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W numerze:

Miasto przesuwa w czasie duże inwe-
stycje, bo nie ma naboru wniosków
Stefan Wesołowski został Honoro-
wym Obywatelem Ciechanowa
„Szansa na lepsze jutro” dla 26 bez-
robotnych
Powstają plany budowy kolejnych 
ulic i chodników
TBS remontuje i planuje budowę na-
stępnego bloku mieszkalnego
Są jeszcze miejsca w miejskich przed-
szkolach 
Miasto inwestuje w Klub „Zamek”
Będą stypendia socjalne i dofinanso-
wanie szkolnych podręczników
Mieszkańcy Olchowej tracą na są-
siedzkim konflikcie
Zaczął się remont mostu na Zamkowej
Rycerskie potyczki na błoniach
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca” – Wan- 
da Klimaszewska
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Zielona Ścieżka zostanie włączona do strefy płat-
nego parkowania

Drużyny w pełnym składzie

Paweł Kukiz zaśpiewał na zamkowych błoniach, Jerzy Maksy-
miuk dyrygował w kościele farnym

Zwycięstwo mistrzów sportu

Więcej płatnych 
miejsc w centrum

Podczas sierpniowej Rady Miasta rad-
ni zadecydowali o rozszerzeniu Strefy Płat-
nego Parkowania o ulice: Zielona Ścieżka, 
Mikołajczyka (na odcinku od ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych do Warszawskiej), 
Strażacką (odcinek od ul. Ściegiennego do 
ul. Małgorzackiej). Uzupełnili także zapisy 
Regulaminu strefy o korzystne dla miesz-
kańców regulacje.

red.
Więcej na ten temat na str. 3 i 5

Kukiz i Maksymiuk
We wrześniu prezydent miasta zaproponował wiel-

bicielom muzyki poważnej koncert Sinfonietty Cracovii 
pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, a miłośnikom rocko-
wych rytmów występ Pawła Kukiza z zespołem Piersi. 
Dla każdego coś miłego…

E.B.

21 września na ciechanowskim stadionie w meczu 
piłki nożnej, po emocjonującej walce do ostatniej mi-
nuty, przy żywym dopingu pełnych trybun olimpijczy-
cy pokonali parlamentarzystów 5:3. Bohaterami me-
czu byli: Szymon Kołecki, pomysłodawca i główny 
organizator imprezy, zdobywca czwartej bramki olim-
pijczyków oraz poseł Roman Kosecki, który strzelił 

Pieniądze z UE dla samorządów na t.zw. twarde pro-
jekty inwestycyjne wciąż odsuwają się w czasie. Mazo-
wiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogło-
siła kolejne przesunięcie terminu składania wniosków. 
W związku z tymi opóźnieniami samorząd Ciechanowa 
musiał zmienić terminy rozpoczęcia zaplanowanych na 
ten rok dużych inwestycji, m.in. rewitalizacji ul. War-
szawskiej oraz budowy wewnętrznej pętli miejskiej. 

E.B.
Piszemy o tym na str. 3 i 10

Pieniądze unijne wciąż dalekie

wszystkie 3 bramki dla drużyny Sejmu RP. Były ba-
loniki z logo miasta, śpiewy, oklaski, trąbki. I ulewny 
deszcz, który nie zniechęcił widzów. „Po przerwie bę-
dzie grad. Bramek!” – trafnie zapowiedział komentator.  
„W Ciechanowie jest super, chętnie tu wrócimy” – chwa-
lili zawodnicy.

                           E.B.
Więcej na str. 5

Przedsiębiorcy  

mogą zawiesić działalność 
Od 19 września przedsiębiorcy, którzy nie zatrud-

niają pracowników mają prawo zawiesić wykonywa-
nie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca 
do 2 lat. Każdy przedsiębiorca może się też domagać 
wiążących interpretacji tych przepisów, które regulu-
ją kwestie podatkowe oraz ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne. – Czekaliśmy na to od lat – mówią 
właściciele firm.                                Czytaj na str. 10



Uwaga podatnicy!
Na mocy tzw. ustawy abolicyjnej podatnicy, którzy przynajmniej od 2002  

do 2007 roku  uzyskiwali przychody z pracy za granicą i zapłacili podatek w Pol-
sce, mogą starać się o jego zwrot. Ci, którzy nie rozliczyli się z Urzędem Skar-
bowym mogą starać się o umorzenie zaległości podatkowej razem z odsetkami. 
Dopełnienie formalności odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego wnio-
sku (PIT-AZ i oświadczenie AZ-O) i złożenie go w Urzędzie Skarbowym. Wnio-
ski należy składać do 6 października 2008 r. (gdy przychody dotyczyły 2002 r.)  
i do 6 lutego 2009 r. (lata 2003-2007). Szczegółowych informacji można za-
sięgnąć w opracowanym przez Ministerstwo Finansów informatorze pod adre-
sem www.mf.gov.pl/ulganapowrot/. Zainteresowani podatnicy mogą również 
kontaktować się osobiście z Urzędem Skarbowym w Ciechanowie, Sala Obsłu-
gi Podatnika (stanowisko 12) lub telefonicznie (023) 672 44 30 wew. 293 oraz  
(023) 672 44 37 wew. 248.    

 10-lecie PUK
26 września swoje 10-lecie obchodziło Przedsiębiorstwo Usług Komunal-

nych. Uroczystości jubileuszowe spółki odbyły się w Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej, gdzie zaprezentowano sprzęt komunalny i zorganizowano bankiet. 
W części artystycznej wystąpił Kabaret Neo-Nówka.  

Zbiórka odpadów
W dniach 7-10 oraz 

13-14 października Przed-
siębiorstwo Usług Ko-
munalnych przeprowadzi 
zbiórkę posegregowanych 
odpadów. Z prywatnych 
posesji będą zbierane wor-
ki ze szkłem, makulaturą  
i tworzywami sztucznymi. 
Zbiórka przebiegać będzie 
według następującego har-
monogramu: 7 października 
– osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wyzwolenia, Powstańców Warszawskich i Wiklino-
wej), Wojska Polskiego, Przasnyska, Gruduska, Zagumienna, Pułtuska, Wiosen-
na oraz przyległe ulice, 8 października – osiedle „Kargoszyn”, 9 października  
– osiedle „Podzamcze” i „Śródmieście”, 10 października – „Krubin”, „Bielin”, 
ul. Płońska i przyległe, 13 października – ul. Sienkiewicza i przyległe, ul. Po-
wstańców Warszawskich, „Śmiecin”, osiedle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”,   
14 października – osiedle „Zachód”.

69. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września na cmentarzu komunalnym przy kwaterze poległych żołnierzy 

odbyły się uroczystości związane z 69. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
Po mszy św. polowej złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy września 1939 r.  
W obchodach udział wzięli kombatanci, władze miasta i powiatu, poczty sztanda-
rowe, młodzież ciechanowskich szkół oraz mieszkańcy Ciechanowa.

1-15. X – szczepienie lisów
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach  

1-15 października na terenie województwa przeprowadzona będzie akcja doust-
nego szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów. Szczepionka bę-
dzie zrzucana z samolotów w ilości 20 dawek na 1km2. Zrzuty będą obejmować 
kompleksy leśne, pola i łąki za wyjątkiem akwenów wodnych i terenów zabudo-
wanych. Na obszarach objętych akcją rozplakatowane zostaną komunikaty zawie-
rające terminy i informacje o sposobach postępowania w przypadku zetknięcia  
ze szczepionką. Dawkę szczepionki stanowi krążek (przynęta) o średnicy 30mm  
i grubości 9mm, koloru brunatno-zielonego o intensywnym rybnym zapachu. 
Wewnątrz znajduje się plastikowy pojemnik zawierający płynną szczepionkę. 
Dotknięcie przynęty przez człowieka spowoduje, że nie będzie ona podjęta przez 
lisa. Szczepionka wykazuje działanie uodparniające tylko u lisów. Każdy kontakt 
człowieka ze szczepionką należy zgłosić do lekarza. Podobnie w przypadku zwie-
rząt domowych i gospodarskich konieczne jest zgłoszenie tego faktu do lekarza 
weterynarii. Po wyłożeniu szczepionki przez 2 tygodnie psy należy prowadzać na 
smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Ruszyła XI edycja Programu STOP18!
Ciechanów wypowiedział wojnę sprzedaży papierosów niepełnoletnim.  

11 września przypadł Ogólnopolski Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży wyrobów 
tytoniowych. Akcja edukacyjno-kontrolna jest kulminacją XI edycji Programu 
STOP18! W Programie uczestniczy ponad 300 miejscowości z 16 województw, 
w tym Ciechanów. Program Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!, prowadzony 
od 1998 roku, działa na rzecz utrudnienia niepełnoletnim dostępu do wyrobów ty-
toniowych. Opiera się na partnerstwie organizacji i firm, które podejmują wspólne 
inicjatywy. W tegorocznej edycji akcji po raz pierwszy biorą udział parlamenta-
rzyści oraz komendy powiatowe policji. Jak pokazują badania, aż w 73% punk-
tach sprzedaży w Polsce młodzi ludzie bez problemu kupują papierosy. Dzieje 
się tak, mimo że prawo od lat zabrania sprzedaży ich osobom do 18 roku życia,  
a sprzedawcom za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł. Ciechanowska Straż 
Miejska zwiększyła aktywność w pobliżu punktów sprzedaży wyrobów tytonio-
wych. Sprzedawcy otrzymują ulotki, przypominające o prawie do legitymowania 
młodo wyglądających osób oraz specjalne oznakowanie sklepów: „STOP18! Nie 
sprzedajemy wyrobów tytoniowych niepełnoletnim”. Do wybranych szkół trafią 
ulotki dla rodziców „Jak uchronić swoje dziecko przed paleniem”.

69. rocznica napaści Rosji na Polskę
14 września, trzy dni przed rocznicą napaści Rosji na Polskę zmagającą się 

z niemieckim okupantem w kościele św. Piotra odbyła się msza w intencji ofiar. 
Pod symbolicznym pomnikiem – grobem zamordowanych na Wschodzie w la-
tach 1939-1956 na cmentarzu komunalnym złożone zostały kwiaty. Organiza-
torem uroczystości, w której wzięły też udział władze Ciechanowa byli Związek 
Sybiraków i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

1000 zł miesięcznie dla studentów wybranych kierunków
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie znalazła się w grupie 

47 uczelni zakwalifikowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
prowadzenia kierunków studiów, których absolwenci są szczególnie poszukiwa-
ni na rynku pracy. PWSZ w Ciechanowie prowadzi obecnie dwa takie kierunki: 
mechanikę i budowę maszyn oraz inżynierię środowiska. Studenci, którzy jesz-
cze w tym roku podejmą na nich studia mają szansę uzyskać atrakcyjny zawód 
inżyniera, będą studiować według oryginalnego programu realizowanego w no-
woczesnych pracowniach i laboratoriach. Mają także szansę uzyskać stypendia 
 w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Konferencja o dotacjach UE
17 września w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie przy 

ul. Narutowicza 9  odbyła się konferencja poświęcona pozyskiwaniu środków 
unijnych dla przedsiębiorców i samorządowców z regionów: ciechanowskiego, 
makowskiego, przasnyskiego, mławskiego, żuromińskiego, płońskiego i pułtu-
skiego. Gospodarzem spotkania był Urząd Miasta. Tematyka konferencji doty-
czyła obecnie dostępnych środków unijnych dla przedsiębiorców i samorządow-
ców w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego, 
konkursów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zasad aplikowa-
nia o środki unijne oraz form wsparcia dla przedsiębiorców.

Korekty w kursowaniu linii  4 i 10
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadza korekty w funkcjonowaniu linii 4 

i 10:  linia 4 – w soboty kurs z Pętli Szpital o godz. 11.40 przez Pętlę Niechodzin 
w kierunku Pętli Mleczarska, linia 10 – kurs z Pętli Szpital o godz. 14.36 zosta-
je wydłużony do Pętli Niechodzin, wyjazd z Pętli Niechodzin godz.15.11, kurs  
z Pętli Szpital do m. Nużewko z godz. 16.00 zostaje zmieniony na godz. 16.15, 
wyjazd z Nużewka godz. 16.56.
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OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 16 września 2008 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentów 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„KRUBIN II” w Ciechanowie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 419/XXXVII/2006 z dnia 
26 stycznia 2006 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu fragmentów projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „KRUBIN II”, obejmujących obszary: 

Teren położony pomiędzy ul. Wrzosową a ul. Łąkową – po zachodniej 1. 
stronie  ul. Sońskiej, 
Rejon skrzyżowania ul. Sońskiej i ul. Kruczej,2. 
Obszar pomiędzy ul. Chabrową i ul. Żytnią,3. 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 26 września 2008r. do 28 października 2008 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1: w Biurze Obsługi Inte-
resanta (parter) oraz w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokoje nr 311, 
310, 309, 301, II piętro) w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu (tekst 
oraz w/w fragmenty rysunku) dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjęty-
mi zmianami w projekcie planu miejscowego odbędzie się 24 października 
2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (par-
ter - pokój 104) o godz. 12oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 19 listopada 2008 r.

Prezydent  Miasta Ciechanów    
                                                                                Waldemar Wardziński
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W przerwie sesji wśród parlamentarzystów panowała zgoda ponad podziałami. Od lewej: 
Mirosław Koźlakiewicz (PO), Robert Kołakowski(PiS) i Eryk Smulewicz (PO)

Budżet miasta na rok 2008 zakła-
dał po stronie dochodów kwotę prawie 
111,5 mln zł, z czego w pierwszym 
półroczu wpłynęło ponad 48,2 mln zł. 
Gorzej wygląda pozyskanie środków 
zewnętrznych. Miasto planowało zdo-
być w tym roku z funduszy unijnych 
ponad 22 mln zł, a udało się niespeł-
na pół miliona. W związku z tym mu-
szą ulec zmianie zaplanowane na ten 
rok wydatki. Z przewidywanej kwoty  
117 mln zł rozdysponowano nieco po-
nad 37 mln. Od kwietnia wiadomo, że 
są bardzo poważne problemy z wyko-
rzystaniem przyznanych Polsce środ-
ków UE. Przeszkodą jest niezgodność 
naszego prawa z unijnym. – Przykro 
powiedzieć, ale prawa nie udało się 
dostosować od czasu akcesji naszego 
kraju do UE, czyli od maja 2004 roku 
do chwili obecnej, stąd jako samorząd 
mamy problemy z pozyskaniem tzw. 
twardych środków inwestycyjnych  
– wyjaśniał prezydent Waldemar War-
dziński. – Informacje przekazywane 
samorządom mówiły jasno, że jeste-
śmy jako kraj bardzo dobrze przygo-
towani do aplikacji o środki unij-
ne z nowego okresu programowania 
2007-2013 i cała ta machina szybko 
ruszy z początkiem roku 2008.

Prezydent zaznaczył, że ta prze-
szkoda zmusza samorząd do przesu-
nięcia na później szeregu zadań inwe-
stycyjnych, zdjęcia ich z tegorocznego 
budżetu. – Istnieje bardzo poważne 
ryzyko, że wykonując te zadania dzi-
siaj w oparciu o środki własne nie 
będziemy w stanie uzyskać refinanso-
wania wydanych kwot nawet w przy-
padku, kiedy te projekty w przyszłości 
uzyskały dofinansowanie – tłumaczył 
W. Wardziński. Dotyczy to głównie 
dużych zadań, czyli pętli miejskiej, 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki 
Odpadami, remontu ratusza, moder-
nizacji Hotelu Olimpijskiego, rewita-
lizacji ul. Warszawskiej, Placu Jana 
Pawła II oraz Krubina.

Twarde stąpanie  
po tym łez padole

 – Przy uchwalaniu budżetu na 
2008 rok klub radnych PiS zwracał 
uwagę na zagrożenia związane z tak 
optymistycznie skonstruowanym bu-
dżetem. Widać, że on już na obecnym 
etapie realizacji nie wytrzymał zde-
rzenia z rzeczywistością. Dziś może-
my powiedzieć, że mamy do czynienia 
z budżetem straconych szans – stwier-
dził Tomasz Kałużyński. Ripostował 
Zdzisław Dąbrowski: – Zgodziłbym 
się z takim określeniem, gdyby na pla-
nowane przedsięwzięcia w I półroczu 
miasto otrzymało stosowne środki, ale 
ich nie wykorzystało. Jednak jednostki 
samorządowe funkcjonują bez zarzu-
tu i realizacja inwestycji ze środków 
własnych jest niezagrożona. Radne-
go wsparł Andrzej Rolbiecki. – Bar-

XXIV sesja Rady Miasta. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 r.

Miasto przesuwa w czasie duże inwestycje
Opóźnienia w naborach wniosków i przyznawaniu środków unijnych dotknęły wszystkie samorządy, w tym ciechanowski. Miasto musia-

ło wstrzymać wszystkie duże zadania inwestycyjne, oparte na współudziale finansowym środków europejskich. Nie są zagrożone te zadania, 
które realizujemy wyłącznie w oparciu o środki własne. 

dzo łatwo jest krytykować, nie trzeba 
mieć do tego żadnej wiedzy. Prezy-
dent, Rada Miasta, pracownicy UM 
wykonują budżet z tego, co mają. Nikt 
pieniędzy nie wykopie, tylko ile ma, 
tyle wyda. 

Waldemar Wardziński zaapelo-
wał, żeby oceniać sytuację na podsta-
wie faktów. – Czy nienależytą troskę 
wykazały władze miasta proponując 
stosowne zapisy w projekcie budżetu, 
kiedy mamy świadomość, że dwa na-
sze najważniejsze projekty są na liście 
projektów kluczowych, czyli takich, 
które mają zagwarantowane finanso-
wanie? Mieliśmy tych zadań nie zgła-
szać? Żebyście państwo powiedzieli, 
że władze nie planują poważnych in-
westycji? Działaliśmy na podstawie 
obowiązujących w tamtym czasie do-
kumentów i informacji przekazywa-
nych przez Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego. Konstruowaliśmy budżet 
według wiedzy na początek listopada 
roku 2007. Czy to była nienależyta 
staranność w przygotowaniu? Czy to 
było dawanie złudzeń i iluzji radnym  
i mieszkańcom miasta? 

 – Skutecznie zostaliśmy spro-
wadzeni na ziemię. Dziś wiem,  
że przyjdzie nam w tym drugim półro-
czu twardo stąpać po tym łez padole  
– podsumował Z. Dąbrowski.

Ktoś niedokładnie słuchał?
Agnieszka Bukowska wyraźnie 

zasugerowała, że miejskie wnioski 
były źle przygotowane. – Być może 
te projekty nie były doskonałe. Nad 
tym należy wśród specjalistów roz-
mawiać i analizować, co zostało prze-
oczone, że nie udało się znaleźć wśród 
zwycięzców. Należy sobie odpowie-
dzieć na pytanie, czy nie ma zapóź-
nień ze strony samorządowców. Na 
wypowiedź radnej zareagował Zenon 
Stańczak. – Myślę, że nie powinniśmy 
wyjść z tej sali z niedomówieniami, 
bo śledząc otaczającą nas rzeczywi-

stość wiemy, kto w tym wszystkim za-
winił. Nie widzę żadnych uchybień ze 
strony pracowników Urzędu Miasta,  
ze strony prezydenta. Słuchając  
z uwagą słów pani radnej Agnieszki 
Bukowskiej chciałbym zadać pytanie, 

czy jakieś inne samorządy wojewódz-
twa mazowieckiego te środki otrzyma-
ły? Według mojej wiedzy wszędzie sy-
tuacja jest jednakowa. 

Waldemar Wardziński przypo-
mniał, że bardzo szczegółowo oma-
wiał sytuację związaną z aktualnym 
stanem przygotowań do pozyskania 
środków unijnych, m.in. na komisji re-
wizyjnej, której członkiem jest radna 
Bukowska. – Nie zakończył się nawet 
nabór wniosków, więc nie można mó-
wić, że jakikolwiek samorząd na Ma-
zowszu pozyskał środki inwestycyjne 
w ramach RPO Mazowieckiego. Bar-
dzo dziwnie brzmi stwierdzenie pani 
radnej Bukowskiej sugerujące, że nie-
starannie przygotowaliśmy wnioski. 
Bardzo bym prosił, żeby pani wskaza-
ła, które to samorządy nas wyprzedziły 
i które nasze wnioski zostały ocenione 
w taki sposób, który uniemożliwi po-
zyskanie tych środków. Ja nie znam 
takich przypadków, więc prosiłbym  
o doprecyzowanie zarzutów.

Zdzisław Dąbrowski nie owijał 
w bawełnę: – To, co dziś prezydent 
powiedział, wałkowaliśmy na spo-
tkaniach komisji, tak że dziś niektóre 
wystąpienia mnie wręcz zszokowały. 
Albo ktoś niedokładnie słuchał, albo 
ma nie do końca szczere intencje. 

Winnych nie ma
Wojciech Jagodziński wyraził na-

dzieję, że w sprawie opóźnień wypo-
wiedzą się parlamentarzyści. – Pyta-
nie, kto zawinił, jest zasadne, bo od 
momentu wejścia Polski do UE ktoś 
gdzieś zajmował się nie tym, co trze-
ba. 

Kiedy głos zabrali parlamentarzy-
ści niespodzianek nie było. Poseł PiS 

winą obarczył rząd Platformy. – Rząd 
premiera Tuska nie wykorzystał prac 
legislacyjnych poprzedniego rządu  
i do dnia dzisiejszego nie zgłosił żad-
nych propozycji. Za wszelkie opóź-
nienia w wydatkowaniu środków UE 
odpowiedzialny jest rząd PO i PSL. 
Myślę, że Urząd Miasta był mało re-
alistyczny. Uważam, że nie jest to 
wielka wina pana prezydenta. Pan 
prezydent podobnie jak my wszyscy 
nie zakładaliśmy, że rząd PO i PSL bę-
dzie aż tak nieudolny – mówił Robert 
Kołakowski. Poseł Mirosław Koźla-
kiewicz z PO przypomniał okres rzą-
dów poprzedniej koalicji. – Jeśli się 
dobiera niewłaściwie koalicję, to za-
wsze są jakieś problemy. Przez dwa 
lata ciągle był do umowy koalicyjnej 
aneks, kolejny aneks i tak w nieskoń-
czoność, więc coś z tych spraw istot-
nych uciekło. Efekt jest taki, że tych 
pieniędzy nie ma. Rząd PO próbuje 
sobie z tym poradzić, dostosowywa-
nie się do wymogów prawa unijnego 
trwa. Przepraszam za poprzedników 
i za tych, których ja w tej chwili re-
prezentuję. Na wszystkich komisjach 
będziemy próbowali te sprawy przy-
spieszyć, bo potem państwo jesteście 
rozliczani przez społeczeństwo, które 
was wybrało z tego, co nam się nie 
uda. Senator Eryk Smulewicz (PO) 
zrelacjonował ostatnie działania par-
lamentu. – W marcu wprowadziliśmy 
poprawkę w ustawie, która umożliwia 
prefinansowanie i dawanie zaliczek, 
jeśli chodzi o inwestycje realizowa-
ne z funduszy pomocowych przez sa-
morządy. W lipcu znowelizowaliśmy 
ustawę o zamówieniach publicznych. 
W sierpniu rząd skierował do laski 
marszałkowskiej pakiet ustaw, któ-
re zmieniają i ułatwiają realizację 
inwestycji z funduszy europejskich.  
W tej chwili jedynymi ustawami, któ-
rymi trzeba się zająć, a można było za-
jąć się nimi w roku 2004, 2005, 2006, 
czy 2007, są ustawy związane z ochro-
ną środowiska.

Bez komentarza
 – Proszę porównać te daty: maj 

2004 – przystępujemy do UE, po-
jawiają się możliwości korzystania  
ze środków unijnych w ramach okre-
su 2004-2006, jesień 2004 – są już 
składane pierwsze wnioski – przypo-
mniał Waldemar Wardziński. – Teraz 
mamy drugi okres programowania 
2007 – 2012. Pieniądze pojawiają się 
teoretycznie 1 stycznia 2007, patrząc 
na nasze wcześniejsze doświadcze-
nia spodziewaliśmy się, że około po-
łowy 2007 r. będziemy wiedzieli, jakie 
wnioski są zakwalifikowane. Dziś mi-
nęła połowa 2008 r. Można przerzucać 
się winą, ale warto porównać te daty  
i wnioski wyciągnąć samemu.

Ewa Blankiewicz
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XXIV sesji  
28 sierpnia 2008 r.

Nr 224/XXIV/08 w sprawie usta-
lenia wzoru wniosku o nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów.
Nr 225/XXIV/08 w sprawie zwol-
nień od opłat za zgłoszenie o do-
konanie wpisu lub zmiany wpisu 
do ewidencji działalności gospo-
darczej.
Nr 226/XXIV/08 w sprawie wy-
rażenia opinii na temat lokalizacji 
salonu gier na automatach w loka-
lu przy ul. Niechodzkiej 5 w Cie-
chanowie.
Nr 227/XXIV/08 w sprawie wy-
rażenia opinii na temat lokalizacji 
salonu gier na automatach w loka-
lu przy ul. Brunona Kicińskiego 
21/23 w Ciechanowie. 
Nr 228/XXIV/08 w sprawie zmia-
ny Statutu Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Ciechanowie.
Nr 229/XXIV/08 w sprawie sprze-
daży lokalu mieszkalnego w trybie 
bezprzetargowym.
Nr 230/XXIV/08 w sprawie aktu-
alizacji Strategii Rozwoju Społecz-
no-Gospodarczego Miasta Ciecha-
nów.
Nr 231/XXIV/08 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 232/XXIV/08 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 73/IX/2007 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 28 czerw-
ca 2007 r. w sprawie ustalenia stre-
fy płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłat za parkowanie pojaz-
dów samochodowych w tej strefie 
oraz „Regulaminu Strefy Płatnego 
Parkowania” zmienionej Uchwałą 
Nr 188/XX/08 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 27 marca 2008 r.
Nr 233/XXIV/08 w sprawie wyga-
śnięcia mandatu radnego.
Nr 234/XXIV/08 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2008 rok.
Nr 235/XXIV/08 w sprawie  zmia-
ny Uchwały Nr 221/XXIII/08 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 26 czerw-
ca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia  
i zabezpieczenia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie.
Nr 236/XXIV/08 w sprawie powo-
łania Zastępcy Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego.
Nr 237/XXIV/08 w sprawie nada-
nia Honorowego Obywatelstwa 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 238/XXIV/08 w sprawie roz-
patrzenia skargi Pana Jana Macie-
ja Zięby, zam. w Ciechanowie ul. 
Głowackiego 9a na działalność 
Prezydenta Miasta.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Pytanie i odpowiedź

Ważne dla lokalnych 
przedsiębiorców!

Nie będzie 50-złotowych opłat za zmiany  
we wpisach do ewidencji działalności gospodar-
czej związane z koniecznością przekwalifiko-
wania działalności według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności 2007. Taką decyzję podjęli radni 
podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.

Zwolnienie obejmuje także przedsiębiorców, którzy 
jednocześnie aktualizują dotychczasowe wpisy. Ze zwol-
nienia nie mogą skorzystać osoby wprowadzające zmia-
ny nie dotyczące przedmiotu wykonywanej działalności 
a także te, które już przekwalifikowały przedmiot dzia-
łalności według PKD2007. Przypominamy jednocześnie, 
że od 100-złotowej opłaty za zgłoszenie zwalnia się oso-
by rozpoczynające działalność gospodarczą oraz przed-
siębiorcy, korygujący wpis w przypadku administracyj-
nej zmiany nazwy ulicy lub numeru posesji w miejscu 
prowadzenia działalności lub w miejscu zamieszkania 
właściciela firmy.

red.

Salon gier na Niechodzkiej?
 Radni, podobnie jak zarząd osiedla Przemysłowe, pozy-

tywnie zaopiniowali lokalizację salonu gier na automatach 
przy ul. Niechodzkiej 5. Nie wyrazili zgody na otwarcie podob-
nego salonu przy ul. Kicińskiego. Rada uwzględniła zastrze-
żenia mieszkańców – przy tej ulicy znajduje się biblioteka,  
w pobliżu są dwie szkoły. red.

Pomnik Jana Pawła II
Tomasz Kałużyński: – Przypomnę, że radni uchwa-
lili środki finansowe na pomoc w realizacji pomnika 
Jana Pawła II. Przeprowadzana była też liczna zbiór-
ka pieniędzy na ten cel. Oczekuję na informację o sta-
nie zaawansowania tej inwestycji i głównie rozlicze-
nia zebranych na ten cel środków finansowych.

Waldemar Wardziński: – Jest społeczny komitet, 
który zajmuje się sprawami budowy pomnika. Prze-
wodniczącym komitetu jest ks. Krzysztof Stępniak. 
Komitet ma również swojego skarbnika. To są osoby 
odpowiedzialne za zbieranie pieniędzy oraz ich roz-
liczanie i kieruję pana radnego właśnie do nich. Mój 
udział w kwestiach finansowych polegał na tym, że 
dokonałem dobrowolnej wpłaty i nie rozliczam jesz-
cze komitetu z moich pieniędzy, bo myślę, że ta ini-
cjatywa zostanie pomyślnie zakończona. Mamy zapis 
w budżecie, który mówi o urządzeniu placu wokół 
tego pomnika, bo Wysoka Rada podjęła takie zo-
bowiązanie. Jego inicjatorem był przewodniczący 
Rady jeszcze w ubiegłym roku na wniosek społecz-
nego komitetu. Jesteśmy do tego gotowi, oczekujemy 
tylko na załatwienie wszelkich formalności ze stro-
ny społecznego komitetu. Wiemy już, że dokumenty 
projektowe zostały przygotowane, prawdopodobnie 
wkrótce będzie prawomocne pozwolenie na budowę. 
Wtedy rozpocznie się cała procedura związana z wy-
łonieniem wykonawcy i wykonaniem tego zadania. 

Droga do MZS Nr 2
Zenon Stańczak: – Chodzi o budowę drogi do Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 2 (od ul. Kolbe do Czarniec-
kiego – red.). Czy władze miasta zamierzają dalej 
negocjować wykup gruntów od tych osób, które nie 
chcą wyrazić zgody, czy wstąpić na drogę admini-
stracyjną?

Celem projektu jest pomoc w powrocie na rynek pracy oso-
bom długotrwale bezrobotnym. Aktywizacją społeczną objęte 
będą też rodziny uczestników programu. Praca z doradcą za-
wodowym, indywidualne i grupowe zajęcia pozwolą określić 
predyspozycje zawodowe bezrobotnych. Kolejny etap to za-
jęcia edukacyjne uzupełniające wykształcenie, umożliwiające 
podniesienie lub nabycie kwalifikacji zawodowych. Uczestni-
cy programu będą mogli podjąć zatrudnienie jako pracownicy 
ochrony mienia, kierowcy, kucharze, fryzjerzy. W czasie week-
endu w ośrodku szkoleniowym wraz z rodzinami wezmą udział  
w warsztatach dla rodziców, młodzieży i dzieci. Psycholodzy, pe-
dagodzy i terapeuci będą uczyć umiejętności komunikacyjnych, 
rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, umiejętności wy-
rażania emocji w sposób nie wywołujący konfliktów. Osoby bo-
rykające się z problemem alkoholowym będą miały możliwość 
uczestniczyć w grupie wsparcia prowadzonej przez specjali-
stów od uzależnień.                                                              red.     

                                

„Szansa na lepsze jutro” dla 26 bezrobotnych

260 tys. zł dla MOPS
Tyle będzie kosztować projekt aktywizacji zawodowej 

26 bezrobotnych osób, w tym także niepełnosprawnych, 
zatytułowany „Szansa na lepsze jutro”. Do Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 
261 wniosków, z czego w I turze dofinansowanie otrzyma 
128 z nich. Nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma 
otrzymać ponad 233 tys. zł w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki. 27 tys. zł do kosztów realizacji 
zadania dołoży miasto.

Wygaśnięcie  
mandatu radnego

Podczas XXIV sesji Rady Miasta radni prze-
głosowali wygaśnięcie mandatu zmarłego w lipcu 
Wojciecha Stanisława Bernasia, radnego z okręgu 
wyborczego nr 1, wybranego z listy Platformy Oby-
watelskiej. Jego miejsce w Radzie Miasta zajął Lech 
Komenda, kandydat z tej samej listy, który w wybo-
rach uzyskał kolejno największą liczbę głosów.  red.

Ewa Gładysz: – W tym roku skupiliśmy się na wyku-
pie gruntu pod tę drogę. Sprawa zupełnie przyzwoicie, 
jak na warunki ciechanowskie, się rozwijała. Zdarzyły 
się jednak pojedyncze przypadki, kiedy właścicielem 
działki jest ktoś, komu na powstaniu tej drogi nie zależy 
i żąda kwoty z księżyca. Nie można dać się zwariować, 
będziemy negocjować. Droga jest bardzo potrzebna, je-
steśmy co do tego zgodni.

Miejsca w przedszkolach
Mariusz Stawicki: – Mam pytanie dotyczące przygo-
towania przedszkoli do nowego roku szkolnego. Przed-
szkola się zmieniają, pięknieją z zewnątrz, natomiast 
nasuwa się pytanie, czy wszystkie dzieci z naszej gminy 
będą miały zapewnione miejsca w przedszkolu i czy my 
jako samorząd gminny przyjmujemy do naszych przed-
szkoli dzieci spoza terenu naszej gminy?

Cezary Chodkowski: – W połowie kwietnia zakoń-
czyliśmy okres rekrutacji do 7 miejskich przedszkoli. 
Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wtedy odpo-
wiednie dokumenty zostały przyjęte. Zdarzają się w tej 
chwili przypadki, że pojedynczy rodzice zgłaszają jesz-
cze dziecko do przedszkola. Sytuacja jest monitorowana 
i tam, gdzie będą wolne miejsca, dzieci będą przyjmo-
wane. Jest grupa dzieci nieprzyjętych do przedszkoli, ale 
znajdują się na tzw. listach rezerwowych. Są to dzieci  
z sąsiednich gmin. Do wójtów gmin wiejskich Ciecha-
nów, Opinogóra i Regimin wysłaliśmy stosowne umowy, 
aby pokrywali koszty przebywania dziecka w przedszko-
lu. Otrzymaliśmy odpowiedzi negatywne, bo wójtowie 
nie są zainteresowani tym, aby partycypować w kosz-
tach utrzymania tych dzieci w przedszkolu. Przypomnę, 
że w roku ubiegłym koszt utrzymania jednego dziecka  
w przedszkolu wyniósł 570 zł.

oprac. E.B.
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Strefę Płatne-
go Parkowania roz-
szerzono o przyległe 
uliczki, najczęściej 
zastawiane samocho-
dami – Zieloną Ścież-
kę, część ul. Mikołaj-
czyka (od ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 
do ul. Warszawskiej) 
oraz ul. Strażacką (na 
odcinku od ul. Ście-
giennego do Małgo-
rzackiej). Biuro Stre-

fy upoważniono do rozpatrywania 
reklamacji, a prezydenta miasta do 
zwalniania, w wyjątkowych przypad-
kach, z zapłaty dodatkowej za niedo-
pełnienie obowiązku uiszczenia opła-
ty za parkowanie. – Dzisiaj nawet w 
wyjątkowych przypadkach, tam gdzie 
logika nakazuje rozpatrzyć czyjąś re-
klamację nie mamy takich rozwiązań  
w regulaminie. Życie podyktowało 
nowe rozwiązania – uzasadniała zmia-
ny zastępca prezydenta Ewa Gładysz.

Strzał w dziesiątkę
Wojciech Jagodziński ocenił po-

mysł płatnego parkowania jako tra-
fiony w dziesiątkę. – Kolejne korekty 
są jeszcze bardziej trafione. To jest 
wspólny interes i miasta, i mieszań-
ców, aby pewne zasady funkcjonowa-
nia w mieście były uporządkowane, 
ale nie drenowały za bardzo kieszeni 
mieszkańców. Mariusz Stawicki ak-
centował, że zmiany w Regulaminie 
Strefy mają wymiar prospołeczny, bo 
dają w niektórych sytuacjach możli-
wość anulowania mandatu. 
Tomasz Kałużyński był sceptyczny. – 
To nie jest chyba końcowe rozwiązanie 
tego problemu, ponieważ w sposób 
oczywisty spowoduje ucieczkę 
kierowców w dalsze bezpłatne strefy 
– zauważył radny. Nie zgodził się  
z nim Mariusz Stawicki: – Rozszerzenie 
strefy powinno rozwiązać problem, bo 

5 gazeta

www.um.ciechanow.pl

Samorządu Miasta ciechanów

Zmiany w Regulaminie SPP
Biuro strefy będzie przyjmować reklamacje związane z opłatami za par-

kowanie w przypadku, gdy:
• bilet parkingowy zostanie wykupiony nie później niż 5 minut po wysta-

wieniu przez kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
• kolejny bilet będzie wykupiony nie później niż w ciągu 10 minut od 

chwili utraty ważności wcześniej wykupionego biletu,
• kierujący pojazdem posiada ważny bilet parkingowy, kartę abonamento-

wą, identyfikator ale nie umieścił go w widocznym miejscu za przednią szybą 
pojazdu,

• wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej zostanie wystawione za par-
kowanie pojazdu na parkingu w obrębie parkometru, który uległ awarii przed 
czasem wystawienia wezwania.

Prezydent miasta został upoważniony do zwalniania zobowiązanych do 
zapłaty opłaty dodatkowej. Może to nastąpić jedynie w wyjątkowych przy-
padkach uzasadnionych interesem zobowiązanego do zapłaty po złożeniu 
przez niego pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem.

XXIV sesja Rady Miasta

Porządkowanie płatnego parkowania
W ciągu kilku miesięcy zdążyliśmy się przyzwyczaić do płatne-

go parkowania na Placu Jana Pawła II i na Warszawskiej. Po obni-
żeniu stawek do 50 gr za pierwsze pół godziny postoju płatne par-
kingi zapełniły się samochodami. Funkcjonowanie Strefy jest wciąż 
monitorowane. Na sierpniowej sesji Rady Miasta Strefę rozszerzono  
i zmodyfikowano jej regulamin. 

ta odległość się zwiększa. Nie sądzę, 
że ktoś, kto chce załatwić coś na  
ul. Warszawskiej będzie szukał miejsca 
dużo dalej. Być może jakąś niewielką 
część centrum miasta będziemy musieli 
przyłączyć do strefy, ale na razie to 
jest optymalny stan rzeczy. 

Poszerzać strefę?
Tomasz Grembowicz poszedł  

o krok dalej: – Głęboko popieram 
stworzenie stref płatnego parkowania 
i uważam, że należy je poszerzać. Je-
żeli włączymy do Strefy całe centrum, 
to należy poza nim przygotować par-
kingi. Z pomysłem przewodniczącego 
polemizowała Ewa Gładysz. – Cen-
trum miasta jest najwidoczniej wypo-
sażone w wystarczającą ilość miejsc 
parkingowych, bo niektóre są nie-
wykorzystane. Właśnie po to chcemy 
rozszerzyć strefę, żeby przesunąć sa-
mochody z niewielkich uliczek: Zielo-
nej Ścieżki, Strażackiej, na parkingi  
na ul. Ściegiennego, które świecą 
pustkami. 

Wprowadzenie strefy płatnego 
parkowania miało zracjonalizować 
wykorzystanie szczupłych miejsc 
parkingowych w centrum miasta. To 
się udało. Kierowcy nie krążą już po 
Warszawskiej w bezskutecznym po-
szukiwaniu wolnego miejsca. Być 
może w tej sferze zajdą jeszcze zmia-
ny, bo na początku przyszłego roku 
jest przewidywana następna debata na 
temat funkcjonowania strefy. Trudno 
przewidzieć, czy skończy się zasta-
wianie ulic przylegających do Strefy. 
– Znając mentalność wielu naszych 
mieszkańców można to zrozumieć. Lu-
dzie uciekają nawet od 50 gr opłaty,  
bo nie lubią płacić w swoim odczuciu 
„za nic” – stwierdziła Ewa Gładysz. 
Andrzej Rolbiecki: – Ja się nie zga-
dzam, że za nic nie płacą. Płacą za 
komfort psychiczny, że jadą spokojnie 
i mają gdzie parkować. Za swój spo-
kój i za wygodę. 

E.B.

W meczu olimpijczycy kon-
tra parlamentarzyści bramki zdobyli 
sportowcy z Pekinu: zapaśnik Ma-

rek Mikulski, Krzysztof Wiłkomirski 
(judo), wioślarz Łukasz Pawłowski 
(złoty medalista), Radosław Zawrot-
niak (srebro w szer-
mierce) oraz ciecha-
nowianin Szymon 
Kołecki, którego 
gorąco dopingowa-
ły dzieci: córka Ale-
xandra i syn Daniel. 
„Do zobaczenia na 
rewanżowym me-
czu” – odgrażali się 
parlamentarzyści. 
„Ale bez Koseckie-
go” – odpowiedzie-
li olimpijczycy. To 
właśnie Roman Ko-
secki zdobył wszyst-
kie 3 bramki dla swojej drużyny.  
I zawodnicy, i kibice świetnie się ba-
wili pomimo niesprzyjającej pogo-

dy. W gęstych strugach deszczu do-
brze czuła się nie tylko przywykła do 

Zwycięstwo mistrzów sportu
wody Otylia Jędrzejczak. Ku uciesze 
mistrzyni świata w kick boxingu po-
słanka Iwona Guzowska zmagała się 

na niby z „brązo-
wą” zapaśniczką 
Agnieszką Wiesz-
czek. Żywo do-
pingowano Maję 
W ł o s z c z o w s k ą 
(srebro w kolar-
stwie) i Ryszar-
da Kalisza, dziel-
nie walczącego do 
ostatniej minuty. 
Bohaterem meczu 
był srebrny me-
dalista w podno-
szeniu ciężarów 
Szymon Kołec-

ki, który dwoił się  
i troił na boisku. To on był pomysło-
dawcą i głównym organizatorem im-
prezy. Wspomógł go Urząd Miasta, 

MOSiR i MKS Ciechanów. Po me-
czu prezydent Waldemar Wardziński 
wręczył wszystkim jego uczestnikom 

pamiątkowe meda-
le, a w tłum widzów 
pofrunęło 40 piłek  
z autografami zawod-
ników. – Dawno nie 
widziałem tak wspa-
niałej atmosfery na 
naszym meczu. Za-
wsze z przyjemnością 
zagramy w Ciechano-
wie. Z tak doskonałą 
organizacją i kibica-
mi powinniście go-
ścić finalistów Euro 
2012. To się wam na-
leży – powiedział An-

drzej Czerwiński, kapitan parlamen-
tarzystów.                                    E.B.

Gospodarze imprezy: W. Wardziński i Sz. Kołecki

Gwiazdą Sejmu RP był R. Kosecki (w środku)

Zawodnicy wjechali na stadion na motocyklach. Tu: R. Kalisz

Politycy w sytuacji podbramkowej
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Ruszyła budowa Ogrodowej
We wrześniu plac budo-

wy ulicy Ogrodowej został 
przekazany wykonawcy ro-
bót. Powstaje tu właśnie ka-
nalizacja deszczowa. Przetarg 
na budowę wygrał Zakład 
Instalacji Sieci Gazowych, 
Wod.-Kan., Energetycznych, 
Handlu i Usług M.M. Młyń-
scy z Ciechanowa. Cena wy-
branej oferty to prawie 1 252 
tys. zł. Planowany termin 
wykonania prac upływa 30 
listopada.

Spacerkiem po Parkowej
Trwa budowa ulicy Parkowej na odcinku od ul. Gostkowskiej do Morawskiej. 

Wykonano już  część od ulicy Gostkowskiej do Kicińskiego. Została ona wyłożo-
na brukową kostką. Obecnie prowadzone są roboty drogowe na odcinku od ulicy 
Kicińskiego do Krasińskiego. Na tej szerszej części ulicy będzie leżał asfalt. Wy-
konawcą robót jest Konsorcjum Firm Drogi i Sygnalizacja Świetlna M. Olbryś  
z Ciechanowa i Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych „Kamibud” M. Warzyń-
ski z Ciechanowa. Planowany termin wykonania robót to 31 października. Inwe-
stycja kosztować będzie ponad 960 tys. zł.

Będzie oświetlenie ulicy Niechodzkiej
Do przetargu na wykonanie oświetlenia w ul. Niechodzkiej na odcinku od  

ul. Tysiąclecia do numeru Niechodzka 29 stanęły 3 firmy. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma „Energetyka” z Ciechanowa. Miasto zawarło już umowę  
z wykonawcą. Na wykonanie zadania ma on czas do 20 października. Wartość 
robót wyliczono na 171 tys. zł. 

Bezpieczna zatoka na Kraszewskiego
Miejskie autobusy zatrzymujące się obecnie na prawym pasie ruchu  

w ul. Kraszewskiego blokują skrzyżowanie. To duże utrudnienie dla uczestni-
ków ruchu drogowego. 
Budowa zatoki znacznie 
upłynni ruch i popra-
wi bezpieczeństwo na 
drodze. Miasto opraco-
wało już dokumentację 
projektowo-kosztoryso-
wą budowy. Inwestycja 
musi być poprzedzona 
przebudową kolidującej 
infrastruktury podziem-
nej. Do przetargu na 
wykonanie robót stanę-
ły 2 firmy. Trwa spraw-
dzanie dokumentacji 
przetargowych.

11 Listopada i Nowozagumienna do budowy
Miasto ogłosiło przetarg na budowę ulicy 11 Listopada i Nowozagumiennej 

z chodnikami i kanalizacją deszczową. Wykonaniem inwestycji zainteresowały 
się 3 firmy. Komisja sprawdza dokumenty przetargowe. To duże zadanie rozło-
żone zostanie na 2 lata. Jego zakończenie planowane jest na koniec lipca przy-
szłego roku.

Przetarg na budowę ulic po raz czwarty
Po raz czwarty miasto ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji  

projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Rajkowskiego, Dziubińskiej, Klonow-
skiego i Bohaterów Westerplatte. Trzykrotnie przeprowadzone postępowania nie 
wyłoniły wykonawcy. Do przetargów nie stanęła żadna firma. Przetarg został 
ogłoszony ponownie w połowie sierpnia. Tym razem wpłynęły 2 oferty i udało 
się wybrać pracownię projektową. Jest nią firma MBZ Andler Tomczak z Wło-
cławka, która podjęła się realizacji zadania za kwotę 239 tys. zł. Termin opraco-
wania dokumentacji –  grudzień 2008 r.

Widniej w drodze do szkoły
Będzie widniej na odcinku drogi pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 4  

i ul. K. Szwanke. Powstaje dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy 
przyłącza do istniejącego oświetlenia ulicznego w ul. Szwanke. Termin wykona-
nia zadania upływa we wrześniu.

Budowa ulicy Grota Roweckiego
Do połowy listopada miasto planuje wybudować ul. Grota Roweckiego. Opra-

cowano już dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji i ogłoszono prze-
targ na wykonanie zadania. Termin otwarcia ofert upływa 30 września.         A.G.

Historia zaczyna się 29 lat temu, 
we wrześniu 1979 r. Mieszkaniec  
ul. Głowackiego Jan Zięba i ówczesny 
Zarząd Gospodarki Terenami pod-
pisują umowę na dzierżawę działki 
o powierzchni 45m2. Jan Zięba chce 
tam uprawiać kwiaty. Umowa zostaje 
zawarta na czas nieograniczony z za-
strzeżeniem, że zmiany w planie za-
gospodarowania przestrzennego wy-
kluczą dalszą dzierżawę. W umowie 
zawarto też zapis, że zostanie ona roz-
wiązana w przypadku, gdy dzierżaw-
ca dopuści się zaległości za 2 okresy 
płatności (2 lata). W 1994 r. Jan Zię-
ba decyduje się na kupno dzierżawio-
nego gruntu. Miasto wyraża zgodę na 
sprzedaż, informuje o tym pisemnie  
p. Ziębę i zaprasza na rozmowę w celu 
ustalenia szczegółów. Do transakcji 
nie dochodzi, bo dzierżawca nie przy-
chodzi na umówione spotkanie.

W 1999 r. Rada Miasta zatwier-
dza miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dzielnicy Bloki,  

w którym ul. Ol-
chowa zaplano-
wana zostaje jako 
„ciąg pieszo-
jezdny o szeroko-
ści 6m w liniach 
rozgraniczają -
cych zakończony 
placem manew-
rowym, z zato-
ką postojową na 
wysokości dział-
ki nr 1508”. Wy-
znaczona zatoka 
przypada właśnie 
na dzierżawio-
ny przez P. Zię-

bę grunt. 31 lipca 2004 r. Prezydent 
Miasta Ciechanów rozwiązuje umowę 
dzierżawy i zwraca się do Jana Zięby 
o udostępnienie terenu mieszkańcom. 
Według ostatecznych ustaleń ma to 
nastąpić przed rozpoczęciem budo-
wy ulicy. Inwestycja zostaje uwzględ-
niona w planie na 2008 r. Niestety, 
mino wielokrotnych ponagleń daw-
ny dzierżawca odmawia opuszczenia 
zajmowanego terenu i składa skargę  
na działalność prezydenta. Rada Mia-
sta uznaje ją za bezzasadną. Korzysta-
jąc z prawnych możliwości odzyskania 
terenu miasto wszczyna postępowanie 
windykacyjne.

Na ostateczne rozstrzygnięcie 
sprawy trzeba poczekać. Niestety upór 
jednego mieszkańca zadziałał na szko-
dę mieszkańców ul. Olchowej. Inwe-
stycja została zdjęta z tegorocznego 
planu. Zarezerwowane na ten cel pie-
niądze przeznaczone zostaną na budo-
wę ul. Grota Roweckiego.

A.G.

Na ul. Ogrodowej powstaje kanalizacja wodociągowa

Po przebudowie przystanku autobusy nie będą  blokować 
skrzyżowania

Mieszkańcy Olchowej tracą na sąsiedzkim konflikcie

Ruch w miejskich inwestycjach Olchowa z konfliktem w tle
Mieszkańców ul. Olchowej bardzo ucieszyło umieszczenie budo-

wy ich ulicy w tegorocznym miejskim planie inwestycyjnym. Prace 
miały się rozpocząć w III kwartale roku. Miały, bo mimo zabezpie-
czenia w budżecie pieniędzy i wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej inwestycja nie zostanie zrealizowana w tym roku.

22 września rozpoczął się od 
dawna zaplanowany remont mostu 
na ul. Zamkowej. Za drugim razem 
udało się rozstrzygnąć przetarg na 
modernizację przeprawy na Łydyni. 
Wygrała go firma „TEDROMOST” 
z Nidzicy, która zobowiązała się 

Remont mostu na Zamkowej
zakończyć prace do końca listopa-
da. Remont będzie kosztował 165 
tys. zł. Urząd Miasta uprzedza  
o możliwych utrudnieniach w ru-
chu. Kierowców prosimy o wyro-
zumiałość i ostrożną jazdę.

red.
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TBS remontuje i planuje  
nową budowę

Kompleksowy remont Gostkowskiej
Trwa naprawa nawierzchni ul. Gostkowskiej, na odcinku od ul. 17 Stycz-

nia do Ronda Meudon. Zakres prac objął m. in. remont przepustu w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Parkową i wymianę krawężników na rondzie. W ostatnim 
czasie układana jest asfaltowa nakładka na objętym naprawą odcinku ulicy.

Racjonalne gospodarowanie
Do naprawy gruntowych dróg: Hubala i Opinogórskiej oraz odcinka dro-

gi wewnętrznej w pobliżu ul. Klonowskiego posłużył tłuczeń pochodzący  
z ul. Ogrodowej. Wysypano nim najbardziej uszkodzone fragmenty ulic. In-
nym przejawem gospodarności jest powtórne wykorzystanie nieuszkodzonych 
płytek chodnikowych i krawężników. Są one dobrym materiałem do naprawy 
mniejszych uszkodzeń. Mogą też posłużyć do utwardzenia podłoża pod par-
kowymi ławeczkami.

Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej
Prace wykonuje firma DANKAN z Inowrocławia. Sprawna kanaliza-

cja deszczowa gwarantuje szybkie odprowadzanie z ulic wód opadowych.  
W ostatnim czasie przy pomocy specjalistycznego sprzętu czyszczone były 
fragmenty sieci na osiedlach Podzamcze i Aleksandrówka.

Trwa jesienna deratyzacja
Przypominamy o obowiązkowej jesiennej deratyzacji, która rozpoczęła się 

1 września, a trwać będzie do końca października. Obowiązek jej przeprowa-
dzenia spoczywa na zarządcach i właścicielach nieruchomości (domów pry-
watnych, bloków, zakładów pracy itp.), którzy mogą zadbać o odszczurza-
nie we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie wyspecjalizowanej firmie.  
W każdym przypadku należy zachować wszelkie środki ostrożności.

19-21 września sprzątamy świat
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Ziemia w Twoich rękach”. 

Tradycyjnie we wspólne porządkowanie globu zainicjowane przez ogólnopol-
ską fundację „Nasza Ziemia” włączyły się dzieci i młodzież z ciechanowskich 
szkół. Koordynatorem działań był Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta, przy współpracy Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych. Miasto kupiło i dostarczyło szkołom ok. 2000 worków, a PUK bez-
płatnie odebrał zebrane śmieci.

Mamy gdzie pooddychać zielenią
Aż 530 ton wody zużyto do podlewania roślin w gazonach i na klombach 

od maja do połowy września! Pracownicy zieleni pielą, strzygą, przycinają, 
wycinają suche gałęzie, sadzą sezonowe i wieloletnie rośliny. Pracy jest dużo, 
zieleń wymaga stałego dozoru, ale efekty są imponujące…                      

A.G.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska

Uroki parku M. Konopnickiej

Nowe oblicze Hali Pułtuskiej

Bez planu ani rusz

40% kosztów remontu pokryło 
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego, pozostałe ponieśli właściciele 
lokali. Wartość przeprowadzonych 
prac to blisko 225 tys. zł. TBS poniósł 
w tym roku wiele termomoderniza-
cyjnych i remontowych wydatków. 
Dobiega końca docieplenie zewnętrz-
nych ścian i dachu w bloku przy  
ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 
które kosztować będzie prawie  
541 tys. zł. Do połowy października 
ma potrwać docieplanie budynków 
przy ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych 10 i 12. Łączny koszt termomo-
dernizacji tych dwóch bloków to pra-
wie 400 tys. zł. Trwa docieplanie ścian 
i dachu oraz wymiana okien i drzwi 
wejściowych do budynku przy ul. 

Hala Pułtuska to jeden z budynków najbardziej rozpoznawal-
nych, od dawna wpisanych w krajobraz naszego miasta. Położona 
przy ruchliwej drodze krajowej nr 60 jest też pierwszą wizytówką 
Ciechanowa dla wielu przyjezdnych. Dzięki gruntownemu remonto-
wi elewacji (a wcześniej dachu) jej wygląd znacznie się poprawił.

Strażackiej 2. Zakoń-
czenie prac planowa-
ne jest na koniec paź-
dziernika. Inwestycja 
kosztować będzie bli-
sko 204 tys. zł. Termo-
modernizacja budynku 
przy ul. Granicznej 33 
także potrwa do końca 
października. Kosz-
tować będzie ponad  
288 tys. zł.

W tegorocznym 
planie TBS znalazło się też wiele in-
nych zadań: wymiana ok. 350 okien, 
remonty dachów, przebudowa ko-
minów, wymiana instalacji elek-
trycznych, wykonanie wentylacji 
grawitacyjnej, remonty chodników, 
malowanie klatek schodowych. 

W IV kwartale Spółka planuje 
rozpoczęcie budowy 69-rodzinnego 
bloku mieszkalnego przy ul. Andersa 
(z lokalami usługowymi na parterze  
i ośmioma garażami w poziomie piw-
nic). 

W I połowie sierpnia ogłoszony 
został przetarg na budowę. Wpłynęło 
8 ofert. Właśnie sprawdza je Komisja 
Przetargowa.

Na podstawie materiałów z TBS
A.G.

Nasze miasto oświetla ok. 3080 lamp ulicznych i parkowych. 
Ponad połowa z nich została w poprzednich latach wymieniona na 
energooszczędne. Roczne koszty oświetlenia i konserwacji lamp, któ-
re w całości pokrywa miejski budżet wynoszą ok. 2 mln zł. To nadal 
bardzo dużo.

W tym roku 176 kolejnych so-
dowych, wysokoprężnych opraw za-
montowano w ulicach: Gostkow-
skiej, Kraszewskiego, Waryńskiego, 
Wyspiańskiego, Kargoszyńskiej, 
Szczurzynek, Sońskiej, Małgorzac-
kiej, Bony, Sierakowskiego, Śląskiej, 
Grota Roweckiego. Podczas wymia-
ny opraw wykonano też prace konser-
wacyjne. Pomalowane zostały wysię-
gniki, wymieniono przewody, zaciski  
i zabezpieczenia. Na Sońskiej zamon-
towano nowe wysięgniki, aby popra-

wić jakość oświetlenia. Przycięto też 
gałęzie drzew zasłaniające oprawy. 
Według wyliczeń wymiana opraw na 
wymienionych ulicach na sodowe po-
zwala na około 50% oszczędność zu-
życia energii elektrycznej. To dobra 
wiadomość, zwłaszcza gdy weźmie-
my pod uwagę zbliżające się długie 
jesienne wieczory i znaczny wzrost 
zużycia energii elektrycznej. W przy-
szłym roku miasto planuje wymianę 
kolejnych 150-200 punktów świetl-
nych.                                            A.G.

Termomodernizacja bazy oświatowej
Na XXIV sesji radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoter-

minowej pożyczki w wysokości 1 188 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki te zostaną 
przeznaczone na termomodernizację 4. miejskich przedszkoli oraz Gimna-
zjum Nr 1. Tego lata w gimnazjum m.in. wymieniono okna, a przedszkola  
Nr 1, 3, 6 i 10 ocieplono styropianem i zafundowano barwne elewacje. 

red.

           Oszczędność energii  
            – jasna sprawa!

Powstają plany budowy kolejnych 
ulic i chodników. Projekty, uzgodnie-
nia, decyzje środowiskowe, pozwole-
nia na budowę to prace przygotowaw-
cze, bez których rozpoczęcie robót nie 
jest możliwe. Dopiero po zakończeniu 
żmudnych procedur na drogi rusza-
ją ekipy budowlane.Powstaje projekt 
budowy ulicy Lawendowej. Będzie 
kosztował blisko 49 tys. zł. Trwają 
także prace nad dokumentacją budo-
wy ul. Sygietyńskiego. Jej wartość to 

ok. 63,4 tys. zł. Dobra wiadomość dla 
mieszkańców Cukrowniczej. Miasto 
przygotowuje przetarg na opracowa-
nie dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej budowy ulicy i odprowadze-
nia kanalizacji deszczowej do Łydyni. 
Wystąpiło o wydanie decyzji środowi-
skowej, złożony też został wniosek do 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych o wydanie warun-
ków na wykonanie wlotu odprowadze-
nia ścieków opadowych do Łydyni.                                  

A.G.
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Zapowiedzi kulturalne
– PAŹDZIERNIK

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 4.X godz. 19.00 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Arty-
styczna CKiSz/ 
• 24.X godz. 19.00 – Markowy kon-
cert /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

• X – wystawa „Reduta Żeromskiego” 
autorstwa Barbary Wachowicz /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• X – z cyklu „Rodem z Ciechanowa” 
wystawa poświęcona Bogusławowi 
Zakrzewskiemu, byłemu ambasadoro-
wi RP w Chinach, Brazylii i Tajlandii 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/ 
• do 3.X – wystawa malarstwa Aliny 
Bloch /Galeria „C” CKiSz/
• 7.X godz. 18.00 – wernisaż wystawy 
festiwalowej i poplenerowej „Drzewo, 
Drewno” /Galeria „C” CKiSz/

• 8.X – Ciechanowska Jesień Poezji 
• 9.X. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twórcza 
Wiktora Gomulickiego (1848-1919) 
w 160. rocznicę urodzin poety, powie-
ściopisarza, eseisty, badacza historii 
Warszawy, kolekcjonera /Miejska Bi-
blioteka Publiczna – Filia Nr 1 przy ul. 
Kicińskiego 21/23/
• 16.X. godz. 17.00 – Czwartkowe 
Spotkania z Historią. Gościem bę-
dzie Dariusz Marek Srzednicki, który 
opowie o tajemnicach życia i śmierci 
marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/                   

• 4.X. godz. 11.30 – rozstrzygnięcie 
XII Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego „O Złoty Klucz Ciechanow-
skiego Ratusza” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/ 
• 9.X godz. 11.00 – rozstrzygnięcie 
XX Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego „O Laur Opina” /Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze/ 

• 16.X godz. 20.30 – kabaret Ani Mru 
Mru /hala przy ul. Kraszewskiego/

• W październiku na ekran kina „Ły-
dynia” wchodzą następujące filmy: 
„Świadectwo”, „Małpy w kosmosie”.

oprac. K.D.

Spotkania

Konkursy

Kabaret

Film

Samorządu Miasta ciechanów
gazeta

Wystawy

Nowy rok szkolny
Po 72 dniach odpoczynku 1 wrze-

śnia 5828 uczniów rozpoczęło naukę 
w miejskich szkołach i przedszkolach 
(3200 – w podstawówkach, 1803  
– w gimnazjach i 825 – w przedszko-
lach). Nowy rok szkolny zakończy 
się 19 czerwca 2009 roku. 

Czwartki lekkoatletyczne 
18 września na stadionie MOSiR 

ruszyła X edycja czwartków lekko-
atletycznych. Jak co roku do rywa-
lizacji przystąpiło kilkuset uczniów  
z ciechanowskich szkół. Dzieci będą 
startować w biegach na 60, 600 i 1000 
m. W konkurencjach przewidziano 
też skok w dal oraz rzut piłeczką pa-
lantową.  

„Sprzątanie świata”
20 września w związku z akcją 

„Sprzątanie świata” uczniowie Szko-
ły Podstawowej Nr 5 przeszli barw-
nym korowodem ulicami miasta. Pod 
ratuszem wręczyli zastępcy prezy-
denta Ewie Gładysz zobowiązanie 
dbania o czystość Ziemi i list napisa-
ny przez jedną z uczennic. W ramach 
akcji uczniowie klas IV-VI posprzą-
tali las w Gąskach..

Bezpieczna droga  
do szkoły

Wraz z końcem letniego wypo-
czynku dobiegły końca „Bezpieczne 
wakacje” – program Straży Miejskiej, 
którego celem było zapewnienie dzie-
ciom i młodzieży spokojnego odpo-
czywania w mieście. Teraz strażnicy 
dbają o „Bezpieczną drogę do szko-
ły”. W połowie sierpnia rozpoczęły 
się wzmożone kontrole otoczenia  
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Strażnicy odpowiedzialni za poszcze-
gólne rejony skontrolowali sprawność 
sygnalizacji świetlnej, stan znaków 
drogowych, barierek i łańcuchów, 
przejść dla pieszych, chodników  
i jezdni w pobliżu placówek oświato-
wych. Zwracali uwagę na stan tech-
niczny szkolnych boisk i ogrodzeń. 
Kiedy nasze dzieci ruszyły do szkół 
strażnicy patrolowali okolice skrzy-
żowań. Pomagali dzieciom prze-
chodzić przez jezdnię, przypominali 
podstawowe zasady bezpieczeństwa, 
czuwali nad prawidłowym zachowa-
niem kierowców w okolicach szkół.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Rajd rowerowy
 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Polskie To-

warzystwo Schronisk Młodzieżowych 11 września zorganizowali  
dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej rajd rowerowy 
„Szlakiem walk powstania styczniowego 1863 r. oraz walk Armii 
Krajowej 1939-1945”. 

.
Tegoroczna trasa objęła: Ciechanów 

– Gąski – Rydzewo – Sulerzyż – Ościsło-
wo – Chotum – Ciechanów. Uczestnicy 
wyruszyli z zamkowych błoni, gdzie na-
stąpiło uroczyste otwarcie rajdu. Pod ta-

blicą pomordowanych przez hitlerow-
ców ofiar, znajdującą się na budynku 
ratusza, złożono wiązankę kwiatów  
i zapalono znicz. Jak co roku komba-
tanci wygłaszali prelekcje historycz-

ne. W trakcie wyprawy 
przeprowadzony zo-
stał konkurs o Powsta-
niu Styczniowym i AK  
w powiecie ciechanow-
skim oraz konkurs kra-
joznawczo-turystycz-
ny dotyczący naszego 
regionu. Nagrody dla 
najlepszych ufundo-
wali starosta oraz pre-
zydent miasta, któ-
ry objął patronat nad 
przedsięwzięciem.

red

Na rok szkolny 2008/2009 do ZO-
SiP-u przyjęto 267 wniosków o stypen-
dium socjalne – o 119 mniej niż w ubie-
głym roku szkolnym. Należy dodać,  
że z poprzednim roku szkolnym  
70 osób nie odebrało stypendiów  
za okres od stycznia do czerwca. Inną 
formą pomocy dla rodziców o niskim 
dochodzie jest pomoc finansowa na za-
kup podręczników. Pomoc skierowana 
była do dzieci rozpoczynających rocz-
ne przygotowanie przedszkolne („0”) 
oraz uczniów klas I - III szkół podsta-

Stypendia socjalne i dofinansowanie szkolnych podręczników

Równy start dla uczniów
Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku szkolnym 

rodzice mogli ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego dla 
dzieci. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty wnioski były przyjmo-
wane do dnia 15 września. Stypendium przysługiwało uczniom i słu-
chaczom do 24 roku życia zamieszkałym na terenie Ciechanowa,  
u których dochód na członka rodziny nie był większy niż 351 zł netto.

wowych. Wartość pomocy do dofi-
nansowania zakupu podręczników nie 
mogła przekroczyć: 70 zł dla ucznia 
rozpoczynającego roczne przygoto-
wanie przedszkolne, 130 zł dla ucznia 
klasy I, 150 zł dla ucznia klasy II  
i 170 zł dla trzecioklasisty. W tym 
roku szkolnym o tzw. wyprawkę wy-
stąpiło 29 rodziców dzieci z zerówek,  
po 33 rodziców dzieci z klas I i II oraz 
25 rodziców trzecioklasistów. Łączny 
koszt wyprawek to ponad 15,5 tys. zł.

red.

2 września prezydent Walde-
mar Wardziński w obecności swo-
ich zastępców Ewy Gładysz i Ceza-
rego Chodkowskiego oraz dyrektora 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszko-
li Adama Krzemińskiego wręczył 
akty nadania awansu zawodowego na 
stopień nauczyciela mianowanego. 
Otrzymali je: Krzysztof 
Franciszek Politowski – 
nauczyciel wychowania 
fizycznego Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1 i Mał-
gorzata Smolińska – na-
uczyciel języka polskiego 
w Szkole Podstawowej 
Nr 5. Spotkanie było też 
okazją do podziękowa-
nia nauczycielom, któ-
rzy obchodzili jubileusz 
pracy zawodowej: Ali-
cji Chojnackiej – dyrek-

Nauczyciele mianowani  
i jubileusze

torce Gimnazjum Nr 3 (40-lecie), Ja-
nuszowi Kowalskiemu – dyrektorowi 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (40-le-
cie), Ewie Krejpowicz – dyrektorce 
Miejskiego Przedszkola Nr 3 (30-lecie)  
i Jarosławowi Krauze – dyrektorowi 
Gimnazjum Nr 1 (25-lecie). 

red. 



www.um.ciechanow.pl

9 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Wernisaż A. Bloch w Galerii ,,C” otworzył  Marek Zalewski

Koncert w rocznicę Porozumień

Mistrz i Sinfonietta
Niezapomnianym przeżyciem dla licznie zgromadzonych w ko-

ściele farnym mieszkańców Ciechanowa był koncert orkiestry ka-
meralnej Sinfonietta Cracovia, którą po mistrzowsku poprowadził 
sam Jerzy Maksymiuk.

Okazją do tego wyjątkowego 
spotkania była 28. rocznica podpisa-
nia Porozumień Sierpniowych. Or-
kiestra pod batutą i przy błyskotliwej 
konferansjerce mistrza Maksymiu-
ka zagrała utwory 
najwybitniejszych 
kompozytorów: Ba-
cha, Czajkowskie-
go, Vivaldiego, De-
bussyego i Kilara. 
Wielkie nazwiska 
zachęciły do udzia-
łu w koncercie wie-
lu melomanów. Nie 
zabrakło także tych 
najmłodszych, któ-
rych przyprowadzili 
ze sobą rodzice. Za 
niezwykły, przepeł-
niony najlepszą mu-
zyką wieczór Jerze-
mu Maksymiukowi 

i orkiestrze podziękował organizator 
koncertu, prezydent Ciechanowa Wal-
demar Wardziński.

Elżbieta Baranowska

Malarstwo jedwabne Aliny Bloch stało się tematem wystawy 
otwartej 6 września w Galerii „C”. Ekspozycja obejmuje kompo-
zycje inspirowane tekstami biblijnymi. Jak refren powtarza się  
w nich motyw trójkąta równobocznego, będącego znakiem istnienia 
trzech zasad wszechświata: spójności, wiedzy oraz ważności, tego,  
co się tworzy.

Improwizacje na jedwabiu

Artystka ukończyła Akademię 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dy-
plom z wyróżnieniem rektorskim zro 
biła w 1981 r. na Wydziale Architektu-
ry Wnętrz w Pracowni Wystawiennic-
twa prof. J. Damięckiego. Studiowała 
też malarstwo i tkani-
nę. Była inicjatorką  
i kuratorem wielu wy-
staw. Zajmuje się ma-
larstwem na jedwabiu 
oraz malarstwem szta-
lugowym. Tytuł wy-
stawy „Między Ziemią 
a Niebem” odnosi się 
do istnienia świata rze-
czywistego i duchowe-
go. Jest to swoisty dys-
kurs o świecie i o nas 
samych. Zaprezento-
wane w Ciechanowie 
prace są spojrzeniem 

na rzeczywistośćz innej perspektywy, 
szukaniem innych sposobów widzenia 
rzeczy, zastanowieniem się nad trans-
cendentalnymi wymiarami bytu. Eks-
pozycja potrwa do 3 października.

K.D.

Pożegnaliśmy lato 
20 września prezydent miasta po raz kolejny zafundował miesz-

kańcom piknik rodzinny „Pożegnanie Lata”. Tym razem impreza 
odbyła się na zamkowych błoniach, gdzie na przybyłych czekały 
stragany, kiermasze oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. Jak 
zwykle nie zabrakło występów i dobrej muzyki.  

Od wczesnego popołudnia na 
plenerowej scenie tańczyły i śpiewa-
ły zespoły dziecięce. W trakcie es-
tradowych popisów rozstrzygnięto 

konkursy „Mała 
Miss i Mały Mi-
ster” oraz „Dziew-
czyna Lata 2008”, 
ogłoszone przez 
Tygodnik Ciecha-
nowski. Przed wie-
czornym koncer-
tem publiczność 
rozgrzała lokal-
na kapela blueso-
wa Why Ducky? 
Gwiazdą pikni-
ku był Paweł Ku-
kiz i zespół Piersi.  
W repertuarze zna-
lazły się piosenki 
z najnowszego al-

bumu „Piracka płyta”. Usłyszeliśmy 
też stare przeboje m.in. „O, Hela!”, 
„Moje miasto”, „Raj na ziemi”, „Ca-
łuj mnie”. 

K.D.

W „Zamku” trwają zapisy do sekcji artystycznych i kół zainteresowań.  
Dla dzieci w wieku 5-6 lat prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe z ele-
mentami logopedii. 3-4-latki będą mogły pobierać lekcje rytmiki. Działalność 
wznawia ognisko baletowe dla dzieci od 5 do 9 lat oraz młodzieżowy zespół 
tańca nowoczesnego Mada Dance. W ofercie Klubu znalazły się także zajęcia 
fitness, aerobic, a także kursy tańca towarzyskiego, skierowane do wszystkich 
grup wiekowych (w tym także dorosłych). Zainteresowani mogą zgłaszać się 
do siedziby klubu znajdującej się przy ul. Pułtuskiej 20a lub dzwonić pod nr 
(023) 672 55 04. Termin zapisów mija 30 września.   red.

Finansowana przez miasto świetlica socjoterapeutyczna, która 
do tej pory działała w wynajmowanym lokalu przy ul. Reutta zo-
stanie przeniesiona do Klubu „Zamek” przy Pułtuskiej.  Miasto 
rozważa stworzenie w Klubie środowiskowej placówki kultural-
nej. 

Miasto inwestuje w Klub „Zamek”

Stuletni Honorowy Obywatel Ciechanowa

Profesor, który w sierpniu tego roku ob-
chodził setne urodziny jest wybitnym leka-
rzem urologiem i nauczycielem akademic-
kim, autorem ponad 550 prac naukowych 
i publicystycznych. Podczas uroczystości, 
która miała miejsce w Specjalistycznym 
Szpitalu Wojewódzkim wielokrotnie pod-
kreślano jego zasługi w tworzeniu tam-
tejszego oddziału urologicznego. List 
gratulacyjny w imieniu prezydenta 
Ciechanowa Waldemara Wardziń-
skiego odczytała zastępca prezyden-
ta Ewa Gładysz.                                      

red.

11 września, podczas nadzwyczajnej sesji Rada Miasta 
nadała Honorowe Obywatelstwo Gminy Miejskiej Ciechanów 
profesorowi nauk medycznych Stefanowi Jacentemu Wesołow-
skiemu. Akt Nadania Honorowego Obywatelstwa wręczył prze-
wodniczący Rady Miasta Tomasz Grembowicz. 

Honorowy Obywatel Ciechanowa

Podczas czerwcowej sesji rad-
ni jednogłośnie uchwalili zamianę  
8 gminnych działek o łącznej po-
wierzchni 22 arów w rejonie Armii 
Krajowej na nieruchomość składają-
cą się z 3 działek o takiej samej po-
wierzchni, znajdujących się w pa-
sie przyszłej drogi. – Zamieniamy się  
z firmą BUDREM, która przy ul. Armii 
Krajowej będzie lokalizowała tzw. ze-
spół pawilonów handlowo-usługowych 
– wyjaśnia zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. Inwestor uzyskał pozwolenie 
na budowę, firma przystapiła do reali-
zacji inwestycji. – W wyniku tej zamia-
ny chcemy uzyskać dla miasta wybu-
dowanie drogi, która jest w tej części 
Ciechanowa potrzebna – poinformo-
wała E. Gładysz. Droga w kształcie 

Jest zamiana, będzie droga
litery L miałaby połączyć ul. Armii 
Krajowej z ul. Batalionów Chłopskich 
wchodząc w nią na odcinku między 
DPS „Kombatant”, a domem parafial-
nym. Szczegóły zamiany zostaną wy-
pracowane w porozumieniu między 
stronami. Wiadomo już, że bardzo ry-
gorystycznie nakłada ono na partnera, 
czyli na firmę BUDREM, obowiązek 
zabezpieczenia transakcji wekslem in 
blanco. – Na razie podpiszemy umowę 
przedwstępną, a finalizacja zamiany 
aktem notarialnym nastąpi dopiero po 
wybudowaniu ulicy. Dołożymy wszel-
kiej staranności, żeby ta zamiana nie 
była krzywdząca dla gminy i przynio-
sła wymierny dobry efekt w postaci po-
trzebnej mieszkańcom drogi – przeko-
nywała Ewa Gładysz.

E.B.
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       Uwaga, przedsiębiorcy! Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Można zawiesić działalność gospodarczą 
19 września weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Jej zapisy są realizacją wniosków przedsiębiorców, którzy do tej pory nie mogli zawiesić działalności gospodarczej zarejestrowanej  
w gminnych ewidencjach działalności gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustawa umożliwia przedsiębiorcom nieza-
trudniającym pracowników zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej na okres od 1 m-ca do 2 lat.

W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać 
działalności i osiągać bieżących przychodów. Ma za to prawo wykonywania 
wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła 
przychodów, przyjmowania należności i regulowania zobowiązań powstałych 
przed datą zawieszenia, zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia, 
reprezentowania firmy we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowo-admi-
nistracyjnych oraz kontrolnych. Zaleta omawianej regulacji polega na tym,  
że przedsiębiorcy nie będą musieli likwidować dotychczasowej działalności, 
by np. za pół roku działalność na nowo rejestrować. Szczególnie zadowoleni 
powinni być przedsiębiorcy, którzy działają na rynku sezonowo, np. w okresie 
wiosenno-letnim.

Zawieszenie na wniosek przedsiębiorcy
Zawieszenie wykonywania działalności oraz jej późniejsze wznowie-

nie będzie następowało na wniosek przedsiębiorcy od dnia złożenia wniosku  
do dnia wystąpienia przedsiębiorcy z informacją o wznowieniu działalno-
ści. Wnioski będą zwolnione z opłat, co powinno zachęcić przedsiębiorców  
do zgłaszania faktu zawieszenia działalności. Druki wniosków będą dostęp-
ne w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Działalności Gospodarczej oraz 
w Biurze Obsługi Interesanta, a także na stronie internetowej Urzędu www.
um.ciechanow.pl. 

Działalność zawieszona – podatki też
Istotne zmiany, z punktu widzenia zobowiązań podatkowych, zajdą też 

w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Składniki majątku przedsiębiorcy, które nie 
będą używane na skutek zawieszenia działalności gospodarczej nie będą pod-
legać amortyzacji. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospo-
darczej będzie zwolniony w zakresie tej działalności z obowiązku wpłacania 
w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych i osób prawnych. Warunkiem zwolnienia będzie zgłoszenie właściwemu 
naczelnikowi urzędu skarbowego faktu zawieszenia działalności gospodarczej 
nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawieszeniu 
działalności. 

Pieniądze unijne 
wciąż dalekie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych ogłosiła kolejne przesunię-
cie ostatecznego  terminu składania wniosków 
o dofinansowanie planowanych projektów  
w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego – zarówno dla samorządów, jak i dla 
przedsiębiorców. 

Pierwsze konkursy – ogłoszone 30 czerwca  
– pierwotnie miały zakończyć się 1 września, potem 
ten termin został przełożony na 15 września, a obec-
nie wyznaczono go na 29 września. Czy będzie to ter-
min ostateczny? Na to pytanie nikt nie potrafi udzielić 
odpowiedzi. Kolejny miesiąc jest stracony, a zgodnie  
z regułami konkursów zaplanowane prace mają za-
kończyć się do połowy 2010 r. Po zakończeniu naboru 
kolejnych kilka miesięcy będzie trwało rozpatrywanie 
wniosków. Bez potwierdzonej możliwości dofinanso-
wania ze środków unijnych, samorządy nie chcą ry-
zykować inwestowania w prace przygotowawcze, bo  
w przypadku niezakwalifikowania projektu do reali-
zacji kosztowna dokumentacja powędruje na półkę. 
Długotrwałe są również procedury przetargowe zwią-
zane z wyłonieniem wykonawcy i ostatecznie będzie-
my mieli sytuację, że na samą realizację inwestycji 
zostanie zaledwie kilka miesięcy. Za niewywiązanie 
się z terminu zakończenia projektu odpowiedzialne 
będą samorządy. Ale czy wina będzie rzeczywiście 
po ich stronie?

Grażyna Czerwińska

Są miejsca w przedszkolach 

Po zakończonej 15 kwietnia rekrutacji oka-
zało się, że chętnych do miejskich przedszko-
li jest więcej. Ostatecznie przyjęto 842 dzieci.  
29 kolejnych wpisano na listę rezerwową. Na 
skutek trwającej we wrześniu rotacji udało się 
pomieścić wszystkie oczekujące dzieci. W su-
mie około 10 miejsc jest jeszcze wolnych:  
w Przedszkolu Nr 1, 6 i 8 (grupa 3 i 4-latków) 

oraz w Przedszkolu Nr 3 (grupa 6-lat-
ków). – Zrobiliśmy, co mogliśmy, żeby 
dla dzieci z Ciechanowa nie zabrakło 
miejsca w naszych placówkach – powie-
dział  dyrektor Zakładu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli Adam Krzemiński.

Miejski żłobek dysponuje 21 miej-
scami. Z uwagi na duże zapotrzebowanie 
przyjęto do niego 25 dzieci, kolejnych  
10 maluchów wpisano na listę oczekują-
cych. Tak jak w przypadku przedszkola-
ków, rodzice pokrywają tylko część mie-
sięcznego kosztu utrzymania dziecka. 
Aktualnie wynosi ona 225 zł z pełnym 
wyżywieniem (4 posiłki).

red.
Do miejskich przedszkoli nie dostały 

się dzieci, które mieszkają poza granicami Ciechano-
wa. Ich rodzice płacą podatki w ościennych gminach. 
Właśnie z podatków mieszkańców pochodzą dopłaty 
do pobytu każdego dziecka w przedszkolu. Wójtowie 
sąsiednich gmin nie są jednak zainteresowani, żeby 
przekazać te środki do budżetu Ciechanowa. Trudno 
więc wymagać, żeby te koszty ponosili mieszkańcy na-
szego miasta.

E.B.

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne będą zwolnieni z przedmiotowego 
podatku w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. I w tym przypad-
ku warunkiem zwolnienia jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej nie później niż 7 dni od 
dnia złożenia wniosku o jej zawieszenie.

Co z ZUS i VAT?
Kolejne, korzystne dla przedsiębiorców zmiany, będą zawarte w ustawie 

o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy w okresie zawieszenia 
działalności gospodarczej nie będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu 
emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe będzie dobrowolne, natomiast ubezpieczenia chorobowe 
i wypadkowe nie będą opłacane. Zmianie ulegnie też ustawa o podatku od to-
warów i usług. Na podstawie tych zmian podatnicy podatku VAT co do zasady 
nie będą mieli obowiązku składania deklaracji podatkowych. Opodatkowaniu 
nie będą podlegać towary przedsiębiorców własnej produkcji i towary, które 
po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów w przypadku zawieszenia 
działalności gospodarczej.

Wiążące interpretacje przepisów
Ustawa zmieniająca ww. ustawy wprowadzi także możliwość uzyskania 

przez przedsiębiorców wiążących interpretacji co do sposobu i zakresu zastoso-
wania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębior-
cę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
Wniosek o wydanie interpretacji będzie podlegać opłacie w wysokości 40 zł,  
a udzielenie interpretacji będzie następowało w formie decyzji. Decyzja będzie 
wiążąca dla organu, który ją wydał. Kolejna korzystna zmiana będzie polegać 
na tym, że organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić przyję-
cia pism i wniosków niekompletnych ani żądać jakichkolwiek dokumentów, 
których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z prze-
pisów prawa. Na dzień 31 marca 2009 roku przesunięto po raz kolejny ter-
min prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w formie informatycz-
nej. Ustawa zmieniająca została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 141  
pod poz. 888.                                                                            Andrzej Bogucki

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym władze Ciechanowa przygotowały dla dzieci 
825 miejsc w 33 oddziałach przedszkolnych. W karcie zgłoszenia rodzice musieli podać 
adres, pod którym są zameldowani oraz udowodnić, że są mieszkańcami miasta i tu płacą 
podatki. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wynosi 579 zł. Rodzi-
ce pokrywają tylko część tej kwoty, płacąc 130 zł (z pełnym wyżywieniem – 246 zł). Resztę 
dokłada miasto. 
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Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”
Na trasie Kozienice, Siedlce, Warszawa, Pacyna, Baboszewo rozegrany 

został Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”. Uczestnicy 
mieli do przejechania 133 km. W wyścigu wzięli udział dwaj kolarze ciecha-
nowskiego Juranda. W klasyfikacji końcowej Mateusz Chyliński zajął piąte 
miejsce. 

Singlowy turniej tenisa ziemnego
Po wakacyjnej przerwie rywaliza-

cję wznowili tenisiści ziemni. W roz-
grywanym 6 i 7 września na ciecha-
nowskich kortach singlowym turnieju 
tenisa ziemnego „O Puchar Dyrekto-
ra MOSiR-u” udział wzięli najlepsi 
zawodnicy z Działdowa, Przasnysza  
i Ciechanowa. Najlepszym okazał się 
trener miejscowej szkółki Mirosław 
Płocharski. W finale jego przeciwni-
kiem był Radosław Wojda z Ciechano-
wa. Dla zawodników, którzy odpadli  
w pierwszej rundzie zorganizowany 
został turniej pocieszenia. Jego zwy-
cięzcą został Mariusz Chmieliński 
(Ciechanów).

Jurand zwycięzcą warszawskiego turnieju
W dniach 6-7 września w Warszawie odbył się Ogólnopolski Turniej Piłki 

Ręcznej z udziałem 6 drużyn. W rozgrywkach uczestniczył Jurand „Ciecha-
nów”, który pokonał KS Warszawiankę II (34:26) i AZS AWF Biała Podlaska 
(35:29). W finale ciechanowscy szczypiorniści zmierzyli się z gospodarzami 
turnieju Warszawianką I i wygrali (29:27). 

„Mazovia” wicemistrzem Polski
Sztangistki z ciechanowskiej „Mazovii” zdobyły srebrny medal w Mistrzo-

stwach Polski Kobiet. W trzech rzutach ligowych zmagań z udziałem wszyst-
kich klubów prowadzących sekcje żeńskie podopieczne Marka Sachmacińskie-
go: Anna Smolarska, Monika Olszewska, Natalia Kraszewska, Iwona Kępa  
i Magdalena Ufnal uległy tylko zawodniczkom WLKS Siedlce. Trzecie miejsce 
zajął zespół AZS AWF z Białej Podlaskiej.   

Trzy brązowe medale Promyka  
W dniach 12-14 września w Warszawie odbyły się XI Międzynarodo-

we Mistrzostwa Warszawy „Warsaw Cup” w Taekwondo Olimpijskim.  
W turnieju wystartowało ponad 400 zawodników z Polski, Białorusi, Finlan-
dii, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Litwy, Rosji, Łotwy i Kazachstanu. Zawo-
dy rozgrywane były w dwóch kategoriach wiekowych. Juniorzy rywalizowali  
w turnieju indywidualnym, seniorzy – w turnieju drużynowym. Ciechanów re-
prezentowali zawodnicy TKKF Promyk. Anna Pepłowska (obecnie uczenni-
ca Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego  
o profilu Taekwondo 
w Warszawie, star-
tująca w II zespole 
reprezentacji Polski) 
wywalczyła brązowy 
medal. Nieoczeki-
wany sukces zanoto-
wał Radek Lisowski, 
który również zdo-
był brązowy medal. 
Trzeci brąz wywal-
czył junior Daniel 
Trojanowski w kat 
wag 73 kg. 
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.
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Reprezentantki żeńskiej drużyny z Urzędu Miasta.  
Od lewej: A. Potyrała, K. Opasińska, E. Kecmerska, 
M. Klimczuk i B. Wróblewska, 

Pani Wanda Klimaszewska stara się 
inspirować i rozwijać pasje uczniów. 
Nieustannie zabiega też o własny roz-
wój zawodowy, swoja wiedzą chętnie 
dzieli się z innymi nauczycielami. In-
teresuje się metodami nauczania repre-
zentowanymi przez Międzynarodowy 
Ruch Nowoczesnych Szkół (FIMEM) 
oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Ma-
tematyki. Utrzymuje kontakt z FIMEM 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Wanda Klimaszewska
Nauczycielka z 30-letnim stażem, doradca metodyczny, egzami-

nator CKE. Uczy matematyki w Gimnazjum Nr 3. Posiada stopień 
nauczyciela mianowanego. Jest absolwentką Wydziału Matematyki 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w za-
kresie rewalidacji przewlekle chorych i kalekich. 

Wiadomości sportowe

Od lewej Mariusz Chmieliński, Mirosław 
Płocharski i Radosław Wojda

Na podium z brązowym medalem stanął D. Trojanowski (pierw-
szy z prawej)

Klub Honorowych Dawców Krwi 
przy Urzędzie Miasta popisał się nie- 
małą sprawnością strzelecką podczas 
zawodów zorganizowanych 18 wrze-
śnia w podciechanowskiej „Pandero-
zie” przez ciechanowski oddział Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 
Drużyna mężczyzn w składzie: 
Sławomir Kodorski, Leszek 
Cejmerowski, Aleksander Ka-
luszkiewicz, Dariusz Rybac-
ki i Wojciech Copija zajęła  
I miejsce, a drużyna pań – Ka-
tarzyna Opasińska, Beata Wró-
blewska, Małgorzata Klim-
czuk, Elżbieta Kecmerska  
i Alicja Potyrała wywalczy-
ła II lokatę. W klasyfikacji in-
dywidualnej kobiet III miej-
sce zajęła Beata Wróblewska,  
a wśród mężczyzn trzeci był 
Sławomir Kodorski. W za-

Celne oko dawców krwi
wodach strzeleckich wzięło udział  
28 ekip, w tym 5 drużyn żeńskich. 
Ufundowane przez Urząd Miasta pu-
chary wręczył zwycięzcom zastępca 
prezydenta Cezary Chodkowski.                                         

red.

za pośrednictwem Polskiego Stowa-
rzyszenia Animatorów Pedagogiki Ce-
lestyna Freineta. Od 1996 roku wraz  
z innymi członkami Grupy Regionalnej 
tej organizacji popularyzuje aktywne 
metody nauczania na terenie naszego 
miasta i okolic. Jest autorką artykułów 
w prasie fachowej. Publikuje w takich 
pismach jak „Edukacja i Dialog”, „Fre-
inetowskie Inspiracje”, „Kaskada” czy 
„Multilettre Międzynarodowego Ru-
chu Nowoczesnych Szkół”. Redago-
wała jeden z numerów „Freinetowskich 
Inspiracji”. Przygotowywała wystawy 
twórczych osiągnięć nauczycieli w Bi-
bliotece Pedagogicznej, Ośrodku Do-
skonalenia Nauczycieli w Ciechanowie 
oraz w Centralnym Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczycieli w Warszawie. Od 
2001 roku współorganizuje warsztaty 
matematyczne. Jej uczniowie uczest-
niczą w konkursach matematycznych, 
gdzie otrzymują nagrody i wyróżnie-
nia. W  2003 roku została uhonorowana 
medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
W tym roku otrzymała nagrodę prezy-
denta miasta.                                   red.

Nauczycielka miesiąca o sobie
Lubię, kiedy to uczeń jest w centrum uwagi, nie nauczyciel. 12 lat uczyłam chore 
dzieci w szpitalach, stąd wiem, że trzeba trafiać do dziecka w szczególny sposób, 
żeby wiedza przyszła jak najmniejszym wysiłkiem. 
Warto od małego przygotowywać dziecko do pracy nad matematyką, w bardzo prosty 
sposób – uczyć wyliczanek, piosenek, wyrabiać poczucie rytmu. Przemycać liczenie   
w czasie rozkładania sztućców na stole, sadzenia roślin w ogrodzie. Bawić się klockami 
o różnych kształtach, grać w gry planszowe i strategiczne, również komputerowe. To 
wszystko rozwija wyobraźnię przestrzenną i oswaja z matematycznymi pojęciami.
Ujmuje mnie w dzieciach ciekawość, co im zaproponuję. Czuję wielką satysfakcję, 
kiedy widzę ten błysk zrozumienia w oczach uczniów. Nauczyciel  i uczeń muszą mieć 
świadomość, że są częścią cywilizacji. Ta łączność odbywa się różnymi kanałami, 
również przy pomocy matematyki. Moim zadaniem jest wskazać tę drogę, żeby uczeń 
umiał dostrzec tę niewidzialną  kulturę matematyczną.
Boli, kiedy widzę dzieci porzucone przez rodziców nie tylko w sensie dosłownym, 
ale wychowawczym. Dorośli często są obok, nie poświęcają uwagi. Te straty potem 
trudno odrobić, obudzić zaufanie. To prawdziwy dramat.
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Cytat miesiąca
XXIV sesja Rady Miasta. Mowa o opóźnieniach w naborach unijnych 

wniosków. Środki z funduszy UE nie spływają do samorządów, które bardzo 
na nie liczyły. Radny Andrzej Rolbiecki: – Jeżeli chodzi o środki unijne, to 
jeśli nie ma spójności prawa polskiego z prawem unijnym, to żeby prezydent 
skakał na nartach z Farskiej Góry, to tych pieniędzy nie dostaniemy.

XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny 

Ciechanów w świetle jupiterów
13 przedstawień i widowisk, parada uliczna, show światowej 

sławy mima Gregga Goldstona, występ Warszawskiego Teatru 
Tańca, recital Emiliana Kamińskiego oraz rozmowy o teatrze  
– to bilans XVI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIO-
NIZJE, który w dniach 11-13 września odbył się w Ciechanowie. 

Bogaty program, udział znako-
mitych artystów i duże zaintereso-
wanie publiczności potwierdzają, 
że po dość skromnych latach festi-
wal odzyskuje swój dawny blask. 
Przez trzy dni w Centrum Kultury 
i Sztuki, Domu Parafialnym „Kato-
lik” oraz na placu przed farą mo-
gliśmy delektować się teatrem, 

pantomimą i tańcem, a w kuluarach 
rozmawiać z fachowcami. Spektakle 
plenerowe pokazał Teatr Makata, Te-
atr Znak i Teatr Woskresinnia. 

W przywróconych w tym roku 
zmaganiach konkursowych zmierzyło 
się 10 teatrów. Jury w składzie: Ali-
na Czyżewska, Dariusz Skibiński oraz 
Janusz Majcherek (przewodniczący) 

wyróżniło Teatr W Krzywym Zwier-
ciadle ze Stepnicy (1500 zł) i Teatr 
Tetraedr z Raciborza (2000 zł). Na-
grodę prezydenta Ciechanowa zdobył 
Teatr BabaRyba z Warszawy (6500 
zł) za przedstawienie „Babaryba, czyli 
kobieta po grecku”. Pozostałe zespo-
ły: Teatr Pretekst z Warszawy, Teatr 
Mufmi z Warszawy, Studio Sztuki 
Teatru Znak z Gdańska, Teatr Kon-
sekwentny z Warszawy, Teatr Exo-
dus z Ciechanowa, Teatr Delikates  
z Warszawy i Teatr Luxus Reflex Re-
laks z Sopotu znalazły uznanie tylko 
wśród widzów. Grand Prix festiwalu 
nie przyznano. Wyróżnienia i nagrodę 
główną ufundował prezydent Walde-
mar Wardziński, a Urząd Miasta prze-
kazał 30 tys. zł na zorganizowanie 
festiwalu. W drodze konkursu otrzy-
mało je Stowarzyszenie Artystyczne 
Makata.  

Katarzyna Dąbrowska

Teatr BabaRyba
– nagroda główna w konkursie

Warszawski 
Teatr Tańca

Parada

Emilian
Kamiński

Gregg Goldston

Teatr 
Woskresinnia

Organizatorzy: Mazowieckie 
Centrum Kultury i Sztuki w Warsza-
wie, Urząd Miasta Ciechanów oraz 
Stowarzyszenie Artystyczne Makata.

 Festiwal wspierali: Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Ciechanowie, Starostwo 
Powiatowe w Ciechanowie i Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa.  

Ciechanowski zespół ,,Horrendus” 

Potyczki rycerskie

W aurze średniowiecza
6 września, po raz IV na zamkowych błoniach odbyły się Spo-

tkania ze Średniowieczem, zorganizowane przez Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej. W programie znalazły się pokazy dawnych tań-
ców, walki rycerskie, zabawy plebejskie, koncerty, turnieje, bitwy.  
W trakcie imprezy prezentowane były techniki rękodzieła i rzemio-
sła. Dla dzieci przygotowano konkursy z nagrodami. 

Ducha wieków 
średnich przywo-
łała bitwa Słowian 
z Wikingami. Dal-
sze potyczki, lek-
cje tańców oraz gry 
przeplatane były 
recitalami. Swo-
je umiejętności za-
prezentował zespół 
„Radyna” i „Open 
Folk”. Rozkoszą dla 
ucha był też występ 
ciechanowskiego ze-
społu „Horrendus”. 
Podopieczni Bogu-
miły Nasierowskiej z Gimnazjum Nr 
3 po raz kolejny zachwycili swoją grą  

i lekkością w posługiwaniu się sta-
rodawnymi instrumentami. Po wy-

stępach przyszedł 
czas na pogrzeb 
Księcia Miecława. 
Spotkania zakoń-
czył Teatr Ognia 
„El Płonie”. – Sta-
ramy się wspierać 
cenne inicjatywy. 
Na zorganizowanie 
tegorocznych Spo-
tkań przekazaliśmy 
Muzeum dotację  
w wysokości 10 tys. 
zł – przypomniał 
prezydent Walde-
mar Wardziński.    

K.D.


