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stwie w szkole 
List otwarty Rady Rodziców Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 1
Parkowanie przy farze, czyli przykre 
konsekwencje pomysłowości 
Akcje miejskich strażników
Streetworking – oferta dla młodzieży   
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zarządy osiedli?
Kolejne 4 pary z Ciechanowa święto-
wały rocznice 50-lecia ślubu 
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca” – Han-
na Bonisławska z Miejskiego Przed-
szkola Nr 5
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Debata o sytuacji gospodarczej ciechanowskich firm
Szerzej na ten temat na str. 9

Ul. Armii Krajowej będzie poszerzona o dwie nitki

Inwestycje zaczynają się od potrzeb i wizji
Rusza kolejny miejski sezon in-

westycyjny. Prezydent Ciechanowa 
Waldemar Wardziński zapowiada 
wyjątkowo pracowity rok. Na razie 
zima okupuje place budów, ale w ra-
tuszu trwają procedury przetargowe, 
które mają wyłonić wykonawców 
ogromnych miejskich inwestycji. Po-
wstanie dokumentacja budowy pętli, 
która zrewolucjonizuje komunikację 
w mieście. Usprawni ją także nowa 
ulica w centrum miasta, która połą-
czy Strażacką z ul. 17 Stycznia. Re-
montu doczeka się zabytkowy ratusz, 
a Warszawska zacznie zmieniać się 
w elegancki deptak.

red.
O planowanych na ten rok miejskich 

inwestycjach i przetargach czytaj  
na str. 7

Budżet za 134 mln zł
Projekt budżetu uchwalony przez radnych na grudniowej se-

sji Rady ustala dochody Ciechanowa w wysokości 106,7 mln zł, 
a wydatki na poziomie 134,6 mln zł. Nakłady ma inwestycje sta-
nowią prawie 33% wszystkich wydatków miasta. Szacuje się je 
na poziomie 44,6 mln zł. To oznacza, że 2009 r. będzie rokiem 
największych w historii miasta inwestycji. W przeciwieństwie 
do 2008 roku po stronie dochodów nie zostały wprowadzone 
żadne kwoty możliwe do pozyskania z funduszy unijnych. – Do-
póki nie otrzymamy refinansowania z UE na złożone wnioski, bę-
dziemy realizować nasze projekty w oparciu o 27 mln zł kredy-
tu, pozostałą kwotę wyasygnujemy ze środków własnych – mówi 
prezydent Waldemar Wardziński. Najwcześniejszym terminem 
podpisania umów na dofinansowanie inwestycji realizowanych 
w ramach programów unijnych może być koniec III kwartału 
roku 2009. 

Radni chwalili to realistyczne podejście do dochodów miasta.  
Za budżetem w takim kształcie podniosło ręce 12 
radnych, 3 wstrzymało się od głosu, 2 z CBUW było 
przeciw.

E.B.

Spotkanie  
na kryzys

Kryzys zbiera żniwo w Stanach Zjed-
noczonych i Europie, jego skutki zaczyna 
też odczuwać Polska. Ciechanowskie fir-
my, zwłaszcza te, które mają zagranicznych 
kontrahentów, zaciskają pasa i przygoto-
wują plany na wypadek recesji. W związku  
z sytuacją gospodarczą prezydent Waldemar 
Wardziński zaprosił do ratusza przedstawi-
cieli największych ciechanowskich przed-
siębiorstw. Podczas 3-godzinnego spotkania 
debatowano o finansach firm i miejskiego 
samorządu.

E.B.
Więcej na str. 12

13 lutego Miejskie Przedszkole Nr 10 
świętowało swoje 20-lecie. Prezydent Walde-
mar Wardziński podziękował nauczycielkom 
za wytrwałość i serce, jakie wkładająw pracę  
z najmłodszymi. Kwiaty i gratulacje z rąk 
prezydenta odebrała dyrektorka przedszkola  
Bożena Wernik (na zdjęciu).

red. 
Czytaj str. 8

20-lecie  
Przedszkola Nr 10



Nowy portal dla organizacji pozarządowych
Od 12 stycznia działa pierwszy tego typu w Polsce serwis Samorządowego 

Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl poświęcony współpra-
cy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi. Portal komunika-
cyjny powstał z myślą o sprawniejszym przekazywaniu informacji organizacjom 
pozarządowym.

Kwiaty na rocznice
16 stycznia, w przededniu 64. rocznicy uwolnienia Ciechanowa spod okupa-

cji hitlerowskiej przedstawiciele samorządu oraz ciechanowskich instytucji zło-
żyli kwiaty pod pomnikiem Walki Męczeństwa Zwycięstwa. Byli żołnierze AK  
i członkowie Związku Sybiraków zapalili znicze pod tablicą na ratuszu, upamięt-
niającą Polaków rozstrzelanych tu przez hitlerowców 16 stycznia 1945 r.

Choinka TPD
Około 80 dzieci wzięło udział w choin-

ce integracyjnej, zorganizowanej 24 stycz-
nia w budynku Starostwa Powiatowego 
przez ciechanowski Oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Wśród gości była zastęp-
ca prezydenta Ewa Gładysz. Oprawę mu-
zyczną zapewnił zespół Grafit, a konkursy 
poprowadził Łukasz Chocholski. Były za-
bawy, gry, śpiewy i tańce. Nie zabrakło wi-
zyty Mikołaja, który przekazał podopiecz-
nym TPD paczki i upominki ufundowane 
przez hojnych sponsorów.  

Józef Malinowski Ciechanowianinem Roku
24 stycznia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej po raz 29. wręczono dorocz-

ną nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego, przyznawaną przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Ciechanowskiej. Nagrodą za 2008 rok kapituła uhonorowała 
adwokata i społecznika Józefa Malinowskiego. Laureat jest rodowitym ciecha-
nowianinem, absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Były sędzia  
i radny przyczynił się do upamiętnienia wielu miejsc i osób związanych z na-
szym regionem. W ceremonii uczestniczyły władze miasta.

Konferencja naukowa
Pod patronatem prezydenta miasta 4 lutego odbyła się konferencja nauko-

wa „Uwarunkowania i kierunki rozwoju ziemi ciechanowskiej”, która zgroma-
dziła przedstawicieli wyższych uczelni, studentów, przedsiębiorców oraz samo-
rządowców. Prezydent Waldemar Wardziński przedstawił uczestnikom lokalne 
możliwości i potrzeby rozwoju podregionu ciechanowskiego oraz partnerską 
współpracę Ciechanowa z miastami Unii Europejskiej. Konferencję zorganizo-
wało Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i ciechanowski Wydział Zarządzania 
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. 
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Przekaż 1% podatku dochodowego
organizacji pożytku publicznego
Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie 
Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zarząd Oddziału w Ciecha-
nowie), Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, Społecz-
ne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76 lub 223, 
Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”), Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd woj. Mazowieckiego (z dopiskiem 
„Koło w Ciechanowie”), Polski Związek Niewidomych (z dopiskiem „Koło 
PZN Ciechanów”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Od-
dział w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciechanowie”), Towa-
rzystwo Walki z Kalectwem (z dopiskiem dla TWK Ciechanów), Funda-
cja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym – Być 
Jak Inni (z dopiskiem Fundacja Być Jak Inni). Aby dokonać wpłaty należy: 
wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właściwej rubryce wskazać organizację, 
której chcemy przekazać 1% – podając właściwą jej nazwę. Urząd Skarbo-
wy będzie sam przekazywał 1% podatku wskazanej organizacji (posiada wy-
kaz organizacji wraz z właściwymi kontami bankowymi). 1% podatku należy 
przekazać w całości tylko jednej organizacji. 

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Stanisława Hikierta
żołnierza Armii Krajowej ps. „Szron”,  

powstańca warszawskiego,
zasłużonego dla ciechanowskiego sportu 

niezapomnianego nauczyciela wielu roczników młodzieży

Rodzinie 
składam wyrazy głębokiego współczucia

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Pani
Bożenie Jastrzębowskiej

Kierownikowi Żłobka Miejskiego w Ciechanowie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają:

Dyrektorzy i pracownicy miejskich placówek oświatowych
oraz

Dyrektor i pracownicy
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie

Wystawa ptasich osobliwości
Hodowcy gołębi rasowych oraz ptaków egzotycznych po raz siódmy zapre-

zentowali swoje okazy w Ciechanowie. Wystawa odbyła się w dniach 31 stycz-
nia – 1 lutego w hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. Widzowie mogli 
podziwiać 1060 osobników różnych odmian i krzyżówek. Spośród nich komisja 
sędziowska Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych wybrała champio-
nów i przyznała wyróżnienia. Gołębie rasy „srebrniak polski” rywalizowały ze 
sobą w III Konkursie im. Jerzego Szymańskiego. Organizatorem wystawy był 
ciechanowski oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego. Jak w ubiegłych latach ekspozycja przyciągnęła wielu pasjonatów  
i wielbicieli ptasich wdzięków. 

Czwartkowe Spotkania z Historią 
Gościem XXXIII Spotkania z Historią był dr Janusz Gmitruk, historyk, pra-

cownik naukowy Instytutu Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, dyrektor 
Archiwum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Tematem wykładu, który odbył 
się 12 lutego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, był Wincenty Witos – współ-
twórca niepodległej Polski. 

Spotkanie poetyckie
15 lutego w kawiarni Artystycznej Centrum Kultury i Sztuki odbyło się spo-

tkanie autorskie z ciechanowską pisarką Barbarą Sitek-Wyrembek. Rozmowom 
o poezji towarzyszyła promocja najnowszego tomiku „Prze Cięta Czasem”. 

Zabawa choinkowa TWK
7 lutego w lokalu przy ul. Szwanke odbyła się coroczna choinka dla dzie-

ci, zorganizowana przez Towarzystwo Walki z Kalectwem przy współudzia-
le Ośrodka Informacji dla Osób 
Niepełnosprawnych. W impre-
zie uczestniczyło około 60 dzie-
ci. Oprawę muzyczną zapewnił 
zespół PLAY, a zabawę popro-
wadzili słuchacze Policealnego 
Studium Medycznego pod kierun-
kiem Agnieszki Górskiej. Dzieci 
otrzymały paczki, które ufundo-
wali pozyskani sponsorzy, wśród 
nich: hurtownia „Duet” Grażyny 
Derbis, Elżbieta Latko, Hurtow-
nia „Sawa” Bożeny Budżak, sklep  
z ul. Płockiej Mirosława Sochy  
i Hurtownia Tai-Pol Jacka Falęc-
kiego.

Nowe diety radnych 
Podczas XXX sesji radni przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia swoich 

diet. Miesięczna dieta radnego wynosi teraz 1087,85 zł. Jej wysokość wzrasta, 
jeśli radny pełni funkcję w organach Rady. Dieta przewodniczącego Rady wy-
nosi 1987,27 zł (bez zmian), wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących 
Komisji – 1605,87 zł, a zastępcy przewodniczącego Komisji – 1217,36 zł. Rad-
ni podwyższyli też diety przewodniczących zarządów osiedli. Od stycznia tego 
roku będą oni otrzymywać 155, 40 zł.
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów  
podjęte na XXIX Sesji  

30 grudnia 2008 r:

Nr 271/XXIX/08 w sprawie uchwalenia 
budżetu miasta Ciechanów na rok 2009. 
Nr 272/XXIX/08 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Miasta Ciechanów i jej 
Komisji na 2009 rok.
Nr 273/XXIX/08 w sprawie Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2009 r. 
Nr 274/XXIX/08 w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2009 r.
Nr 275/XXIX/08 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 350/XXXII/2005 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 2005 
roku w sprawie organizacji oraz szcze-
gółowych zasad ponoszenia opłatności za 
pobyt w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Ciechanowie zmienionej Uchwa-
łą nr 424/XXXVII/2006 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 26 stycznia 2006 roku, 
Uchwałą Nr 53/VI/07 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 29 marca 2007 roku oraz 
uchwałą Nr 154/XVII/07 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 27 grudnia 2007 roku.
Nr 276/XXIX/08 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 471/XLIII/2006 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 31 sierpnia 2006 
roku w sprawie organizacji oraz szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy dla Osób Chorych Psychicznie 
zmienionej Uchwałą Nr 54/VI/07 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2007 
roku oraz uchwała Nr 153/XVII/07 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2007 
roku. 
Nr 277/XXIX/08 w sprawie zawarcia po-
rozumień dotyczących budowy na terenie 
Gminy Miejskiej Ciechanów wiaduktów 
drogowych i kolejowych. 
Nr 278/XXIX/08 w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współpracy Gminy 
Miejskiej Ciechanów z podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicz-
nego.
Nr 279/XXIX/08 w sprawie uchwalenia 
„Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Miejskiej Ciechanów na lata 2008-2012 
z uwzględnieniem perspektywy do 2016 
roku” z analizą oddziaływania na środo-
wisko. 
Nr 280/XXIX/08 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Krubin II” w Ciechanowie. 
Nr 281/XXIX/08 w sprawie uchwale-
nia wieloletniego programu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Nr 282/XXIX/08 w sprawie aktualności 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Nr 283/XXIX/08 w sprawie zmian w bu-
dżecie miasta na 2008 rok. 
Nr 284/XXIX/08 w sprawie przekazania 
skargi Pani Patrycji Gross, zam. w Cie-
chanowie, ul. Powstańców Wielkopol-
skich 12/8 do Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty w Ciechanowie celem jej rozpa-
trzenia według właściwości. 

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

XXX sesja Rady Miasta

Zacznijmy od szybkiego obywatelskiego reagowania

Zdaniem komendanta Straży 
Miejskiej Krzysztofa Matuszew-
skiego na stan bezpieczeństwa mają 
wpływ przede wszystkim: rodzaj  
i ilość popełnianych przestępstw, ich 
wykrywalność – to obszar działania 
Policji – oraz wielkość wykroczeń  
i skuteczność interwencji – to dome-
na Straży. – Przywiązujemy ogrom-
ną wagę do profilaktyki, 
pomocny jest system monito-
ring wizyjnego. Odstraszają-
co działa też sama obecność 
umundurowanych patroli – 
zapewnia K. Matuszewski. 

Poczucie bezpieczeń-
stwa w mieście jest sprawą 
subiektywną. – Pozytywnie 
będzie go oceniała pani, któ-
ra dzięki natychmiastowej 
interwencji Straży Miejskiej 
odzyskała torebkę, a inaczej 
ktoś, kto został okradziony i 
nie odzyskał swojego mie-
nia. Rozpatrując sprawy obiektyw-
nie należy stwierdzić, ze stan bez-
pieczeństwa na terenie Ciechanowa 
jest zadowalający. Najgłębszy sens 
ma współpraca różnych służb, któ-
re czuwają nad naszym bezpieczeń-
stwem – stwierdziła Grażyna Der-
bin. – Dzięki przychylności ze strony 
żandarmerii wojskowej z naszej jed-
nostki na mieście jest dwa razy wię-
cej patroli. Normą jest, ze są to pa-
trole mieszane: policjant i żandarm, 
bądź policjant i strażnik miejski  
– zauważył Zenon Stańczak. Nie za-
brakło postulatów, na które na razie 
nie ma pieniędzy w miejskim budże-
cie – Agnieszka Bukowska chcia-
łaby, żeby patrole Straży Miejskiej 
działały w systemie 24 godzinnym, 
a Józef Borkowski chętnie widział-
by wykupienie dodatkowych patroli 
w policji. 

Zero tolerancji dla chuliganów 
Zdzisław Dąbrowski zwrócił 

uwagę na często pomijany element. 
– Dlaczego nie mamy odwagi powie-
dzieć, że nasze społeczeństwo często 
przymyka oko na zło. Gdyby nie było 
społecznego przyzwolenia na po-
spolity wandalizm, chamstwo, cza-
sami szczeniackie popisywanie się 
w grupie rówieśników, gdyby pew-
ne zachowania były napiętnowane, 
dziś zakres tzw. blokerstwa nie byłby 
taki, jaki jest. Tylko dzięki mrówczej 
pracy policji i Straży Miejskiej uda-
je się to wszystko jako tako mieć pod 
kontrolą. Pora uświadomić naszym 
mieszkańcom, ze współpraca z tymi 
organami to nie żaden dyshonor. To 
jest obrona własnych pieniędzy, bo 
za każdy wandalizm płacimy z na-
szych podatków. Podobnego zdania 

Poczucie bezpieczeństwa to jedna z podstawowych potrzeb. Czujemy się bezpieczni, kiedy je-
steśmy zdrowi, mamy pełny portfel i nic nie zagraża fizycznie nam i naszemu mieniu. Nad zapew-
nieniem tego ostatniego czuwają mundurowe służby: Policja, Straż Pożarna oraz Straż Miejska.  
O tym, czy ciechanowianie czują się bezpiecznie i z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia mó-
wiono na styczniowej sesji Rady Miasta.

był Z. Stańczak. – Najważniejsze 
jest współdziałanie społeczeństwa 
ze służbami, potem tych wszystkich 
służb ze sobą. Jak się odnieść do fak-
tu, kiedy na miejscu wypadku jest  
30 osób i na moje pytanie, kto z pań-
stwa coś widział, nikt nie odpowia-
da – ubolewał radny, który jest po-
licjantem.

Na sesji pojawił się nawet po-
mysł stworzenia tzw. obozów prze-
trwania dla młodzieży. – Pod koniec 
roku szkolnego, taka grupa dzieci, 
które notorycznie sprawiają kłopo-
ty jest musowo typowana do obozów 
przetrwania, np. w Bieszczadach. 
Młodzież po dwóch miesiącach cięż-
kiej pracy dostanie w kość i albo się 
naprawi albo nie – tak radykalny 
sposób na młodocianych chuliga-
nów zaproponował Paweł Rabczew-
ski. – Może taka metoda byłaby do-
bra, ja tego nie kwestionuję, ale na 
takie odizolowanie od środowiska 
młodych ludzi musi być przyzwolenie 
prawne – zastrzegła zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz.

Służby potrzebują sprzętu,  
a miasto udrożnienia ruchu

W ocenie Zenona Stańczaka 
w porównaniu do innych miast nie 
mamy się czego wstydzić. Radny 
chwalił profesjonalizm Państwowej 
Straży Pożarnej. – To są strażacy 
ratownicy, profesjonaliści, ratujący 
wiele istnień ludzkich po wypadkach 
drogowych. Wspomniał też o do-
brym propagowaniu przez WORD 
wiedzy o bezpieczeństwie na dro-
dze. 

– Na naradzie w Komendzie Po-
wiatowej Policji z udziałem komen-
danta wojewódzkiego mówiliśmy  
o konieczności dalszego współfi-
nansowania przez samorząd służb 
porządkowych. Była m.in. mowa 
o samochodzie z wideorejestrato-
rem, który by pozwolił na ukróce-
nie zjawiska piractwa drogowe-
go – poinformowała Ewa Gładysz. 
Elżbieta Latko przypomniała, że 
komendant Kalbarczyk wspomniał  

o tym na komisji Spraw Obywatel-
skich i Spraw Społecznych. Potrze-
by policji i straży pożarnej są duże: 
sprzęt komputerowy, sprzęt specjali-
styczny, zakup lub wymiana samo-
chodów. 

– Urządzenia techniczne, któ-
re współfinansowaliśmy z naszych 
środków, mam na myśli wideoreje-

stratory, fotoradary, to ważne 
działanie, ale doraźne. Praw-
dziwą poprawę bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego może 
przynieść budowa wewnętrz-
nej pętli miejskiej. Czeka nas 
udrożnienie komunikacyjne. 
W tym roku będzie realizowa-
ny I etap pętli, a z czasem ten 
strumień samochodów  pój-
dzie w drugą stronę miasta 
lub się rozczłonkuje. Mniej-
sze natężenie ruchu przełoży 
się na mniejszą liczbę wypad-
ków drogowych – stwierdził  
Z. Stańczak.

Wystarczy, jeśli będziemy 
bardziej zaangażowani

Waldemar Wardziński podzięko-
wał radnym, że dostrzegają, jak duży 
wpływ na ogólne bezpieczeństwo ma 
dom rodzinny, najbliższe otoczenie  
i szybkie reagowanie na pojawienie 
się nieprawidłowości. – Nie mówmy, 
że od bezpieczeństwa jest policja, 
Straż Miejska i wyłącznie one mają  
o nie dbać. Jestem zniesmaczony, kie-
dy widzę co się dzieje u nas po impre-
zach, szczególnie plenerowych, kiedy 
czasem dziesiątki tysięcy złotych wy-
dajemy na prostowanie znaków dro-
gowych, betonowanie koszy, ławek  
w parkach itd. Przecież to niemoż-
liwe, że tego nikt nie widzi – raczej 
nie chce widzieć. Jeśli nie będzie 
społecznego przyzwolenia na drob-
ne czasami wykroczenia, to z czasem 
będziemy mieli mniej problemów  
z tymi poważniejszymi – mówił pre-
zydent. Jako przykład wzorowego 
obywatelskiego reagowania przy-
toczył zachowania Szwajcarów.  
– Tam każdy najdrobniejszy prze-
jaw działania niezgodnego z pra-
wem jest natychmiast zgłaszany do 
odpowiednich służb. Wystarczy,  
że ktoś postawi samochód w niedo-
zwolonym miejscu zaraz będzie in-
terwencja. Nie dlatego, że zatrud-
niają 50 razy więcej policjantów czy 
strażników, tylko mają szybki sygnał 
od mieszkańców. Żeby do takiego 
stanu dojrzeć pracowali całe lata, 
ale dzięki temu nie ponoszą kosz-
tów związanych z utrzymaniem ol-
brzymiej armii służb porządkowych  
– podsumował W. Wardziński.

Ewa Blankiewicz

Od lewej: dyrektor ZOSiP A. Krzemiński, radny M. Stawicki 
i dyrektor MZS Nr 2 J. Kowalski 
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów podjęte 

na XXX Sesji  
29 stycznia 2009 r:

Nr 285/XXX/09 w sprawie regulami-
nu określającego zasady wynagradzania  
w 2009 roku nauczycieli zatrudnionych  
w jednostkach oświatowych  prowadzo-
nych przez Gminę Miejską Ciechanów.
Nr 286/XXX/09 zmieniająca uchwałę  
w sprawie ustalenia diet dla Przewodni-
czących Zarządów Osiedli na terenie mia-
sta Ciechanów.
Nr 287/XXX/09 w sprawie diet dla Prze-
wodniczących Zarządów Osiedli na tere-
nie miasta Ciechanów.
Nr 288/XXX/09 zmieniająca Uchwałę 
w sprawie diety dla Przewodniczącego 
Rady.
Nr 289/XXX/09 zmieniająca Uchwałę  
w sprawie ustalenia diet dla radnych.
Nr 290/XXX/09 w sprawie diet dla rad-
nych.
Nr 291/XXX/09 w sprawie zwrotu kosz-
tów podróży służbowych dla radnych.
Nr 292/XXX/09 sprawie upoważnie-
nia Pani Zofii Brzezińskiej – Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie do prowadzenia postępo-
wania wobec dłużników alimentacyjnych.
Nr 293/XXX/09 w sprawie  przyjęcia re-
zygnacji z Członka Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady 
Miasta Ciechanów.
Nr 294/XXX/09 w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację przez Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
projektu systemowego „Szansa na lep-
sze jutro” realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII „Promocja Integracji Spo-
łecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji”. Pod-
działanie7.1.1”Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej”.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Agnieszka Bukowska: Ilu 6-latków w naszym 
mieście będzie dotyczyła ustawa o wprowadze-
niu obowiązku nauki szkolnej przez dzieci 6-let-
nie od 2012 roku obligatoryjnie a do 2012 roku 
za zgodą i decyzją rodziców? Czy szkoły są 
przygotowane do ich przyjęcia? Sejm uchwalił 
też ustawę o obowiązku nauki w przedszkolu dla 
pięciolatków. Ilu dzieci pięcioletnich ten obo-
wiązek miałby dotyczyć, czy przedszkola mają 
wystarczającą liczbę miejsc i wystarczającą 
ilość kadry. Prosiłabym o szczegółową infor-
mację na ten temat na piśmie.
Waldemar Wardziński: Prace przygotowaw-
cze trwają. Przedstawimy stosowne informacje  
i materiały na komisji branżowej, kiedy będzie-
my omawiali przygotowanie naszej bazy oświa-
towej od strony organizacyjnej i technicznej  
do nowego roku szkolnego. Myślę, że to będzie 
najlepszy moment na pełną informację.
Ewa Kaczyńska: Samorząd jest zobowiąza-
ny udzielać informacji rodzicom o noweliza-

Interpelacje i odpowiedzi  z XXX sesji Rady Miasta

cji ustawy o systemie oświaty. Chciałam się zapytać czy 
będą opracowane procedury, jak docierać do rodziców  
z informacją o zmianie ustawy? 
Waldemar Wardziński: Zadbamy o to, takie informa-
cje są na bieżąco opracowywane. Będą przekazywane  
m.in. za pośrednictwem Gazety Samorządowej.

Jeszcze raz o obwodnicy Ciechanowa
Agnieszka Bukowska: Sąsiedzi mnie pytają: pani radna, 
co zrobiliście jako samorząd miasta w tym kierunku, żeby 
Ciechanów miał obwodnicę. Czy pan prezydent, czy rada 
występowała do administracji szczebla wojewódzkiego ad-
ministracyjnego, czy uzyskaliście pozytywne odpowiedzi?.
Waldemar Wardziński: My, nasi poprzednicy i poprzed-
nicy naszych poprzedników o tę obwodnicę walczą od 
lat. Z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
3 lata temu mieliśmy informacje, że obwodnica zaplano-
wana jest po roku 2017. Je-
sienią ubiegłego roku na 
spotkaniu samorządowców  
z terenu północnego Mazowsza  
z Wojewodą Kozłowskim 
oraz dyrektorem Dąbrow-
skim z Mazowieckiego Od-
działu Generalnej Dyrekcji 
padło stwierdzenie, że budo-
wa obwodnicy Ciechanowa 
w ciągu drogi krajowej nr 60 
jest możliwa po roku 2013. 
Czas oczekiwania został więc 
skrócony, ale jest to ustna de-
klaracja dyrektora – ta inwe-
stycja nie jest wpisana do pla-
nu inwestycyjnego GDDKiA. Trzeba będzie jeszcze przy 
tym pochodzić. Stąd też nasza propozycja, żeby czekając 
na obwodnicę i robiąc wszystko, żeby powstała, róbmy to, 
co możemy własnymi siłami. 
Stawiamy na nasz projekt wewnętrznej pętli miejskiej, żeby 
uporządkować ruch w Ciechanowie i ułatwić mieszkańcom 
przemieszczanie się między poszczególnymi dzielnica-
mi, kanalizując jednocześnie ruch tranzytowy. Absolutnie  
z obwodnicy nie rezygnujemy – corocznie pojawiają się 
nasze wnioski, pytania i prośby w tej sprawie. Wielokrot-
nie w kwestii obwodnicy zwracałem się z apelami ustnymi 
i pisemnymi, zapraszałem naszych parlamentarzystów ze 
wszystkich opcji politycznych, żeby się w tę sprawę włą-
czyli. Wiem, ze takie działania są czynione, ale sukces nie 
zależy tylko od nas. Chociaż skrócenie tego horyzontu cza-
sowego o 4 lata daje pewne nadzieje, dziś nie możemy po-
dać żadnych wiążących informacji na ten temat.

Pseudo afera wokół „śmieciowej inwestycji”
Grażyna Derbin: W wiadomościach w Kurierze Mazo-
wieckim usłyszałam, że toczy się postępowanie prokurator-
skie w sprawie tzw. „inwestycji śmieciowej”. Proszę pana 
prezydenta o  informację, czego to dotyczy.
Waldemar Wardziński: Dziennikarze z TVP 3 przyjecha-
li z pytaniami dotyczącymi przygotowań do budowy zin-
tegrowanego systemu gospodarki odpadami dla gmin re-
gionu ciechanowskiego – części tego zadania, które będzie 
realizowane w Woli Pawłowskiej w obrębie naszego skła-
dowiska odpadów. Przypomnę, że na obszarze niecałych 
12ha, zarządzanych przez PUK, chcemy zbudować drugą 
nieckę do odpadów, wagi i zakłady: segregacji, komposto-
wania oraz produkcji paliwa alternatywnego.
W 2006 roku gmina miejska Ciechanów złożyła do Urzę-
du Marszałkowskiego wstępny wniosek o współfinansowa-
nie budowy zintegrowanego systemu gospodarki odpadami  
z funduszy unijnych. Chodziło o wpisanie tego projektu na 
listę zadań ważnych dla Mazowsza. Do wniosku był do-
łączony szereg załączników, między nimi załącznik, który 
mówił, że grunty, na których będzie realizowana inwesty-
cja są przeznaczone do tego celu. Oparliśmy się o istniejące 
i prawomocne pozwolenia na budowę, jak również plan za-
gospodarowania całego terenu, uchwalony w 1994 roku. 

Od pewnego czasu bardzo duże zainteresowanie reali-
zacją tego projektu przejawia Stanisław Tyszkiewicz 
z CBUW. Zwracał się do prezydenta miasta, Urzę-
du Marszałkowskiego, do szeregu innych instytucji  
z prośbami o informacje dotyczące tego przedsięwzię-
cia i takie informacje w drodze dostępu do informacji 
publicznej zostały mu udzielone. Bazując na otrzy-
manych materiałach pan Tyszkiewicz od początku 
ubiegłego roku pisze zawiadomienia do prokuratury,  
że zostały popełnione jakieś nadużycia, przekroczenia 
władzy, czy poświadczenia nieprawdy. W związku  
z jego doniesieniami prokuratura wszczyna postę-
powania w wielu sprawach: nadużycia władzy przez 
Starostę Ciechanowskiego, składania fałszywych ze-
znań przez Waldemara Wardzińskiego, przekrocze-
nia obowiązków czy poświadczenia nieprawdy przez 
prezydenta miasta Ciechanów, przewodniczącego 

Rady Miasta Ciecha-
nów, zastępcę prezydenta 
miasta Ciechanów. Pro-
kuratura odpisuje panu 
Tyszkiewiczowi wydając 
postanowienie o wszczę-
ciu postępowania w spra-
wie. On następnie wszyst-
kie te papiery kompletuje  
i rozsyła po różnych in-
stytucjach. Trafiły m.in. 
do Urzędu Gminy Cie-
chanów, Urzędów Miasta  
w Pułtusku, Makowie Ma-
zowieckim, Przasnyszu,  
z tego co wiem również 

do mediów. 
Te informacje z kopiami pism z prokuratury, z podkre-
śleniami, że wszczęte zostały postanowienia, miały na 
celu – ja tak to odbieram – opóźnienie procedury reje-
stracji Związku Międzygminnego. Dzwonili do mnie 
samorządowcy z sąsiednich gmin pytając, czy prokura-
tor już mnie aresztował. Przyjechała też ekipa z TVP 3  
z pytaniem, czy poświadczyłem nieprawdę. Oświad-
czam, że wszystkie dokumenty, które składamy opierają 
się na dokumentach źródłowych, na istniejących pozwo-
leniach, uzgodnieniach, planach. Lokalizacja zakładu 
w Woli Pawłowskiej jest przewidziana w gminnym 
planie gospodarki odpadami dla gminy wiejskiej Cie-
chanów, jest wskazana jako jedna z 15 docelowych lo-
kalizacji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.  
To wszystko się ze sobą wiąże. 
Sprawa ma też drugie dno. Projekt samorządowy 
został wpisany do katalogu zadań bardzo ważnych  
z punktu widzenia całego województwa. Niestety tak 
się składa, że pewna grupa przedsiębiorców próbu-
je w sąsiedztwie zlokalizować prywatny zakład prze-
robu odpadów, czy składowisko śmieci, które by ob-
sługiwało aglomerację warszawską. Ponieważ dwóch 
składowisk obok siebie być nie może, cały czas trwa  
z ich strony walka podjazdowa. My nie walczymy, my 
chcemy zrobić naszą samorządową inwestycję, która 
będzie służyła mieszkańcom Ciechanowa i sąsiednich 
26 miast i gmin. Inwestycję, która ma obsługiwać ob-
szar zamieszkany przez około 200 tys. mieszkańców. 
Jej etapem docelowym będzie składowanie w Woli 
Pawłowskiej zbliżonej ilości odpadów, jaką składuje-
my dzisiaj, tylko to będą już odpady zminimalizowa-
ne, po odebraniu surowców. 
Ja to tak odbieram – nasze zamierzenie przeszkadza 
prywatnej inwestycji i dlatego następują te ataki. Za-
miast wszystkie siły skupić na przygotowaniu inwe-
stycji chodzimy na przesłuchania i odpowiadamy na 
co raz to nowe wnioski Stanisława Tyszkiewicza. Jako 
obywatel ma prawo pytać, ale w mojej ocenie to pro-
wadzi tylko do tego, żeby opóźnić naszą inwestycję 
i zablokować samorządom możliwość skutecznego 
ubiegania się o środki zewnętrzne.

Planowana modernizacja składowiska odpadów w Woli Paw- 
łowskiej nie spowoduje powiększenia jego obszaru
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Gazeta Samorządowa  
w centrum uwagi radnych CBUW

Stanisław Kęsik: Cała interpelacja dotyczy Gazety 
Samorządowej. W numerze specjalnym jest pokaza-
ne co miasto zrobiło. Czy nie przyzwoicie też byłoby 
pokazanie tego, co miasto nie zrobiło. Chciałbym się 
dowiedzieć też, ile kosztuje jeden numer tej gazety. 
Czy w styczniu pokaże się egzemplarz Gazety Samo-
rządowej dotyczący pracy Rady z grudnia, mam na 
myśli interpelacje?
Waldemar Wardziński: Jest pan członkiem samo-
rządu, wszyscy wspólnie pracujemy nad tym, żeby 
coś w naszym mieście zmienić. Zależy nam na tym, 
żeby uczynić je lepszym, przyjaźniejszym dla ludzi. 
Jeżeli tak, to pokazujmy to, co zrobiliśmy, co się nam 
udało. Wszyscy doskonale wiemy, ile mamy jeszcze 
różnych zadań, ile potrzeb, tylko czy starcza nam 
możliwości? Uważam, ze warto mieszkańców infor-
mować o tym, jakie działania samorząd miasta pro-
wadzi, jakie inwestycje, jak zmienia nasze życie. 
Jeden numer gazety kosztuje 61 groszy. Tyle płacili-
śmy do tej pory, ile będziemy w nowym roku jeszcze 
nie wiem, bo jesteśmy w trakcie procedur przetargo-
wych. Po ich rozstrzygnięciu będzie wspólny stycz-
niowo-lutowy numer, w którym znajdą się grudnio-
we interpelacje.
Agnieszka Bukowska: Czy pani Ewa Blankiewicz 
za skład Gazety Samorządowej otrzymuje dodatko-
we wynagrodzenie? Czy pracownicy Urzędu Miasta 
znajdujący się w stopce redakcyjnej pobierają dodat-
kowe wynagrodzenie za składanie gazety? Czy pobo-
ry pani Ewy Blankiewicz i pobory tych pracowników 
są jedynymi, a składanie gazety mieści się w ich obo-
wiązkach służbowych?
Waldemar Wardziński: Pani Ewa Blankiewicz nie 
otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia za 
skład Gazety Samorządowej, a w ramach swoich 
obowiązków służbowych ma też redagowanie i nad-
zór nad tą gazetą. Pozostałe osoby redagujące Gazetę 
również nie otrzymują żadnych dodatkowych wyna-
grodzeń. Część materiałów, które drukujemy pocho-
dzi od autorów nie będących pracownikami Urzędu  
i te osoby też nie otrzymują żadnych wynagrodzeń  
za opublikowane teksty. 

Spec ustawa w sprawie przedłużenia  
ul. Monte Cassino?

Zenon Stańczak: Wiem, że jedna osoba blokuje wy-
kup gruntów pod przedłużenie ul. Monte Cassino, od 
kościoła do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2. Miesz-
kańcy pytają, czy miasto zamierza skorzystać w tym 
przypadku z przepisów spec ustawy.
Ewa Gładysz: Kiedyś publicznie udzieliłam infor-
macji, że cen z kosmosu nie będziemy płacić, nawet 
jeśli ktoś miałby na to wielką ochotę. W momencie, 
kiedy droga stanie się zadaniem inwestycyjnym trze-
ba będzie skorzystać ze spec ustawy, jeśli nie uda się 
doprowadzić do ugody w drodze negocjacji. Staramy 
się dojść do consensusu ze wszystkimi, ale są osoby, 
które nie są zainteresowane powstaniem tej inwesty-
cji i mają astronomiczne oczekiwania co do cen.

Kto wyremontuje drogi  
przy budynkach na Sikorskiego?

Krzysztof Leszczyński: Dojazdy przy budynkach 
Sikorskiego 4,6, obręb Armii Krajowej 18-20 były 
wybudowane przez spółdzielnię Zamek, bo spółdziel-
nia Ziemowit budując osiedle nie wykonała żadnego 
dojazdu do ul. Witosa. Nasze wystąpienia do spół-
dzielni Ziemowit o wspólne zadbanie o drogi, które 
prowadzą do naszych wspólnych nieruchomości nie 
dały efektów, w związku z tym zwróciliśmy się z tym 
problemem do Urzędu Miasta. W odpowiedzi na in-
terpelację radnego Stawickiego z listopada pani pre-
zydent powiedziała, że jeśli będzie wola wspólnego 
wyremontowania ulic, to możemy to wspólnie prze-
prowadzić. Natomiast w piśmie, podpisanym przez 
panią prezydent 17 czerwca jest napisane, że my 
jako właściciele tego terenu mamy wykonać prace 

we własnym zakresie. Która odpowiedź pani prezy-
dent jest wiążąca?
Ewa Gładysz: Nie do końca rozumiem tę interpela-
cję. Podpisuję rocznie tysiące pism i być może do-
kładnie treści tego pisma nie pamiętam, ale pamię-
tam sens. Spółdzielnia Zamek występowała o to, 
żeby miasto przejęło te drogi. Po szczegółowej ana-
lizie ich stanu odpowiedzieliśmy, że oczekujemy po-
prawy nawierzchni, bo to jest obowiązek właścicie-
la. Faktycznie z tych dróg nie korzystają wyłącznie 
mieszkańcy zasobów spółdzielni Zamek, czy Ziemo-
wita i należałoby je potraktować jako drogi dla wielu 
innych użytkowników. Odpowiedź na interpelację z 
listopadowej sesji nie stoi w sprzeczności z tym, co 
było wcześniej powiedziane. Droga jest w stanie ka-
tastrofalnym, w takim stanie nie możemy jej przejąć, 
możemy pomyśleć ewentualnie o wspólnej naprawie 
na zasadach ustalonych wcześniej i taką nadzieję da-
łam prezesowi spółdzielni. Nie wycofuję się z niej, 
ale to nie jest w żaden sposób sprzeczne z tym, co 
było powiedziane wcześniej, bo po uwzględnieniu 
wielu okoliczności i odebraniu wielu sygnałów od 
mieszkańców podjęliśmy taką decyzję, że spróbu-
jemy to przejąć, ale musimy wspólnie te drogi upo-
rządkować.

Zadanie dla Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad

Krzysztof Leszczyński: W lutym zeszłego roku mó-
wiłem o wodach gromadzących się po opadach przy 
skrzyżowaniu ulic Smorawińskiego z Pułtuską i Wito-
sa z Pułtuską. W styczniu otrzymałem odpowiedź od 
kierownika Sobotki z GDDKiA, że prace zmierzające 
do eliminacji tego zjawiska zostały wykonane. Nie-
stety stwierdzam, że prace, które GDDKiA wykonała 
nie odniosły rezultatu. Proszę o przekazanie moich 
uwag do GDDKiA.
Ewa Gładysz: Taka informacja do nas również do-
tarła, że wada, o której pan mówił została usunięta. 
Być może jest to kwestia zapchanej kanalizacji desz-
czowej, spróbujemy się tej sprawie przyjrzeć. 

Prośba o nowe przejścia dla pieszych  
na Placu Kościuszki

Krzysztof Łyziński: Na wniosek uczniów i nauczy-
cieli z Zespołu Szkół Nr 2 z ul. Orylskiej zwracam 
się z prośbą o wyznaczenie przejścia dla pieszych na 
Placu Kościuszki, łączącego pasaż, który wychodzi  
z ul. Orylskiej ze skwerem. Ja bym wyznaczył też 
przejście dla pieszych, które by łączyło ten skwer  
z dalszym fragmentem Placu w stronę muzeum. 
Ewa Gładysz: Jest to droga powiatowa. Spróbuje-
my przyjrzeć się możliwościom wyznaczenia tych 
przejść. Taka zmiana rządzi się określonymi zasada-
mi, wynikającymi z ustawy o drogach, o ruchu dro-
gowym. Skierujemy wniosek na piśmie do Powiato-
wego Zarządu Dróg.

Wynagrodzenia za zastępstwa w oświacie
Wojciech Gesek: W regulaminie wynagradzania 
nauczycieli nie jest określone jasno dla dyrektorów 
szkół, czy zastępstwa są płatne, czy nie. 
Waldemar Wardziński: Te sprawy są dość jedno-
znacznie uregulowane. Dyrektorzy dysponują swoim 
funduszem płac, w którym muszą się zmieścić, ale 
mają w nim pewne rezerwy na zastępstwa. Kilka lat 
temu robiliśmy szczegółową analizę i przeglądaliśmy 
tego typu wydatki. W większości naszych jednostek 
one były na racjonalnym poziomie, ale zdarzały się 
przypadki, gdzie wydatki na tzw. nieplanowane go-
dziny nadliczbowe były drastycznie wysokie. Musie-
liśmy je racjonalnie uporządkować. 

Odśnieżanie pod lupą
Wojciech Gesek: Prosiłbym o większe zwrócenie 
uwagi na odśnieżanie ulic. Są takie drogi gruntowe, 
gdzie wcale nie przejechał pług. Chciałbym prosić, 
jeśli tylko będzie pogoda sprzyjała, o remont odcinka 
chodnika – zniwelowanie wyrwy – na skrzyżowaniu 
ulic Wyspiańskiego i Kicińskiego.

Ewa Gładysz: Przyjrzymy się jeszcze bardziej wy-
konywaniu obowiązków przez podmiot, który wy-
grał przetarg i utrzymuje, w tym odśnieża, nasze dro-
gi. Drogi gruntowe również są objęte utrzymaniem, 
być może nie jest w takim tempie usuwany ten śnieg, 
jak byście państwo oczekiwali, ale że ma być usunię-
ty, to jest oczywiste.

Zakaz zatrzymywania się  
przy przychodni na Kargoszyńskiej?

Paweł Rabczewski: Chciałem prosić o postawienie 
znaku zakazu zatrzymywania się na krótkim odcin-
ku od skrzyżowania Kargoszyńskiej z Kicińskiego do 
parkingu przy sklepach. Tam znajduje się również 
nowa przychodnia. Samochody, które tam parkują 
blokują drogę. 
Ewa Gładysz: Wprowadzenie takiej zmiany orga-
nizacji ruchu musimy uzgodnić z zarządzającym ru-
chem i skonsultować z podmiotami, które prowadzą 
tam działalność gospodarczą, żeby ich nieprzyjemnie 
nie zaskoczyć takim zakazem. Musimy do tego po-
dejść bardzo rozsądnie.

Wjazdy do garaży przy ul. Hallera
Tomasz Grembowicz: Między budynkami 19 a 21 
przy ul. Hallera jest wjazd do garaży z wyraźnym 
wzniesieniem, z którego deszcz, czy woda z rozpusz-
czonego śniegu spływa do garaży. Obejrzałem kilka 
wjazdów obok sąsiednich bloków, są elegancko zro-
bione, teren jest wyrównany, miejscami obniżony.
Ewa Gładysz: Własność to nie jest tylko sama przy-
jemność posiadania, ale także przykry obowiązek.  
W tym przypadku jest to obowiązek utrzymywania 
własności. Z tego co pamiętam właściciele garaży 
mają udziały w tym właśnie wjeździe, w użytkowaniu 
wieczystym. Trudno byłoby obronić decyzję, żeby  
z pieniędzy podatników robić prezenty właścicielom.

O przychylności wobec DPI
Wojciech Jagodziński: W związku z trudną sytuacją 
DPI-ZC poproszono mnie, abym nie tyle zwrócił się  
z prośbą, ale zasugerował władzom miasta pozytyw-
ny stosunek do ewentualnych umorzeń czy przedłuże-
nia spłat podatków lokalnych, chociaż na tę chwilę 
ciechanowska DPI-ZC nie ma żadnych zaległości.
Waldemar Wardziński: To trudny temat. Na pew-
no nie przyczynimy się do podejmowania decyzji  
o likwidacji miejsc pracy na podstawie nieuwzględ-
niania przez prezydenta miasta złożonej sytuacji 
gospodarczej danego podmiotu. Jeżeli miejsca pra-
cy miałyby być likwidowane tylko i wyłącznie ze 
względu na to, że firma ma olbrzymie kłopoty z re-
gulowaniem zaległości w lokalnych podatkach, to  
z wielką troską się nad tym pochylimy. Dzisiaj takie 
sygnały jeszcze do nas nie dotarły, nie ma żadnych 
alarmujących pytań, czy wniosków dotyczących ja-
kichkolwiek zaległości podatkowych, czy umorzeń 
dotyczących DPI. Kiedy firma pozbywała się części 
majątku i wchodził tam nowy przedsiębiorca wszyst-
kie stare zaległości zostały uregulowane w ramach 
transakcji kupna – sprzedaży.
Sytuacja DPI-ZC jest złożona. Wiele wskazuje na to, 
że decyzje właścicieli już zapadły. Być może trzeba 
będzie się starać znaleźć jakiś inny podmiot, który 
by dobrze zagospodarował te tereny i jednocześnie 
utrzymał miejsca pracy w Ciechanowie – bo to jest 
najważniejsze.

Krótki czas zjazdu z 60-tki
Mariusz Stawicki: Chciałbym wrócić do sprawy 
zakorkowanego skrzyżowania ulic: Sienkiewicza  
i 3 Maja z 60-tką. Wydłużono czas zjazdu z tej ulicy 
z 5 do 8 sekund, ale to też nie rozwiązuje sprawy. 
Chciałbym żeby nasze służby miejskie zwróciły się 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  
o zmierzenie ruchu na tym skrzyżowaniu. 
Ewa Gładysz: Problem jest znany, również i dla nas 
uciążliwy. Mogę tylko zadeklarować, że w dalszym 
ciągu będziemy nękać GDDKiA w tej kwestii.
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Czy komuś przeszkadza  
prywatny parking?

Agnieszka Bukowska: Kiedy będzie wyprowadzo-
ny z terenu Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich prywatny parking i komis samocho-
dowy?
Cezary Chodkowski: Pierwszy raz się spotykam 
z kimś, komu przeszkadza ten parking. Wcześniej 
rozmawiałem z poprzednim dyrektorem szko-
ły, był zadowolony, że ten parking wokół szkoły 
funkcjonuje, choćby ze względów bezpieczeństwa.  
Od kiedy jest tam parking i komis nie ma włamań 
do szkoły, elewacja jest czysta. Może to nie wyglą-
da pięknie, jak się idzie ulicą, ale są plusy i minusy 
takiego przedsięwzięcia.

Czy z naszych kranów leci błoto?
Agnieszka Bukowska: Dlaczego ostatnio z kra-
nów leci błoto zamiast czystej, bezpiecznej mikro-
biologicznie wody?
Ewa Gładysz: Nie miałam w Urzędzie takich sy-
gnałów, że z kranów leci brudna woda, nikt do mnie 
nie dzwonił i o tym nie informował. Być może jest 
to kwestia pojedynczej awarii rur, po której woda 
rusza na nowo z odpowiednim ciśnieniem, obry-
wając osady, co wywołuje zanieczyszczenia. Woda 
powinna być klarowna, zdatna do picia, co do tego 
się zgadzamy, ale przecież zdarzają się awarie. Mo-
dernizacja sieci, o której tak dużo żeśmy ostatnio 
mówili, ma m.in. służyć eliminowaniu takich sy-
tuacji.

Szkolny monitoring
Agnieszka Bukowska: Kiedy w Zespole Szkół  
Nr 1 monitoringiem będą objęte klatki schodowe? 
Czy monitor odbierający obraz z kamer jest pod 
czyimś nadzorem i jeśli tak, to czy ktokolwiek re-
aguje na te niebezpieczne zdarzenia, które mają 
miejsce na terenie szkoły?
Cezary Chodkowski: W szkole na pewno są reje-
strowane wszystkie wydarzenia i jeśli nie ma ko-
goś, kto na bieżąco siedzi przy monitorze, dyrek-
torzy przez pewien czas ten materiał przechowują  
i zapewne jest on do odtworzenia. Trudno mi podać 
szczegóły, jak to wygląda konkretnie w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 1. 

Więcej punktów odbioru  
posegregowanych śmieci

Tomasz Kałużyński: Chciałbym zasygnalizować 
rozważenie zwiększenia ilości punktów do segrega-
cji śmieci w naszych osiedlach. Ten program zo-
stał zaakceptowany przez społeczeństwo i wydaje 
się, że na obecnym etapie ilość miejsc, w których 
możemy dokonywać selekcji odpadów jest niewy-
starczająca.
Ewa Gładysz: Dużo dyskutujemy o tych kwestiach 
z PUK. Tam, gdzie nie ma od 300 do 500 mieszkań-
ców tworzenie takiego miejsca zbiórki nie jest eko-
nomicznie uzasadnione. Zbyt długo trzeba by było 
czekać na napełnienie takich pojemników. Dopła-
camy do selektywnej zbiórki, ale musimy zacho-
wać jakieś granice opłacalności. Co roku kupujemy 
kolejne pojemniki i przybywa miejsc do zbiórki. 
Ich lokalizację uzgadniamy z zarządami osiedli.

Jeszcze raz o cenie wody …
Stanisław Kęsik:  Czy podczas realizacji wielolet-
niego planu modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych woda w Ciechanowie będzie dro-
żała każdego roku i osiągnie w swojej maksymalnej 
podwyżce 100 % tej ceny, którą teraz płacimy?

Interpelacje i odpowiedzi z XXIX sesji Rady Miasta

Ewa Gładysz: Pan prezes Bola dość długo wyja-
śniał to podczas niedawnej dyskusji na sesji. Czy 
będzie podwyżka cen co roku, jak duża ona będzie, 
o tych sprawach powiemy sobie jednoznacznie po 
sporządzeniu studium wykonalności wieloletniego 
planu ZWiK budowy i modernizacji sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej w mieście. To studium okre-
śli kwestie ekonomiczne na przestrzeni lat, kiedy 
te inwestycje będą powstawały – jaka będzie ilość 
odbiorców, jaka cena.

… i skateparku
Stanisław Kęsik: W budżecie nie ma środków na 
dokończenie skateparku. Czy zostawiamy go tak 
jak jest, czy przenosimy gdzie indziej, czy może do-
kupujemy urządzenia przy inwestycjach na terenie 
boiska i MOSiR-u? 
Ewa Gładysz: Nie powiedziałabym, że skate-
park jest inwestycją niedokończoną, ponieważ co 
roku za zgodą Rady Miasta były kupowane jego 
poszczególne elementy. Początkowo mówiło się  
o kwocie 20 tys. zł, a skończyło się na wydaniu  
80 tys. W tej chwili można zaryzykować stwierdze-
nie, że moda na tego typu rozrywkę zanika, bo użyt-
kowników skateparku jest niewielu. Większą po-
pularnością cieszy się piłka nożna, czy lodowisko. 
Jeżeli będzie taka wola radnych i pojawią się moż-
liwości finansowe, to jakiś kolejny przyrząd może-
my kupić, ale uważam, że na tym etapie inwesty-
cja została sfinalizowana. Można by jeszcze myśleć  
o ogrodzeniu i oświetleniu, ale do dziś zrobiono to, 
co było najbardziej pilne. 

Czy Spacerowa, Wędkarska i Wrzosowa 
mają w 2009 r. szansę na utwardzenie?

Zdzisław Dąbrowski: Zwracam się z pytaniem  
w imieniu mieszkańców ulic: Spacerowej, Węd-
karskiej, Wrzosowej na osiedlu Krubin II, czy 
nie byłoby zasadne ujęcie w planie remontów na  
rok 2009 wykonania na tych ulicach nawierzchni  
z emulsji asfaltowej? Za takim rozwiązaniem prze-
mawia fakt, że mieszkańcy już ponieśli koszty wy-
konania podbudowy wraz z wymianą gruntów, na-
tomiast koszty bieżącego utrzymania w skali roku 
są znaczne.
Ewa Gładysz: Ci ludzie wspólnie z gminą utwar-
dzali drogę materiałem mineralnym. Rzadko się 
zdarza taka aktywność mieszkańców, którzy wy-
kładają własne pieniądze, żeby polepszyć swo-
je warunki zamieszkania. Faktycznie, ten sposób 
utwardzania ulicy przy użyciu nowej technologii 
na kilka lat załatwiał problem bieżącego utrzyma-
nia. Na przykładzie m.in. ul. Rycerskiej widać, 
że skończył się problem tumanów kurzu, sprząta-
nia itd. na ileś lat dla ruchu lokalnego takie ulice 
wystarczają. Jeżeli tylko będą środki spróbujemy 
się do tego zadania przymierzyć. Czy na wszyst-
kich tych ulicach? Przypominam, że tam jest jesz-
cze niewyjaśniony do końca problem własnościo-
wy. W grudniu nie mamy jeszcze planu bieżącego 
utrzymania dróg. O tym, jakie zadania będziemy 
realizować, zdecydujemy w nowym roku. Dzisiaj 
nie chciałabym składać obietnic bez pokrycia. Za-
dań drogowych jest bardzo dużo. Jeżeli środki po-
zwolą, to przynajmniej jedną główną ulicę będzie-
my starali się w tej technologii modernizować.

Jak zachęcić właścicielki do remontu 
kamienicy przy Warszawskiej 19?

Józef Borkowski: Trudno będzie wyobrazić so-
bie ulicę Warszawską po planowanej modernizacji 
bez remontu zaniedbanej kamienicy pod numerem 
19. W kilku miastach stosuje się różne praktyki, 

by zachęcić właścicieli takich kamienic do wyko-
nania elewacji. Np. w Opolu praktykuje się meto-
dę dofinansowania 50 % inwestycji, ale wyłącznie 
na elewację. W Nowym Sączu miasto stosuje ulgi  
w podatku od nieruchomości. Mimo tego oporu, 
który jest u właścicieli kamienicy może taka zachęta  
ze strony miasta mogłaby ten problem rozwiązać. 
Ewa Gładysz: Ja również myślę, jak będzie wy-
glądała zmodernizowana ulica z tą wątpliwej jako-
ści ozdobą przy ul. Warszawskiej 19. W przypadku 
wymienionej kamienicy to nie jest kwestia braku 
środków, tylko braku wspólnej wizji zagospoda-
rowania tego obiektu, który ma trzy współwłaści-
cielki. Nie jest to kwestia wyłącznie elewacji, tylko 
bardziej gruntownego remontu. Proszę się przyj-
rzeć jak wyglądają ściany, jakie są tam pęknięcia. 
Właściciele mają już dzisiaj możliwość sięgnięcia 
po zewnętrzne pieniądze – do 50 % wszystkie pra-
ce modernizacyjne można sfinansować środkami  
z budżetu państwa, jeżeli się do takich przedsię-
wzięć przystąpi. Jest to obiekt wpisany w 1994 r.do 
rejestru zabytków na wniosek właścicieli, chyba  
z taką właśnie myślą. Można ubolewać, że do tej 
pory tego nie czyniono. Czy my jako gmina po-
winniśmy to wspierać? W jakiej formie? Dzisiaj 
nie chciałabym tego przesądzać, bo potrzeb tego 
rodzaju w Ciechanowie wcale nie jest mało. Nie 
mamy programu dofinansowywania obiektów za-
bytkowych czy ich rewaloryzacji. Jeżeli radni by 
się zgodzili dopłacić do prywatnych bądź co bądź 
przedsięwzięć, to pewnie taki program może po-
wstać. Trzeba jednak mieć świadomość, że i inni 
właściciele także będą chcieli sięgnąć po te środ-
ki.

Na Dobrej chcą spowalniaczy
Tomasz Grembowicz: Mieszkańcy ul. Dobrej 
zwrócili się z prośbą o wykonanie spowalniaczy na 
jezdni, ponieważ młodzi kierowcy zbyt szybko tam 
jeżdżą.
Ewa Gładysz: Skierujemy wniosek w tej sprawie 
do zarządzającego ruchem, chociaż spowalniacze 
jest to rozwiązanie dobre tylko dla tych, którzy 
nie chcieliby wielkiego ruchu. Wszyscy chcieliby 
utwardzonych oświetlonych ulic, z chodnikami, tyl-
ko często zapominają, czemu te ulice mają służyć. 
Jak się zaczyna ruch samochodowy to wszystkim 
to nagle przeszkadza. Ulica jeszcze nie jest zakoń-
czona, a już pojawiają się wnioski o spowalniacze, 
na przykład na ul. Obozowej, ul. Grota-Roweckie-
go. Akurat przy tego typu ulicach można było sobie 
na to pozwolić, co do ul. Dobrej nie chciałabym się 
wypowiadać. Ocenią to fachowcy. Nie wolno tylko 
zapominać o konsekwencjach dla eksploatacji ta-
kich dróg, np. utrudnienia odśnieżania, czy wysłu-
chiwania łoskotu kół na spowalniaczach. 

Niebezpieczny placyk?
Tomasz Grembowicz: Między ul. Dobrą a jezior-
kiem jest mały placyk, gdzie dzieci bawią się i grają 
w piłkę nożną. Między jezdnią i placem jest żywo-
płot, który zasłania widoczność. Zdarza się, że na-
gle zza tego żywopłotu na jezdnię wylatuje piłka,  
a za nią dziecko. Czy można by pomyśleć nad za-
bezpieczeniem tego placyku?
Ewa Gładysz: Jest to temat bardzo dobrze mi zna-
ny. Placyk powstał z inicjatywy społecznej, zarzą-
du osiedla, żeby dzieci miały się gdzie spotkać. 
Teraz pojawił się konflikt między dorosłym czło-
wiekiem, który nie ma już małych dzieci i placyk 
mu przeszkadza. Wypadków tam żadnych nie było, 
a sprawa jest wyolbrzymiana tylko po to, żeby zli-
kwidować to miejsce. 
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Każde z tych zadań to ogrom-
ny zakres robót wymagający du-
żych nakładów, sprawnej organiza-
cji pracy i rzetelnych wykonawców. 
Mamy już zagwarantowane finan-
sowe wsparcie środkami unijnymi 
budowy miejskiej pętli. Dostaniemy 
102 mln zł (wartość całego projek-
tu to 150 mln zł). O dofinansowa-
nie z unijnej kasy pozostałych inwe-
stycji będziemy ubiegać się w tym 
roku. Dokumentacyjnie przygoto-
wana jest już rewitalizacja ratusza  
i modernizacja dróg w centrum mia-
sta. W lutym Urząd Miasta ogłosił 
przetarg na wykonawcę budowla-
nego i wykonawczego projektu pę-
tli, która przyniesie miastu praw-
dziwą rewolucję komunikacyjną.  
W tym roku planowana jest budowa 
pierwszej części pętli – poszerzenie  
o 2 nitki ul. Armii Krajowej na od-
cinku od Pułtuskiej do Płońskiej. 
Zanim inwestycja dobiegnie koń-
ca czekają nas utrudnienia w ruchu. 
Przetrwaliśmy modernizację krajo-
wej drogi nr 60 biegnącej przez cen-
trum miasta, przetrwamy też budo-
wę pętli.

Remont ratusza rozpocznie się 
po wyłonieniu wykonawcy robót. 
Trwają procedury przetargowe. To 
ostatni dzwonek, bo jeden z naszych 
najważniejszych zabytków drama-
tycznie się sypie. Potem mają ma 

Rok ogromnych wyzwań
Z początkiem roku ruszyła inwestycyjna karuzela. – Czeka-

ją nas ogromne wyzwania. Każda z zaplanowanych na ten rok in-
westycji mogłaby całkowicie wypełnić miejski budżet – zapowiada 
prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. Mowa o budowie 
pierwszego odcinka wewnętrznej miejskiej pętli, modernizacji ul: 
Strażackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowy nowego odcinka  
do ul. 17 Stycznia oraz rewitalizacji ratusza i ul. Warszawskiej.

ruszyć prace na Warszawskiej. Po 
rewitalizacji Zamku Książąt Mazo-
wieckich (przeprowadzi ją Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej) będziemy 
mieli „nowy” średniowieczny trakt.

Ważnym zadaniem na ten rok 
jest skomunikowanie centrum mia-
sta. Będzie to możliwe dzięki mo-
dernizacji ulic: Strażackiej, Koper-
nika, Sierakowskiego oraz budowie 
nowej ulicy, która będzie biegła 
wzdłuż Łydyni i połączy Strażacką 
z ul. 17 Stycznia. 

A.G.

Ważne przetargi

Inwestycje zaczynają się  
od potrzeb i wizji

Najwyższy czas na ratusz
Odrestaurowany neogotycki 

obiekt miejskiej architektury admi-
nistracyjnej z okresu II połowy XIX 
wieku będzie piękną wizytówką Cie-
chanowa. O tym kto zajmie się jego 
rewitalizacją dowiemy się po zakoń-
czeniu procedury przetargowej. Jesz-
cze do 2 marca firmy mogą składać 
oferty na wykonanie remontu. Zakres 
robót jest bardzo obszerny. Wyko-
nawca wybuduje nowe ścianki działo-
we, wymieni drewniane stropy na nie-
palne o stalowej konstrukcji, zbuduje 
nową żelbetową klatkę schodową, po-
sadzki, wymieni instalację elektrycz-
ną, wodno-kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania, zamontuje wentylację, 
instalację teleinformatyczną oraz sys-
tem alarmowy włamania i pożaru. Nie 
zmieni się główna bryła ratusza. Wy-
mienione zostaną konstrukcyjne ele-
menty dachu i jego pokrycie. Wy-
konawca wstawi nowe okna i drzwi. 
Prace będą prowadzone zgodnie z wy-
tycznymi konserwatora zabytków.

Pętla usprawni komunikację
Do 9 marca zainteresowane pra-

cownie projektowe mogą składać ofer-
ty w przetargu na projekty: budowlany 
i wykonawczy pętli miejskiej, łączącej 
drogi krajowe nr 50 i 60, drogi woje-
wódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg 
powiatowych. Pętla o łącznej długości 
blisko 14 500 m odciąży zatłoczone 
dziś centrum miasta. Będzie powsta-
wała etapami. Tego ogromnego przed-
sięwzięcia nie udźwignąłby miejski 
budżet. Będzie wspierane środkami 
zewnętrznymi. 

Modernizacja dróg  
w centrum miasta

Wypięknieje kolejny fragment 
Ciechanowa. Na marzec planowane 
jest ogłoszenie przetargu na budowę 
nowej ulicy w centrum Ciechanowa. 
Zmodernizowane zostaną także są-
siadujące drogi: Strażacka, Kopernika  
i Sierakowskiego. Informacje o prze-
targu będą dostępne na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.um.cie-
chanow.pl w zakładce Gospodarka/
Przetargi oraz w siedzibie urzędu przy 
ul. Wodnej 1.

Powstają kolejne plany
Znamy już wykonawców  doku-

mentacji projektowo-kosztorysowej 
przebudowy ulic Sempołowskiej, Ru-
miankowej, Kasprowicza i Norwida 
wraz z chodnikami i kanalizacją desz-
czową. Projekt ul. Sempołowskiej wy-
kona Instytut Zrównoważonego Roz-
woju z Białegostoku, za cenę 25 000 
zł., a  Rumiankowej (55 000 zł), Ka-
sprowicza i Norwida (79 000 zł)  
– Zakład Usługowo-Handlowy „PRO-
JEKT” z Grudziądza.

 A.G.

Z elewacji ratusza odpadają fragmenty 
ozdobnych zwieńczeń

Nowa ulica udrożni ruch w tej części mias-
ta

Zmiana organizacji ruchu
Miasto wprowadza zakaz zatrzy-

mywania na ul. Gostkowskiej (od To-
polowej do Dąbrowskiego), Witosa 
(od Mikołajczyka w stronę ronda na 
11 Listopada) oraz na Głowackiego. 
Parkujące samochody utrudniały wi-
doczność kierowcom włączającym 
się do ruchu na skrzyżowaniach.

Kto posprząta,  
kto oczyści kanalizację

Na wygląd Ciechanowa wpły-
wa wiele czynników: stan budynków  

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
i ulic, wygląd przestrzeni pu-
blicznej, zieleń... Wszystko 
wymaga pracy. Tylko część 
podejmowanych przez mia-
sto działań jest na tyle spekta-
kularna, że zmianę widać na 
pierwszy rzut oka. Są też za-
dania mniej widoczne – takie, 
których potrzebę uświadamia-
my sobie wtedy, kiedy coś za-
czyna szwankować. Należy 
do nich codzienne sprzątanie, 
konserwacja kanalizacji desz-

czowej, utrzymanie pionowych  
i poziomych oznakowań miejskich 
ulic, wyłapywanie bezdomnych zwie-
rząt. Urząd Miasta rozstrzygnął co-
roczne przetargi na te zadania. Utrzy-
maniem porządku oraz wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt zajmie się PUK, 
konserwację sieci kanalizacji desz-
czowej zapewni nam firma DANKAN  
z Inowrocławia, bieżącym utrzyma-
niem znaków drogowych zajmie się 
PLANETA z Warszawy.

Uroki zimowego odśnieżania
Po styczniowych i lutowych obfi-

tych opadach śniegu Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych szybko upora-
ło się z zaprowadzeniem porządku na 
miejskich ulicach. Potwierdzały to wy-
niki objazdów, podczas których pra-
cownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej 
sprawdzali przejezdność dróg. Miej-
skie ulice, chodniki i przejścia zostały 
oczyszczone z białego puchu i pośnie-

gowego błota oraz posypane piaskiem. 
Stan chodników przylegających do nie-
ruchomości, za który odpowiadają wła-
ściciele posesji na bieżąco kontroluje 
Straż Miejska. 

Remonty nawierzchni  
w trudnych warunkach
Zmienne warunki atmosferyczne  

– dodatnie temperatury w dzień  
i mrozy w nocy – powodują powsta-
wanie niebezpiecznych ubytków  
w nawierzchniach ulic. Na jezd-
niach bitumicznych ubytki uzupeł-

niane są masą z recyklera, drogi 
gruntowe równane są betonowym 
tłuczniem. Urząd Miasta zlecił 
wykonanie cząstkowych re-
montów w ul. Mleczarskiej, 
Tysiąclecia, Szwanke, Augu-
stiańskiej, Fabrycznej, Placu Jana 
Pawła II, Nadrzecznej, Śląskiej, 
Zamkowej (niebezpieczny uby-
tek przed mostem), Sierakow-
skiego, Małgorzackiej i Parkowej. 
W ostatnim czasie ekipy remon-
towe pracowały na ul. Tysiącle-
cia, Bukietowej, Armii Krajowej, 
Opinogórskiej, na łączniku mię-

dzy Armii Krajowej i Gwardii Lu-
dowej, Mleczarskiej, Łukasiewicza, 
Różanej, Skłodowskiej, Morawskiej  
i Lawendowej oraz na drodze do 
miejscowości Mieszki Atle. A.G.

Skrzyżowanie ulic Witosa i Mikołajczyka

Za odśnieżanie i posypywanie piaskiem chod-
ników położonych wzdłuż nieruchomości odpo-
wiadają ich właściciele i zarządcy
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Podopieczni TPD spędzili ferie w gościnnych progach ,,Studia”

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MARZEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 14.III. godz. 19.00 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna. Wystąpią: Neyra, 
Empatic, Vanity /Kawiarnia Arty-
styczna CKiSz/

• do 17.III – wystawa projektów „Cie-
chanów Miasto Sztuki” /Galeria „C”/
• 20.III godz. 18.00 – „Chcę i potra-
fię”, otwarcie wystawy podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Strzegowie /Galeria „C”/
• III – „Kultura drobnoszlachecka na 
dawnych pograniczach Rzeczypospoli-
tej” /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• III – „Dobra uratowane – najcie-
kawsze nabytki 35-letniej działalności 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej /bu-
dynek główny/

• 12.III godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji: sylwetka twórcza 
Anny Świerczyńskiej (1909-1984)  
w 100. rocznicę urodzin poetki, dra-
matopisarki, autorki wielu utworów 
dla dzieci i młodzieży /Miejska Bi-
blioteka Publiczna – Filia Nr 1 przy 
ul. Kicińskiego 21/23/
• 23.III-3.IV – Wielkanoc w obrzę-
dach i plastyce obrzędowej – warsz-
taty dla dzieci /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/

Spotkania

Teatr

Konkursy

Wystawy

• 12.III godz. 19.00 – „Zatrudnię sta-
rego klauna” – spektakl wg. Matei Vi-
snecu w wykonaniu studentów Szkoły 
Teatralnej Jana Machulskiego /Ka-
wiarnia Artystyczna CKiSz/ 
• 22.III godz. 19.00 – Kabaret Klika  
/sala widowiskowa CKiSz/ 

• 3.III godz. 10.00 – Sztuka dialogu – 
konkurs recytatorski dla gimnazjali-
stów /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/
• 13.III godz. 9.30 – English Song’ 
2009 – konkurs piosenki angielskiej  
/sala widowiskowa CKiSz/
• 20.III godz. 10.30 – Konkurs na najład-
niejszą Marzannę /plac przed CKiSz/
• 23.III godz. 10.00 – 44. Ogólnopol-
ski Konkurs Recytatorski – eliminacje 
powiatowe /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/
• 30.III godz. 10.00 – „Pan trzech pa-
górków” – konkurs teatralny dla dzie-
ci /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/
• 31.III godz. 9.30 – Konkurs wiedzy 
o regionie – Ciechanów i okolice /Ka-
wiarnia Artystyczna CKiSz/

oprac. K.D.

Pracownicy oświaty zmierzyli 
się ze sobą na boisku

Pod patronatem prezyden-
ta miasta 10 stycznia w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 1 rozegrany zo-
stał turniej piłki nożnej pracowni-
ków oświaty. Pierwsze miejsce za-
jął Miejski Zespół Szkół Nr 2 przed 
gospodarzami oraz Zespołem Szkół 
z Opinogóry. Najlepszą zawodnicz-
ką została Renata Grzelak, a królem 
strzelców – Paweł Mazurkiewicz.

Trwa turniej tenisa stołowego
27 stycznia w Gimnazjum Nr 1 

zainaugurowany został turniej te-
nisa stołowego o Grand Prix Cie-
chanowa. Rozgrywki potrwają do 
maja. Terminy i wyniki ogłaszane 
są na stronie internetowej www.edu 
apple.pl/ciechanowgimn1. W za-
wodach biorą udział dzieci do 13 
roku życia oraz młodzież w wieku  
14-18 lat.                                   red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

W Miejskim Zespo-
le Szkół Nr 1 Urząd zor-
ganizował 2 turnusy pół-
kolonii. Skorzystało z 
nich 80 dzieci uczęszcza-
jących do świetlic opie-
kuńczo-wychowawczych.  
W programie były zaję-
cia edukacyjne, rozwojo-
we oraz profilaktyczne. 
Uczestnicy mieli zapew-
niony 1 posiłek dziennie. 
Ze środków miasta sfinan-
sowane zostały też nie-
które wydatki związane 
z ofertą feryjną Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej oraz organiza-
cji pozarządowych: PCK, TPD i Cie-
chanowskiego Stowarzyszenia Nie-
pełnosprawnych. 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
zaoferowało m.in. zajęcia plastyczne  
i taneczne, wycieczki do stadniny koni 

Ferie, ferie… i po feriach 
Tegoroczne ferie w województwie mazowieckim przypadły na 19-30 stycznia. Z myślą o wypoczywa-

jących dzieciach na zimowe półkolonie Urząd Miasta przeznaczył 17 600 zł. 

w Krasnem, zwiedzanie Opinogóry, 
ognisko z kuligiem, wyjście na basen 
i do kina oraz bal karnawałowy. Nie 
zabrakło pogadanek, quizów i konkur-
sów. Pobyt w muzeum był też okazją 
do zwiedzenia aktualnych ekspozycji. 
Polski Czerwony Krzyż w siedzibie 

przy ul. Rzeczkowskiej 11 po-
prowadził zajęcia świetlicowe. 
Wśród pomysłów na miłe spę-
dzenie wolnego czasu znalazły 
się projekcje filmów, gry kom-
puterowe oraz zabawy taneczne. 
Dodatkową atrakcją były wyj-
ścia na basen i lodowisko. Cie-
kawy program zrealizowało też 
Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci. W pomieszczeniach „Studia” 
przy ul. Pułtuskiej 60 dzieci  
w wieku od 7 do 12 lat uczest-
niczyło w zajęciach plastycz-
nych, rekreacyjno-sportowych 
i tanecznych. Ciechanowskie 

Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
pod swoją opiekę przyjęło 30 dzieci. 
Oprócz udziału w przygotowanych 
zajęciach koloniści mogli wyżyć się 
na sztucznym lodowisku. Wszyscy 
mieli zapewniony 1 gorący posiłek 
dziennie.                                                

red.

Celem programu jest nie tylko 
wyszukanie ciekawych śladów literac-
kich związanych z regionem ciecha-
nowskim, zebranie dokumentacji oraz 
zamieszczanie informacji w internecie 
i wydawanym przez CEO przewod-
niku. Organizatorzy zachęcają też do 
przywracania lokalnej społeczności 
pamięci o wydarzeniach, osobach, 
miejscach, które związane są  
z miejscowością czy okolicą.  
W ramach podjętej akcji ucznio-
wie z klas 2b i 3f pod opieką 
Anny Otłowskiej realizują projekt 
„Śladami pozytywistów po Ziemi 
Ciechanowskiej (Maria Konop-
nicka i Aleksander Świętochow-
ski)”. Gimnazjaliści odwiedzili 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie i Muzeum Po-
zytywizmu w Gołotczyźnie, 
gdzie przeprowadzili wywiad 

Literacki atlas Polski
W tym roku grupa uczniów Gimnazjum Nr 3 uczestniczy w pro-

gramie „Literacki atlas Polski”, realizowanym przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Instytut Książki.

z Jolantą Ostaszewską, przewodni-
kiem po Krzewni – domu i pracowni  
A. Świętochowskiego. Żeby uzupeł-
nić zdobytą wiedzę 4 lutego młodzież 
zorganizowała w szkole spotkanie  
z Edwardem Lewandowskim (na zdję-
ciu), lokalnym regionalistą, autorem 
licznych publikacji i książek o historii 
Ciechanowa i okolic. red.

20-lecie Przedszkola Nr 10 

Jubileusz był też okazją do 
wyróżnienia niektórych pedago-
gów. Nagrodę prezydenta otrzy-
mała dyrektor przedszkola Bożena 
Wernik. Nagrody dyrektora przy-
padły Krystynie Czaplickiej-Ku-
tryb, Annie Poroszewskiej i Ka-
rolinie Sosnowskiej. Nie zabrakło 
tez wspomnień. Przypomnijmy, że 
w placówce mieszczące się przy  
ul. Batalionów Chłopskich 4 funk-

cjonują 4 oddziały, do których 
uczęszcza 111 dzieci. Poza zaję-
ciami opiekuńczo-wychowaw-
czymi przedszkolaki odbywają 
spotkania z logopedą oraz uczą 
się języka angielskiego, tańca  
i rytmiki. W przedszkolu reali-
zowane są programy adaptacyj-
ne, edukacyjne oraz zdrowotne.

red.

Na 20-lecie przedszkola maluchy zaprezentowały specjal-
ny program, przygotowany pod okiem swoich wychowaw-
czyń. Były recytacje, śpiewy i tańce. Po występach licznie 
przybyli goście skosztowali urodzinowy tort.
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Podczas wernisażu gospodarz Galerii ,,C” M. Zalewski otworzył 
list, w którym nieznany autor zawarł treść Dekalogu Miasta 
(dla) Sztuki

,,Agora” przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia

Wielkoformatowa koszulka może zasłonić opuszczoną ka-
mienicę przy ul. Warszawskiej

Pomysłami na upiększenie miasta żywo interesował się  
prezydent W. Wardziński (z lewej)

Aleja Sztuki

Hasło „Ciechanów – Miasto (dla) Sztuki” rzucił kierujący Galerią „C” Marek Zalewski, który sprowokował mieszkańców do przygotowania projektów popra-
wiających estetykę naszego miasta. Na wyzwanie lokalnego artysty odpowiedziała garstka zapaleńców. Sam pomysłodawca był autorem większości (44!) z 49 pro-
jektów. Dostarczone prace zaprezentowano 20 lutego na wernisażu w Galerii „C”. Zgodnie z zapowiedzią, najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone. Propozycje 
uatrakcyjnienia Ciechanowa można oglądać do 17 marca. Zapraszamy!    

Ciechanów w sferze marzeń

PARASOLE…

Idźmy tropem awangardowych artystów i nie bójmy się użyć słowa ambalaż* .
Dosłowne tłumaczenie: opakowanie. 

A więc coś co chroni, zabezpiecza, kryje nieznaną zawartość, prowokując do jej odkrycia. 
Pod metaforycznym daszkiem spotka się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
I w tym wszystkim my, ciechanowianie.

To propozycja sentymentalnego spaceru po mieście. O, tu kiedyś była synagoga, a tam cer-
kiew. Tu przejeżdżała kolejka wąskotorowa, a tam stał młyn wodny, dawna karczma… 
Litania zapomnianych dziś miejsc jest długa. 

Wymieńmy niektóre z nich:
1. Kościół św. Małgorzaty                                (ul. 17 Stycznia) 
2. Synagoga                                                        (ul. 11 Pułku Ułanów Leg.)
3. Cerkiew                                                          (ul. Orylska)
4. Kino „Nysa”                                                   (Pl. Kościuszki)
5. Młyn wodny                                                   (ul. 3 Maja)
6. Bank Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (ul. Ściegiennego)
7. Pierwszy szpital                                             (ul. Płońska)
8. Stacja kolejki wąskotorowej                        (w pobliżu Dworca PKS)
9. Karczma „Ostatni Grosz”                            (ul. Ostatni Grosz)

Dopiszcie swoje propozycje…
Przywróćmy tym miejscom tożsamość.
Postawmy im widome oznaczenia – parasole. 
Umieśćmy pod nimi nasze wspomnienia i myśli.
Nazwijmy te kolejne przystanki i zatrzymajmy się przy nich 
na chwilę posiedzenia.

Zapożyczony z francuskiego ambalaż jest czymś w rodzaju wielowarstwowego kolażu, w któ  rym      
forma jest zaledwie sugestią przenikających się wzajemnie znaczeń, prowokującą do aktywności  
w ich penetrowaniu. 

*
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Na placu przy kościele obowiązuje teraz zakaz parkowania

W Ciechanowie prace przebie-
gają zgodnie z „Programem usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest  
z terenu miasta na lata 2008 – 2032”, 
opracowanym przez Wydział Inży-
nierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska. Na bieżąco monitorowana 
jest ilość i stan posiadanych przez 
mieszkańców wyrobów z azbestem. 
Co roku właściciele i zarządcy nieru-
chomości mają obowiązek składania 
informacji o ich użytkowaniu. Pra-
cownicy Wydziału Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska prze-
prowadzili też inwentaryzację 
azbestu znajdującego się na terenie 
miasta. Uzyskane dane pozwoli-
ły określić szacunkowe koszty, ja-
kie miasto musi udźwignąć, by po-
móc mieszkańcom usunąć truciciela 
z otoczenia. Zarządcy i właściciele 

Ten niebezpieczny dla człowieka składnik płyt azbestowo-ce-
mentowych, rur i kształtek stosowany całe lata w budownictwie 
ma zniknąć z naszego otoczenia. Tak stanowi unijne prawo ochro-
ny środowiska. To zadanie kosztowne, dlatego usuwanie i uniesz-
kodliwianie elementów zawierających azbest rozłożono na lata.

budynków przystępujący do wymia-
ny pokryć dachowych z azbestem 
mogą uzyskać w Urzędzie Miasta 
dofinansowanie do ich usunięcia  
i unieszkodliwienia. Ze względu na 
szkodliwość azbestowego pyłu nie 
będą dofinansowane prace wykona-
ne we własnym zakresie. Musi się 
tym zająć wyspecjalizowana firma. 
Wykaz podmiotów z naszego terenu 
wykonujących tę usługę oraz „Regu-
lamin udzielania dofinansowania do 
prac związanych z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest” dostępne 
są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.um.ciechanow.pl w za-
kładce Ekologia/Gospodarka odpa-
dami. Informacje można też uzyskać 
w Wydziale Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta, tel. 0 23 674 92 83. 

A.G.

Przypominamy  
o usuwaniu azbestu

Ponieśli je uczestnicy uroczy-
stości żałobnych odbywających się 
w ciągu tygodnia w różnych godzi-
nach. Zdarzało się, że nie można 
było podjechać w pobliże kościelnej 
bramy karawanem wiozącym trum-
nę. Brakowało też miejsc do parko-
wania dla uczestników nabożeństw. 
Tymczasowym rozwiązaniem stało 
się ustawienie zakazu parkowania 
przy Farze, za wyjątkiem aut osób 
uczestniczących w kościelnych uro-
czystościach. – Obserwujemy, zbie-
ramy uwagi, wyciągamy wnioski. 
Po wprowadzeniu zakazu parkowa-
nia przy Farze otrzymałam wiele sy-

Z cyklu „Polak potrafi”, czyli przykre 
konsekwencje pomysłowości

Miasto planuje rozszerzenie strefy płatnego parkowania  
o końcowy fragment ul. Ściegiennego – od Grodzkiej do kościoła 
farnego. Od czasu, kiedy wprowadzono strefę w rejonie ul. Ście-
giennego i Zielonej Ścieżki kierowcy (by uniknąć opłaty – 1 godz. 
parkowania kosztuje 1,50 zł) zaczęli ustawiać swoje samochody 
na wolnym od opłat terenie przy kościele. Jakie były tego konse-
kwencje?

gnałów, że nareszcie ktoś dostrzegł 
potrzebę zapewnienia bezpieczeń-
stwa uczestnikom tych najsmutniej-
szych uroczystości kościelnych, ja-
kimi są msze pogrzebowe – mówi 
Ewa Gładysz, zastępca prezyden-
ta Ciechanowa. – Uchylanie się od 
zapłacenia 50 groszy za pierwsze 
pół godziny parkowania jest czę-
stym odruchem, ale jakie to niesie  
za sobą następstwa możemy obser-
wować także na ul. Mickiewicza. 
Poliklinika została praktycznie od-
cięta przez samochody, które ucie-
kły ze strefy – dodaje E. Gładysz.

A.G.

Podczas akcji „Ferie 2009” 
strażnicy zwracali uwagę na otocze-
nie placówek prowadzących feryjne 
zajęcia dla dzieci. Nadzorem objęte 
zostały miejskie podstawówki i gim-
nazja oraz Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej, Centrum Kultury i Sztuki, 
hala sportowa, sztuczne lodowisko 
oraz Studio przy ul. Pułtuskiej. Pre-
wencyjne działania pod kryptoni-
mem „Karnawał 2009” prowadzone 
były w weekendowe noce. Łączo-
ne patrole policji i Straży miejskiej 
patrolowały ulice pilnując, by wra-
cający do domów amatorzy karna-
wałowych szaleństw nie zakłóca-

Strażnicy pilnują porządku

Straż Miejska podsumowała pracowity styczeń. Oprócz ru-
tynowych zadań nasi strażnicy pilnowali bezpieczeństwa dzieci 
spędzających ferie w mieście i pełnili służby w weekendowe noce 
karnawału.

li spokoju i porządku publicznego.  
– Podsumowanie obu akcji wypadło 
bardzo pozytywnie. Ferie w mieście 
przebiegały spokojnie. Nie odno-
towaliśmy żadnych chuligańskich 
wybryków. Podczas weekendowych 
patroli też było spokojnie, poza kil-
koma interwencjami związanymi  
z nieostrożnym użyciem sztucznych 
ogni. To był spokojny miesiąc. Tego 
samego zdania są koledzy z Komen-
dy Powiatowej Policji, wspólnie  
z którymi pełniliśmy służby – rela-
cjonuje Krzysztof Matuszewski, ko-
mendant Straży Miejskiej.

A.G.

Pięknieją bloki  
     nA ciechAnowskich 
                             osiedlAch
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Miejski Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Powstańców Wlkp.

Tam, gdzie przebywa wiele osób, 
zwłaszcza, gdy są młode i rozno-
si je energia, trudno mówić o zapew-
nieniu całkowitego bezpieczeństwa. 
Radna Bukowska upatruje taką moż-
liwość w zatrudnieniu ochroniarzy. 
– Proszę złożyć wizytę w odpowied-
nich wydziałach policji, tam dowie-
cie się ile niebezpiecznych wypadków 
miało miejsce w MZS Nr 1. Gorzej, 
że dziecko, które jest zrzucane z pię-
tra ma nieudzieloną pomoc, ma zła-
maną rękę i samo musi sobie radzić.  
W szkołach tam, gdzie jest niebez-
piecznie, dyrektorzy podejmują decy-
zje o zatrudnieniu ochrony – oświad-
czyła radna podczas styczniowej sesji 
Rady Miasta.

– To bardzo radykalne stwier-
dzenia – uznał prezydent Waldemar 
Wardziński. – Na ten temat należy po-
rozmawiać, np. podczas komisji bran-
żowej, podać więcej faktów. Prezy-
dent wspominał własne doświadczenia  
z LO, kiedy dwukrotnie złamał rękę.  
– To była twarda rywalizacja na boisku. 
Takie rzeczy zawsze będą się zdarzać.  

Dyżurujący nauczyciel, 
monitoring, czy ochroniarz
Agnieszka Bukowska uważa, że 

szkolny monitoring nie spełnia swojej 
roli. – Tyle pieniędzy na niego wydali-
śmy, a kto go ogląda w tej szkole? Ma-
riusz Stawicki, radny i wicedyrektor  
I LO studził emocje. – Monitoring wi-
zyjny nie jest w stanie objąć całego bu-
dynku, ale spełnia funkcję prewencyj-
ną i chroni młodzież przed intruzami  
z zewnątrz, przed kradzieżami. Radny 
dużą skuteczność widzi w nauczyciel-
skich dyżurach, ale to nie przekonało 
radnej. – Nauczyciel jest od dydakty-
ki i wychowania, a od bezpieczeństwa 
jest ochroniarz - osoba, która ma bu-
dzić respekt i szacunek – stwierdziła 
A. Bukowska.

– Nauczyciel ma trzy sfery swo-
ich zadań: dydaktyczne, wychowawcze  
i opiekuńcze.  Ochroniarz w szkole jest 
jeden. Może interweniować w sytu-
acjach wyjątkowych, ale obecność na-
uczyciela na przerwie poprawia bez-

Czy w szkole przy Powstańców Wielkopolskich jest niebezpiecznie?

Prywatny aspekt debaty o bezpieczeństwie w szkole

pieczeństwo w zdecydowanym stopniu 
– ripostował Mariusz Stawicki, któ-
rego zdanie podzielił też prezydent.  
– Myślę, że nic tak nie tonuje nastro-
jów, jak obecność pedagogów. Nie po-
stawimy przy każdym uczniu ochronia-
rza, bo nie jest to ani racjonalne, ani 
wykonalne. Trzeba szukać takich roz-
wiązać, żeby energię w szkołach wy-
zwalać na innych polach. Na ten temat 
warto dyskutować i szukać rozwiązań 
– stwierdził W. Wardziński.

Co naprawdę  
zdarzyło się w szkole?

Agnieszka Bukowska akcentowa-
ła odpowiedzialność szkoły za powie-
rzone jej dzieci. – Za bezpieczeństwo 

dzieci odpowiada rodzic, 
ale kiedy dziecko prze-
bywa w szkole odpowia-
da szkoła. Proszę o pod-
jęcie natychmiastowych 
działań dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dzieci  
w MZS Nr 1 – domagała 
się radna. – Myślę, że pani 
radna wie jak wygląda  
w szkole armia rozkrzy-
czanych dzieci. Jeżeli 
dziecko jest zdemoralizo-
wane, ma przyzwolenie 
na wiele złych zachowań 

w domu, to robi to również w szkole. 
Pewnych rzeczy za rodziców się nie za-
łatwi – przekonywała zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz.

Z zarzutami A. Bukowskiej nie 
zgadzają się ani nauczyciele, ani rodzi-
ce uczniów szkoły. – Od lat działamy 
w Radzie Rodziców, w tej szkole uczą 
się nasze kolejne dzieci i nie podziela-
my zdania pani Bukowskiej – zgodnie 
mówią Beata Szewczyk, Iwona Szew-
czyk i Janusz Szwarczewski. Oburze-
nie słowami radnej spowodowało, że 
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców 
zdecydowały się skierować pisma do 
przewodniczącego Rady Miasta To-
masza Grembowicza. – Napisaliśmy 
też list otwarty do mediów, bo chcemy 
zapoznać mieszkańców Ciechanowa  
z naszym zdaniem na temat postępo-
wania radnej, a więc osoby publicznej 
– mówi przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Beata Szewczyk.

Nauczyciele, a nawet rodzice mogą 
być nieobiektywni, warto więc poznać 
policyjne statystyki. – W Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 1 nie notujemy więcej 
wypadków czy niefortunnych zdarzeń 
niż w innych placówkach oświatowych 
– informuje Leszek Goździewski, 
rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. 

Pozostaje poważny zarzut nie-
udzielania pomocy dziecku ze złama-
ną ręką. – Według mojej wiedzy syn 

radnej Bukowskiej upadł schodząc do 
szatni, ale nie zasygnalizował nikomu 
z personelu szkoły, że coś go boli. Po-
tem okazało się, że ma złamaną rękę, 
ale jak mieliśmy zareagować, skoro 
nie mieliśmy na ten temat wiedzy. Gdy-
by o tym powiedział, zostałby otoczo-
ny fachową opieką – wyjaśnia Elżbieta 
Wodzyńska, dyrektor szkoły.

Wyzwania, żeby szkołę uczynić 

W Miejskim Zespole Nr 1 nie jest bezpiecznie. Tak stwierdziła 
Agnieszka Bukowska w debacie o stanie bezpieczeństwa w naszym 
mieście. Czy te słowa były poparte faktami, czy to tylko subiektywne 
odczucie radnej, której syn złamał rękę właśnie w tej szkole? Czy ja-
kąkolwiek szkołę można uczynić w 100 procentach bezpieczną?

Ciechanów, 12.02.2009 r.
Rada Rodziców 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1
w Ciechanowie

List Otwarty
Rada Rodziców MZS Nr 1 w Ciechanowie protestuje wobec zarzutów za-

mieszczonych w artykule w czasopiśmie ,,Extra Ciechanów” z dnia 3 lutego 
2009r. Wypowiedź radnej Pani Agnieszki Bukowskiej odnośnie stanu bezpie-
czeństwa szkoły jest niezgodna ze stanem rzeczywistym.

Jako przedstawiciele rodziców dzieci uczących się w tej szkole mieliśmy 
obawy, co do bezpieczeństwa naszych dzieci jedynie w chwili łączenia Szko-
ły Podstawowej z Gimnazjum. Wówczas Dyrekcja Szkoły, aby rozwiać nasze 
wątpliwości i niepokoje, zainstalowała monitoring w szkole oraz zwiększy-
ła liczbę dyżurów nauczycieli na korytarzach. W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa rozdzielono szatnie dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej.  
Od tego momentu nie zaobserwowaliśmy w szkole zwiększenia agresywności.

Zdarzają się sporadycznie wypadki, dziecko może doznać urazu złama-
nia, zwichnięcia, skręcenia czy stłuczenia, jak w każdej placówce opiekuń-
czo-oświatowej. My jako rodzice jesteśmy świadomi, ze takie sytuacje mogą 
się zdarzyć i nie obarczamy za nie odpowiedzialnością tylko i wyłącznie gro-
na pedagogicznego. Często takie zdarzenia wynikają z braku wyobraźni na-
szych dzieci.

W naszym odczuciu wystąpienie na sesji Pani Agnieszki Bukowskiej 
spowodowane było chęcią odwetu wobec zarówno Rady Pedagogicznej jak 
i Rady Rodziców naszej szkoły. Dotychczas Pani Bukowska dała się poznać 
jako osoba konfliktowa, nieobiektywna, wiecznie rozżalona, wysuwająca za-
rzuty nie poparte żadnymi konkretami. Wyraziła chęć uczestniczenia w ży-
ciu szkoły poprzez udział w pracach Rady Rodziców Szkoły Podstawowej. 
Została nawet wybrana jako wiceprzewodnicząca tej Rady. Rodzice szybko 
jednak zauważyli, że celem w/w jest chęć rządzenia oraz wyłącznie pozosta-
wania w centrum zainteresowania, a nie sprawy szkoły.

W związku z niewywiązywaniem się z podjętych obowiązków i brakiem 
uczestnictwa w zebraniach i pracach dotyczących życia szkoły, została wy-
kluczona z zarządu Rady Rodziców. Prawdopodobnie nie mogąc pogodzić 
się z porażką próbuje wykorzystać swoją pozycję i możliwości do oczerniania 
szkoły. Ciągle wysuwa zarzuty nie poparte jakimikolwiek dowodami. Swoje 
subiektywne opinie przedstawia jako głosy wszystkich rodziców.

Prosimy wobec tego o wyjaśnienie, kto upoważnił Panią Agnieszkę Bu-
kowską do wygłaszania takich opinii. Bowiem zarząd RR po konsultacjach  
z przedstawicielami rodziców poszczególnych klas, stwierdził, że szkoła speł-
nia nasze oczekiwania, co do bezpieczeństwa. Monitoring i dyżury nauczy-
cieli i obsługi szkoły są w pełni wystarczające i nie ma potrzeby zatrudniania 
dodatkowej ochrony.

Pani Agnieszka Bukowska uważa naszą szkołę za niebezpieczną, więc 
dziwi nas fakt, że Jej dziecko nadal do niej uczęszcza. Obowiązkiem rodzica 
jest zapewnienie dziecku nie tylko dobrej nauki, ale i poczucia bezpieczeń-
stwa.

Jesteśmy oburzeni ciągłym szkalowaniem dobrego imienia szkoły przez 
Panią Bukowską. Oczekujemy, że radna w przyszłości będzie bardziej roz-
ważnie wyrażać swoje opinie, poprze je konkretami jak również chcieliby-
śmy, aby ponosiła konsekwencje swoich wypowiedzi. Bycie radną nie upo-
ważnia do załatwiania prywatnych porachunków. Od takich osób oczekujemy 
raczej obiektywnego spojrzenia, odpowiedzialności i pomocy, a nie tylko 
utrudniania współpracy między szkołą a rodzicami.

Reasumując Rada Rodziców podkreśla, że współpraca Dyrekcji, Rady Pe-
dagogicznej i pracowników szkoły z rodzicami układa się poprawnie. Wszel-
kie nasze sugestie, propozycje i postulaty są załatwiane i realizowane w miarę 
możliwości szkoły.

Z poważaniem 
Rada Rodziców Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1

bezpieczniejszą nigdy się nie kończą. 
Tu zawsze może być lepiej, ale Ma-
riusz Stawicki, który w Radzie prze-
wodniczy Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu jest optymistą. – Generalnie 
jest tak, że uczniowie w naszych szko-
łach czują się bezpieczniej niż jeszcze 
parę lat temu, co oczywiście  nie zwal-
nia nas od podejmowania kolejnych 
starań.

Ewa Blankiewicz
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Z tymi sformułowa-
niami wszyscy się zga-
dzamy. Wiemy też, że 
prewencyjne działania 
policji i miejskich straż-
ników nie są w stanie za-
łatwić sprawy. Jednym  
z dobrych rozwiązań jest 
praca z młodzieżą na uli-
cy, tzw. streetworking. 

W sierpniu ubie-
głego roku Krajowy 
Komitet Wychowania 
Resocjalizującego we 
współpracy z TPD stworzył autor-
ski program „Bezpieczne Ulice”. 
To program pracy pedagogów w 
środowisku otwartym, który ma za 
zadanie zminimalizować czas spę-
dzany przez dzieci i młodzież na 
ulicy. W Ciechanowie w przedsię-
wzięcie zaangażowała się Magda-
lena Gregorczyk. – Rozpoczynając 
pracę jako pedagog ulicy trafiłam 
pod skrzydła prezes TPD Jadwigi 
Paprockiej – mówi pani Magda. – 

Street Club
„Wśród naruszeń ładu społecznego i prawnego na czoło wysuwają się czyny, będące efektem zachowania się grup młodych ludzi. 

Członkowie tych grup, będący bardzo często pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, wykazując wysoki poziom agre-
sji, powodują wysoki poziom dyskomfortu i obawy o własne bezpieczeństwo w osób znajdujących się w pobliżu.” To fragment „Oceny 
stanu bezpieczeństwa w mieście”, przygotowanej przez Straż Miejską.

Street Club trenuje break dance

Ten program został stworzony z myślą 
o dzieciach i młodych ludziach, któ-
re narażone są na demoralizację. To 
ulica kształtuje ich pogląd na świat. 
Dlatego staram się zapełnić im czas 
wolny. Bardzo chwalę sobie współ-
pracę z Januszem Szymańczykiem - 
kierownikiem krytej pływalni. Dzięki 
jego dobrej woli i uprzejmości dyrek-
cji MOSiR-u korzystamy nieodpłat-
nie z basenu i hali sportowej. Mamy 
również ogromne oparcie w Elżbiecie 

Muzińskiej kierującej miej-
skim Biurem do Spraw Roz-
wiązywania Problemów Uza-
leżnień.

Po kilku miesiącach pra-
cy Pani Magdzie udało się 
zintegrować grupę 20 mło-
dych ludzi z dzielnicy Blo-
ki (17 chłopaków i 3 dziew-
czyny), w wieku od 12 do 23 
lat. Nazwali się „Street club”. 
– Młodzież jest pełna energii 
i zapału do pracy. Chłopcy  
rozwijają swój potencjał twór-

czy, robią graffiti według własnego 
pomysłu – chwali M. Gregorczyk. 

Na tym nie koniec aktywności. 
– Mamy wiele pomysłów na posze-
rzanie naszej działalności. Na do-
bry początek znaleźliśmy poparcie  
u prezydenta Chodkowskiego, który 
wyszedł do nas „na ulicę” i spotkał się 
osobiście z członkami „Street clubu”  
– relacjonuje M. Gregorczyk. – Po-
wiedziałem, żeby postarali się mnie 
przekonać, że warto dać im szansę 

– mówi zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski. Plany Magdy Gregor-
czyk szczęśliwie zbiegły się w czasie  
z powołaniem przez miasto Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kultural-
nej „Studio”. To właśnie tam grupa od 
3 tygodni ćwiczy pod okiem Huberta 
Brendowskiego, który specjalizuje się  
w tańcu break dance oraz hip hop. – Nie 
spodziewałem się, że tyle już potrafią  
– mówi instruktor – choreograf. Am-
bicją „Street clubu” jest stworzenie 
grupy, która będzie reprezentować 
Ciechanów na tanecznych turniejach. 
– Wierzę, że Uliczny Klub pokaże, 
na jak wiele go stać. Mam głęboką 
nadzieję, że program będzie konty-
nuowany, dzięki czemu młodzież nie 
będzie musiała wracać na ulicę, a stre-
etworking jako forma pracy socjalnej 
przyjmie się w Ciechanowie – mówi 
Magda Gregorczyk. Na to wygląda, 
bo miejskie Biuro ds. Rozwiązywa-
nia Uzależnień już pod koniec marca 
planuje szkolenie kolejnych 8 pedago-
gów ulicy.                       

     M.G., E.B.

Spotkanie na kryzys
Na spotkaniu z przedsiębiorcami prezydent Ciechanowa przedstawił plany miasta na 2009 rok: strukturę dochodów i wydatków budżetu 

oraz projekty wieloletnich inwestycji. – Z punktu widzenia naszych dochodów bardzo istotne są wpływy z PIT i CIT. Ewentualny spadek docho-
dów firm czy zmniejszenie zatrudnienia może więc mieć wpływ na stan miejskich finansów – mówił prezydent.

– W tej chwili w PUP jest zareje-
strowanych 2280 bezrobotnych osób  
z Ciechanowa, z czego ponad połowa  
z wykształceniem podstawowym,  
a zdecydowana większość bez pra-
wa do zasiłku. Przybywa osób bez 
kwalifikacji i doświadczenia, a więc 
tych, których niełatwo zaktywizować 
na rynku pracy – wyjaśniała E. Lat-
ko, przewodnicząca Komisji Spraw 
Obywatelskich i Spraw Społecznych, 
reprezentująca też Powiatowy Urząd 
Pracy.. 

Zwolnienia grupowe zasygnalizo-
wały: TP SA, Ruch SA, DPI Poland 
(185 osób zwolniono 30 grudnia, ko-
lejne 55 planują zwolnić do końca lu-
tego) oraz Pekso BP (8 osób odeszło 
w grudniu za porozumieniem stron).

Czy ciechanowski biznes 
zaczyna odczuwać  

skutki recesji?
Lokalne przedsiębiorstwa na ra-

zie nie planują większych zwolnień.  
Z wypowiedzi właścicieli firm wyni-
kało raczej, że będą starali się utrzy-
mać zatrudnienie na obecnym po-
ziomie. – Prowadzimy 3 rodzaje 
działalności, średnio wpływ zamówień 
mamy na poziomie 70% ubiegłorocz-
nych. Nie przedłużamy umów o pracę 
na czas określony i chcemy podpisać  
z pracownikami umowę o 80-procen-
towym czasie pracy. Wszyscy odebrali 
zaległe urlopy – poinformował Rafał 

Piasecki z Metaltechu. – Tniemy kosz-
ty, więc podatek od nieruchomości do 
kasy miasta będziemy pewnie płacić w 
ostatniej kolejności – przyznał właści-
ciel Metaltechu. Identyczne oczekiwa-
nia ma również Sławomir Przybyłow-
ski ze Sławpolu. – Żeby nie utracić 
płynności finansowej 
być może zwrócimy się 
do miasta o prolongatę 
należności. Rozumiemy 
wagę inwestycji, one są 
miastu bardzo potrzeb-
ne, ale walczymy o prze-
trwanie. Szukamy roz-
wiązań, żeby utrzymać 
doświadczoną załogę.

W podobnym du-
chu wypowiadał się też 
Mirosław Dębski z Eu-
roinstalu. – Mamy zapa-
sy, startujemy w wielu 
przetargach. Nie przewidujemy zwol-
nień, chociaż zakończymy I kwartał ze 
stratą, bo przygotowanie fachowca to 
2-3 lata pracy. Jego zdanie podzie-
la Kazimierz Rogowski z Rolbudu.  
– W mojej branży początek roku to 
martwy sezon, ale zwolnień nie bę-
dzie, bo potem trzeba minimum ½ 
roku, żeby przygotować dobrego han-
dlowca. Marek Rogowski ze Zrze-
szenia Prywatnego Handlu i Usług 
potwierdził, że w handlu nie trafiają 
się sensowni kandydaci. – Mówimy 
o kryzysie, bezrobociu, a skierowa-

ni przez PUP do handlu nie chcą po-
dejmować pracy! Zenon Krawczyk  
z Luki widzi jeden plus obecnej sytu-
acji: – Bardzo duże firmy szukają no-
wych dostawców, prowadzimy wiele 
takich rozmów.

Podatek od nieruchomości  
to ważna pozycja  
w budżecie miasta

Andrzej Wądołowski z Achtelu, 
prezes MIG: – Jako Izba wystoso-
waliśmy apel do władz centralnych 
o przyspieszenie absorpcji funduszy 
unijnych i działania stabilizujące zło-
tówkę. Władze lokalne prosimy o ob-
niżenie podatków od nieruchomości  
i przemyślenie mechanizmów, związa-
nych z ulgami dla małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Waldemar Wardziński wyja-
śniał, jak miastu zależy na przy-
gotowanych poważnych inwesty-
cjach. – Podatek od nieruchomości 
to znacząca pozycja w miejskim bu-
dżecie. Jeżeli nasze dochody będą 
poważnie okrojone, coś może wy-
paść z puli. Prezydent przypomniał,  
że pomoc dla przedsiębiorców jest 
uregulowana ustawowo – może zo-
stać udzielona w przypadku zwięk-
szenia ilości miejsc pracy lub powsta-
wania nowych inwestycji. Rozłożenie 
zaległości podatkowych na raty to 
prostsza sprawa. Umorzenie wchodzi  
w grę, gdy w grę wchodzi istotny inte-
res społeczny lub podatnika, np. grozi 
mu bankructwo. – Po tych sygnałach 
o trudnościach lokalnych firm musi-
my wspólnie z radnymi zastanowić 
się nad rozwiązaniami systemowymi 
– zapowiedział prezydent.

– Za dużo mówi się o kryzysie. 
Myślę, że jeżeli będziemy mocno pra-
cować na szczeblu krajowym na za-
sadzie sztabu antykryzysowego, to 
wspólnie z tego wyjdziemy. Ale jeśli 
we wszystkich mediach nagłówki będą 
krzyczeć o kryzysie wielkimi literami, 
to nie będzie dobrze. Niepotrzebnie 
wyolbrzymiają i zaostrzają sytuację 
– stwierdził M. Dębski. Wtórował 
mu M. Rogowski. – Kryzys nie będzie 
trwać wiecznie, 2-3 lata. To nie okres 
międzywojenny.

E.B.
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Podczas Gali wręczono tytuły 
przyjaciela Domu Kultury. W tym 
roku otrzymali je: Bank BGŻ, Za-
rząd Rejonowy PCK, Gminny Ośro-
dek Kultury w Opinogórze, Tygodnik 
Extra Ciechanów oraz nauczycielka 
muzyki Tatiana Fedorczuk. Tańce Lu-
dowego Zespołu Ar-
tystycznego „Ciecha-
nów” w choreografii 
Rity Tarczyńskiej 
przeplatały się z re-
cytacjami romantycz-
nych tekstów Juliusza 
Słowackiego i Adama 
Mickiewicza w zna-
komitym wykonaniu 
Ignacego Gogolew-
skiego. Wiele podzi-
wu wywołały też wy-
chowanki rodzimych 
szkół muzycznych. 
Anna Chmielińska 
z imponującą lekko-
ścią zagrała na fortepianie „Nokturn 
g-moll” Fryderyka Chopina, a Anna 
Koźlakiewicz (której akompaniował 
Dominik Napiwodzki) pokazała skalę 
swoich wokalnych możliwości „Pie-
śnią wieczorną” oraz „Marzeniem” 

G. Walczak i W. Siemion 

Stale podno-
si swoje kwalifika-
cje: bierze udział  
w kursach, warszta-
tach i szkoleniach. 
Jest autorką progra-
mu „Zdrowy przed-
szkolak”, którego 
celem jest wzboga-
cenie u dzieci wie-
dzy z dziedziny 
zdrowia i przyswo-
jenie prawidłowych 
nawyków higienicz-
no-zdrowotnych.  
W ciągu ostatnich 
lat była inicjatorką 
i twórczynią projektów edukacyjnych: 
„Zostań przyjacielem ptaków”, „Po-
znajemy Europę”, „Dzień Aktywności 
Całego Przedszkola” i przedsięwzięć: 
„Adaptacja dziecka 3-letniego w przed-
szkolu”, „Teatr – rodzice – dzieciom”. 
Popularyzuje ekologiczne zachowania 
wśród dzieci i dorosłych poprzez udział 
w akcjach: „Porządkujemy i odnawia-
my las”, „Sprzątanie Świata”, „Zbiera-
my baterie”, „Zbieramy makulaturę” 
oraz współpracę z Fundacją Nasza Zie-
mia w Warszawie. Organizatorka mię-
dzyprzedszkolnych konkursów: „Tur-
niej wiedzy ekologicznej”, „Czystość 
to zdrowie”. Zainicjowała i organizu-
je kiermasze wielkanocne i bożonaro-
dzeniowe dla dzieci, rodziców i gości. 
Redaguje gazetkę grupową „Skrzacie 
wieści”, jest współautorką gazetki dla 
rodziców dzieci nowo przyjmowanych 
do przedszkola pt. „Przedszkolaczek”. 
Aktywnie włącza się w akcje o zasięgu 
ogólnopolskim: „Góra grosza”, WOŚP, 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Hanna Bonisławska

„Cała Polska czy-
ta dzieciom”. Od 4 
lat jest członkiem  
i liderem Stowarzy-
szenia TRIO działa-
jącym przy CODN 
w Warszawie. Pani 
Hanna organizuje 
bale środowiskowe 
dla dzieci 2-5-let-
nich nieuczęszcza-
jących do przed-
szkola. 

Otrzymała wy-
różnienie i nagrodę  
w ogólnopolskim 
konkursie dla na-

uczycieli na scenariusz „Czuję, po-
znaję, tworzę” organizowanym przez 
czasopismo „Wychowanie w przed-
szkolu”. Założyła stronę internetową 
przedszkola www.przedszkole5ciech.
republika.pl. Dzieci pod kierunkiem 
p. Hani cieszą się licznymi sukcesa-
mi. Przedszkolaki zajęły I i II miejsce  
w konkursie „Tygodnika Ciechanow-
skiego” i Pięciu Redakcji „Zostań 
przyjacielem ptaków”, zdobywały na-
grody w powiatowych konkursach 
na najpiękniejszą Marzannę i koszyk 
wielkanocny, zajęły III miejsce wśród 
ciechanowskich przedszkoli w ogól-
nopolskiej kampanii „Gorączka zło-
ta”, otrzymywały wyróżnienia za pra-
ce zgłoszone na ogólnopolski konkurs 
„Edukacja humanitarna – Pomagając 
innym – pomagam sobie”, wywal-
czyły nagrody w XIII i XIV Powiato-
wym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej w kategorii „Piosenka  
o zdrowiu”.                                    red.

Hanna Bonisławska o sobie
Lubię swój zawód (chociaż czasami bywają chwile trudne), gdyż uczestni-

czenie każdego dnia w procesie przeobrażania się małych dzieci, stymulowa-
nie ich wszechstronnego rozwoju, przygotowanie do szkoły to ogromna praca, 
ale i satysfakcja. Miło jest, gdy „moje dzieci” przychodzą chętnie do przed-
szkola, aktywnie uczestniczą w zajęciach, malują dla mnie rysunki, śpiewają 
piosenki, recytują wierszyki, przytulają się, mówiąc „kocham cię ciociu”.  

W pracy najważniejsze dla jest mnie nawiązanie ciepłego, serdecznego 
stosunku z każdym dzieckiem, pozyskanie jego sympatii, zaufania, co daje mu 
poczucie akceptacji, bezpieczeństwa, przynależności do całej przedszkolnej 
grupy. Gdy dziecko czuje się bezpiecznie, ufa swojej pani jest pogodne, chęt-
nie chodzi do przedszkola, ma ochotę coś robić, nawiązywać kontakty, poko-
nywać przeszkody, z ochotą zdobywa nowe wiadomości i umiejętności. 

Zależy mi na dobrych relacjach z rodzicami i ich zadowoleniu z opieki 
sprawowanej nad ich dziećmi. Powód jest prosty. Im lepiej funkcjonuje współ-
praca przedszkola z rodzicami, tym większe korzyści przynosi to obu stronom. 
Dobry kontakt nauczyciela z domem rodzinnym dziecka to połowa sukcesu  
w pracy wychowawczo-dydaktycznej. Wsparcie ze strony rodziców, życzli-
wość i praca na rzecz przedszkola, akceptacja planów, wyrazy uznania i sym-
patii składają się na sukces, który największe korzyści przynosi naszym wy-
chowankom, a o to przecież nam chodzi.

Zwracam szczególną uwagę na autentyczność, szczere, spontaniczne za-
chowanie, na bycie sobą, na zgodność uczuć i wypowiedzi z zachowaniem. 
Dzieci bacznie obserwują nauczyciela-wychowawcę, zwykle się z nim identy-
fikują, a jego zachowanie jest dla nich wzorem do naśladowania. Postawa na-
uczyciela ma duży wpływ na sposób komunikowania się dzieci, na atmosferę 
panującą w grupie.

Gala po sarmacku

Od 19. lat Centrum Kultury i Sztuki nowy rok inauguruje kon-
certem galowym. 17 stycznia w sali widowiskowej zaprezentowali się 
soliści i zespoły z powiatu ciechanowskiego. W myśl sarmackiej idei 
(niestety nie do końca spójnej) występy rozbudowano o akcenty po-
etyckie. 

Stanisława Moniusz-
ki. Występy młodych 
talentów uwieńczył 
Zespół Muzyki Daw-
nej „Horrendus”, 
prowadzony przez 
Bogumiłę Nasierow-
ską przy Gimnazjum 
Nr 3. Pierwszą część 
koncertu zakończył 
chór Sine Nomie, 
który w przerwie ze-
brał 3150 zł na dofi-
nansowanie zakupu 
fortepianu dla Pań-
stwowej Szkoły Mu-

zycznej.  
Drugą połowę gali zainaugurował 

Zespół Wokalny Rewelersów „Melo-
dia” z Opinogóry. Gwoździem wie-
czoru była poetycka igra erotyczna 
„Roznamięty” poprowadzona przez 
Grzegorza Walczaka i Wojciecha Sie-

miona. Zaskakujące neologizmy i pi-
kantne insynuacje jednych wprawiły 
w zakłopotanie, innych rozbawiły do 
łez. W finale członkowie LZA zapro-
sili widzów do wspólnego poloneza. 

Katarzyna Dąbrowska

Zespół Muzyki Dawnej „Horrendus”

Jest nauczycielką dyplomowaną z 25-letnim stażem pracy peda-
gogicznej. Pracuje w Miejskim Przedszkolu Nr 5. Systematycznie 
poszukuje ciekawych form pracy z dziećmi. 

Komunikat o stanie wody
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny po przeprowadzonych kontro-

lach stwierdził, że jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ciecha-
nowie – ujęcie Gostkowska nie budzi zastrzeżeń, spełnia wszystkie obowiązują-
ce wymagania jakościowe i nadaje się do spożycia. 

Większy nacisk  
na płacenie alimentów

Radni miejscy przegłosowali uchwałę upoważniającą prezydenta mia-
sta do przekazania dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
uprawnień do ujawniania Krajowemu Rejestrowi Długów danych osób za-
legających z płaceniem alimentów. Oznacza to dla nich dodatkowe kłopo-
ty. Niepłacący świadczeń będą mieli trudności np. z wzięciem kredytu lub 
kupowaniem na raty. Władze Ciechanowa liczą na to, że wprowadzone re-
strykcje zdopingują wyrodnych ojców do regularnego przekazywania środ-
ków na rzecz swoich dzieci. 
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Osiedle Nr 8 „Kwiatowe”
Zarząd wykonał prace remontowe i porządkowe na terenie rekreacyjnym 

u zbiegu ulic: Wesołej, Śmiecińskiej i Siewnej. Za 624 zł kupił żwir, farby 
oraz metalowe bramki na boisko do gry w piłkę nożną. Na zakup słodyczy, 
napoi, lodów, produktów gastronomicznych do grilla oraz nagrody rzeczo-
we dla uczestników plenerowej imprezy z okazji „Dnia Dziecka” przeznaczył  
1493 zł, zaś na paczki świąteczne – 1970 zł. Zarząd poniósł także nakłady  
na zakup siatki turniejowej oraz piłek – 470 zł.  

Osiedle Nr 9 „Bloki”
Na pikniki z okazji „Dnia Dziec-

ka” oraz „Pożegnania lata” zarząd wy-
dał 1407 zł. Kolejnym wydatkiem było 
ufundowanie 39. biletów wstępu do 
Skansenu Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu – 312 zł. Za 2854 zł zarząd 
kupił orzechy, ciastka, pierniki, palusz-
ki i piłki. Upominki zostały  przekaza-
ne dzieciom w formie paczek świątecz-
nych. 

Osiedle Nr 10 „Kargoszyn”
Razem ze Szkołą Podstawową  

Nr 5 zarząd współorganizował konkur-
sy i rozgrywki sportowe odbywające 
się podczas „Dnia Dziecka”. Za 793 zł 
ufundował słodycze, puchary i dyplo-
my. 1000 zł zapłacił za usługę gastro-
nomiczną zamówioną na zakończenie 
rodzinnego rajdu rowerowego prze-
prowadzonego 14 czerwca z udziałem 

mieszkańców osiedla. 2199 zł przeznaczył na paczki świąteczne dla dzieci,  
a 56 zł – na spotkanie opłatkowe z mieszkańcami osiedla. Na własne potrzeby 
zarząd wydał 370 zł (tyle zapłacił na zakup artykułów biurowych).  

Osiedle Nr 11 „Podzamcze”
W „Dzień Dziecka” zarząd zorganizował mecz piłki nożnej dla chłopców 

do lat 14 oraz turniej piłki ręcznej dla dziewcząt. Dla uczestników rozgry-
wek i przeprowadzonych w tym dniu konkursów sfinansował puchary, medale, 
ciastka, kiełbaski i napoje (koszt – 1131 zł). W celu odnowienia osiedlowego 
placu zabaw za 77 zł kupił farby do malowania. Kolejnym przedsięwzięciem 
była choinka dla dzieci. Z tej okazji zarząd przygotował 125 paczek o łącznej 
wartości 3378 zł. 

Osiedle Nr 12 „Zachód”`
Zarząd zorganizował festyn rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”. Za 967 zł 

kupił napoje, słodycze, kiełbasę oraz akcesoria do grilla. 703 zł przeznaczył na 
obiady dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących wydał 862 zł. Kolejną in-
westycją było odmalowanie urządzeń rekreacyjnych, znajdujących się na osie-
dlowym placu zabaw (484 zł) oraz wykonanie konstrukcji stalowych do gry 
w piłkę koszykową (1586 zł). Warto podkreślić, że zarząd powiększył swój 
budżet o dodatkowe 500 zł, które pozyskał od sponsorów.  

250 dzieci bawiło się na choince współorganizowanej w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 
przez Zarząd Osiedla Nr 2

Osiedle Nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”
Razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 18 czerwca zarząd 

współorganizował festyn dla dzieci. Za 603 zł kupił chleb, kiełbasę grillową 
oraz ufundował nagrodę rzeczową. 1400 zł wydał na odnowienie i uporząd-
kowanie placu zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Zakup drzewek i 
krzewów posadzonych na terenie osiedla kosztował 551 zł. Przygotowanie pa-
czek świątecznych dla dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin – 1749 zł. 
Na soki, napoje, herbatę, kawę i paluszki, spożyte podczas posiedzeń i spotkań 
z mieszkańcami zarząd przeznaczył 284 
zł. 

Osiedle Nr 2 „Aleksandrówka II”
Zarząd ufundował dzieciom bilety 

wstępu na sztuczne lodowisko, co kosz-
towało 490 zł. Za wynajem sceny na fe-
styn rodzinny współorganizowany razem 
z MOPS wydał 1100 zł. Na słodycze  
i napoje wykorzystane podczas „Poże-
gnania wakacji” przeznaczył 1010 zł. Ko-
lejnym przedsięwzięciem było przygoto-
wanie dla dzieci świątecznych paczek  
i drobnych prezentów. Prezenty o łącznej 
wartości 2000 zł zostały wręczone naj-
młodszym mieszkańcom osiedla podczas 
zabawy choinkowej.   

Osiedle Nr 3 „Aleksandrówka”
Zarząd pokrył koszty organizacji 

ogólnopolskich zawodów sportowych 
firm komunalnych – 1000 zł. Za kwotę 
984 zł ufundował zabawki na festyn dla 
dzieci. Największym wydatkiem było przygotowanie spotkania wigilijnego dla 
podopiecznych Domu Złotej Jesieni – 1948 zł. Złożyły się na niego: usługa ga-
stronomiczna oraz zakup ciasta, słodyczy, owoców, wędliny i obrusów papiero-
wych. Na potrzeby związane z własną działalnością zarząd wydał 150 zł (mate-
riały biurowe i sanitarne). 

Osiedle Nr 4 „Śródmieście”
Współorganizując festyn dla dzieci zarząd ufundował m.in. lody, pączki, 

owoce, herbatę oraz zapłacił za obsługę techniczną. Przedsięwzięcie kosztowało 
1366 zł. Z myślą o sympatykach gier sportowych w okresie październik-marzec 
zarząd wynajął boisko piłkarskie oraz halę MOSiR, co kosztowało go 2135 zł 
(dodatkowe 500 zł dopłacili pozyskani sponsorzy). Kwota 1081 zł została prze-
znaczona na spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, które odbyło się 22 grud-
nia w domu parafialnym „Katolik”. 

Osiedle Nr 5 „Płońska”
Zarząd zaangażował się w współorganizację dwóch festynów dla dzieci. 

2773 zł wydał na wynajem sceny oraz nagrody rzeczowe (rower górski, zabaw-
ki, przybory szkolne, piłki, czepki do pływania itp.). Kolejnym przedsięwzię-
ciem były zawody sportowe: Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych oraz 
Olimpiada Pierwszoklasistów. Z myślą o aktywnym wypoczynku swoich młod-
szych mieszkańców zarząd zapłacił za wynajem sali gimnastycznej Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 2 i ufundował puchary, wodę, cukierki i ciastka, co koszto-
wało go 1554 zł. Kwotą 145 zł dofinansował dzieciom wycieczkę do Skansenu 
Muzeum Wsi Mazowieckiej. Listę wydatków zamykają koszty wymiany zamku 
i kłódki w siedzibie zarządu – 45 zł. 

Osiedle Nr 6 „Słoneczne”
Najwięcej swoich środków – 2659 zł – zarząd przeznaczył na 2 festyny ro-

dzinne zorganizowane (1 i 18 czerwca) z okazji „Dnia Dziecka”. Ufundowano 
nagrody rzeczowe i zapłacono za usługę gastronomiczną. 1939 zł zarząd wydał 
na zamontowanie dwóch huśtawek na placu zabaw przy ul. Dobrej. 

Osiedle Nr 7 „Przemysłowe”
Za 2489 zł zarząd kupił słodycze, napoje i kiełbaski na „Dzień Dziecka”. 

200 zł przeznaczył na zakup 60 bratków, 20 pelargonii i 10 szałwii posadzo-
nych na terenie osiedla. Na paczki żywnościowe dla dzieci z okazji Bożego Na-
rodzenia wydał 1193 zł. Pozostałe środki – 716 zł – stanowiły napoje, ciastka, 
cukier, kawa, herbata i czekolada skonsumowane podczas posiedzeń zarządu  
i spotkań z mieszkańcami. 

Na co w 2008 roku wydały pieniądze zarządy osiedli?
W Ciechanowie działa 12 osiedli będących statutowymi jednostkami pomocniczymi gminy miejskiej. Zadaniem powołanych zarządów 

jest reprezentowanie interesów i (w miarę możliwości) zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Za właściwy przebieg tych inicjatyw odpowiadają 
przewodniczący. Działalność zarządów osiedli finansowana jest z budżetu miasta. W 2008 roku zaplanowano na nią 55 200 zł.  Przyjrzyjmy 
się, jak wydano te pieniądze.

Katarzyna Dąbrowska 
na podstawie rachunków i sprawozdań  

dostarczonych przez przewodniczących osiedli

P.S.
Wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do pełnego złotego.

W 2008 roku zarządy osiedli wykazały się rozwagą w zagospo-
darowaniu środków budżetowych, które otrzymały z Urzędu Mia-
sta. Wszystkie nie żałowały pieniędzy oraz czasu i zaangażowania 
w organizowanie turniejów, festynów, pikników, choinek i pomoc 
najbardziej potrzebującym. Warto podkreślić, że wśród przedstawio-
nych do rozliczenia rachunków z każdym rokiem maleją wydatki 
własne zarządów. Cieszy też fakt szukania dodatkowych środków  
u sponsorów. Skorzystali na tym mieszkańcy osiedli, a w szczegól-
ności dzieci.   
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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 dalsze wspólne lata.

red.

50 lat wspólnej drogi przez życie…
21 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowały cztery pary z Ciechanowa

Państwo Halina i Lucjan Rogalscy zawarli związek małżeński 4 grud-
nia 1958 roku. Pani Halina urodziła się w 1940 r. w Ciechanowie. 40 lat 
przepracowała w 
Wojewódzkim Szpi-
talu Zespolonym 
jako pielęgniarka. 
Pan Lucjan urodził 
się w 1932 r. w miej-
scowości Zagroda. 
Był zawodowym 
żołnierzem. Za swo-
ją służbę otrzymał 
medal za zasługi dla 
Ciechanowa. Para 
wychowała troje 
dzieci i doczekała się 
czworga wnucząt. 

Państwo Janina i Jan Malinowscy wzięli ślub kościelny 4 październi-
ka 1958 r., a cywilny – 1 grudnia tego samego roku. Pani Janina urodziła się  
w 1935 r. w Szczurzynku. Pracowała w Centrali Technicznej, a następnie  
w Miejskim Handlu Detalicznym. Jej ostatnim miejscem zatrudnienia był cie-
chanowski ZREMB, gdzie pełniła obowiązki księgowej. Pan Jan pracował  

w warszawskim, 
a później ciecha-
nowskim oddziale 
Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. 
Był wielokrotnie 
odznaczony, m.in. 
Brązowym i Zło-
tym Krzyżem Za-
sługi. Małżonkowie 
zostali obdarze-
ni dwójką dzieci  
i dwójką wnuków. 

Państwo Janina i Tadeusz Tomaszewscy związali się ze sobą w 1958 
roku. Pani Janina urodziła się w 1940 r. w Pomianach. Przez 12 lat pracowała 
w Miejskim Przed-
szkolu Nr 4. Pan 
Tadeusz urodził w 
1936 r. w miejsco-
wości Średnia. 11 
lat spędził pracując 
w Polskich Kole-
jach Państwowych, 
a kolejne 21 – w 
KGPO „Ponar-Re-
mo”. Para ma czwo-
ro dzieci i dziewię-
cioro wnucząt. 

Lucyna i Kazimierz Siwanowicz w sakramentalnym związku są od 1958 
roku. Pani Lucyna urodziła się w 1940 r. Od 1972 roku do czasu przejścia na 

emeryturę w 1995 
r. pracowała w PHS 
Ciechanów jako ma-
gazynier. Pan Kazi-
mierz 15 lat przepra-
cował w Wojskowych 
Zakładach Napraw-
czych w Zegrzu,  
a kolejne w Zakła-
dach Elektronicznych 
„Warel” w Warsza-
wie.  Para doczeka-
ła się czworga dzieci  
i ośmiorga wnucząt.       

Start Działdowo przed MKS Ciechanów  
w halowym turnieju piłki nożnej seniorów

24 stycznia w Ciechanowie po raz pierwszy rozegrany został halowy tur-
niej piłki nożnej seniorów. W zawodach zmierzyły się 4 zespoły, które walczyły 
o puchar prezydenta miasta. Pierwsze miejsce zajął Start Działdowo. Na dru-
gim miejscu znalazł się MKS Ciechanów, na trzecim – Nadnarwianka Pułtusk,  
a na czwartym – Iskra Krasne. Najlepszym piłkarzom turnieju wręczono nagrody 
indywidualne. Wśród strzelców wyróżniono Piotra Falęckiego (Strat Działdo-
wo). Zawodnikiem rozgrywek został Mariusz Rembowski (MKS Ciechanów),  
a bramkarzem – Rafał Olszewski (MKS Ciechanów).  

Rozgrywki Juranda w I lidze
W y n i k i e m 

37:29 zakończył 
się wyjazdowy 
mecz MKS Ju-
rand Ciechanów 
z Techtrans El-
bląg, rozegra-
ny 25 stycznia. 
11 lutego nasi 
szczypiorniści 
zmierzyli się z li-
derem rozgrywek 
Nielbą Wągro-
wiec i przegrali 
30:32. Dwubram-
kowa przegrana z drużyną, która w tym sezonie nie odnotowała jeszcze porażki 
świadczy o tym, że walka była zacięta i emocjonująca. Niespodzianka wisiała  
w powietrzu do ostatniego gwizdka. Niefortunnie (23:26) zakończył się też po-
jedynek z KPR Ostrovia w Ostrowie Wielkopolskim, do którego doszło 14 lute-
go. Po dramatycznym starciu Jurand przegrał różnicą 3 bramek i po 14 kolejce  
w I lidze mężczyzn zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli.

Dobra postawa Promyka
W dniach 13-14 lutego w Sierpcu odbyła się II runda Mistrzostw Polski Ju-

niorów w Taekwondo olimpijskim. W turnieju wystartowało 165 zawodników 
z klubów całej Polski. Ciechanów był reprezentowany przez 5 zawodników  
z klubu TKKF Promyk. Najlepiej zaprezentował się Daniel Trojanowski, który  
w kat 73 kg wywalczył I miejsce pokonując kolejno Zdzisława Perkowskiego (7:0) 
z Pomorza Świnoujście, Nakoniecznego Piotra (4:2) z UKS Środa Wielkopol-
ska, Rafała Szypulskiego (3:0) z ULKS Borne Sulinowo, Swojaka Błażeja (3:0)  
z KS Skorpion Czempiń. Trzecie miejsca wywalczyły Aleksandra Obrębska w kat  
59 kg oraz Natalia 
Maksymiuk w kat 55 
kg. Do dalszych eli-
minacji, które zosta-
ną przeprowadzone 
w dniach 6-7 marca 
w Bornym Sulino-
wie zakwalifikowali 
się: Hubert Toma-
szewski, Adrian Pan-
tlinowski, Daniel 
Trojanowski, Natalia 
Maksymiuk i Alek-
sandra Obrębska.

Turniej rocznika 1999
8 marca w hali MOSiR przeprowadzony zostanie turniej piłki nożnej chłop-

ców rocznik 1999 i młodsi. Na boisku zaprezentują się zespoły: Znicz Pruszków, 
Tęcza Płońsk, Kosa Konstancin, Korona HID Ostrołęka i MKS Ciechanów. Po-
czątek rozgrywek godz. 10.00.    

red.
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Sinfonietta Bydgoska pod dyrekcją M. Niesiołowskiego

W koncercie noworocznym uczestniczyło blisko 1000 osób

Obrazy Z. Twardowskiego

Cytat miesiąca
Konferencja naukowa „Uwarunkowania i kierunki rozwoju ziemi ciecha-

nowskiej”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i ciecha-
nowski Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Menedżerskiej, pod patronatem 
Prezydenta Miasta Ciechanów. Dr Roman Lusawa: – Rolnik pracuje w krajo-
brazie, ale potrzebuje otoczenia społecznego, na przykład żony.

Malarskie impresje

Rekordowa zbiórka pieniędzy
32 671 758 zł w całej Polsce, ponad 63 tys. zł w Ciechanowie  

– to rekordowe wyniki XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku wolontariusze zbierali pieniądze na sprzęt po-
zwalający na wczesne wykrywanie raka u dzieci. 

W naszym mieście kwestowało 
350 wolontariuszy. Ich pracę koordy-
nowały 2 sztaby kierowane przez Ninę 
Rykowską i Waldemara Nowakow-
skiego. 10 stycznia w hali sportowej 
przy ul. Kraszewskiego przeprowa-
dzono dyskotekę z udziałem znanych 
didżei. Finał odbył się 11 stycznia. 
Rozpoczęła go parada różnego ro-
dzaju pojazdów i przejazd ulicami 
miasta. Tego dnia w Galerii Mrówka 
prezentowane były pokazy udzielania 
pierwszej pomocy. W Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa pełniono dyżury, podczas któ-
rych przyjmowano krew dla potrze-
bujących. Na scenie zamontowanej 
pod ratuszem wystąpili m.in.: Why 
Ducky?, Venslon, Dżewo, Hamena  

i Excusme. Tradycyjnie o godz. 20.00 
puszczono „Światełko do Nieba”.   

K.D.   

Gospodarz po-
pularnego progra-
mu telewizyjnego 
„Z batutą i humo-
rem” czarował pu-
bliczność zabaw-
nymi anegdotami. 
Zaskakujące aran-
żacje dzieł muzyki 
światowej wzbo-
gacone były ariami 
z oper i operetek, 
które brawurowo 
wykonali soliści 
Gliwickiego Te-
atru Muzycznego: 
Anita Maszczyk 

Z batutą i humorem

(sopran) i Michał 
Musiał (tenor). W 
bogatym progra-
mie znalazły się też 
znane walce i mar-
sze. Z roku na rok 
przybywa wielbi-
cieli noworocznych 
koncertów. I tym 
razem hala przy 
ul. Kraszewskiego 
pękała w szwach,  
a słuchacze na-
grodzili muzyków 
owacją na stojąco. 

K.D.

Pejzaże i portrety Zbigniewa Twardowskie-
go stały się tematem wystawy otwartej 23 stycz-
nia w Galerii „C”. W zaprezentowanych obrazach 

utrwalone zostały nastrojo-
we krajobrazy oraz znane 
postaci ze świata kultury  
i polityki. W ciekawy spo-
sób artysta odniósł się też 
do twórczości swojego 
pradziadka Józefa Cheł-
mońskiego. Modyfikacje 
czy przeróbki obrazów 
XIX-wiecznego malarza 
utożsamianego z realiz-  
mem przypominają gest 
Marcela Duchampa, który 
swego czasu domalował 
wąsy „Monie Lizie”. Eks-
pozycja czynna była do  
16 lutego.                   K.D.       

19 stycznia 
przed halą sporto-
wą miasto zainau-
gurowało zimowe 
ferie. Mikołajki na 
lodzie planowane 
były na grudzień 
lecz impreza nie 
doszła do skutku  
z powodu dodat-
nich temperatur, 
uniemożliwiają-
cych zamrożenie 
tafli. Na lodowisku 
dzieci przywitał zastępca prezyden-
ta Cezary Chodkowski, który życzył 
dzieciom dobrej zabawy i udanych fe-
rii. Na imprezie nie zabrakło konkur-
sów z atrakcyjnymi nagrodami. Była 
jazda na łyżwach na czas i mnóstwo 

Mikołajki na lodzie

innych konkursów sprawnościowych. 
Nagrody o łącznej kwocie ponad  
1200 zł ufundował Urząd Miasta. Or-
ganizatorzy zapewnili łyżwiarzom 
ciepły posiłek, kiełbaskę z bułką oraz 
herbatę.                                          red.

Blisko 1000 osób uczestniczyło w koncercie noworocznym, zorga-
nizowanym po raz piąty przez prezydenta miasta. 3 stycznia w hali 
widowiskowo-sportowej im. Ireneusza Palińskiego sympatycy mu-
zyki poważnej wysłuchali Sinfonietty Bydgoskiej, którą poprowadził 
Maciej Niesiołowski. 


