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6 grudnia na parkingu przed krytą pły-
walnią znów pojawili się Mikołaje na mo-
tocyklach. Kawalkada przejechała ulicami 
miasta w kierunku szpitala. Chore dzieci 
przebywające na oddziałach dostały upo-
minki, przekazane przez Prezydenta Mia-
sta Ciechanów i innych darczyńców. Miko-
łajkową akcję po raz drugi zorganizowało 
Stowarzyszenie Psychoart we współpracy  
z członkami Klubu Motocyklowego „Wolny 
Wydech” i pracownikami Urzędu Miasta.                                                         

red.

Mikołaje 
na motocyklach

Prace na ulicy budowanej wzdłuż Łydyni postępują bardzo szybko

Koncert noworoczny z Eleni
Prezydent Ciechanowa 2 stycznia o godz. 19.00 zaprasza  

do kościoła św. Piotra na koncert noworoczny. Posłuchamy naj-
piękniejszych polskich kolęd w wykonaniu znanej piosenkarki Ele-
ni. Wstęp bezpłatny.

Wystarczyło kilka chłodnych dni i udało się zamrozić taflę 
sztucznego lodowiska przed halą sportową przy ul. 17 Stycz-
nia 60. Miejska „ślizgawka” ruszyła 16 grudnia. Lodowisko jest 
czynne codziennie w godz. 9.00 – 21.00 z przerwami technicz-
nym na konserwację tafli. Bilet na lodowisko kosztuje 5 zł, ulgo-
wy – 2,50 zł, wypożyczenie łyżew – 6 zł.                             red.

10 stycznia po raz 18. w całej Polsce zagra Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Tak jak w ubiegłym roku wolonta-
riusze będą zbierać pieniądze na doposażenie klinik onkologii 
dziecięcej. W Ciechanowie oprócz występów i aukcji przez cały 
dzień prowadzona będzie kwesta. Finał odbędzie się przed halą 
sportową przy ul. 17 Stycznia. Wieczorem puszczone zosta-
nie „Światełko do Nieba”. Lokalny sztab Orkiestry mieści się  
w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Studio” przy 
ul. Pułtuskiej 20. 

Ciechanowianie 
ofiarowali ponad  
3,5 tony żywności

Zapraszamy 
na lodowisko

Waldemar Wardziński
Prezydent

Miasta Ciechanów

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

ciepła, spokoju, rodzinnej atmosfery, 
życzliwości

oraz
nadziei na kolejny dobry rok

życzą
      Tomasz Grembowicz 

Przewodniczący
  Rady Miasta Ciechanów 

18 finał Wielkiej Orkiestry

Zakończyła się szósta Świąteczna Zbiórka 
Żywności, zorganizowana przez Urząd Miasta  
i organizacje pozarządowe. W dniach 4 i 5 grud-
nia w 6 największych sklepach naszego miasta 
wolontariusze zebrali 3518 kg artykułów spo-
żywczych. Dary podzielone na 399 paczek tra-
fiły do rodzin najbardziej potrzebujących po-
mocy.                                                         

         red. 
Więcej na str. 2



Przeciwko narkotykom 
„Spójrz mu w oczy” to cykl spotkań o tematyce antynarkotykowej odbywają-

cych się w ostatni piątek miesiąca, których współorganizatorem jest Urząd Mia-
sta. 20 listopada w kościele św. Franciszka z Asyżu gościł ojciec Ryszard Sie-
rański, założyciel Wspólnoty Dobrego Pasterza, która pracuje z młodymi ludźmi 
mającymi problemy z narkotykami. 20 grudnia o godz. 20.00 w Domu Parafial-
nym „Katolik” młodzież spotka się ze Janem Budziaszkiem, świeckim rekolek-
cjonistą i perkusistą Skaldów.

90 lat PCK 
Na co dzień Polski Czerwony Krzyż zajmuje się promowaniem honorowe-

go krwiodawstwa. Organizacja prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
i pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 2 grudnia  
w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ciechanowski Zarząd Rejonowy 
PCK obchodził 90-lecie. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, samo-
rządowcy, opiekunowie szkolnych kół oraz działacze. Honorowym krwiodaw-
com wręczono odznaczenia resortowe Ministerstwa Zdrowia, medale zasłużo-
nych oraz odznaki PCK. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Stanisław Zawadzki, 
który oddał 55 litrów krwi i Zbigniew Gołąb – 35 litrów krwi. 

Podsumowanie programu „Szansa na lepsze jutro”
5 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił uczestników progra-

mu „Szansa na lepsze jutro” na mikołajkowe spotkanie, które odbyło się w za-
jeździe „Tur” w Niestumiu. W projekcie wzięły udział 34 osoby bezrobotne lub 
nieaktywne zawodowo. Dodatkowo wsparcia udzielono 83 członkom ich rodzin.  
W porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano zajęcia doradz-
twa zawodowego. Kolejnym etapem były warsztaty, dzięki którym klienci MOPS 
pogłębiali umiejętności interpersonalne oraz poznali podstawowe zagadnienia  
z zakresu prawa pracy i przedsiębiorczości. Wielomiesięczną naukę uwieńczyły 
kursy zawodowe.    

Przegląd Piosenki Turystycznej
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 7 grud-

nia zorganizował w Centrum Kultury i Sztuki XI Regionalny Przegląd Pio-
senki Turystycznej. W konkursie zaprezentowały się dzieci i młodzież szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskie-
go, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego i żuromińskiego.  
Po wysłuchaniu 24 występów w kategorii „solista” i „zespół” jury wyłoniło zwy-
cięzców. Wśród solistów pierwsze nagrody wyśpiewali: Mateusz Jankowski  
(SP Nr 5 w Ciechanowie) i Aneta Rzewnicka (Gimnazjum Nr 3 w Pułtusku). 
Wśród zespołów tryumfowali: „Rozśpiewana 7” (SP Nr 7 w Ciechanowie)  
i „Wikt” (Publiczne Gimnazjum w Winnicy). Nagrodę Grand Prix za najlepszą 
prezentację otrzymał zespół „Wikt”. Upominki dla uczestników przeglądu sfi-
nansował Prezydent Miasta Ciechanów. 

Wigilia dla samotnych i potrzebujących
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 22 grudnia zaprosił osoby samotne, 

bezdomne i potrzebujące wsparcia na wigilię do restauracji Hotelu Olimpijskie-
go. Podopieczni Ośrodka otrzymali paczki świąteczne. W spotkaniu opłatkowym 
wzięły udział władze miasta. 
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Autobusy w święta i Nowy Rok
24 grudnia – linia 0 kursuje cały dzień zgodnie z rozkładem jazdy w dni powsze-
dnie, pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy w dni powszednie do godz. 
19.00.
25 grudnia – linie 0, 3 i 4 kursują według rozkładu świątecznego, linie 1, 2, 5, 6, 
8 i 13 kursują według rozkładu świątecznego do godz. 14.30.
26 grudnia – komunikacja miejska kursuje według świątecznego rozkładu jazdy.
31 grudnia – linia 0 kursuje cały dzień zgodnie z rozkładem jazdy w dni powsze-
dnie, pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładem jazdy w dni powszednie do godz. 
20.30.
1 stycznia – linie 0, 2, 3 i 4 kursują według świątecznego rozkładu jazdy, pozostałe 
linie nie kursują.

Panu 

Zenonowi Stańczakowi
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński 
Prezydent Miasta Ciechanów

Panu 

Zenonowi Stańczakowi
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają

Radni Rady Miasta Ciechanów

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
podaje do publicznej wiadomości,

że od 1 grudnia 2009 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60B został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do wynajmu położonych na terenie targowicy 
miejskiej w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28. Kontakt tel. (23) 674 92 50 
lub 674 92 27.

Korekty w rozkładzie jazdy ZKM 
W oparciu o badania potoków pasażerskich oraz uzgodnienia z Urzędem 

Miasta Ciechanów i Urzędem Gminy Ciechanów Zakład Komunikacji Miejskiej 
wprowadził redukcję kursów autobusów w dni robocze. Likwidacji uległy na-
stępujące kursy: Linia 1 – zjazd z Pl. Jana Pawła II, godz. 20.10; Linia 2 – zjazd 
z Pętli Kargoszyńska, godz. 21.05; Linia 3 – z Pęchcina, godz.15.45;  Linia 4  
– zjazd z Pętli Szpital, godz.21.24; Linia 6 – wyjazd z Leśnej Pętli, godz. 6.24 
i zjazd z 11 Pułku Ułanów Legionowych Sąd, godz. 21.07; Linia 8 – zjazd  
z 17 Stycznia TKKF, godz. 20.08; Linia 10 – zjazd z 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych Sąd,  godz. 19.45. Wprowadzona została też zmiana trasy kursu dodatko-
wego do Zakładów Bauer –  wyjazd Szwanke 10, godz. 6.27: Armii Krajowej, 
Batalionów Chłopskich, Aleksandrówka, Pułtuska MZS Nr 1, Pułtuska Osiedle  
i dalej bez zmian. Szczegóły na stronie internetowej www.zkmciechanow.pl, pod 
numerem telefonu (23) 672 23 06 oraz na tabliczkach rozkładowych przystan-
ków komunikacji miejskiej.

Ciechanowianie ofiarowali ponad 3,5 ton żywności
Zakończyła się szó-

sta Świąteczna Zbiór-
ka Żywności, zorga-
nizowana przez Urząd 
Miasta i ciechanowskie 
organizacje pozarzą-
dowe. W dniach 4 i 5 
grudnia w 6 najwięk-
szych sklepach nasze-
go miasta (dwa sklepy 
Biedronka, oba obiekty 
Carrefour, Przy Farze, 
Twój Sklep) wolonta-
riusze zbierali artykuły 
żywnościowe dla mniej 
zamożnych ciechanow-
skich rodzin. Zebrano 
3518 kg artykułów spożywczych, m.in. cukru, mąki, oleju, konserw, słodyczy… 
Dary podzielone na 399 paczek trafiły do rodzin najbardziej potrzebujących pomo-
cy. Tegoroczna zbiórka nie odbyłaby się bez zaangażowania 150 wolontariuszy  
z 12 organizacji pozarządowych, m. in.: Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Do-
broczynności, Stowarzyszenia Rodzin „Serce Matki”, Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem, Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Stowarzyszenia Diabety-
ków, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Polskiego Towarzystwa 
ADHD, „Amazonek” i Akcji Katolickiej. 

Potrzebujesz pomocy, przyjdź
Od 4 stycznia w siedzibie Biura Rozwiązywania Problemów Uzależnień ru-

sza punkt konsultacyjny Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotyczne-
go KARAN. Punkt będzie czynny w każdy wtorek od godz. 14.00 do 17.00.  
W ośrodku będą prowadzone warsztaty dla szkół, konsultacje specjalistyczne dla 
uczniów i rodziców oraz grupa wsparcia dla rodziców dzieci zagrożonych uza-
leżnieniem i uzależnionych. 

W zbiórkę włączyła się młodzież, która bezinteresownie po-
święciła swój czas
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Roczny budżet
Na bieżące wydatki miejskich 

placówek oświatowych w minionym 
roku szkolnym gmina przeznaczy-
ła sumę blisko 32,3 mln zł. Prawie  
22 mln z tej kwoty to oświatowa część 
subwencji ogólnej, którą na utrzyma-
nie szkół zobowiązane było przeka-
zać państwo. Suma ta nie wystarczy-
ła na pokrycie potrzeb oświatowych, 
dlatego ponad 8,7 mln zł do utrzyma-
nia placówek oświatowych musiało 
dołożyć miasto. W oświatowym bu-
dżecie znalazł się też 1 mln zł dota-
cji celowych z budżetu państwa. Pra-
wie 1,2 mln zł to dochody pozyskane 
przez jednostki oświatowe. Pocho-
dziły one głównie z najmu pomiesz-
czeń oraz odpłatności za pobyt dzieci  
w przedszkolach. Sumę 120 tys. sta-
nowiły dochody z tytułu porozumień  
o współdziałaniu gmin.

Miejska oświata w liczbach
5 ciechanowskich szkół podstawowych, 4 gimnazja i 7 przedszkoli to placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Ciechanów. 

Ilu nauczycieli i ilu uczniów dzieli ze sobą trud przekazywania i zdobywania wiedzy? W jakich warunkach pracują? Jakie mają możliwości 
rozwijania predyspozycji i ile to wszystko kosztuje?

Co i za ile?
32,3 mln zł – suma ta została wy-

korzystana na bieżące potrzeby szkół, 
przedszkoli i świetlic szkolnych oraz 
ich obsługę, prowadzoną przez Zakład 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. Najwięk-
szą pozycję w wydatkach – 25,9 mln zł 
stanowiły uposażenia i tzw. pochodne 
od wynagrodzeń nauczycieli i innych 
pracowników oświaty. Wydatki poza-
płacowe kosztowały prawie 3,7 mln zł, 
obsługa administracyjno-ekonomicz-
na – ponad 1,3 mln zł. Na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne wydano po-
nad 2,1 mln zł. Z budżetu przekaza-
no blisko 1,2 mln zł dotacji dla nie-
publicznych szkół podstawowych  
i gimnazjów.

Dotacje celowe przeznaczone zo-
stały na dofinansowanie zakupu pod-
ręczników dla dzieci rozpoczynają-
cych naukę w „zerówkach” lub klasach 

I – III szkoły podstawowej, wypłatę 
stypendiów i zasiłków szkolnych dla 
uczniów z najuboższych rodzin, wypo-
sażenie szkolnych stołówek w przed-
szkolach. Zajęcia w-f na krytej pły-
walni kosztowały prawie 332 tys. zł. 
Gmina przeznaczyła blisko 340 tys. zł 
na dofinansowanie kosztów kształcenia 
pracodawcom, którzy zawarli umowę 
o pracę z młodocianymi pracownikami 
uczącymi się zawodu. Poniesiono rów-
nież koszty dowozu do szkół uczniów 
niepełnosprawnych i mieszkających 
daleko od placówek oświatowych.

Przewidywane wydatki na oświatę 
w bieżącym roku szkolnym 2009/2010 
mają wynieść blisko 34 mln zł.

Bezpieczeństwo w szkole
Na zapewnienie bezpiecznego po-

bytu uczniów w szkole ma wpływ wiele 
czynników. Nad dobrym stanem urzą-
dzeń i wyposażenia szkoły czuwa za-
trudniony przez ZOSiP inspektor bhp, 
który przeprowadza okresowe kontro-
le sprzętu. Stwierdzone zagrożenia są 
natychmiast usuwane. 
Pracownicy wszyst-
kich szkół zostali 
przeszkoleni w zakre-
sie ochrony przeciw-
pożarowej. Wszystkie 
placówki wyposażone 
są w monitoring wi-
zyjny. Kamery zain-
stalowane wewnątrz 
i na zewnątrz szkoły 
w wielu przypadkach 
umożliwiły szybką 
reakcję nauczycieli  
i wykrycie uczniów 

zakłócających porządek w szkole i de-
wastujących mienie. We wszystkich 
dostępnych dla uczniów komputerach 
zainstalowano programy chroniące 
uczniów przed dostępem do niepożą-
danych treści. Zatrudnieni w szkołach 
pedagodzy, oprócz zadań z zakresu 
profilaktyki ogólnej, szczególną opieką 
pedagogiczno-psychologiczną otacza-
ją dzieci i młodzież sprawiającą pro-
blemy wychowawcze. We wszystkich 
szkołach funkcjonują gabinety pomo-
cy medycznej, które udzielają doraź-
nej pomocy w drobnych urazach i przy 
złym samopoczuciu. W placówkach 
oświatowych prowadzono także zajęcia  
z zakresu udzielania pierwszej pomo-
cy. W SP Nr 4 i MZS Nr 1, położonych 
przy ruchliwych ulicach, zatrudnieni są 
strażnicy bezpiecznego przejścia przez 
drogę. Wdrożony w szkołach system 
kontroli frekwencji i postępów w na-
uce wspomaga programy profilaktyki  
i programy wychowawcze.

Na podstawie materiałów z ZOSiP
A.G.

Przedszkolne place zabaw mają coraz bogatsze wyposażenie

Modernizacje przedszkolnych i szkolnych kuchni to spory wyda-
tek z miejskiego budżetu

Przedszkola
W roku szkolnym 2009/2010 do 

samorządowych przedszkoli uczęsz-
cza 810 wychowanków, o 14 wię-
cej w stosunku do roku ubiegłego.  
W przedszkolach pozostało 15 wol-
nych miejsc.

Podstawówki
W tym roku szkolnym w 113 oddziałach uczy się 2742 dzieci, 

o 88 mniej niż w ubiegłym roku. Zmniejszono liczbę oddziałów 
ze 116 do 113. Do 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonują-
cych przy 4 szkołach podstawowych w ubiegłym roku szkolnym 
uczęszczało 297 pięcio- i sześciolatków. W tym roku szkolnym 
jest 10 oddziałów i 250 wychowanków.

Kadra
Malejąca liczba uczniów powoduje zmniejszanie się 

liczby zatrudnionych nauczycieli. Jeszcze w ubiegłym roku 
w szkołach nauczyciele pracowali na ponad 471 etatach,  
teraz na 462 etatach w pełnym i niepełnym wymiarze czasu 
pracy. Ponad 90% nauczycieli posiada wyższe wykształce-
nie, a 58% kadry zdobyło już stopień nauczyciela dyplomo-
wanego.

Gimnazja
W bieżącym roku uczy się tu 

1678 uczniów w 70 oddziałach.  
To o 106 uczniów i 4 odziały mniej 
niż w poprzednim roku.

Demografia
W 2007 i 2008 r. o 20% wzro-

sła liczba urodzeń. Jest nadzieja,  
że w niedługim czasie przybędzie 
uczniów w szkołach.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XL Sesji  
26 listopada 2009 r.

Nr 380/XL/2009 w sprawie odda-
nia nieruchomości zabudowanej 
pawilonem handlowym w użyt-
kowanie wieczyste w drodze bez-
przetargowej. 

Nr 381/XL/2009 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie bo-
nifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Cie-
chanowie w budynkach przy uli-
cach: Sienkiewicza 32 B, 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 14.

Nr 382/XL/2009 w sprawie doko-
nania zmian oraz ogłoszenia jed-
nolitego tekstu opłat za przewozy 
autobusami komunikacji miejskiej 
w Ciechanowie.

Nr 383/XL/2009 w sprawie 
uchwalenia rocznego programu 
współpracy Samorządu Miasta 
Ciechanów z podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku pu-
blicznego.

Nr 384/XL/2009 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2009 rok.

Nr 385/XL/2009 w sprawie regu-
laminu określającego zasady wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miej-
ską Ciechanów.

Nr 386/XL/2009 w sprawie prze-
kazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Warszawie 
skargi Edyty Wójcik reprezento-
wanej przez  pełnomocnika Elż-
bietę Zmudczyńską na uchwałę 
(stanowisko)  Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 27 maja 2009 r. wraz  
z odpowiedzią na skargę.

Nr 387/XL/2009 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 341/XXXVI/09 
Rady Miasta Ciechanów z dnia  
25 czerwca 2009 r. w sprawie 
udzielania stypendiów dla uczniów  
i studentów za wybitne osiągnięcia 
sportowe.

Nr 388/XL/2009 w sprawie roz-
patrzenia skargi Pana Ignacego 
J. Kołakowskiego na działalność 
Prezydenta Miasta.

Nr 389/XL/2009 uchylająca  
Uchwałę Nr 342/XXXVI/09 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 
25 czerwca 2009 roku w spra-
wie zaciągnięcia i zabezpieczenia 
długoterminowej pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje radnych

W myśl regulaminu, który wejdzie  
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
dokumentu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, wycho-
wawcy klas otrzymają dodatek w wy-
sokości 170 zł miesięcznie, zamiast 

dotychczasowych 70 zł. Opieku-
nowie stażu będą pobierać do-
datek w wysokości 50 zł. To  

Wyższe wynagrodzenia dla nauczycieli
Przyjęty uchwałą Rady Miasta regulamin wynagradzania nauczycieli określa nowe stawki do-

datków funkcyjnych dla wychowawców klas i opiekunów stażu. Projekt regulaminu uzgodniono  
z Powiatowym Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Pracowni-
ków Oświaty i Wychowania.

Agnieszka Bukowska zapytała o sytuację związaną z nabo-
rem dzieci do żłobka oraz o ilość uczniów w klasach szkół 
samorządowych. Chciała też wiedzieć, czy w tym roku 
będzie rozpatrywany projekt uchwały dotyczący zmiany  
w planie osiedla „Batalionów Chłopskich”. Radna podzię-
kowała zastępcy prezydenta Ewie Gładysz za dotychczaso-
wą aktywność w prowadzeniu tej sprawy.
Tomasz Kałużyński zapytał o różnicę poziomów pomię-
dzy pasami ruchu na remontowanym odcinku ul. Armii 
Krajowej w pobliżu ul. Płońskiej. 
Stanisław Kęsik interpelował w sprawie zmiany tablicy  
na postumencie Jana Pawła II. Zapytał, kiedy zostanie zwo-
łana Rada Programowa Gazety Samorządu Miasta Ciecha-
nów i czy jest szansa na darmowy internet w centrum lub 
innym punkcie miasta. Poprosił też o informację na temat 
stanu rozmów z handlowcami w sprawie dopuszczenia ru-
chu na ul. Warszawskiej. 
Krzysztof Łyziński zwrócił się z prośbą o utwardzenie 
ul. Gwiazdowicza. Do pilnych przyszłorocznych zadań 

remontowych radny zgłosił również ul. Sempołowskiej  
i Traugutta.
Wojciech Gesek przekazał wyrazy wdzięczności za 
uchwałę umożliwiającą udzielanie stypendiów najbardziej 
wyróżniającym się sportowcom. Radny postulował budo-
wę chodników w obrębie ulic: Broniewskiego – Wyspiań-
skiego, gdzie inwestycja prowadzona jest etapami. W. Ge-
sek przekazał, że mieszkańcy czekają na dalszy ciąg prac. 
Andrzej Czyżewski miał wątpliwość odnośnie wprowa-
dzenia nowej taryfy za wodę i ścieki. Radny wyjaśniał,  
że choć uchwała nie została podjęta, stawki wejdą w życie  
z mocy prawa z dniem 1 stycznia.  
Mariusz Stawicki chciał się dowiedzieć, czy w najbliż-
szym czasie planowany jest remont drogi krajowej nr 50. 
Radny sugerował, że jeśli będą prowadzone takie rozmowy 
z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, warto zastanowić 
się nad możliwością wygospodarowania pasa dla pojazdów 
jednośladowych. Byłoby to przedłużenie ścieżki rowero-
wej, która powstaje na ul. Armii Krajowej.  

Oprac. K.D.

o 20 zł więcej niż dotychczas. W regulaminie zwięk-
szono również wysokość funduszu na dodatki moty-
wacyjne dla nauczycieli z 2 do 3% planowanych wy-
nagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach oświatowych w danym roku budżeto-
wym. Nowy regulamin zawiera także bardziej czy-
telne zasady przyznawania dodatku funkcyjnego dla 
wicedyrektorów szkół w przypadku nieobecności dy-
rektorów szkół.                                                                                  

red.

                     

Główne objawy:
wysoka gorączka, złe ogólne samopoczucie, dreszcze, silne bóle mięśniowo-stawowe, kaszel,  

czasem ból gardła, katar, wymioty, biegunka.

Zapobieganie polega przede wszystkim na:
częstym i dokładnym myciu rąk ciepłą wodą i mydłem, • 
zasłanianiu ust i nosa chusteczką higieniczną podczas kichania i kaszlu (po użyciu chusteczkę • 
należy wyrzucić do kosza),
unikaniu dotykania rękoma oczu, nosa, ust,• 
ograniczaniu bliskiego kontaktu z osobami, które mają objawy grypopodobne,• 
unikaniu podawania rąk i całowania się przy powitaniu,• 
odpowiednim ubieraniu się (noszeniu nakrycia głowy, ciepłego i nieprzemakalnego obuwia, nie • 
przegrzewaniu się),
częstym wietrzeniu pomieszczeń.• 

UWAGA!
Grypy nie należy lekceważyć, bo często występują groźne dla zdrowia powikłania. W przypadku 

wystąpienia objawów grypowych należy skontaktować się z lekarzem, pozostać w domu i zastosować 
się ściśle do zaleceń lekarza.

                    Oprac.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Ciechanowie   

Jak bronić się przed grypą
Grypa jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirusy. Do zakażenia 

dochodzi drogą powietrzno-kropelkową (kichanie, kaszel) oraz poprzez 
bezpośredni kontakt z wydzielinami z dróg oddechowych osób zaka-
żonych (znajdującymi się na dłoniach lub powierzchniach w otoczeniu 
chorego).
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Oświata pod lupą
Ciechanowska oświata samo-

rządowa obejmuje swoim działa-
niem szkoły podstawowe, gimnazja 
oraz przedszkola i żłobek. Do placó-
wek, w których pracuje prawie 500 
nauczycieli uczęszcza ponad 5400 
dzieci i młodzieży. Corocznie gmi-
na miejska dokłada do otrzymywa-
nej subwencji oświatowej ponad  
8,7 mln zł. Każdego roku prowa-
dzone są kosztowne remonty popra-
wiające nie tylko stan techniczny, 
ale również estetykę użytkowanych 
obiektów. W ostatnim czasie odda-
no do użytku nowoczesne boiska 
przy Miejskim Zespole Szkól Nr 1, 
wybudowane w ramach rządowego 
programu Moje Boisko Orlik 2012. 
– Nasze szkoły świadczą wysokiej ja-
kości usługi edukacyjne: duża liczba 
zajęć pozalekcyjnych, klasy sporto-
we, gimnastyka korekcyjna, zwięk-
szona liczba godzin z języka obcego 
– wyliczał zastępca prezydenta Ce-
zary Chodkowski. 

Ewa Kaczyńska ubolewała,  
że w materiale przedstawiającym 
wyniki sprawdzianu szóstoklasi-
stów i gimnazjalistów nie uwzględ-
niono danych ze szkół społecznych. 
– Byłaby jakaś skala porównawcza. 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 
zwróciła uwagę na słabe wyniki eg-
zaminu gimnazjalnego z części przy-
rodniczo-matematycznej. – Mówię  
z naciskiem na matematykę, która 
od tego roku jest przedmiotem obo-
wiązkowym na maturze. Uczniowie 
albo nie kochają królowej nauk, albo 
mają z nią duże kłopoty. 

Stanisław Kęsik przypomniał, 
że poza celem czysto dydaktycz-
nym szkoły rozwijają u swoich 
podopiecznych talenty muzyczne  
i taneczne. Jako owocny przykład 
takiego działania radny podał Ze-
spół Muzyki Dawnej „Horrendus” 
w Gimnazjum Nr 3,  Ludowy Ze-
spół Artystyczny „Mały Ciechanów”  
w Szkole Podstawowej Nr 5 oraz 
chóry w Gimnazjum Nr 1 i 4.

Agnieszka Bukowska poruszy-
ła wątek 30-osobowych klas i ławek 
nieprzystosowanych do wzrostu dzie-
ci. Spostrzegła też, że samorząd dba  
o rozwój kultury fizycznej, ale prefe-
ruje piłkę nożną, zapominając o wa-
lorach lekkiej atletyki. Radna zapro-
ponowała, by w przyszłym budżecie 
zarezerwować więcej środków na 
przeciwdziałanie narkomanii wśród 
nieletnich.   

Zdzisław Dąbrowski podkreślał, 
że w większości miejskich szkół pra-
cują pasjonaci, ludzie zaangażowani 
całą duszą w edukację dzieci. – Jako 
Rada Miasta możemy mieć dobre sa-
mopoczucie, bo na ile nas stać, do-
finansowujemy podlegające nam 
szkoły. Osoby odpowiedzialne za po-

Radni dyskutowali o miejskiej oświacie

XL sesja Rady Miasta

Budżetowe przymiarki 
26 listopada na 40. sesji Rady Miasta omówiono funkcjonowanie miejskiej oświaty oraz wstępnie rozważano projekt budżetu na 2010 r. 

Radni uchwalili roczny program współpracy samorządu miasta z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zmienili 
ceny dobowego i trzydniowego biletu komunikacji miejskiej oraz podwyższyli zasadnicze wynagrodzenia dla nauczycieli. 

zyskiwanie środków z zewnątrz też 
nie zasypują gruszek w popiele. Wi-
dać, że nasze placówki są remonto-
wane, infrastruktura się powiększa,  
a dzieci mają dobre warunki do na-
uki. Radny był zdania, że nasilające 
się problemy emocjonalne i społecz-
ne u nastolatków wynikają z wyco-
fania się rodziny w procesie wycho-
wawczym. – Jeżeli rodzice siedzą 
przed plazmą i oglądają na okrągło 
sitcomy, a dziecko dostaje komputer 
i gry, to Święty Boże nie pomoże. Ile 
rodzin z Ciechanowa słucha razem 
muzyki, czynnie uprawia sport czy 
chociaż raz w roku jedzie do teatru?

Podobnego zdania był Mariusz 
Stawicki. – Inwestowanie w bazę, 
w infrastrukturę, to szalenie waż-
na rzecz, ale o wiele ważniejsze jest 
inwestowanie w młodych ludzi i na-
uczycieli. Nasi nauczyciele są coraz 
lepiej wykwalifikowani i zdobywają 
kolejne stopnie awansu. Radny prze-
konywał, że 1/3 środków z miejskie-
go budżetu kierowana na oświatę to 
nie dokładanie, tylko inwestowanie. 

Dyskusję podsumował C. Chod-
kowski. Zastępca prezydenta po-
informował, że od października  
w szkołach uruchomione zostały za-
jęcia pozalekcyjne. W miejskich ze-
społach szkół są realizowane 24 go-
dziny z matematyki, w gimnazjach 
20, a w szkołach podstawowych 
13. – Jeśli chodzi o dzieci niepełno-
sprawne, to w SP Nr 7 i Gimnazjum 
Nr 4 mamy 16 oddziałów integracyj-
nych. Oprócz nauczyciela głównego 
pracuje w nich tzw. nauczyciel wspo-
magający. Liczebność w takiej klasie 
wynosi od 15 do 20 dzieci. C. Chod-
kowski uspokajał, że problem ławek 
nieadekwatnych do wzrostu uczniów 
ma tendencję spadkową. – Wszyscy 
wiemy, że co godzinę dziecko w kla-
sach IV – VI zmienia salę lekcyjną 
i trudno, żeby nosił ławkę ze sobą. 
Uderzmy się w piersi i zapytajmy, 
czy co pół roku zmienialiśmy dzie-
ciom krzesła w domu. Chyba nie. 

Nowe taryfy i stawki  
za wodę i ścieki

Dużo emocji wywołała uchwała  
w sprawie zatwierdzenia nowych ta-
ryf i stawek opłat za wodę i ścieki. 
Zgodnie z kalkulacją cen przygo-
towaną przez Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji o 10 groszy (z 2 do 2,10 
zł) zdrożeje 1 m3 wody, a o 14 gro-
szy (z 3,78 do 3,92 zł) odbiór 1 m3 
ścieków. Podwyżka zapewni spół-
ce stabilną kondycję finansową  
i umożliwi kontynuowanie rozbu-
dowy sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej miasta. – Żeby te kosztow-
ne inwestycje realizować, musimy 

mieć pieniądze – argumentował pre-
zes ZWiK Andrzej Bola. – Firma nie 
jest w stanie wygenerować wolnych 
środków w wysokości na przykład  
10 mln zł na budowę kanalizacji Krubi-
na. W przypadku ul. Wojska Polskiego, 
Gruduskiej i Przasnyskiej zaciągnęli-
śmy 4 mln zł kredytu z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Do 2015 r. musimy zbudować ka-
nalizację dla całej aglomeracji. Po-
trzebujemy dużej wiarygodności fi-
nansowej, żeby spłacać zadłużenia  
i zaciągać nowe. 

Wątpliwości co do naliczenia 
opłat abonamentowych i dodatko-
wych miał Tomasz Kałużyński. – Za-
brakło tu realnej analizy, która by 
uzasadniała podjęcie takich, a nie in-
nych decyzji kwotowych. Zastrzeżenia 
może budzić także kalkulacja mar-
ży z zysku. Rozporządzenie zakłada,  
że może ona wynieść maksimum do 
5 %  – twierdził radny. Jego punk-
tu widzenia nie podzielał A. Bola.  
– Od wielu lat śledzimy rynek wod-
no-ściekowy. Zaproponowana taryfa 
jest oparta na prognozach, bo obli-
czenia dotyczą 2010 r. Chciałbym 
przypomnieć, że cena wody i ście-
ków łącznie brutto wzrasta o 4,2 % 
dla grupy odbiorców indywidualnych 
prowadzących gospodarstwa domo-
we. Odrzucenie uchwały spowoduje, 

że zabraknie nam 1,2 mln zł przycho-
dów na działalność – wyjaśniał pre-
zes ZWiK. 

Za zatwierdzeniem nowych opłat 
za wodę i ścieki opowiedziało się  
8 radnych, tyle samo było przeciw. 
2 radnych wstrzymało się od gło-
su. Uchwala nie została podjęta, ale 
stawki wejdą w życie z mocy prawa 
wraz z nowym rokiem. 

Za bilety autobusowe 
zapłacimy więcej,  

a nawet mniej
Ze względu na spadek ilości pasa-

żerów Zakład Komunikacji Miejskiej 
wystąpił z wnioskiem o wprowadze-
nie zmian w opłatach za przewozy 
autobusami. O 136% wzrosła sprze-
daż biletów dobowych, odnotowa-
no też większe zainteresowanie bi-
letami 3-dniowymi. Jednocześnie  
o 25,4% spadły zyski z biletów jed-
norazowego przejazdu. W tej sytuacji 
zaszła konieczność skorygowania za-
niżonych cen. Zaproponowane przez 
spółkę innowacje dotyczyły głównie 
wzrostu ceny biletu dobowego (z 5 na 
7 zł) i 3-dniowego (z 10 na 14 zł). 

Andrzej Rolbiecki postulował, by 
bilet dobowy kosztował 6 zł, a 3-dnio-
wy – 12 zł. Odmiennego zdania był 
M. Stawicki. – Uwierzmy w zdrowy 
rozsądek pracowników ZKM. Nikt  
z nich nie działa na szkodę spółki. Za 
kalkulacją, jaką nam przedstawio-
no stoi z pewnością głęboki namysł.  
Z. Dąbrowski ostrzegał: – Jeżeli na-
sze decyzje miałyby spowodować 
ograniczenie działalności spółki czy 
redukcje liczby przystanków, nawołu-
ję do głębokiej refleksji. 

 – Nie wiemy do końca co się sta-
nie. Zachowania pasażerów nie da-
dzą się przewidzieć. W naszej oce-
nie zastosowanie dużej promocji przy 
tych dwóch rodzajach biletów spowo-
dowało dramatyczny spadek sprze-
daży biletów jednorazowych. Zdaję 
sobie sprawę, że moment na podwyż-
ki nie jest najszczęśliwszy. Ale w sy-
tuacji, kiedy z miesiąca na miesiąc 
dochody spadają do tego stopnia, że 
firma może utracić płynność finanso-
wą, trzeba zareagować – tłumaczył 
prezes ZKM Wojciech Dziliński. 
Stosunkiem głosów 9:8 propozycja  
A. Rolbieckiego dotycząca mniej-
szych podwyżek została przyjęta. 
Uchwałę w takim kształcie popar-
ło 10 radnych, 6 było przeciwnych,  
2 wstrzymało się od głosu. 

Na koniec sesyjnych obrad 
wiceprzewodnicząca Rady Mia-
sta E. Kaczyńska poinformowała,  
że Tomasz Grembowicz i Andrzej 
Rolbiecki wstąpili do klubu radnych 
Ruchu Obywatelskiego Polska XXI.

Katarzyna Dąbrowska 
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Odznaczeni. Od lewej R. Olszewski, J. Żelech i S. Kołecki

Mieszkańcy chętnie pozbywali się niepotrzebnych rzeczy

Współpraca oparta o program

M. Barczak – prezes Chrześcijań-
skiego Stowarzyszenia Dobroczyn-
ności. Od wielu lat działa społecznie 
na rzecz najbiedniejszych mieszkań-
ców Ciechanowa. W 1995 roku jako 
wolontariuszka zainicjowała zajęcia  

z dziećmi pochodzącymi z potrzebują-
cych rodzin. Powstała wtedy świetli-
ca socjoterapeutyczna, która od  2001 
roku działa we współpracy z Urzędem 
Miasta. M. Bartczak organizuje kolo-
nie dla dzieci i aktywnie uczestniczy 
w przedsięwzięciach lokalnych orga-
nizacji pozarządowych. Od 5 lat koor-
dynuje w Ciechanowie ogólnopolską 
akcję „Świąteczna Zbiórka Żywno-
ści”.

J. Makijonko – dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia. Dzięki jej staraniom w Mławie 
powstała filia PSM II stopnia. J. Ma-
kijonko z powodzeniem stara się  
o fundusze dla ciechanowskiej szkoły. 
Dochód z organizowanych przez nią 
koncertów został przeznaczony na za-
kup fortepianu. J. Makijonko śpiewa 
w odnoszącym sukcesy chórze Sine 
Nomine, dyryguje nim i jest człon-
kiem Zarządu Stowarzyszenia Mu-
zycznego Sine Nomine. 

Z. Sawulski – stworzył Ciecha-
nowskie Stowarzyszenie dla Niepeł-
nosprawnych, którym kieruje od 10 
lat. Organizuje kolonie oraz rehabili-
tację dla dzieci niedosłyszących, auty-
stycznych i z porażeniem mózgowym. 
Uczestniczy w przedsięwzięciach spo-
łecznych inicjowanych przez Urząd 
Miasta. Jest jednym z najaktywniej-
szych propagatorów akcji „Przekaż 
1% organizacji pozarządowej”. 

S. Kołecki – utytułowany pol-
ski sztangista: zdobywca srebrnych 
medali na Igrzyskach Olimpijskich  
w Sydney (2000 r.) i Pekinie (2008 r.), 
4-krotny medalista mistrzostw świata  
i 5-krotny mistrz Europy. Od 2009 
roku członek zarządu Polskiego 

Zasłużeni dla Ciechanowa

Związku Podnoszenia Ciężarów. Za 
wysokie osiągnięcia sportowe został 
odznaczony przez Prezydenta Polski 
Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski. S. Kołecki dzięki swoim 

sukcesom rozsławia Ciechanów. Jest 
lokalnym patriotą i przy różnych oka-
zjach promuje nasze miasto oraz lo-
kalne przedsięwzięcia. Z jego inicja-
tywy na stadionie MOSiR odbył się 
mecz piłki nożnej rozegrany pomię-
dzy olimpijczykami i politykami.  

J. Żelech – dyrektor Rejonu Dro-
gowego w Ciechanowie. Od 2003 r. 
prowadzi prywatne biuro projektowe 
w branży drogowej. Jest autorem opra-
cowań, które usprawniły komunikacje 
na terenie Mazowsza i Ciechanowa. 
Pełni wiele funkcji społecznych. Jest 
m.in. sekretarzem Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunika-
cji. Integruje środowisko drogowców  
w strukturach ciechanowskiego Fede-
racja Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT. Posiada wysokie 
przygotowanie zawodowe oraz stawia 
wysokie wymagania sobie i innym. 
Poprzez swoją pracę i zaangażowa-
nie przyczynia się do rozwoju miasta 
i rejonu. 

R. Olszewski – od 32 lat członek 
Zespołu ds. Koordynacji Usytuowa-
nia Projektowanych Sieci Uzbrojenia 
Terenu Ciechanowa. Prezes ciecha-
nowskiego oddziału Stowarzyszenia 
Emerytów Polskich. Pełni także funk-
cje rzeczoznawcy SEP i jest człon-
kiem zarządu Osiedla nr 10. Autor 
kilkudziesięciu projektów elektrycz-
nych modernizacji, przebudowy i bu-
dowy urządzeń elektroenergetycz-
nych i oświetlenia ulicznego miasta.  
W strukturach SEP prowadzi działal-
ność dydaktyczno-szkoleniową. Jest 
inicjatorem powstania Pracowni Pro-
jektowo-Usługowej przy NOT. 

red. 

Od kilkudziesięciu lat Ja-
dwiga Paprocka kieruje ruchem 
TPD, służąc niepełnosprawnym 
dzieciom i ich rodzinom. Nie-
strudzona w walce o ich dobro 
stwarza im przyjazny świat, 
przywraca radość życia i daje 
możliwość na aktywne funkcjo-
nowanie w społeczeństwie. Bez-
interesowność, wielka aktyw-
ność i umiejętność pokonywania 
problemów były głównym po-
wodem przyznania Pani Prezes 
medalu. 

red.

Jadwiga Paprocka odznaczona 

Medal dla A. Gołębiewskiego

Fabularyzowany, półtoragodzin-
ny dokument jest rekonstrukcją tra-
gicznych losów rodzin, które zostały 
żywcem spalone za ratowanie Żydów  
w czasie drugiej wojny światowej. 
Ciechanowska premiera stała się oka-
zją do wręczenia A. Gołębiewskiemu 
medalu Za Zasługi dla Ciechanowa. 
Filmowiec, na co dzień wydawca lo-
kalnego tygodnika „Czas Ciechano-
wa”, dał się poznać jako animator  
i pomysłodawca ważnych wydarzeń 
kulturalnych odbywających się w na-
szym mieście. Jednym z nich był Fe-
stiwal Filmowy „Niepokorni, Nie-
złomni, Wyklęci”, który odbił się 
szerokim echem w prasie ogólnopol-
skiej. Zaszczytne wyróżnienie wrę-
czyli reżyserowi prezydent Waldemar 
Wardziński i przewodniczący Rady 
Miasta Tomasz Grembowicz.

               red.

Zgodnie z przyjętym programem 
współpraca może przybierać finanso-
we i pozafinansowe formy. W drodze 
konkursów gmina planuje powierze-
nie podmiotom priorytetowych zadań 
(wraz z dotacjami na ich sfinansowa-
nie) z następujących zakresów:

pomocy społecznej,• 
ochrony i promocji zdrowia,• 
oświaty, edukacji i wychowania,• 
upowszechniania kultury fizycznej • 
i sportu,
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu-• 
ry i tradycji
działań na rzecz integracji euro-• 
pejskiej oraz rozwijania kontaktów  

Obrady 40. sesji Rady Miasta poprzedzone zostały wręczeniem 
sześciu medali Za Zasługi dla Ciechanowa. Otrzymali je: Małgorza-
ta Bartczak, Joanna Makijonko, Zbigniew Sawulski, Szymon Kołec-
ki, Jerzy Żelech i Roman Olszewski. 

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta radni uchwalili program 
współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku publicznego. Dokument ten służy budowa-
niu partnerstwa między administracją i podmiotami działającymi  
w sferze publicznej. To one, pracując blisko człowieka, najlepiej zna-
ją lokalne potrzeby w różnych obszarach życia społecznego.

i współpracy między społeczeń-
stwami,
wspierania rozwoju gospodarczego, • 
w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Program określa także pozafinan-
sowe formy współpracy. Gmina pla-
nuje wspólne podejmowanie przedsię-
wzięć ze sfery publicznej, wzajemne 
informowanie o planowanych kierun-
kach działalności, tworzenie zespołów 
doradczych i opiniotwórczych, kon-
sultowanie istotnych dla społeczności 
lokalnych projektów prawa miejsco-
wego. Szczegółowy program dostęp-
ny jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.umciechanow.pl.

red.

10 grudnia miejsko-powiatowy oddział Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci świętował 90-lecie swojej działalności. Uroczystość była do-
skonałą okazją do wręczenia Jadwidze Paprockiej, prezesowi TPD 
medalu Za Zasługi dla Ciechanowa.

22 listopada w Centrum Kultury i Sztuki odbyła się uroczy-
sta projekcja filmu „Historia Kowalskich” w reżyserii Arkadiusza  
Gołębiewskiego i Macieja Pawlickiego.
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Okoliczni mieszkańcy korzystają już z chodników i ścieżek rowerowych

Słupy konstrukcyjne pod ekrany dźwiękochłonne

Przebudowa dna i brzegów Łydyni

Już niedługo na ul. Pięknej zapali się nowe energooszczędne 
oświetlenie uliczne

Wzdłuż drogi uruchomiono już oświetlenie uliczne

Nowa nawierzchnia ul. Olchowej

Co słychać na Armii Krajowej
Na tempo prac drogowych przebudowy ulicy Armii Krajowej 

wpływa deszczowa aura i wszechobecne błoto wwożone na ulicę, 
w dużej mierze przez sąsiednich inwestorów. Roboty idą jednak 
do przodu, co widać gołym okiem.

Na odcinku 
między ul. Pułtu-
ską i Sikorskiego 
wymieniono kra-
wężniki drogowe 
i położono pierw-
szą warstwę as-
faltu. Trwa bu-
dowa słupów 
k o n s t r u k c y j -
nych pod ekrany 
dźwiękochłonne. 
Zakończyło się 
już uciążliwe dla 
kierowców ukła-
danie asfaltu w 
obrębie skrzyżo-
wania z ulicą Sikorskiego. Urucho-
miono też oświetlenie uliczne nowej 
nitki drogi. Po wykonaniu poziome-

go i pionowego oznakowania jezdni 
planowane jest uruchomienie nowo-
wybudowanego pasa drogi dla ruchu 
kołowego. Wówczas remont roz-
pocznie się na dotychczas użytkowa-
nej jezdni. 

W ramach zadania budowy we-
wnętrznej pętli miasto zleciło wyko-
nanie prognozy obciążenia ruchem 

kołowym całe-
go Ciechanowa 
z uwzględnie-
niem przepu-
stowości, opo-
rów elementów 
sieci drogowej, 
analizy poten-
cjalnych źródeł 
i celów ruchu 
jako elemen-
tu składowego 
studium wyko-
nalności nie-
zbędnego do 
przeprowadze-
nia rzeczowej 
analizy efek-

tywności projektu pętli miejskiej, 
której częścią jest przebudowywana 
właśnie ulica Armii Krajowej.

A.G.

Dobiega końca budowa 
ul. Olchowej. Mieszkańcy 
mogą już cieszyć się nową, 
estetyczną i równą drogą. 
Wybudowano tu kanaliza-
cję deszczową, na przygo-
towanej podbudowie poło-
żono nawierzchnię jezdni  
z brukowej kostki oraz 
chodniki najazdowe i zjaz-
dy. Inwestycja kosztowała 
miasto 276 tys. zł. Nie udało 
się niestety wykonać ocze-
kiwanej przez mieszkań-
ców zatoki „mijankowej”, 
z uwagi na zajęcie przeznaczonego na 
nią terenu przez właściciela przyległej 

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługo-
we ELIPSA z Cie-
chanowa kończy 
budowę oświetle-
nia ulic: Zapolskiej, 
Wiejskiej, Pogodnej 
i Pięknej. Oświe-
tlenie tych czterech 
dróg będzie kosz-
tować ponad 106 
tys. zł. Trwają prace 
montażowe przy wy-
sięgnikach z oprawa-
mi oraz włączanie 
kabli do stacji trafo. 
Łącznie w mieście 
przybyły 22 latarnie uliczne z sodo-
wymi, energooszczędnymi lampami. 

Olchowa w budowie

posesji. Sprawa o wydanie gruntu na-
dal toczy się w sądzie.                   red.

Jaśniej na ulicach

Zakończenie prac planowane jest na 
połowę grudnia.

red.

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Najnowsze doniesienia 
 z ul. Cukrowniczej

Na Cukrowniczej powstanie ka-
nalizacja deszczowa, a oczyszczone 
wody opadowe będą odprowadzane 

Na ul. Cukrowniczej Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Inżynieryj-
nych MELWOBUD Sp z o. o. z Ciechanowa wybudowało odcinek 
kolektora od rzeki poprzez separator substancji ropopochodnych  
do ulicy Fabrycznej. Przebudowano też brzegi i dno rzeki w okolicy 
wylotu kolektora deszczowego.

do Łydyni. Budowa 
nowej infrastruktu-
ry wymagała prze-
budowy istniejącej 
sieci telekomuni-
kacyjnej w miej-
scach kolidujących 
z nowym układem 
drogowym. Prace 
na ul. Cukrowni-
czej zakończą się 
w przyszłym roku. 
Po zakończeniu bu-
dowy kanalizacji 
deszczowej miasto 

wybuduje tu jezdnię 
z asfaltową nawierzchnią i chodniki 
z betonowej kostki. Zmodernizowane 
zostanie uliczne oświetlenie.

A.G.
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Pomieszczenia będą widne, bo w ra-
tuszu przybyło okien

Wnętrza ratusza zaczynają nabierać schludnego wyg-
lądu

Wzdłuż szpaleru ulicznych lamp rosną  młode drzewka

Prace na ul. Sierakowskiego

Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Kopernika

Parking na ponad 60 miejsc przy ul. Strażackiej

Nowa droga wzdłuż Łydyni

Trwają prace we-
wnątrz ratusza. Zde-
montowano większość 
starych okien, zabeto-
nowano nowe stropy 
i postawiono ścianki 
działowe. Budowa-
ne są wewnętrzne in-

Na dalszym odcinku (do skrzy-
żowania z ulicami Mikołajczyka  
i Ściegiennego) Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji kończy budowę nowych 
przyłączy wodociągowych. Sukce-
sywnie wykonywana jest podbudowa 
z kruszywa pod nową nawierzchnię. 
Zakład Energetyczny modernizuje 
tu sieć zasilającą wszystkie budynki  
w energię elektryczną. Wykonaw-
ca inwestycji, firma PRASBET S.A.  
z Grudziądza prawdopodobnie jeszcze 
w tym roku wybuduje nowe oświetle-

Ratusz rewitalizowany od piwnic 
 aż po dach

stalacje: wodno-kanalizacyj-
na, elektryczna i centralnego 
ogrzewania. Wykonane już 
zostały zewnętrzne przyłącza 
do sieci wodociągowej, sani-
tarnej i deszczowej. Koszt mo-
dernizacji ratusza szacuje się 
na ok. 6,5 mln zł. Planowane 
jest znaczne wsparcie miej-
skiego budżetu w wysokości 
ok. 60-65% wartości zadania  
z Unii Europejskiej.

A.G.

Część drogi wzdłuż Ły-
dyni, między ul. 17 Stycznia  
i Kopernika oraz przebudo-
wany fragment ul. Kopernika 
udostępniono już kierowcom. 
Można też korzystać z wybudo-
wanych tu zatok postojowych, 
w których zmieści się łącznie 
59 aut. Wzdłuż nowej drogi stoją 
także słupy oświetleniowe. Ruszyła 
budowa części ul. Sierakowskiego 
– od Małgorzackiej w kierunku rze-

ki. Przełożono ko-
lidujące z budową 
kable telefoniczne, 
wykorytowano pas 
drogowy pod nową 
asfaltową jezdnię 
o szerokości 6 m  
i obustronny chod-
nik z betonowej 

Porządkowany jest kolejny fragment centrum miasta. Trwa przebudowa ulic: Strażackiej, Kopernika i Sierakowskiego oraz budo-
wa nowej ulicy łączącej ul. 17 Stycznia ze Strażacką. Ta duża, dwuletnia inwestycja to lepsze rozwiązania komunikacyjne w centrum 
Ciechanowa, nowe miejsca parkingowe, estetyka i ład przestrzenny.

nie na kolejnym odcinku ul. Warszaw-
skiej.

Na przełomie listopada i grudnia 
na 2 dni wstrzymano prace ziemne  
w pobliżu sklepu Opal. W ziemi zna-
leziono rozsypujące się ludzkie kości. 
Archeolodzy powiązali znalezisko  
z istniejącym tu dawniej kościołem 
św. Ducha, hospicjum i przykościel-
nym cmentarzem. Szczątki przebada-
no i pochowano poniżej poziomu prac 
budowlanych.

A.G.

Na Warszawskiej…

Nowe drogi – budowa na kilku frontach

kostki. Położono już krawężniki. Wy-
budowano też nową kanalizację desz-
czową w ulicy Strażackiej oraz ponad 
60 nowych miejsc parkingowych zlo-

kalizowanych w pobliżu 
Szkoły Muzycznej u zbie-
gu ulic Strażackiej i Mał-
gorzackiej.

Z uwagi na duże zna-
czenie zadania dla miej-
skiego układu komuni-
kacyjnego inwestycja 
została rekomendowana do 

dofinansowania 
przez Zarząd 
Województwa 
w ramach Re-
gionalnego Pro-
gramu Ope-
r a c y j n e g o 
Wojewódz-
twa Mazo-
wieckiego z 
kwotą dofi-
nansowania 
w wysoko-
ści prawie 4 
mln zł. Prze-
w i d y w a n y 

koszt całego zadania to 
około 7 mln zł.

A.G.

Zmienia się wygląd ratusza. Nad boczną częścią budynku wi-
dać już kształt czterospadowego dachu. Powstaje więźba nad głów-
ną bryłą obiektu, wycinane są nowe otwory okienne, powstało od-
dzielne wejście do bocznej części ratusza. Po modernizacji będzie się  
tu znajdował Urząd Stanu Cywilnego. 

…dobiega końca układanie nawierzchni z granitowych płyt  
i kostki w części między ul. Pułtuską i skrzyżowaniem z ulicami Sie-
rakowskiego i Nadfosną. Rośnie tu już szpaler młodych drzewek.
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Piaskiem na lód 
Na terenie mia-

sta ustawionych zo-
stało ok. 40 żółtych 
pojemników z pia-
skiem do posypywa-
nia zamarzniętych 
ulic. Przypominany, 
że o właściwy stan 
chodników położo-
nych wzdłuż posesji 
mają obowiązek za-
dbać właściciele nie-
ruchomości.

Zakończył się remont mostu na Augustiańskiej

Wykonawca (Przedsię-
biorstwo Robót Mostowych 
BUDIMOST z Płońska) wy-
remontował konstrukcję prze-
prawy i zniwelował niebez-
pieczny uskok przy zjeździe 
z mostu. Na przyszły rok za-
planowano położenie nowej 
nawierzchni na całej długości 
mostu. Kładkę dla pieszych 

wyremontował Rejonowy Związek Spółek Wodnych. Umocniono brzegi  
i skarpy, korpusy fundamentu i ściany przyczółków kładki.

Paskudne znalezisko w centrum miasta
Widok na zdję-

ciu to nie składo-
wisko odpadów w 
Woli Pawłowskiej. 
Taką górę śmieci  
w samym centrum 
Ciechanowa znaleźli 
pracownicy Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i 
Ochrony Środowiska 
podczas jednego z ru-
tynowych objazdów. 
Śmieci wyrzucono w 
pobliżu skrzyżowania ul. 17 Stycznia i Jesionowej w objętej ochroną praw-
ną Dolinie Łydyni. Sprawców szybko ustalono. Postępowanie w toku. Pozo-
staje niesmak i wstyd…

Jesień w zieleni miejskiej… 
… to nie jest dobry czas na zapadanie w zimowy sen. Trzeba wygrabić 

liście, okryć igliwiem wieloletnie rośliny wrażliwe na niskie temperatury. 
To także czas sadzenia drzewek i krzewów. Wiosną przyroda ożyje i będą 
nas cieszyć barwne kompozycje roślin.

Samorządu Miasta
gazeta

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

A.G.

Nad ulicami w centrum Ciechanowa 
zawisły świąteczne dekoracje.  
Na zlecenie Urzędu Miasta zawiesili 
je pracownicy Zakładu Energe-
tycznego. Świetlne akcenty spra-
wiają, że miasto wygląda odświętnie 
i zimowo. Nie możemy jednak 
zapomnieć o niemałych kosztach, 
jakie wiążą się z montażem, demon-
tażem, przeglądem oraz całorocznym 
przechowywaniem ozdób. Usługi te 
świadczy miastu Zakład Energe-
tyczny za kwotę ok. 15 tys. zł.                                  

Świątecznie udekorowane miasto

Schronisko odwiedziła z-ca prezydenta E. Gładysz. 
Na zdjęciu z wolontariuszką M. Grzelak (z lewej)

W akcję wspieraną przez Urząd 
Miasta zaangażowały się spółki miej-
skie: PUK (właściciel schroniska) oraz 
ZKM (fundator przejazdów autobuso-
wych). 4 grudnia 230. lokatorów przy-
tuliska odwiedziło około 700 Mi-
kołajów z ciechanowskich szkół. 
W akcję zaangażowali się: Miej-
ski Zespół Szkół Nr 1 i 2, Szkoła 
Podstawowa Nr 4, 5, 6, Społecz-
na Szkoła Podstawowa, Gimna-
zjum STO, Gimnazjum Nr 1 i 3, 
Gimnazjum TWP, I i II Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół 
Nr 1, Zespół Szkół Technicznych. 
Były też delegacje z Gimnazjum  
w Gąsocinie, Szkoły Podsta-
wowej w Szulmierzu i Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjo-
terapii z Gołotczyzny. Do 

Mikołaj był hojny dla psich sierot
Ponad 4 tony jedzenia – to rekordowy bilans mikołajkowej zbiór-

ki, przeprowadzonej po raz 13 w schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt w Pawłowie. Przekazane dary: 2100 kg suchej karmy, 1050 kg 
makaronu, 980 kg kaszy i ryżu, 350 kg puszek uzupełnią pożywienie 
zwierząt. Przydadzą się też sprezentowane koce i miski.

zbiórki przyłączyły się dzieci  
z Przedszkoli Nr 1, 3, 5, 6, 8 i 10. Swój 
wkład wniosły także osoby prywatne, 
którym psi los nie jest obojętny. 

K.D.

    red.
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Do przedszkolnych tradycji weszły zabawy an-
drzejkowe. 30 listopada dzieci z grupy „Wiewiórki” 
z Przedszkola Nr 6 uczestniczyły w „czarodziejskim” 
spotkaniu. Maluchy i ich rodzice wzięły udział w róż-
nego rodzaju wróżbach, zaklęciach i tańcach. W role 
czarownicy i wróżki wcieliły się nauczycielki Jolan-
ta Giżyńska i Zofia Kurowska. Palące się świeczki 
oraz kolorowe lampki dodawały tajemniczego nastro-
ju. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstun-
kiem. 

red.

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– STYCZEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

● 9 i 23.I godz. 19.00 – hity ze starej 
płyty /Kawiarnia Artystyczna/

Oprac. K.D.

Spotkania

Wystawy

Spotkanie z poetą
20 listopada Przedszkole Nr 1 od-

wiedził Wiesław Drabik, autor bajek 
dla dzieci. Poeta wygłosił kilka swo-
ich wierszy. Przedszkolaki pytały go 
m.in. skąd bierze pomysły i jakie są 
jego ulubione utwory. Pogadance to-
warzyszyły zagadki i zabawy. Na ko-
niec pisarz przekazał przedszkolnej 
bibliotece najnowszą książkę opatrzo-
ną pamiątkowym autografem.

Święto Misia
Dużo uciechy przyniósł też 25 li-

stopada. W tym dniu przypada mię-
dzynarodowe święto Pluszowego 
Misia. W Przedszkolu Nr 1 dzieci 
wykonały podobizny Misia Uszatka, 
bohatera książek Czesława Janczar-
skiego. Maluchy prezentowały wier-
sze i piosenki o „misiowej” tematyce. 
Wiele emocji wzbudziły wspólne gry, 
konkursy i zgadywanki. Gościem spe-
cjalnym była Dorota Kamińska, kon-
sultantka wychowania przedszkolne-
go, która przeczytała dzieciom „Bajkę 
o Zbysiu i jego pluszowym misiu”.  

Uczniowie SP Nr 5 najwięcej 
wiedzieli o bezpieczeństwie 
„Jestem bezpieczny” to motto 

Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy  
o Ruchu Drogowym, zorganizowa-
nym w Szkole Podstawowej Nr 5. 
Współorganizatorami przedsięwzię-
cia byli WORD i Komenda Powiato-
wa Policji. W konkursie zmierzyły się 
6-osobowe reprezentacje miejskich 
podstawówek z klas I, II i III. Ucznio-
wie pisali testy z zasad poruszania się 
po drogach. Musieli się też wykazać 
znajomością znaków i sygnałów dro-
gowych. Zwyciężyła drużyna z SP Nr 
5 w składzie: Dominik Jakubowski, 
Jakub Lewandowski, Sławomir No-
wosielski, Michał Olkowski, Jakub 
Jaszczak i Piotr Nowosielski. Kolejne 
miejsca zajęli uczniowie z SP Nr 7, 3, 
6 i Społecznej Szkoły Podstawowej. 
Laureaci otrzymali gadżety sprzyjają-
ce bezpieczeństwu, m.in. kaski rowe-
rowe, światła i odblaski.

Wigilia w Trzciance
Jak co roku uczniowie Gimna-

zjum Nr 2 odwiedzili bezdomnych 
w Trzciance. 18 grudnia z przy świą-
tecznym stole zasiadło kilkudzie-
sięciu mieszkańców Domu Opieki. 
Większość z nich to osoby starsze 
i poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich. Wśród uczestników nie za-
brakło przedstawicieli miejscowej 
społeczności. Po przybliżeniu bożo-
narodzeniowych tradycji przyszedł 
czas na życzenia, wspólną wiecze-
rzę i kolędowanie. Przygotowaniem 
Wigilii zajęli się uczniowie kl. If, IIa  
i IIIa. Opiekę nad przedsięwzięciem 
sprawowały nauczycielki: Małgorza-
ta Mikołajczak, Małgorzata Górska  
i Małgorzata Jaskulska.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Zabawy andrzejkowe

● 2.I godz. 19.00 – koncert Eleni /ko-
ściół św. Piotra/
● 10.I – 18 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy /parking przed 
halą sportową przy ul. 17 Stycznia/
●16.I godz. 17.00 – pastorałki w wy-
konaniu Grupy Przeznaczenie /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
● 16.I godz. 18.00 – XX Koncert No-
woroczny GALA ‘2010 /sala widowi-
skowa CKiSz/
● 30.I godz. 19.00 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Arty-
styczna/

● do 10.I – „Portrety miast” – ma-
larstwo Wioletty Jaskólskiej /Galeria 
„C”/
● po 10.I – wystawa poplenerowa  
II Pleneru Malarskiego Osieck ‘2009  
/Galeria „C”/
● I – wystawa poplenerowa IV Ogól-
nopolskiego Pleneru Malarskiego 
„Pejzaż i architektura Ciechanowa 
i okolic” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
● I – „Karty z dziejów Ciechanowa 
1939-1945” /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/
● I – prace Koła Plastycznego CKiSz  
/Galeria ,,Na Pięterku”/

Bądź rozsądny, powiedz NIE
IV edycję kampanii profilaktycznej „Dlaczego warto nie brać?” 

mamy już za sobą. Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci i młodzież 
wraz z rodzicami uczestniczyli w wykładach i zajęciach warsztato-
wych z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Dni Patrona szkoły w SP Nr 5

Z. Blankiewicz 
Ciechanowianinem Roku

23 stycznia o godz. 11.00 w Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej po raz 
29. wręczona zostanie doroczna na-
groda im. Franciszka Rajkowskiego, 
przyznawana przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Ciechanowskiej. Na-
grodę za 2009 rok odbierze Zygmunt 
Blankiewicz, prezes ciechanowskiego 
obwodu Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej.

Szkoła posiada Salę Patrona – bo-
gatą w informacje, zdjęcia i inne eks-
ponaty związane z przedstawicielem 
liryki rewolucyjnej. W ramach ob-
chodów organizowanych jest wiele 
akcji. 11 grudnia odbył się „Turniej 
wiedzy o życiu i twórczości 
Władysława Broniewskiego”.  
15 grudnia w ramach Wieczoru 
Poezji mury szkoły rozbrzmie-
wały strofami jego wierszy. 
Konkursowym zmaganiom 
uczniów kl. III-VI kibico-
wali rodzice oraz zaprosze-
ni goście: dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Anna 
Suchodolska oraz poetki Ewa 
Kopacz i Ewa Stangrodzka. 
Uroczystości zakończyły się 
17 grudnia akademią, w któ-

Częścią kampanii był konkurs 
plastyczny „Bądź rozsądny, powiedz 
nie”, w którym uczestniczyli ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu powiatu ciechanowskiego. 
Konkurs został rozstrzygnięty 9 grud-
nia w Urzędzie Miasta. Pracą kon-
kursową był plakat zachęcający han-
dlowców, by nie sprzedawali alkoholu 
osobom nieletnim. Konkurs zorgani-
zowała  Komenda Powiatowa Policji 

Szkoła Podstawowa Nr 5 nosi imię Władysława Broniewskiego. 
Podczas obchodzonych w grudniu Dni Patrona nauczyciele dbają, 
aby kolejne pokolenia uczniów poznały życie i twórczość poety.

rej zaprezentowany został spektakl 
w wykonaniu szkolnego teatrzyku 
„Baj”. Uczestnicy konkursów otrzy-
mali dyplomy i nagrody. Obchody 
wzbogaciła prezentacja multimedial-
na.                                                  red.

Konkursowe zagadki sprawiły dzieciom dużo frajdy

Laureatki konkursu z organizatorami: komendantem policji J. Kalbarczykiem i prezydentem 
W. Wardzińskim

w Ciechanowie. Honorowy patronat 
objął nad nim Prezydent Miasta Cie-
chanów, który ufundował odtwarzacze 
mp4 oraz akcesoria komputerowe dla 
autorek zwycięskich prac. Pierwszą 
nagrodę zdobyła Anita Kwiatkowska 
z Gimnazjum w Opinogórze Górnej, 
drugą Zuzanna Chojnacka z Gimna-
zjum Nr 2 w Ciechanowie, a trzecią 
Magdalena Kowalska z Gimnazjum  
w Gumowie.                                 K.D.
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Pani Helena 
urodziła się w 1940 
r. w Grabówku. Jest 
z zawodu stomato-
logiem. Pracowała 
w przychodniach re-
jonowych w Suszu  
i Ciechanowie oraz 
w ciechanowskim 
szpitalu. Społecz-
nie pełniła funkcję 
rzecznika odpowie-
dzialności zawodo-
wej w Okręgowej 
Izbie Lekarskiej. 
Otrzymała odznakę Wzorowego Pra-
cownika Służby Zdrowia oraz odzna-
kę Za zasługi dla województwa ciecha-
nowieckiego. Pan Alfred urodził się  
w 1930 r. w Mchowie koło Przasnysza. 
Jest lekarzem. Był dyrektorem szpi-
tala w Suszu i ordynatorem Oddziału 
Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Ciechanowie. Z zami-
łowania pisarz. Współtwórca ciecha-
nowskiego oddziału Związku Litera-
tów Polskich. Autor ponad 20 książek, 
8 tomików poezji i licznych artykułów 
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Razem przeciw przemocy

7 grudnia na terenie Gimnazjum Nr 3 przeprowadzony ostał 
program profilaktyczno-wychowawczy poruszający problematy-
kę agresji i przemocy rówieśniczej „Razem przeciw przemocy”. 
Realizatorami programu był policjant i psycholog ze Studia Pro-
filaktyki Społecznej w Krakowie. 

Program prowadzony był w for-
mie debaty połączonej z pokaza-
mi multimedialnymi. Realizatorzy 
wspólnie z młodymi ludźmi poszu-
kiwali odpowiedzi na pytania: „Co 
zrobić w sytuacji, gdy jestem ofiarą 
lub świadkiem przemocy?”, „Jak się 
zachować wobec aktu przemocy?”, 
„Jak się obronić przed przemocą  
w szkole?”. Podczas spotkania 
uczestnicy zapoznali się z definicją 

przemocy i przestępczości nielet-
nich w oparciu o kodeks karny i ko-
deks wykroczeń. Młodzież uzyskała 
informacje na temat odpowiedzial-
ności karnej nieletnich oraz uczyła 
się alternatywnych sposobów roz-
ładowania napięć i agresji. Ważnym 
punktem było omawianie osobi-
stych problemów zgłaszanych przez 
uczniów Gimnazjum Nr 3. 

red.

Nowoczesna biblioteka

Zbiory biblioteki obejmują li-
teraturę z zakresu psychologii, pe-
dagogiki, socjologii, metodyki na-
uczania różnych przedmiotów. 
Placówka oferuje czytelnikom pro-
gramy nauczania, literaturę pięk-
ną (w tym lektury szkolne), zbiory 
specjalne i filmy edukacyjne. Bi-
blioteka posiada Internetowe Cen-
trum Multimedialne wyposażone  
w 6 stanowisk komputerowych, 
dzięki którym czytelnicy mogą ko-
rzystać z zasobów internetu w ce-
lach edukacyjnych. W styczniu 
2007 r. biblioteka rozpoczęła wypo-
życzanie elektroniczne. Czytelnicy 
zarejestrowani w systemie posiada-
ją karty biblioteczne z kodami kre-
skowymi, które służą 
do ewidencji wypo-
życzeń. Każdy czy-
telnik może założyć 
konto elektronicz-
ne w module OPAC  
w wypożyczalni bi-
blioteki. Umożliwia 
ono przeglądanie peł-
nego katalogu, za-
mawianie i rezerwo-
wanie wybranych 
pozycji przez internet. 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie łączy trady-
cję z nowoczesnością. Posiada bogate zbiory na tradycyjnych  
i elektronicznych nośnikach. Do niedawna księgozbiór liczący 
blisko 40 tysięcy gromadzony był głównie pod kątem potrzeb 
pracowników oświaty i studentów kierunków pedagogicznych. 
Obecnie korzystać z niego mogą również uczniowie szkół śred-
nich, studenci i inne zainteresowane osoby.

Funkcjonuje także informacja on-
line o bibliotecznych zbiorach. Ko-
lejną nowością jest informatorium  
z 3 stanowiskami komputerowymi 
utworzone w lipcu tego roku. Baza 
biblioteki, tworzona z zastosowa-
niem programu PROLIB Marc 21, 
zawiera informacje o wszystkich 
zbiorach. 

Biblioteka stale wzbogaca ofer-
tę uwzględniając potrzeby użyt-
kowników, którzy mogą zgłaszać 
propozycje zakupu książek na adres 
biblioteki: bpciechanow@gmail.
com. Można też wypełnić propozy-
cje zakupu na stronie internetowej 
www.bpciechanow.edu.pl.

red.

Gość odwoływał się do osobi-
stych przeżyć i refleksji, których 
inspiracją jest praca z ludźmi uza-
leżnionymi od narkotyków. Zapre-
zentowany przez niego program 
poruszył uczucia i emocje młodzie-
ży. Młodzi ludzie zaczęli mówić 
o swoich problemach : trudnej sy-
tuacji rodzinnej, konfliktach mię-
dzy rodzicami, alkoholu, zaniedba-
niach. Osoby, które wzrastają w 
takich warunkach ujawniają poczu-
cie bezradności, brak motywacji do 
podejmowania wyzwań lub zmiany 
własnego postępowania. W obliczu 
braku wsparcia ze strony dorosłych 
młodzi poszukują własnych roz-

Sala multimedialna

Arka Noego znów w Ciechanowie
2 grudnia po raz kolejny w naszym mieście gościł Artur 

Amenda – znany i ceniony terapeuta uzależnień. Charyzma-
tyczny lider zespołu Arka Noego spotkał się z uczniami Gim-
nazjum  Nr 2 i 3. 

wiązań, np. w postaci środków psy-
choaktywnych. – Tę bombę należy 
rozbrajać od środka – przestrzegał  
A. Amenda. Doświadczony terapeu-
ta sugerował, że można to zrobić po-
przez wyłonienie spośród uczniów 
liderów, którzy we własnym środo-
wisku szkolnym propagowaliby po-
stawy antynarkotykowe. Takie dzia-
łania już zostały podjęte. W planach 
na 2010 rok uwzględniono realizację 
szkoleń adresowanych do kandyda-
tów na liderów młodzieżowych oraz 
pracowników szkół, którzy podejmą 
współpracę na rzecz przeciwdziała-
nia narkomanii.

red.

            ***
Zasiądźmy przy białym obrusie.
Pod choinkę połóżmy
prezenty z piękna i dobra.
Niech płomyk świecy
rozświetli drogę 
ogrzeje grudniową noc.
Wieczór rozwiesi firanki ze śniegu,
a my zanucimy
kolędę nadziei.
Niech dłoń się przybliży do dłoni
ze znakiem POKOJU.

 /Irena Hryniewicz-Chlebna

„Nasze Wigilie”, Kielce 2006/

10 grudnia w Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło 
się spotkanie poetyckie poświęcone tradycji Świąt Bożego Narodze-
nia. Wiersze o świątecznej tematyce stworzyły nastrój oczekiwania 
na wigilijny wieczór. 

Prelekcja dotyczyła symboliki 
choinki i jej ozdób. Motywem prze-
wodnim była bombka, która dopiero 
od XIX wieku zdobi nasze domowe 
drzewka. Pierwszą choinkową bomb-
kę zrobił w 1847 roku Hans Greiner, 
szklarz z niemieckiego miasteczka 
Lauscha. Jego wytwór był szklaną, 
posrebrzaną od środka wydmuszką. 
Rzemieślnik udekorował nią swoje 
drzewko, kolejne szklane ozdoby po-
darował krewnym i znajomym. Moda 
na bombki wkrótce rozpowszechni-
ła się po całym kraju i świecie. Dziś 
bombki mają różne kształty i kolory. 
Największa polska ozdoba tego typu 
ma 30 cm średnicy i 1 m obwodu. 
Okaz jest przechowywany w Muzeum 
Rekordów i Osobliwości w Rabce.

red.

Poetycka Choinka

prasowych. Wielokrotnie odznaczany 
i nagradzany. Para wychowała jedno 
dziecko i doczekała się trojga wnu-
cząt.

Jubilaci otrzymali medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 
listy gratulacyjne. Zastępca prezyden-
ta Cezary Chodkowski wręczył im pa-
miątkowe płaskorzeźby z popiersiem 
papieża Jana Pawła II. Uroczystość 
uatrakcyjniły lampki szampana, kwiaty 
i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

50 lat wspólnej drogi
12 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowali Państwo Helena i Alfred Borkowscy z Ciechanowa. Para 
jest w sakramentalnym związku od 1 sierpnia 1959 roku. 
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Stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,63 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 3,90 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 po-
wierzchni

2. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,16 zł 
od 1 m2

 

powierzchni użytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej 
e) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,27 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej
- garaże wolnostojące – 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
- budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 – 3,20 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej 

3. od budowli – 2 % ich wartości

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) budynki lub ich części oraz grunty, stanowiące własność osób ociemniałych,  
u których  stwierdzono znaczny stopień niepełnosprawności i z którymi nie zamiesz-
kują wspólnie małżonkowie lub dorosłe dzieci posiadające własne źródło utrzyma-
nia, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
b) budynki lub ich części oraz grunty stanowiące własność /współwłasność/ Gminy 
Miejskiej Ciechanów, o ile nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych 
lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o których mowa  
w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawie-
szeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton  – 914 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton    – 944 zł
b) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton  – 944 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton  – 1120 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton    – 1160 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton  – 1112 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton  – 1830 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton    – 1848 zł

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

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
du:
a) od 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie   –  684 zł
b) powyżej 5,5  tony do 9 ton  włącznie   –  1024 zł
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton   –  1364 zł

Podatki i opłaty w 2010 roku
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a). o liczbie osi – dwie 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton –  1368 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton   –  1560 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton   –  1450 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                        –  1906 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącz-
nie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton       –  1612 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton                                             –  2072 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton            –  2028 zł
b. równej lub wyższej niż 40 ton                                             – 2682 zł

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

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub  
z zawieszeniem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które 
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespo-
łu pojazdu:
a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton –  334 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –  354 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –  540 zł  
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –  940 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1270 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –  746 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1044 zł

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez po-
datnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą:
a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton –  424 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –  622 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –  638 zł 
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1426 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton    –  1878 zł
c). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1042 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1414 zł

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

Podatek rolny
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego – 34,10 zł za 
1dt. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 85,25 zł, natomiast podatek 
rolny z 1 ha fizycznego 170,50 zł. 

Podatek leśny
Cena sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego  
– 136,54 zł za 1 m3. Podatek leśny w 2010 r. wynosi 30,0388 zł od 1 ha.

Opłata od posiadania psów
Roczna stawka podatku wynosi: 
–  od pierwszego posiadanego psa –  42 zł
–  od każdego następnego  –  21 zł
Zwolnieniu z opłaty od jednego psa podlegają: członkowie persone-
lu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, osoby  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby powyżej 65 roku życia prowadzące 
samodzielnie gospodarstwo domowe oraz podatnicy podatku rolnego. Opłatę od 
posiadania psów należy uiścić do 31 marca.



www.um.ciechanow.pl

13gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Medale Promyka
Zawodnicy sekcji Taekwondo olimpij-

skiego z klubu TKKF Promyk wystartowa-
li w dwóch międzynarodowych turniejach. 
W dniach 14-15 listopada Anna Pepłowska, 
Dariusz Sędzicki i Wiktor Komorowski wal-
czyli na Międzynarodowych Mistrzostwach 
Chorwacji (Zagrzeb) – Croatia Open. Tur-
niej posiadający status europejskiej A-klasy 
rozgrywany był w trzech kategoriach wie-
kowych: seniorów, juniorów i kadetów. Re-
prezentanci Ciechanowa zdobyli dwa me-
dale: srebrny uzyskała Anna Pepłowska  
(57 kg), a złoty – Wiktor Komorowski  
(+ 65). W dniach 20-22 listopada na 
obiektach warszawskiej AWF odby-
ły się XII Międzynarodowe Mistrzostwa 
Warszawy – Warsaw Cup. Uczestniczy-
ło w nich ponad 350 zawodników z 10 państw. Dobrze spisali się w nich cie-
chanowianie. Karolina Dworzyńska (33 kg) zdobyła srebrny medal, trzy brą-
zowe wywalczyli: Damian Wasiak (+ 65 kg), Damian Suwiński (65 kg)  
i Natalia Maksymiuk (55 kg).

Ciechanowscy pływacy potwierdzili dobrą formę na dużym basenie
4-5 grudnia na basenie Warszawianki grupa zawodników „Orki” Ciechanów 

startowała w Otwartych Mistrzostwach Warszawy młodzików i juniorów w pły-
waniu. Do zawodów zgłosiło się 41 klubów i około 580 zawodników z różnych 
stron Polski. Ciechanów reprezentowali: T. Michalski, D. Długołęcki, S. Kowal-
ska, M. Dyakowska, A. Kuskowski, A. Adamski, M. Pietroń, K. Ugodzińska,  
K. Kolankowski, A. Kwaśniewska, A. Adamkiewicz i K. Gonta. Poziom rywa-
lizacji był bardzo wysoki, o czym świadczą dwa nowe rekordy Polski. Wśród 
pływaków „Orki” najlepsze rezultaty uzyskali: Maja Dyakowska (złoto i sre-
bro), Sylwia Kowalska (srebro i 2 brązowe) oraz Adam Kuskowski (2 brązowe).  
W klasyfikacji na najlepszego zawodnika M. Dyakowska zajęła 3 miejsce wśród 
dziewcząt z rocznika 1996. 

Przegrana Juranda
W spotkaniu 10. kolejki I ligi mężczyzn 5 grudnia nasi szczypiorniści ulegli 

zespołowi AZS AWF Gorzów Wielkopolski 27:29. Drużyna Pawła Nocha na 
mecz do Gorzowa udała się w mocno osłabionym składzie. Z powodu choroby 
nie zagrał kapitan drużyny Michał Prątnicki, a Rafał Niećko wrócił do drużyny 
po długiej chorobie. Mimo to oba zespoły stworzyły niezapomniane widowi-
sko trzymające w napięciu do ostatniej minuty. Pojedynek był bardzo wyrów-
nany, do 43 minuty były same remisy. W dalszej części meczu zaczęła się zary-
sowywać lekka przewaga gorzowian. Jurand zaczął odrabiać poniesione straty  
i na minutę przed zakończeniem spotkania gospodarze prowadzili jednym punk-
tem. Decydujące trafienie zdobyli miejscowi, co pozwoliło im na wygranie spo-
tkania. Szczypiornistom z Ciechanowa nie powiodło się także w meczu 11. kolej-
ki. Przegrana z drużyną Sokół Kościerzyna 25:29 zepchnęła naszych zawodników 
na 3 miejsce w tabeli.                                                                                       red.
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W 1993 roku włączyła się  
w nurt przygotowań do reformy pol-
skiego systemu oświatowego, na-
uczając w systemie integralnym. 
Uczestniczyła w realizacji Progra-
mu Antytytoniowego „Uwolnij na-
sze dzieci od tytoniu”, opracowa-
nego przez Mazowieckie Centrum 
Zdrowia Publicznego oraz programu 
Profilaktyczno-Edukacyjnego w za-
kresie „Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego”. Kilkakrotnie brała udział 
w Ciechanowskim Forum Zdrowia 
i w kampanii profilaktycznej „Za-
chowaj trzeźwy umysł”. Swoim do-
świadczeniem i wiedzą wspiera na-
uczycieli rozpoczynających pracę 
w szkole. Od kilku lat pełni funkcję 
nauczyciela – opiekuna praktyk pe-
dagogicznych. Organizuje i przygo-
towuje uczniów do udziału w róż-
nych konkursach. 

Pracuje dodatkowo z uczniami 
mającymi trudności w nauce prowa-
dząc społecznie zajęcia dydaktycz-
no – wyrównawcze oraz koła zain-
teresowań. Aktywnie współpracuje  
z rodzicami, Muzeum Szlachty 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Małgorzata Strusińska

Mazowieckiej, Centrum Kultury  
i Sztuki oraz Poradnią Psychologicz-
no-Pedagogiczną. Wykorzystuje 
nowatorskie metody i formy pracy. 
Dba o to, aby jej wychowankowie 
czuli się akceptowani i kochani.

M. Strusińska w 2007 roku 
otrzymała nagrodę Prezydenta Mia-
sta Ciechanów, a wcześniej nagrodę 
dyrektora szkoły.

Wiadomości sportowe

Nauczyciel mianowany z 27-letnim stażem pracy. Ukończy-
ła Studium Wychowania Przedszkolnego w Pułtusku oraz stu-
dia magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Pracę za-
wodową rozpoczęła w Gminnym Przedszkolu w Gołotczyźnie,  
a od 1995 roku pracuje w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie.

Małgorzata Strusińska o sobie
Cieszy mnie, że… wykonuję zawód, o którym marzyłam od dziecka  
i że na swojej drodze zawodowej spotkałam życzliwe mi osoby. Cieszą 
sukcesy moich uczniów, nawet te najdrobniejsze oraz miłe słowa od ro-
dziców.
Lubię kontakt z dziećmi, bo… ich radość, spontaniczność, otwartość  
i uśmiech zachęca do działania i podejmowania kolejnych wyzwań.
Obawiam się… momentu przejścia na emeryturę.
Najbardziej boli… coraz mniejszy szacunek dla zawodu nauczyciela.

Samorząd miasta przyznał sty-
pendia najbardziej wyróżniającym 
się sportowcom z ciechanowskich 
klubów. Komisja pod przewodnic-
twem zastępcy prezydenta Cezare-
go Chodkowskiego brała pod uwa-
gę wyniki w zawodach o szczeblu 
co najmniej ogólnopolskim. Dwu-
miesięczne nagrody pieniężne po 
500 zł otrzymali: Ilona Omiecińska, 
Anna Leśniewska (Smosarska), Ma-
riusz Rytkowski, Andrzej Kamiński 

Stypendia dla sportowców
i Arkadiusz Niski. Nagrody po 400 
zł przyznano: Annie Pepłowskiej, 
Dariuszowi Sędzickiemu, Magda-
lenie Kosobudzkiej, Ewelinie Ko-
rzybskiej, Monice Olszewskiej, 
Kamilowi Leśnikowi, Mariuszowi 
Wysockiemu, Sebastianowi Paw-
likowskiemu. Po 300 zł otrzymali: 
Wiktor Komorowski, Michał Brym, 
Mateusz Chyliński, Piotr Pełka, Na-
talia Kraszewska i Iwona Kępa.

red.    

I. Omiecińska ze swoim trenerem Michałem Ko-
rzybskim

A. Pepłowska

Zawodniczka LKS MATSO-
GI Ciechanów była wystawiona we 
wszystkich konkurencjach druży-
nowych. Reprezentacja kobiet zdo-
była trzy medale: 2 złote w walkach 
i testach siły oraz brązowy w tech-
nikach specjalnych. Z takim dorob-
kiem polska ekipa w składzie: Jo-
anna Paprocka (Lotos Jabłonna), 
Joanna Lipa (LSKT Lublin), Ilo-
na Działa (Lewart Lubartów), Ilo-
na Omiecińska (LKS Matsogi Cie-
chanów), Julia Sakowska (Tornado 
Szczecin), Martyna Kisiel (Dragon 
Janów), Aleksandra Nowak (Czę-
stochowa) i Ewelina Zając (WSKT 
Wrocław) została najlepszą druży-
ną Mistrzostw Świata. Polki były 
bezkonkurencyjne pokonując ko-
lejno Paragwaj, Argentynę, Niemcy 
i w finale Finlandię. Ilona wygrała 
wszystkie swoje pojedynki.

red.

Złota Ilona Omiecińska
W XXIV Mistrzostwach Świata rozegranych w dniach 26-29 li-

stopada w argentyńskim kurorcie Mar del Plata bardzo dobrze za-
prezentowała się Ilona Omiecińska (AWF Warszawa). 
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M. Zalewski otwiera wystawę W. Jaskólskiej w Galerii ,,C”

Cytat miesiąca 
40. sesja Rady Miasta. Trwa dyskusja na temat projektu budżetu  

na 2010 rok. Radni głowią się nad wydatkami. Andrzej Rolbiecki: – Jak 
szedłem do mamy po pieniądze, nie mówiłem, że to na wino. 

Artystka pochodzi z Lidzbar-
ka Warmińskiego. Ukończyła studia  
na Wydziałach Artystycznych WSP 
w Olsztynie i UMCS w Lublinie. 
Dyplom z grafiki zrobiła w pracow-
ni prof. Maksymiliana Snocha. Od 
1996 r. pracuje w Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej w Olsztynie. Jest też ad-
iunktem w Instytucie Sztuk Pięknych  
w Olsztynie, gdzie prowadzi zajęcia 
z malarstwa i rysunku. W 2003 roku 
uzyskała doktorat na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. 

Tajemnica zaklęta w szarości
„Portrety miast” to tytuł najnowszej wystawy otwartej 4 grudnia 

w Galerii „C”. Autorką intrygujących pejzaży jest Wioletta Jaskól-
ska.

Siłą jej obrazów jest magiczna 
szarość. Połączenie jedwabistej bieli 
i niebezpiecznej czerni nie jest wy-
razem smutku czy melancholii, a ra-
czej spokoju, kontemplacji i tajem-
niczości. – Szukam szarości ciepłej 
i zimnej, jasnej i ciemnej, nasyco-
nej i nienasyconej. Bogactwo koloru  
w naturze oddaję poprzez barwę sza-
rą, która może żyć własnym życiem – 
wyznała autorka prac. Wystawa po-
trwa do 10 stycznia.                                  

                                               K.D.

Zespół istnieje od 1994 roku przy 
szkole artystycznej w Tarze. Chór ma 
niepowtarzalny styl charakteryzują-
cy się miękkością i przenikliwością 
brzmienia. W swoim repertuarze po-
siada klasyczne dzieła kompozytorów 
światowych, a przede wszystkim ro-
syjskich. Chór uczestniczył w wielu 
festiwalach w kraju i za granicą. Jego 

Do kalendarza lokalnych imprez wróciła Scena Zaułek. Pomy-
słodawcą i gospodarzem kabaretowo-poetyckich spotkań zatytuło-
wanych „Myśli Uszanowane” jest ciechanowski bard i kompozytor 
Wojtek Gęsicki. 26 listopada w Kawiarni Artystycznej jego gościem 
była śpiewająca aktorka Marta Andrzejczyk.

Artystka związana z Białym Te-
atrem w Olsztynie zaprezentowała 
program słowno-muzyczny „Cicho” 
w reżyserii Przemysława Wi-
śniewskiego. Recital oscylu-
jący wokół zagadnień zwią-
zanych ze śmiercią oparty 
został na wierszach m.in.: A. 
Świrszczyńskiej, B. Leśmia-
na, Cz. Miłosza, H. Poświa-
towskiej i D. Alighieri. Po-
wiało groteską i turpizmem. 
Wszystko przysłonięte wy-
sublimowaną dozą dowci-
pu. Wieczór minął szybko,  
a w głowie wciąż kołaczą 
echa słów, które zapadły  

w pamięci. „Śmierć płata figle wszę-
dzie”, a „życie ucieka w filcowych 
trepkach”…                                 

Europejskie Spotkania Chóralne
Pod hasłem „Żyjemy obok siebie – śpiewajmy razem” w dniach 

4-6 grudnia w Warszawie, Płocku, Ostrołęce i Siedlcach odbyły się 
X Europejskie Spotkania Chóralne. Dzięki prezydentowi miasta 
na mapie koncertów po raz kolejny znalazł się również Ciechanów.  
5 grudnia w kościele św. Piotra wystąpił dziecięcy Chór Wdochno-
wiennie z Rosji. 

największym sukcesem było zdoby-
cie srebrnego medalu na Olimpiadzie 
Chóralnej w Austrii w 2008 r. Ciecha-
nowski koncert był potwierdzeniem 
bardzo dobrej dyspozycji głosowej 
młodych śpiewaków. Spotkania za-
kończyła Gala Kolęd w Operze Naro-
dowej w Warszawie. 

red.

Kandydatów oceniało pod prze-
wodnictwem zastępcy prezydenta Ce-
zarego Chodkowskiego. Miss Miko-
łajkową wybrano Agnieszkę Lech,  
a Misterem – Patryka Tomaszewskie-
go. Tytuł I wicemiss zdobyła Martyna 
Romanowska, a I wicemistera – Adam 
Naszkowski. Miss Publiczności z taką 
samą ilością głosów zostały: Klaudia 
Paszkowska oraz Zuzia Wąsik. Miste-
rem Publiczności został Patryk Szy-
maniak. W nagrodę wszystkie dzieci 
otrzymały pluszowe maskotki. Spon-
sorem nagród był Urząd Miasta oraz 
sklep Farbex.                               

Mikołajkowe wybory
7 grudnia w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej 

„Studio” odbyły się wybory Małej Miss i Małego Mistera Mikołaj-
kowego. Do udziału w wyborach zgłosiło się 16 uczestników w wieku 
od 4 do 9 lat. Zawodnicy opowiedzieli o swoich zainteresowaniach 
oraz zaprezentowali się zebranej publiczności w strojach dyskoteko-
wych, sportowych i mikołajkowych. 

Piosenka z tekstem

 K.D.

    
red.


