebezpieczne skrzy-
żowanie ul. Płońskiej, wjazd w ul. 
Szwanke. O ile samorząd widzi i sta-
ra bez zbędnej zwłoki reagować na sy-
gnały mieszkańców, o tyle nie zawsze 
nadążają zarządcy dróg powiatowych, 
wojewódzkich i krajowych, które krzy-
żują się z naszymi traktami – wytknął 
radny. Stanisław Kęsik przypomniał, 
że brak (mimo monitów władz mia-
sta w GDDKiA) chodników na dro-
dze krajowej nr 50 powoduje, iż wciąż 
niebezpieczna jest dro-
ga do szkoły dzieci  
z Krubina i Bielina. 
– Ulica Kasprzaka jest 
drogą krajową. Gene-
ralna Dyrekcja w spo-
sób znaczący poprawiła 
tylko nawierzchnię, na-
tomiast na razie nie ma 
mowy o budowie chod-
ników. Jeśli Powiato-
wemu Zarządowi Dróg 
uda się zdobyć środ-
ki zewnętrzne na prze-
budowę ul. Sońskiej w 
kierunku do Gąsocina, 
poprawi się stan bez-
pieczeństwa na tej dro-
dze – zapowiadała Ewa 
Gładysz. 

Przez pola 
Zenon Stańczak 

przypomniał, że i w 
mieście do szkoły moż-
na iść przez pola. Tak 

wygląda droga z osiedla Zachód do 
Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawo-
wej Nr 7. – Wszystkie dzieci tamtędy 
chodzą, ja też – przyznał radny. – Ten 
stan rzeczy trzeba zalegalizować. Od 
kilku lat mamy uchwalony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go osiedla Płocka. Tam już są wyry-
sowane ulice, mamy pieniądze w bu-
dżecie. Potrzebne są uchwały Rady 
dotyczące wykupu gruntów pod prze-
dłużenie ul. Monte Cassino. O ile  
w dół Monte Cassino i ul. Widną, 
Czarneckiego, Szymanowskiego moż-
na dojść do szkoły bez problemu,  
o tyle droga ul. Płocką, chociaż są 
po obu stronach są chodniki, jest dla 
dzieci bardzo niebezpieczna – zwracał 
uwagę Z. Stańczak. E. Gładysz zapo-

wiedziała, że być może na początku  
II półrocza uda się przygotować 
uchwały o wykupie gruntów. – Cały 
czas są przygotowywane prace, po-
działy geodezyjne. Chcielibyśmy, żeby 
w tej kadencji udało się zrealizować tę 
inwestycję. 

Przydatny monitoring
Radni chwalili też uliczny mo-

nitoring. Jego znaczącą rolę podkre-
śla również ciechanowska policja. 
– W 2007 r. dzięki kamerom ujaw-
niliśmy 526 przypadków wykroczeń  
w ruchu, kolizji, niestosowania się 
do znaków drogowych, głównie za-
kazu parkowania. Zatrzymaliśmy 17. 
nietrzeźwych kierowców 74 przypad-
ki zakłócenia porządku i prawie 300 
przypadków spożywania alkoholu  
w miejscach publicznych – ujawnia 
Komendant Powiatowy Policji Jerzy 
Kalbarczyk. – Wychwytywane są rów-
nież takie wydarzenia o charakterze 
kryzysowym jak awarie kanalizacji, 
wodociągów, tarasowanie dróg przez 
powalone drzewa i możemy na nie 
szybciej zareagować.

Uliczny monitoring kosztował 
miasto prawie 500 tys. zł. Dodatko-
wo co roku miasto przeznacza ok. 
100 tys. zł utrzymanie całego syste-
mu. – Monitoring jest bardzo dobrze 
oceniany przez mieszkańców. Jego 
ewentualna rozbudowa wymaga nie 
tylko zwiększenia ilości kamer, ale  
i większego centrum monitoringu, do-
datkowych pracowników. Rozważymy 
to szczegółowo biorąc pod uwagę zda-
nie służb, które strzegą bezpieczeń-
stwa w mieście – zaznacza prezydent 
Waldemar Wardziński.            

 Ewa Blankiewicz

XXI sesja Rady Miasta – O bezpiecznej drodze do szkoły

Jak nie górka to krajowe drogi
W Ciechanowie uczniowie nie mają do szkoły pod górkę. Mają za to często sąsiedztwo ruchliwych ulic, co może być naprawdę groźne.  

W okolicach szkół pojawiają się więc progi zwalniające, słupki oddzielające chodniki od jezdni, osoby zatrudnione do przeprowadzania 
dzieci przez ulicę, fotoradar, patrole policji i Straży Miejskiej. O instrumentach, jakimi dysponuje miejski samorząd, żeby dzieci spokojnie 
dotarły na lekcje dyskutowano podczas XXI sesji Rady Miasta.
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Remontowa wiosna
O edukacji ekologicznej dla dzieci i dorosłych

ElektroEko, największa w Polsce organizacja odzysku zużyte-
go sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zachęca szkoły 
podstawowe do udziału w programie edukacji ekologicznej „Każdy 
uczeń wie, co zrobić z ZSEE”. Program skierowany jest do uczniów 
klas piątych, ich nauczycieli i rodziców.

Od października 2005 obowiązu-
je w Polsce ustawa o żytym Sprzę-
cie Elektrycznym i Elektronicznym. 
Wprowadza ona zakaz wyrzucania 
tych urządzeń do zwykłych pojemni-
ków na śmieci. Prawo to zobowiązuje 
społeczeństwo, a także gminy i insty-
tucje (w tym szkoły) do prawidłowe-
go pozbywania się ZSEE, czyli odda-
wania go do wyznaczonych punktów 
zbiórki w gminach lub do sklepów 
(przy zakupie nowego sprzętu). Po-
rzucając stare urządzenia na dzikich 
wysypiskach, stwarzamy bezpośred-
nie zagrożenie dla środowiska oraz 
marnotrawimy surowce nadające się 

O wycince drzew w lasach

Wiosna to czas wzmożonych pozimowych remontów dróg. 
Łatane są ubytki w asfaltowych jedniach. Równiarki poprawia-
ją stan nawierzchni gruntowych. Wydział Inżynierii Miejskiej 
dba o uzupełnianie zniszczonych lub brakujących oznakowań.

Słupki oddzielające teren zielony od jezdni przy ul. Miko-
łajczyka

do ponownego przetworzenia. Im 
wcześniej prawidłowych ekologicz-
nych zachowań nauczą się nasze dzie-
ci, tym większe będą miały szanse na 
życie w czystym środowisku. O wła-
ściwym postępowaniu z ZSEE można 
poczytać na www.elektroeko.pl. Przy-
pominamy też, że na terenie Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych przy  
ul. Gostkowskiej 83 działa Miejski 
Punkt Zbiórki Odpadów Problemo-
wych. Osoby prywatne mogą tam 
nieodpłatnie oddać zużyty domowy 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Szczegóły na www.pukciechanow.pl.

A.G.

Każdy uczeń wie…

I tu problem może stanowić okre-
ślenie, czym jest las. W potocznym 
rozumieniu to skupisko drzew i krze-
wów. W rozumieniu ustawy to grunt 
o zwartej powierzchni co najmniej  
0,1 ha pokryty roślinnością leśną (upra-
wami leśnymi) lub przejściowo pozba-
wiony roślinności, przeznaczony do 
produkcji leśnej, stanowiący rezerwat 
przyrody, albo związany z gospodarką 
leśną. Najprostszym sposobem spraw-
dzenia czy mamy do czynienia z lasem 
jest wypis z ewidencji gruntów. Orga-
ny administracji publicznej wskazane 

W poprzednim numerze naszej gazety pisaliśmy o warunkach wy-
cięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Decyzje zezwalające na 
ich usunięcie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta na wniosek 
właściciela w oparciu o ustawę o ochronie przyrody. Do wycinki drzew 
z terenów leśnych mają zastosowanie przepisy ustawy o lasach.

Masą mineralno-asfaltową naprawiane są nawierzchnie ulic: Bata-
lionów Chłopskich, Gwardii Ludowej, Małgorzackiej, Asnyka, Wyspiań-
skiego, Bohaterów Września, Armii Krajowej, Ściegiennego, Grodzkiej, 
Powstańców War-
szawskich, Tysiąc-
lecia, Szwanke, 
Powstańców Wiel-
kopolskich, Reutta, 
Narutowicza, Ba-
czyńskiego, Goja-
wiczyńskiej i dro-
gi na Szczurzynek. 
Wykonano remont 
przepustu w ul. 
Łąkowej. Na bie-
żąco wykonywane 
są remonty dróg 
gruntowych, po-
przez wyrównywa-
nie równiarką oraz wysypywaniem tłuczniem newralgicznych odcinków ul. 
Opinogórskiej, Komunalnej, Dygasińskiego i Bielińskiej. W ramach bieżą-

cego utrzymania dróg 
wykonano odcinek 
chodnika z kostki bru-
kowej do bloku przy 
ul. Batalionów Chłop-
skich. Na ul. Mikołaj-
czyka zamontowano 
słupki, by kierowcy 
nie parkowali pojaz-
dów w pasie zieleni.

Z a m o n t o w a n o 
brakujące oznakowa-
nia na ul. Nadrzecznej, 
Gostkowskiej, Konop-
nickiej, Zamkowej, 
Parkowej, Kosynie-

rów, Nałkowskiej, Młynarskiego, Kicińskiego, Krótkiej, Dąbrowskiej, To-
maszewskiego. Wymieniono znaki drogowe przy ul. Okopowej, Kopernika, 
Warszawskiej, Żeromskiego, Rzeczkowskiej.                                          red.                        

w ustawie o lasach nie mają kompe-
tencji do wydawania decyzji o usunię-
ciu drzew, a wycinanie drzewostanu  
w celu pozyskiwania drewna odbywa 
się na podstawie planów urządzania la-
sów bądź decyzji starosty określającej 
zadania z zakresu gospodarki leśnej.

Przecinki (trzebieży) drzew w le-
sie można dokonać na podstawie od-
powiedniej decyzji wydanej przez 
dane nadleśnictwo, natomiast zezwo-
lenie na całkowity zrąb lasu wydaje 
starosta odpowiedni ze względu ma 
lokalizację lasu.                                  

Prezydent Ciechanowa ogłasza konkurs na najładniejszą posesję w 2008 roku. Łączna pula nagród to 1800 zł. Zgłoszenia można 
składać w terminie do 31 sierpnia 2008 roku.

Regulamin konkursu 
CELE KONKURSU:
1. Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Ciechanowa.
2. Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających na 
celu wpływ na wygląd i estetykę miasta.
3. Wyróżnianie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów estetycz-
nych miasta. 

ORGANIZACJA KONKURSU:
Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów. Jest to już jego   
dziesiąta edycja. Konkurs ma zasięg ogólnomiejski. Posesje i balkony można zgłaszać  
w następujących kategoriach:
Kategoria I – budynki mieszkalne: wielorodzinne (spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, inne),
Kategoria II – budynki jednorodzinne,
Kategoria III – obiekty użyteczności publicznej (zakłady pracy, hotele, sklepy, loka-
le gastronomiczne, szkoły, przedszkola, banki, itp.),
Kategoria IV – balkony.
Zgłoszenia będzie można składać w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do  
31 sierpnia 2008 roku.

TRYB ZGŁASZANIA OBIEKTÓW  DO UDZIAŁU W KONKURSIE:
 Zgłoszenie do konkursu polega na wypełnieniu i złożeniu druku, który można pobrać  

w sekretariacie Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska (Plac Jana Pawła II 6), u przewodniczących Zarządów Osiedli 
oraz ze strony internetowej urzędu www.um.ciechanow.pl. Wnioski mogą być składane  
w czasie trwania konkursu przez osoby fizyczne, osoby prawne, zarządy osiedli oraz  
osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właściciela posesji lub balkonu). Nie mogą być zgłasza- 
ne obiekty, które zostały nagrodzone i wyróżnione w ostatnich dwóch latach. Zgłoszenia na-
leży składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ciechanów lub w Wydziale Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska.

KRYTERIA OCENY
Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę ogólne wrażenia estetyczne, róż-
norodność gatunkową nasadzeń, kompozycję architektoniczną, oryginalność.

NAGRODY
W kategorii I, II i III:
I nagroda – 500 zł 
II nagroda – 400 zł
III nagroda – 300 zł

Komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody oraz przyzna-
wać wyróżnienia. Środki przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z Gminne-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wręczenie nagród i wyróżnień 
odbędzie się w ciągu miesiąca od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

W kategorii IV:  
I nagroda – 300 zł
II nagroda – 200 zł
III nagroda – 100 zł  

Konkurs na najładniejszą posesję w 2008 roku

Remont nawierzchni na ul. Jesionowej

red.
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Porządek musi być

Azbest na terenie miasta
Do Wydziału Inżynierii wpłynęło już kilkanaście informacji o zamiarze 

przystąpienia do usuwania zawierających azbest pokryć dachowych. Miesz-
kańcy ubiegają się o dopłatę do usunięcia tego niebezpiecznego surowca i ich 
otoczenia. Pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
obejrzeli już zgłoszone obiekty. Wizja lokalna miała na celu zweryfikowanie, 
czy istotnie zawierają one azbest. Na razie nikt nie zgłosił informacji o za-
kończeniu prac związanych z usunięciem azbestu z posesji. 

Tędy będzie przrbiegać nowa ulica łącząca ul. Strażacką z ul. 
17 Stycznia

Czekanie w blokach startowych
Z PRAC WYDZIAŁU

INŻYNIERII MIEJSKIEJ

Na nabór niecierpliwie czeka-
ją samorządy, które chciałyby jak 
najszybciej wiedzieć, czy mogą li-
czyć na zewnętrzne środki, prze-
prowadzić przetargi i jeszcze w tym 
roku rozpocząć inwestycje. Mówio-
no o tym w ciechanowskim ratuszu, 
gdzie 4 kwietnia na zaproszenie pre-
zydenta Waldemara Wardzińskiego 
marszałek Kotlewski, oraz Krzysz-
tof Filiński, prezes Agencji Rozwo-
ju Mazowsza i Katarzyna Dziuba 
– Kubicka z Mazowieckiej Jednost-
ki Wdrażania Programów Unijnych 
spotkali się z władzami miasta, po-
wiatu oraz okolicznych gmin. Oma-
wiano sprawy związane z naborem 
wniosków unijnych na inwestycje 
drogowe, które najbardziej intere-
sują samorządowców. – Wszystkie 
samorządy są doskonale przygoto-
wane do nowego okresu finansowa-
nia – stwierdził marszałek. – Wiado-
mo, że potrzeby są dużo większe, niż 
środki, którymi dysponuje samorząd 
wojewódzki. Zamiast 17 – 20 mld zł 
mamy tylko 12. Marszałek poinfor-
mował, że nabór na wnioski dotyczą-
ce drogownictwa będzie podzielony 
na drogi gminne i powiatowe. Inwe-
stycje w drogi wojewódzkie znalazły 
się na liście kluczowej i pochłoną aż 

Marszałek informuje o dofinansowaniu z UE

80% wszystkich 
środków. Pozo-
stałe 20% trafi 
do samorządów 
niższego szcze-
bla. – Brakuje 
jeszcze 6 rozpo-
rządzeń Ministra 
Rozwoju Regio-
nalnego, żeby za-
cząć nabór. To 
wywołuje spore 
zniecierpliwienie 
– przyznał mar-
szałek. Czy za-

tem z punktu widzenia wykorzysta-
nia unijnych funduszy będzie to rok 
stracony? – Poruszanie się po Regio-
nalnych Programach Operacyjnych 
określają tomy dokumentów, ale jest 
szansa na rozpoczęcie inwestycji, bo 
samorządy czekają już w blokach 
startowych – powiedział S. Kotlew-
ski. – Przed nami jeszcze kilka lat do 
2013 roku, dobrze przygotowane sa-
morządy zdążą wykorzystać środki.

Na nabór wniosków wraz z in-
nymi czeka samorząd Ciechanowa. 
W tym roku rozpoczynamy budo-
wę wewnętrznej pętli miejskiej. Ta 
120 – milionowa inwestycja jest na 
liście projektów kluczowych woj. 
mazowieckiego, co oznacza, że ma 
zagwarantowane współfinansowa-
nie z funduszy UE. – Chcemy też 
złożyć wniosek na budowę nowej 
drogi, łączącej ul. 17 Stycznia ze 
Strażacką, kończymy już etap doku-
mentacji. Oznacza to również prze-
budowę ulic: Strażackiej, Kopernika 
i Sierakowskiego. Jest to związane  
z lepszym skomunikowaniem cen-
trum miasta po modernizacji ul. 
Warszawskiej – zapowiada prezy-
dent Waldemar Wardziński.

E.B.

1 kwietnia ruszyła prowadzona przez Urząd Miasta kontrola posesji. 
Pierwszy jej etap powinien potrwać do końca miesiąca. W tym czasie ze-
spół pracowników Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
oraz strażników miejskich sprawdzi osiedla: Podzamcze i Powstańców 
Wielkopolskich. Podobnie jak podczas wcześniejszych kontroli, właścicie-
le posesji będą rozliczani z przestrzegania zasad „Regulaminu utrzymania 
porządku i czystości na terenie Ciechanowa”. Kontrolerzy będą sprawdzać, 
czy posesje wyposażone są w pojemniki na odpady komunalne oraz kom-
postowniki. Przedmiotem kontroli będą również: sieć kanalizacji sanitarnej, 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, utrzymanie czystości i porządku na te-
renach przyległych do posesji, postępowanie z gruzem budowlanym i z nie-
bezpiecznymi odpadami. Kontroli podlegają dowody opłat z tytułu posiada-
nia psa, świadectwa szczepienia oraz czipowanie czworonogów.

Zadbana miejska zieleń
W gestii Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska leży również dba-

nie o stan zieleni  skwerów, parków i ulicznych nasadzeń. Wszystkie drzewa 
i krzewy zasilone zostały nawozami. W parku im. Marii Konopnickiej po-
sadzono 100 krze-
wów jałowca oraz 
1300 bratków. Pla-
nowane są dalsze 
nasadzenia. Na te-
renie miasta po-
wieszono 200 bu-
dek lęgowych dla 
ptaków. Ustawiono 
tablice informacyj-
ne na terenie użyt-
ku ekologicznego 
„Bagry” na Kru-
binie. By chronić 
miejskie kaszta-
nowce przed szro-
tówkiem kaszta-
nowcowiaczkiem Wydział IMiOŚ kupił 45 metrów specjalnej taśmy, która  

w swym składzie za-
wiera feromony wabią-
ce tego owada. Opaski 
z taśmy umieszczono 
na kasztanowcach przy 
Pl. Kościuszki oraz na 
skwerze Tajnej Orga-
nizacji Nauczycielskiej 
przy klasztorku.

Starania miejskich 
służb nie wszystkim 
przypadają do gustu. 
Przy ul. Wyspiańskie-
go zamontowano dwie 
ławki, które już następ-
nego dnia zostały znisz-
czone. Wandale powy-
rywali z nich wszystkie 
listwy.

Ukwiecony plac przed ratuszem

Opaski przeciw szkodnikom na kasztanowcach

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Stefan Kotlew-
ski, nadzorujący pracę Departamentu Strategii i Rozwoju Regio-
nalnego poinformował podczas wizyty w Ciechanowie, że nabór 
unijnych wniosków rozpocznie się w III kwartale, więc jeszcze  
w tym roku można spodziewać się pierwszych rozstrzygnięć kon-
kursów. 

Bez wody nie ma życia. Czy mamy świadomość, że ten najcenniejszy dla 
istot żywych dar natury jest dobrem wyczerpywalnym? Od ilości i stanu 
wody zależy los całego globu. Zanieczyszczona może być przyczyną ciężkich 
chorób, a nawet śmierci, dlatego została objęta ochroną prawną.

Zgodnie z unijnym prawodaw-
stwem Polska przystąpiła do opra-
cowywania planów gospodarowania 
wodami dla wszystkich obszarów do-
rzeczy na terenie kraju. Po opracowa-
niu harmonogramu przyszedł czas na 
dyskusję społeczną nad problemami 
wodnej gospodarki w obszarach do-
rzeczy. Do 22 czerwca każdy może 
wypełnić ankietę i wypowiedzieć się 

na temat stanu wód w swojej okolicy. 
Ankietę można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.kzgw.gov.pl. Wypeł-
niony dokument należy odesłać na ad-
res Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej ul. Mokotowska 63, 00-533 
Warszawa lub pocztą elektroniczną na 
Sekretariat.DPiZW@kzgw.gov.pl.

A.G

W trosce o wodę
Wypełnij ankietę
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MAJ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 18.V godz.10.00-18.00 – wystawa ple-
nerowa „Kwiaty ogrodów” /park Mu-
zeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie/ 
• do 28.V – „Lalki polskie, lalki świata” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• od 20.V – wystawa „Zamek Książąt 
Mazowieckich w Ciechanowie – histo-
ria na nowo odkryta” /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/
• do 31.V – wystawa Agnieszki Kwiat-
kowskiej-Zwolan „Grafika” /Galeria 
„C” CKiSz/

• 8.V. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twórcza 
Jerzego Harasymowicza (1933-1999)  
w 75. rocznicę urodzin poety, autora 
książek dla dzieci i młodzieży /MBP – 
Filia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
• 11.V godz. 17.00 – odczyt prof. Ju-
liusza Chrośckiego „P. P. Rubens  
a M. K. Sarbiewski” oraz koncert Zespo-
łu Muzyki Dawnej z Gimnazjum Nr 3  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/ 
• 15.V godz. 17.00 – „Czwartkowe 
Spotkanie z Historią”. Wykład Stanisła-
wa Roszaka na temat kultury wysokiej 
i popularnej w polskiej prowincji XVII 
i XVIII wieku /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/

• 28.V godz. 12.00 – rozstrzygnięcie XI 
edycji konkursu historycznego „Mazo-
wieckie dworki dawniej i dziś” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

28 marca obecni i byli nauczyciele, pracownicy oraz ucznio-
wie świętowali 60-lecie Szkoły Podstawowej Nr 6. Po mszy w ko-
ściele farnym na scenie Centrum Kultury i Sztuki zaprezentowa-
no przeszłość i obecne osiągnięcia „Szóstki”. 

Spotkania

Konkursy

60 lat „Szóstki” 

Ciechanów – miasto, w którym mieszkam

Samorządu Miasta ciechanów
gazeta

31 marca w Miejskim Przedszkolu Nr 10 po raz czwarty zorganizowany został turniej pod hasłem 
„Ciechanów – miasto, w którym mieszkam”. Biorące w nim udział reprezentacje dzieci z Przedszkoli  
Nr 1, 3, 5, 6, 8 i 10 wykazały się bardzo dobrą znajomością historii naszego miasta. 

Wystawy

Spotkanie z językoznawcą  
w SP Nr 6

14 marca w Szkole Podstawowej 
Nr 6 odbyło się spotkanie z ekspertem 
w dziedzinie językoznawstwa, dok-
torem nauk humanistycznych Beatą 
Nowakowską. Tematem prelekcji był 
współczesny język, którym posługuje 
się młodzież. B. Nowakowska wyja-
śniła uczniom jakie są przyczyny po-
wstawania nowych, czasami dziwnych 
i niezrozumiałych słów.  

Można odejść na zawsze,  
by stale być blisko... 

Pod takim hasłem uczniowie  
z klasy 2f i 2g Gimnazjum Nr 3 pod 
opieką nauczycielek M. Rojewskiej  
i G. Komorowskiej przygotowali 
montaż poetycko-muzyczny poświę-
cony twórczości Jan Twardowskiego. 
Czas wielkopostnej zadumy stał się 
okazją do tego, aby wsłuchać się w re-
fleksyjną poezję autora ”Kalendarza”. 
Uczniowie poznali życiorys i wielka, 
ale skromną osobowość ks. Twardow-
skiego. Sam poeta mówił o sobie „du-
chowy oszołom, rozpieszczone dziec-
ko Pana Boga, poeta staroświecki, 
który nie szuka języka wykwintnego  
i egzaltowanych słów”. Półmrok  
i blask świec stworzyły atmosferę po-
etyckiego wieczoru. Recytacje wzbo-
gacono nastrojowymi podkładami 
muzycznymi, o dekoracje zadbały 
uczennice z klasy 2d.

W rocznicę śmierci  
Jan Pawła II

„Przecież nie cały umieram. To, 
co we mnie niezniszczalne, trwa!” – te 
słowa Jana Pawła II zostały przypo-
mniane 2 kwietnia podczas uroczysto-
ści z okazji trzeciej rocznicy śmierci 
wybitnego Polaka. Uczniowie z klas 
Ia i IIb Gimnazjum Nr 3 przygotowali 
program artystyczny, upamiętniający 
życie Karola Wojtyły – księdza, który 
dla każdego z nas stał wzorem Pola-
ka, patrioty, chrześcijanina. Młodzież 
zaprezentowała wybrane papieski tek-
sty. Nie zabrakło pieśni, które wyko-
nały dziewczęta z zespołu wokalnego. 
Podczas akademii została też przedsta-
wiona wzruszająca prezentacja multi-
medialna, przygotowana przez ucznia 
klasy IIIa Piotra Cieślaka. 

Nagroda miesięcznika 
„Bliżej Przedszkola” dla 

ciechanowianki 
Alicja Gąsiorowska z Miejskiego 

Przedszkola Nr 4 została uhonoro-
wana nagrodą im. Marii Weryho-Ra-
dziwiłłowicz, ustanowioną i przy-
znawaną przez miesięcznik „Bliżej 
Przedszkola”. Wręczenie nagrody 
odbyło się 3 kwietnia podczas Ogól-
nopolskiego Forum Wychowania 
Przedszkolnego w Krakowie. Laure-
atce serdecznie gratulujemy

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Utalentowany Piotr Jarosz

Główne postacie zagrali nauczy-
ciele: Małgorzata Jasińska (Królowa 
Śniegu), Wiesław Burba (Kay),  Be-
ata Lasecka (Gerda), Urszula Gaj-
czyk (staruszka), Anna Raszkow-
ska (róża), Lena Gadomska-Borucka 
(narrator). W czasie wspólnej zabawy 
wybrano Króla i Królową Balu, roz-
strzygnięto konkurs literacki pod ha-
słem „Wiersz dla Królowej Śniegu”. 
Nagrodzeni uczniowie to: Wojciech 
Furgał – I miejsce, Kamil Poboży  
– II, Angelika Sadkowska – III. Im-

preza została 
zorganizowana 
w ramach ak-
cji „Cała Polska 
czyta dzieciom 
– Czytające 
szkoły”, której 
celem jest pro-
pagowanie idei 
głośnego czyta-
nia. 

                Aneta  
Głuszniewska

Jest laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego organi-
zowanego przez Mazowieckie Ku-
ratorium Oświaty. W marcu 2008 
zdobył w Warszawie tytuł laureata 
Przedmiotowego Konkursu Informa-
tycznego dla gimnazjalistów woje-
wództwa mazowieckiego. 
Konkurs ten nie był po-
dzielony na kategorie wie-
kowe. Do osiągnięć Piotra 
należą też:wyróżnienie w 
Międzynarodowym Kon-
kursie „Kangur Matema-
tyczny” (2006 r. i 2007 r.), 
tytuł laureata II stopnia w 
Wojewódzkim Konkursie 
Matematycznym klas VI  
„Liga zadaniowa”, tytuł 
finalisty Konkursu  Infor-
matycznego  „MiniLogia 

04 i 05”, nagroda Prezydenta Miasta 
Ciechanów za bardzo dobre wyniki 
w nauce, tytułu laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Matematycznego 
klas I „Liga zadaniowa”. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

red.

Dyrektorka szkoły Izabe-
la Dobrzyniecka przypomniała 
sylwetki swoich poprzedników: 
Stanisława Wojciechowskiego 
(1948-1968), Antoniny Czarne-
wicz (1968-1972), Zofii Brze-
zińskiej (1975-1990) i Jadwigi 
Zalewskiej (1990-1999). Nie 
zabrakło recytacji, piosenek i 
tańców w wykonaniu uczniów. 
Wśród gości szkolnej gali byli 
przedstawiciele miejskiego, powia-
towego i wojewódzkiego samorzą-
du oraz ciechanowskiej oświaty. 
Prezydent Waldemar Wardziński 
podarował szkole wysokiej kla-
sy cyfrowy aparat fotograficzny. 
Wręczył też nagrodę prezydenta, 

• 2.V godz. 19.00 – koncert LivingBlu-
esXperience. Wystąpią też: Why Duc-
ky? i Kris Blues Band /Kawiarnia Arty-
styczna CKiSz/

oprac. K.D.

Piotr Jarosz to uczeń I klasy integracyjnej Gimnazjum Nr 4. 
Choć ma dopiero 14 lat może pochwalić się bogatą listą osiągnięć 
na konkursach z dziedziny matematyki i informatyki. 

którą otrzymała polonistka Bogumiła 
Blantenberg. Nauczycielka przyrody 
Anna Zadrożna oraz specjalistka na-
uczania zintegrowanego Ewa Osiecka 
odebrały nagrody dyrektora.    

red.
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Wyniki konkursu 
z dziedziny kultury

Sklep mieści się przy ulicy Wyzwolenia 20  
i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 11.00-17.00, a w sobotę od 9.00 do 12.00. 
Tradycja sklepów charytatywnych na zachodzie 
jest bardzo odległa i bogata. Wiele organizacji po-
zarządowych (t.zw. non-profit) prowadzi tam taką 
działalność, która nie tylko pomaga zbierać środki 
na pomoc innym, ale jest również promocją danej 
organizacji. Filozofia jest prosta – prawo zezwa-
la organizacjom pozarządowym na prowadzenie 
odpłatnej działalności, która nie jest jednocześnie 
działalnością gospodarczą. W ramach tej działal-
ności, w myśl ustawy, Stowarzyszenia, Fundacje 
itp. mogą m.in. sprzedawać rzeczy pochodzące 
z darowizn przeznaczając w całości dochód po-
chodzący z tego źródła na realizację celów statu-
towych danej organizacji. W przypadku naszego 
Stowarzyszenia jest to praca z dziećmi – prowa-
dzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizowa-
nie letniego i zimowego wypoczynku dla naszych 
podopiecznych z rodzin skromniej sytuowanych, 
wsparcie osób niepełnosprawnych (obecnie za-

Otwarcie Sklepu Charytatywnego „Filantrop”

Dla naszych rodaków licznie przebywających na Wyspach Brytyjskich określenie „Charity Shop” mówi dość wiele, u nas jeszcze 
nie... Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności w Ciechanowie postanowiło 14 marca otworzyć pierwszy w naszym mieście  
i jeden z pierwszych w Polsce klasyczny sklep charytatywny pod nazwą „Filantrop”.

trudniamy 3 takie osoby). Chcielibyśmy w ten spo-
sób pozyskać również środki na zakup lekarstw, 
opału na zimę dla osób w potrzebie. Nasza ini-
cjatywa spotkała się z miłym przyjęciem. Osoby 
odwiedzające sklep nie tylko chcą 
kupować i w ten sposób pomagać 
innym, ale również deklarują chęć 
przekazania rzeczy. 

W ofercie „Filantropa” dominu-
je odzież nowa i używana, ale moż-
na kupić i dać wszystko –meble, 
komputery, zabawki, naczynia ku-
chenne, sprzęt AGD, RTV, jednym 
słowem 1001 drobiazgów. Tego 
typu rzeczy można przynosić do 
naszego sklepu w godzinach jego 
otwarcia (pamiętajmy, aby były to 
rzeczy czyste, w dobrym stanie),  
a również zgłaszać gotowość ofia-
rowania mebli, lodówek itp. tele-
fonicznie na numer 508475122 lub 
(023) 672 97 49, postaramy się zor-

ganizować transport. Zachęcamy do pożytecznych 
zakupów i szczodrych darowizn.

Małgorzata Bartczak

Kupując pomagasz innym!

Prezydent Miasta Ciechanów przy-
znał dotacje na wsparcie realizacji zadań 
w zakresie kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Na „Dokumentację dziejów mia-
sta” jedyną ofertę złożyło Ciechanow-
skie Towarzystwo Naukowe, które na 
ten cel otrzymało 15 000 zł. Na zadanie 
„Kultywowanie tradycji regionalnych  
i pamięci narodowej” wpłynęło 9 ofert. 
Dotację uzyskali: Ochotnicza Straż Po-
żarna na prowadzenie Miejskiej Orkiestry 
(43 500 zł), Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej na IV Spotkania ze Średniowie-
czem (10 000 zł) i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego 
na cykl spotkań „Z bibliotecznej półki” 

(2 000 zł). Na zadanie „Popularyzacja 
krajowego i regionalnego dorobku kul-
tury” środki otrzymali: Związek Litera-
tów Polskich na X Ciechanowski Zeszyt 
Poezji (3 500 zł), Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej na „Spotkania w Muzeum” 
(6 500 zł), Centrum Kultury i Sztuki na 
„Blues na dołku 2008” (3 000 zł) oraz 
przygotowanie i zrealizowanie przedsta-
wienia Teatru Exodus „Pragmatyści” na 
podstawie dramatu Witkacego (5 000 zł), 
Stowarzyszenie Autorów Polskich na 
„Świętojańską noc poetów” (1 500 zł)  
i Stowarzyszenie Artystyczne MAKA-
TA na „XVI Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny Dionizje’2008” (40 000 zł). 

red.

Na terenie miasta funkcjonują  
122 sklepy i 45 lokali, które posiadają 
zezwolenie na sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych. Obowiązują-
ce prawo zabrania sprzedaży alkoholu 
osobom nieletnim i nietrzeźwym. Nie 
wszyscy jednak się do niego stosują. 
Do ujawnienia takich wykroczeń do-
szło na osiedlu „Płocka” i „Podzam-
cze”, podczas jednej z akcji przepro-
wadzonej wspólnie przez miejskich 
strażników i funkcjonariuszy policji.  
Sprzedawcy zostali ukarani grzywną 

Straż Miejska  
monitoruje placówki handlowe
Pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej cofnęli 6 zezwo-

leń na sprzedaż alkoholu, w tym 3 ostatecznie. To oznacza, że Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzje wydane 
przez Prezydenta Miasta Ciechanów. W kolejnych 3 przypadkach 
sprawy są wciąż rozpatrywane przez SKO. 

(wynosi ona od 200 do 2000 zł) oraz 
sankcjami administracyjno-prawny-
mi. W marcu do Urzędu Miasta wpły-
nęły kolejne 2 wnioski Komendy Po-
wiatowej Policji w sprawach cofnięcia 
przedsiębiorcom z dzielnicy „Bloki”  
6 zezwoleń. Obecnie prezydent mia-
sta prowadzi postępowanie wyjaśnia-
jące, czy w placówkach handlowych,  
o których mowa rzeczywiście doszło 
do naruszenia zasad sprzedaży alko-
holu. Zakończenie postępowań jest 
spodziewane na koniec maja.

 red.

,,Filantrop” przy ul. Wyzwolenia 20

Jakie konsekwencje dotkną przedsię-
biorców w związku z nowym PKD 2007? 
Osoby na nowo rejestrujące działalność 
gospodarczą są zobowiązane do posłu-
giwania się w obrocie prawnym nowymi 
kodami PKD 2007. Przedsiębiorcy, któ-
rzy działają już na rynku, w przypadku 
zmian we wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej dotyczących np. zmiany 
siedziby firmy powinni przy okazji do-
konać również zmiany dotychczasowych 
kodów PKD w swojej ewidencji.

Jeszcze większe zmiany zapowia-
dają się po 1 lipca 2008 r.; znane są bo-
wiem już dziś wstępne koncepcje funk-
cjonowania przyszłego systemu rejestracji 
przedsiębiorców zarówno w gminnych 
ewidencjach jak i w rejestrze REGON. 
Funkcjonowanie PKD 2007 wymusi prze-
klasyfikowanie wszystkich (w skali kra-
ju to 3,8 mln) podmiotów wpisanych do 
rejestru REGON, co będzie wiązać się  
z koniecznością wypełnienia ankiety ak-
tualizacyjnej przez przedsiębiorców lub 
przy ich współudziale przez pracowni-
ków gmin. W ewidencji działalności go-
spodarczej w Urzędzie Miasta figuruje 
ponad 4000 osób fizycznych, które we-
dług założeń w okresie od 1 lipca 2008 
do 31 grudnia 2009 powinny dokonać 
przeklasyfikowania swojej działalności 
na zgodną z PKD 2007. Do obowiązków 
pracowników Wydziału Działalności Go-

Zmiany istotne dla przedsiębiorców

Nowa Polska Klasyfikacja 
Działalności Gospodarczej

Zgodnie z zapowiedziami służb statystycznych kraju od 1 stycz-
nia zaczęła obowiązywać nowa Polska Klasyfikacja Działalności 
Gospodarczej – PKD 2007. Nowa PKD uwzględnia wymogi Mię-
dzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności 
Gospodarczej oraz Statystycznej Klasyfikacji Rodzajów Działalno-
ści Gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej.

spodarczej Urzędu Miasta będzie należało 
informowanie przedsiębiorców o terminie 
przeprowadzenia ankiety aktualizacyjnej, 
przyjmowania przedsiębiorców zgłaszają-
cych zamiar sporządzenia ankiety aktuali-
zacyjnej, wczytywanie i kontrola spływu 
ankiet aktualizacyjnych w trybie pracy 
on-line z serwerem REGON w Głów-
nym Urzędzie Statystycznym oraz odsy-
łanie zrealizowanych ankiet aktualizacyj-
nych lub potwierdzeń zgłoszenia ankiet 
do urzędów statystycznych. O ile zapo-
wiadane zmiany wejdą w życie, pracow-
ników Urzędu Miasta czeka ogrom pracy 
związanej z przeklasyfikowaniem kodów 
działalności lokalnych przedsiębior-
ców. Optymistycznym akcentem sprawy 
jest to, że operacja będzie rozłożona na  
1,5 roku, co pozwala sądzić, że ewentu-
alne niedogodności dla przedsiębiorców 
związane z procedurą rejestracyjną oraz 
przeklasyfikowaniem będą minimalne. 
Kolejną dobrą informacją dla przedsię-
biorców jest to, iż realizacja przedmioto-
wego zadania przybliży wejście w życie 
tzw. „jednego okienka rejestrowego”, co 
wydatnie skróci czas wizyt przedsiębior-
ców w różnego typu urzędach.

Klasyfikacja PKD 2007 wraz z mate-
riałami pomocniczymi jest udostępniona 
na stronie internetowej GUS (www.stat.
gov.pl).  

Andrzej Bogucki
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W Kawiarni Artystycznej niczym 
jedna wielka rodzina spotkali się na-
leżący do „Złotego Wieku” emeryci 
i renciści. Nie zabrakło też zaproszo-
nych gości, wśród których znalazły 
się władze miasta. Na ręce charyzma-
tycznej założycielki klubu prezydent 
Waldemar Wardziński przekazał list 
gratulacyjny oraz pamiątkową grafikę. 
– W imieniu mieszkańców Ciechano-
wa i swoim własnym dziękuję za Pani 
wieloletnie zaangażowanie w pracę na 
rzecz innych, za serce w nią włożone. 
Dzięki ludziom takim jak Pani zwykłe 
życie może nabrać nowych barw, stać 
się niecodzienne – powiedział prezy-
dent. Wyrazy serdeczności złożyła też 
zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 

W trakcie uroczystości dostojna 
jubilatka przekazała kierowniczą pa-
łeczkę swojej następczyni Wandzie 
Lisieckiej i zapowiedziała, że nie wy-
cofuje się z działalności na rzecz klu-
bu.  – Nadal będę się udzielać. Nie 
wyobrażam sobie życia bez pracy z 

Podwójny jubileusz w Klubie Seniora

31 marca ciechanowski Klub Seniora „Złoty Wiek”, działający 
przy Centrum Kultury i Sztuki, obchodził swoje 30-lecie. Jubileusz 
30-lecia pracy świętowała też przewodnicząca i opiekunka klubu 
Czesława Malinowska.

ludźmi – wyznała. Podczas obchodów 
bawiono się do późnego wieczora. Dla 
seniorów zagrali i zaśpiewali rewelersi 
z zespołu „Melodia” istniejącego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Opino-
górze.                                           K.D.

W auli PWSZ przy ul. Naruto-
wicza ponad 200 członków Związku 
oraz goście, wśród których był rek-
tor PWSZ prof. Andrzej Kolasa, poseł 
Aleksander Soliński i zastępca prezy-
denta Cezary Chodkowski, obejrzeli 
program satyryczny i wysłuchali m.in. 
piosenek Okudżawy w wykonaniu 
studentów Wydziału Kulturoznaw-
stwa PWSZ.

Hasło tegorocznych obchodów 
brzmi: „Podejmujmy przyjazne działa-
nia wobec osób niepełnosprawnych”. 
–  I tak też czynimy, organizując 2-ty-
godniowe turnusy rehabilitacyjne do 
Unieścia i Krynicy Morskiej, 1-dniowe 
wycieczki oraz dłuższe wyjazdy inte-
gracyjne w okolice Olsztynka i do Kry-
nicy Górskiej. A wszystkie te działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych są 
możliwe do zrealizowania dzięki przy-

Światowy Dzień Inwalidy

chylności wojewody, 
parlamentarzystów  
i władz miasta – mó-
wiła prezes Zofia 
Kęszczyk. Miasto  
w ubiegłym roku 
przekazało Związ-
kowi dotację na wy-
jazd integracyjny  
i przedstawienie te-
atralne w Świato-
wym Dniu Inwali-
dy, w tym również 
wsparło uroczystość 
z tej okazji oraz pla-
nowany wyjazd do 

Krynicy. Od tego roku Urząd udostęp-
nia też salę na piętrze hali sportowo 
– widowiskowej przy ul. 17 Stycznia 
na comiesięczne spotkania członków 
Związku.

E.B.

Ciechanów o krok bliżej Euro 2012
Ciechanów pomyślnie przeszedł pierwszą weryfikację miast, któ-

re aspirują o lokalizację bazy pobytowo – treningowej finalistów Mi-
strzostw Europy Euro 2012. Na terenie Polski starało się o nią 150 
miast, odpadło 51. Z 19 mazowieckich miast zostało 9, wśród nich 
Ciechanów. 

Czas pokaże, czy mamy szansę 
pokonać Józefów, Ożarów Mazowiec-
ki, Pruszków, Serock z Jachranką, 
Wyszków, Żabią Wolę, Warkę i Ma-
gnuszew. Przejście do II etapu ozna-
cza konieczność rozbudowania wnio-
sku, zgodnie z wymaganiami UEFA. 
UEFA ostatecznie wybierze minimum 
16 obiektów, które wskaże związkom 
piłki nożnej z krajów finalistów. To 
do nich będzie należała ostateczna de-
cyzja. Mamy sojuszników w osobie 
ciechanowskich posłów Mirosława 
Koźlakiewicza (PO) i Aleksandra So-
lińskiego (PSL) oraz znanego niegdyś 

piłkarza, dziś działacza sportowego 
Romana Koseskiego (PO), członka 
sejmowej Komisji Sportu i Kultury 
Fizycznej. – Znalezienie się w II eta-
pie to dla nas spore wyróżnienie, ale 
nie oznacza jeszcze sukcesu. To trud-
na rywalizacja. Warto jednak nicze-
go nie zaniedbać, żeby znaleźć się  
o kolejny krok bliżej celu – mówi pre-
zydent Waldemar Wardziński. Póki 
co świat działaczy żyje wyborami do 
Okręgowych Związków Piłki Nożnej, 
które muszą odbyć się do 15 maja,  
4 miesiące przed wrześniowym Zjaz-
dem PZPN.

E.B.

Co z zamkiem?

Nietknięte czekają pierwsze pie-
niądze na rewitalizację, przyznane 
przez samorząd Mazowsza. Pytanie: 
„co z zamkiem” nie przestaje nurto-
wać mieszkańców Ciechanowa. Nie 
zabrakło go również w czasie wizyty 
w naszym mieście wicemarszałka Ste-
fana Kotlewskiego. – Moja pierwsza 
wizyta w Ciechanowie była związana 
właśnie z Zamkiem Książąt Mazowiec-
kich. Byłem przerażony działaniami 

niektórych lokalnych parlamentarzy-
stów i Ministerstwa Kultury, kiedy już 
po ostatecznych decyzjach ze środ-
ka dokumentacji ktoś wyjmuje jeden 
dokument i go neguje. Jesteśmy po 
rozmowach w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jestem 
przekonany, że sprawa znajdzie szczę-
śliwy finał w postaci rozpoczęcia tej 
inwestycji. Trzymamy kciuki.

E.B.

Wszyscy jesteśmy strażnikami
Ciechanów – nasze miasto. Tak samo nasze jak nasz dom, nasza 

rodzina, nasze perspektywy. Jednym słowem to spuścizna, za którą 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Często jednak z tej odpowiedzial-
ności się zwalniamy. Kiedy dochodzi do aktów wandalizmu, pobić, 
wykroczeń pytamy: gdzie była wtedy policja, gdzie byli strażnicy 
miejscy? Tymczasem pytanie powinno brzmieć: gdzie byliśmy wte-
dy my!

Doskonale wiemy, że patrole, ak-
cje prewencyjne czy monitoring ulicz-
ny – choć odstraszają potencjalnych 
łobuzów – nie wystarczą do tego, by-
śmy my i nasze społeczne mienie mo-
gli czuć się bezpiecznie. Potrzebna 
jest natychmiastowa reakcja przypad-
kowych obserwatorów przestępczych 
zdarzeń. Jeśli nie jesteśmy w stanie im 
zapobiec, powinniśmy wezwać odpo-
wiednie służby. W porę powiadomieni 
funkcjonariusze mogą 
złapać sprawcę na go-
rącym uczynku, wlepić 
mu mandat i postawić 
odpowiednie zarzuty. 
Bez interwencji mamy 
same straty. Wystar-
czy przypomnieć kil-
ka niedawnych zajść, 
które wydarzyły się w 
naszym mieście. Jakiś 
czas temu ktoś z siekie-
rą biegał po cmentarzu 
i wyżywał się na drze-

wach rosnących przy grobach. Ktoś 
inny wybijał lampy w parku, niszczył 
ławki, kradł kraty kanalizacji deszczo-
wej albo przenosił miejskie sadzon-
ki do własnego ogródka… Lista tego 
typu ekscesów jest długa i żenująca. 
Piszemy ją wspólnie, wspólnie też 
możemy ją skracać. Bo czy nam się 
to podoba, czy nie, wszyscy jesteśmy 
strażnikami. 

Katarzyna Dąbrowska 

Wiosna w samorządach oznacza rozpoczęcie sezonu remontów  
i inwestycji. A na zamkowym dziedzińcu spokój. O spokoju nie mogą 
za to mówić miejscy samorządowcy i pracownicy Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej.

Cz. Malinowska

Ciechanowski Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta zorganizował 
uroczystość z okazji przypadającego 17 kwietnia Światowego Dnia 
Inwalidy.

Recital studentów kulturoznawstwa

Zofia Kęszczyk
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Międzynarodowe Mistrzostwa Belgii
W dniach 4-6 kwietnia w Herentals (Belgia) odbyły się Międzynarodowe 

Mistrzostwa Belgii w Taekwondo olimpijskim (Belgium Open). W turnieju wy-
startowało 2 zawodników  „Promyka”. Anna Pepłowska w kat 55 kg wywalczy-
ła złoty medal pokonując w finale Rebecę Marino z Hiszpania (2:0). Dariusz 
Sędzicki w kat 62 kg przegrał pierwszą walkę z Amirem Jonatanem z Izraela 
(9:5).

II Eliminacje do Mistrzostw Polski
5 kwietnia 11 zawodników LKS Matsogi Ciechanów z sukcesem uczestni-

czyło w II Eliminacji do Olimpiady Młodzieży i Mistrzostw Polski Juniorów  
w Taekwon-do. W walkach odbywających się w Mińsku Mazowieckim wystar-
towało 111 zawodników z 11 klubów województw mazowieckiego, warmińsko-
mazurskiego i podlaskiego. Wśród juniorów młodszych 14-16 lat pierwsze miej-
sce w konkurencji walk do 57 kg zajęła Kołdras (Gimnazjum Nr 4). Michalina 
Pniewska (Gimnazjum w Glinojecku) zdominowała swoje rówieśniczki w kon-
kurencji walk do 45 kg. Trzecie miejsca wywalczyli: Korzybska (Gimnazjum 
TWP) – walki do 49 kg, Piotr Zieliński (Gimnazjum w Glinojecku) – walki do 
54 kg oraz K. Kołdras – układy formalne. Wśród juniorów 17-18 lat w konku-
rencji walk do 58 kg zwycięstwo zapewnił sobie ł Szewczak (Zespół Szkół Nr 2). 
W konkurencji walk powyżej 60 kg Zuzanna Pniewska (I LO) była druga. Rafał 
Grabowicz (Zespół Szkół Budowlanych) zajął trzecie miejsce zajął w kategorii 
walk powyżej 70 kg. Teraz naszych zawodników czeka Olimpiada Młodzieży 
(1-3 maja) w Legnicy oraz Mistrzostwa Polski Juniorów (31 maja) w Białej Pod-
laskiej. 

Kolejny sukces pływaków z STO
W dniach 11-13 kwietnia na ciechanowskiej pływalni „U-Ciecha” zmagali 

się uczniowie szkół niepublicznych oraz placówek zrzeszonych w Społecznym 
Towarzystwie Oświatowym. Do Ciechanowa zjechało ponad 600 młodych pły-
waków z całej Polski. W zawodach uczestniczyło 25 drużyn ze szkół podstawo-
wych, 21 z gimnazjów i 7 z liceów. Uczniowie rywalizowali ze sobą w konkuren-
cjach pływackich w stylach: grzbietowym, dowolnym, klasycznym, motylkowym 
i zmiennym, w wyścigach indywidualnych i sztafetowych. Młodzi pływacy ze 
Społecznej Szkoły Pod-
stawowej STO po raz 
kolejny odnieśli sukces: 
7 złotych medali, 5 srebr-
nych i 2 brązowe. Cie-
chanowianie uplasowali 
się na 3 miejscu, tuż za 
SSP STO Nr 10 z War-
szawy. Pierwsze miej-
sce bezapelacyjnie za-
jęła ekipa ze Społecznej 
Jedynki z Łodzi. Wśród 
szkół gimnazjalnych na-
sze STO zajęło 7 miejsce 
z dorobkiem 2 złotych 
medali i 3 srebrnych.  
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Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Ewa Cybulska
Dyplomowana nauczycielka języka polskiego w Gimnazjum  

Nr 1. Staż pracy pedagogicznej – 22 lata. Legitymuje się wykształce-
niem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym.

Wiadomości sportowe

Ukończyła wiele kursów do-
skonalących. W latach 1998/1999 
pełniła obowiązki doradcy meto-
dycznego w Zespole Placówek Do-
skonalenia Nauczycieli w Ciechano-
wie oraz opiekuna metodycznego w 
Instytucie Kształcenia Nauczycieli 
ARKA (2000-2002). Corocznie przy-
gotowuje wyjazdy uczniów na „Zie-
lone Szkoły”, do teatrów, muzeów. 
Organizuje spotkania z ciekawymi 
ludźmi, ściśle współpracując z lokal-
nymi placówkami, takimi jak Centrum 
Kultury i Sztuki, czy Muzeum Szlach-

ty Mazowieckiej. Od 2002 r. wspólnie 
z Markiem Perzanowskim jest opie-
kunem zespołu redakcyjnego szkolne-
go dwumiesięcznika „Nudy z Budy”.  
W roku 2005 gazetka uzyskała I miej-
sce w konkursie ogłoszonym przez 
Prezydenta Miasta Ciechanów na ga-
zetkę szkolną o tematyce samorządo-
wej. Prowadzi nieodpłatnie zajęcia w 
ramach koła dziennikarskiego. W tym 
roku szkolnym jej uczennica Katarzy-
na Grzejda została laureatką Konkur-
su polonistycznego zorganizowanego 
przez Kuratorium  w Warszawie.  

red.

Co daje nauczycielowi większą 
satysfakcję: wyłowienie i przygoto-
wanie przyszłego olimpijczyka czy 
zmobilizowanie do pracy najgor-
szych uczniów?

Zdecydowanie trudniej zmobili-
zować do pracy słabego ucznia i to by 
mnie chyba bardziej satysfakcjonowa-
ło, chociaż takiego sukcesu poza mną 
i uczniem nikt nie zauważy . Z punktu 
widzenia szkoły lepiej, kiedy nauczy-
ciel wychowa olimpijczyków, bo to 
podnosi jej prestiż.

Jak przy rosnącej popularności 
Internetu zachęcać nastolatków do 
czytania?

Na poziomie gimnazjum dobrze 
byłoby dać nauczycielowi większą 
swobodę wyboru lektur. Wtedy moż-
na razem z uczniami wybierać te bar-
dziej dla nich przystępne i interesu-
jące. Dzieła zbyt trudne są za dużym 
obciążeniem. Do pewnych tematów 
trzeba po prostu dorosnąć.

Czy jako polonistka jest Pani za 
umieszczaniem w spisie lektur gru-
bych dzieł klasyków? Czy to nie jest 
sankcjonowanie fikcji? Większość 
uczniów niestety czyta bryki.

To jest sankcjonowanie fikcji. 
Wiem, że to nie jest pogląd popular-

ny wśród polonistów, ale taka jest 
prawda. Zgadzam się na umieszcza-
nie w programie fragmentów dzieł, bo 
wiem, jak trudno uczniom przebrnąć 
np. przez Krzyżaków, ale te fragmenty 
muszą być właściwie dobrane. Trzeba 
do nich również dostosować pytania 
egzaminacyjne, jasno sprecyzować 
wymagania, żeby nie krzywdzić dzie-
ci niekonsekwencją.

Czy szkoła może – i w jaki spo-
sób – ukształtować nawyk uczest-
nictwa w kulturze?

Może, wybierając właściwe spek-
takle i filmy, w dobrej reżyserii, ze 
świetną obsadą. Kiedy zabrałam 
uczniów na spektakl „Władza” w Te-
atrze Narodowym, z Gajosem i Adam-
czykiem, byli zachwyceni.

W uczniach stara się Pani chyba 
dostrzegać same dobre strony?

Jestem optymistką. Młodzież nie 
jest teraz – jak to się często słyszy 
– gorsza. Jest inna, stanowi większe 
wyzwanie, ale chętnie bierze udział 
w nadprogramowych pracach. Jeśli 
tylko da im się szansę, doceni choć-
by rozmową, pochwali, dostrzeże wy-
siłek, są w stanie zrobić wiele. Bardzo 
dużo zależy od atmosfery szkoły.

Szymon Kołecki mistrzem Europy
Ciężarowiec pochodzący z Ciechanowa 19 kwietnia wywalczył mistrzostwo 

Europy z wynikiem 397 kg w dwuboju. To piąty tytuł mistrzowski Polaka. Dru-
gie miejsce zajął Rosjanin Andriej Demianow – 385 kg (172+213), trzecie jego 
rodak Mukhamat Sozajew – 384 kg (174+210).

Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim
W dniach 18-20 kwietnia w Piszu odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Pol-

ski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim. Do turnieju zakwalifikowało się 3 za-
wodników TKKF Promyk Ciechanów. Anna Pepłowska wywalczyła złoty me-
dal i tytuł Mistrzyni Polski Seniorów w kategorii 55 kg. Drugim medalistą został 
Dariusz Sędzicki, który zdobył brązowy medal (62 kg). Pierwszą walkę w swojej 
kategorii (78 kg) przegrał Radosław Lisowski, którego przeciwnikiem był  brą-
zowy medalista Mistrzostw Europy z 2007 roku Kamil Kołodziejczyk z AZS 
AWF Warszawa.

Najmłodsi uczestnicy zawodów pływackich STO

Z Ewą Cybulską rozmawia Ewa Blankiewicz

red.



www.um.ciechanow.pl

Kropla morze objęła…

Cytat miesiąca
XX sesja Rady Miasta. Radni pytają, kiedy uchwała o zmianach w regu-

laminie strefy płatnego parkowania będzie opublikowana w dzienniku urzę-
dowym województwa mazowieckiego i tym samym po 14 dniach wejdzie  
w życie. Radca prawny Urzędu Miasta Daniela Nastaszyc informuje, że cza-
sem trzeba czekać dwa miesiące, ale postara się to przyspieszyć. Wiceprze-
wodniczący Rady Zenon Stańczak: – Biorąc pod uwagę alfabet, to Ciecha-
nów powinien mieć pierwszeństwo przed Zwoleniem czy Zduńską Wolą.

M. Zalewski w otoczeniu swoich prac

6 kwietnia w Galerii Akademic-
kiej Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej otwarta została wystawa 
malarstwa ciechanow-
skiego artysty plasty-
ka Marka Zalewskie-
go. Autor na co dzień 
jest zastępcą dyrekto-
ra Centrum Kultury  
i Sztuki oraz wielo-
letnim gospodarzem 
Galerii „C”. Oprócz 
malarstwa uprawia 
grafikę i rzeźbę. Jego 
prace są znane i ce-
nione w Polsce i za 
granicę, zwłaszcza  
w Niemczech. Projek-
tuje też wnętrza i jest 

Wystawa Marka Zalewskiego
inicjatorem różnego rodzaju przedsię-
wzięć kulturalnych. Jego prace można 
oglądać do końca kwietnia.                                          

red.

Proporce szwole-
żerów i Legii zostały 
udekorowane bar-
wami Ciechanowa, 
a drzewce sztandaru 
wzbogacono o dodat-
kowy element histo-
ryczny – orła z okresu 
Księstwa Warszaw-
skiego. Szwoleżero-
wie wręczyli odzna-
ki honorowe osobom 
szczególnie zaangażo-

wanym w propagowanie idei 
napoleońskiej. W tym roku 
wyróżniono płk Mieczysława 
Rejmana, dowódcę Legii Nad-
wiślańskiej Andrzeja Ziół-
kowskiego, dyrektora Ośrod-
ka Studiów Napoleońskich  

Święto Pułkowe
5 kwietnia Szwoleżerowie Gwardii Cesarza Napoleona I, Pułk Le-

gii Nadwiślańskiej i Lansjerzy Nadwiślańscy obchodzili Święto Puł-
kowe. Uroczystości z udziałem kompanii honorowej I Ciechanowskie-
go Pułku Artylerii i Miejskiej Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
(ubranej w stroje Księstwa Warszawskiego) odbyły się przed ratu-
szem, gdzie prezydent miasta dokonał przeglądu wojsk. 

Wszystko to zadziało się 18 mar-
ca w ramach obchodów Dnia św. Pa-
tryka, patrona Irlandii. Święto to sta-
ło się popularne w wielu krajach.  
W Polsce jest obecne już dłuższy czas, 
choć bardziej jako akcent odmiennej 
kultury, relaksujący pretekst do napi-
cia się irlandzkiego piwa i wsłuchania 
w jakże miłą dla ucha, wzbogacają-
cą i poszerzającą horyzonty muzykę.  
W tym roku odwiedziła nas powtór-

Zielono mi...

Muzyka niosła ze sobą przestrzeń, podmuch wiatru i pobrzmie-
wające echo... Widziałam prawdziwie wiosenną łąkę i sielskie pląsy 
szczęśliwych ludzi, dynamikę i spokój swobodnych ruchów. Lekko 
drżący, ale przy tym silny głos, opowiadał historie piękne i proste, 
pełne emocji i prawdy. Irlandzkie brzmienie dźwiękiem namalowało 
pejzaż tamtejszych stron.

nie grupa The Brian McCombe Band,  
w skład której wchodzą zarówno 
Szkoci, Irlandczycy i Bretańczycy. 
Wokalista Brian McCombe, grający 
również na dudach, podczas występu 
emanował (oprócz bezsprzecznie cie-
kawego głosu) charyzmą i potężną po-
zytywną energią. Pasja i chęć do życia 
płynęła od muzyków strumieniami. 
Kompozycji dopełniały kojące, prze-
ważnie zielone światła.

Roman Tyczka

Młodemu piosenkarzowi i kom-
pozytorowi towarzyszył kwartet  
w składzie: Pęczak (gitara), ł Przy-
była (gitara basowa), Kuczewski (in-
strumenty klawiszowe) i Wekka (per-
kusja). Rytmiczne piosenki opatrzone 
były dającymi do myślenia komenta-
rzami Grzegorza Łęcickiego – teolo-
ga, dziennikarza, autora wielu książek 
o Janie Pawle II. Filo-
zoficzna głębia poezji  
K. Wojtyły została uję-
ta w proste formy mu-
zyczne, co niewątpliwie 
spodobało się licznie 
zgromadzonej publicz-
ności. „Zmieszały się 
chwila i wieczność, kro-
pla morze objęła…” 
– słowa jednej z liryk 
nie jednemu pewnie 
utkwiły w pamięci, tym 
bardziej, że koncert po-

Teksty wczesnych wierszy Karola Wojtyły z muzyką i w wyko-
naniu Marcina Stycznia stały się duchową pożywką dla tych, którzy 
skorzystali z zaproszenia prezydenta miasta i 30 marca w kościele 
św. Piotra wysłuchali koncertu „Pieśń o Bogu ukrytym”. 

przedził 3 rocznicę śmierci Ojca Świę-
tego. Patronat nad cyklem koncertów, 
który dotarł również do Ciechanowa 
objął Instytut Papieża Jana Pawła II 
w Warszawie, Metropolita Krakow-
ski Kardynał Stanisław Dziwisz oraz 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik. 

K.D.

 
Akademii Humanistycznej 
w Pułtusku oraz zastępców 
prezydenta Ewę Gładysz  
i Cezarego Chodkowskiego. 
W poprzednich latach od-
znaki otrzymali: prezydent 
Waldemar Wardziński, dy-
rektor Muzeum Romanty-

zmu w Opinogórze Janusz Królik 
i kierownik Wydziału Współpra-
cy Zagranicznej i Kultury Urzę-
du Miasta Bożena Żywiecka.  
W programie znalazł się też pokaz 
musztry. 

K.D.

Przemarsz wojsk 

Prezydent W. Wardziński dekoruje 
proporce barwami miasta

Przyjazd szwoleżerów

Wręczenie odznak honorowych

czyli pejzaż muzyczny z koniczynką na pierwszym planie

M. Styczeń (od lewej)


