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M. Grądzka z Legii Warszawa, zdobywczyni 
srebrnego medalu w dwuboju w kat. 63 kgPrezydent gratuluje nominacji E. Wodzyńskiej

Będzie „Orlik” na Aleksandrówce
Zarząd Województwa Mazowieckiego zakwalifikował do realizacji  

w 2009 r. budowę w Ciechanowie kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Powstanie on przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich. –  Wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinan-
sowanie inwestycji został przygotowany przez ZOSiP i Urząd Miasta. Jest 
właśnie sprawdzany i będzie złożony w terminie, czyli do 31 marca 2009 r. 
– mówi Grażyna Czerwińska, główny specjalista z referatu ds. Koordyno-
wania Działań Strategicznych Miasta i Zarządzania Projektami. Przewidy-
wany koszt budowy Orlika to 1,4 mln zł. Właściwe koszty będą znane po 
przeprowadzeniu przetargu. Ogłoszenie przetargu jest wstępnie planowa-
ne na kwiecień, a zakończenie prac do końca listopada 2009 r.            red.

5 kwietnia o godz. 19.00 prezydent Walde-
mar Wardziński zaprasza miesz kańców do cie-
chanowskiej fary na koncert Sinfonietty Cra-
covii, którą poprowadzi Krzysztof Penderecki. 
W programie dzieła mistrza – Agnus Dei i Cha-
conne z Polskiego Requiem oraz koncert na 

orkiestrę Grażyny Bacewicz i Souvenir  
de Florence op. 70 Piotra Czajkow-
skiego. Koncert finansowany jest przez 
Prezydenta Miasta Ciechanów i Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego. 
Wstęp bezpłatny. 

Rocznica Zbrodni Katyńskiej 
14 kwietnia prezydent miasta oraz dowódca I Ciechanowskie-

go Pułku zapraszają na uroczystości związane z rocznicą zbrodni 
katyńskiej. O godz. 18.00 w kościele farnym odprawiona zostanie 
msza święta w intencji zamordowanych. Po nabożeństwie i apelu 
pamięci pod Krzyżem Katyńskim zostaną złożone kwiaty.

Polacy zgarnęli 
wszystko

W dniach 19-20 marca w hali spor-
towo-widowiskowej przy ul. Kraszew-
skiego 8 odbyły się 37. Młodzieżowe 
Mistrzostwa Unii Europejskiej w Pod-
noszeniu Ciężarów. O najwyższe spor-
towe laury walczyło 62 zawodników  
i zawodniczek z 10 krajów. Najwięcej 
medali zdobyli  reprezentanci Polski  
– 24 złote, 14 srebrnych, 1 brązowy. Pa-
tronami i organizatorami zawodów byli: 
Minister Sportu i Turystyki, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, Prezy-
dent Miasta Ciechanów, Polski Związek 
Podnoszenia Ciężarów i Ciechanowski 
Ludowy Klub Sportowy Mazovia. 

Relacja z zawodów w następnym numerze
red.

Elżbieta Wodzyńska została dyrektorem 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. 12-osobo-
wa komisja konkursowa jednomyślnie za-
akceptowała kandydaturę nauczycielki 
z 25-letnim stażem pracy, która od 1999 
roku pełniła funkcję wicedyrektora, a od 
października ubiegłego roku przejęła obo-
wiązki dyrektora placówki. Jej poprzednik 
Dariusz Mossakowski przeszedł na stano-
wisko dyrektora ciechanowskiej delegatu-
ry Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.  
E. Wodzyńska ukończyła Studium Na-
uczycielskie w Ciechanowie, studia magi-
sterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej  
w Kielcach oraz studia podyplomowe w za-
kresie przyrody i wychowania fizycznego  
w Pułtusku i Płocku.                                             

Nowy dyrektor 
MZS Nr 1

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów 

Z okazji 
Świąt Wielkanocnych

zdrowia, wewnętrznej harmonii,
rodzinnego szczęścia  
i przychylności losu

życzą

Waldemar Wardziński
Prezydent 

Miasta Ciechanów   

red.
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Rozmowa z reżyserem filmu „Popiełuszko”
Od 27 lutego, tak jak w całej Polsce, na ekran kina „Łydynia” wszedł film 

„Popiełuszko. Wolność jest w nas”. 5 marca projekcję poprzedziło spotkanie 
z reżyserem filmu Rafałem Wieczyńskim, który przyjechał do Ciechanowa  
na zaproszenie  „Czasu Ciechanowa”. 

Dwa oblicza Wojtka Gęsickiego
7 marca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej wystąpił Wojtek 

Gęsicki. Ciechanowskiemu bardowi towarzyszyli muzycy z Olsztyna: Artur 
Chwała (skrzypce) i Michał Chwała (gitara). Licznie zgromadzona publiczność 
wysłuchała wiązanki piosenek poetyckich i kabaretowych. Następnego dnia 
koncert został powtórzony na Kabaretowej Scenie „Trójki” w Szczytnie. 

Opinogórskie Spotkanie z Literaturą
„Losy pisarzy PRL-u” stały się tematem Opinogórskiego Spotkania z Li-

teraturą, które 12 marca we wnętrzach Muzeum Romantyzmu poprowadziła 
Teresa Kaczorowska. Gościem była Joanna Siedlecka – dziennikarka i eseist-
ka, autorka popularnych reportaży biograficznych takich jak: „Jaśnie panicz”  
(o Witoldzie Gombrowiczu), „Mahatma Witkac” (o Stanisławie Ignacym Wit-
kiewiczu) czy „Czarny ptasior” (o Jerzym Kosińskim). W ostatnim czasie pi-
sarka opublikowała „Obławę. Losy pisarzy represjonowanych” oraz „Krypto-
nim Liryka, bezpieka wobec literatów”.

Prezydent na obradach samorządów
19 marca prezydent Waldemar Wardziński uczestniczył w 30. Zgromadze-

niu Ogólnym Związku Miast Polskich w Rudzie Śląskiej. Ustalono, że wobec 
rosnących kosztów finansowania oświaty, samorządowcy podejmą próbę wspól-
nego wyegzekwowania od państwa subwencji oświatowej w pełnej wysokości. 
Wypracowano stanowisko ZMP w sprawie ordynacji wyborczej. Przedstawiciele 
samorządów jednogłośnie poparli koncepcję okręgów 1-mandatowych w wybo-
rach do samorządów lokalnych wszystkich szczebli oraz parlamentu. 20 marca 
prezydent Ciechanowa wziął udział w III Międzynarodowej Konferencji „Zarzą-
dzanie miastem w XXI wieku”, która odbyła się w Katowicach. Podczas konfe-
rencji mówiono m.in. o problemach rewitalizacji obszarów miejskich oraz wza-
jemnych zależnościach między metropolią a regionem.

Uwaga czytelnicy!
Dyrekcja Miejskiej Biblioteki Publicznej informuje, że z powodu kontroli 

księgozbioru od 30 marca do 25 kwietnia nieczynna będzie placówka główna 
przy ul. Batalionów Chłopskich 15. 

Zbiórka posegregowanych odpadów
Urząd Miasta informuje, że dniach 20-27 kwietnia przeprowadzona zo-

stanie zbiórka posegregowanych odpadów. Z prywatnych posesji pracownicy 
Przedsiębiorstwa Usłu Komunalnych będą odbierać worki ze szkłem, maku-
laturą i tworzywami sztucznymi. Zbiórka przebiegać będzie według następu-
jącego harmonogramu: 20 kwietnia – osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wyzwole-
nia, Powstańców Warszawskich i Wiklinowej), Wojska Polskiego, Przasnyska, 
Gruduska, Zagumienna, Pułtuska, Wiosenna oraz przyległe ulice, 21 kwiet-
nia – osiedle „Kargoszyn”, 22 kwietnia – osiedle „Podzamcze” i „Śródmie-
ście”, 23 kwietnia – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska i przyległe, 24 kwietnia  
– ul. Sienkiewicza i przyległe, ul. Powstańców Warszawskich, „Śmiecin”, osie-
dle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”, 27 kwietnia – osiedle „Zachód”. Kolejny 
odbiór wyselekcjonowanych odpadów PUK planuje w dniach 22-29 czerwca.

Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych
Pod patronatem prezydenta miasta 25 kwietnia odbędą się obchody święta 

11 Pułku Ułanów Legionowych im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Uro-
czystości rozpoczną się o godz. 10.00 w kościele farnym, gdzie odprawiona 
zostanie msza św. Następnie wojskowa kawalkada uda się na Pl. Piłsudskiego, 
gdzie złożone zostaną wiązanki kwiatów. 

INFORMACJE 2 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

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 Ciechano-
wie), Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, Społeczne To-
warzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76 lub 223, Polski 
Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”), Polskie Sto-
warzyszenie Diabetyków Zarząd woj. Mazowieckiego (z dopiskiem „Koło  
w Ciechanowie”), Polski Związek Niewidomych (z dopiskiem „Koło PZN 
Ciechanów”, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Cie-
chanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciechanowie”), Towarzystwo Walki  
z Kalectwem (z dopiskiem dla TWK Ciechanów), Fundacja Pomocy Dzieciom, 
Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym – Być Jak Inni (z dopiskiem Fun-
dacja Być Jak Inni). Aby dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 
we właściwej rubryce wskazać organizację, której chcemy przekazać 1% – po-
dając właściwą jej nazwę. Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% podatku 
wskazanej organizacji (posiada wykaz organizacji wraz z właściwymi kontami 
bankowymi). 1% podatku należy przekazać w całości tylko jednej organizacji. 

Poruszony nagłą śmiercią 

Jerzego Pełki
wicedyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej,

prezesa Ciechanowskiego Towarzystwa Historycznego,
członka wielu organizacji pozarządowych,

znanego społecznika

Rodzinie i Bliskim 
składam wyrazy szczerego współczucia

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Wykaz miejskich słupów ogłoszeniowych
W związku z zarządzonymi na 7 czerwca wyborami do Parlamentu Europej-

skiego, Prezydent Miasta Ciechanów podaje do wiadomości publicznej wykaz  
39 słupów ogłoszeniowych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzę-
dowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie 
miasta Ciechanów: Pl. Kościuszki, Strażacka / Ściegiennego, Warszawska (przy 
księgarni), Mikołajczyka (Rossmann), 11 Pułku Ułanów Legionowych (Krzyżak), 
Pułtuska – Plac Jana Pawła II, 17 Stycznia (Kwiaciarnia „Goździk”), Pułtuska / 
11-go Pułku Ułanów Legionowych (PZU), Pułtuska (PKO), Pułtuska/Powstań-
ców Wielkopolskich (MZSz Nr 1), Powstańców  Wielkopolskich (Szpital – przy-
stanek ZKM), Powstańców Wielkopolskich (Apteka), Osiedle Aleksandrówka 
(przedł. Sikorskiego), Sikorskiego (Biedronka), Armii Krajowej (Osiedle Jezior-
ko), Wojska Polskiego (Jednostka Wojskowa), Osiedle 40-lecia (parking), Osiedle 
40-lecia (Reutta), Sońska (stacja paliw), Ceramiczna (Cegielnia), Płońska (cmen-
tarz), Sienkiewicza (PKS), Sienkiewicza (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), 
Sienkiewicza (PKP), Sienkiewicza / Baczyńskiego (Bony), 17-go Stycznia / Świę-
tochowskiego (boisko LO), Narutowicza / 17-go Stycznia (TKKF), Pl.  Piłsudskie-
go (Okrzei), Broniewskiego / Wyspiańskiego, Kargoszyńska (pawilon handlowy), 
Gostkowska (rondo), Nadrzeczna / Wodna, Płocka (Cedrob), Graniczna (Pawilon 
Handlowy GRAM), Monte Cassino / M. Kolbego (przy kościele), Kolbego / Al. 
Zwycięstwa, Czarnieckiego / Lelewela, Starowiejska i Wesoła.

Uwaga, komunikat MOPS dla przyszłych rodziców
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 listopada 2009 

r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka  
i o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie 
przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka po-
zostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do 
porodu. Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, 
które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy tak-
że osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z ty-
tułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia 
dziecka przed 1 listopada tego roku. 

Wojewoda Kozłowski w Ciechanowie
4 marca w Ciechanowie gościł Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłow-

ski, który spotkał się z organizacjami kombatanckimi i z samorządowcami.  
W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zebrali się wójtowie, burmi-
strzowie, starostowie, przewodniczący rad gmin, miast oraz powiatów z tere-
nu północnego Mazowsza. Miejski samorząd reprezentował zastępca prezydenta 
Ciechanowa Cezary Chodkowski. – Podczas spotkania mówiliśmy o współpra-
cy administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym 
o rządowym programie ograniczania przestępczości „Razem Bezpieczniej”. 
Najwięcej uwagi poświęciliśmy kwestiom ochrony zabytków oraz pomocy spo-
łecznej – relacjonuje C. Chodkowski. W związku z sytuacją gospodarczą  
i pierwszymi symptomami kryzysu na Mazowszu Wojewoda Kozłowski zade-
klarował działania osłonowe na rzecz osób bezrobotnych.

Urząd Skarbowy informuje
W dniach 28 marca oraz 25 kwietnia w godzinach od 7:30 do 15:30 Urząd Skarbo-

wy zaprasza do swojej siedziby na „Dzień otwarty”. Podatnicy będą mogli złożyć 
zeznania za 2008 r. oraz uzyskać wszelkie informacje na temat zasad rozliczenia 
podatku dochodowego, pobrać druki i broszury informacyjne oraz dokonać aktu-
alizacji danych NIP-1, NIP-3. W dniach 27 i 30 kwietnia Urząd będzie czynny do-
datkowo w wydłużonych godzinach pracy do godz. 18.00. Szczegóły na stronie www.
is.waw.pl oraz www.szybkipit.pl.
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Tegoroczne plany Wodociągów
Lata 2008-2012 to dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji czas ogromnych wyzwań. Część poważnych zadań zgodnie z planem już 

się zaczęła. Powstaje właśnie kanalizacja w ulicach Bukietowej, Zielnej i Wazonowej. Po nich czas na modernizację sieci sanitarnej na 
Wojska Polskiego, Przasnyskiej i Gruduskiej. Część prac prowadzona jest metodami bezwykopowymi, wiosną nie da się jednak unik-
nąć rozkopania ulic. Spodziewane są też utrudnienia w ruchu.

Nowoczesna stacja paliw – jeden z filarów Zakładu Komunikacji Miejskiej

Przygotowywany remont dro-
gi 617 tj. trasy Przasnysz-Ciecha-
nów łącznie z modernizacją ul. 
Wojska Polskiego i ul. Przasny-
skiej musi poprzedzić moderniza-
cja kanalizacji na naszych ulicach. 
– W sierpniu zeszłego roku roz-
strzygnęliśmy przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w ul. Woj-
ska Polskiego. Mieliśmy duże trud-
ności z uzyskaniem pozwolenia  
z Wojewódzkiego i Mazowieckie-
go Zarządu Dróg na wprowadze-
nie tej kanalizacji w pas drogowy. 
Po długich perturbacjach nam się 
to udało i wykonawca prowadzi 
już roboty budowlane określone  
w harmonogramie – informuje 
prezes ZWiK Andrzej Bola.

Na razie na ul. Wojska Polskie-
go, Gruduskiej i Przasnyskiej nie ma 
utrudnień w ruchu, bo większość prac 
wykonuje się metodami bezwykopo-
wymi. Ale kiedy wiosną ruszą głów-
ne roboty, wykonywane w tzw. tech-
nologii otwartej, trzeba spodziewać 
się zwężenia na ul. Wojska Polskie-
go czy Przasnyskiej. Skutek – niemile 
widziane przez kierowców spowolnie-
nie ruchu. 

W tym roku wielka zmiana czeka 
też Warszawską. Plany jej moderniza-
cji i przekształcenia w deptak wymu-
szają uprzednią wymianę wodociągu, 
który ma już swoje lata i często ulega 
awariom. W tej chwili jest tam kana-
lizacja ogólnospławna. To znaczy, że 
jednymi rurami płyną ścieki i woda 

deszczowa. Jako pierwszy z pracami 
musi ruszyć ZWiK. Nie da się unik-
nąć rozkopania ulicy. – Żeby umoż-
liwić nam pracę Warszawska będzie 
przypuszczalnie zamknięta, bo nie wy-
obrażam sobie tam robót budowla-
nych przy ruchu samochodów – zapo-
wiada prezes Bola. Na pierwszy ogień 
pójdzie odcinek od Placu Jana Pawła 
II do Nadfosnej, być może nawet do 
Mikołajczyka. Ta część ulicy będzie 
wyłączona z ruchu. Po wymianie rur 
wodociągowych główną ulicę Ciecha-
nowa czeka drugi etap prac moderni-
zacyjnych – budowa kanalizacji desz-
czowej. To odrębna inwestycja Urzędu 
Miasta i innego, wybranego przez 
miasto wykonawcy. – Do wejścia na 
Warszawską jesteśmy już praktycznie 

przygotowani – mówi A. Bola.  
– Mamy gotową dokumentację. 
Liczymy się z tym, że wejdziemy 
na plac budowy, kiedy ziemia 
rozmarznie. 

Jak długo potrwają roboty 
ZWiK? – Jeżeli dostaniemy unij-
ne pieniądze na kanalizację to 
na realizację wszystkich zadań 
mamy 3 lata. Należy się spodzie-
wać, że w pewnym momencie na 
określonych ulicach czy ciągach 
pieszych i drogowych będą pro-
wadzone po 3 zadania w jednym 
roku. To wykonanie kilometrów 
sieci w ciągu 3 lat – prezes Bola 
uświadamia, jaki ogrom pracy 
czeka spółkę.

E.B.

ZKM stara się zbilansować finanse
Coraz więcej rodzin stać na własny samochód, a co za tym idzie coraz mniej osób 

jeździ miejskimi autobusami. To oznacza malejące wpływy spółki. Przewóz pasażerów 
to główna i zarazem niedochodowa działalność ciechanowskiego Zakładu Komunikacji 
Miejskiej. Spółka nie utrzymałaby się koncentrując się wyłącznie na niej.

Dźwignią utrzymującą zakład w kondycji 
umożliwiającej przewożenie pasażerów są do-
chody z tzw. działalności dodatkowych, mię-
dzy innymi: stacji diagnostycznej i całodo-
bowej stacji paliw. Przewozy pasażerów to 
dla spółki roczny koszt rzędu 6,4 mln zł. Jego 
część pokrywa miejski samorząd – w ubie-
głym roku dopłata z miejskiej kasy wynosiła  
2,2 mln zł, w tym roku będzie to 2,4 mln zł. ZKM 
otrzymuje też dopłaty z samorządów sąsied-
nich gmin – to ok. 26 tys. zł miesięcznie. Suma 
tych dopłat rekompensuje zaledwie ulgi i zniżki  
w odpłatnościach za bilety. Wpływy ze sprzedaży 
biletów w 2008 r. wyniosły 3,1 mln zł. Ubiegły 
rok działalności przewozowej zakończył się stra-
tą 800 tys. zł. – Odnotowaliśmy 10-procentowy 
spadek sprzedaży biletów w styczniu tego roku, 
w porównaniu ze styczniem roku ubiegłego. Sy-
tuację tłumaczyliśmy sobie tym, że w czasie ferii  

z przejazdów nie 
korzystała mło-
dzież dojeżdża-
jąca do szkół. 
Niestety w lu-
tym sprzedaż 
znów spadła. 
Być może male-
je ilość chętnych 
do korzystania 
z przejazdów, 
bo wzrosła ilość 
posiadaczy aut. 
Także widmo kry-
zysu może potę-
gować tendencję 
do oszczędzania. 
Jeśli sytuacja się 
nie poprawi bę-
dziemy zmuszeni 
zamykać kolejne 
nierentowne kur-

sy – mówi Wojciech Dziliński, prezes Zakładu 
Komunikacji Miejskiej.

Pozytywny wpływ na sytuację spółki ma 
współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ban-
kiem Ochrony Środowiska w Warszawie. Dzięki 
preferencyjnym pożyczkom w latach 2001-2008 
spółka wymieniła 21 autobusów, zmodernizo-
wała kotłownię centralnego ogrzewania i sta-
cję paliw. Poniosła przy tym minimalne kosz-
ty, korzystając dodatkowo z umorzeń pożyczek  
z WFOŚiGW (w granicach 20-30% ich wartości).  
W obecnej sytuacji zarząd spółki w najbliższych 
latach rozważa rozbudowę stanowiska diagno-
stycznego oraz zakup dwóch autobusów, które 
umożliwią zakończenie eksploatacji starych Au-
tosanów, nieprzyjaznych dla środowiska i pasa-
żerów.      

 A.G.

Problem w tym, że bogata stolica zawyża wskaź-
nik dochodów całego województwa. Obecnie, według 
statystyk UE, Mazowsze jako region przekroczyło próg 
75% średniego PKB Unii Europejskiej. To oznacza, że 
przy zachowaniu obecnych kryteriów w nowym okre-
sie programowania, rozpoczynającym się w 2013 roku, 
Mazowsze nie będzie mogło korzystać ze środków w 
ramach Priorytetu I Spójności, współfinansujących in-
westycje w infrastrukturę, na których najbardziej zależy 
samorządom. 

Podczas radomskiego spotkania prezydenci dysku-
towali o rozwiązaniach, które umożliwiłyby dalsze ko-
rzystanie z tych środków, ale nie pojawiła się żadna jed-
noznaczna koncepcja podziału obecnego województwa. 
Radom chętnie widziałby stolicę nowego województwa 
u siebie, podobnie Płock, Siedlce … Tu nie uda się zna-
leźć wspólnej płaszczyzny. Bardziej realnym pomysłem 
jest wydzielenie Warszawy, ale pozostawienie w stoli-
cy siedziby województwa mazowieckiego. Prezydent 
W. Wardziński zaproponował rozważenie wydzielenia 
Warszawy tylko w ramach t.zw. NUTS-2, czyli jedno-
stek statystycznych powołanych na potrzeby sprawoz-
dawcze Unii Europejskiej. 

Wspólne ze stolicą województwo ma też plusy. 
W zamożnej Warszawie i jej okolicach mają siedziby 
wielkie firmy. Część ich podatków zasila również bu-
dżet samorządu Mazowsza, skąd środki płyną do gmin 
i powiatów. Prawdopodobnie więc w bliżej określonej 
przyszłości żadne decyzje w tej sprawie nie zapadną. 
Radomskie spotkanie należy raczej potraktować jako 
sondażowe, bo problem powracał już kilkakrotnie, ale 
bez widocznej wizji zmian.

E.B.

Spotkanie prezydentów byłych miast wojewódzkich 
z Prezydentem RP

Bez wizji  
podziału Mazowsza

16 marca prezydenci byłych miast woje-
wódzkich Mazowsza, wśród nich prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziński, spotkali 
się w Radomiu z Prezydentem RP Lechem Ka-
czyńskim. Był to dalszy ciąg dyskusji na temat 
zasadności wyłączenia Warszawy z wojewódz-
twa mazowieckiego w kontekście możliwości 
pozyskiwania środków unijnych na inwestycje 
strukturalne.
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Interpelacje i odpowiedziUchwały  
Rady Miasta Ciechanów  
podjęte na XXXI Sesji  

26 lutego 2009 r:

Nr 295/XXXI/09 w sprawie przyjęcia do 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu 
wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Cie-
chanowa – I etap miasto Ciechanów”. 
Nr 296/XXXI/09 w sprawie przekazania 
nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciecha-
nowie.
Nr 297/XXXI/09 w sprawie przystąpienia 
Gminy Miejskiej Ciechanów do projektów 
kluczowych realizowanych przez  Samorząd 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
RPO WM 2007-2013 pn: 1) „Przyspiesze-
nie wzrostu konkurencyjności wojewódz-
twa mazowieckiego, przez budowanie spo-
łeczeństw informacyjnego i gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez stworzenie zin-
tegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,  
2) „Rozwój elektronicznej administracji  
w samorządach województwa mazowiec-
kiego wspomagającej niwelowanie dwu-
dzielności potencjału województwa”.
Nr 298/XXXI/09 w sprawie uchyle-
nia Uchwały Rady Miasta Ciechanów  
Nr 285/XXXI/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie regulaminu określającego zasady 
wynagradzania w 2009 roku.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Głowackiego – zakaz postoju  
czy ulica jednokierunkowa? 

Krzysztof Leszczyński: – Mieszkańcy ul. Głowackie-
go proszą o rozważenie wprowadzenia na tej ulicy ru-
chu jednokierunkowego, z możliwością parkowania sa-
mochodów po jednej lub po drugiej stronie ulicy. W tej 
chwili mamy już wybudowaną nową drogę Grota Ro-
weckiego, jest to ulica dwukierunkowa. Myślę, że taka 
zmiana organizacji nie sprawiłoby większych utrudnień 
w ruchu. W Ciechanowie mamy kilka ulic jednokierunko-
wych, które doskonale się sprawdzają. 
Ewa Kaczyńska: – Ja też składałam interpelację w spra-
wie zakorkowania tej ulicy, ale nie wiem, czy rozwiąza-
nie tego problemu przez jeden kierunek ruchu byłoby 
dobre, bo część mieszkańców chciałaby jeździć w jedną 
stronę, a część w drugą. Natomiast celowe byłoby posta-
wienie jakiegoś znaku parkowania, bo tam faktycznie jak 

parkują samochody to w ogóle nie można wyjechać, 
nie ma widoczności.
Ewa Gładysz: – Te interpelacje są zbieżne z naszy-
mi wcześniejszemu obserwacjami, dotyczącymi tego 
odcinka drogi gminnej. Przeanalizowaliśmy przyczy-
ny tłoku w tej okolicy – jest tam nowa szkoła wyż-
sza, bramy na jej dziedziniec są zamknięte, studenci 
muszą gdzieś zostawić swoje samochody i zapycha-
ją ulicę Głowackiego. W wyniku naszej interwencji  
i skierowania wniosku do Powiatowego Zarządu Dróg 
o zmianę organizacji ruchu cała procedura została za-
kończona pozytywnie i spieszę donieść, że od końca 
stycznia tego roku na ul. Głowackiego wprowadzone 
są znaki zakazu: po prawej stronie jest już zakaz za-
trzymywania, a po lewej zakaz postoju.

oprac. E.B.

Sprostowanie
W artykule „Spotkanie na kryzys” (Gaze-

ta Samorządu Miasta Ciechanów styczeń/luty 
2009) błędnie podaliśmy, że w DPI Poland 
30 grudnia zwolniono 185 osób. 185 to ilość 
osób zatrudnionych w DPI na dzień 26 stycz-
nia 2009 roku, z czego 55 osób było planowa-
ne do zwolnienia do końca lutego 2009 roku. 
Za pomyłkę przepraszamy.

Wydział Inżynierii Miejskiej podsumował 
koszty zimowego utrzymania dróg i chodni-
ków w styczniu i lutym. Przy stosunkowo 
mało obfitych opadach śniegu na mechanicz-
ne odśnieżanie i posypywania piaskiem mia-
sto wydało blisko 290 tys. zł. Dodatkowo 
za ręczne odśnieżanie przejść dla pieszych, 
schodów w parkach i na Farskiej Górze za-
płaciliśmy 30. tys. zł.

Ile kosztowało 
odśnieżanie

Urząd Miasta zlecił modernizację uliczne-
go oświetlenia. Na początku kwietnia rozpocz-
nie się wymiana starych rtęciowych opraw na 
energooszczędne. Wymienionych zostanie ok. 
70 lamp na ulicach Niechodzkiej i Nużewskiej, 
ok. 50 opraw na Krubinie na Dobrej, Piwnej, 
Ceramicznej, Żurawiej, Ptasiej, Krubińskiej  
i ok. 50 szt. na Kargoszynie na Konwerskiego, 
Krasińskiego, Dąbrowskiego i Leśmiana. Przy 
okazji wymiany lamp przeprowadzona będzie 
konserwacja wysięgników, przewodów, za-
cisków i zabezpieczeń. Koszt modernizacji  
to ok. 100 tys. zł.

Jaśniej  
wieczorową porą

W lutym chęć objęcia stanowiska dyrektora  „Stu-
dia” zgłosiły 3 osoby. Jedna nie mogła być brana pod 
uwagę ze względów formalnych. Druga zrezygnowa-
ła, a trzecia zdaniem przesłuchującej kandydatów ko-
misji, nie wykazała się wiedzą, gwarantującą sprawne 
poprowadzenie nowej placówki kultury. Nabór ogło-
szono po raz drugi, chętni mogą składać dokumen-
ty do 3 kwietnia. Wymagania są dosyć wysokie, ale 
nakłada je ustawa o pracownikach samorządowych. 
Kandydaci muszą mieć wykształcenie wyższe, przy-
najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej  
2 lata na stanowiskach urzędniczych w jednostkach or-
ganizacyjnych samorządu terytorialnego.

Poszukiwany, poszukiwana
Urząd Miasta ponownie ogłosił nabór na stanowisko dyrektora Ciechanowskiego Ośrodka 

Edukacji Kulturalnej „Studio”. Wcześniejszy, sprzed miesiąca, nie przyniósł rozstrzygnięcia.

Ważnym kryterium oceny przyszłego dyrektora 
jest doświadczenie i wizja działania COEK „Studio”.  
– Chcemy zachować to, co stanowiło o atrakcyjności 
oferty klubu „Zamek”, poszerzając ją o nowe pro-
pozycje. Kandydaci na dyrektora muszą przedstawić 
swoje pomysły, bo nowatorskie podejście i kreaty-
wość są bardzo ważne na takim stanowisku – mówi 
Cezary Chodkowski, zastępca prezydenta Ciechano-
wa, odpowiedzialny m.in. za sprawy kultury. 

Przypominamy, że „Studio” mieści się w dawnej 
siedzibie klubu „Zamek” przy ul. Pułtuskiej (w tzw. 
Blaszaku), nieodpłatnie użyczonej  miejskiemu samo-
rządowi przez spółdzielnię mieszkaniową „Zamek”.                                                                  

E.B.

Nie oceniajmy inwestycji przez pryzmat sąsiedniego placu

Na Starowiejskiej trudno wszystkim dogodzić
Ulica Starowiejska od dawna spędza sen z powiek miejskim urzędnikom. Przez lata funkcjo-

nowała z prowizoryczną nakładką asfaltową, bez kanalizacji deszczowej, w 2005 roku wreszcie 
doczekała się przebudowy. W 2007 roku, po trzech latach „boksowania się” z wykonawcą, Urząd 
odebrał  przebudowaną ulicę. Teraz jeden z mieszkańców skarży się na błotnisty placyk, nie sta-
nowiący fragmentu tej drogi.

Przebudowę prowadziła ją firma DELTA-PRiD  
Sp. z o.o. z Ciechanowa, która jako jedyna złożyła swoją 
ofertę w ogłoszonym publicznie przetargu. Trzy lata trwa-
ły perypetie ratusza, kwestionującego większość prac.  
– Jeżeli poprawną ofertę składa tylko jedna firma, nie mamy 
wyboru, przetarg jest ważny – mówi Ewa Gładysz, zastęp-
ca Prezydenta Miasta Ciechanów, która wielokrotnie pu-
blicznie negatywnie odnosiła się do jakości robót na Staro-
wiejskiej. W 2007 roku, po trzech latach „boksowania się”  
z wykonawcą, Urząd odebrał  przebudowaną ulicę, z wa-
runkowym protokołem odbioru. Ulica do 2012 roku jest 
objęta gwarancją wykonawcy. 

Inwestycja kosztowała miasto około 1,4 mln zł. Mimo 
tak trudnego procesu inwestycyjnego na Starowiejskiej 
udało się wykonać 550 metrów bieżących kanalizacji sani-
tarnej, 20 szt. przyłączy, 366 metrów bieżących kanaliza-
cji deszczowej, 720 m2 chodnika oraz nową nawierzchnię 
ulicy. Trudno zakwestionować fakt, że znacząco poprawi-
ło to warunki zamieszkiwania w tej części miasta.

Urząd Miasta otrzymał pismo od jednego z mieszkań-
ców w sprawie złego stanu nawierzchni placu przy ul. Sta-
rowiejskiej na wysokości posesji 20, 22 i 24. – Kiedy będą 
sprzyjające warunki pogodowe zlecimy profilowanie rów-
niarką i w razie potrzeby podsypanie tłuczniem betonowym 
tego placu – obiecuje Ewa Gładysz. Pani prezydent dodaje,  
że plac do niedawna nie miał uregulowanego stanu wła-
sności (terenem władał Skarb Państwa). Trzeba podkre-

ślić, że posiadanie tytułu własności jest podstawowym 
warunkiem dla zgodnego z prawem wydatkowania 
środków z miejskiego budżetu gminy na jakąkol-
wiek inwestycję, bez względu na jej Wniosek Ko-
misji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Ciechanów  
w sprawie nabycia własności tej działki przez Gmi-
nę Miejską Ciechanów został złożony jeszcze  
w 1992 r. Z uwagi na brak tytułu własności Skarbu 
Państwa, nie została wydana decyzja komunalizacyjna,  
a dokumentację zwrócono do wnioskodawcy. Tytuł 
własności wspomnianego terenu na rzecz Gminy Miej-
skiej udało się uzyskać dopiero po przeprowadzeniu 
przez Urząd bardzo skomplikowanej i długotrwałej 
procedury administracyjnej.

Własność umożliwia nie tylko doraźne utwardze-
nie terenu, ale także wykorzystanie go przez miasto  
w przyszłości na cel publiczny, np. pod budowę  miejsc 
postojowych lub zatoki autobusowej. Nie oznacza to, 
że miasto ma rezerwy finansowe, które pozwolą na 
szybkie ponowne zainwestowanie na Starowiejskiej.  
– W najbliższych latach jesteśmy zaangażowani w wie-
loletnie kosztowne inwestycje, nie tylko drogowe, stra-
tegiczne z punktu widzenia rozwoju miasta. A ocenianie 
przebudowy ul. Starowiejskiej przez pryzmat błotniste-
go placu, nie stanowiącego fragmentu tej drogi, jest 
niezrozumiałe i krzywdzące – zauważa Ewa Gładysz. 

red.
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Program jest prawną konse-
kwencją przyjętej przez Radę Mia-
sta uchwały z 27 listopada 2008 roku  
w sprawie wprowadzenia zmian  
w wieloletnim planie rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych 
na lata 2008-2012. – W ramach zadań 
z zakresu budowy kanalizacji, mamy 
skanalizować te obszary, które nie 
mają kanalizacji, czyli ul. Wojska Pol-
skiego, Gruduska, Przasnyska, osie-
dla: Kwiatowe, Bielin i Krubin oraz 
kolektor sanitarny w dzielnicy Bloki, 
aż do oczyszczalni. Poza tym chce-
my zbudować kanalizację sanitarną 
i deszczową w ul. Płońskiej gdyż na 
dzień dzisiejszy jest tam tzw. kana-
lizacja wspólna. Jest to w ciągu od 
ul. Płońskiej przez ul. 11 Pułku Uła-
nów Legionowych aż do ul. Kasprza-
ka. Chcemy zbudować stację termicz-
nej utylizacji osadów ściekowych na 
oczyszczalni – mówi Andrzej Bola, 
prezes Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji.

Ogólnie stan kanalizacji i wodo-
ciągów w Ciechanowie jest dobry, ale 
na odcinkach zbudowanych w starej 
technologii przed 1990 rokiem notu-
je się rocznie ponad 100 awarii. Stare 
odcinki sieci wymagają więc wymia-
ny. Wyposażenie wszystkich sateli-
tarnych osiedli miasta w kanalizację 
sanitarną oznacza możliwość pełniej-
szego zagospodarowania terenu, roz-
woju budownictwa jednorodzinnego. 
Z kolei nowy kolektor w ul. Sien-
kiewicza zapewni sprawny odbiór 
zwiększonej ilości ścieków, bo infra-
struktura w dzielnicy Bloki, powstała  
w latach 40. i 50 XX wieku, nie nadą-
ża za potrzebami mieszkańców. Mo-
dernizacja oczyszczalni uwolni oko-
licznych mieszkańców od uciążliwych 
zapachów. To tylko niektóre zyski 
planowanych przez ZWiK inwesty-
cji. – Uchwała Rady zawiera również 
zgodę na to, żeby spółka mogła złożyć 
wniosek o dofinansowanie z unijnego 
Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, a to dla nas jedyna 
szansa na tak szeroko zakrojone prace 
– oświadcza A. Bola.

Jest ryzyko,  
ale nie mamy wyboru

Budowa sieci została podzielona 
na 7 zadań. Początkowo, w wielolet-
nim planie z 2007 roku, było ich po-
nad 12. – Ilość zadań zmniejszono  
ze względu na koszty, przekraczające 
możliwości realizacyjne i finansowe 
ZWiK-u. Były tam też inwestycje z za-
kresu wodociągów, a Unia preferuje 
tylko zadania kanalizacyjne – wyja-
śnia prezes Bola.

Koszt całej inwestycji to 86 340 
tys. zł. Strategia finansowania zakła-
da, że powyżej 45 mln zł (około 52% 
wartości projektu) będzie pochodzić 
z europejskiego funduszu spójno-
ści. Wkład krajowy wyniesie 48%,  
z czego 32% będzie stanowiła po-

XXXI sesja Rady Miasta. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap: miasto Ciechanów

86 mln zł zakopane w ziemi
Do 2012 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji zamierza zreali-

zować 7 poważnych zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej i monta-
żu nowych lub modernizacji starych odcinków wodociągów. Szacun-
kowy koszt tych inwestycji to ponad 86,3 mln zł. ZWiK złożył już 
wniosek o dofinansowanie ich ze środków unijnych. Na 31 sesji Rady 
Miasta spółka przedstawiła program I etapu modernizacji i rozbu-
dowy systemu wodno-kanalizacyjnego wraz ze strategią finansowa-
nia. Radni przyjęli go jednogłośnie. 

życzka z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a 16% – środki własne.

Wysokie zaangażowanie finan-
sowe niepokoi miejskich radnych. 
– Chciałbym zwrócić uwagę na ryzy-
ka i zagrożenia, ponieważ sam ciężar 
realizacji inwestycji będzie spoczywał 
na ZWiK. Tym większe jest zobowią-
zanie, ale i odpowiedzialność spółki 
– twierdzi Tomasz Kałużyński. – Co 
prawda ZWiK nie od-
notowuje ujemnego 
wyniku finansowego, 
ale istnieją obawy  
o dalszą rentowność 
i płynność finanso-
wą. Dodatkowo mówi 
się o dofinansowaniu  
– co prawda niewiel-
kim – przez gminę 
miejską. Radny oba-
wia się też, że pod 
wpływem kryzysu 
gospodarczego zmie-
nią się warunki kre-
dytowania jednostek 
samorządu terytorial-
nego. Józef Borkowski proponuje, 
żeby do źródeł finansowania dopisać 
obligacje komunalne. – Pani skarbnik 
sygnalizuje, że może to być droższe niż 
kredyty, ale banki zmieniają trochę 
warunki kredytowania, więc warto by-
łoby przeprowadzić kalkulację i roz-
ważyć, czy taka forma finansowania 
nie byłaby korzystniejsza.

– W najbliższym czasie planuje-
my cały szereg dużych bardzo kapi-
tałochłonnych inwestycji. Nie może-
my zabezpieczać kredytów dla ZWiK 
dając gwarancję z budżetu gminy, bo 
praktycznie zablokowalibyśmy sobie 
możliwość inwestowania, zbliżając się 
do granicznego progu 60% zadłuże-
nia. Proponujemy inne rozwiązania, 
np. zastawy na udziałach w spółce  
– wyjaśnia W. Wardziński. Prezydent 
dodaje, że finansowanie z obligacji 
komunalnych można rozważać w sy-
tuacjach awaryjnych.

Unia wymaga  
40% dokumentacji,  
ZWiK ma już 60%

Zdzisław Dąbrowski przyznaje, że 
łatwiej było podjąć decyzję o inwesty-
cjach w poprzednich latach. – Kiedy 
snuliśmy wizje na przyszłość, nie było 
obecnych zagrożeń. Ale więcej jest 
argumentów „za”, przede wszystkim 
możliwość pozyskania środków pomo-
cowych. Bez nich nie mamy co liczyć 

na tak szeroką modernizację, co naj-
wyżej byłoby nas stać na drobne re-
monty – zauważa radny. 

Kiedy będzie wiadomo, czy do-
staniemy dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej? Andrzej Bola: – Myślę, że  
w przeciągu 2 miesięcy powinniśmy 
wiedzieć, czy spełniamy kryteria me-
rytoryczne. Później zapadną decy-
zje. Prezes upatruje szansę ZWiK  
w dobrze przygotowanej (prace trwały  

3 lata) dokumentacji. – Zmieniały się 
procedury, które trzeba spełnić, żeby 
złożyć unijny wniosek. Praktycznie od 
2006 roku przygotowywaliśmy sam 
wniosek, wszystkie załączniki i pro-
jekty techniczne. Pierwszym i podsta-
wowym warunkiem umożliwiającym 
złożenie wniosku było posiadanie przy-
najmniej 40% dokumentacji technicz-
nej. My w momencie złożenia wniosku 
na dzień dzisiejszy mamy ponad 60 % 
dokumentacji. Mam nadzieję, że dzię-
ki temu będziemy w czołówce wyścigu  
o środki unijne. 

Mamy niskie ceny wody  
i ścieków w stosunku  

do kosztów

Specjaliści z firmy PROCHEM 
S.A., którzy opracowali Studium wy-
konalności przedsięwzięcia wskazują, 
że w latach 2004-2007 Wodociągi no-
towały stratę na sprzedaży. „Wskazuje 
to na zbyt niskie ceny dostawy wody  
i odbioru ścieków w stosunku do kosz-
tów” – czytamy w Studium. Analiza 
finansowa wskazuje na stabilną sy-
tuację przedsiębiorstwa. ZWiK ma 
niski stopień zadłużenia, co umoż-
liwia starania o kredyty. Spółka ra-
cjonalnie wykorzystuje swój majątek  
– nie ma tu niepotrzebnych zapasów 
i zbędnego majątku trwałego. Eksper-
ci wskazują jednak na konieczność 
poprawienia rentowności. To ozna-

cza konieczność dostosowania taryf 
opłat za wodę i ścieki do ponoszonych 
kosztów. – Koszty bieżące są duże, bo 
cena energii, materiałów i ceny pa-
liw mają raczej tendencje wzrostowe 
–przypomina A. Bola. 

– Wielkie inwestycje muszą się 
wiązać z regulacjami cenowymi. Na-
szym zadaniem jest czynić wszystko, 
żeby koszty były tak rozłożone, żeby 
jak najmniej obciążać statystyczne-
go konsumenta. Nawet na tej sali jest 
wiele osób, które mają swoje domy 
poza terenem, gdzie jest sieć kanaliza-
cyjna. Czy ktoś ośmieliłby się im po-
wiedzieć, że nawet w dalekiej perspek-
tywie nie będą mieć kanalizacji – pyta 
Zenon Stańczak. – To są kilometry 
rurociągów, zakopane w ziemi duże 
pieniądze. Łatwiej jest i dla spółki,  
i dla władz miasta, kiedy powstają 2-3 
nowe budynki wielorodzinne – robi się 
20-metrowe przyłącze do kolektora  
i już jest masa nowych odbiorców. Ale 
nie może tak być, żeby wszystkie obrze-
ża miasta: Krubin, osiedle Kwiatowe, 
najtrudniejsze tereny o dość rzadkiej 
zabudowie, nie miały dostępu do wody 
i kanalizacji – podkreśla radny. 

Prognozy na lata

W prognozach na przyszłe lata 
ZWiK zakłada, że udział wydatków 
na wodę i ścieki nie przekroczy 1,8% 
dochodów przeciętnego gospodarstwa 
domowego. W czasie realizacji inwe-
stycji, tj. w latach 2009-2013 wzrost 
opłat w skali roku średnio szacuje się 
na 4% za dostarczenie wody i 7,2% za 
odbiór ścieków.

Prezydent Waldemar Wardziński 
podkreśla, że taki przyrost cen plano-
wany w perspektywie 25 lat jest bar-
dzo umiarkowany. – Autorzy Studium 
stwierdzili, ze aktualny poziom cen  
za wodę i ścieki w Ciechanowie w po-
równaniu ze średnimi cenami w woje-
wództwie i w kraju jest bardzo niski. 
Stwierdzili wręcz, ze tego typu poli-
tyka cenowa prowadzi w nieodległej 
przyszłości do poważnych kłopotów 
finansowych spółki. Nie można bazu-
jąc na tak niskich cenach liczyć na in-
westowanie, czy choćby odtwarzanie 
tej substancji, którą spółka dzisiaj za-
rządza. Dobrze, że to mówią eksperci 
z zewnątrz, którzy nie kierują się emo-
cjami w ocenach, ale realnymi faktami 
– mówi W. Wardziński. – Dziś trudno 
jest z pełną odpowiedzialnością szaco-
wać sytuację finansową, w jakiej może 
znajdować się ZWiK za 10, 15, czy 20 
lat. Opieramy się na aktualnej wiedzy 
o sytuacji ekonomicznej i wskaźnikach 
makroekonomicznych. Pojawiają się 
pewne obawy, czy tak duże przedsię-
wzięcie jest możliwe do udźwignięcia 
i na ile może ono być niebezpieczne w 
latach następnych dla budżetu gminy. 
W pewnym sensie podzielam te wątpli-
wości, ale mamy niepowtarzalną szan-
sę na modernizację sieci i powinniśmy 
z niej skorzystać – zaznacza prezydent. 

Ewa Blankiewicz

Kuluarowe rozmowy prezesów spółek komunalnych. Od lewej: 
W. Dziliński (ZKM), J. Wyrzykowski (PEC) i A. Bola (ZWiK)
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Miejski Zespół Szkół Nr 2

Gdy uczeń będzie chciał zjeść po-
siłek dyrektor szkoły lub przedszkola 
w uzasadnionych przypadkach może 
udzielić takiej pomocy, informując  
o tym ośrodek pomocy społecznej.  
W takich przypadkach nie wymaga się 
ustalenia sytuacji rodziny, a MOPS nie 
musi wydawać  w tej sprawie decyzji. 
To odbiurokratyzowanie zawdzięcza-
my ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zmianie ustawy o ustanowieniu pro-

gramu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”.

Dyrektorzy z ulgą powitali uła-
twienie. – W tej chwili w naszej szko-
le bezpłatne posiłki otrzymuje setka 
uczniów. Ale są przykre zdarzenia lo-

Ułatwienia w dożywianiu uczniów

sowe, np. choroba rodziców czy inne 
nieprzewidziane sytuacje, kiedy trzeba 
szybko zareagować. Nie ma czasu na 
zaświadczenia i administracyjne decy-
zje. Cieszę się, że teraz możemy legal-
nie nakarmić dziecko – mówi Wiesław 
Burba, dyrektor Szkoły Podstawowej 
Nr 5. Zgodnie z ustawą ilość takich 
przypadków nie może przekroczyć 
10% ogólnej liczby dzieci dożywia-
nych w szkołach i przedszkolach w 

danym miesiącu.
– Z bezpłat-

nych obiadów w 
miejskich szko-
łach i przedszko-
lach prowadzą-
cych „zerówki” 
korzysta 217 
dzieci. Spodzie-
wamy się, że do 
końca czerwca ta 
liczba wzrośnie.  
W tamtym roku 
od stycznia do 
końca roku szkol-
nego dożywia-
niem było obję-
tych 460 uczniów  

– mówi Bożena Ogonowska z działu 
świadczeń, koordynacji i współpracy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. 

E.B.

Dożywianie uczniów w szkołach to ważna pozycja w budżetach 
wielu ciechanowskich rodzin. Żeby otrzymać taką pomoc trzeba 
mieć niski dochód na członka rodziny udokumentowany danymi  
o zarobkach, a w przypadku bezrobotnych zaświadczeniem z Powia-
towego Urzędu Pracy. Ale od 1 stycznia tego roku istnieje już możli-
wość dożywiania dzieci bez konieczności przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego.

Celem tej kampanii jest ogra-
niczenie liczby osób pijących ry-
zykownie i szkodliwie oraz prze-
kazanie wiedzy na temat szkód 
– zdrowotnych i społecznych – jakie 
wiążą się z nadużywaniem alkoholu. 
Inauguracja Kampanii odbędzie się 
7 kwietnia w Sejmie Rzeczypospo-
litej Polskiej z udziałem Marszałka 
Sejmu Bronisława Komorowskiego. 
Koordynatorem i realizatorem Kam-
panii na terenie Ciechanowa jest 
Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień.

Ciechanów przystępując do 
Kampanii otrzyma prawo do wyko-
rzystania linii graficznej Kampanii 
do produkcji bilbordów z własnym 
herbem lub logo oraz możliwość 
udziału w szkoleniach dla persone-
lu podstawowej opieki zdrowotnej, 

Sprawdź czy Twoje picie  
jest bezpieczne

Szkolenie pedagogów ulicy  
od 20 kwietnia

otrzyma scenariusze umożliwiają-
ce przeprowadzenie lokalnej debaty  
z udziałem ekspertów krajowych. 
Ponadto dostanie instrumenty do 
uruchomienia działań edukacyjnych, 
zaadresowanych do sprzedawców al-
koholu, szczególnie realizacji szko-
leń dla sprzedawców. Będzie rów-
nież atrakcyjna oferta dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców promująca 
przekaz „Dla osoby niepełnoletniej 
najbardziej bezpieczne jest zacho-
wanie abstynencji”. W ramach re-
alizowanego programu ciechanow-
ska młodzież zostanie zaproszona do 
udziału w konkursie na najciekaw-
sze przedsięwzięcie profilaktyczne 
wymyślone i zorganizowane przez 
młodzież. Zakończenie i podsumo-
wanie Kampanii nastąpi w styczniu 
2010 r.                         

Elżbieta Muzińska

Podobnie jak w latach ubiegłych 
program kampanii realizowany będzie 
w Szkole Podstawowej Nr 4. Kampa-
nia ukazuje jasną i ciekawą stronę ży-
cia, zachęca do aktywności i uczy ko-
jarzenia, że alkohol, narkotyki, sterydy 
równają się zło). Przystępując do kam-
panii umożliwiamy dzieciom udział  
w licznych konkursach z bardzo atrak-
cyjnymi nagrodami takimi jak: lap-
topy, aparaty cyfrowe, wieże stereo-
foniczne, wyjazd na zieloną szkołę, 

Kampania  
„Zachowaj Trzeźwy umysł”

udział w warsztatach dziennikarskich 
czy stypendia w wysokości 1500 zł 
dla laureatów konkursu na blog „Szu-
kamy młodych mistrzów”. – Finał 
kampanii 2009 „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł” odbędzie się we wrześniu  
w Centrum Olimpijskim w Warszawie, 
gdzie prezentowane będą nagrodzone 
prace i wręczone nagrody – mówi Elż-
bieta Muzińska, kierownik miejskiego 
Biura ds. Problemów Uzaleznień.

red.

Do 10 kwietnia przyjmujemy 
zgłoszenia do udziału w szkoleniu 
chętnych absolwentów lub studen-
tów ostatniego roku pedagogiki, re-
socjalizacji i socjologii. Docelowa 
grupa uczestników szkolenia liczyć 
będzie 15 osób. Wszystkie zgło-
szenia na szkolenie poddane będą 
weryfikacji. Pedagog ulicy będzie 
pracował na osiedlowych podwór-
kach, w bramie, parku czy na ulicy. 
To osoba, która dysponować będzie 
wachlarzem metod i technik ukie-
runkowanych na poznanie dziecka, 

wprowadzenie w świat norm i za-
sad powszechnie uznawanych oraz 
pokazywanie nowych możliwości. 
Powinna być otwarta na kontakty, 
empatyczna, nieoceniająca, auten-
tyczna, elastyczna, odpowiedzialna, 
dyspozycyjna i kreatywna. Zapo-
biegać będzie marginalizacji dzieci  
i młodzieży. Przez pierwsze pół roku 
pracować będzie w ramach wolon-
tariatu. Po półrocznej pracy najlepsi 
pedagodzy ulicy będą mieli szansę 
zatrudnienia w miejskich świetlicach 
socjoterapeutycznych.               E.M.

Lekcje profilaktyczne w „Studio” 

Do napisania scenariusza wykorzy-
stane zostaną autentyczne doświadcze-
nia młodocianych pacjentów Ośrodka 
Leczenia Narkomanii w Wólce Przy-
bojewskiej, z którym miasto współpra-
cuje. Napisania scenariusza podjął się 
Tomasz Tolsdorf z Instytutu Kulturo-
znawstwa Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Ciechanowie, który ma też wyreży-
serować spektakl. Odtwórcy głównych 
ról wyłonieni zostaną w castingu spo-
śród uczniów szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych. Młodzi adepci sztu-

Teatr przeciw narkomanii

ki aktorskiej wezmą najpierw udział  
w warsztatach teatralnych, podczas któ-
rych ćwiczyć będą dykcję i kunszt sztu-
ki aktorskiej. Premiera spektaklu plano-
wana jest na pierwszą dekadę czerwca. 
Koordynatorem przedsięwzięcia jest 
Biuro ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień, działającego w strukturze 
Urzędu Miasta. Próbny spektakl odby-
wać się będzie w pomieszczeniach świe-
tlicy usytuowanej w Ciechanowskim 
Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Stu-
dio”.                                               E.M.

Ciechanów przystąpił do Ogólnopolskiej Społecznej Kampa-
nii Edukacyjnej pod hasłem: Sprawdź czy Twoje picie jest bez-
pieczne.

W trakcie zajęć prowadzonych 
przez psychologa i terapeutę uzależ-
nień dzieci uczyły się radzenia sobie 
ze stresem, złością i innymi negatyw-
nymi emocjami towarzyszącymi im 
w szkole. Wiele uwagi poświęcono 
utrwalaniu umiejętności przeciwsta-
wiania się presji grupy. Często bo-

wiem bywa tak, że to właśnie na sku-
tek nacisku rówieśników dochodzi do 
inicjacji alkoholowej czy narkotyko-
wej. Spotkania te były również dosko-
nałą okazją do zaprezentowania dzie-
ciom oferty programowej świetlicy  
i zachęcenia do korzystania z niej.

red.

Trwają przygotowania do utworzenia amatorskiej grupy teatral-
nej, która w ciechanowskich placówkach oświatowych prezentować 
będzie spektakl poświęcony profilaktyce narkomanii.

Ponad 200 dzieci ciechanowskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych w dniach 12-20 marca wzięło udział w lekcjach pro-
filaktycznych, które odbyły się w świetlicy Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”. 

Szkolenie pedagogów ulicy zaplanowane wcześniej na 23-26 
marca odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia w Urzędzie Miasta, 
w siedzibie Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Już po raz trzeci Ciechanów przystąpił do Ogólnopolskiej Kam-
panii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, któremu patro-
nuje stowarzyszenie Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. 
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Powstaną projekty  
budowy miejskiej pętli

Komisje prze-
targowe spraw-
dzają dokumenty 
złożone przez 5 
firm, które stanę-
ły do przetargu na 
wykonanie pro-
jektów budowla-
nych i wykonaw-
czych miejskiej 
pętli. Rozpiętość 
proponowanych 
cen jest duża: od 
2,5 mln zł do ok. 
6,1 mln zł. Wybra-
na pracownia pro-
jektowa opracuje 
projekt budowlany  
i wykonawczy budowy pętli miejskiej o łącznej długości  blisko 14,5 km i budowy 
dwóch nowych mostów na Łydyni. Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie 
w imieniu zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej. Pętla odciąży zatłoczone dziś centrum miasta. Będzie powstawała etapami. 
Tego ogromnego przedsięwzięcia nie udźwignąłby miejski budżet. Będzie wspie-
rane środkami zewnętrznymi. Projekt ma powstać w terminie nie dłuższym niż  
14 miesięcy od daty podpisania umowy.                                                        A.G.

Warszawska wypięknieje
Ruszył przetarg na przebudowę ul. Warszawskiej. Na oferty czekamy  

do 6 kwietnia. Można je składać w siedzibie Urzędu Miasta przy  
ul. Wodnej 1, na parterze budynku w biurze obsługi interesanta (stanowisko  
nr 7). To kolejne duże wyzwanie, którego realizację rozłożono na 2 lata.  
W sprzyjających okolicznościach prace potrwają do końca listopada 2010 r. 
Przebudowa będzie wykonywana w oparciu o opracowaną wcześniej doku-
mentację.

Warszawska to fragment przygotowywanego do rewitalizacji średniowiecz-
nego traktu ciągnącego się od Zamku Książąt Mazowieckich po Farską Górę. 
Dużym wyzwaniem będzie gruntowna przebudowa przestarzałej sieci i przyłą-
czy wodociągowych, którą wykona Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zmoder-
nizowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz odwodnienie ulicy i oświetlenie. 
Warszawska zyska nową nawierzchnię i estetyczne elementy małej architektu-
ry. 20 marca upłynął termin składania ofert w przetargu na pełnienie nadzoru ar-
cheologicznego i inwestorskiego przebudowy Warszawskiej. Więcej informacji  
w następnym numerze.

A.G.

Część miejskiej pętli – ulica Armii Krajowej – zostanie poszerzona  
o dwie dodatkowe nitki

Przetargi na największe  
tegoroczne inwestycje

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę ulicy Armii Krajo-
wej na odcinku od Pułtuskiej do Płońskiej. To I etap wielkiej in-
westycji – budowy miejskiej pętli komunikacyjnej łączącej drogi 
krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem 
dróg powiatowych.

Zakres tegorocznych robót na ul. Armii Krajowej jest ogromny. Obej-
mie poszerzenie ulicy o dwie nitki, odprowadzenie wód opadowych do 
kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągów, sieci elektroenergetycz-
nych, telekomunikacyjnych, oświetlenia (wraz z budową nowego oświe-
tlenia ulicznego), budowę sygnalizacji świetlnej, ekranów akustycznych,  
a także opracowanie nowej organizacji ruchu.
W trakcie prac nie przewiduje się całkowitego zamknięcia drogi. Ruch upo-
rządkuje tymczasowa organizacja – połówkowe wyłączanie jezdni. W ciągu 
dnia życie kierowcom ułatwi ręczne sterowanie ruchem. Nocą zastosowana 
będzie sygnalizacja świetlna z ruchem wahadłowym.

Oferty na budowę ul. Armii Krajowej można składać do 7 kwiet-
nia. Dokumenty należy dostarczać w zamkniętym opakowaniu, na którym 
powinna się znaleźć nazwa firmy i adres Wykonawcy oraz opis: „Oferta  
- przebudowa ulicy Armii Krajowej na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Płoń-
skiej w Ciechanowie. Nie otwierać przed dniem 07.04.2009 r., godz. 12.00”. 
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl w zakładce Gospodarka/Przetargi.

red.

Aż 10 wykonawców zgłosiło gotowość podjęcia się rewitalizacji zabyt-
kowego ratusza. Najtańsza oferta to 3,9 mln zł, najdroższa ok. 6,5 mln zł. 
Prace będą prowadzone zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Ich 
zakres jest bardzo obszerny. Z jednej strony trzeba wyeksponować zabytko-
we walory obiektu,  
z drugiej przebudo-
wać budynek tak, by 
był bardziej funk-
cjonalny. Nie zmie-
ni się główna bryła 
ratusza. Wymienio-
ne zostaną konstruk-
cyjne elementy da-
chu i jego pokrycie. 
Wykonawca wstawi 
nowe okna i drzwi. 
Wewnątrz powsta-
ną nowe ścianki 
działowe, stropy  
o stalowej niepalnej 
konstrukcji, żelbetowa klatka schodowa, posadzki. Wymieniona zostanie 
także instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewa-
nia. Wykonawca zamontuje wentylację, instalację teleinformatyczną oraz 
system alarmowy włamania i pożaru. Prace mają potrwać do końca sierp-
nia przyszłego roku.                                                                    

 A.G.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONAL-
NEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Kto przebuduje  
ul. Armii Krajowej

Rewitalizacja ratusza  
- trwa weryfikacja dokumentów

W ratuszu tynk odpada ze ścian i sufitów

Po remoncie Warszawska będzie prawdziwym salonem Ciechanowa
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Wzorem lat ubiegłych do ro-
bót porządkowych zatrudniono 
11 osób w ramach prac społecz-
nie użytecznych. Miasto sprzą-
tają też osoby skierowane przez 
sąd do wykonywania nieodpłatnej 
kontrolowanej pracy na cele spo-
łeczne. Ręcznie zbierają nieczysto-
ści, doczyszczają drogi i chodniki, 
szczególnie przy krawężnikach, 
w zatokach postojowych i na par-
kingach. Mechaniczne zamiatanie 
ulic i chodników rozpocznie także 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych. Uprzątnąć trzeba tony piasku 

używanego do posypywania chod-
ników i przejść podczas zimy. Wio-
senne słońce niebawem obudzi przy-

Zakaz zatrzymywania i postoju na ul. Małgorzackiej

Uwaga kierowcy! W ostatnim czasie nowe znaki drogowe pojawi-
ły się na ulicach: Małgorzackiej, Łąkowej, Kolonijnej, Powstańców 
Wielkopolskich, a w kwietniu staną na Dobrej.

Zmiany usprawniające organiza-
cję ruchu ulicznego lub poprawiające 
bezpieczeństwo użytkowników dróg 
wprowadzane są na wniosek miesz-
kańców, radnych lub Urzędu Miasta. 
Zawsze towarzyszy im szczegółowa 
analiza. Konieczne jest uzyskanie po-
zytywnej opinii komisji, w której skład 
wchodzą przedstawicie Powiatowego 
Zarządu Dróg, policji i Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego. Na ul. 
Małgorzackiej ustawiony został zakaz 
zatrzymywania się, który obowiązuje 
na odcinku od ul. Kopernika do Siera-
kowskiego oraz zakaz postoju po pra-
wej stronie ulicy na całej jej długości. 

Nowa organizacja ruchu

Na Łąkowej w soboty między 6.00  
a 12.00 obowiązują znaki zakazu: 
wjazdu samochodów ciężarowych 
i zatrzymywania się. Zakaz wjaz-
du samochodów ciężarowych, także  
w soboty od 6.00 do 12.00, obowiązu-
je na Kolonijnej. Na parkingu przy bu-
dynku Powstańców Wielkopolskich 9 
wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych. W kwietniu 
na ul. Dobrej (na odcinku od Sońskiej 
do Krubińskiej) stanie znak ogranicza-
jący prędkość do 20 km/godz., a przy 
posesjach 4 i 10 zamontowane zostaną 
progi zwalniające.

A.G.

Wiosenne porządki na ulicach, 
placach i skwerach

Miasto rozpoczęło wiosenne sprzątanie terenów zielonych  
i ulic. Trwa zamiatanie i grabienie nieczystości, jakie pozostały  
po zimie, wkrótce rozpocznie się sadzenie ozdobnych roślin.

Ile kosztują remonty dróg

Kosztowne łaty i łatki...

rodę do życia. W lutym dokonano 
przeglądu budek lęgowych ptaków. 

Rośliny cebulowe 
posadzone na Pl. 
Jana Pawła II, Pl. 
Kościuszki, skwe-
rze Tajnej Organi-
zacji Nauczyciel-
skiej i w parku 
M. Konopnickiej 
zasilanie są na-
wozem. Trwają 
przygotowania do 
wiosennych nasa-

dzeń. Pracownicy zieleni czyszczą 
i malują kwietniki. 

A.G.

Kontynuowane są roboty na ul. Wesołej, 
Kicińskiego i Krubińskiej. Firma Koptrans na-
prawiała drogi gruntowe, żwirowe, tłuczniowe 
oraz część bitumicznych. Poprawiany był stan 
ul. Bukietowej, Opinogórskiej (pętla autobu-
sowa przy „Komforcie”), Łukasiewicza, Ró-
żanej, drogi do miejscowości Mieszki Atle, 
Pęchcińskiej, Wiśniowej, Słonecznej i innych. 
Utwardzenie nawierzchni ul. Spacerowej, 
Wędkarskiej i Wrzosowej poprzez wykona-
nie potrójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją asfaltową i kruszywem planowane 
jest na lata 2009-2010. Z uwagi na fakt, 
że część działek w tych drogach nadal 
jest własnością osób fizycznych, wyko-
nanie prac nie jest możliwe bez uregu-
lowania własności na rzecz miasta. Do-
tychczasowe próby przejęcia tych działek 
nie przyniosły oczekiwanego efektu. Po-
nadto, w ul. Wrzosowej budowana bę-
dzie sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie  
z planem budowy kanalizacji sanitarnej 
dla osiedla Krubin na lata 2009-2011.

red.

Od początku tego roku miasto wydało już około 300 tys. zł na bieżące utrzymanie 
dróg. Firma DELTA – PRID remontowała ulice o nawierzchniach bitumicznych, 
m. in. Batalionów Chłopskich, Sikorskiego, Armii Krajowej, Gostkowską, Zamko-
wą, Parkową, Warszawską, Małgorzacką, Sikorskiego, Mleczarską i Tysiąclecia.

ul. Kilińskiego

ul. Sierakowskiego

ul. Sierakowskiego

ul. Małgorzacka
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wego stylu życia wśród młodzieży. 
Szkoła jest jedną z niewielu w powie-
cie wyróżnionych podobnym dyplo-
mem. Certyfikat jest ukoronowaniem 
wieloletnich starań i działań na rzecz 
upowszechniania zdrowych nawyków 

w każdej dziedzinie ży-
cia. W części artystycz-
nej wystąpili muzykalni 
uczniowie pod batutą 
Dominika Molewskie-
go, a w teleturnieju Fa-
miliada naprzeciw sie-
bie stanęli nauczyciele 
i uczniowie. Nad cało-
ścią czuwały nauczy-
cielki B. Bonisławska  
i K. Kądziela.                                 

red.

Do żywiołowego tańca zachęcała dzieci Edyta Bojkowska-Kolak

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– KWIECIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 3.IV godz. 18.00 – „Plakaty teatralne” 
– wernisaż wystawy Leszka Żebrow-
skiego ze Szczecina /Galeria „C”/
IV – „Kultura drobnoszlachecka na 
dawnych pograniczach Rzeczypospoli-
tej” /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• IV – „Meteoryt pułtuski. Największy 
deszcz meteorytów kamiennych” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/

• 16.IV godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji: sylwetka twórcza 
Stanisława Jerzego Leca (1909-1966) 
w 100 rocznicę urodzin poety, satyry-
ka i aforysty /Miejska Biblioteka Pu-
bliczna – Filia Nr 1 przy ul. Kicińskie-
go 21/23/

Spotkania

Film

Wystawy

• 8.IV godz. 12.00 rozstrzygnięcie  
i wręczenie nagród w konkursie pla-
stycznym „Pisanki, Kraszanki, Palmy” 
/Galeria”C”/

• W kwietniu na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy: „Walki-
ria”, „Kochaj i tańcz”, „Sezon na misia 
2”, „Cziłała w Beverly Hills”, „Złoty 
środek”, „Wyspa dinozaura”, „Lektor”.

Zabawa karnawałowa  
i dzień otwarty w SP Nr 4

„W krainie bajki” to hasło balu 
karnawałowego, który 20 lutego 
odbył się w Szkole Podstawowej Nr 
4. W zabawie wzięły udział dzieci 
klas zerowych „a” i „d”. Były kon-
kursy i tańce inspirowane losami 
książkowych bohaterów. 

19 marca placówka udostępniła 
swoje wnętrza przyszłym uczniom 
i ich opiekunom. Szkoła oferuje: 
świetlicę czynną od 7.00 do 17.00, 
duży wybór zajęć pozalekcyjnych, 
przestronną halę sportową, nowo-
czesne boisko, stołówkę, salę kom-
puterową, pracownię językową, 
opiekę logopedy, gimnastykę ko-
rekcyjną, bibliotekę z Centrum In-
formacji Multimedialnej. 

„Sztuka Dialogu”
3 marca w Centrum Kultury  

i Sztuki przeprowadzony został kon-
kurs recytatorski „Sztuka Dialogu”. 
W słownych potyczkach uczestni-
czyli uczniowie ciechanowskich 
gimnazjów. I nagrodę przyznano 
Aleksandrze Walczak oraz Annie 
Pizlak z Gimnazjum STO. II nagro-
da przypadła Joannie Wilkowskiej 
i Ewelinie Walęcik z Gimnazjum 
Nr 2. Wyróżnienia otrzymali: Mar-
ta Długoszewska i Cezary Skrzyp-
czyński z Gimnazjum STO oraz 
Marlena Kaczerska i Marcin Wój-
cik z Gimnazjum Nr 2.

„Młody Przedsiębiorca”
4 marca autorzy najlepszych 

projektów VI edycji konkursu 
„Młody Przedsiębiorca” bronili 
swoich pomysłów przed specjalnie 
powołaną komisją. Do konkursu, 
zorganizowanego przez Mazowiec-
ką Izbę Gospodarczą, przystąpi-
ło 11 szkół ponadgimnazjalnych  
z okolicznych powiatów. Po wstęp-
nej weryfikacji do II etapu zakwali-
fikowano 10 projektów. Ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród odbę-
dzie się pod koniec marca.

Wkrótce zawody pływackie
Już po raz 15, a w Ciechanowie 

11 w dniach 27-29 marca na kry-
tej pływalni „U-Ciecha” rozegra-
ne zostaną Ogólnopolskie Zawody 
Pływackie Szkół Społecznego To-
warzystwa Oświatowego. Organi-
zatorami imprezy są: STO, MOSiR 
oraz klub pływacki „Orka”. Funda-
torem medali będzie Urząd Miasta 
Ciechanów. red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Podczas Gali na ręce dyrektora 
MZS Nr 2 Janusza Kowalskiego prze-
kazano Certyfikat Szkoły Promującej 
Zdrowie, który  został  przyznany pla-
cówce przez Mazowieckiego Kura-
tora Oświaty za propagowanie zdro-

Gala w Szkole Podstawowej Nr 7

Dni otwarte w MZS Nr 1 
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Miejskiego Zespołu Szkół  

Nr 1 zapraszają do swojej siedziby przy ul. Powstańców Wielkopol-
skich 1 na dni otwarte. 

• 7.IV godz. 17.00 – koncert wielkanoc-
ny /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• 17-18.IV – Festiwal Chórów Szkół 
Muzycznych okręgu warszawskiego  
/sala widowiskowa CKiSz/
• 25.IV godz. 19.00 – koncert Todd 
Wolfe Band z USA /Kawiarnia Arty-
styczna CKiSz/
• 27.IV godz. 18.00 – koncert Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego /sala widowiskowa 
CKiSz/

Warsztaty  
z Teatrem Exodus

Teatr Exodus zaprasza młodzież  
i dorosłych do udziału w warsztatach 
teatralnych. W programie: zajęcia in-
dywidualne i grupowe, praca nad 
ciałem i głosem, pomoc w doborze  
i interpretacji tekstu, konsultacje  
i wskazówki sceniczne. Informacje  
i zapisy w Centrum Kulturyi Sztuki w 
Ciechanowie, ul. Strażacka 5, tel. (023) 
672 35 09 lub 602387219, e-mail: te-
atr.exodus@wp.pl. Zajęcia będą się 
odbywać w soboty od godz. 9.00. 

26 marca placówkę będą mogły 
odwiedzić dzieci 6 i 7-letnie wraz  
z rodzicami. Maluchy zobaczą pro-
gram artystyczny w wykonaniu star-
szych kolegów uczęszczających do 
Szkoły Podstawowej Nr 3. Placówka 
udostępni też swoje pomieszczenia: 
salę komputerową, pracownię języko-
wą, świetlicę (czynną w dni powsze-
dnie w godz. 7.00-16.00), stołówkę 
oraz bibliotekę z Centrum Informacji 
Multimedialnej. W programie przewi-
dziano także atrakcje sportowe. Przy-
byli goście będą mogli zapoznać się  
z nauczycielami.

28 marca uczniowie klas VI szkół 
podstawowych zainteresowani kon-
tynuacją nauki w Gimnazjum Nr 2 
będą mogli wraz z opiekunami zwie-
dzić budynek szkoły i zorientować się 
w możliwościach placówki. W godz. 
12.00-15.00 szkoła udostępni sale lek-
cyjne, w których odbędą się prezen-
tacje dorobku uczniów gimnazjum. 
Będzie można też zobaczyć halę spor-
tową, sale komputerowe oraz dwie 
nowoczesne pracownie do nauki ję-
zyków obcych (niemiecki, angielski, 
rosyjski). 

red.

Pożegnanie zimy
20 marca w Centrum Kultury  

i Sztuki rozstrzygnięto coroczny kon-
kurs plastyczny na „Najładniejszą Ma-
rzannę”. Przedszkolaki oraz uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
znów przyniosły wykonane przez sie-
bie kukły. Najbardziej fantazyjnym 
pracom jury przyznało równorzędne 
nagrody. Otrzymały je ciechanowskie 

placówki, m.in.: Przedszkole Nr 3, 4, 
8, Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-
Wychowawzczy „Koło Twórczej Wy-
obraźni”, Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy, Szkoła Podstawowa 
Nr 5, oraz Gimnazjum Nr 2. Wyróż-
nione Marzanny trafiły na wystawę, 
którą można oglądać do końca kwiet-
nia w holu CKiSz.                       K.D.

Pod hasłem „Co nam wiosną w duszy gra” w SP Nr 7 odbyła się 
Gala. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele miejskiego samo-
rządu.

Konkursy
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Pielęgniacyjna przycinka drzew na ul. Okrzei

Przycięte drzewa 
na Warszawskiej 
niedługo się zazie-
lenią

Zmielone gałęzie są doskonałą ściółką pod krzewy

Na zlecenie Urzędu Miasta pracownicy 
zieleni miejskiej prowadzą sanitarno-pielę-
gnacyjną przecinkę koron drzew. Wycinane 
są obumarłe pędy. Korony drzew są kształ-
towane tak, żeby jak najpiękniej zdobiły uli-
ce i zieleńce. Przycinane są też gałęzie za-
słaniające uliczne lampy oraz znaki drogowe 

i sygnalizatory świetlne. Ukształtowano już 
lipy na ul. Kopernika, wierzby na Asnyka  
i Wyspiańskiego, lipy i klony na Warszaw-
skiej, Okrzei, Placu Piłsudskiego i w parku 
M. Konopnickiej. Cięcia planowane są też na 
ul. Świętochowskiego i 3 Maja.

red.

Korony do przycięcia

Rusza budowa boiska treningowego z oświetleniem  
o syntetycznej nawierzchni w kompleksie sportowym przy 
ul. 3 Maja. Firma Masters ze Szczecina wygrała przetarg 
na realizację inwestycji. W pierwszych dniach marca wy-
konawca przystąpił do organizacji placu budowy oraz 
prowadził rozmowy z podwykonawcami robót ziemnych  
z terenu Ciechanowa. Pierwsze prace rozpoczną się już 
2 kwietnia. Zakończenie robót planowane jest na koniec 
maja. Ogólny koszt inwestycji to kwota ok. 3 100 000 zł. 
Boisko o wymiarach 105x67 wraz z oświetleniem będzie 
jednym z najnowocześniejszych obiektów treningowych  
w Polsce.

red.

MOSiR buduje  
boczną płytę boiska

Zimą i wczesną wiosną każdego roku Wydział Inży-
nierii Miejskiej przeżywa prawdziwe oblężenie. Ekipy re-
montowe Uwijają się, żeby łatać dziury w jezdniach, które  
w chwiejnych warunkach atmosferycznych wyrastają jak 
grzyby po deszczu. Na rozmarzających drogach grunto-
wych mieszkańcy zaczynają brodzić w błocie. Sypią się 
zgłoszenia o koniecznych do wykonania naprawach, rów-
naniach dróg, utwardzeniach… Pracy dużo, duże koszty  
i ograniczone możliwości.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że dysponowanie 
miejską kasą to takie samo wiązanie końca z końcem,  
z jakim mamy do czynienia na co dzień w rodzinnych bu-
dżetach. Radni dzielą pieniądze między wiele różnych po-
trzeb: oświatowych, inwestycyjnych, pomoc społeczną. 
Poza kwestiami finansowymi miejskich urzędników obo-
wiązują jeszcze regulacje prawne, terminy i procedury, 
których nie da się ominąć. 

Załóżmy, że mamy do czynienia z budową ulicy.  
W budżecie należy zarezerwować pieniądze na opracowa-
nie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Miasto ogła-
sza przetarg, który ma wyłonić firmę projektową. Taka 
procedura przetargowa trwa przeciętnie około półtora mie-
siąca. Dobrze, jeśli firmy, które staną do przetargu speł-
niają kryteria, a po wyłonieniu wykonawcy nie ma odwo-
łań od decyzji komisji. Jeśli są, rozstrzygnięcie znacznie 
się opóźnia. Po opracowaniu dokumentacji (na co trzeba  
2-6 miesięcy, a w przypadku dużych inwestycji, takich jak 
pętla miejska, nawet rok) konieczne jest uzyskanie pozwo-
leń na wykonanie inwestycji – to kolejne tygodnie. Znów 
trzeba ogłosić przetarg, tym razem na wykonawcę budo-
wy. Procedura przetargowa trwa co najmniej półtora mie-
siąca.  Jeśli nie ma odwołań, to pozostaje podpisanie umo-
wy i przekazanie placu budowy firmie, która wybuduje 
kanalizację deszczową, jezdnię, chodniki i wjazdy na po-
sesje. Sprawa budowy drogi znacznie komplikuje się, kie-
dy miasto nie jest jedynym właścicielem gruntu, na którym 
ma powstać nowa ulica. Trzeba uregulować sprawy wła-
snościowe. To kolejne koszty i czas, zwłaszcza, że sprawy 
wykupu często opóźniają sami mieszkańcy.

W Ciechanowie są jeszcze 33 km dróg gruntowych 
w złym stanie. Wiosną każda z nich wymaga szybkiej in-
terwencji. Wszystkich jednocześnie naprawić się nie uda. 
Któraś z ulic musi być pierwsza, któraś będzie ostatnia. 
Mieszkańcy osiedla Zachód na kanalizację i utwardzo-
ne nawierzchnie ulic czekali ponad 20 lat. Dziś niektórzy 
chcą od razu mieć chodnik i asfaltową drogę pod nowowy-
budowanym domem. Decyzje o kolejności prac podejmuje 
się, biorąc pod uwagę wiele czynników. W myśl obowią-
zujących przepisów nie można wybudować utwardzonej 
nawierzchni ulicy, jeśli nie ma położonej kanalizacji desz-
czowej. Preferowane są też kompleksowe działania, które 
przynoszą korzyść jak największej grupie mieszkańców. 
Za każdym razem decyzja nie jest łatwa. Pozostają doraź-
ne rozwiązania i cierpliwość. Anna Goszczyńska

Tak krawiec kraje…

W niedługim czasie usuniętych zosta-
nie 5 topoli na ul. Augustiańskiej. Stwarzają 
zagrożenie w ruchu drogowym. Nie uda się 
uratować 14 drzew (4 wierzb, 8 topoli, klonu 
i lipy) w parku M. Konopnickiej. Są chore  
i nie rokują na przyszłość. W ich miejsce po-
sadzonych zostanie 15 nowych roślin. Będą 
to lipy, klony i ozdobne jabłonie.

Usunięcie drzew i krzewów każdorazo-
wo wymaga uzyskania zgody. Miasto zwró-
ciło się z takim wnioskiem i uzyskało pozy-
tywną decyzję Starosty Ciechanowskiego. 
Jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba usunię-
cia drzewa z prywatnej posesji, np. z powodu 
budowy domu lub infrastruktury technicznej 

Nie usuwa się drzew bez powodu
Pielęgnacyjne zabiegi prowadzone przez pracowników zieleni czasem nie wy-

starczą, by utrzymać w dobrej kondycji wszystkie objęte opieką drzewa. Zdarza 
się, że rośliny chorują i obumierają. Czasem zachodzi konieczność ich usunię-
cia, żeby nie stanowiły zagrożenia dla przechodniów lub nie zarażały zdrowych 
drzew.

właściciel musi wystąpić o wydanie zgody 
do Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje 
można znaleźć na stronie internetowej urzę-
du w zakładce Poradnik Interesanta. W uza-
sadnionych przypadkach usunięcie drzew 
lub krzewów nie wymaga uiszczania opłat.

Inaczej wygląda sprawa wycięcia drze-
wa, kiedy nie jest to podyktowane koniecz-
nością. Opłaty zależą od gatunku usuwanej 
rośliny i od jej wieku mierzonego obwodem 
pnia na wysokości 130 cm. Stawki wahają 
się od 12,04 do 300,42 zł za 1 cm obwodu 
drzewa.                                                 A.G.

Przykładowe koszty: za usunięcie topoli, wierzby lub czeremchy amerykańskiej trzeba 
wnieść opłatę w wysokości 12,04 zł za 1 cm obwodu; kasztanowca, świerku pospolitego, mo-
drzewia – 32,74 zł za 1 cm obwodu; brzozy, dębu, lipy, sosny – 79,64 zł za 1 cm; jodły, ma-
gnolii, miłorzębu, cyprysika – 300,42 zł za 1 cm. Usunięcie 1 m2 powierzchni pokrytej krzewa-
mi trzeba zapłacić 222,54 zł. Niszczenie trawników i kwietników obłożone jest karą: 51,18 zł  
za 1 m2 zniszczonej powierzchni trawnika i 439,51 zł za 1 m2 powierzchni kwietnika.
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Miasto przygotowuje się do roz-
szerzenia strefy płatnego parkowa-
nia. Planowane jest włączenie do jej 
obszaru miejskich ulic: Mickiewicza, 
Grodzkiej i Ściegiennego od Strażac-
kiej do kościoła farnego. Miasto wy-
stąpi też z propozycją włączenia do 
strefy Pl. Kościuszki (właścicielem 
jest Powiatowy Zarząd Dróg) i od-
cinka drogi łączącego ul. Grodzką  
z Orylską (zarządca to Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad). 

Nowe granice strefy  
płatnego parkowania?

Projekt uchwały w tej sprawie praw-
dopodobnie zostanie przygotowany 
na sesję Rady Miasta jeszcze przed 
wakacjami. Jeśli radni przegłosują 
zmiany trzeba będzie poczekać na 
ukazanie się dokumentu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego. Dopiero wtedy zacznie 
obowiązywać uchwała rozszerzająca 
strefę. Na razie nic nie jest przesą-
dzone, trwają konsultacje w tej spra-
wie.                                              red.

Apelujemy do kierowców, którzy 
parkowali „na gapę” w strefie płatnego 
parkowania, o uiszczanie opłaty do-
datkowej. Urząd Miasta rozpoczyna 
kierowanie tytułów wykonawczych 
do Urzędów Skarbowych. Regulując 
zaległości kierowcy unikną skompli-
kowanych procedur i dodatkowych 
kosztów egzekucyjnych. Należności 

W oparciu o wyniki badań próbek 
wody z ujęcia wody „Gostkowska” 
PPIS poinformował, że w 2008 r. wo-
dociąg dostarczał wodę o niekwestio-
nowanej jakości fizykochemicznej, ale 
okresowo (lipiec-wrzesień) zastrzeże-
nia budziła jakość mikrobiologiczna. 
W wodzie podawanej do sieci dystry-
bucyjnej i w 2 punktach badawczych 

Gapowiczu, nie zalegaj z opłatą!

Jaką wodę piliśmy w 2008 r.

należy wpłacać na rachunek: Bank 
Spółdzielczy w Ciechanowie 32 8213 
0008 2001 0088 8888 0018 lub w ka-
sie Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 1  
i Pl. Jana Pawła II 6. Informacji 
udzielają pracownicy Wydziału Inży-
nierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska pod numerem telefonu (023) 674 
92 84 lub 674 92 48.

(na 8 kontrolowanych) stwierdzono 
obecność pojedynczych bakterii gru-
py coli. Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji niezwłocznie rozpoczął dezyn-
fekcję wody. Mikroorganizmy zostały 
skutecznie usunięte. Woda z ujęcia 
„Tysiąclecia” spełniała wymogi Mini-
stra Zdrowia w zakresie czystości mi-
krobiologicznej i fizykochemicznej.

red.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie opu-
blikował roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia z ujęć 
„Gostkowska” i „Tysiąclecia. Jaką wodę piliśmy w ubiegłym roku?

Przypominamy o powinnościach 
właścicieli psów

Decydując się na psa bierzemy go z całym dobrodziejstwem. 
Z kontaktu ze zwierzakiem czerpiemy niemałą radość. Nie wol-
no nam jednak zapominać o powinnościach związanych z jego 
utrzymaniem. Po zwierzęciu trzeba sprzątać, dbać o szczepienia, 
czipowanie oraz uiszczać obowiązkową opłatę.

Lecznice, które prowadzą bezpłatne znakowanie psów:
MAXWET Gabinet Weterynaryjny, ul. 17 Stycznia 28, tel. (023) 673 54 95
DINGO Gabinet Weterynaryjny, ul. Gwardii Ludowej 23 paw. 13, tel.  
(023) 673 73 23
ANIMALVET, ul. Kargoszyńska 34, tel. 0 502 304 337
Gabinet Weterynaryjny, ul. Kwiatowa 40 c, tel. (023) 672 42 39, 0 660 477 160
ZOOMAX, ul. Sienkiewicza 28, (023) 672 23 36
ZOO-WET Lecznica Weterynaryjna, ul. 11 Listopada 19, tel. (023) 672 96 78
AB-WET Przychodnia Weterynaryjna, ul. Fabryczna 8, tel. (023) 673 48 24

Mieszkańcy Ciechanowa mają 
obowiązek znakowania swoich psów. 
Wynika on z regulaminu utrzymania 
porządku czystości na terenie mia-
sta, który stanowi, że „właściciel psa 
zobowiązany jest do jego rejestracji  
w Urzędzie Miasta Ciechanów  
w terminie jednego miesiąca od dnia 
wejścia w jego posiadanie, a wyre-
jestrowania w ciągu dwóch tygodni  
z podaniem jego przyczyn”.  
W związku z tym Urząd Miasta 
przy współpracy z Polskim Towa-
rzystwem Rejestracji i Identyfikacji 
Zwierząt co roku prowadzi akcję czi-
powania psów. Dla właścicieli zwie-
rząt mieszkających na terenie Cie-
chanowa znakowanie jest bezpłatne. 
Jego koszty ponosi Urząd Miasta, 
który przeznaczył w tym roku na czi-

powanie 25 tys. zł. Ilość bezpłatnych 
oznakowań jest ograniczona.

Przypominamy, że 31 marca 
upływa termin uiszczania opłaty od 
posiadanych psów. Roczna stawka 
od psa to 42 zł, a od każdego następ-
nego – 21 zł. Zwolnieniu z opłaty 
od jednego psa podlegają: osoby 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, osoby powyżej 65 roku życia 
prowadzące samodzielnie gospodar-
stwo domowe oraz podatnicy podat-
ku rolnego jeśli posiadają nie więcej 
niż dwa psy. Straż Miejska syste-
matycznie kontroluje dowody opłat, 
szczepień i czipowania psów. Na 
uchylających się od tych obowiąz-
ków strażnicy nakładają mandaty, 
a w szczególnie trudnych przypad-
kach kierują sprawę do sądu. 

A.G.

Nasz Szpital  
przyjazny kombatantom

Na Mazowszu ma powstać sieć 
szpitali przyjaznych kombatantom.  
W projekcie weźmie udział 9 mazo-
wieckich szpitali, w tym Specjalistycz-
ny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. 
Ciechanowska placówka zaoferuje 
swoim pacjentom podstawową opie-
kę zdrowotną, leczenie szpitalne i sto-
matologiczne, opiekę psychiatryczną  
i rehabilitację zdrowotną. Do korzy-
stania ze świadczeń zdrowotnych poza 

kolejnością uprawnione są osoby po-
siadające legitymacje lub zaświadcze-
nia lekarskie o przyznaniu uprawnień 
kombatanckich, legitymację inwalidy 
wojennego i wojskowego, legitymację 
osoby represjonowanej lub stosowne 
zaświadczenie wydane przez Urząd 
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych dla wdów i wdowców po oso-
bach uprawnionych. 

red.

Sprawdź, czy twój dowód jest ważny
Dowód osobisty wydany osobie pełnoletniej jest ważny przez 10 lat, o ile 

dane w nim zawarte są aktualne. Dowody wydawane osobom poniżej 18 roku 
życia mają 5-letni okres ważności.

Posiadacz dowodu ma obowiązek jego wymiany w ciągu 14 dni w przy-
padku zmiany danych adresowych, bądź nazwiska. Niezwłocznie należy wy-
mienić dokument uszkodzony, w każdym przypadku, kiedy utrudnione jest 
ustalenie tożsamości osoby. Obywatele polscy przebywający poza granicami 
kraju mają na to 3 miesiące. O nowy dowód należy ubiegać się nie później niż 
na 30 dni przed upływem terminy ważności poprzedniego dokumentu.

Dowód osobisty ulega unieważnieniu w następujących przypadkach:
z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekaza-

nia przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
z dniem zgonu jego posiadacza,
z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, uszkodzenia dokumentu, upływu 

terminu ważności w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu wniosku 
o jego wymianę,

z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin unie-

ważnienia dowodu wynosi 4 miesiące.
red.









Ul. Ściegiennego

Miasto przeznacza 25 tys. zł na czipowanie psów
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Akcja, która nie spełniła nadziei
Przypomnijmy, że hasło „Ciecha-

nów – miasto (dla) sztuki” rzucił kieru-
jący Galerią „C” Marek Zalewski, który 
sprowokował mieszkańców do przygo-
towania projektów poprawiających es-
tetykę i jakość oferty kulturalnej nasze-
go miasta. Mimo licznych narzekań na 
braki w urodzie miasta, na wyzwanie 
lokalnego artysty odpowiedziało zaled-
wie kilka osób. Sam pomysłodawca był 
autorem większości prac. Swoje kon-
cepcje przedstawił też Wydział Promo-
cji i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta: „Wielkoformatowa koszulka”, 
„Parasole”, „Odbicia”. Wszystkie wy-
drukowane propozycje 20 lutego jak 

bielizna na sznurkach zawisły w Gale-
rii „C”. – Wystawa pokazała, co ludzi 
boli, co im przeszkadza, co chcieliby 
zmienić – zauważył obecny na werni-
sażu prezydent Waldemar Wardziński. 
Przez czas trwania ekspozycji odwie-
dzający typowali najciekawsze pro-
jekty. Do przygotowanych urn wrzu-
cono w sumie 99 głosów.  Największą 
ilość głosów (po 9) otrzymały pomysły  
M. Zalewskiego – „Wieża ciśnień” oraz  

S. Antośkiewicza – „Amfiteatr”. Po 6 
głosów zgromadziły: „Kawiarnia let-
nia” zaproponowana przez M. Zalew-
skiego i „Kule – kolory” autorstwa 
Lidii Jaroszewskiej i Michała Gro-
chowskiego. Trzecie miejsce z ilością 5 
głosów zdobyli exequo „Wieża ciśnień 
II” Gwidona Mazanowskiego i „Sta-
dion (przebudowa)” M. Zalewskiego. 

Czy któryś z wytypowanych pro-
jektów ma szansę na realizację?  
Na pewno nie każdy z nich mieści się 
w granicach prawnych i finansowych 
możliwości. – Amfiteatr na Farskiej 
Górze jest nierealny ze względów ar-
cheologicznych i komunikacyjnych – z 
żalem stwierdził M. Zalewski. W. War-
dziński uważa, że miejscem na amfite-
atr mogłyby być zamkowe błonia. – Te 
nadzieje miałem, kiedy prowadziliśmy 
przygotowania do rewitalizacji zamku. 
Ale rewitalizacja została zablokowana, 
jak się okazało niesłusznie. Czas uciekł, 
zarezerwowane pieniądze poszły gdzie 
indziej. Kwestia modernizacji stadionu 
jest w toku. Obiekt właśnie jest przebu-
dowywany. Zmianą wizerunku wieży ci-
śnień za pomocą światła zainteresowa-
ły się podmioty prywatne. Z ramienia 
miejskiego samorządu mogę zapewnić, 
że w pierwszej kolejności rozważymy 

projekty, które mówią o zagospodaro-
waniu terenów zielonych w mieście – 
powiedział prezydent.

Ilość osób, które złożyły propo-
zycje i obejrzały wystawę nie napawa 
optymizmem. No cóż, marzmy dalej 
o mieście dla Sztuki. Śnijmy o wznio-
słych dyskusjach, o aktywności spo-
łecznej, o harmonii w środowiskach 
twórczych, o wymagających odbior-
cach. O tym wszystkim, co pisane jest 
wielką literą. 

Katarzyna Dąbrowska      

Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkursy ofert i przyznał środki finansowe na 
wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia; oświaty, edukacji 
i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotacje 
otrzymały: 
Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnospraw-
nych
- Polski Czerwony Krzyż – 6 500 zł
- Ciechanowskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Amazonka” – 5 000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 4 000 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów  i Inwalidów – 2 500 zł 
- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 12 000 zł 
Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz dzieci dotkniętych niepełnospraw-
nością
- Ciechanowskie Stowarzyszenie Dla Niepełnosprawnych – 3 000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 12 000 zł
Zadanie III. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 4 000 zł
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 3 100 zł

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania 
„Realizacja programów edukacyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
dla uczniów miejskich szkół” dotacje otrzymały:
- Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów” – 7 510 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Spring” – 7 500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 7 820 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Nike” – 7 170 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu dotacje otrzymały:
Zadanie I. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych
- Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Herkules” – 6 000 zł
Zadanie II. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
- Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska – 25 000 zł 
Zadanie III. Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego systemu 

Wyniki konkursów ofert
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach 
indywidualnych oraz w innych formach współzawodnictwa 
- Miejski Klub Sportowy „Jurand” – 177 000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Matsogi” – 29 000 zł
- Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 98 000 zł
- Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” – 69 000 zł
- Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” – 26 000 zł
- Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka” – 35 000 zł
Zadanie IV. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży 
- Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” – 3 500 zł
- Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Promyk” – 3 000 zł
- Szkolny Klub Sportowy „TRÓJKA” – 3 500 zł
Zadanie V. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych 
- Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 25 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i tradycji dotacje otrzymały:
Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych  
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej („Spotkania ze średniowieczem”) – 12 000 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna (prowadzenie Miejskiej Orkiestry Dętej) – 45 000 zł
- Powiatowa Biblioteka Publiczna (Spotkania z cyklu „Z bibliotecznej półki…”) 
– 3 000 zł
Zadanie III. Popularyzowanie krajowego i regionalnego dorobku kulturalnego
- Centrum Kultury i Sztuki („Kupalnocka”)– 10 000 zł
- Centrum Kultury i Sztuki („Blues na Dołku”) – 3 000 zł
- Centrum Kultury i Sztuki (Teatr Exodus) – 12 000 zł
- Stowarzyszenie Pracy Twórczej („Plener malarski”) – 6 000 zł
- Stowarzyszenie MAKATA („Dionizje”) – 30 000 zł
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej („Spotkania w Muzeum”) – 6 000 zł
- Muzeum Szlachty Mazowieckiej („Letnie koncerty muzyki dawnej”) – 3 000 zł
Zadanie IV. Promocja lokalnego dorobku artystycznego
- Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne „Sine Nomine” („Cykl 
koncertów”) – 5 000 zł
- Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne „Sine Nomine” („Konkurs 
chóralny w Ohri Macedonia” – 8 500 zł
- Związek Literatów Polskich (Konkurs Poetycki O Laur Opina”) – 1 500 zł

17 marca rozstrzygnięto konkurs podsumowujący wystawę „Cie-
chanów – miasto (dla) sztuki”. Zwyciężył projekt Marka Zalewskie-
go „Wieża ciśnień” oraz pomysł Staśka Antośkiewicza, który zapro-
ponował by u podnóża Farskiej Góry zbudować amfiteatr. 

Pomalowna światłem wieża ciśnień wed-
ług projektu M. Zalewskiego

Pomysł wybudowania amfiteatru na Farskiej Górze jest niemożliwy do zrealizowania
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Dobry początek sezonu dla Matsogi
Na przełomie lutego i marca Drużyna LKS Matsogi Ciechanów walczyła  

o kwalifikacje do Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców podczas Pucha-
ru Polski w Poznaniu. W zawodach wzięło udział 277 zawodników z 45 klubów. 
Najlepiej spośród ciechanowian zaprezentował się Piotr Szwejkowski, który 
zdobył srebrny medal w konkurencji układów formalnych stopni II Dan. Piotrek 
startował również w walkach do 63 kg, ale tak jak jego brat Paweł Szwejkow-
ski przegrał walkę o brąz. Piotr Pełka (AWF Gdańsk) zdobył brązowe medale  
w konkurencji technik specjalnych i w walkach w kategorii do 80 kg. Szczęścia 
w losowaniu nie miały nasze dwie reprezentantki Polski, które już w pierwszych 
walkach trafiały na faworytki swoich kategorii. W kategorii wagowej 58 kg Mag-
dalena Kosobudzka (AWF Wrocław) uległa Ilonie Dziale (Lewart Lubartów),  
w drugiej walce jednogłośnie pokonała Aleksandrę Janicką (Taewo KWSW 
Warszawa) i ostatecznie zdobyła brązowy medal. Ilona Omiecińska (AWF War-
szawa) w kategorii 63 kg spotkała się z dwukrotną Mistrzynią Świata Joanną Pa-
procką (LKS Lotos Jabłonna) i doznała porażki. Po minimalnej przegranej Ilona 
pokonała Karolinę Kopeć również z LKS Lotos Jabłonna i zdobyła brązowy me-
dal. Trzecie miejsce na podium odnotował też Kamil Czajkowski (Studium WF 
Ciechanów), który startował w najlżejszej kategorii do 54 kg.

I eliminacje do Mistrzostw Warszawy
1 marca w War-

szawie przepro-
wadzone zostały I 
eliminacje do Mi-
strzostw Warsza-
wy w Taekwondo 
olimpijskim. Turniej 
z udziałem ciecha-
nowskiego Promyka 
rozgrywano w trzech 
kategoriach wieko-
wych – dzieci, mło-
dzików i juniorów 
młodszych. Nasi zawodnicy  wywalczyli 9 pierwszych miejsc, 7 drugich i 3 trze-
cie. W wśród juniorów młodszych na najwyższym stopniu podium stanęli: Mi-
chał Brym (42 kg), Szymon Tański (46 kg), Damian Suwiński (61 kg), Damian 
Wasiak (64 kg) i Wiktor Komorowski (+70 kg). Spośród młodzików tryumfował 
Radosław Walendziak (34 kg), Krzysztof Dąbrowski (42 kg) i  Miłosz Trojanow-
ski (52 kg). W kategorii dzieci bezkonkurencyjni okazali się Jakub Grzywiński 
(10 lat), Damian Dworzyński (9 lat) i Sebastian Pawlak (8 lat).

3 brązowe medale dla Promyka
W dniach 6-7 marca  

w Bornem Sulinowie odby-
ły się finały Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w Taekwondo 
olimpijskim. W zawodach 
wystartowało 160 zawodni-
ków z 44 klubów wyłonio-
nych po turniejach elimina-
cyjnych. Z Ciechanowa do 
finałów zakwalifikowało się 
5 zawodników z TKKF Pro-
myk. Brązowe medale wy-

walczyli: Hubert Tomaszewski w kategorii wagowej 45 kg, Adrian Pantlinowski 
(48 kg) i  Natalia Maksymiuk (55 kg).  W klasyfikacji klubowej zawodnicy Pro-
myka zajęli 10 miejsce i zdobyli 30 punktów w ramach ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.  

Rozgrywki Juranda w I lidze
Wynikiem 32:24 zakończył się mecz MKS Jurand Ciechanów z WKS Grun-

wald-Allegro Poznań, rozegrany 14 marca. Po 16 kolejce w I lidze mężczyzn 
nasi szczypiorniści zajmują ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 12 punktów.

red.

Ukończyła sze-
ścioletnie Studium 
Nauczycielskie w 
Pułtusku, Wyższą 
Szkołę Pedagogicz-
ną w Kielcach oraz 
Podyplomowe Stu-
dia w zakresie Gim-
nastyki Korekcyjnej 
w Olsztynie. Ośmio-
krotnie była wyróż-
niana nagrodą dy-
rektora szkoły. Jest 
nauczycielką dyplo-
mowaną. Podnosi kwalifikacje uczest-
nicząc w kursach szkoleniach i warsz-
tatach, m.in.: „Elementy profilaktyki 
i muzykoterapii w pracy pedagoga”, 
„Metoda Dobrego Startu’, „Wprowa-
dzenie dziecka w świat pisma – metoda 
I. Majchrzak”, „Pedagogika zabawy”, 
„Ekozespoły w mojej szkole”, „Bajko-
terapia w pracy z dziećmi o szczegól-
nych potrzebach edukacyjnych”, „Tań-
ce integracyjne”, „Praca z dzieckiem  
z grupy ryzyka zaburzonego rozwoju”. 

Jest współautorką programów: 
Program Wychowania Fizycznego  
w Przedszkolu „Nasze dzieci są spraw-
ne fizycznie”, Programu Adaptacyjne-
go „Witaj w przedszkolu”. Wprowadza 
różnorodne rozwiązania organizacyjne 
i metodyczne. Współpracuje z rodzica-
mi, na bieżąco informuje ich o postę-
pach  i trudnościach dzieci. Eksponu-
je prace wychowanków na wystawach, 
zachęca i przygotowuje do udziału  
w różnorodnych konkursach organi-
zowanych na terenie miasta (wernisaż 
plakatu w Centrum Kultury i Sztuki na 
temat: „Czysty świat to piękny świat”, 
„Źródła dymu”, „Zdrowo bezalkoholo-
wo”). W grupie dzieci sześcioletnich 
przeprowadza test badania dojrzało-
ści szkolnej. Co roku współorganizuje 
wigilie, bale karnawałowe, Dni Bab-

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Krystyna Czaplicka-Kutryb

ci i Dziadka, fe-
styny rodzinne: 
„Święto Pieczone-
go Ziemniaka” oraz 
„Mama, Tata i Ja”. 
Zainicjowała Miko-
łajki przy ognisku 
w plenerze. Umoż-
liwia wychowan-
kom obserwacje 
podczas wykony-
wania doświadczeń 
i  eksperymentów, 
zapoznaje ich z cie-

kawymi ludźmi, zawodami, ze świą-
tecznymi tradycjami i zwyczajami. Or-
ganizuje wycieczki. 

Opracowała broszurę dla rodziców 
„O wadach budowy i postawy ciała”. 
Uczestniczyła przy współpracy z dzieć-
mi i ich rodzinami w akcjach o zasięgu 
lokalnym i ogólnopolskim, m.in.: „Ba-
jeczka na zdrowie”, „Cała Polska czy-
ta dzieciom”, WOŚP, „Gorączka zło-
ta”, „Sprzątanie Świata”, „Mikołajki 
dla zwierząt w Pawłowie”, „Dzień bez 
Samochodu”, „Dzień Drzewa”, „Dzień 
Wody”,„Mały program profilaktyki 
próchnicy zębów”, program antyniko-
tynowy „Czyste powietrze wokół nas”. 
Przedszkolaki zdobywały liczne nagro-
dy i wyróżnienia w konkursach: „Po-
rządkujemy i odnawiamy las”, „Zbiór-
ka makulatury”, „Pisanki, kraszanki, 
palmy”, „Najładniejsza Marzanna”, 
„Kartka Świąteczna”, „Rzućmy pale-
nie dla zdrowia naszych dzieci”, „Bądź 
bezpieczny na drodze”, „Umiem czy-
tać”, w Turnieju Wiersza Ekologiczne-
go, „Poezja w kolorach jesieni”, „Je-
sienne impresje”, „Poznajemy kraje 
Europy”, „Znam swoje miasto”, „Cie-
chanów miasto, w którym mieszkam”, 
w Powiatowym Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej, w Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek. 
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Krystyna Czaplicka-Kutryb o sobie
Cieszy mnie… zadowolenie i uśmiech dziecka podczas pobytu w przed-

szkolu. Sukces to nie zdobywanie nagród, ale przede wszystkim adaptacja 
wychowanka w grupie – akceptacja nauczycielek, opiekunek, rówieśników, 
przyjętych zwyczajów i zasad. Jeśli dziecko dobrze czuje się w najbliższym 
otoczeniu, to jest szczęśliwe, a to przecież jest najważniejsze. Wiadomo, że 
proces ten jest trudny, często długotrwały, u każdego malucha przebiega ina-
czej. Dlatego w naszym przedszkolu staramy się, aby dzieci przechodziły go 
łagodnie. Podczas wakacji prowadzimy zajęcia adaptacyjne, dzięki którym 
zarówno rodzice, jak ich pociechy mają okazję stopniowo zapoznać się z pla-
cówką.   

Obawiam się… bajek i gier komputerowych nasyconych przemocą, któ-
re dostarczają dzieciom złych wzorców. Okazuje się, że na emocje długo nie 
trzeba czekać, naśladowanie fałszywych bohaterów powoduje agresję i nie-
bezpieczeństwo. Drodzy rodzice proszę kontrolujcie i decydujcie, co będą 
oglądać lub w co grać Wasze pociechy!  

Bardzo lubię… wizyty i spotkania z wychowankami, którzy po latach 
kontaktują się ze mną, opowiadają o swoich losach. Dzielą się sukcesami  
i porażkami, nie wstydzą się mówić o problemach. Takie rozmowy, które do-
wodzą zaufania są dla mnie najwartościowszą nagrodą. Często wspominamy 
różne zabawne historie i wspólnie śmiejemy się z nich.  

Od 20 lat pracuje w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Ciechano-
wie. Praca w zawodzie nauczyciela jest spełnieniem jej dziecięcych 
marzeń. Tak też się stało, gdy dzięki wytrwałości i młodzieńczemu 
zapałowi, zdobyła odpowiednie wykształcenie. 



www.um.ciechanow.pl

Studenci warszawskiej szkoły teatralnej zaprezentowali się na cie-
chanowskiej scenie

Bohaterka poetyckiego wieczoru E. Stangrodzka

Cytat miesiąca
XXXI sesja Rady Miasta. Radny Zenon Stańczak: – Żartobliwie po-

wiem, że lekka, łatwa i przyjemna to jest muzyka, natomiast uchwały to już 
niekoniecznie.

„Siedem łez” – zaproszenie  
w poetycką podróż

Na lokalnym księgarskim rynku 
pojawiła się nowa poetycka książka 
„Siedem łez”. Jej autorką jest Ewa 
Stangrodzka-Kozłowska, wydawcą 
Oddział Ciechanowski Stowarzysze-
nia Autorów Polskich (przy wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego i Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej). Promocja tomiku odbyła się 
w marcu w Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej. Jest to drugi zbiór poezji tej 
autorki (pierwszy – „Kamień czasu” 
ukazał się przed dwunastu laty) zawie-
rający ponad siedemdziesiąt utworów, 
z których znako-
mita większość 
to refleksje zwią-
zane z turystycz-
nymi wojażami. 
Podczas spotka-
nia autorka zapro-
siła przybyłych 
na promocję w 
poetycką podróż, 
którą zilustrowała 
multimedialnym 
pokazem, nawią-
zującym do wier-
szy. I tak strofom 
o Alpach towa-
rzyszyły alpejskie 

krajobrazy, wiersz o Pompejach do-
tykał śladów po wielkim wybuchu, 
a białe krzyże na włoskim cmenta-
rzu pojawiły się wraz z wizerunkiem 
ojca autorki – żołnierza spod Mon-
te Cassino. Swoim śpiewem spotka-
nie uświetniło dwoje utalentowanych 
śpiewających młodych ludzi: Patry-
cja Antosiewicz i Filip Rychciki. Ewa 
Stangrodzka-Kozłowska jest ubiegło-
roczną laureatką I nagrody w konkur-
sie poetyckim „O złoty klucz ciecha-
nowskiego ratusza”.                                             

red.

Dramat rumuńskiego pisarza 
Matei Visniec’a wyreżyserował Pa-
weł Burczyk. W przygotowaniach 
nad spektaklem pomagali zawodow-
cy: klaun Piotr Tomczak oraz mim 
Piotr Świtalski. W obsadzie zobaczy-
liśmy młodych aktorów: Magdalenę 
Bogdan (Lottina), Mariusza Kamiń-
skiego (Nicollo), Adriannę Kornecką 

Cyrk w Artystycznej

(Rossini), Damia-
na Kwiatkowskie-
go (Danotti), Ra-
dosława Mazura 
(Filippo), Emanuelę 
Osowską (Coltel-
lo), Agnieszkę Sen-
derowską (Piccolo)  
i Charlottę Zieliń-
ską (Peppina). 

W poczekalni, 
przed drzwiami, za 
którymi ma odbyć 
się casting do cyr-
ku spotyka się gru-
pa dawnych znajo-

mych. Zgryźliwe rozmowy i popisowe 
numery odsłaniają kulisy zaciętej ry-
walizacji. Stawką jest szansa na wy-
stęp. 

Przedstawienie obejrzało ponad 
60 osób. Ci, którzy zdecydowali się 
kupić bilet i spędzić wieczór w te-
atrze, na pewno tego nie żałują.      

K.D.    

„Zatrudnimy clowna” to tytuł dyplomowego przedstawienia stu-
dentów III roku Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, które 
12 marca zostało wystawione w Kawiarni Artystycznej w Centrum 
Kultury i Sztuki. 

Barbara Bielasta!
Barbara Bielasta – bibliotekarka na co 

dzień związana z Czytelnią Naukową Powia-
towej Biblioteki Publicznej – „za wyjątkowo 
twórczy ślad w kulturze Ciechanowa i północ-
nego Mazowsza” została nagrodzona Wykrzyk-
nikiem 2008, przyznawanym przez redakcję 
Tygodnika Ciechanowskiego. Ma olbrzymią 
wiedzę o regionie, w opinii ciechanowian ,,jest 
lepsza od internetu”. Uroczystość wręcze-
nia zaszczytnej nagrody odbyła się 21 marca  
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 

red.

„Chcę i potrafię”
20 marca w Galerii 

„C” otwarta została wy-
stawa „Chcę i potrafię”, 
prezentująca prace pod-
opiecznych Środowi-
skowego Domu Samo-
pomocy w Strzegowie. 
Na wernisażu obecni 
byli autorzy prac. Pro-
jekt zrealizowano ze 
środków Urzędu Mar-
szałkowskiego. Ekspo-
zycję można oglądać 
do końca marca. 

red.

Ciechanowskie graffiti

,,Po co bazgrać po murach, skoro fajne obrazki robi sama natura”. Zdjęcie  
pomarańczowego bloku ze słonecznym graffiti wraz z komentarzem przesłała do 
naszej redakcji Małgorzata Grzelak. Zestawiliśmy je z ,,twórczością” wandali, 
którzy niszczą elewacje budynków. Powyżej zamieszczamy też zdjęcie prawdzi-
wego graffiti.                                                                                                    red.
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