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6 grudnia w samo południe przed ratu-
szem pojawili się Mikołaje na motocyklach. 
Kawalkada przejechała ulicami miasta  
w kierunku szpitala. Chore dzieci przeby-
wające na oddziałach dostały upominki, 
przekazane przez prezydenta miasta. Miko-
łajkową akcje zorganizowało Stowarzysze-
nie Psychoart we współpracy z członkami 
Ciechanowskiego Klubu Motocyklowego  
i Urzędem Miasta. 

E.B.

Na Ogrodowej jest już kanalizacja desz-
czowa, nowa nawierzchnia jezdni i chodniki

Koniec prac  
na Ogrodowej
W pierwszej połowie grudnia dobiegła 

końca budowa na ul. Ogrodowej. To kolejny 
uporządkowany fragment miasta. Wzrosła 
też wartość posesji położonych wzdłuż tej 
ulicy. Korzystając z wykopów wykonanych 
do ułożenia deszczówki Zakład Gazowniczy 
wymienił też na nową instalację gazową bie-
gnącą wzdłuż ulicy.                               

A.G.
Więcej o miejskich inwestycjach na str. 6

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

duchowych przeżyć, szczęścia  
w gronie bliskich  

i wiary w dobrą przyszłość 

życzą

Prezydent Ciechanowa 3 stycznia o godz. 18.00 zaprasza na kon-
cert noworoczny „Z batutą i humorem”, który odbędzie się w hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Kraszewskiego 8. Wystąpią: Anita 
Maszczyk (sopran), Michał Musiał (tenor) oraz Sinfonietta Bydgoska 
pod dyrekcją Macieja Niesiołowskiego. Wstęp bezpłatny.

Koncert Noworoczny

Dostaliśmy 
pieniądze na 

„schetynówkę”
Trwa przebudowa ulic 11 Listo-

pada i Nowozagumiennej. Ciecha-
nów dostał na nią dofinansowanie  
w ramach Narodowego Programu Bu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
Dzięki temu rozpoczęta w tym roku 
inwestycja zostanie w całości zrealizo-
wana do końca lipca 2009 roku. Dzię-
ki wnioskowi złożonemu przez Urząd 
Miasta zadanie to zakwalifikowano  
do dofinansowania w wysokości  
875 tys. zł (50% kosztów). Do tej 
pory na przebudowę tych dwóch dróg  
w centrum Ciechanowa miasto wydało  
155 tys. zł                                         red.

Rekord w Świątecznej Zbiórce Żywności
 5, 6 i 7 grudnia 150 wolontariuszy z organizacji pozarządowych  

w 8 największych ciechanowskich sklepach zebrało aż 5275 kg  
żywności. Dziękujemy!                                                                       

 Tomasz Grembowicz
Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów                             

Waldemar Wardziński
Prezydent 

Miasta Ciechanów

11 stycznia po raz 17. w całej Polsce zagra Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy. W tym roku wolontariusze będą zbierać pieniądze na 
sprzęt pozwalający na wczesne wykrywanie raka u dzieci. W Ciecha-
nowie przez cały dzień, oprócz występów i aukcji, prowadzona będzie 
kwesta. Finał odbędzie się na placu przed Ratuszem. 

Orkiestra zagra 17. raz

Mikołaje 
w szpitalu
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Koncert kolęd
5 grudnia w auli PWSZ przy ul. Narutowicza 9 prezydent Ciechanowa za-

prosił mieszkańców na ufundowany przez Urząd Miasta „Koncert kolęd”. Orga-
nizatorami koncertu byli Państwowa Szkoła Muzyczna im. S. Moniuszki, PWSZ 
oraz Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne „Sine Nomine”. Wystą-
piły chóry: Szkoły Muzycznej, uczelni oraz „Sine Nomine”. 

Przegląd Piosenki Turystycznej
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 8 grudnia 

zorganizował X Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej „Ciechanów – 2008”.  
W konkursie zaprezentowali się dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, puł-
tuskiego, wyszkowskiego i żuromińskiego. Po przesłuchaniu 26. występów w katego-
rii „solista” i „zespół” jury wyłoniło zwycięzców. Wśród solistów pierwsze nagrody 
wyśpiewali: Wioletta Tchórzewska (SP Nr 6 w Ciechanowie) i Aleksandra Krośnicka 
(gimnazjum TWP w Ciechanowie). Wśród zespołów tryumfowali: „Top Ten” (SP Nr 3  
w Płońsku), „Belcanto” (Gimnazjum Nr 2 w Szczytnie) i „Krach Band” (I LO  
w Ciechanowie).

15 lat „Civitas Christiana” 
11 grudnia Katolickie Sto-

warzyszenie „Civitas Christia-
na” obchodziło swoje 15-le-
cie. W związku z jubileuszem 
Rada Stowarzyszenia w swojej 
siedzibie przy ul. Bema 5 zor-
ganizowała spotkanie, w któ-
rym wzięły udział władze sa-
morządowe miasta i powiatu.  
W uroczystościach uczestniczył  
biskup pomocniczy Diecezji 
Płockiej Roman Marcinkowski. 
Stowarzyszeniu życzymy kolej-
nych udanych lat pracy. 

Gratulacje dla sędziwych kombatantów
10 grudnia podczas spotkania opłatkowego Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej, Związku Sybiraków oraz Stowarzyszenia Więźniów Politycz-
nych Okresu Stalinowskiego najstarsi kombatanci: 80-, 85- i 90-letni otrzymali 
listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Ciechanów. W imieniu Waldemara War-
dzińskiego pamiątkowe płaskorzeźby z wizerunkiem ratusza wręczyła zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz.

Koniec roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Minął trzeci rok działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, utworzonego 

przy współpracy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Urząd Miasta przeznaczył  
na to zadanie 11 tys. zł. Inicjatywa ciągle cieszy się dużym powodzeniem wśród 
studentów powyżej 50 roku życia. W zakończonej 11 grudnia III edycji UTW 
uczestniczyło 127 studentów. Tylu też odebrało dyplomy. W bogatym harmo-
nogramie uniwersyteckich zajęć znalazły się cykle wykładów z zakresu historii, 
psychologii i profilaktyki zdrowotnej. Nie zabrakło też spotkań integracyjnych 
– wycieczek, czy wyjazdów do teatru. W czasie roku akademickiego chętni mo-
gli uczyć się języków obcych, uczestniczyć w zajęciach tanecznych, komputero-
wych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych na basenie. 
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Chóralna uczta dla ucha
13 grudnia prezydent miasta zaprosił mieszkańców do kościoła św. Piotra, 

gdzie wystąpił 
węgierski chór 
dziecięcy im. 
Zoltana Kodalya 
z Komlo. Kon-
cert był częścią 
Europe j sk ich 
Spotkań Chó-
ralnych zorgani-
zowanych przez 
Fundację Alla 
Polacca. W pro-
gramie znalazły 
się kolędy. 

SecondStreet.pl nagrodzona
W tegorocznej, czwartej już edycji konkursu WebStarFestival platforma Se-

condStreet.pl, na której można znaleźć ciechanowską ul. Warszawską, została 
uznana przez Akademię Internetu za Najlepszą Stronę Roku 2008 w kategorii 
Nowa Strona. WebStarFestival jest jedynym w polskim internecie konkursem 
na najlepsze strony internetowe. Akademia Internetu złożona z laureatów minio-
nych edycji dokonała selekcji wszystkich zgłoszonych stron, następnie odbyły 
się 2 niezależne głosowania Akademii oraz internautów. Ocenie podlegały m.in.: 
funkcjonalność, zawartość, wygląd graficzny. Gratulujemy właścicielowi plat-
formy, ciechanowskiej firmie NEWCON10T.

Wigilia dla bezdomnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22 grudnia zaprosił osoby samotne, 

bezdomne i potrzebujące wsparcia na wigilię do restauracji Hotelu Olimpijskie-
go. Podopieczni Ośrodka otrzymali paczki świąteczne. W spotkaniu opłatkowym 
wzięły udział władze miasta. 

 Nowy taryfikator mandatów
Wszedł w życie nowy taryfikator mandatów karnych za wykroczenia 

drogowe. Większe kary będą m.in. za wjechanie na skrzyżowanie na czer-
wonym świetle oraz za parkowanie w miejscu zarezerwowanym dla nie-
pełnosprawnych, mniej zapłacą niezdyscyplinowani piesi. Dotychczas za wje-
chanie na skrzyżowanie na czerwonym świetle policjant mógł wystawić mandat  
w wysokości 20-500 zł. Teraz dolna granica wzrośnie do 300 zł. Pięć razy więcej 
zapłacimy za parkowanie w miejscu zarezerwowanym dla osób niepełnospraw-
nych. Do tej pory mandat wynosił 100 zł, od soboty – 500 zł. 100 zł kosztuje 
teraz kierowców jazda bez włączonych świateł w ciągu całego roku. Rowerzy-
ści za jazdę po chodniku lub po przejściu dla pieszych będą płacić 100 zł, nie 
jak dotąd 50 zł. W myśl nowych przepisów mniej zapłacą piesi przechodzący  
na czerwonym świetle. Dotychczas mandat za takie przewinienie wynosił 250 zł, 
od soboty – 100 zł. Nadal w mocy pozostaje przepis, że jeśli pieszy lub kierowca 
popełnią wykroczenie, którego nie można znaleźć w taryfikatorze, to policjant 
zaproponuje mandat w wysokości 20-500 zł.

Młodzi śpiewacy z Węgier dostarczyli wielu wzruszeń

Od lewej: biskup R. Marcinkowski, prezydent W. Wardziński  
i przewodnicząca ,,Civitas Christiana” M. Pszczółkowska

Panu
Sławomirowi Maciejewskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Żony
składają

Prezydent Miasta Ciechanów 
oraz  

pracownicy Urzędu Miasta 

Pani

Barbarze Sierpińskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Teścia
składają

Prezydent Miasta Ciechanów 
oraz  

pracownicy Urzędu Miasta 
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Rekord w Świątecznej Zbiórce Żywności
 5, 6 i 7 grudnia podczas Świątecznej Zbiórki 150 wolontariuszy z organizacji 

pozarządowych w 8 największych ciechanowskich sklepach zebrało aż 5275 kg 
żywności. W tej ilości mieszczą się też produkty zebrane w SP Nr 3 z inicjatywy 
2 nauczycielek: Marzeny Falęckiej i Magdaleny Domagały. Uczniowie szkoły 
zebrali 97 kg żywności. Kolejne 35 kg zawdzięczamy zbiórce zorganizowanej 
przez Marzenę Drzewiecką i jej wolontariuszy w Kolegium Nauczycielskim. Zo-
stał pobity ubiegłoroczny wynik – 4583 kg. Wtedy paczki żywnościowe otrzy-
mało 360 rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki ofiarności ciechanowian 
w tym roku żywność trafi do 410 rodzin. 

Autobusy w święta i Nowy Rok
24 grudnia – linia 0 kursuje cały dzień zgodnie z rozkładem jazdy w dni po-
wszednie, pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy w dni powszednie 
do godz. 19.00. 25 grudnia – linie 0, 3 i 4 kursują według rozkładu świąteczne-
go, linie 1, 2, 5, 6, 8 i 13 kursują według rozkładu świątecznego do godz. 14.30.  
26 grudnia – komunikacja miejska kursuje według świątecznego rozkładu 
jazdy. 31 grudnia – linia 0 kursuje cały dzień zgodnie z rozkładem jazdy  
w dni powszednie, pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy w dni 
powszednie do godz. 20.30. 1 stycznia – linie 0, 2, 3 i 4 kursują według świą-
tecznego rozkładu jazdy, pozostałe linie nie kursują.
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Ruszyły prace ZWiK na ul. Wojska Polskiego 

11 wielkich zadań 
Plan obejmuje budowę kanalizacji 

sanitarnej na osiedlach Krubin, Bielin, 
osiedla Kwiatowe, ul. Wojska Polskie-
go, Gruduskiej, Przasnyskiej, Płoń-
skiej. Wymiana sieci wodociągowej 
czeka dzielnicę Bloki i ul. Warszaw-
ską. Rozbudowana ma być miejska 
oczyszczalnia ścieków, od oczysz-
czalni przez Fabryczną, Sienkiewicza, 
do Śmiecińskiej będzie poprowadzo-
ny nowy kolektor sanitarny. Między 
ulicami Sikorskiego i Reutta zostanie 
zbudowany wodociąg przesyłowy.  
W sumie spółkę i miasto czeka 11 po-
ważnych zadań inwestycyjnych. 

Pierwsze z nich to budowa kana-
lizacji sanitarnej w ul. Wojska Pol-
skiego. W grudniu Wodociągi rozpo-
częły tam prace. – Przyspieszamy tok 
realizacji ze względu na to, że 
na lata 2009-2012 przygoto-
wywana jest już moderniza-
cja drogi wojewódzkiej nr 617 
od ul. Pułtuskiej przez Woj-
ska Polskiego, aż do samego 
Przasnysza – informuje prezes 
ZWiK Andrzej Bola. Niektó-
rzy mieszkańcy obawiają się, 
że będą więcej płacić za usu-
nięcie ścieków. Niepotrzeb-
nie. Dziś wywóz nieczystości 
z szamba kosztuje ok. 11 zł za 
m3, a cena ZWiK za odprowa-
dzenie m3 ścieków dla prywat-
nego użytkownika wynosi 4 zł 
brutto.

Następna w kolejce in-
westycji jest ul. Warszawska, 
którą czeka wymiana sieci. 
W 2009 r. ZWiK zamierza też 
wymienić azbestowocemen-
towy wodociąg w ul. Wojska 
Polskiego.

Rosną szacowane koszty 
– Chcemy do 2012r. w 100% ska-

nalizować miasto, żeby każdy mógł 
korzystać ze zdobyczy cywilizacyj-
nych na miarę XXI wieku. Zgodnie 
z dyrektywami Unii mamy na to czas 
do 2015 roku – mówi A. Bola. Zada-
nie ambitne, konieczne i bardzo kosz-
towne.

Przygotowana w 2007 roku pier-
wotna wersja planu zakładała wy-
datek w wysokości ok. 80 mln zł.  
W ciągu ostatniego roku ceny poszy-
bowały w górę. – W połowie roku 
rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska 
Polskiego, Przasnyskiej i Gruduskiej. 
W stosunku do 5 mln zł planowanych 
wydatków najniższa oferta opiewała 
na 7,5 mln zł netto. To stało się po-
wodem skorygowania pod względem 
wartościowym i rzeczowym planu, 
który został zatwierdzony w 2007 
roku – wyjaśnia A. Bola Poza budo-
wą kanalizacji sanitarnej w ul. Woj-
ska Polskiego ZWiK może jedynie 
szacować koszty pozostałych inwe-

stycji do końca 2012 roku. – Liczy-
my, że będzie to kwota w granicach 
90 mln zł. Cały plan jest przygotowy-
wany pod kątem złożenia wniosku do 
funduszu spójności. Jesteśmy opty-
mistycznie nastawieni, że zostanie 
pozytywnie zaopiniowany i przyjęty. 

Wniosek będziemy chcieli składać 
na początku przyszłego roku – oznaj-
mia prezes Bola. Pozostałą część pie-
niędzy spółka będzie musiała wy-
łożyć z własnej kasy. – Nie mamy  
30 mln zł wolnych środków. Oprócz 
środków z Unii będziemy zmuszeni 
zaciągnąć kredyty – zakłada prezes.

Podwyżka – być albo nie być 
inwestycji

Same kredyty nie wystarczą,  
a poza tym trzeba je spłacać. Żeby za-
silić swój budżet ZWiK musi z jednej 
strony szukać oszczędności, z dru-
giej zwiększyć wpływy. Stąd pomysł 
sprzedaży działki z wieżą ciśnień przy 
ul. Płockiej. Może on rodzić obawy, 
że kupiec rozbierze wieżę, wykorzy-
stując tylko grunt. Szkoda byłoby 
takiej potencjalnej wizytówki mia-
sta. – Wieża jest w tej chwili nieprzy-
datna dla celów wodociągowych. 
Prywatny inwestor może przystoso-
wać ją choćby na potrzeby kultury.  
W tej chwili przygotowujemy się, żeby  
w pierwszym kwartale 2009 r. ogłosić 

przetarg z warunkiem takim, że wieża 
powinna tam zostać. Każdy, kto przy-
stąpi do przetargu musi zdawać sobie 
sprawę, że w umowie będzie zakaz jej 
rozbiórki – zapewnia A. Bola.

Pozbycie się nierentownej nie-
ruchomości to jednorazowy zastrzyk 

gotówki. 95-96% przychodów Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji po-
chodzi ze sprzedaży wody i z odbioru 
ścieków. Jedyna możliwość stałego 
zwiększenia dochodów to ustalenie 
opłaty za wodę i odprowadzenie ście-
ków na poziomie, który zapewni choć 
częściowe sfinansowanie planowa-
nych inwestycji.

Na listopadowej sesji radni 
uchwalili więc podwyższone tary-
fy opłat. Od 1 stycznia 2009 r. śred-
ni koszt wody i odprowadzenia ście-
ków dla mieszkańca zwiększy się  
o 8,5%. Czy można było tego unik- 
nąć? Rachunek eknomiczny wskazu- 
je, że bez podwyżki wielomilionowa 
inwestycja ZWiK nie byłaby możliwa. 
– Od tego zależało być albo nie być 
inwestycji – podkreśla Andrzej Bola. 
– W cenowych zapędach nie jesteśmy 
zbyt ostrzy, bo np. średnia cena wody 
i ścieków dla Polski wyniosła 6,25 zł, 
a my zaproponowaliśmy łączną cenę 
6,14 zł. Wolelibyśmy, aby cena przez 
lata utrzymywała się na jednym po-
ziomie, ale tak się nie da. 

Sprzeczność
Za korektą wieloletniego planu 

ZWiK głosowało 15 radnych, przeciw 
5. Nieco inaczej rozłożyły się głosy  
w przypadku zmiany taryf i stawek 
opłat za dostarczenie wody i odprowa-
dzenie ścieków. – Nie chciałbym dys-
kutować o tym, czy stawki są właściwe, 
czy nie, nie mam mechanizmów i wie-
dzy, która pozwoliłaby mi na zakwe-
stionowanie przedstawionych wyliczeń 
– przyznał Tomasz Kałużyński z PiS.  
I dyskusji nad taryfami nie było. Za ich 
zmianami opowiedziało się 11 radnych 
koalicji, jeden się wstrzymał. Przeciw 
zagłosowało 9 radnych CBUW i PiS, 
w tym Stanisław Kęsik, który jeszcze 
rok temu, głosując za uchwaleniem 
planu ZWiK powoływał się na wybor-
ców z ul. Płońskiej, Bielina i Krubi-

na, pozbawionych sieci. – Jak 
mam im powiedzieć, że docze-
kają się zmian za 10, 20, czy 30 
lat? Ten plan inwestycyjny jest 
tak ważny, ze zasłania nawet 
podwyżkę cen wody – mówił 
wtedy radny. Teraz najwidocz-
niej zmienił zdanie.

– Jestem zdziwiony takim 
stanowiskiem PiS i CBUW. 
My tylko handlujemy wodą  
i oczyszczamy ścieki. Innego 
towaru nie dostarczamy. Skąd 
więc miałbym wziąć pienią-
dze na rozbudowę sieci – pyta 
prezes Bola.. – Z jednej strony 
wszyscy radni chcą nowych in-
westycji, ochrony środowiska, 
usprawnienia funkcjonowa-
nia miasta, rozwoju Ciecha-
nowa. Padają głosy: tak, rób-
my dla wszystkich kanalizację,  
a z drugiej strony nie pada 
propozycja, jak rozwiązać 
problem jej sfinansowania. 

Powiedzmy sobie wyraźnie – kto jest 
przeciwny podwyżkom, jest też prze-
ciwny inwestycjom. 

Ewa Blankiewicz

Do 2012 r. wodociąg i kanalizacja dla wszystkich,  
ale skąd wziąć pieniądze?

W 2007 roku radni jednomyślnie uchwalili przygotowany przez 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji wielki plan modernizacji oraz 
rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 
2008 – 2012. Ma stanowić załącznik do wniosku o unijne dofinan-
sowanie. Okazało się, że po tegorocznych podwyżkach cen robót  
i materiałów plan wymaga korekty. Na listopadowej sesji Rady Mia-
sta zatwierdzono poprawki, które urealniły koszt zamierzonych in-
westycji. Z szacowanych rok temu 80 mln wzrósł on do 92,5 mln zł. 
Zdolność kredytowa spółki to około 12 mln zł. Ewentualne wsparcie 
Unii i miejskiego budżetu to za mało. Żeby zrealizować ambitne za-
mierzenia ZWiK musi zwiększyć swoje dochody. 

Wolno radnym opozycji głoso-
wać przeciwko podwyżkom, któ-
re zwykle nie podobają się ludziom. 
Ale władze miasta i prezes ZWiK 
mają też prawo zadać publicznie py-
tanie: jak inaczej choć w części sfi-
nansować budowę sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej, od lat oczekiwaną 
przez mieszkańców Bielina, Krubi-
na, ulicy Płońskiej, Gruduskiej, czy 
Przasnyskiej. Mamy szansę zrealizo-
wać to przy wykorzystaniu środków 
zewnętrznych. Poprzednią nadarza-
jącą się okazję potrafiliśmy doskona-
le wykorzystać – osiedle Zachód jest 
tego najlepszym dowodem. Większość  
z nas ma w domach wodę z kranu  
i kanalizację. Płaciła za to cała społecz-
ność Ciechanowa. Teraz wszyscy mu-
simy złożyć się na te dobrodziejstwa  
w innych dzielnicach. Niepopularna 
decyzja jest ceną, jaką warto zapłacić  
za społeczną solidarność.               E.B.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXVIII sesji 

27 listopada 2008 r.:

Nr 256/XXVIII/08 w sprawie 
wprowadzenia zmian w wielolet-
nim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu 
Zakładu Wodociągów i Kanaliza-
cji w Ciechanowie Spółka z o.o. na 
lata 2008-2012. 
Nr 257/XXVIII/08 w sprawie za-
twierdzenia taryf i stawek opłat 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków.
Nr 258/XXVIII/08 w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
żądania zwrotu bonifikaty.
Nr 259/XXVIII/08 w sprawie 
zmiany planu pracy Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 260/XXVIII/08 w sprawie 
określenia inkasentów upoważnio-
nych do poboru opłat targowych  
i opłat za korzystanie z mienia ko-
munalnego.
Nr 261/XXVIII/08 zmieniająca 
uchwałę nr 120/XVI/07 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 29 listopada 
2007 r. w sprawie ustalenia dzien-
nych stawek opłaty targowej.
Nr 262/XXVIII/08 zmieniająca 
uchwałę nr 244/XXIV/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 2 grud-
nia 2004r. w sprawie opłaty za ko-
rzystanie z mienia komunalnego 
na Targowisku Miejskim w Cie-
chanowie przy ul. Płońskiej 28  
i na Bazarze Osiedlowym „BLO-
KI” w Ciechanowie przy ul. Hen-
ryka Sienkiewicza 77.
Nr 263/XXVIII/08 w spra-
wie utworzenia Ciechanowskie-
go Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
„STUDIO” w Ciechanowie.
Nr 264/XXVIII/08 w sprawie 
określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości.
Nr 265/XXVIII/08 w sprawie 
określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych.
Nr 266/XXVIII/08 w sprawie ob-
niżenia ceny skupu żyta stanowią-
cej podstawę do naliczenia podat-
ku rolnego.
Nr 267/XXVIII/08 w sprawie 
opłaty od posiadania psów.
Nr 268/XXVIII/08 w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2008 
rok.
Nr 269/XXVIII/08 w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży.
Nr 270/XXVIII/08 w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej 

 Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje i odpowiedzi

Nowe limity  
punktów sprzedaży alkoholu

Ze 100 do 140 radni zwiększyli limit punktów sprzedaży „na wynos” napo-
jów o zawierających 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa). Dotychczasowy pułap 
został ustalony ponad 15 lat temu. O jego zwiększenie ubiegała się grupa lokal-
nych przedsiębiorców. Radni zmniejszyli natomiast ze 100 do 60 limit lokali ga-
stronomicznych i restauracji, w których napoje alkoholowe mogą być spożywa-
ne. Ustalony w 2001 r. pułap był wykorzystywany w ok. 30%.

red.

Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta radni ustalili wysokość opłaty dla 
klientów za parkowanie na miejskich 
targowiskach. Opłata wyniesie 2 zł, 
będzie pobierana we wtorki i piątki na 
targowisku przy ul. Płońskiej i w so-
boty na bazarze osiedlowym „Bloki”. 
W pozostałe dni tygodnia parkowa-
nie będzie bezpłatne. Z opłaty zwol-

Opłaty za wjazd na targowiska 
częściowo zniesione

nione zostaną osoby niepełnosprawne 
posiadające specjalną kartę parkingo-
wą oraz renciści i emeryci posiadają-
cy się stosowne legitymacje. Uchwała 
wejdzie w życie po upływie 2 tygodni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckie-
go, nie wcześniej jednak niż z dniem  
1 stycznia 2009 r.                          red.

Dobre widoki dla wieży ciśnień
Grażyna Derbin: – Słyszałam o ciekawej inicjatywie pana 
Marka Zalewskiego „Wieża Sztuki”, o wydobyciu grą świa-
teł walorów naszej wieży ciśnień. Czy ta inicjatywa będzie 
przez miasto wspomagana i w przyszłości wykorzystana  
w celach promocyjnych?
Waldemar Wardziński: Pan Marek Zalewski nie tylko po-
wiedział, że można coś zrobić, ale pokazał, jak to można 
zrobić. Rzadko zdarza się taka konstruktywna propozycja 
zrobienia czegoś interesującego dla miasta. Jestem tym bar-
dzo usatysfakcjonowany, bo w następstwie tego wydarzenia 
pojawiły się konkretne zapytania od podmiotów zewnętrz-
nych, które chcą wykorzystać tę wieżę. Dobrze się to wpi-
suje w ambitny plan ZWiK, który od jakiegoś czasu poważ-
nie rozważa możliwość sprzedania wieży razem z działką,  
bo potrzebuje środków finansowych na działania inwesty-
cyjne. Myślę, że uda się pogodzić ze sobą potrzeby ZWiK 
i wykorzystanie wieży do promocji Ciechanowa. Spółka, 
której zadaniem statutowym jest m.in. dostarczanie wody  
i odbiór ścieków nie będzie dłużej obciążana kosztami 
utrzymania obiektu, który już w żaden sposób do tych ce-
lów nie będzie służył, a z drugiej strony uda się zachować 
ten zabytek kultury technicznej. 

Potrzebne nowe przejścia dla pieszych
Grażyna Derbin: – Obserwując ul. Krasińskiego po wybu-
dowaniu dwustronnego chodnika widzę potrzebę wyznacze-
nia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu tej ulicy z Kar-
goszyńską. Na tym skrzyżowaniu jest duży ruch, tamtędy 
przebiega droga do Szkoły Podstawowej Nr 5, kościoła i na 
przystanek autobusowy.
Elżbieta Latko: – Chcę przekazać prośbę rodziców odpro-
wadzających dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 5 i młodzieży 
uczęszczającej do I LO o przesuniecie pasów zarówno w ul. 
Świętochowskiego, jak i w ul. Letniej, dalej od skrzyżowania 
tych ulic z ul. 17 Stycznia. Być może w przyszłości należało-
by się zastanowić nad światłami na tym skrzyżowaniu, po-
nieważ jest tam coraz większy ruch, zwłaszcza w godzinach 
rannych i popołudniowych.
Ewa Gładysz: – Władze miasta też widzą potrzebę 
umiejscowienia zebry na skrzyżowaniu ul. Krasińskiego  
z ul. Kargoszyńską, bo ruch jest tam intensywny. Już pod-
pisałam pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie 
opinii co do tej zmiany organizacji ruchu. 
Jeśli chodzi o zbieg ulic: 17 Stycznia, Świętochowskiego 
i Letniej, już występowaliśmy o przesunięcie pasów w po-

bliżu tego skrzyżowania, ale zarządca drogi odniósł się do 
tego negatywnie, bo przecież lokalizacja pasów też rządzi 
się określonymi zasadami. Na pewno ponownie wystąpimy 
do MZD z tym sygnałem. Ta droga planowana jest do prze-
budowy, więc może w przyszłości skrzyżowanie doczeka 
się sygnalizacji świetlnej.

Przyszłe dojazdy do przyszłego wiaduktu
Stanisław Kęsik: – Mieszkańcy ul. Malinowej pytają  
o ewentualne drogi dojazdu do domów po wybudowaniu 
wiaduktu na ul. Kasprzaka. Jak policzyli będą mieszkać na 
wysokości najwyższego podniesienia wiaduktu, więc zasta-
nawiają się, czy będą musieli jechać do Krubinka, aby zrobić 
nawrót i wjechać do miasta. Kto mógłby im to wyjaśnić?
Waldemar Wardziński: – Takie problemy występują przy 
planowanych wiaduktach, ale wzdłuż każdego wiaduktu 
dołem są przewidywane drogi serwisowe. To rozwiązanie 
musi dać możliwość skomunikowania wszystkich nieru-
chomości z całym systemem drogowym w mieście. Droga 
mieszkańców ul. Malinowej na pewno wydłuży się o kilka-
set metrów, będą musieli jechać dalej w kierunku Bielina 
czy Bab i wjechać na wiadukt na najbliższym węźle. O ile 
dokładnie wydłuży się ta droga można sprawdzić w projek-
cie, w Wydziale Inwestycji.

Drogi z ul. Sikorskiego na Aleksandrówkę
Mariusz Stawicki: – Zgłaszają się do mnie mieszkańcy 
bloków po prawej stronie ul. Sikorskiego (patrząc w stronę 
Aleksandrówki), którzy mają problem ze złym stanem dróg 
dojazdowych do swoich domów. Problem polega na tym,  
że wewnętrzne drogi osiedlowe, tak jak bloki, są dwóch 
spółdzielni mieszkaniowych. Zdaję sobie sprawę, że nie są 
to miejskie drogi, ale czy miasto mogłoby jakoś wspomóc 
spółdzielnie?
Ewa Gładysz: – Faktycznie wpływał taki wniosek od jed-
nej czy drugiej spółdzielni. Chodziło o to, aby przekazać 
nam ten odcinek ulicy dochodzącej do ul. Sikorskiego. Jest 
on w fatalnym stanie. Warunkowaliśmy przejęcie tej drogi 
uprzednim wykonaniem remontu przez dotychczasowych 
użytkowników, czyli obie spółdzielnie mieszkaniowe. Jeśli 
będzie wola wspólnego wyremontowania ulicy to możemy 
wspomóc ten remont, ale przejęcie w obecnym stanie rzeczy 
jest niemożliwe. Takie przejęcia zwiększają nasze obciąże-
nie, jeśli chodzi o bieżące utrzymanie dróg, bo odcinków 
chodników czy dróg, które kiedyś były tylko w użytkowa-
niu spółdzielni przejęliśmy już dużo.

oprac. E.B.

Uczniowie 
otrzymali 
stypendia
Prezydent Miasta Ciechanów  

w bieżącym roku szkolnym po 
raz kolejny przyznał stypendia 
socjalne uczniom szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych oraz słucha-
czom kolegiów. Od września 
do grudnia rozdysponowano  
250.757 zł. Wysokość przyznawa-
nych stypendiów uzależniona była 
od miesięcznego dochodu przy-
padającego na członka rodziny. 
Dochód nie mógł być wyższy niż  
351 zł netto. Uczniowie otrzyma-
li 640, 480 lub 460 zł. Ze wzglę-
du na zdarzenia losowe przyzna-
no również 8 zasiłków szkolnych  
w wysokości 300 zł każdy. 

red.

28. sesja Rady Miasta
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30-osobowe klasy są tylko w szkole  
nr 6, ale średnia w 2007-2008 roku 
wynosi 24-25 uczniów w klasie  
w szkołach podstawowych, a w gimna-
zjach 25-26. 

Wystąpienie radnej spuentował 
Zdzisław Dąbrowski: – Laik wcho-
dząc w jakąkolwiek specjalistycz-
ną dziedzinę może w dobrej intencji 
dużo popsuć. Jest takie powiedzenie,  
że jak się ma przyjaciół emocjonalnych,  
a mało kompetentnych, to wrogowie 
są już niepotrzebni. 

Odpowiedzialność za słowa
Prezydent Waldemar Wardziń-

ski stwierdził, że w zakresie, na jaki 
pozwala budżet miasto stara się speł-
niać oczekiwania dyrektorów pla-

Goście sesji: od lewej: p.o. dyr. MZS Nr 1 E. Wodzyńska 
i dyrektor ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty D. Mosakowski
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Radykalna wypowiedź
Dane, zawarte w analizie funkcjo-

nowania miejskiej oświaty, nie cał-
kiem przekonały radną Agnieszkę Bu-
kowską, która zaatakowała zastępcę 
prezydenta Cezarego Chodkowskie-
go. – Sądzę, że panu prezydentowi nie 
jest potrzebna Rada Miasta. Wszyst-
ko wie i postanowił, że ileś oddzia-
łów będzie zlikwidowanych w naszym 
mieście, bo jest niż demograficzny.  
To ja się pytam panie prezydencie, 
gdzie pan ma napisane, że w klasie 
musi być 30 dzieci? Nie wyobrażam 
sobie, żeby radni panu pozwolili na 
utrzymywanie takiego stanu. Być może 
przyjdzie jeszcze panu do głowy, żeby 
zamknąć którąś szkołę – krytykowa-
ła radna i zakończyła równie mocnym 
akcentem: – Tak naprawdę miasto za 
bardzo się nie wysila w oświacie, bo 
pani skarbnik inkasuje pieniądze, któ-
re przychodzą z dotacji budżetowej. 

Słowa radnej wywołały oburze-
nie. Zdecydowanie zaprotestował Ce-
zary Chodkowski. – Bardzo bym pro-
sił, żeby pani nie wkładała w moje 
usta tego, czego nie mówiłem. Nie 
mówiłem, że mam jakieś pomysły  
na likwidowanie szkół.

Radna Bukowska 
 poważnie się myli

Na wypowiedź radnej, że rola 
miasta ogranicza się tylko do wyda-
wania subwencji oświatowej, żachnął 
się Mariusz Stawicki, przewodniczący 
miejskiej Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu. – W 2007 roku subwencja 
wynosiła 19.550.000 zł, a gmina doło-
żyła do niej aż 8.963.000 zł, czyli 46%. 
W 2008 r. subwencja to 21.180.000 
zł, a gmina dokłada 9.622.000 zł, czy-
li 45% plus inwestycje. M. Stawicki 
sprostował także inne uwagi radnej. 
– W wypowiedzi pani Bukowskiej po-
jawiły się nieprawdziwe stwierdzenia. 

O oświacie na ostro
Przedszkola i szkoły, nad którymi pieczę sprawuje miejski samo-

rząd, mają się dobrze. Przyznają to ich dyrektorzy, kuratorium i rodzice 
uczniów. Ale pewnym wyzwaniom nigdy nie ma końca: remonty, zakup 
nowoczesnego wyposażenia, poszerzone zajęcia pozalekcyjne, malejąca 
ilość dzieci – zwłaszcza ten problem wymaga nowych rozwiązań organi-
zacyjnych. Jedno jest pewne: nasze dzieci uczą coraz lepiej wykształceni 
nauczyciele, a miasto dokłada do subwencji oświatowej prawie jej po-
łowę, żeby zapewnić szkołom jak najlepszy poziom pracy. Blaski i cie-
nie ciechanowskiej oświaty omawiano z udziałem dyrektorów miejskich 
placówek podczas branżowej komisji oraz 28 sesji Rady Miasta.

cówek oświatowych. – Troszczą się  
o uczniów, pracowników, powierzony 
im majątek, więc nie oczekuję od nich 
zrozumienia dla naszych ograniczeń 
finansowych, czy dogłębnej znajo-

mości dochodów i wydatków 
miasta. Natomiast z pewnym 
zdziwieniem przyjąłem wystą-
pienie Agnieszki Bukowskiej, 
radnej z najdłuższym stażem 
w Radzie, doskonale znają-
cej uwarunkowania, jakimi 
rządzi się gmina i jej finan-
se. Oczekiwałbym od radne-
go, który posiada taką wiedzę 
pełnej odpowiedzialności za 
słowa. Prezydent przytoczył 
postulaty radnej sprzed zale-
dwie godziny. – Usłyszeliśmy  
od pani, że trzeba przezna-

czyć kolejne 5 – 6 mln zł na budynek 
przy ul. Sienkiewicza, wybudować 
chodniki na ul. Przasnyskiej i Gru-
duskiej, zrobić parkingi pod blokami  
i jeszcze zaspokoić wielki głód miesz-
kaniowy. Gdybyśmy te 13 mln zł, które 
co roku dokładamy do naszych szkół 
zabrali oświacie, to zrealizowaliby-
śmy wszystkie pani postulaty. Chętnie 
dołożę i 23 mln, tylko proszę mi poka-
zać, z którego miejsca w budżecie za-
brać te 10 mln zł i z czego zrezygno-
wać. 

Radny Rabczewski krytykuje 
nauczycieli WF

Słowa krytyki padły też z ust Pawła 
Rabczewskiego. – Tegoroczne wyniki 
sportowe są w szkołach poniżej nor-
my. Warto, aby panowie dyrektorzy 
zwrócili uwagę swoim nauczycielom 
wychowania fizycznego, żeby zaczę-
li solidnie pracować. Będę propono-
wał ścisłe rozliczanie nauczycieli WF  
z wyników we współzawodnictwie  
szkół na etapie młodzieży szkolnej. 
Proponuję dać więcej godzin tym szko-
łom, które prowadzą SKS z prawdzi-
wego zdarzenia. Prezydent Waldemar 
Wardziński zajął wyraźne stanowisko:  
– Chcemy dać dzieciakom, młodzieży  
z naszych szkół możliwość aktywnego 
spędzania czasu i rozwoju fizycznego. 
Oprócz zajęć WF, mamy dodatkowe 
godziny w ramach SKS-ów oraz spor-
towe zajęcia pozalekcyjne z elemen-
tami profilaktyki i dożywiania. Te za-
jęcia są opłacane. Jest problem, kto 
ma je prowadzić, o tym trzeba głośno 
mówić. Ale liczy się przede wszystkim 
dobra oferta dla naszych dzieci, a nie 
możliwość dorobienia dla paru osób. 

Wcześniej, podczas Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, radny 
Rabczewski skrytykował też stan 
szkolnej infrastruktury, również spor-
towej. Chyba pochopnie, bo obec-
ni na obradach dyrektorzy zgodnie  
i głośno zaprotestowali. – Uczę wie-
le lat, ale jeszcze nigdy nie praco-
wałam w tak dobrych warunkach.  
W ciągu kilku ostatnich lat naszą 
szkołę ocieplono, wymieniono okna, 
wyremontowano sale lekcyjne, mamy 
nową elewację i nowoczesne boisko 
o sztucznej nawierzchni. To mało? 
– zareagowała Elżbieta Wodzyńska, 
dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 przy ul. Powstańców Wielko-
polskich.

Ewa Blankiewicz

„Dziś kultura w mieście jest sponiewierana”. Jakie bulwersujące wydarzenie stało się powodem wypowiedzenia tak mocnych słów?  
Tak radny Stanisław Kęsik zareagował na powołanie Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”. Ośrodek powstaje w miejsce 
likwidowanego przez spółdzielnię Klubu „Zamek”. Zostanie zachowana dotychczasowa oferta klubu, miasto ma w planach jej rozszerzenie.

Nowa szansa dla ciechanowskiej kultury

Mimo wielu rozmów miastu  
i powiatowi nie udało się porozumieć  
w sprawie powołania wspólnej jed-
nostki kultury. – Dwa samorządy 
wspólnie decydowałyby o ofercie 
programowej, sprawach kadrowych, 
kwestiach modernizacyjnych. Placów-
ka pracowałaby na bazie obecnej sie-
dziby CKiSz, użyczonej na okres 15-20 
lat. Miasto miałoby wtedy możliwość 
zainwestowania w ten obiekt i zgodne-
go z prawem zamortyzowania swoich 
nakładów. Taka propozycja nie znala-
zła uznania w oczach radnych powiatu 
– zrelacjonował Waldemar Wardziń-
ski na ostatniej sesji Rady. Starostwo 
liczyło za to na zwiększenie dofinan-
sowania Centrum na dotychczaso-
wych zasadach, ale temu z kolei byli 
niechętni miejscy radni. – Zgodnie  
z sugestiami państwa radnych przed-

stawianymi na komisjach nie wyra-
ziłem zgody. Z rozmów z ludźmi cie-
chanowskiej kultury wiem, że Centrum 
potrzebuje gruntownych zmian – wy-
jaśnił prezydent.

Od 2005 r. oprócz wspófinanso-
wania wydarzeń kulturalnych mia-
sto przekazywało Centrum od 150  
do 160 tys. zł rocznie. W ocenie więk-
szości radnych te środki nie wpłynęły 
na poprawę oferty CKiSz dla miesz-
kańców Ciechanowa. – Nie mieliśmy 
pełnej wiedzy w zakresie tego jak te 
pieniądze są wykorzystywane, nie 
mieliśmy kontroli nad kwestią wydat-
kowania tych pieniędzy podatników. 
Ideałem byłoby, gdyby Centrum Kul-
tury prowadził samorząd powiatowy 
i miejski. Nie z naszej winy ta oferta 
została odrzucona – mówił Mariusz 
Stawicki, przewodniczący Komisji 

Kultury, Oświaty i Sportu, na wrze-
śniowej Komisji Rewizyjnej. – Pro-
pozycja utworzenia „Studia” w miej-
sce klubu „Zamek” jest następstwem 
oferty złożonej nam przez władze spół-
dzielni mieszkaniowej „Zamek”. Takie 
wystąpienie było popierane interpela-
cjami radnych, apelami mieszkańców 
i lokalnych mediów, żeby miasto ra-
towało dorobek klubu i nie dopuściło 
do powstania białej plamy na mapie 
kulturalnej Ciechanowa – wyjaśnił 
prezydent. – Jest to strata środków 
publicznych, rozdwojenie pewnych 
poczynań. Uważam, ze ten pomysł jest 
kiepski, że to początek dokładania ko-
lejnych pieniędzy z budżetu – stwier-
dził Stanisław Kęsik. – Myślę, że po-
winny być to pieniądze na Centrum 
Kultury i Sztuki, bez względu na to, 
kto tam dowodzi, jaka załoga – radny, 

który jest dyrektorem CKiSz, sugero-
wał polityczny kontekst uchwały.

„Studio” ma ruszyć od 1 stycznia 
2009r. Spółdzielnia bezpłatnie użycza 
miastu lokal przy ul. Pułtuskiej 20a. 
Zostanie zachowana dotychczaso-
wa oferta klubu „Zamek”, miasto ma  
w planach jej rozszerzenie. – Ma to 
być lokalny ośrodek edukacji kultu-
ralnej dla dzieci z naszych osiedli, na 
to kładziemy nacisk. Ta inicjatywa nie 
ma za zadanie konkurować z CKiSz. 
Gdyby tak było, to przeznaczyliby-
śmy na „Studio” nie 165 000 zł, tylko  
1 650 000 zł – mówił W. Wardziński.

Za utworzeniem Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STU-
DIO” opowiedziało się 13 radnych, 
przeciw głosowało 3 z CBUW, 5 rad-
nych PiS wstrzymało się od głosu.

Ewa Blankiewicz

www.um.ciechanow.pl
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i chodników z betonowej kostki, usta-
wiono 1470 m krawężników i zamonto-
wano 175 m barier ochronnych wzdłuż 
rowu odwadniającego.

Widno w drodze do szkoły
Zakończyła się budowa oświetle-

nia drogi pomiędzy Szkołą Podstawo-
wą Nr 4 i ul. Szwanke. Wybudowano 
tu 125 m nowej linii kablowej i posta-
wiono 4 słupy oświetleniowe z ener-
gooszczędnymi lampami. Droga dzie-
ci do szkoły stała się bezpieczniejsza.

Grota Roweckiego  
w budowie

Pełną parą idzie bu-
dowa ul. Grota Rowec-
kiego. Powstaje tu jezdnia  
o szerokości 6 m, chod-
niki, 27 miejsc parkingo-
wych (w tym dwa miejsca 
dla osób niepełnospraw-
nych). Wykonujący inwe-
stycję Zakład Robót In-
żynieryjno-Drogowych 
KAMIBUD z Ciechanowa 
planuje zakończyć prace 
do 19 grudnia.

Ruszy    
modernizacja kolektora

Jeszcze w tym roku rozpocznie się 
modernizacja kolektora deszczowego 
wraz z separatorem substancji ropo-
pochodnych dla zlewni w ul. Wojska 
Polskiego. Przetarg na roboty wygrała 
ciechanowska firma Przedsiębiorstwo 
Robót Wodno-Inżynieryjnych „MEL-
WOBUD”, składając najkorzystniej-
szą ofertę spośród 4 firm startujących  
w przetargu. Zakończenie prac plano-
wane jest w 2010 roku.

A.G.

Koniec 
robót na 
Parkowej

M i e s z k a ń -
cy ul. Parkowej 
mogą się cie-
szyć równą na-
wierzchnią jezdni  
i estetycznymi 
chodnikami. Za-
nim do pracy 
przystąpili dro-
gowcy konieczne 

było wycięcie 11 
drzew kolidujących  
z inwestycją oraz prze-
budowanie sieci gazo-
wej przebiegającej w 
pasie drogowym. Na 
Parkowej zbudowa-
no ponad 220 m ka-
nalizacji deszczowej, 
1800 m2 nawierzchni 
bitumicznej, prawie  
2500 m2 nawierzch-
ni ulicy, wjazdów  

Zatoka służy już 
mieszkańcom

Zakończyła się budowa zatoki au-
tobusowej przy ulicy Krasińskiego. 
Odsunięcie przystanku od skrzyżowa-
nia znacznie poprawiło bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. Wykonanie 
zatoki musiało zostać poprzedzo-
ne przebudową kolidujących z in-
westycją sieci telekomunikacyjnych 
i energetycznych. Wybudowano tu 
mur oporowy na granicy z sąsiednią 
działką, ustawiono 61 m betonowych 
obrzeży, ułożono 100 m2 nawierzchni 
chodnika z kost-
ki, zamontowa-
na została wiata 
przystankowa. 
Zatokę autobu-
sową utwardzo-
no betonem. Ro-
boty wykonał 
Zakład Budow-
nictwa Usługo-
wo-Handlowego 
„PASIKONIK”  
z Ciechanowa. 

Nowy 
chodnik  
na Kargoszynie
W ekspresowym tempie do-

biegła końca budowa chodników 
w ulicy Krasińskiego, jednej z naj-
dłuższych ulic osiedla Kargoszyn. 
Ustawiono tu 1039 m betonowych 
krawężników, 283 m obrzeży, wy-
budowano 1495 m2 chodników  
z kostki oraz 314 m2 wjazdów  
na posesje. Naprawiono także  
452 m2 nierównej nawierzchni istnie-
jącego parkingu.

W budowie plac na tyłach ul. Warszawskiej 10a

Pojemnik z piaskiem do posypywania alejek na Placu 
Jana Pawła II

Dobiegają końca tegoroczne inwestycje

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Drogi  
pod stałym nadzorem

Łaskawy dla drogowców gru-
dzień pozwolił na wykonanie bie-
żących remontów gruntowych 
nawierzchni miejskich dróg. W os-
tatnim czasie wyrównane zostały 
ulice: Wiśniowa, Bema, Krubińska, 
Rzeczkowska (w pobliżu skrzyżo-
wania z ul. Armii Krajowej), frag-
menty Sygietyńskiego i Bema, 
Wędkarska, Wrzosowa, Spacerowa  
i Łukaszewicza. 

Dodatkowe  
miejsca parkingowe

Betonową kostką utwardzony 
został plac i droga dojazdowa do 
budynku przy ul. Warszawskiej 10. 
Mieszczą się tam m. in. biuro strefy 
płatnego parkowania i miejska pra-
cownia urbanistyczna. Na utwar-
dzonym placu jest ok. 15 dodatko-
wych miejsc parkingowych.

Nowe drzewa  
na Pl. Piłsudskiego  

i Gostkowskiej
Na zlecenie Urzędu Miasta pra-

cownicy zieleni systematycznie do-
sadzają drzewka i krzewy, które 
mają upiększać nasze osiedla i ulice. 
W ostatnim czasie na pasażu mię-
dzy blokami naprzeciwko pomnika  
na Pl. Piłsudskiego uzupełniono bra-
kujące drzewka i krzewy. Część  

z nich wcześniej zosta-
ła skradziona albo bez-
myślnie zniszczona przez 
wandali. Miasto posadzi-
ło też 14 głogów wzdłuż  
ul. Gostkowskiej.

Pamiętajmy  
o odśnieżaniu

Miasto przygotowało 
się do najtrud-
niejszej dla kie-
rowców pory 

roku. Kiedy zima zawieje 
zamiecie Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych, które 
wygrało przetarg na utrzy-
manie miejskich ulic od  
1 listopada do połowy kwiet-
nia. Spółka będzie dbała  
o odśnieżanie oraz usuwanie 
lodu z nawierzchni gmin-
nych jezdni i chodników.  
Na terenie miasta stanęło  
ok. 40 pojemników na piasek 

do posypywania chodników i przejść. 
Tegoroczna zima do śnieżnych nie 
należy, ale przypominamy miesz-
kańcom o obowiązku odśnieżania  
i posypywania chodników przylega-
jących do ich posesji. Wywiązywa-
nia się z tej powinności zapisanych 
w Regulaminie utrzymania porząd-
ku i czystości pilnować będzie Straż 
Miejska. 

A.G.

Mieszkańcy ul. Krasińskiego mają 
estetyczny chodnik

Zatoka autobusowa na ul. Kraszewskiego Ul. Grota Roweckiego w budowie

Ul. Parkowa służy już mieszkańcom
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6 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 
świętowały cztery pary z Ciechanowa. 

Państwo Jadwiga i 
Kazimierz Giranowscy 
pobrali się w 1958 roku. 
Przez lata zajmowali się 
prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego. Pani Jadwi-
ga urodziła się w 1937 r. 
w Radomce, a pan Kazi-
mierz w 1935 r. w Wierz-
bowie. W swojej rodzimej 
miejscowości był gospo-
darzem straży OSP. Para 
wychowała 4. dzieci i do-
czekała się 12. wnucząt. 

Państwo Krystyna i Bonawentura Morawscy zawarli związek małżeń-
ski 13 sierpnia 1956 roku. Pani Teresa urodziła się w 1936 r. w Rembowku. 
Pracowała w ciechanowskim Przedsiębiorstwie Skupu Owoców i Warzyw,  
a następnie w Powiatowym oraz Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdziel-
ni. Pan Bonawentura urodził się w 1927 r. w Woli Wierzbowskiej. Pracował 

w Powiatowym Związ-
ku Gminnych Spółdzielni,  
w Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej, w Urzę-
dzie Wojewódzkim oraz  
w Wojewódzkim Zarządzie 
Inwestycji Rolniczych. 
Został odznaczony m.in. 
Złotym i Srebrnym Krzy-
żem Zasługi oraz Krzyżem 
Armii Krajowej. Małżon-
kowie zostali obdarzeni  
3. dzieci i 4. wnukami. 

Państwo Domicella i Jan Kocięccy związali się ze sobą w 1958 roku. 
Pani Domicella urodziła się  
w 1936 r. w miejscowości 
Bieńki-Bucice. Pracowała  
w Telekomunikacji Polskiej 
w Ciechanowie. Pan Jan naj-
pierw udzielał się zawodowo 
w górnictwie, później podjął 
pracę w Rejonowym Urzędzie 
Telekomunikacji. Jego ostat-
nim miejscem pracy była Te-
lekomunikacja Polska. Para 
ma 3. dzieci i 7.  wnucząt. 

Grażyna i Roman Majowie w sakramentalnym związku są od 1958 roku. 
Oboje pochodzą z Radomia. Pani Grażyna urodziła się w 1936 r. Ukończyła stu-
dia na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej. Była kierownikiem re-
feratu technicznego oraz inspektorem nadzoru w PKP Odział Drogowy w Ciecha-
nowie i Warszawie. Otrzymała Złota Odznakę Przodującego Kolejarza oraz Złoty 
Krzyż Zasługi. Pan Roman urodził się w 1933 r. Jest absolwentem Akademii Me-
dycznej w Poznaniu. Z wykształcenia chirurg. Pracował w Szpitalu Powiatowym  

w Radomiu, a po 
przeprowadzce do 
Ciechanowa w Spe-
cjalistycznym Szpi-
talu Wojewódzkim. 
Za swoją pracę został 
uhonorowany od-
znaką Zasłużonego 
Pracownika Służby 
Zdrowia oraz odzna-
czeniem za zasługi 
dla Województwa 
Ciechanowskiego. 
Para doczekała się 
syna i 2. wnucząt.       

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy 
gratulacyjne. Prezydent Waldemar Wardziński wręczył im pamiątkowe płasko-
rzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na kolejne wspólne lata.                                        red.

M. Zalewski i jego prace

Ciechanowskie stoisko. Od lewej: C. Chodkowski, J. Omieciński, J. Szymańczyk i gość R. Kosecki

Wystawa Euro 2012

Jednym z elementów programu 
wystawy była prezentacja centrów 
pobytowych, które zostały zakwali-
fikowane do ścisłej czołówki. Wśród 
44 wytypowanych miast swoją ofertę 
przedstawił samorząd Ciechanowa. 
Stoisko cieszyło się dużym zainte-
resowaniem dziennikarzy praso-
wych i stacji telewizyjnych. Wśród 
licznych odwiedzających ciechanow-
skie stoisko byli Minister Mirosław 

W dniach 25 i 26 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie odbyła się konferencja połączona z wystawą poświęconą 
przygotowaniom do Euro 2012. Patronami wystawy byli Minister 
Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki i Minister Infrastruktu-
ry Cezary Grabarczyk. Urząd Miasta Ciechanów zaprezentował 
swoją wizję centrum pobytowo-treningowego. 

Drzewiecki i przedstawiciele Sejmo-
wej Komisji Sportu. Oferta naszego 
miasta wraz z planami rozbudowy 
infrastruktury sportowej spotkała się 
z dużym uznaniem.

Wystawa była również okazją do 
wymiany doświadczeń oraz dyskusji 
o sposobach finansowania i wyborze 
właściwego wykonawcy planowanych 
inwestycji sportowych.

red.

Czy Ciechanów ma szan-
sę stać się „Miastem Sztuki”? Po 
udanym projekcie „Wieża sztu-
ki” – ożywienia światłem wieży 
ciśnień przy ul. Płockiej – to ko-
lejny udany pomysł Marka Za-
lewskiego. Ten niestrudzony 
animator lokalnej kultury, wicedy-
rektor Centrum Kultury i Sztuki, 
ale przede wszystkim artysta rzeź-
biarz, malarz, prowadzący „Gale-
rię „C”, dzięki inwencji twórczej  
i społecznemu zacięciu gromadzi 
wokół swoich śmiałych inicjatyw 
coraz więcej osób. Ostatnio za-
wdzięczamy mu zorganizowanie  
w naszym mieście rzeźbiarskie-
go Festiwalu 
Sztuki Drze-
wo Drewno i 
poplenerowej 
ekspozycji oraz 
wystawy prac 
„Rysunek New 
York 98” zna-
komitej artyst-
ki Barbary Fa-
lender. Już za 
2 miesiące, 20 
lutego 2009 r., 
na wernisażu w 
Galerii „C” każ-
dy będzie miał 

Miasto sztuki, czyli wszystkie 
pomysły Marka Z.

szansę pokazać swój sposób na 
uczynienie z Ciechanowa miasta 
sztuki. Twórcy najlepszych pro-
jektów otrzymają nagrody. Zdecy-
duje vox populi – zwycięzców wy-
łonią w głosowaniu odwiedzający 
wystawę. – Mam w zanadrzu wiele 
już skonkretyzowanych pomysłów 
– mówi Marek Zalewski. Z pew-
nością zobaczymy je na wystawie. 
Niektóre artysta zdradził prezy-
dentowi Waldemarowi Wardziń-
skiemu. – Jestem pod wrażeniem 
– przyznaje prezydent. – Warto 
znaleźć środki, żeby te projekty 
zrealizować.

E.B.

50 lat wspólnej drogi przez życie…
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W akcję wspieraną przez Urząd 
Miasta zaangażowały się spółki miej-
skie: PUK (właściciel schroniska) oraz 
ZKM (fundator przejazdów autobuso-
wych). 5 grudnia 190. lokatorów przy-

tuliska odwiedziło około 1000 Mi-
kołajów z ciechanowskich szkół  
i przedszkoli oraz pobliskich gmin. 
W tym roku zwierzętom pomogły: 
Miejskie Przedszkola Nr 1, 6, 8  
i 10, Szkoły Podstawowe Nr 3, 4, 
5, 6, 7, Społeczna Szkoła Podsta-
wowa STO, Gimnazja Nr 1, 2, 3  

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– STYCZEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 3. I. godz. 18.00 – Koncert Nowo-
roczny ,,Z batutą i humorem” /Hala 
Sportowa przy ul. Kraszewskiego 8/ 
• 17. I. godz. 18.00 – koncert nowo-
roczny Gala’2009 /sala widowisko-
wa CKiSz/
• 30.I. godz. 19.00 – Ciechanow-
ska Scena Muzyczna. Wystąpią ze-
społy: Cukier, Josy, Bimber Poland  
/Kawiarnia Artystyczna/

• do 20.I – malarstwo Urszuli Mi-
chalskiej /Galeria „C”/
• 23.I godz. 17.00 – wernisaż wysta-
wy malarstwa Zbigniewa Twardow-
skiego /Galeria „C”/ 
• I – wystawa poplenerowa I Ogólno-
polskiego Pleneru im. A. K. F.  Krze-
mińskiego /Dworek A. Bąkowskiej  
w Gołotczyźnie/ 
• I – „Kultura drobnoszlachecka na 
dawnych pograniczach Rzeczypo-
spolitej” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
• I – „Dobra uratowane – najciekaw-
sze nabytki 35-letniej działalności 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej  
/budynek główny/
• I – wystawa poplenerowa III 
Ogólnopolskiego Pleneru Ma-
larskiego zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Pracy Twór-
czej /MBP – Filia Nr 1 przy  
ul. Kicińskiego 21/23/

• 19-30.I – „Ferie z książką” – zaba-
wy i konkursy /wszystkie oddziały 
Miejskiej Biblioteki Publicznej/
• 20.I godz. 17.00 – odczyt poświę-
cony Aleksandrowi Świętochow-
skiemu w 60. rocznicę urodzin pi-
sarza /Dworek A. Bąkowskiej  
w Gołotczyźnie/                    

oprac. K.D.

Spotkania

Samorządu Miasta ciechanów
gazeta

1570 kg suchej karmy, 1380 kg kaszy, makaronu i ryżu, 360 kg 
puszek z jedzeniem, 2 worki chleba oraz koce i miski – to rekordo-
wy bilans Mikołajek przeprowadzonych po raz 12. w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Pawłowie. 

W magazynie półki uginają się od zebranej karmy 
dla zwierząt

W Mikołajki młodzież chętnie odwie-
dziła psy przebywające w schronisku

Wystawy

Ruszyła 9. edycja 
edukacyjnego 

konkursu plastycznego 
„Bezpieczeństwo dla 

Wszystkich”

Do konkursu mogą się zgłaszać 
klasy ze szkół podstawowych z ca-
łej Polski. Główną nagrodą jest wy-
cieczka dla całej klasy do Francji 
oraz udział w ogólnopolskiej billbo-
ardowej kampanii reklamowej. Za-
danie konkursowe polega na przy-
gotowaniu plakatu w formacie A3, 
ilustrującego hasło „Bezpieczna droga  
do szkoły”. Uczestnicy mają pełną 
dowolność wyboru techniki plastycz-
nej.Autorzy siedmiu najlepszych 
plakatów będą rywalizować o nagro-
dę główną podczas finału konkursu  
w Warszawie. Zwycięska klasa sta-
nie się reprezentantem naszego kraju  
w międzynarodowym Finale  
we Francji. Termin nadsyłania prac 
upływa 1 marca 2009. Szczegóły 
na stronie www.bezpieczenstwo.re-
nault.pl. 

Wigilia w Trzciance
Z okazji zbliżających się świąt 

Bożego Narodzenia uczniowie Gim-
nazjum Nr 2 jak co roku odwiedzili 
bezdomnych w ośrodku Trzciance. 
16 grudnia przy świątecznym stole 
zasiadło ok. 50 osób, z których więk-
szość to osoby starsze i poruszające 
się na wózkach inwalidzkich. Wśród 
uczestników nie zabrakło przedsta-
wicieli miejscowej społeczności.  
Po przybliżeniu świątecznych trady-
cji przyszedł czas na życzenia, wspól-
ną wieczerzę i kolędowanie. Tego 
typu spotkania odbywają się od 9 lat. 
Przygotowaniem tegorocznej Wi-
gilii zajęli się uczniowie kl. Ia, IIIg, 
Szkolny Klub Europejczyka oraz sa-
morząd uczniowski, pod opieką na-
uczycielek: Małgorzaty Jaskulskiej, 
Małgorzaty Górskiej i Agnieszki Wy-
żykowskiej.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Jasełka dla samorządowców
27 listopada sze-

ściolatki z Miejskie-
go Przedszkola Nr 10 
wprowadziły w świą-
teczny nastrój uczest-
ników obrad sesji 
Rady Miasta Ciecha-
nów prezentując ja-
sełka bożonarodze-
niowe przygotowane 
pod kierunkiem na-
uczycielek Marzeny 
Klickiej i Małgorzaty 
Grabowskiej. Malu-
chy zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. Każdy 
przedszkolak dostał czekoladę. Na 
zakończenie dzieci złożyły wła-

Dzieci pamiętały o psich sierotach 

i 4, Gimnazjum TWP, Społeczne Gim-
nazjum STO, I i II LO oraz uczniowie 
pobliskich miejscowości – Szulmie-
rza, Niedzboża, Gąsocina i Żuromina. 
Swój wkład wniosły też osoby pry-

watne, któ-
rym psi los nie 
jest obojętny. 
– Przekaza-
ne dary uzu-
pełnią zimo-
we pożywienie 
zwierząt – za-
pewnia Grze-
gorz Kobyłec-
ki, gospodarz 
schroniska.

red.

15 grudnia w Klubie ,,Zamek” Urząd Miasta zorganizował spo-
tkanie choinkowe dla dzieci z terenu Ciechanowa uczęszczających 
do świetlic socjoterapeutycznych. W programie znalazło się wiele 
atrakcji. Były jasełka, konkurs na najdłuższy łańcuch, dekorowanie 

choinki, turniej na temat zna-
jomości tradycji świątecz-
nych. Najmilszym akcentem 
było spotkanie z Mikołajem  
i wręczenie podopiecznym  
140 pokaźnych paczek. W spo-
tkaniu uczestniczył zastępca 
prezydenta Cezary Chodkow-
ski, który przekazał dzieciom 
upominki.                        red.

Choinka w Klubie „Zamek”

dzom miasta świąteczne i noworoczne  
życzenia oraz wręczyły własnoręcznie 
wykonane aniołki.                                              

red.
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miejsce wśród publicznych ciecha-
nowskich szkół podstawowych. Dla 
podwyższenia kwalifikacji ukończy-
ła kurs komputerowy i kurs zarządza-
nia oświatą. Uczestniczyła w wielu 
warsztatach doskonalących umiejęt-
ności pedagogiczne i metodyczne  
w zakresie nauczania języka polskie-
go. Obecnie jest uczestniczką kur-
su kwalifikacyjnego „Wychowanie  
do życia w rodzinie”.

Dotychczasowa praca Anny La-
chowskiej została doceniona licznymi 
dyplomami oraz kilkoma nagrodami 
dyrektora szkoły, a także Nagrodą Pre-
zydenta Miasta Ciechanów (2007 r.).

red.

Prace archeologiczne na dziedzińcu zamku. Tu od 
dawna powinny być wykopy budowlane

Od początku swej pracy zawodo-
wej aktywnie współpracuje z organi-
zacjami i instytucjami ciechanowski-
mi działającymi na rzecz dzieci oraz  
redakcjami lokalnych mediów. Od 
kilku lat z zaangażowaniem działa na 
rzecz WOŚP i Fundacji „Nasz dom”. 
Jest propagatorem działań ekologicz-
nych, m.in. koordynuje zbiórkę baterii  
i makulatury oraz akcję „Sprzątanie 
Świata”. Aktywnie przyczyniła się do 
uzyskania przez szkołę w 2005 r. tytu-
łu „Szkoła z klasą”.

Była opiekunem gazetki szkolnej 
wyróżnionej przez Biuro Ciechanow-
skiego Konsorcjum Zdrowia. Obecnie 
Anna  Lachowska koordynuje uczest-
nictwo szkoły w programie „Szkoła 
bez przemocy”, ogólnopolskiej kam-
panii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz 
wdrażanie rządowego programu „Bez-
pieczna i przyjazna szkoła”. W 2002 
roku w SP Nr 4 został wprowadzony 
program „Ciechanów – moja mała oj-
czyzna” autorstwa A. Lachowskiej.

Nauczycielka wdraża nowator-
skie metody nauczania i wychowania 
w klasach IV-VI, co przynosi efekty. 
Uczniowie SP Nr 4 zajęli pierwsze 

Z  cyklu „Nauczyciel miesiąca” 

Anna Lachowska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka ję-

zyka polskiego z szesnastoletnim stażem pracy. Od 2005 r. pełni 
funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4. Jest nauczycie-
lem dyplomowanym.

A. Lachowska o swojej pracy…
Lubię kontakt z dziećmi, bo są zawsze pełne radości i optymizmu;  
są spontaniczne, czasami niepokorne i czupurne (te dzieci stanowią wyzwa-
nie); czasami zagubione, nieporadne, a czasami mające jasno określony cel. 
Ważne jest nawiązanie kontaktu z każdym dzieckiem, a przecież ile dzieci, 
tyle charakterów. To sprawia, że moja praca ze względu na ciągłe kontakty  
z ludźmi jest tak ciekawa i czasami nieprzewidywalna.

W pracy z uczniem nie wolno popadać w rutynę, być niekonsekwent-
nym i zapominać, że też kiedyś chodziło się do szkoły.

Najbardziej boli mnie, gdy słyszę o nieszczęściach, które spotykają 
dzieci w rodzinnych domach. Informacje o katowanych dzieciach nieodmien-
nie mną wstrząsają. Wydaje się, że niektórzy rodzice nie doceniają daru, który 
otrzymali.                                                                                                     red.

Wolontariusze wyróżnieni w tym 
roku przez prezydenta Ciechanowa: 
Ryszard Sobotko, Bożena Antoszew-
ska, Martyna Bachorska, Elżbieta Ba-
ranowska, Agnieszka Brzozowska, 
Irena Geryszewska, Aneta Hajduk, Łu-
kasz Jakubiak, Anna Konarska, Edy-
ta Lewińska, Władysław Majewski, 
Piotr Michalak, Katarzyna Morawska, 
Robert Oczyński, Katarzyna Rutkow-
ska, Katarzyna Smosarska, Monika 
Wojdowska, Zofia Zimnowoda, Ewe-
lina Żórawska, Marek Żórawaski, Be-
ata Jakubiak (koordynatorka), Edyta 
Kocienda, Anna Mierzejewska, Joanna 
Gralczyk, Daniel Skowron, Magdale-

na Rzepkowska, Martyna Szpojankow-
ska, Cezary Podgórski, Olga Zgrzeb-
ska, Monika Siemiątkowska, Agnieszka 
Szalast, Małgorzata Adamiak, Kata-
rzyna Kołakowska, Anna Morelowska, 
Agnieszka Górska (koordynatorka), 
Krystyna Buraczewska, Jan Buraczew-
ski, Zofia Benbenkowska, Krzysztof 
Benbenkowski, Noemi Benbenkowska, 
Mariusz Olszewski, Radosław Witkow-
ski, Anna Chodupska, Paweł Krystkie-
wicz, Jolanta Felba, Sylwia Kantorska, 
Katarzyna Buraczewska, Dorota Bura-
czewska, Anna Buraczewska, Weronika 
Kosińska, Elżbieta Bartczak, Małgorza-
ta Bartczak (koordynatorka). red.

Zarażeni wolontariatem
Ciechanowscy wolontariusze to ludzie w różnym wieku. Są wśród 

nich studenci z Zespołu Medycznych Szkól Policealnych, członko-
wie Chrześcijańskiego  Stowarzyszenia Dobroczynności i ochotnicy 
współpracujący z MOPS-em. Często to cale rodziny. Pracę wolonta-
riuszy koordynują: Agnieszka Gorska, Małgorzata Bartczak i Beata 
Jakubowska.   

Warto! Szczególnie po wysłu-
chaniu uzasadnienia wyroku Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie, który działalność 
prawną Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego podsumował 
krótko – to było bezprawie! Sąd, jak 
wiemy, uchylił dwie decyzje General-
nego Konserwatora Zabytków – To-
masza Merty wstrzymujące realiza-
cję rewitalizacji zamku. Sąd nakazał 
zwrot kosztów procesowych na rzecz 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej  
w Ciechanowie. Ale kto zwróci zmar-
nowany czas – dwa lata opóźnienia  
w inwestycji? Kto zwróci straco-
ne 2 miliony zł z funduszy samorzą-
dowych, które zostały prze-
sunięte z tematu: „Zamek  
w Ciechanowie”, na inną in-
westycję? Kto przywróci do-
bre imię autorowi projektu, 
który swoich racji musi do-
chodzić w arbitrażu stowarzy-
szenia architektów? Kto zła-
godzi podziały, które kształt 
projektu uwypuklił? W Pol-
sce Ciechanów stał się sławny  
z dwóch powodów: jako miej-
sce urodzenia Dody i awantu-
ry o zamek. Czy o taki prestiż 
miasta chodziło? Dyskusja  
z jakości projektu przerodziła 
się w awanturę polityczną. Tych fak-
tów nie warto przypominać, może – 
nareszcie, nie warto...

Załóżmy, że cele oponentów były 
szlachetne – nie każdemu może się po-
dobać koncepcja współczesnej aran-
żacji Domu Dużego i Małego, tylko 
dlaczego stało się to tak późno, po 
zamknięciu prawnej drogi realizacji 
projektu i po uzyskaniu przez inwe-
stora wszelkich niezbędnych pozwo-
leń. Gdzie był wówczas Generalny 
Konserwator Zabytków? Mam wra-
żenie, że zamek stał się wygodnym 
pretekstem do zyskania popularności  
za wszelką cenę. Dla kilku, może kil-
kunastu osób, z których tylko niewiel-
ka część pochodzi i mieszka w Ciecha-
nowie. 

Czy warto przytaczać początko-
wo entuzjastyczne opinie później-
szych przeciwników rewitalizacji? 
Wystarczy zajrzeć na odpowiednie 
strony internetowe. Dlaczego tak póź-
no ujawnili się genialni architekci, 
którzy zamek chcieli odbudowywać  
z opisów pochodzących z XVI w.?  
Za taki blamaż każdy historyk ar-
chitektury i historyk sztuki powi-
nien otrzymać anty Nobla. Przecież 
to „chciejstwo” historyczne wyszło  
z mody już w XIX w. z koszmarnym 
neogotykiem, kompilacją wszystkich 
stylów. Załóżmy, że zamek można 
by było odbudować w proponowa-
nym, bajkowym kształcie, to dlacze-

Ciechanów chce mieć  
ożywiony zamek

Setki stron papieru zapisano o rewitalizacji Zamku Książąt Ma-
zowieckich w Ciechanowie. Media żywiły się tym tematem przez pra-
wie trzy lata. Sprawa, która dla pomysłodawców i inwestorów pro-
jektu, z początku wydawała się prosta, stała się przeraźliwie długą  
i wyczerpującą walką. Walką o realizację projektu. Czy warto było?

go Generalny Konserwator chciał 
całkowicie zamknąć drogę do rewita-
lizacji? Przecież słynne stwierdzenie 
o wystającym ponad mury dwuspado-
wym dachu, który „drastycznie zmie-
ni wizualny odbiór zamku utrwalony  
w świadomości społecznej” całkowi-
cie przekreślał „historyczną” koncep-
cję. Kto widział stropodachy w śre-
dniowieczu?

Zamek w swym obecnym kształ-
cie jest, w co najmniej 50% wytwo-
rem myśli współczesnych architektów 
z Pracowni Konserwacji Zabytków, 
którzy go w latach 70. i 80. XX w. 
odbudowywali i murarskiej inwencji 
ciechanowskich strażaków z począt-

ku tego wieku. Nawet słynny, średnio-
wieczny bruk w dużym stopniu jest 
swobodną rekonstrukcją, co dobitnie 
wykazały ostatnie badania archeolo-
giczne. Najcenniejsza, północna ścia-
na zamku, z widocznymi licznymi 
wątkami przebudowań i przekształceń 
Domu Dużego jest tak krucha, że nie 
wytrzymałaby betonowej pseudohisto-
rycznej konstrukcji. Czy z tego faktu 
też zdawali sobie sprawę obrońcy za-
bytku? Najczęściej i najgłośniej wy-
powiadali się w sprawach zamku fa-
chowcy od wszystkiego, a szczególnie 
od architektury i ochrony zabytków. 
Część z nich znała zamek jedynie z li-
teratury i zdjęć w czasopismach. Swo-
je osądy opierali na fałszywych, cza-
sami wręcz kłamliwych doniesieniach 
prasowych i telewizyjnych. Czy taki 
ma być prawdziwy obraz „meryto-
rycznej” dyskusji?

Ten tekst, składający się w dużej 
mierze z pytań, jest zgodny z moimi 
własnymi przemyśleniami i opinią na 
temat zaistniałego „problemu zam-
kowego”. Wiem, że dyskusja się nie 
skończy, że prawo mało znaczy dla 
niektórych, że szykowane są działa 
masowego rażenia. Normalne Termo-
pile, tylko w imię jakich racji? Czy-
ich racji? Społeczeństwa Ciechanowa, 
Polski, świata?! Ciechanów chce mieć 
ożywiony, piękny zamek spełniający 
funkcje kulturalne, naukowe i tury-
styczne. To wszystko.

Marek Janusz Piotrowski



Stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1 m2 
powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 3,90 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 
1 m2 powierzchni

2. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 18,16 zł od 1 m2

 
powierzchni użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej 

e) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,27 zł  
od 1 m2 powierzchni użytkowej

- garaże wolnostojące – 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
- budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 – 3,20 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej 

3. od budowli – 2 % ich wartości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części oraz grunty, stanowiące własność osób ociemnia-

łych, u których  stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności i z którymi nie 
zamieszkują wspólnie małżonkowie lub dorosłe dzieci posiadające własne źró-
dło utrzymania, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

b) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność /współwłasność/ 
Gminy Miejskiej Ciechanów, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób 
prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej,  
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych.

Stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie       – 570 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie       – 790 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton        – 880 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub  
z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu: 

a) o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton    –   914 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton      –   944 zł
b) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton    –   944 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton    – 1120 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton      – 1160 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton    – 1112 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton    – 1830 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton      – 1848 zł
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezd-

nych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton   – 1024 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton     – 1380 zł
b). o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton   – 1056 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton   – 1742 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton     – 1768 zł
c). o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton  –  1224 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton  –  2196 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton    –  2626 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdu:

a) od 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie    –    684 zł
b) powyżej 5,5  tony do 9 ton  włącznie   –  1024 zł
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton   –  1364 zł
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5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używa-

nia łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdu:

a). o liczbie osi – dwie 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton  –  1368 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton    –  1560 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton    –  1450 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                         –  1906 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:

a). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton       –  1612 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton                                           –  2072 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton        –  2028 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                             – 2682 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego – 346 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawiesze-
niem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdu:

a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton  –    334 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton    –    354 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton  –    540 zł  
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton  –    940 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton    –  1270 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton  –    746 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton    –  1044 zł

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,  
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym po-
siadają dopuszczalną masę całkowitą:

a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton  –    424 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton    –    622 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton  –    638 zł 
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton  –  1426 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton     –  1878 zł
c). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton  –  1042 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton    –  1414 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc      –    430 zł
b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc    –    812 zł
c) powyżej 30 miejsc     –  1786 zł

Podatek rolny
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego  

– 40 zł za 1dt. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 100 zł, natomiast 
podatek rolny z 1 ha fizycznego 200 zł. Przy zastosowaniu maksymalnej ceny 
żyta (55,80 zł za 1 dt) podatek z 1 ha przeliczeniowego wyniósłby 139,50 zł,  
a z ha fizycznego 279 zł. Mimo znaczącej obniżki ceny żyta wysokość podatku 
rolnego wzrosła o 2,56% w stosunku do wysokości podatku rolnego w 2008 r.

Podatek leśny
Cena sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego 

– 152,53 zł za 1 m3. Podatek leśny w 2009 r. wynosi 33,56 zł.

Opłata od posiadania psów
Roczna stawka podatku wynosi: 
–  od pierwszego posiadanego psa    –  42 zł
–  od każdego następnego     –  21 zł
Zwolnieniu z opłaty od jednego psa podlegają: członkowie personelu przed-

stawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osoby o znacznym stop-
niu niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzące samodzielnie 
gospodarstwo domowe oraz podatnicy podatku rolnego z tytułu posiadania nie 
więcej niż dwóch psów. Opłatę od posiadania psów należy uiścić do 31 marca.
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Promyk drugi na Mini Warsaw Cup 
W dniach 21-22 listopada na obiektach AWF Warszawa odbyły się Między-

narodowe Mistrzostwa Warszawy Dzieci, Młodzików oraz Juniorów Młodszych 
w Taekwondo Olimpijskim. W turnieju wystartowało około 270 zawodników 
z Polski oraz Białorusi. Dobry występ zanotowali zawodnicy ciechanowskie-
go Promyka, którzy w klasyfikacji drużynowej wywalczyli II miejsce. Pierwsze 
miejsce zajął klub z Witebska, a trzecie – klub KS Taekyon Sierpc.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Lublinie
Zawodnicy 

LKS Matsogi 
Ciechanów od-
notowali kolej-
ny dobry wy-
stęp, tym razem 
w dniach 21-
23 listopada w 
Międzynarodo-
wych Mistrzo-
stwach Pol-
ski w Lublinie.  
W turnieju wy-
startowało 196 
z a w o d n i k ó w 
32 klubów z 9 

państw. Srebrny medal zdobyła ciechanowianka Ilona Omiecińska (AWF War-
szawa). Magdalena Kosobudzka (AWF Wrocław) po zaciętym pojedynku wy-
walczyła brąz w walkach do 58 kg. W walkach do 63 kg Paweł Szwejkowski (na 
zdjęciu) zdobył brązowy medal, a w układach II dan – srebrny. W tej samej kate-
gorii Piotr Szwejkowski był trzeci. Wśród juniorek Klaudia Kołdras (Gimnazjum  
Nr 4) w walkach do 60 kg zdobyła brązowy medal. Druga nasza juniorka Eweli-
na Korzybska zajęła 5-6 miejsce. W walkach do 63 kg kolorowych pasów srebr-
ny medal zagwarantował sobie Kamil Czajkowski. W walkach do 80 kg brąz 
przypadł w udziale Michałowi Rząsińskiemu. Podczas gali finałowej bracia Piotr 
i Paweł Szwejkowscy zademonstrowali swoje umiejętności techniczne w konku-
rencji walki tradycyjnej (pokazowej), za co otrzymali gromkie brawa.  

Trwają kwalifikacje do finałów Mistrzostw Polski Juniorów
W dniach 28-29 listopada w  Śremie rozegrana została I Runda Mistrzostw 

Polski Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. W turnieju, który był kwalifika-
cją do finałów Mistrzostw Polski 
w 2009 r., wystartowało ponad 
200 zawodników i zawodniczek. 
Wśród uczestników była 6-oso-
bowa reprezentacja TKKF Pro-
myk Ciechanów. W turnieju naj-
lepiej zaprezentował  się Hubert 
Tomaszewski (kategoria wagowa 
45 kg), który wywalczył drugie 
miejsce. Pierwsze walki elimi-
nacyjne wygrali też: Adrian Ma-
tuszewski, Michał Gulczyński  
i Natalia Maksymiuk.

15 medali dla „Orki”
W dniach 5-6 grudnia na basenie „Warszawianka –Wodny Park” rozegrane 

zostały Otwarte Mistrzostwa Warszawy młodzików i juniorów o puchar burmi-
strza Mokotowa. W zawodach wystartowali pływacy z ciechanowskiej „Orki”. 
Nasi zawodnicy wywalczyli 15 medali (2 złote, 4 srebrne i 9 brązowych). Naj-
większą ilość punktów zgromadziła Maja Dyjakowska (II miejsce w kategorii 
rocznika 1996). 

„Jurand” ósmy w lidze 
Wynikiem 31:28 zakończył się mecz ciechanowskiego „Juranda” z „Po-

gonią” Szczecin rozegrany 6 grudnia. Niestety nasi szczypiorniści przegrali  
13 grudnia ze Śląskiem Wrocław (28:30) i po 11. kolejce w lidze mężczyzn  
zajmują ósme miejsce.                                                                                      red.
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Wiadomości sportowe

Nagrodzeni trenerzy to: Michał 
Korzybski (Matsogi Ciechanów – Ta-
ekwon-do ITF), Bartosz Ostrowski 
(Mazovia Ciechanów – podnoszenie 
ciężarów), Dariusz Płoski (Promyk 
Ciechanów – Taekwondo Olimpij-
skie), Marek Sachmaciński (Mazovia 
Ciechanów – podnoszenie ciężarów). 

Nagrody I stopnia otrzymali: 
Anna Pepłowska (Mistrzyni Polski 
seniorek w Taekwondo Olimpijskim, 
brązowa medalistka Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski), Magdalena Ko-
sobudzka (Wicemistrzyni Europy 
w walkach do 60 kg w Taekwon-do 
ITF, Mistrzyni Polski Juniorek) oraz 
Anna Smosarska (Wicemistrzyni Mi-
strzostw Polski Seniorek, Mistrzyni 
MMP w podnoszeniu ciężarów). 

Nagrody II stopnia przypadły: 
Mariuszowi Rytkowskiemu (Mistrz 
Polski Seniorów w podnoszeniu cię-
żarów), Mateuszowi Lendzioszkowi 
(Mistrz Unii Europejskiej, brązowy 
medalista Mistrzostw Polski Senio-
rów w podnoszeniu ciężarów), Pio-
trowi Szwejkowskiemu (Mistrz Pol-
ski Seniorów w układach formalnych 
II dan w Taekwon-do ITF, III miejsce 
w walkach w Pucharze Świata), Pio-
trowi Pełce (Mistrz Polski Seniorów 
w technikach specjalnych Taekwonn-
do ITF, I miejsce w Pucharze Świata 
w technikach specjalnych). Nagrody 
III stopnia odebrali: Ilona Omieciń-
ska (Wicemistrzyni Polski Seniorek 

Nagrody dla sportowców
Prezydent Waldemar Wardziński przyznał tym roku nagrody  

18 najlepszym sportowcom i 4 trenerom. Najwyższe wyróżnienie 
przypadło w tym roku srebrnemu medaliście w podnoszeniu cięża-
rów Szymonowi Kołeckiemu oraz trenerowi lekkiej atletyki Witol-
dowi Suskiemu. 

w testach siły w Taekwon-do ITF,  
III m-ce w Pucharze Świata w wal-
kach), Dariusz Duda (Młodzieżowy 
Mistrz Polski w podnoszeniu cięża-
rów), Monika Olszewska (brązowa 
medalistka Mistrzostw Polski Senio-
rów w podnoszeniu ciężarów, Wicemi-
strzyni MMP), Sebastian Pawlikowski 
(brązowy medalista Mistrzostw Polski 
Seniorów w podnoszeniu ciężarów), 
Kamil Czajkowski (brązowy me-
dalista Mistrzostw Polski Seniorów  
w Taekwon-do ITF), Dariusz Sędzicki 
(brązowy medalista Mistrzostw Polski 
Seniorów w Taekwondo Olimpijskim, 
brązowy medalista MMP), Przemy-
sław Krajewski (najlepszy zawod-
nik Pierwszej Ligi piłki ręcznej, Król 
strzelców), Arkadiusz Niski (niepeł-
nosprawny Mistrz Polski Seniorów  
w wyciskaniu na ławce leżąc – po-
wyżej 100 kg), Andrzej Kamiński 
(niepełnosprawny Mistrz Polski Se-
niorów w wyciskaniu na ławce leżąc 
– powyżej 90 kg). Nagrody IV stop-
nia otrzymali: Szymon Tański (złoty 
medalista Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Taekwondo Olimpij-
skim), Natalia Kraszewska (złota me-
dalistka Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w podnoszeniu ciężarów). 
Listami gratulacyjnymi uhonorowani 
zostali: Arkadiusz Chełmiński, Woj-
ciech Gesek, Radosław Lisowski i Pa-
weł Rabczewski. 

red.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. obowiązywać będą nowe, 
zatwierdzone przez Radę Miasta stawki opłat za zaopatrzenie  
w wodę i odprowadzanie ścieków. Opłaty naliczane będą zgodnie 
z podziałem na taryfowe grupy odbiorców usług.

Dostarczanie wody
Właściciele lub zarządcy nieruchomości, placówki oświatowe, sklepy, 

hotele, szpital, urzędy, zakłady usługowe oraz inne instytucje które nie zuży-
wają wody do celów przemysłowych i produkcyjnych, odbiorcy wody tzw. 
„bezpowrotnie zużytej”, która nie jest odprowadzana do kanalizacji (podle-
wanie ogrodów) zapłacą 2,14 zł za m3 wody.

Odbiorców zakupujących wodę przeznaczoną na potrzeby produkcji m3 

będzie kosztować 2,16 zł.
Odbiorcy rozliczający się za pomocą abonamentu niezależnie od ilości 

zużytej wody zapłacą  5,51 zł miesięcznie.

Odbiór ścieków
Właściciele i zarządcy oraz inni posiadający tytuł prawny do nieruchomo-

ści zapłacą 4,04 zł/m3. Pozostali odbiorcy ścieków socjalno-bytowych: oświa-
ta (szkoły, przedszkola, żłobki), szkoły wyższe, publiczna służba zdrowia, 
urzędy, biura, obiekty sportowe będzie obowiązywać stawka 4,54 zł/m3. 

Dostawcy ścieków z zakładów przemysłowych i produkcyjnych oraz po-
zostali dostawcy ścieków tj. sklepy, hotele, zakłady usługowe i inni dostawcy 
ścieków bytowych lub mieszaniny ścieków bytowych ze ściekami przemy-
słowymi zapłacą 4,04 zł/m3.

Szczegółowe stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzenia ście-
ków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych dostępne są w treści Uchwa-
ły Nr 257/XXVIII/2008 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008  
w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dostępnej na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.um.ciechanow.pl podstrona Rada Miasta, zakładka Uchwały.

Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
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Gala Sportu

Z okazji Światowego Dnia Wolon-
tariusza 5 grudnia na Gali prezydent 
Waldemar Wardziński podziękował  
52 ciechanowskim wolontariuszom i 
ich koordynatorom. Za pracę na rzecz 
potrzebujących otrzymali dyplomy 
oraz upominki. Studenci Zespołu Me-

Święto Wolontariatu
dycznych Szkół Policealnych zapre-
zentowali program słowno-muzyczny 
„Dlaczego wolontariat?”, przygotowa-
ny pod kierunkiem Agnieszki Górskiej. 
Galę dowcipnie poprowadził Wojtek  
Gęsicki, który wraz z muzykami zapre-
zentował też swoje piosenki. 

8 grudnia w hali im. Ireneusza Pa-
lińskiego przy ul. Kraszewskiego od-
była się Gala Sportu z udziałem m.in. 
Mariusza Pudzianowskiego i Szymo-
na Kołeckiego. Waldemar Wardziński 
wręczył nagrody Prezydenta Miasta 
Ciechanów najlepszym ciechanow-

Cytat miesiąca
XXVIII sesja Rady Miasta. Wymian zdań między radnymi: trenerem ciężarow-

ców Pawłem Rabczewskim i niepełnosprawnym Andrzejem Rolbieckim. 
A.R.: – Kultura łagodzi obyczaje. Ja na przykład na koncercie Maksymiuka w nosa 
nie dostałem nigdy ani od Maksymiuka, ani od ludzi będących na koncercie. Sport jest 
różny, a to kilka trupów na meczu, a to jakieś uszkodzenie organizmu. Chyba wiesz 
Pawełku, że przez dźwiganie tych ciężarów biodra masz do wymiany tak, jak ja.
P.R.: Ale dobrze wyglądam.
A.R.: Ale biodra masz do wymiany tak jak ja.
P.R.: Ale nie ćwiczyłeś tak jak ja.
A.R.: Co innego ćwiczyłem …

Po nieco monotonnym koncercie 
Jaromiego Drażewskiego – „Jasia Fa-
soli polskiego bluesa”, wyczekiwa-
nych rytmach w wykonaniu zespołu 
Why Ducky? oraz zespołu Szulerzy 
(pierwszy raz na ciechanowskiej sce-
nie), do publiczności wyszła gwiaz-
da wieczoru. Mocny, o niespotyka-
nej barwie głos charakterystycznej 
artystki doskonale harmonizował  
z aranżacjami zespołu. Nostalgiczne, 
nastrojowe ballady bluesowo-soulo-
we, dotykające zakątków duszy i ży-
wiołowe, pełne temperamentu, radosne 

Face to face z bluesem
Tradycją stało się już, że w jedną z listopadowych nocy Ka-

wiarnia Artystyczna rozbrzmiewa bluesem. Gwiazdą tegorocznej,  
XXVII edycji „Bluesa na Dołku” była Wanda Johnson z USA. 

utwory – to było prawdziwe muzyczne 
przeżycie!                                    BZA

skim sportowcom oraz trenerom. Wi-
dzowie obejrzeli też występ zespołu 
Queens. Wypełniona po brzegi widza-
mi hala świetnie się bawiła. Organiza-
torami Gali byli Urząd Miasta, Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
MKS Ciechanów.

red.

Debiutanckie obrazy Urszuli 
Michalskiej (na zdjęciu) pokazano 
na najnowszej wystawie, otwartej  

Fantazje na płótnie

Sz. Kołecki z młodymi sportowcami

19 grudnia w Galerii „C”. Autorka 
prac jest ciechanowianką. Zawodowo 
zajmuje się dziennikarstwem. Maluje 

od 5 lat i robi to  
z czystego z za-
miłowania.  Jak 
sama wyznała, 
inspiracje czerpie 
z życia codzien-
nego. Ekspozycja 
obejmuje serię 
obrazów z wróż-
kami. W tym fan-
tazyjnym świecie 
często pojawia się 
motyw zabawki. 
Wystawa potrwa 
 do 20 stycznia.

red.

red.
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M. Bartczak  i W. Wardziński 

Studentki wolontariuszki

W. Gęsicki

Doskonale bawił się M. Pudzianowski

Słuchacze Zespołu Medycznych Szkół Policealnych

Dziewczyny z zespołu Queens Nagrodzeni trenerzy

Przyszłość polskiego sportu


