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W Urzędzie Miasta został rozstrzygnię-
ty nabór na stanowisko dyrektora Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio”. 
Prezydent Waldemar Wardziński powołał na to 
stanowisko Ninę Rykowską. Kandydatka po-
myślnie przeszła test z wiedzy o samorządzie 
i zagadnieniach związanych z kulturą oraz roz-
mowę kwalifikacyjną. Nina Rykowska od 7 lat 
pełniła funkcję kierownika Gminnej Instytucji 
Kultury w Gąsocinie. 
Przez ostatnie 3 lata 
kierowała w Ciecha-
nowie powiatowym 
sztabem Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej 
Pomocy.

Dokumenty na 
stanowisko dy-
rektora „Stu-
dio” złożyło 
2 kandyda-
tów, z cze-
go jeden nie 
spełniał wy-
m a g a n y c h 
k r y t e r i ó w 
formalnych.           

E.B.
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Ciechanowski ratusz zaprojektował w XIX w. H. Marconi

Urząd Miasta ma realne szan-
se na wsparcie środkami unij-
nymi kosztownych inwestycji.  
20 kwietnia otrzymaliśmy wiado-
mość, że dwa nasze projekty za-
jęły wysokie miejsca na listach 
projektów inwestycji rekomendo-
wanych do dofinansowania przez 
Zarząd Województwa w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazo-
wieckiego. Są to: budowa nowej 
drogi łączącej ulice Strażacką  
i 17 Stycznia wraz z moderniza-
cją ulic: Strażackiej, Kopernika, 
Sierakowskiego. Kwota dofinan-
sowania – 2 425 200 zł. Remont 
zabytkowego ratusza zostanie 
wsparty sumą 4 200 000 zł.

red.

2 maja prezydent Ciechanowa 
po raz piąty organizuje Piknik Eu-
ropejski. Impreza rozpocznie się  
o godz. 16.00 na zamkowych błoniach.  
W programie: Centrum Uśmiechu, 
czyli gry i zabawy dla dzieci (godz. 
16.00), pokaz karate (godz. 17.30) 
i występ zespołu Babsztyl (godz. 
18.00). Będą też konkursy, kier-
masze oraz stoiska gastronomiczne  
i handlowe. O godz. 20.00 zaprasza-
my na koncert zespołu Budka Suflera. 

W dniach 19-23 maja w Ciechanowie odbędzie się XVII 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE. W progra-
mie: warsztaty, spektakle, widowiska plenerowe, przegląd 
konkursowy, dyskusje, koncerty. Ćwiczenia aktorskie popro-
wadzi Jarosław Fedoryszyn z Ukrainy, a pracą nad plastyką 
ciała pokieruje światowej sławy mim Gregg Goldston z USA, 
którego podziwialiśmy na scenie w zeszłym roku. W części 
konkursowej zaprezentują się znakomite teatry. Gościnnie wy-
stąpią: Teatr Foreningen Slutspil z Danii, Teatr Chorea z Gar-
dzienic i Teatr Ósmego Dnia. Ulicami miasta przejedzie parada 
przygotowana przez Teatr Makata z Warszawy. Doskonałym 
uzupełnieniem festiwalowych działań będzie koncert Marii Pe-
szek. Wstęp na wszystkie przedstawienia jest bezpłatny.    

2 maja przypada święto flagi państwo-
wej, a 3 maja obchodzimy Święto Konsty-
tucji. Pamiętając o narodowych uroczy-
stościach, warto wywiesić biało-czerwony  
symbol patriotyzmu i suwerenności. Dla 
ciechanowian mieszkających w domach 
jednorodzinnych Urząd Miasta zakupił 
100 flag o wymiarach 70 x 110 cm. Moż-
na je odbierać w Biurze Obsługi Interesanta 
(ul. Wodna 1) od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-16.00. Wystarczy okazać dowód 
osobisty.

red.  

Piknik Europejski  
z Budką Suflera
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Prezydent prezentuje ,,śmieciową” 
inwestycję na sesji Rady Powiatu
Ścieżka rowerowa połączy dzielni-
ce Ciechanowa
Mała encyklopedia lokalnego po-
datnika 
MOSiR buduje boczną płytę miej-
skiego stadionu  
Miasto montuje trzeci separator 
substancji ropopochodnych 
Rok ogromnych inwestycji drogo-
wych – wkrótce przebudowa Armii 
Krajowej i modernizacja Warszaw-
skiej, trwają prace w ul. 11 Listopa-
da i Nowozagumiennej 
Jedno okienko – ułatwienie dla 
przedsiębiorców 
Prezydent ogłasza kolejne konkursy 
na realizację zadań publicznych
Ruszyła budowa ul. Lawendowej
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”– An-
na Kłyszejko z Przedszkola Nr 8
Ogłaszamy konkurs na najładniej-
szą posesję

Wywieśmy 
flagi

Unijne pieniądze na ratusz  
i nową drogę w centrum miasta

Powołano dyrektora  
 „Studio”

W 218. rocznicę uchwalenia Konsty-
tucji 3. Maja prezydent Waldemar War-
dziński zaprasza mieszkańców do udziału  
w uroczystych obchodach. Po mszy św. po-
lowej odprawionej o godz. 11.30 na Pl. Ko-
ściuszki, pod pomnikiem Polskiej Organi-
zacji Wojskowej zostaną złożone kwiaty. 

Obchody  
3. Maja

Wkrótce DIONIZJE



„Kardiologia interdyscyplinarnie”
W dniach 3-4 kwietnia w Muzeum Pozytywizmu w Opinogórze odbyło się 

sympozjum „Kardiologia interdyscyplinarnie”, które zorganizował Oddział Kar-
diologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie oraz Centrum 
Edukacji Medycznej CEMED z Warszawy. Patronat naukowy nad przedsięwzię-
ciem objęli profesorowie: Grzegorz Opolski, Zbigniew Gaciong i Stanisław Ra-
dowicki. Uczestnicy zjazdu zwiedzili muzeum oraz wysłuchali koncertu muzyki 
romantycznej. Wśród gości obecny był prezydent Waldemar Wardziński, który 
objął konferencję honorowym patronatem.

Obchody 69 rocznicy zbrodni katyńskiej
Samorządowcy, parlamentarzyści oraz dowódca I Ciechanowskiego Pułku 

Artylerii 14 kwietnia zorganizowali obchody 69 rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele farnym. Po nabożeństwie przy 
Krzyżu Katyńskim odczytany został Apel Pamięci. Delegacje i poczty sztanda-
rowe złożyły pod pomnikiem ofiar wiązanki kwiatów.  

Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK
24 kwietnia w parku im. Marii Konopnickiej przeprowadzone zostały Mi-

strzostwa Pierwszej Pomocy, zorganizowane przez zarząd rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża. 21 maja w Ciechanowie odbędą się również Okręgowe Mi-
strzostwa Pierwszej Pomocy.  

Przegląd Twórczości Artystycznej
5 kwietnia podsumowany został XXXI Przegląd Twórczości Artystycz-

nej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Pracy Twórczej. Prace można było 
oglądać w Kawiarni Artystycznej w Centrum Kultury i Sztuki. W tajnym gło-
sowaniu publiczności zostali wyłonieni laureaci. W kategorii malarstwo zwy-
ciężył Krzysztof Sowiński, przed Jerzym Ratowskim i Grzegorzem Roszko. 
Wśród grafików I miejsce zajęła Anna Truszkowska, II był Krzysztof Sowiński,  
a III Krzysztof Sosnowski. W kategorii rzeźba tryumfował Waldemar Maziń-
ski, który wyprzedził  Krzysztofa Radonia i Janusza Seweryna. W kategorii fo-
tografia wygrała Anna Borucka, tuż za nią uplasował się Kazimierz Kosmala  
i Marek Piotrowski. Nagrody artystom ufundował i wręczył prezydent Walde-
mar Wardziński.   

 
Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych

Pod patronatem prezydenta miasta 19 kwietnia odbyły się obchody święta  
11 Pułku Ułanów Legionowych im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Uro-
czystości rozpoczęła msza święta w kościele farnym. Następnie wojskowa ka-
walkada udała się na Pl. Piłsudskiego, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów. 
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Panu 

Cezaremu Chodkowskiemu
Zastępcy Prezydenta Miasta Ciechanów

wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci 

Żony Hanny
składają

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

oraz radni Rady Miasta

Panu

Cezaremu Chodkowskiemu
Zastępcy Prezydenta Miasta Ciechanów

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Żony
składają:

Dyrektor i pracownicy  
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie,

Dyrektorzy i pracownicy ciechanowskich placówek oświatowych
 oraz Kierownik i pracownicy Żłobka Miejskiego

Panu 
Cezaremu Chodkowskiemu
Zastępcy Prezydenta Miasta Ciechanów

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

Żony Hanny
składają

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z kierownictwem i pracownikami Urzędu Miasta

Konferencja poświęcona antybiotykom
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 21 kwietnia zorganizowa-

ła w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej konferencję „Antybiotyki  
– nie zawsze, nie na wszystko”. Cykl wykładów na ten temat wygłosili: Waleria 
Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Tomasz Ozorowski 
z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Maria Kotowska z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.   

Wykład w Czytelni Naukowej PBP
„Maria Dąbrowska na Mazowszu” to tytuł prelekcji wygłoszonej 22 kwietnia  

w Czytelni Naukowej PBP. Gościem spotkania z cyklu „Z bibliotecznej półki…” była 
doc. dr hab. Ewa Głębicka z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk  
w Warszawie. Autorka licznych rozpraw, artykułów i haseł biograficznych odniosła 
się do opracowanej przez siebie korespondencji Marii i Mariana  Dąbrowskich. 

Chóry nauczycielskie zaprezentowały się w Ciechanowie
24 kwietnia 

w Centrum Kul-
tury i Sztuki od-
był się III Mazo-
wiecki Przegląd 
Chórów Na-
uczycielskich, 
zorganizowany 
przez Związek 
Nauczycielstwa 
Polskiego. Patro-
nat nad przedsię-
wzięciem objął 
marszałek woje-
wództwa mazo-
wieckiego oraz prezydent Ciechanowa W. Wardziński. W tegorocznej edycji wy-
stąpiło 5 chórów: Warszawianka, Ochotniczy Chór Pedagogiczny Festa Allegra  
w Radomiu, Chór Nauczycielski z Sochaczewa, Chór Kameralny Oddziału ZNP  
w Mińsku Mazowieckim oraz Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostro-
łęce. W imieniu prezydenta gości przywitał Adam Krzemiński, dyrektor Zakładu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Biuro SPP ma infolinię
Osoby korzystające ze strefy płatnego parkowania informujemy, że operator 

strefy – firma COOL AR, uruchomiła telefoniczną infolinię. Z biurem SPP moż-
na się kontaktować pod numerami tel. 0 801 044 088 (koszt 0,29 zł za połącze-
nie) i 0 721 020 000 (opłata według stawek operatora). 

Urząd Miasta informuje mieszkańców, że w związku z przebudową uli-
cy Warszawskiej nastąpi zmiana organizacji ruchu w tej ulicy. W okresie  
od maja do sierpnia ul. Warszawska będzie wyłączona z ruchu na odcinku  
od ul. Pułtuskiej do Nadfosnej, a od września do grudnia na odcinku Nadfo-
sna – Mikołajczyka. Wykonawcy robót zapewniają, że prace budowlane zo-
staną poprowadzone w sposób umożliwiający dojście do sklepów, instytucji 
oraz mieszkań zlokalizowanych w tym rejonie. Urząd przeprasza za ewentu-
alne utrudnienia i prosi o wyrozumiałość. 

Zmiana organizacji ruchu  
w ul. Warszawskiej!
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W. Wardziński na sesji Rady Powiatu

Ścieżka rowerowa połączy dzielnice Ciechanowa

W tej chwili w Ciechanowie ro-
werzyści mają do dyspozycji wy-
dzielony pas ruch tylko na ul. Sien-
kiewicza i 17 Stycznia. Większość 
miejskich ulic nie może liczyć na 
ścieżki rowerowe z prostego powo-
du – są na to za wąskie. Ale ul. Woj-
ska Polskiego, którą już tego lata 

czeka wymiana nawierzchni i chod-
ników, zostanie wyposażona w pas 
dla rowerzystów. Jednostronna ścież-
ka będzie biegła od ul. Widokowej do 
Kąckiej. To dobra wiadomość zwłasz-
cza dla tych, którzy mają chęć na wy-
prawy do Opinogóry.

Najdłuższa ścieżka rowerowa – li-

Śmieci wytwarzamy, wyrzuca-
my, coraz częściej segregujemy, chce-
my płacić jak najmniej za ich wy-
wiezienie. Całą resztą martwi się za 
nas samorząd, bo to na gminie ciąży 
obowiązek odbierania i unieszkodli-
wiania odpadów. Surowe unijne prze-
pisy chroniące środowisko i rosnące 
ceny składowania nieprzetworzonych 
śmieci zmuszają gminy do inwesto-
wania milionów. 

Inicjatywa 27 gmin
Wytyczne Krajowego Planu Go-

spodarki Odpadami zalecają prowadze-
nie gospodarki odpadami komunalnymi 
w oparciu o związki międzygminne, li-
czące minimum 150 tys. mieszkańców. 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpa-
dami dla Mazowsza wskazuje sześć 
obszarów do budowy regionalnych za-
kładów gospodarki odpadami komunal-
nymi: m.st. Warszawy, ciechanowski, 
ostrołęcki, płocki, radomski i siedlec-
ki. W Planie przyjęto, że docelowo je-
dynym składowiskiem regionalnym na 
obszarze 4 powiatów: ciechanowskie-
go, makowskiego, pułtuskiego i prza-
snyskiego, wskazanym do eksploatacji 
po 2014 roku jest składowisko w Woli 
Pawłowskiej. Ma się ono stać częścią 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi dla gmin re-
gionu ciechanowskiego, jaki stworzyło 
wspólnie 27 gmin z 4 powiatów: cie-
chanowskiego, pułtuskiego, przasny-
skiego i makowskiego.

Składowisko  
w Woli Pawłowskiej  

nie będzie powiększane
Od połowy lat 90-tych w Woli 

Pawłowskiej funkcjonuje składowi-
sko odpadów stałych o powierzch-
ni 11,5 ha, z czego 3,5 ha zajmuje 
eksploatowana niecka o pojemności  
370 tys. m3, wypełniona w 85%. Obok 
jest rezerwa terenu na drugą nieckę 
oraz pozostałe instalacje: linię sor-
towniczą segregacji odpadów zmie-
szanych, instalację odpadów orga-
nicznych, do segregacji mieszanych 
odpadów budowlanych. Powstanie 
tam też zakład z linią do wytwarza-
nia paliwa alternatywnego, (wyko-
rzystywanego w cementowniach oraz 
elektrociepłowniach), na które będzie 

Prezydent przedstawia radnym powiatu informację o „śmieciowej” inwestycji

Gminy muszą wspólnie inwestować w ekologię
Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 

w którym uczestniczą wszystkie gminy powiatu ciechanowskiego 
włącznie z miejską, to odpowiedź na wymagania Unii Europejskiej. 
W ramach tego systemu ma być modernizowane składowisko w Woli 
Pawłowskiej. 30 marca szczegóły całego przedsięwzięcia prezydent 
Waldemar Wardziński przedstawił na sesji Rady Powiatu.

mogło być przetworzone ok. 20% ze 
zwiezionych do Woli Pawłowskiej 
odpadów. – Nie będzie jego rozbudo-
wy i powiększania terenu. Wszystkie 
przewidywane instalacje Regional-
nego Zakładu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi będą zlokalizowane na 
dotychczasowym obszarze składowi-
ska – podkreśla Waldemar Wardziń-
ski. Składowisko posiada pozwolenie 
zintegrowane na użytkowanie, ważne 
do 2014 r.

UE wymaga,  
ceny za składowanie śmieci 

gwałtownie rosną
Z 27 gmin do niecki trafi ok.  

20 tys. ton balastu rocznie, tyle, ile 
dziś z terenu powiatu ciechanowskie-
go. Reszta odpadów będzie przetwo-
rzona. Dziś to konieczność wynikająca  
z przyjętych przez Polskę zobowiązań, 
wynikających z członkostwa w UE.

Średnia krajowa wynosi 98% skła-
dowanych śmieci i 2% odzysku. Cie-
chanów jest w czołówce, bo w Woli 
Pawłowskiej do niecki trafia 92% 
odpadów, a 8% stanowią odzyskane 
surowce wtórne oraz kompost. Ale  

w 2020 roku można będzie składo-
wać tylko 35% wytworzonych śmieci.  
Z 65% trzeba odzyskać surowce bądź 
je kompostować. 

Po wprowadzeniu obowiązują-
cych w UE przepisów rosną koszty 
tzw. opłat za korzystanie ze środowi-
ska. Płacimy tylko za składowanie od-
padów nieprzetworzonych. Im mniej 
ich jest, tym mniejsze koszty. Celem 
samorządu jest więc odzyskanie jak 
największej ilości surowców wtórnych  
i przetworzenie odpadów organicz-
nych na kompost. – W cenie, jaką 
mieszkańcy Ciechanowa płacą za 
wywóz śmieci w bieżącym roku opła-
ta środowiskowa za składowanie nie-
przetworzonych odpadów wynosi  
100 zł za 1 tonę, podczas gdy jeszcze 
2 lata temu było to 15 zł. Musimy my-
śleć, co będzie za kilka lat – oświad-
czył prezydent.

Prywatne wysypisko  
– bomba ekologiczna  

dla powiatu
Przewodniczący Rady Powiatu 

Wojciech Niestępski zapytał prezy-
denta o jego wiedzę na temat prywat-
nego wysypiska w Rutkach Begnach. 
– Koncentruję się tylko na komunal-
nej inwestycji, ale odnoszę wrażenie, 
że nadepnęliśmy nią komuś na odcisk. 
Pamiętam, że w 2005 r. zwróciła się do 
mnie przedstawicielka MPO z Warsza-

wy z propozycją składowania 800 tys. 
ton śmieci rocznie w Woli Pawłow-
skiej. Oczywiście odmówiłem. Słysza-
łem, że prywatny inwestor prowadził  
w tej sprawie rozmowy z gminą wiejską 
Ciechanów. Na wielu etapach przygo-
towań do naszej inwestycji stykaliśmy 
się z różnymi trudnościami, pojawiał 
się wtedy wątek wysypiska dla War-
szawy – powiedział W. Wardziński. 

W. Niestępski stwierdził, że są 
czynione kroki prawne, żeby takie pry-
watne wysypisko powstało. – Myślę, 
że jest to bomba ekologiczna dla na-
szego miasta, gminy, powiatu. Zgodził 
się z nim Ryszard Geryk. – Radni Sa-
moobrony byli bardzo zaangażowani 
w zablokowanie tego składowiska dla 
Warszawy. Przewodniczący Niestęp-
ski przestrzegał, że są czynione stara-
nia o zmianę planu zagospodarowania 
przestrzennego, która umożliwiłaby 
powstanie olbrzymiego prywatnego 
wysypiska śmieci. – Jeśli radni gmi-
ny wiejskiej zagłosują „za”, to pod 
Ciechanowem będziemy mieli drugi 
Dalanówek. Rada Powiatu nie powin-
na się uchylać od odpowiedzialności  
w tej sprawie, żeby za kilka lat przez 
Ciechanów nie przejeżdżało kilkaset 
ciężarówek śmieci.

 – Ktoś na radnych gminy musi na-
ciskać, ktoś za tym stoi – zastanawiał 
się Wiesław Balcerzak. – Za tym sto-
ją gigantyczne pieniądze. Ktoś to dys-
kretnie załatwi, wyjedzie, a my z tym 
zostaniemy – stwierdził W. Niestępski. 
– Wystąpię do przewodniczącego Rady 
Miasta i Rady Gminy o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej w tej sprawie – zdecy-
dował przewodniczący.

Ewa Blankiewicz

„Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunal-
nymi dla gmin regionu ciechanowskiego” to projekt realizowany przez  
27 gmin z czterech powiatów zajmujących obszar o powierzchni 3500 km2 

zamieszkały przez 220 tys. mieszkańców. Koszt realizacji – 88 mln zło-
tych, w tym dofinansowanie w wysokości 35,2 mln zł. Pozostała kwota fi-
nansowana będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, kredytów preferencyjnych oraz budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, proporcjonalnie do liczby ludności. Czas realiza-
cji: lata 2007 – 2013. Budowa Systemu oznacza spełnienie dyrektyw unij-
nych w zakresie ochrony środowiska i zamknięcie 14 dotychczas eksplo-
atowanych, niespełniających wymagań składowisk. Rozpoczęcie inwestycji  
– I kwartał 2010 roku, zakończenie realizacji – grudzień 2013 roku.

cząca 13,5 km – stanie się nieodłącz-
ną częścią wewnętrznej pętli miej-
skiej. Wchodzące w jej skład ulice 
jednojezdniowe będą mieć jednostron-
ną ścieżkę, a te o dwóch jezdniach  
– dwustronną. Dotyczy to trzech czę-
ści pętli: ulicy Armii Krajowej, nowej 
drogi łączącej Pułtuską z ul. Wojska 
Polskiego oraz odcinka między Mle-
czarską i Płocką. Ścieżki będą mieć  
2 m szerokości.                            

  E.B.

Wiosenna słoneczna pogoda zachęca do rowerowych wypraw,  
a i poruszanie się po mieście na dwóch kołach ma coraz więcej 
zwolenników. Nic dziwnego, że nieodłączną częścią nowobudowa-
nych lub remontowanych dróg mają być ścieżki rowerowe.
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Interpelacje radnychUchwały  
Rady Miasta Ciechanów  
podjęte na XXXII Sesji  

26 marca 2009 r:

Nr 299/XXXII/09 w sprawie zmian  
w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 300/XXXII/09 w sprawie regulami-
nu określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych  przez Gmi-
nę Miejską Ciechanów.
Nr 301/XXXII/09 w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2009 rok.
Nr 302/XXXII/09 w sprawie utworzenia 
na terenie miasta Ciechanów odrębnych 
obwodów głosowania dla przeprowadzenia 
wyborów do Parlamentu  Europejskiego.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

150 tys. zł dla PWSZ
Rada Miasta uchwaliła 150 tys. zł dotacji 

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Miejski samorząd od lat wspiera ciechanow-
ską uczelnię. – W latach 2006-2008 na dofi-
nansowanie Szkoły przeznaczyliśmy 766 tys. zł 
– informuje prezydent W. Wardziński.

Rozpad klubu radnych PiS
Podczas 32 sesji Tomasz Kałużyński ogło-

sił powstanie w Radzie Miasta Klubu Radnych 
Porozumienia Obywatelskiego Polska XXI. 
W jego skład oprócz T. Kałużyńskiego we-
szli: Ewa Kaczyńska i Tadeusz Lewandowski. 
Cala trójka była wcześniej członkami 5-oso-
bowego Klubu Radnych PiS.

Prośba o utwardzenie Przyleśnej …
Krzysztof Łyziński: – Ul. Przyleśna rozmiękła po roz-
topach i mieszkańcy proszą o jej utwardzenie. 
Ewa Gładysz: – Tak wygląda większość z 33 km na-
szych dróg gruntowych o tej porze roku po roztopach, 
przy zmiennej pogodzie, ciągłych opadach śniegu  
z deszczem. To nie jest oczywiście żadne usprawiedli-
wienie, sukcesywnie staramy się pomagać mieszkań-
com przez wyrównywanie tych ulic, podsypywanie 
materiału mineralnego, ale na pewno nie jest to roz-
wiązanie, które by mieszkańców satysfakcjonowało. 
Sygnał przyjmujemy do realizacji. 

… i Wiśniowej

Elżbieta Latko: – Mieszkańcy zgłosili się ponownie  
z prośbą o nałożenie prowizorycznej nawierzchni na ul. 
Wiśniowej. Przed dwoma laty ta ulica była rozkopana 
pod budowę sieci wodociągowej, ale nie ma tam jesz-
cze sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W związku  
z tym chociażby na czas, dopóki ta inwestycja nie 
będzie zrealizowana, warto byłoby tę nawierzchnię 
utwardzić jakimś materiałem z odzysku. 
Ewa Gładysz: – Jest to historia bardzo podobna  
do ul. Przyleśnej, droga gruntowa, która na infrastruk-
turę komunalną: kanalizację deszczową i sanitarną, ma 
szansę za kilka lat. Jeżeli dobrze pamiętam kanalizacja 
sanitarna jest planowana na tym osiedlu w 2012 r., więc 
położenie nowej nawierzchni jest niemożliwe. Jeżeli 
by starczyło środków, to również ul. Wiśniowa byłaby 
takim uzasadnionym miejscem, gdzie można byłoby 
zastosować technologię potrójnej emulsji, przynaj-
mniej na fragmencie najbardziej zamieszkałym. Do-
raźnie pomożemy wyrównać tę ulicę podsypując ma-
teriał mineralny.

O zbiórkach zużytego sprzętu AGD i RTV

Krzysztof Łyziński: – Do mnie i do naszego Zarzą-
du Osiedla zwracają się ludzie, którzy mają w swoich 
domach zmagazynowane duże ilości starego sprzę-
tu AGD oraz RTV i nie są w stanie odwieźć tego na 
składowisko do PUK. Czy byłaby możliwość zbierania 
takiego sprzętu np. raz na pół roku, ogłoszenia tego w 
jakiejś miejscowej gazecie, żeby można było ten sprzęt 
wystawić do odbioru przed własne posesje?
Ewa Gładysz: – Zużyty sprzęt AGD i RTV składujemy 
w bazie PUK. Są możliwości techniczne zbiórki tego 
sprzętu, natomiast jak zawsze pojawia się kwestia środ-
ków finansowych na ten cel. Wydaje mi się, że rzeczywi-
ście dla wielu mieszkańców odebranie starego sprzętu  
w ramach akcji ogólnomiejskiej na pewno byłoby ja-
kimś rozwiązaniem. Rozważymy to, bo jestem prze-
konana, że zwłaszcza starszych mieszkańców nie stać 
na opłacenie transportu. Jeżeli znajdziemy dodatkowe 
środki w budżecie na tego typu zbiórki, które mogłyby 
być powtórzone przynajmniej dwa razy w roku, to bę-
dziemy o tej akcji myśleć.

Pożądana metoda potrójnej emulsji

Grażyna Derbin: – W ubiegłym roku została ulepszo-
na metodą potrójnej emulsji ul. Wiosenna na osiedlu 
Kargoszyńska. Po wielu latach narzekań na stan tej 
drogi gruntowej dziś użytkownicy, a najbardziej miesz-
kańcy wysoko oceniają stan tej drogi. W związku z tym 
chciałabym zapytać, czy w tym roku taką technologią 
będą naprawiane jakieś odcinki drogi, czy może cała 
ulica? Jeśli tak, to które?
Ewa Gładysz: – Oczywiście chciałoby się bardzo na-
prawiać w tym roku tą metodą jakieś większe odcinki.  
W miejscach, gdzie w najbliższych latach nie będzie 
wybudowana infrastruktura, chociażby na wspomina-
nym tutaj osiedlu Kwiatowe, na pewno ta metoda bar-
dzo by się sprawdziła, ale nie jest to – chcę wyraźnie 
podkreślić – metoda tania. Na początku była wprowa-

dzona przez firmę KOPTRANS, która utrzymuje 
nasze drogi gruntowe, po cenach promocyjnych. 
Na takich zasadach były utwardzone ul. Reutta  
i ul. Rycerska, Teraz musimy zapłacić pełną cenę,  
a nie jest ona niska. Katalog potrzeb jest tak ogrom-
ny, że wybór jest niezmiernie trudnym zadaniem, 
bo wymienię chociażby ul. Skrzetuskiego, Perło-
wą, Lazurową, Wiśniową, Różaną, Gwiazdowicza. 
Przy skromnych możliwościach finansowych trzeba 
wybrać to, co będzie służyło jak największej ilości 
mieszkańców. Był na przykład wniosek składa-
ny przez pana przewodniczącego Dąbrowskiego, 
dotyczący ul. Spacerowej, Wędkarskiej i Wrzo-
sowej. Tam jest dość dobra podbudowa wcześniej 
wykonana przez mieszkańców, więc ta metoda by 
się sprawdziła, ale są kwestie własnościowe, które 
również staramy się wyprostować, aczkolwiek nie 
jest to proste, bo oczekiwania cenowe są wygóro-
wane. Tylko na ul. Spacerowej ten fragment, który 
by należało wykupić był w ocenie właściciela wart  
260 tys. zł. Za takie pieniądze możemy utwardzić 
potężny kawał drogi metodą, o której wspominała 
pani radna Grażyna Derbin. 

Różne budynki gospodarcze  
– różne stawki podatku

Lech Komenda: – Mieszkańcy Ciechanowa pytali 
mnie o wysokość podatku od budynków gospodar-
czych, które znajdują się na ich posesjach. Mówili,  
że jest różnica w wysokości opłat, jeżeli chodzi  
o budynki murowane i drewniane oraz jeżeli cho-
dzi o wielkość powierzchni tych budynków: do 20 m  
i powyżej 20 m. Chciałbym uzyskać informację, jaka 
jest wysokość tego podatku. Proszę też o umieszczenie 
takiego wyjaśnienia w Gazecie Samorządowej, żeby 
zaznajomić mieszkańców z tą kwestią. 
Waldemar Wardziński: – Myślę, że problem jest 
nie tyle w stawkach podatku, bo są one określone 
dość jednoznacznie w uchwale Rady Miasta. Opu-
blikowaliśmy również te wszystkie tabele w Ga-
zecie Samorządowej i są one dostępne na naszej 
stronie internetowej. Problem jest chyba bardziej 
w interpretacji, jak zakwalifikować poszczególne 
obiekty, do której taryfy. Zamieścimy dodatkowe 
wyjaśnienia w Gazecie Samorządowej. 

Czytaj na str. 5

Potrzebny wysoki krawężnik 
 na ul. Tysiąclecia

Zenon Stańczak: – Jesienią ubiegłego roku wspól-
nym wysiłkiem Urzędu Miasta i Metal-Tech-u na ul. 
Tysiąclecia został zbudowany chodnik. Ten chod-
nik wygląda bardzo ładnie, ale zabrakło jednego 
elementu – ciężkiego krawężnika przy krawędzi 
asfaltowej jezdni. W tej chwili niektórzy kierowcy 
potrafią niefrasobliwie zawrócić na jezdni i ka-
wałku chodnika. Obawiam się, że chodnik szybko 
zostanie zniszczony. Myślę, że gdyby zostały pienią-
dze z bieżącego utrzymania, czy z odśnieżania, to 
należałoby rozważyć celowość zamontowania tego 
krawężnika.
Ewa Gładysz: – Nawet najlepsze rozwiązania nie 
sprawdzają się, jeśli zabraknie kultury kierowców. 
Nawet ten wysoki, ciężki krawężnik, o którym pan 
mówił, przy niesubordynacji kierowców również 
będzie zniszczony. Oglądam to też w centrum, gdzie 
chociażby nie tak dawno wymieniany krawężnik  
i chodnik przy ul. Ściegiennego również jest co-
dziennie rozjeżdżany przez ciężkie samochody. To 
jest również kwestia finansowa. Chodnik na ul. Ty-
siąclecia jest wspólną inwestycją miasta i zakładu 
Metal-Tech, a część kierowców pracuje też dla tej 
firmy. Powinni więc szanować jej pieniądze.

Oprac. E.B.

Lokale socjalne do kontroli 
Po tragedii w Kamieniu Pomorskim, 

gdzie w pożarze budynku socjalnego zginę-
ło 21 osób, w całym kraju trwa akcja kontro-
lowania tego typu lokali, zarządzona przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Budynki socjalne sprawdzane  
są przez Straż Pożarną i Urząd Nadzoru Bu-
dowlanego. Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Ciechanowie rozpoczął kontrole budynków 
socjalnych. Trwa sprawdzanie, czy budynki  
są systematycznie poddawane obowiązko-
wym okresowym kontrolom. Osobami odpo-
wiedzialnymi za bezpieczeństwo budynków 
są ich zarządcy. Jeśli wymogi nie zostaną 
spełnione zarządcy grozi mandat karny, a na-
wet zakaz użytkowania budynku. Na terenie 
Ciechanowa i powiatu są 44 budynki socjal-
ne, w samym Ciechanowie jest ich 33. 40 bu-
dynków posiada wyłącznie lokale socjalne,  
a pozostałe 4 – również mieszkania komunal-
ne. Żaden z ciechanowskich domów socjal-
nych nie jest zbudowany w takiej technologii, 
jak w Kamieniu Pomorskim.

Zakończyła się  kadencja Społecznej Rady 
Kultury Fizycznej i Sportu. Prezydent Miasta 
Ciechanów do nowej Rady powtórnie powołał 
Janusza Kąckiego, Zbigniewa Grochowskie-
go, Michała Korzybskiego, Jerzego Niewia-
domskiego, Jerzego Ostrowskiego, Dariusza 
Płoskiego. Po raz pierwszy członkami Rady 
zostali Adam Krzemiński oraz Ryszard Marut. 
Kadencja Rady trwa trzy lata, z możliwością 
zmiany składu w czasie jej trwania.

Nowa rada sportu
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radnego nie powinny mieć miejsca 
takie personalne zmiany. Zarząd 
Powiatu może spokojnie załatwić 
sobie ten problem za półtora roku, 
kiedy mandat 
radnego Kęsi-
ka wygaśnie. 
Pismo Zarzą-
du Powiatu za-
wiera stek wy-
olbrzymionych 
nieprawdziwych 
informacji – po-
wiedział rad-
ny. – Nie jest 
prawdą, jak in-
formuje Zarząd 
Powiatu, że pan 
Kęsik nic nie 
robi w celu po-
prawy sytuacji 
w jego branży.  
W paździer-
niku 2008 
roku pan Kę-
sik przedstawił program na-
prawczy Centrum na lata 2009-
2010 – dowodził P. Rabczewski.  
– Apeluję do wszystkich radnych tu 
obecnych, bez względu na ich przy-
należność polityczną, aby byli soli-
darni i wzajemnie się wspierali, aby 
nie doprowadzili do sytuacji, że po-
przez naszą opinię jeden z radnych 
zostanie pozbawiony środków do 
życia i utrzymania.

Stanisław Kęsik

Podatek lokalny  
– prawo ponadlokalne

Wysokość lokalnych podatków 
reguluje polskie prawo. Nadrzędnym 
dokumentem jest tu ustawa z 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami). 
Opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomości podlegają grunty, budyn-
ki lub ich części oraz budowle lub 
ich części związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Szczegóły ustala Rada Gminy
Każdego roku Rada Miasta w dro-

dze uchwały ustala szczegółowe staw-
ki podatku od nieruchomości. Są one 
różne dla poszczególnych kategorii 
gruntów, budynków i budowli. Do-
datkowo w ramach jednej kategorii, 
np. budynków, są stosowane różne 
stawki, w zależności od celu, w jakim 
dany budynek lub jego część jest wy-
korzystywana. Inną stawkę stosuje się 
dla budynków mieszkalnych, inną dla 

Mała encyklopedia lokalnego podatnika

Podatek od budynków gospodarczych
Sporo kłopotów sprawia podatnikom prawidłowe zaklasyfikowanie budynków gospodarczych,  

a co za tym idzie właściwe naliczenie podatku od nieruchomości. Wątpliwości wyjaśnia mieszkańcom 
Wydział Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta.

Starosta chce opinii w sprawie odwołania dyrektora
Wniosek Zarządu Powiatu Cie-

chanowskiego wpłynął do przewod-
niczącego Rady Miasta Ciechanów 
12 lutego tego roku. Zgodnie z arty-
kułem 25 ustęp 2 ustawy o samorzą-
dzie gminnym rozwiązanie stosunku 
pracy z radnym wymaga uprzedniej 
zgody rady gminy, której jest człon-
kiem. Prawo stanowi, że rada gmi-
ny zgody odmawia, jeżeli podstawą 
rozwiązania tego stosunku są zda-
rzenia związane z wykonywaniem 
przez radnego mandatu.

Uzasadnienie Starosty
 „Powodem planowanego od-

wołania Pana Stanisława Kęsika  
z funkcji dyrektora Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Ciechanowie jest po-
głębiający się od kilku lat zły stan fi-
nansowy jednostki kultury, pomimo 
zwiększanej corocznej dotacji przez 
organizatora oraz dotacji otrzymy-
wanych m.in z Gminy Miejskiej 
Ciechanów. Od 2004 roku przycho-
dy z działalności jednostki zmalały 
o kilkadziesiąt procent. W tej samej 
proporcji zwiększała się dotacja or-
ganizatora” – czytamy w uzasadnie-
niu Zarządu Powiatu.

„Podkreślenia wymaga, że dy-
rektor pomimo złej sytuacji finanso-
wej nie podejmuje i nie chce podjąć 
żadnych działań naprawczych”. 

Obrona kolegi
Przeciwko przychyleniu się 

do prośby powiatu oponował Pa-
weł Rabczewski, kolega S. Kęsika 
z Ciechanowskiego Bezpartyjnego 
Ugrupowania Wyborczego. – Uwa-
żam, że w trakcie trwania mandatu 

Wyjaśnienia  
radnego dyrektora 

Radni wysłuchali też wyjaśnień 
Stanisława Kęsika. – Pracowali-

śmy przy jednej 
z najmniejszych 
dotacji na pół-
nocnym Ma-
zowszu. Wyniki 
te są potwier-
dzone przez NIK  
i inne kontrole 
włącznie ze sta-
rostwem. Czę-
sto mówi się, że 
CKiSz powinno 
być ośrodkiem 
subreg iona l -
nym. Powinno 
być, ale nie przy 
takiej dota-
cji ledwo wy-
starczającej na 
kiepskie płace. 
Pan starosta 

narzeka, że męczę go o zwiększe-
nie dotacji. A kogo mam męczyć? 
Pan prezydent już poległ w swej 
dobrotliwości i wolał otworzyć 
własną quasi instytucję kultu-
ry, niż wspomagać nieudaczników  
z CKiSz. Fantasmagoria i chore 
ambicje reformatorów, frustratów 
niektórych w Ciechanowie. 

Radnego ubodło zwłaszcza jed-
no zdanie z uzasadnienia: „Centrum 

Kultury i Sztuki w Ciechanowie już 
dawno przestało być jakimkolwiek 
centrum kultury, a jest reliktem 
pamięci o przeszłości, dbającym, 
żeby nie nastąpiły żadne korzystne 
zmiany w zakresie działalności kul-
turalnej”. – Jest to sabotaż wobec 
ochrony dziedzictwa narodowego, 
podważający ciągłość kultury regio-
nalnej, jej dorobek i tożsamość. Pan 
starosta może mnie wyrzucić po 8 la-
tach pracy, jestem na to gotowy, ale 
niech zrobi to na własny rachunek,  
a nie rękami państwa radnych. Pro-
szę o sprawiedliwy wyrok – mówił  
z emfazą S. Kęsik.

„Nie głosujemy w sprawie 
pozbawienia mandatu”

Radny Mariusz Stawicki zwró-
cił uwagę tylko na jedną kwestię. 
– Powiedział pan o instytucji „Stu-
dio”, że jest to quasi instytucja. 
Ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek  
o pracownikach CKiSz powiedział, 
że są – jak pan się wyraził – nie-
udacznikami. Wydaje mi się, że  
w tej sytuacji bronienie się poprzez 
rzucanie inwektyw na pracowników 
innej instytucji kultury jest zupełnie 
nie na miejscu. Moim zdaniem tak 
się nie godzi. 

W głosowaniu wzięło udział  
19 radnych (T. Grembowicz  
i A. Rolbiecki byli nieobecni). 
Wniosek Starosty poparły kluby 
PO i PSL, radni „Polski XXI”, PiS  
i CBUW byli przeciw. „Za” głoso-
wał też sam zainteresowany.

E.B.

budynków pozostałych (w tej katego-
rii mieszczą się: wolnostojące gara-
że oraz budynki gospodarcze służące 
jako skład opału). Tu także stosowane 
są zróżnicowane stawki podatkowe. 
Należy zaznaczyć, że ustawa o podat-
kach i opłatach lokalnych nie posługu-
je się bezpośrednio określeniem „ga-
raż” ani „budynki gospodarcze służące 
jako skład opału do 25 m2 powierzch-
ni”. Podział taki został wprowadzony 
Uchwałą Rady Miasta z powodu zasto-
sowania w tych przypadkach niższych 
stawek podatku. Rada uporządkowa-
ła też sprawę klasyfikowania garażu  
w zależności od jego położenia. Jeże-
li garaż stanowi samodzielny obiekt 
budowlany, to ma zastosowanie staw-
ka 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej, natomiast, gdy garaż stanowi 
część budynku mieszkalnego (garaż 
jest jego integralną częścią) stosuje się 
stawkę dla budynków mieszkalnych 
 – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni.

Wszystkie budynki gospodarcze 
opodatkowane są stawką 6,27 zł od 

1 m2 powierzchni użytkowej. Wyją-
tek stanowią budynki gospodarcze do 
25 m2 powierzchni. Ma tu zastosowa-
nie stawka 3,20 zł za 1 m2 powierzch-
ni użytkowej. Wysokość naliczonego 
podatku zależy od jego powierzchni 
oraz faktu, czy dany obiekt budowla-
ny jest trwale złączony z gruntem. Nie 
ma znaczenia, czy jest to budynek mu-
rowany czy drewniany. Za powierzch-
nię użytkową budynku uważa się po-
wierzchnię mierzoną po wewnętrznej 
długości ścian na wszystkich kondy-
gnacjach, z wyjątkiem powierzch-
ni klatek schodowych oraz szybów 
dźwigowych. Za kondygnację uważa 
się również garaże podziemne, piwni-
ce, suteryny i poddasza użytkowe. Po-
wierzchnię pomieszczeń lub ich części 
oraz części kondygnacji o wysokości 
od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do po-
wierzchni użytkowej budynku w 50%, 
a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 
1,40 m, powierzchnię tę pomija się. 

Referat Podatków
Wydział Finansowo-Budżetowy

Bezmyślne 
wypalanie traw 

kosztuje

Ciepło i brak deszczu po-
wodują, że przybywa suchych 
zarośli. Jak co roku przestrze-
gamy przed plagą wypalania  
traw, które powoduje zuboże-
nie gleby, niszczy życie wie-
lu gatunków roślin i drobnych 
zwierząt. – Z powodu podpaleń 
traw w tym roku mieliśmy już 
kilkanaście przypadków po-
żarów. Każdy wyjazd na taką 
akcję kosztuje kilkaset złotych. 
Za wszystko płacą podatni-
cy – mówi brygadier Leszek 
Kowalski z ciechanowskiej 
Straży Pożarnej. W przypad-
ku rozszerzenia się ognia star-
ty materialne mogą być dużo 
większe. Za podpalanie traw 
grozi mandat w wysokości od 
20 do 500 zł.

red.

9 radnych za, 10 przeciw. Radni nie podjęli uchwały w sprawie 
wyrażenia przez Radę Miasta Ciechanów zgody na odwołanie Stani-
sława Kęsika ze stanowiska dyrektora powiatowego Centrum Kul-
tury i Sztuki. 
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Przygotowanie podłoża pod sztuczną płytę boiska

Pracownicy Inżynierii i strażnicy 
miejscy co tydzień objeżdżają miasto 
w poszukiwaniu takich miejsc

Wykopy pod kanalizację deszczową w ul. Lawendowej

Dzięki modernizacjom ulic, porządkowane są kolej-
ne fragmenty miasta. Działkowa, Konwaliowa i Sta-
rowiejska mają już nowe nawierzchnie, w kolejnych 
latach budowane będą Rumiankowa i Astrowa

Będzie to oświetlony obiekt o syn-
tetycznej nawierzchni. Przetarg na bu-
dowę płyty wygrała Firma Masters 
ze Szczecina. W pierwszych dniach 
marca wykonawca zorganizował plac 
budowy i przeprowadził rozmowy  
z podwykonawcami robót ziemnych  
z terenu Ciechanowa. Teraz trwa przy-
gotowanie pierwszej warstwy podło-

Boisko treningowe  
na najwyższym poziomie

ża. Ogólny koszt inwestycji to kwota 
ok. 3 100 000 zł. Boisko o wymiarach 
105x67 m będzie jednym z najnowo-
cześniejszych obiektów treningowych  
w Polsce. Trwają starania o dofinanso-
wanie inwestycji ze środków budżetu 
centralnego za pośrednictwem samo-
rządu województwa.

red.

Zdopingowany staraniami o lokalizację bazy pobytowo-treningowej 
podczas Euro 2012 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji inwestuje 
w infrastrukturę. Boczna płyta miejskiego stadionu w kompleksie 
sportowym przy ul. 3 Maja zamienia się w nowoczesne boisko 
treningowe.

Planuje się, że w 2009 roku na Ma-
zowszu powstanie 100 nowych „Or-
lików”. W Ciechanowie taki obiekt 
stanie przy Miejskim Zespole Szkół  
Nr 1. Wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji został przygotowany przez Za-
kład Obsługi Szkól i Przedszkoli oraz 
Urząd Miasta. Nasz „Orlik” ma kosz-
tować 1,4 mln zł. 

Do końca listopada gminy z Ma-
zowsza mogły przesyłać zgłoszenia  
do udziału w kolejnych edycjach pro-
gramu. Nabór dotyczył inwestycji na 
trzy kolejne lata – 2009, 2010 i 2011.  
W tym roku Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego wytypował do dofinan-
sowania wszystkie lokalizacje. Osta-
teczną decyzję w tej sprawie podejmie 
Sejmik Województwa Mazowieckiego.

W 2008 roku zaplanowanych było 
30 boisk, z czego do tej pory zbudo-
wano 13. Samorząd wojewódzki prze-
znaczył na nie ok. 10 mln zł. Średni 
koszt inwestycji wyniósł 1 350 tys. zł. 
Program „Moje Boisko Orlik – 2012” 

Orlik 2012  
– miasto trzyma rękę na pulsie

Nowa Lawendowa

obejmuje budowę kompleksu sporto-
wo-rekreacyjnego, w skład którego 
wchodzą dwa boiska sportowe: boisko 
piłkarskie o wymiarach 30 x 62m oraz 
wielofunkcyjne do koszykówki i pił-
ki siatkowej o wymiarach 19 x 32m, 
budynek z sanitariatami i szatniami  
o powierzchni użytkowej ok. 60 m2,  
a także oświetlenie kompleksu. Loka-
lizacja kompleksu powinna zapewniać 
bezpieczny i łatwy dojazd do obiek-
tu. W celu profesjonalnego prowadze-
nia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 
prawidłowego wykorzystania kom-
pleksu sportowego miasto zatrudni 
trenera – animatora sportu. Termin re-
alizacji inwestycji upływa 31 grudnia 
2009 roku. Inwestycja będzie współ-
finansowana do 33% wartości przez 
samorząd Województwa Mazowiec-
kiego (nie więcej niż 333 tys. zł), bu-
dżet państwa – 33% (nie więcej niż  
333 tys. zł) oraz samorządy, które zgło-
siły chęć uczestnictwa w programie.   

red.

Mieszkańcy ul. La-
wendowej już wkrótce 
będą mieli estetyczną, 
bezpieczną i wygodną 
drogę, zbudowaną przez 
firmę Delta Prid. Powstaje 
tu kanalizacja deszczowa,  
270 m jezdni o szerokości 
6 m, obustronny chodnik 
i wjazdy na posesje. Bu-
dowa Lawendowej bę-
dzie kosztowała ponad 
375 tys. zł netto.

red.

31 marca w kinie Praha w Warszawie odbyło się spotkanie przed-
stawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego i Ministerstwa 
Sportu i Turystyki z samorządami biorącymi udział w programie 
„Moje Boisko-Orlik 2012”. W trakcie rozmów, w których uczestni-
czył prezydent Waldemar Wardziński, przedstawiono szczegółowe 
informacje dotyczące realizacji inwestycji oraz warunków podpisy-
wania umów z beneficjentami. 

Zdarzają się też takie „kwiatki”… 
Jak widać nie wszystkim zależy 

na tym, żeby miasto było ładne. Te 
śmieci znaleziono w zaroślach przy 
ul. Wyspiańskiego (między garażami  
i blokiem) oraz na pasie zieleni wzdłuż 
jednostki wojskowej przy ul. Wojska 
Polskiego. Trudno uwierzyć, że ktoś 
wyrzucił je tam, bo nie wiedział co na-
leży z nimi zrobić. Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych sprawnie radzi 
sobie z opróżnianiem przydomowych 
i osiedlowych pojemników na śmieci, 
powszechna staje się segregacja odpa-
dów, dobrze funkcjonuje punkt zbiór-
ki odpadów problemowych i wielko-
gabarytowych przy ul. Gostkowskiej, 
gdzie można bezpłatnie oddać zużyty 
sprzęt RTV i AGD.

red.
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Remonty chodników
Przy Batalionów Chłop- 

skich 19 powstaje nowy 
chodnik. Na zlecenie Urzę-
du miasta prace wykonu-
je firma DELTA PRID. 
Zniszczone betonowe pły-
ty wymieniane są na bruko-
wą kostkę. Nowy chodnik 
będzie estetyczny i trwały.  
Wymieniona została także 
nawierzchnia parkingu przy 
ul. Mickiewicza miedzy bu-
dynkami 5 i 7.

Czyszczenie kanalizacji i separatorów
Od połowy kwietnia trwa czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej. Prace 

wykonuje firma Dankan, która dokonuje przeglądu sieci, a w razie potrzeby usu-
wa nagromadzony piasek i inne zanieczyszczenia. Oczyszczone zostały także 
dwa wybudowane 
w 2007 r. separato-
ry substancji ropo-
pochodnych. Jeden z 
nich mieści się za tar-
gowiskiem przy ul. 
Płońskiej, drugi za 
oczyszczalnią ście-
ków na Szczurzynku. 
To kosztowne zada-
nie. Na oczyszcze-
nie separatorów oraz 
odbiór i unieszkodli-
wienie odpadów mia-
sto wydało 25 tys. zł.

Wiosenne 
zamiatanie dróg
Słoneczna pogoda sprzyja 

porządkowaniu miasta. Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
skierowało na drogi maszyny  
do zamiatania. W ciągu dnia 
sprzątane były miejskie chodniki. 
Nocami, kiedy ruch jest mniej-
szy usuwano z jezdni nagroma-
dzony zimą piasek. Prawidłowe 
wykonanie prac uniemożliwiały 
czasem samochody zaparkowa-
ne w pasach dróg. Tam, gdzie nie 
mogły dotrzeć maszyny, ulice za-
miatane były ręcznie.

Zakaz zatrzymywania na Śląskiej
Zakaz zatrzymywania się 

będzie obowiązywał na wy-
sokości posesji na 2 po prawej 
stronie ulicy. Zostanie wpro-
wadzony na wniosek przedsię-
biorcy prowadzącego tu dzia-
łalność handlową. Parkujące 
samochody uniemożliwiają 
rozładunek towaru. Na usta-
wienie tu znaku wyraził zgodę 
Powiatowy Zarząd Dróg. Na 
pozostałej części ulicy będzie 
można parkować tak jak do-
tychczas.

Separator za targowiskiem przy ul. Płońskiej

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Tam, gdzie nie dotrą maszyny, trzeba zamiatać ręcz-
nie

Nowy chodnik przy ul. Batalionów Chłopskich

Na ul. Dobrej będą progi zwalniające
Jeszcze w tym miesiącu na ul. Dobrej zamontowane zostaną 2 progi zwal-

niające: na wysokości posesji nr 4 i 10. Staną tam też oznakowania ogranicza-
jące dopuszczalną prędkość do 20km/godz. Zmiana zostanie wprowadzona na 
prośbę mieszkańców, którzy skarżyli się na kierowców rozwijających nadmierną 
prędkość na drodze. Przy Dobrej znajduje się plac zabaw, z którego korzysta-
ją najmłodsi mieszkańcy okolicznych domów. Piratów drogowych przybywa tu 
zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy wielu ciechanowian korzysta z pobliskiego 
krubińskiego kąpieliska. Progi zmuszą kierowców do zdjęcia nogi z gazu w oba-
wie o zawieszenia aut.

Zakaz postoju na Ukośnej
Na wąskiej (4,8 m) ul. Ukośnej, na której odbywa się ruch dwukierunkowy 

trudno przecisnąć się autem. Parkujące po bokach samochody znacznie utrud-
niają ruch. W celu poprawienia przejezdności tej ulicy ustawione zostaną znaki 
zakazujące postoju po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Wojska Polskiego 
do ul. Zagumiennej.

Malowanie pasów
W kwietniu rozpoczęło się malowanie poziomych oznakowań: przejść dla 

pieszych, linii segregacyjnych i strzałek kierunkowych, parkingów, linii wyspo-
wych i zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Prace 
potrwają do końca maja.

Posesje do kontroli
20 kwietnia Straż Miejska i pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej  

i Ochrony Środowiska rozpoczęli kontrole posesji na osiedlach: „Aleksandrówka 
II”, „Płońska” oraz w razie potrzeby w innych rejonach miasta. Podczas kontroli 
właściciele posesji muszą okazać faktury za wywóz śmieci i nieczystości płyn-
nych (jeśli nie ma kanalizacji sanitarnej) oraz dowód szczepienia i czipowania 
psa (jeśli właściciel nieruchomości posiada czworonoga). Sprawdzany też będzie 
porządek na terenach przylegających do nieruchomości. Istotna zmiana przepi-
sów – każda kontrola musi być zapowiedziana!

Wiosna w mieście
Wiosna na dobre rozgościła się w parkach, na klombach i rabatkach. Uczest-

nicy prac społecznie użytecznych wysprzątali miejskie zieleńce. Odsłonięto ró-
żane krzewy. Zakwitły posadzone w ubiegłym roku tulipany, żonkile i hiacynty. 
Na zlecenie Urzędu Miasta pracownicy zieleni miejskiej posadzili 2 500 brat-
ków, 210 krzewów wierzby, około 120 bylin. Miejskie ogrody ozdobią między 
innymi: hosta, łubin, floksy i liliowce. W maju sadzone będą dalie. W parku  
M. Konopnickiej wycięto spróchniałe wierzby. Ich miejsce zajęły młode, zdro-
we rośliny.

Ukwiecone miejskie rabatki

Ciechanowianie chętnie odwiedzają park przed 
ratuszem

Uczestnicy prac społecznie użytecz-
nych zbierali całe worki śmieci
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Przebudowa Armii Krajowej to I etap budo-
wy miejskiej pętli łączącej drogi krajowe nr 50  
i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz sie-

dem dróg powiatowych. Zakres robót na Armii 
Krajowej jest ogromny. Istniejąca jezdnia zo-
stanie rozebrana – trzeba wzmocnić zbyt sła-
bą podbudowę i położyć nową nawierzchnię. 
Droga zostanie poszerzona o drugą nitkę. In-

Przetarg na przebudowę ulicy War-
szawskiej w ramach rewitalizacji trak-
tu średniowiecznego w Ciechanowie 
wygrała Firma Budowlano-Drogowa 
„PRASBET” z Grudziądza. Umowa  
z firmą została podpisana 27 kwiet-
nia. Całkowity koszt remontu to ponad  
9,6 mln zł. – Liczymy na refundację czę-
ści kosztów z funduszy Unii Europej-
skiej. Wniosek od dawna mamy gotowy, 
ale nabór na rewitalizację jest spodzie-
wany dopiero w IV kwartale tego roku  
– mówi prezydent Waldemar Wardziń- 
ski. W przypadku zakwalifikowania 
wniosku będą refundowane koszty po-
niesione od 1 kwietnia 2007 roku.

Pułtuska – Nadfosna,  
Nadfosna – Mikołajczyka

W tegorocznym budżecie na moder-
nizację Warszawskiej zapisano około  
4,7 mln zł. To koszt I etapu prac (II prze-
widziany jest na rok 2010), który obej-
muje remont ulicy od Pułtuskiej do ul. 
Mikołajczyka. To wariant optymistyczny, 
zakładający sprzyjające warunki atmosferyczne, sprawność wykonaw-
ców, brak usterek i odkryć archeologicznych. Zwłaszcza te ostatnie 
mogą opóźniać prace. Na pierwszy ogień pójdzie odcinek Warszaw-
skiej do ul. Nadfosnej. Tu prace potrwają 3-4 miesiące. Równolegle do 
robót „PRASBETU” (zbudują nową kanalizację deszczową, do której 
rynny będą odprowadzać wodę pod ziemię) prace będzie prowadzić 
ZWiK (przyłącza kanalizacyjne). 

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz zapewnia, że miasto dołoży sta-
rań, żeby jeszcze w tym roku wykonać też odcinek Warszawskiej mię-
dzy Nadfosną i Mikołajczyka.

Po pracach podziemnych – nawierzchnia
Ważną pracę ma do wykonania nadzór budowlany. Musi m.in. pil-

nować, żeby warstwy piasku na nowych rurach i instalacjach zosta-
ły dobrze zagęszczone i ubite. – Przed położeniem nowej nawierzchni 

Sypiąca się elewacja ratusza już niedługo doczeka się remontu

Wizualizacja przebudowy skweru św. Piotra

Ostatni rzut oka na starą Warszawską

Tędy będzie biegła druga nitka ul. Armii Krajowej

Startują roboty na Warszawskiej
Po latach prac dokumentacyjnych i prawnych uzgodnień w pierwszych dniach maja rusza wyczekiwana przez mieszkańców 

modernizacja ulicy Warszawskiej. Zanim główna ulica Ciechanowa stanie się eleganckim deptakiem czekają nas 2 lata uciąż-
liwych robót. Mieszkańcy ulicy, 

W maju ruszy przebudowa ul. Armii Krajowej. Zadanie wykona wyłonione  
w przetargu konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Ma-
zowieckiego oraz PLANETA z Warszawy za cenę 15,5 mln zł. Na odcinku od Płońskiej 
do Pułtuskiej droga zostanie poszerzona o drugą nitkę. Roboty potrwają 12 miesięcy.

Rusza I etap budowy pętli

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Rewitalizację przepro-
wadzi firma Anatex z Bia-
łegostoku, która oferując 
korzystną cenę 3,9 mln zł 
pokonała w przetargu 10 
konkurentów. – Zaintere-
sowanie przerosło nasze 
wyobrażenie, bo do tej pory 
przyzwyczajeni byliśmy, że 
dwie oferty to już był suk-
ces – mówi zastępca pre-
zydenta Ewa Gładysz. Do 
kosztów modernizacji trze-
ba jeszcze doliczyć przy-
gotowanie dokumentacji, 
ekspertyz, badań geode-
zyjnych i mikologicznych, 
ponieść koszty wyposaże-
nia budynku. Do tej pory 
z budżetu miasta na ten 
cel wydano już 526 tys. zł. 
Robotnicy zaczną prace po podpisaniu umowy  
z Anatexem. Na czas remontu pracownicy Urzę-

Wyremontujemy ratusz Rok ogromnych inwestycji
W czerwcu zacznie się rewitalizacja zabytkowego XIX-wiecznego ratusza. Zarząd 

samorządu Mazowsza zakwalifikował wniosek miasta o dofinansowanie inwestycji  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznając na ten cel 4,2 mln zł. 

du Miasta przeniosą się do wynajętych pomiesz-
czeń byłego BGŻ przy ul. 17 Stycznia.

E.B.

westycja wymaga wykonania wielu robót po-
przedzających. Trzeba przebudować biegną-
ce tędy gazociągi, sieć elektroenergetyczną, 

telekomunikacyjną, oświetlenie 
uliczne, sygnalizację świetlną. 
By ograniczyć hałas wzdłuż dro-
gi zamontowane będą ekrany aku-
styczne. Po obu stronach jezdni 
powstaną oczekiwane ścieżki ro-
werowe. W kolejnych etapach bu-
dowy miejskiej pętli komunika-
cyjnej na skrzyżowaniach Armii 
Krajowej z Płońską i Pułtuską 
powstaną ronda.

W trakcie prac wykonawcy 
dołożą wszelkich starań, żeby w 
jak najmniejszym stopniu utrud-
nić życie kierowcom zmuszo-
nym do poruszania się w tym 
rejonie miasta. Nie przewiduje 
się całkowitego zamknięcia dro-

gi. Ruch uporządkuje tymczasowa 
organizacja – połówkowe wyłączanie jezdni.  
W ciągu dnia kierowcom ułatwi życie ręczne 
sterowanie ruchem. Nocą zastosowana będzie 
sygnalizacja świetlna z ruchem wahadłowym.

A.G.
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Wizualizacja przebudowy skweru św. Piotra

Ostatni rzut oka na starą Warszawską

Startują roboty na Warszawskiej
Po latach prac dokumentacyjnych i prawnych uzgodnień w pierwszych dniach maja rusza wyczekiwana przez mieszkańców 

modernizacja ulicy Warszawskiej. Zanim główna ulica Ciechanowa stanie się eleganckim deptakiem czekają nas 2 lata uciąż-
liwych robót. Mieszkańcy ulicy, 

Gruntowna przebudowa ulic 11 Listopada i Nowozagumiennej to kolejny etap po-
rządkowania zapomnianego przez lata centrum miasta. W poprzednich sezonach wy-
budowaliśmy ul. Rzeczkowską, Witosa, rondo u zbiegu ulic Witosa i 11 Listopada. 
Kierowcy chętniej korzystają z tego wygodnego objazdu, który pozwala ominąć ru-
chliwe ulice: Płońską i 11 Pułku Ułanów Legionowych.

Budowa ulic 11 Listo-
pada i Nowozagumiennej 
rozpoczęła się w ubiegłym 
roku. Zadanie to wykonu-
je Zakład Instalacji Sie-
ci Gazowych, Wod.-Kan, 
Energetycznych, Handlu 
i Usług M. M. Młyńscy  
z Ciechanowa. W poprzed-
nim sezonie inwestycyjnym 
wykonano tu głębokie wy-
kopy i wybudowano kana-
lizację deszczową. Teraz 
prace prowadzone są na po-
wierzchni. Wykonawca wy-
budował zawrotkę z kostki 
na Nowozagumiennej, po-
wstają estetyczne chodniki. 

Nowe drogi  
w centrum miasta

Rok ogromnych inwestycji

Separator to ogromne i drogie urządzenie, które za chwilę zniknie pod ziemią

Na części ul. Nowozagumiennej leży już brukowa kostka

Ta część ulicy będzie pokryta asfaltem

Miasto buduje trzeci separator sub-
stancji ropopochodnych. Dwa poprzed-
nie zamontowane zostały w 2007 r. Jeden  
z nich oczyszcza wody opadowe spływa-
jące do rzeki kolektorami deszczowymi 
z osiedla Zachód i dzielnicy przemysło-
wej, drugi – z ulic: Witosa, Rzeczkow-
skiej, 11. Pułku Ułanów Legionowych  

Inwestowanie w ekologię
i Płońskiej. Trze-
ci separator zo-
stał już zagłę-
biony w ziemi. 
Będzie odbierał 
deszczówkę z re-
jonu ul. Wojska 
Polskiego, Za-
gumiennej, Uko-
śnej, Willowej 
i całego osiedla 

Powstańców Wielkopolskich. 
Wraz z montażem urządze-
nia przeprowadzony zostanie 
remont rowu odprowadzają-
cego oczyszczoną wodę do 
rzeki. Wykonawca inwestycji 
firma MELWOBUD z Cie-
chanowa zadba o estetyczny 
wygląd otoczenia. Za moder-
nizację kolektora deszczowe-
go wraz z separatorem mia-
sto zapłaci blisko 1 097 000. 
zł. Dwa poprzednie sepa-
ratory kosztowały łącznie  
2 500 000 zł. A.G.

musimy się upewnić, że grunt nie będzie osiadał – wyjaśnia Robert 
Szymaniak, kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta. Nie wia-
domo, czy elegancka posadzka z granitowych płyt i kostki wszędzie 
będzie sięgać do samych budynków. – Problemem będą też schodki 
do budynków. Część z nich leży na gruncie miejskim, część- na pry-
watnych działkach. Tylko niewielka część właścicieli wyraziła zgo-
dę na położenie tam nowej nawierzchni – ubolewa R. Szymaniak.  
To nie jedyna trudność. Roboty trzeba skoordynować z Telekomunikacją  
i Zakładem Energetycznym. Nowe oświetlenie będzie budowane jed-
nocześnie z nawierzchnią. Stare wysokie słupy, które dziś świecą  
w okna mieszkań, zostaną zdemontowane Zastąpią je stylowe latarnie 
z herbem Ciechanowa. Oprócz nich deptak oświetlą lampy umieszczo-
ne w posadzce. Całości dopełnią nowe ławki, kosze na śmieci i donice 
z kwiatami.

Uwaga, utrudnienia w ruchu 
Zgodnie z ustaleniami robotnicy 

wejdą na plac robót 5 maja. Tego dnia 
od rana fragment Warszawskiej do ul. 
Nadfosnej będzie zamknięty dla ruchu 
kołowego. Żeby jednak ruch mógł od-
bywać się w miarę płynnie konieczne 
stało się odwrócenie kierunku ruchu na 
Nadfosnej, na odcinku od ul. Warszaw-
skiej do 11 Pułku Ułanów Legionowych.  
– Projekt organizacji ruchu był oczy-
wiście uzgadniany z organem zarzą-
dzającym ruchem oraz zarządcą drogi 
krajowej. Czeka nas wynikająca z tego 
projektu budowa sygnalizacji świetlnej 
na wysokości ul. Nadfosnej – mówi Ewa 
Gładysz.

Rozkopana ulica da się we znaki 
mieszkańcom. – Wykonawca robót po-
stara się zapewnić bezpieczny dostęp 
klientów do banków i sklepów. Dojazd 
do posesji będą miały zapewniony służ-
by ratownicze i komunalne, do sklepów 
dotrą też samochody dostawcze, oczy-
wiście w ograniczonym do niezbędnego 
minimum zakresie – obiecuje R. Szyma-
niak.                                                 E.B.

Urząd Miasta wystarał 
się o środki zewnętrz-
ne na wsparcie tej waż-
nej inwestycji komuni-
kacyjnej. Pozyskaliśmy 
tzw. „schetynówkę”, 
przyznawaną w ramach 
Narodowego Programu 
Budowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011. Prze-
budowę ul. 11 Listopa-
da i Nowozagumiennej 
zakwalifikowano do do-
finansowania w wyso-
kości 875 tys. zł (50% 
kosztów). Termin za-
kończenia robót to ko-
niec lipca.

A.G.
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Klasy drugie zmierzyły się  
w turnieju „Jaka to melodia?”. 
Najlepszą znajomością utwo-
rów muzycznych wykazała 
się Aleksandra Gostkowska 
z klasy 2a. Wśród uczniów 
klas trzecich wybrano „Miss 
i Mistera szkoły”. Po cyklu 
wymyślnych konkurencji 
(obieranie jabłka, strój wie-
czorowy i śmieszny, zbiera-
nie zapałek rękawicą kuchen-
ną) tytuł Miss zdobyła Paula 

Rurant z klasy 3 g. Chłopcy musieli 
zaprezentować się w strojach sporto-
wych oraz wykazać zdolnościami fry-
zjerskimi i kucharskimi. Tryumfował 
Łukasz Kowalewski z klasy 3 d. Plac 
wokół szkoły został ozdobiony kolo-
rowymi kwiatami, latawcami i koja-
rzącymi się z wiosną akcesoriami.

red.

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MAJ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• Do 4.V – „Plakaty teatralne” – wy-
stawa Leszka Żebrowskiego ze Szcze-
cina /Galeria „C”/
• 8.V godz. 18.00 – „Malarstwo”  
– wernisaż wystawy Teresy Panasiuk 
z Warszawy /Galeria „C”/
• V – „Kultura drobnoszlachecka na 
dawnych pograniczach Rzeczypospo-
litej” /Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej/
• V – „Meteoryt pułtuski. Najwięk-
szy deszcz meteorytów kamiennych”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• 14.V godz. 16.30 – spotkanie Klu-
bu Miłośników Poezji: sylwetka twór-
cza Stanisława Piętaka (1909-1964)  
w 100 rocznicę urodzin poety i proza-
ika /Miejska Biblioteka Publiczna – 
Filia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
• 16.V godz. 17.00-23.00 – „Noc Mu-
zeów”.  W programie m.in.: występ 
zespołu Trombastic, duchy w mu-
zeum, spektakl światło-dźwięk, ogni-
sko /Ciechanów – Gołotczyzna/

Spotkania

Film

Teatr

Wystawy

• 6-7.V. godz. 9.00 – Powiatowy Prze-
gląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej /sala widowiskowa CKiSz/
• 13.V. godz. 9.00 – Mazowiecki Fe-
stiwal Teatrów Amatorskich REJON  
/sala widowiskowa CKiSz/
• 20.V. godz. 10.00 – powiatowy kon-
kurs recytatorski „Turniej młodych 
romantyków” /Czytelnia Naukowa 
PBP/

• W maju na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy m.in: „Ge-
nerał Nil”, „Lektor”, „Slumdog”, „Po-
wrót do Brideshead”, „Vicky Cristina 
Barcelona”.

oprac. K.D.

• 19-23.V – XVII Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny DIONIZJE. Więcej 
na str. 1

,,Demoralizacja”  
w Gimnazjum Nr 1 

Kolo teatralne „Intryga”, działa-
jące pod opieką Dariusza Bralskie-
go przy Gimnazjum Nr 1, wystawi-
ło sztukę „Demoralizacja, czyli kto 
dziś nie grzeszy”. Przedstawienie 
oparte na molierowskim „Świętosz-
ku” w ironiczny sposób odsłoniło 
kulisy ludzkiej obłudy i głupoty.  
W obsadzie wystąpili: Paulina 
Walszczak, Mateusz Osiński, Kata-
rzyna Kamińska, Tomasz Jezierski, 
Monika Walczak, Łukasz Gleba, 
Michał Lewandowski, Krzysztof 
Dapczyński, Ewelina Bialorucka  
i Aneta Milewska. Komedia zosta-
ła pokazana 27 marca podczas Dni 
Otwartych szkoły. 

 Dzień otwarty  
w Gimnazjum Nr 3

Wkrótce przed wyborem nowej 
szkoły staną szóstoklasiści. Z myślą 
o nich 2 kwietnia w Gimnazjum Nr 3 
zorganizowany został Dzień Otwar-
ty. Kandydaci mogli obejrzeć sale 
lekcyjne, kawiarenkę internetową  
i bibliotekę oraz poznać pracujących 
w placówce nauczycieli. Licznie 
przybyli goście zapoznali się z ofertą 
zajęć pozalekcyjnych oraz  zwiedzi-
li wystawy „Literacki atlas Polski”  
i „Podróże w książkach i życiu”.  
W programie znalazły się też warsz-
taty dziennikarskie, prezentacje klas 
językowych, realizacje projektów 
multimedialnych, konsultacje i do-
świadczenia z przedmiotów przy-
rodniczych. 

Z życia szkół  
i przedszkoli

Pierwszoklasiści rywalizowali  
w zabawie muzycznej „Mini play-
back show”. Zwyciężyła klasa 1e.  
W konkursie na najładniejszą Marzan-
nę wygrała 1a, która ze swoim ręko-
dziełem udała się do Centrum Kultu-
ry i Sztuki na dalsze eliminacje. Dużo 
emocji wzbudził taniec na gazecie. 

Dzień Wiosny w Gimnazjum Nr 3

Z poprawną polszczyzną  
za pan brat

O tym, jak trudny jest język polski, najlepiej mogą powiedzieć 
cudzoziemcy. Kłopoty z wymową, skomplikowane zasady pisowni... 
Nie ma się co dziwić, bo i Polacy mają problemy z poprawnym po-
sługiwaniem się językiem polskim. 

• 2.V od godz. 16.00 – Piknik Europej-
ski. Szczegóły str. 1
• 8.V godz. 19.00 – koncert zespołu 
TSA /hala przy ul. Kraszewskiego 8/  
• 31.V. godz. 12.00 – Festyn z okazji 
Dnia Dziecka /plac przed CKiSz/  

Współcześnie funk-
cjonuje język posługu-
jący się skrótami, nowo-
mową, wulgaryzmami, 
nawet w mediach sły-
chać wyrażenia zaczerp-
nięte z młodzieżowego 
slangu. Tym bardziej cie-
szą podejmowane przez 
szkoły oraz instytucje 
kultury inicjatywy mają-
ce na celu podniesienie świadomości 
językowej młodych użytkowników  
i upowszechnienie zasad kultury języ-
ka w życiu codziennym.

Gimnazjum Nr 3 od kilku lat 
uczestniczy w ogólnopolskim kon-
kursie polonistycznym „Z poprawną 
polszczyzną na co dzień”, współor-
ganizowanym przez Radę Kultury Ję-
zyka. W ten sposób popularyzuje się 
wśród młodzieży dobre wzorce języ-

kowe i uczula na rażące 
błędy popełniane przez 
wielu z nas. – Bardzo mi 
się przydał się ten kon-
kurs. Ostatnio odmie-
niłam mamie (mam na-
dzieję, że poprawnie) 
nazwisko na wzór Laty, 
bo potrzebne jej było  
w pracy – mówi Ala, jed-
na z wielu uczestniczek.  

W tym roku gimnazjaliści z „trójki” 
odnieśli spory sukces. Anna Zamielska  
z klasy 3h (na zdjęciu) została finalistką  
IV edycji konkursu, a Witold Milew-
ski z klasy 3f otrzymał wyróżnienie.  
W dobie powszechnego ulegania ob-
cym wzorcom, także językowym, aż 
się prosi sparafrazować słowa Miko-
łaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy 
postronni znają, iż Polacy nie gęsi  
i swój język znają”.

Anna Otłowska

20 marca uczniowie Gimnazjum Nr 3 „wyszli z ławek”, aby świę-
tować nadejście wiosny. Scenariusz imprezy opracował samorząd 
uczniowski wraz ze współpracującymi z nim nauczycielami. 

Konkursy
W hołdzie Ojcu Świętemu

2 kwietnia – czwartą rocz-
nicę śmierci papieża Jana Pawła 
II Gimnazjum Nr 3 uczciło oko-
licznościowym apelem. Mło-
dzież zaprezentowała wzruszający 
montaż słowno-muzyczny. Autor-
kami scenariusza była nauczyciel-
ka Ewa Jabłońska i siostra Kata-
rzyna. Oprawę muzyczną spotkania  
przygotowała Bogumiła Nasie-
rowska wraz z chórem szkolnym.  
W uroczystości wzięli również 
udział harcerze. red.

Pod takim hasłem w Dniu Ziemi 22 kwietnia dzieci i na-
uczyciele Miejskiego Przedszkola Nr 5 barwnym korowodem 
przemaszerowali ulicami Aleksandrówki. Dzieci skandowały: 
„Każdy przedszkolak wie, że wodę oszczędza się”, „Wszyst-
kie dzieci, do kosza wrzucają śmieci”, „Czyste powietrze, czy-
sta woda, zdrowia nam doda”. W tym dniu aktywność całe-
go przedszkola koncentrowała się wokół hasła „Dzień Ziemi”. 
Każda przedszkolna grupa prezentowała wiersze, piosenki  
i plakaty o tematyce ekologicznej oraz złożyła przyrzeczenie, 
że będzie dbała o najbliższe środowisko. Święto naszej planety 
było doskonałą okazją do przypomnienia dzieciom i dorosłym  
o konieczności ochrony darów natury.

red.

Śmieci mniej – Ziemi lżej
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w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

Zadanie I. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu za-
mieszkania – 16 500 zł

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadanie I. Zorganizowane plenerowego koncertu muzycznego – 30 000 zł

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku pu-
blicznego (wymienione w art. 11 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące 
warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami. 

Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które 
rozpisany jest konkurs określa:
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 
2003 roku,
- uchwała Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2008 roku dotycząca programu współpra-
cy Urzędu Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
1. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa 
w ogłoszeniu konkursowym.
2. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane 
za najkorzystniejsze przez Komisję Oceniającą i Prezydenta Miasta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań 
regulować będzie umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Ciechanów a oferentami 
wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert.

Terminy i warunki realizacji zadań
1. Dofinansowanie zadań obejmie okres szczegółowo określony w umowie. Reali-
zacja zadań odbywać się będzie na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie 
Gminy Miejskiej Ciechanów.

Terminy i warunki składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku 
w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę na rozpisane  zadanie. 

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2009 roku

3. Do oferty należy załączyć:
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru Po-
wiatu Ciechanowskiego (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia),
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2008,
- aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
4. Zaadresowane na Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta 
Ciechanów oferty należy składać do 4 maja 2009 r. (organizacja letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania) i 22 maja 2009 r. (zorganizo-
wane plenerowego koncertu muzycznego) do godz. 16.00 w Biurze Obsługi Inte-
resanta, ul. Wodna 1,w zamkniętych kopertach z napisem konkurs – zadanie nr… 
z zakresu… codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.
5. Oferty złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną 
odrzucone ze względów formalnych. 
 
Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór najlepszej oferty z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nastąpi 
w terminie do 18 maja 2009 r., a z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i tradycji – do 5 czerwca 2009 r.
2. Wyboru dokona Komisja Oceniająca powołana zarządzeniem przez Prezydenta 
Miasta Ciechanów.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
- zakres merytoryczny zadania, 
- zakres finansowy (koszty realizacji planowanego zadania, inne źródła finansowa-
nia, wielkość i celowość wnioskowanej dotacji),
- posiadane przez oferenta doświadczenie w zakresie realizacji zadania o tym sa-
mym bądź podobnym charakterze,
- cykliczność przedsięwzięcia,
- dotychczasowa współpraca podmiotu z administracją publiczną,
- partnerzy biorący udział w realizacji zadania,
- posiadane zasoby kadrowe konieczne ze względu na realizację zadań,
- baza lokalowa, w której realizowane będzie zadanie,
- wpływ realizacji zadania na promocję miasta.
4. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, należy dostoso-
wać ofertę do otrzymanej kwoty.
5. Prezydent Miasta Ciechanów po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Oceniają-
cej dokonuje wyboru oferty w drodze zarządzenia.
6. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.
7. Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta zawiadomi w formie 
pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

Wzory oferty, umów i sprawozdań dostępne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.um.ciechanow.pl. 

Wypowiedź Stanisława Kęsika  
z marcowej sesji Rady Miasta: – Pro-
szę posłuchać jak było z pierwszą wy-
stawą IPN w Ciechanowie. Dzwoni do 
mnie kanclerz PWSZ Roman Niesio-
będzki i mówi: słuchaj Stachu przy-
wieźli mi trzy skrzynie z IPN. To jest 
wystawa, niech te skrzynie tam u cie-
bie postoją jeden dzień. Przyjechał 
człowiek z IPN i mówi, że trzeba zrobić 
wystawę. Krótka narada moja z Mar-
kiem Zalewskim. Robimy to u nas? Ro-
bimy, bo wstyd, bo nikt nie chciał tego 
wziąć. Jak już się wystawa stworzyła 
to wokół tego pana z IPN pojawili się 
następni, którzy przejęli wystawy IPN-
owskie. Taka jest prawda o pierwszej 
wystawie IPN w Ciechanowie.

Stanisław Kęsik często przesa-
dzał, przypisując sobie pracę innych 
organizatorów imprez czy kultural-
nych wydarzeń. Cóż, jako jedyny dys-
ponuje salą widowiskową, co zawsze 
gwarantuje mu zapis o współorgani-
zacji. Tym razem jednak nie chodzi  
o przesadę – ta może co najwyżej być 
przykra dla tych, którzy naprawdę 
przy zorganizowaniu czegoś się na-
pracowali. Tym razem sprawa jest po-
ważniejsza, bo chodzi o nieprawdę. 

Prawda o wystawie IPN

Pierwszą wystawę, przygotowa-
ną przez warszawski oddział Biura 
Edukacji Publicznej Instytutu Pamię-
ci Narodowej, podobnie jak następne, 
pokazano w naszym mieście dzięki 
prezydentowi Wardzińskiemu. Wielo-
krotnie podkreślali to w swoich wypo-

wiedziach pracownicy IPN, goszczący 
w naszym mieście: Jacek Pawłowicz, 
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabu-
szewski, ówczesny prezes Instytutu 
prof. Leon Kieres. Niedługo po obję-
ciu urzędu prezydent otrzymał pismo,  
z którego dowiedział się, że Instytu-

towi mimo licznych starań nie udało 
się pokazać w Ciechanowie żadnej 
ze swoich wystaw. W. Wardziński 
od razu zaprosił do naszego mia-
sta pracowników IPN z ekspozycją 
„Zwyczajny resort. Ludzie i metody 
Bezpieki 1944-56”. Wystawa zosta-
ła pokazana zimą 2004 roku. Wobec 
odmowy dyrektora CKiSz, po ustale-
niach Urzędu Miasta z ks. probosz-
czem Zbigniewem Adamkowskim, 
stanęła w Domu Parafialnym „Kato-
lik”. Następne, po sukcesie pierwszej, 
udało się już wystawić w „Galerii C”, 
do czego przyczynił się Marek Zalew-
ski. Koszty za każdym razem ponosił 
Urząd Miasta. Współpraca z Biurem 
Edukacji Publicznej zaowocowała 
przez ostatnich 6 lat również konfe-
rencjami i szkoleniami dla nauczycie-
li, a 28 czerwca to w Ciechanowie hi-
storyczną inscenizacją pod ratuszem 
zakończy się IPN-owski Rajd Szla-
kiem Żołnierzy Wyklętych.

To jest prawda o pierwszej wy-
stawie IPN w Ciechanowie. Łatwa 
do udowodnienia, wystarczy sięgnąć 
po prasowe artykuły ze stycznia 2004 
roku, a i pamięć ludzka nie jest tak 
krótka, jak się niektórym zdaje.

Ewa Blankiewicz

Pierwsza wystawa IPN-u w Domu Parafialnym ,,Katolik”
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Do tej pory osoba zamierzają-
ca prowadzić działalność gospodar-
czą lub wnioskująca o zmianę wpisu  
w ewidencji działalności gospodar-
czej była zobowiązana do złożenia 
dokumentów w 4 urzędach: w Urzę-
dzie Miasta, Urzędzie Skarbowym, 
Urzędzie Statystycznym oraz w ZUS-
ie lub KRUS-ie. Teraz przedsiębiorcy 
nie muszą już tracić czasu na wizyty 
w wielu instytucjach. Mogą załatwić 
sprawę w „jednym okienku”. W cie-
chanowskim Urzędzie Miasta mieści 
się ono w Biurze Obsługi Interesanta 
przy ul. Wodnej. Takiee rozwiązanie 
znacznie skraca czas wizyt w różnego 
typu urzędach. Jest to zarazem krok 
do wdrożenia instytucji „zero okien-
ka”, która ma zacząć obowiązywać 
od połowy 2011 roku, wtedy zacznie 
obowiązywać elektroniczne rejestro-
wanie się przedsiębiorcy w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, którą będzie prowadził 
minister właściwy do spraw gospo-
darki.

Kulisy „jednego okienka”
Już pierwsze dni funkcjonowa-

nia nowego obiegu dokumentów po-
kazały, że przydały się wcześniejsze 
konsultacje Urzędu Miasta z przed-
stawicielemi ZUS-u/KRUS-u, Urzę-
du Skarbowego i Statystycznego, po-
nieważ zharmonizowanie wymagań  
4 instytucji co do danych zawartych 
we wnioskach nie jest rzeczą łatwą.

„Jedno okienko” to dla pracow-
ników ratusza kolejne nowe zadanie. 
Weryfikacja wniosków przedsiębior-
ców, kopiowanie szeregu załączników 
i przekazywanie kompletu dokumen-
tacji spoczywa odtąd na pracownikach 
Wydziału Działalności Gospodarczej. 
Warto przypomnieć, że od wrze-
śnia ubiegłego roku można zawie-
szać działalność gospodarczą na max.  
24 miesiące. Stosowne zaświadczenia 
o tym fakcie a także zaświadczenia  

„Jedno okienko” w praktyce
31 marca weszły w życie znowelizowane ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej oraz Prawo działalności gospodarczej.  
Na podstawie zmienionych regulacji prawnych długo oczekiwane 
przez przedsiębiorców „jedno okienko” stało się faktem.

o wznowieniu zawie-
szonej działalności 
można uzyskać w tym 
wydziale.

Niedoskonałości…
W niektórych przy-

padkach „jedno okien-
ko” nie wystarczy, 
aby załatwić wszel-
kie zmiany związane  
z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. 
Ten fakt należy oce-
nić jako niedoskona-
łość nowego systemu 
obsługi przedsiębior-
ców. Chodzi przede 
wszystkim o kwestie związane z ubez-
pieczeniami społecznymi i sprawy re-
alizowane przez służby skarbowe.  
W przypadku ubezpieczeń społecz-
nych na przedsiębiorcy spoczywa obo-
wiązek złożenia bezpośrednio w ZUS-ie  
(w zależności od sytuacji) druków 
oznaczonych symbolami ZUS ZUA, 
ZUS ZZA i ZUS ZCNA w terminie  
7 dni od daty rozpoczęcia działalności 
lub od daty zmiany danych objętych do-
tychczasowym wpisem. W przypadku 
służb skarbowych VATowcy powinni 
zgłosić się do Urzędu Skarbowego w 
celu wypełnienia druku VAT-R. Druk 
ten należy złożyć najpóźniej w dniu do-
konania transakcji powodującej powsta-
nie obowiązku podatkowego. Wskazane 
jest, aby przedsiębiorcy zgłaszali się w 
tych sprawach odpowiednio wcześniej, 
aby uniknąć ewentualnych perturbacji. 
W przypadku przedsiębiorców tworzą-
cych spółki cywilne niezbędne będzie 
przedłożenie umów spółek i oświadczeń  

o działalności gospodarczej nie póź-
niej niż w terminie 7 dni od dnia,  
w którym nastąpiła zmiana danych figu-
rujących w dotychczasowej ewidencji.

Przedsiębiorcy ze spółek cywil-
nych powinni zgłosić się po otrzyma-
niu z Urzędu Miasta zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej do Urzędu Statystycznego 
w celu nadania numeru REGON spół-
ce cywilnej.

…i lepsze rozwiązania
Znowelizowane ustawy zawie-

rają również inne, korzystniejsze od 
dotychczasowych, zasady podejmo-
wania i wykonywania działalności go-
spodarczej. Po pierwsze, działalność 
można podjąć już w dniu zgłoszenia 
tego faktu do Urzędu Miasta niezależ-
nie od tego, czy Urząd dokonał wpisu 
do ewidencji i wydał przedsiębiorcy 
zaświadczenie. Po drugie, zgłosze-
nia o zmianie wpisu nie podlegają już 

opłacie w wysokości 50 zł. Po trzecie, 
sprecyzowano zasady kontroli przed-
siębiorców. Warto tutaj zaznaczyć, 
że w odniesieniu do mikroprzedsię-
biorców (do 9 zatrudnionych osób) 
kontrola w skali roku nie będzie mo-
gła trwać dłużej niż 12 dni roboczych,  
u małych przedsiębiorców (do 49 za-
trudnionych) – nie dłużej niż 18 dni,  
u średnich (do 249 zatrudnionych)  
– nie dłużej niż 24 dni, a w odniesie-
niu do pozostałych 48 dni.

Pamiętaj o zmianie PKD
Wszystkim przedsiębiorcom, któ-

rzy uzyskali wpis lub jego zmianę 
przed 2008 r.  przypominamy, że po-
cząwszy od 2008 r. obowiązuje nowa 
Polska Klasyfikacja Działalności tzw. 
PKD 2007. Przepisy przewidują po-
sługiwanie się starymi kodami dzia-
łalności wprowadzonymi przez PKD 
2004 jedynie do 31 grudnia bieżącego 
roku. W związku z tym zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych  prze-
klasyfikowaniem swojej działalności 
już teraz do „jednego okienka”, tak 
aby pod koniec roku nie tracić czasu 
w kolejkach. Przeklasyfikowanie jest 
bezpłatne. Do tej pory na około 4 tys. 
przedsiębiorców  zarejestrowanych  
w ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Prezydenta Mia-
sta z przeklasyfikowania skorzystało 
jedynie około 600 przedsiębiorców. 
Jeśli wszyscy będą odkładać przekla-
syfikowanie na ostatni kwartał roku, 
kolejki będą nieuniknione. 

Szczegółowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta 
przy ul. Wodnej 1 w Wydziale Dzia-
łalności Gospodarczej osobiście lub 
telefonicznie (674 92 09; 674  92 35), 
na stronie internetowej www.um.cie-
chanow.pl w zakładce „Poradnik in-
teresanta”.

Andrzej Bogucki
kierownik

Wydziału Działalności Gospodarczej UM

Patrol szkolny czuwa
Rodzice, powierzając szkole swoje dzieci 

na kilka godzin dziennie liczą, że będą one tam 
bezpieczne, chronione przed agresją, że nie bę-
dzie miał do nich dostępu żaden diler narkoty-
ków. Mając to na uwadze w październiku ubie-
głego roku Straż Miejska zainicjowała program 
profilaktyczno-prewencyjny ,,Patrol szkolny”. 
– Pierwsze wyniki akcji są zadowalające. Co-
raz rzadziej ujawniamy przypadki bójek czy 
spożywanie alkoholu. Najczęstszym wykrocze-
niem jest wagarowanie choć niejednokrotnie  
w rozmowach z pedagogami okazuje się, że 
uczniowie spóźniają się na zajęcia. Akcja jest 
pożyteczna, trzeba ją kontynuować – relacjonu-
je Krzysztof Matuszewski, komendant Straży 
Miejskiej. ,,Patrol” trwa od października 2008 
do czerwca tego roku. Program realizowany jest 
w V etapach. Jeśli zajdzie potrzeba może zostać 
przedłużony do VIII. Nadzorem objęte zostały: 
Miejski Zespół Szkół Nr 1 i 2; Szkoła Podstawowa  
Nr 4, 5 i 6; Gimnazjum Nr 1 i 3; Zespół Szkół 
Nr 1, 2 i 3; I Liceum Ogólnokształcące; Zespół 
Szkół Budowlanych oraz najbliższe otoczenie 
placówek. 

Akcja ,,Spokojna noc”
W okresie od 24 kwietnia do 24 maja 

Straż Miejska oraz Sekcja Prewencji KPP  
w Ciechanowie przeprowadza akcję ,,Spokoj-
na noc”. Strażnicy i policjanci chcą zapobiec 
nocnym ekscesom: dewastowaniu mienia pu-
blicznego i prywatnego, zakłócaniu spokoju  
i ciszy nocnej, rozbojom oraz  spożywaniu 
napojów alkoholowych w miejscach publicz-
nych – W każdy poniedziałek strażnicy miej-
scy i pracownicy Wydziału Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska przeprowadzają 
kontrole na terenie miasta. Poodwracane albo 
zabazgrane  znaki, połamane ławki czy po-
wyrywane kosze to efekt nocnych przemar-
szów nie zawsze trzeźwej młodzieży. Patrole  
w ramach tej akcji mają za zadanie eliminowa-
nie takich zjawisk – relacjonuje Krzysztof Ma-
tuszewski, komendant Straży Miejskiej. Połą-
czone umundurowane patrole Policji i Straży 
Miejskiej kontrolować będą rejony dyskotek, 
pubów i barów, a także miejsca wytypowane 
dzięki zgłoszeniom mieszkańców.

                               P.H.

Akcje Straży Miejskiej
Rusza konkurs  

na najładniejszą posesję
Zachęcamy do udziału w konkursie na najładniejszą 

posesję ogłoszonym po raz 11. przez prezydenta Ciecha-
nowa. Wnioski można składać do 15 sierpnia. Konkurs 
odbywa się w 4. kategoriach: budynki mieszkalne wie-
lorodzinne, budynki jednorodzinne, obiekty użyteczno-
ści publicznej oraz balkony. Komisja konkursowa doko-
na oceny biorąc pod uwagę: ogólne wrażenia estetyczne 
„odbierane z ulicy”, różnorodność gatunkową nasadzeń, 
kompozycję architektoniczną, oryginalność i pomysło-
wość. Łączna pula nagród to 1800 zł. Szczegółowy re-
gulamin na stronie internetowej www.um.ciechanow.pl  
w zakładce Urząd Miasta/Regulaminy i przepisy. In-
formacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta, tel. (023) 674 92 83.                    red.

Przedsiębiorców zapraszamy do stanowiska nr 5 w Biurze 
Obsługi Interesanta
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W 2001 roku została członkiem 
Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw 
Oświatowych. W 2002 roku uzyska-
ła stopień nauczyciela dyplomowa-
nego. Jest autorką realizowanego 
w przedszkolu programu profilakty-
ki wad postawy „Sprawne dziecko”. 
Jej praca z dziećmi nie jest dziełem 
przypadku. Już w szkole podstawo-
wej wiedziała, co chce robić w życiu. 
Klasa  humanistyczna w Liceum im. 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Anna Kłyszejko 

Z. Krasińskiego utwierdziła ją w tym 
przekonaniu. Zawód „przedszkolan-
ki” i kontakt z dziećmi to jej świa-
domy, przemyślany i konsekwentny 
wybór, który wynika też z wrażliwo-
ści na potrzeby innych, na przyrodę, 
literaturę, malarstwo, muzykę. Jest  
szczęśliwa, że może zajmować się za-
wodowo tym, co lubi, co sprawia jej 
ogromną radość i satysfakcję.

red.

A. Kłyszejko o swojej pracy zawodowej
Lubię kontakt z dziećmi, ponieważ… kocham ich spontaniczną radość, 
szczerość w wyrażaniu emocji, naiwne spojrzenie na świat i niezwykłą, po-
znawczą ciekawość. Lubię obserwować ich rozwój i nabywane umiejęt-
ności, uczestniczyć w ich przeżyciach, doświadczeniach i twórczych dzia-
łaniach. Uważam, że w pracy z wychowankiem nie wolno zapominać, że 
dziecko jest małym człowiekiem, który podobnie jak dorosły oczekuje od nas 
szacunku, zrozumienia i akceptacji. Nie wolno dopuścić do sytuacji, żeby 
straciło do nas zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciel wychowaw-
ca powinien być przewodnikiem i przyjacielem każdego dziecka powierzo-
nego jego opiece. Powinien zawsze być „blisko” swoich wychowanków, żeby 
dobrze ich poznać, a w trudnych sytuacjach wspierać i pomagać w indywidu-
alnym rozwoju każdego z nich.
Boli mnie… bezduszność urzędników państwowych na szczeblu 
ministerialnym, którzy prowadząc gry polityczne m.in. o reformę oświaty nie 
biorą pod uwagę realnych warunków szkół oraz potrzeb psychofizycznych 
5-6 letniego dziecka. Nie słuchają głosów psychologów, pedagogów  
i protestujących rodziców, zaniepokojonych przyszłością swoich dzieci. 
Bardzo żałuję, że w przyszłości nie będę mogła wykorzystać mojej wiedzy  
i doświadczenia w pracy z dziećmi 6-letnimi. Jeśli chodzi o bezpośredni obszar 
mojej pracy największą bolączką są ograniczenia lokalowe na realizację 
wszystkich zaplanowanych projektów edukacyjnych, zajęć rozwijających 
różnorodne zainteresowania dzieci: teatralne, komputerowe, naukowe, 
plastyczne, taneczne.
Niepokoi mnie również… niska świadomość i błędy wychowawcze 
popełniane przez rodziców (brak czasu dla dziecka, niekonsekwencja, 
zaspokajanie różnych zachcianek dziecka, jako rekompensata nieobecności 
rodzica w życiu dziecka), a także upadek etosu zawodu nauczyciela, który 
nie cieszy się już tak powszechnym szacunkiem, jak kiedyś.

Od 1981 roku pracuje jako nauczycielka w Miejskim Przed-
szkolu Nr 8 w Ciechanowie. Jest absolwentką Policealnego Studium 
Wychowania Przedszkolnego w Pułtusku. W czasie 28-letniej drogi 
zawodowej ukończyła studia licencjackie oraz uzupełniające magi-
sterskie na wydziale Pedagogiki w Wyższej Szkole Humanistycznej 
(obecnie Akademii Humanistycznej) im. A. Gieysztora w Pułtusku 
oraz podyplomowe studia o specjalności Gimnastyka Korekcyjna na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Polacy najsilniejsi w Mistrzostwach UE
19 i 20 marca w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8 od-

były się 37. Młodzieżowe Mistrzostwa Unii Europejskiej w Podnoszeniu Cię-
żarów. O najwyższe sportowe laury walczyło 62 zawodników i zawodniczek  
z 10 krajów Europy: Hiszpanii, Grecji, Francji, Łotwy, Litwy, Czech, Irlandii, 
Wielkiej Brytanii, Austrii i Polski. To były wielkie emocje. Najwięcej medali 
zdobyli reprezentanci Polski – 24 złote, 14 srebrnych, 1 brązowy. Wśród najlep-
szych znalazł się ciechanowianin Dariusz Duda z Mazovii, który zdobył złoto  
w kategorii wagowej powyżej 105 kg. 

Zawodnicy Matsogi wywalczyli awans do Mistrzostw Polski 
W dniach 27-29 marca w zawodach o Grand Prix Seniorów i Młodzieżow-

ców w Kłobucku  zaprezentowała się ekipa LKS Matsogi Ciechanów. Magda-
lena Kosobudzka (AWF Wrocław) i Ilona Omiecińska (AWF Warszawa) zdo-
były złote medale w walkach w swoich kategoriach wagowych. W konkurencji 
technik specjalnych tryumfował Piotr Pełka (AWF Gdańsk). Paweł Szwejkow-
ski wywalczył srebro w konkurencji układów formalnych stopni II Dan i brąz 
w walkach. W najlżejszej kategorii, do 54 kg, Kamil Czajkowski (Studium WF 
Ciechanów) był trzeci. W zawodach zmierzyło się ze sobą ok. 378 zawodników  
z 39 klubów. Drużyna Matsogi uplasowała się na trzecim miejscu w kraju. Pra-
wie wszyscy ciechanowianie zdobyli awans do Mistrzostw Polski.

Ciechanowscy pływacy potwierdzili dobrą formę w zawodach STO 
Już po raz 15, a w Ciechanowie 11 w dniach 27-29 marca na krytej pływalni 

„U-Ciecha” rozegrane zostały Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego. Uczestniczyło w nich 57 szkół. Nasze miasto 
reprezentowały dwie drużyny. Dobrze spisali się młodzi pływacy ze Społeczne-
go Gimnazjum, którzy w klasyfikacji końcowej zajęli drugie miejsce. Ich młodsi 
koledzy i koleżanki ze Szkoły Podstawowej byli czwarci. Organizatorami im-
prezy byli: STO, MOSiR oraz klub pływacki „Orka”. Medale ufundował Urząd 
Miasta Ciechanów. 

Promyk wicemistrzem Mazowsza
4 kwietnia odbyły się w hali sportowej MOSiR odbyły się Otwarte Mistrzo-

stwa Mazowsza Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim.  
W turnieju wystartowało 130 zawodników i zawodniczek z 17 klubów. Ciecha-
nów reprezentowany był przez13 zawodników TKKF Promyk, którzy w klasyfi-
kacji drużynowej wywalczyli II miejsce. Najlepszy okazał się klub z Warszawy 
UKS G-8 Bielany, trzecie miejsce zajął SKS Start Olsztyn.

Sukces kolarzy Juranda

18 i 19 kwietnia obfitował w sportowe emocje za sprawą przeprowadzonej 
w Ciechanowie I rundy Pucharu Polski w kolarstwie szosowym. W kategorii 
juniorów młodszych zawodnik MKS Jurand Mateusz Chyliński zajął 8 miejsce  
w jeździe indywidualnej na czas, a w wyścigu ze startu wspólnego na dystansie 
85 km był trzeci. Duży sukces odniósł też inny wychowanek Juranda – Łukasz 
Wiśniowski (obecnie uczeń SMS w Toruniu). Wśród juniorów Łukasz wywal-
czył 2 miejsce w jeździe indywidualnej na dystansie 19 km i pierwsze w wyścigu 
ze startu wspólnego na dystansie 114 km.        red.
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Krzysztof Penderecki żywiołowo poprowadził Sinfo-
niettę Cracovię

Słuchacze oklaskują mistrza...

Od lewej: Agnieszka Obst i Anna Krawczuk

Cytat miesiąca
Wystąpienie radnego Pawła Rabczewskiego w odpowiedzi na pismo 

Zarządu Powiatu dotyczące wyrażenia przez Radę opinii o odwołaniu S. 
Kęsika z funkcji dyrektora CKiSz. – Wszyscy powinniśmy czuć się urażeni, 
że nie szanuje się pracy jednego z naszych radnych, bo przecież każdy z nas 
też może znaleźć się w podobnej sytuacji.  

Zespół smyczkowy zali-
czany do czołówki polskich  
i europejskich orkiestr ka-
meralnych jest dobrze znany 
ciechanowskiej publiczności. 
Wystarczy wspomnieć występ 
z Kają Danczowską (czerwiec 
2004) oraz dwa koncerty: pod 
batutą Jerzego Maksymiu-
ka (sierpień 2008) i Roberta 
Kabary (listopad 2008). Tym 
razem naszym tłumnie okla-
skiwanym wirtuozom towa-
rzyszył światowej sławy kom-
pozytor i dyrygent Krzysztof 
Penderecki. W programie znalazły 
się dzieła mistrza – Agnus Dei i Cha-
conne z Polskiego Requiem, koncert 
na orkiestrę Grażyny Bacewicz oraz 
Souvenir de Florence op. 70 Piotra 
Czajkowskiego. 

Penderecki w Ciechanowie 

Koncert sfinansowany przez pre-
zydenta Ciechanowa i Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego zbiegł się 
z czwartą rocznicą śmierci papieża 
Jana Pawła II i doskonale wpisał się 
 w wielkopostną zadumę.           K.D.

Takich tłumów fara dawno nie widziała. – Wspaniały repertu-
ar i znakomite wykonanie – to najczęściej powtarzane opinie wy-
powiadane przez sympatyków muzyki poważnej, którzy 5 kwiet-
nia wysłuchali koncertu Sinfonietty Cracovii poprowadzonej przez 
Krzysztofa Pendereckiego.

Portretowe plakaty

Leszek Żebrowski ukończył Li-
ceum Sztuk Plastycznych w Szcze-
cinie, a następnie Wydział Projek-
towania Graficznego w Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku. Ma za sobą udział w około 70. 
wystawach indywidualnych i zbio-
rowych w kraju oraz za zagranicą.  
Na co dzień prowadzi pracownię pla-
katui ilustracji w Wyższej Szkole Sztu-
ki Użytkowej w Szczecinie. Zajmuje 
się rysunkiem, malarstwem, grafiką 

Plakaty teatralne prof. Leszka Że-
browskiego stały się tematem wystawy 
otwartej 3 kwietnia w Galerii „C”. Au-
tor zaprezentowanych prac nie był obec-
ny na wernisażu. Jego bogaty dorobek 
artystyczny przybliżył otwierający eks-
pozycję Marek Zalewski. 

Wśród projektów z dziedziny kul-
tury, rekomendowanych do wspar-
cia finansowego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego obok remontu zabyt-
kowego ratusza (4,2 mln zł dofinanso-
wania z UE) znalazła się rewitalizacja 
Zamku Książąt Ciechanowskich. Za-
rząd Województwa Mazowieckiego 
rezerwuje na nią 8,3 mln zł. – Bardzo 
się cieszę, że starania Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej i nasze wsparcie dla 

Dobre wieści  
w sprawie rewitalizacji zamku

tego zamierzenia w końcu prowadzą 
do szczęśliwego finału. Mamy za sobą 
niepotrzebny spór i korzystny osta-
teczny werdykt sądu administracyjne-
go, który mówi o rażącym naruszeniu 
prawa przez konserwatora zabytków, 
a z drugiej strony jesteśmy w tym sa-
mym miejscu. Poddaję to pod rozwa-
gę tym, którzy na 2 lata zablokowali 
nasze marzenia o ożywieniu zamku 
– skomentował prezydent Waldemar 
Wardziński.

E.B.

Pieśni przeplatały instrumentalne 
opracowania polskiej muzyki religij-
nej ze średniowiecznych rękopisów. 

7 kwietnia w nastrój wielkopostny wprowadził słuchaczy „Kon-
cert pieśni pasyjnych” z XVI-wiecznych kancjonałów polskich  
w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej DEKAMERON, zorganizo-
wany przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Zamyślenie nad męką pańską

Bogobojny wydźwięk utworów, sta-
ropolski język, dźwięk dawnych in-
strumentów wywołały klimat sprzed 

wieków. Zawdzięczamy 
go też kunsztowi wokalne-
mu Anny Krawczuk. Wtó-
rowały i akompaniowały 
jej Agnieszka Obst (fidel)  
i Anna Czechakówna (or-
ganetto, szpinet). Pieśni,  
w których wielkopostny żal 
i cierpienie przeplatały się  
z nadzieją na zmartwych-
wstanie, uzmysłowiły słu-
chaczom ogromny wpływ 
wiary na twórczość ówcze-
snych poetów i muzyków.

                        E.B.

artystyczną, projektowaniem wydaw-
niczym, realizowaniem scenografii 
oraz organizowaniem różnorodnych 
akcji plastycznych. W nurcie plakatu 
zaliczany jest do portrecistów, bo na 
afiszach umieszcza twarze bohaterów 
sztuk. Zgodnie z sugestią artysty jego 
plakatów nie należy oglądać szybko, 
jak reklamę, lecz powoli. Tak by zna-
leźć czas na refleksję. Wystawa będzie 
czynna do 4 maja.                        K.D.       

Regulamin konkursu na stronie www.maratonbiblijny-ciechanow.pl oraz  
www.um.ciechanow.pl


