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Obfite opady śniegu i duży mróz 
nie pozwalają na kontynuowanie miej-
skich inwestycji na licznych placach 
budów. Nie oznacza to jednak zimowe-
go snu miejskich urzędników. Trwają 
prace projektowe i dokumentacyjne. 
Na początku stycznia miasto złoży-
ło wniosek do Starostwa Powiatowe-
go o wydanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej – we-
wnętrznej pętli miejskiej. Trwają pra-
ce nad skompletowaniem pozostałych 
dokumentów niezbędnych do złożenia 
wniosku o dofinansowanie zadania ze 
środków unijnych: studium wykonal-
ności oraz modelu ruchu dla Ciecha-
nowa. Miasto wystąpiło również do 
Starostwa o wydanie decyzji o pozwo-
leniu na budowę kolejnych odcinków 
ulic w centrum Ciechanowa: ul. 11 Li-
stopada, Mikołajczyka i Nadfosnej. 

red.
Więcej na str. 7 

Przygotowania do sezonu wielkich budów

Zima obficie sypnęła śniegiem. Długotrwałe 
opady skutecznie uniemożliwiały szybkie odśnieże-
nie. „Atak zimy” zjednoczył we wspólnych działa-
niach miejskie służby i mieszkańców. Na drogach 
przez całą dobę pracował sprzęt Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych. Straż Miejska przyjmowa-
ła zgłoszenia od mieszkańców, którzy informowali  
o konieczności oczyszczenia okolicznych ulic, chod-
ników i parkingów. Właściciele budynków o dużych 
płaskich dachach z niepokojem obserwowali rosną-
cą warstwę śnieżnej pokrywy.

A.G.
O „urokach” zimy czytaj na str. 8

Zima w pełni
Tegoroczne ferie w naszym wo-

jewództwie potrwają od 1 do 14 lu-
tego. Dzieci, które pozostaną w mie-
ście nie muszą się nudzić. Jak co roku 
z myślą o nich placówki oświatowe, 
kulturalne oraz kluby i organizacje 
sportowe przygotowały ciekawą ofertę. Uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych będą mieć w tym czasie bez-
płatny wstęp na lodowisko.                                            K.D.

Szczegóły na str. 10

Idą ferie… 

Malicki Show
Prezydent Ciechano-

wa 14 lutego o godz. 19.00 
zaprasza na koncert, któ-
ry odbędzie się w hali wi-
dowiskowo-sportowej przy 
ul. Kraszewskiego 8. Wy-
stąpią: Waldemar Malic-
ki (fortepian), Magdalena 
Idzik (mezzosopran), Rafał 
Bartmiński (tenor), Wiesław 
Prządka (akordeon) oraz To-
ruńska Orkiestra Symfonicz-
na pod kierunkiem Piotra 
Sułkowskiego. Koncert  po-
prowadzi Waldemar Malic-
ki. Wstęp wolny.

Ponad 30,5 mln zł 
na inwestycje  

– budżet miasta na 
2010 r. uchwalony

Na grudniowej sesji w najważniejszym 
głosowaniu radni podjęli uchwałę budżeto-
wą. Budżet prognozuje w 2010 roku  do-
chody w wysokości ponad 106,1 mln zł,  

a wydatki ustala na ponad 124,6 mln 
zł. Duża ich część – 24,51 % –  to na-
kłady na inwestycje w kwocie ponad 
30,5 mln zł. Przewidywany 18-milio-
nowy deficyt ma zostać sfinansowa-
ny ze sprzedaży papierów wartościo-
wych wyemitowanych przez gminę. 
Niektórych radnych najwyraźniej 
przestraszyły rozmach budżetu, za-
kładany deficyt i możliwość emisji 
miejskich obligacji. Za projektem bu-
dżetu opowiedziało się 11 radnych. 
10 głosowało przeciw kontynuowaniu  
i zakończeniu kluczowych wielo-
milionowych inwestycji – budowy 
wewnętrznej pętli miejskiej, moder-
nizacji ul. Warszawskiej, remon-
tu ratusza czy budowy nowych dróg  
w centrum. 

E.B.
Relacja z sesji na str. 4 i 5



Spotkanie opłatkowe 
29 grudnia Zarząd Osiedla Nr 4 „Śródmieście”, we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów, 
zorganizował w Domu Parafialnym „Katolik” spotkanie opłatkowe dla osób 
starszych i samotnych. Z zaproszenia skorzystało około 50 osób. O oprawę ar-
tystyczną zadbała młodzież z osiedla, która recytowała wiersze i zachęcała do 
wspólnego śpiewania kolęd. Na spotkaniu obecna była też zastępca prezydenta 
miasta Ewa Gładysz. 

Punkt konsultacyjny KARAN rozpoczął działalność
W ciechanowskim Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień rozpo-

czął działalność punkt konsultacyjny Katolickiego Ruchu Antynarkotykowego 
KARAN. Punkt jest czynny w każdy wtorek, w godzinach od 14.00 do 19.00. 
Odbywają się w nim warsztaty dla szkół, konsultacje specjalistów dla uczniów  
i ich rodziców, jest też grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych i za-
grożonych uzależnieniem. 

Kolejny całodobowy sklep w Ciechanowie
Sklep spożywczo-przemysłowy „Chili” znajdujący się przy ul. Kolbe 43 

uzyskał pozwolenie radnych na prowadzenie sprzedaży w systemie całodobo-
wym. To już 10. tego typu punkt handlowy w mieście. Wcześniej pozytywną 
opinię wydała Komenda Powiatowa Policji.

Zmiany w kursach linii 10 i 3
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadza korektę w funkcjonowaniu linii 

10. Kurs z przystanku „Szwanke 10” z godz. 6.27 zostaje zmieniony na godz. 
6.25. Na wniosek pracowników zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Płoc-
kiej oraz mieszkańców Osiedla Aleksandrówka, zmianie ulegnie trasa linii 3  
o godz. 22.02 z Pęchcina: kurs z Pęchcina do przystanku 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych – Sąd bez zmian, dalej w ul. Sikorskiego, Armii Krajowej do Pułtu-
skiej Osiedle, Pl. Jana Pawła II i dalej bez zmian.

Wystawa ptasich osobliwości
W dniach 16-17 stycznia w hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1  

po raz ósmy odbyła się wystawa gołębi rasowych oraz ptaków egzotycznych. 
Swoje piękne okazy zaprezentowali hodowcy z Ciechanowa, okolicznych miej-
scowości oraz goście z całego kraju. Widzowie mogli podziwiać ponad kilka-
set osobników różnych odmian i krzyżówek. Organizatorem wystawy był cie-
chanowski oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu 
Ozdobnego. Jak w ubiegłych latach ekspozycja przyciągnęła wielu pasjonatów  
i wielbicieli ptasich wdzięków. 
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Przekaż 1% podatku dochodowego
organizacji pożytku publicznego

Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na 
terenie Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zarząd Oddziału w 
Ciechanowie), Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76 
lub 223, Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechano-
wie”), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd woj. Mazowieckiego 
(z dopiskiem „Koło w Ciechanowie”), Polski Związek Niewidomych (z 
dopiskiem „Koło PZN Ciechanów”), Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR w Cie-
chanowie”), Towarzystwo Walki z Kalectwem (z dopiskiem dla TWK 
Ciechanów), Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Nie-
pełnosprawnym – Być Jak Inni (z dopiskiem Fundacja Być Jak Inni). 
Aby dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właści-
wej rubryce wskazać organizację, której chcemy przekazać 1% – podając 
właściwą jej nazwę. Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% podat-
ku wskazanej organizacji (posiada wykaz organizacji wraz z właściwymi 
kontami bankowymi). 1% podatku należy przekazać w całości tylko jednej 
organizacji. 

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

prof. Stefana Wesołowskiego, 
wybitnego lekarza,

 twórcy Oddziału Urologii 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ciechanowie,

Honorowego Obywatela naszego miasta.

Rodzinie i Bliskim
składam 

wyrazy serdecznego współczucia

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Z  głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. Stefana Wesołowskiego, 
światowej sławy lekarza urologa,

wybitnego patrioty,

Honorowego Obywatela Miasta Ciechanów.

Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia

składają
Przewodniczący i Radni 
Rady Miasta Ciechanów

Kwiaty na rocznicę
17 stycznia, w 65. rocznicę uwolnienia Ciechanowa spod okupacji hitlerow-

skiej przedstawiciele samorządu oraz ciechanowskich instytucji złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Walki Męczeństwa Zwycięstwa. 

Komunikat o dzierżawie nieruchomości
Prezydent Miasta Ciechanów podaje do publicznej wiadomości, że od  

9 stycznia na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy 
ul. 17 Stycznia 60B został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do wydzierżawienia. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów obręb 
Podzamcze jako część zabudowana działki nr 1647 o powierzchni 562 m2 (zaj-
mowana obecnie przez hurtownię TOMAX). Nieruchomość jest przeznaczona 
do oddania w dzierżawę na czas określony. Kontakt w tej sprawie pod numerami 
telefonów: (23) 674 92 50 lub 674 92 27.

23 stycznia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej po raz 32. wręczono do-
roczną nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego, przyznawaną przez Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Zaszczytnym wyróżnieniem za 
2009 rok kapituła uhonorowała Zygmunta Blankiewicza. W ceremonii uczest-
niczyły władze miasta.Laureat jest prezesem lokalnego obwodu Światowe-
go Związku Żołnierzy Armii Krajowej i wiceprezesem Okręgu Warszawa 
Wschód. Dzięki jego staraniom w kościołach znajdujących się na terenie Cie-
chanowa i powiatu umieszczono tablice upamiętniające zmagania Polaków  
z hitlerowskim okupantem. Z. Blankiewicz przyczynił się też do budowy po-
mników żołnierzy AK i Sybiraków. Jeden z nich stanął na cmentarzu ko-
munalnym, drugi zostanie wkrótce odsłonięty u zbiegu ul. Armii Krajowej 
i Sikorskiego. Nieocenioną lekcją historii dla młodzieży są organizowane  
przez laureata od 10 lat rajdy rowerowe „Szlakiem pamięci narodowej”. Za swo-
ją pracę społeczną Z. Blankiewicz otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń. Służby 
mundurowe awansowały go do stopnia porucznika rezerwy Wojska Polskiego. 

Zygmunt Blankiewicz Ciechanowianinem Roku
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Tomasz Kałużyński poinformował, że w przerwie obrad Rady miała miejsce 
próba zastraszania odwołaniem z funkcji dwóch radnych z Klubu Polska XXI  
w przypadku gdyby zagłosowali przeciw budżetowi. – Myślę o przewodniczą-
cym Tomaszu Grembowiczu i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Andrzeju 
Rolbieckim. Nie muszę wspominać, że jest to już chyba najwyższy przejaw dege-
neracji moralnej grup i osób, które dopuszczają się takich praktyk – oburzał się 
T. Kałużyński.

Zmienne zdanie radnego  
i skrzywdzona radna

– Potwierdzam z całą odpowiedzial-
nością. Gdybym był honorowy, zrezygno-
wałbym z funkcji Przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej – oświadczył Andrzej 
Rolbiecki, który uważa, że to akt ze-
msty. – Zaczęło się od kolegi Kęsika. To 
fakt, po pierwszej sesji zamordowałbym 
całe CBUW: panią Agnieszkę Bukow-
ską, pana Kęsika, pana Pawła Rabczew-
skiego Całe szczęście, że nie zemściłem 
się. Różne były relacje między nami, ale 
cieszę się, że nie przyłożyłem ręki do 
tego, żeby Pan Kęsik został odwołany  
ze stanowiska dyrektora. 

– Zastraszanie to jest sprawa dla prokuratora. Oskarżenie było publiczne  
i chcemy publicznie usłyszeć, kto zastraszał – naciskała Grażyna Derbin. Przypo-
mniała też byłemu koledze klubowemu, że to on nalegał na odwołanie S. Kęsika. 
 – Od momentu kiedy otrzymałam mandat radnej w moich uszach brzmiały Pana 
słowa: co robi jeszcze ten Kęsik w Centrum Kultury i Sztuki. Skrzywdzona, rów-
nież bez podania konkretów, poczuła się też Agnieszka Bukowska. – Życzyłabym 
sobie, aby moja rodzina nie doznawała krzywdy ze strony niektórych członków 
Platformy Obywatelskiej w różnych sferach działalności w naszym mieście. Czu-
łam się i moja rodzina napiętnowani i ostatnie wizyty o tym świadczą. 

Prosimy – bez niedomówień
– Padły takie słowa, że nie można obok nich przejść do porządku dziennego. 

Stwierdzenie, że ktoś szantażował i nie powiedzenie kto, jest niedomówieniem, 
które pozostawia brzydki osad – stwierdził Mariusz Stawicki. Przyłączył się do 
niego Zdzisław Dąbrowski. – Takie słowa jak: lojalność, honor, przyzwoitość 
powinny nam towarzyszyć na co dzień. Mamy świadomość tego, że prawem opo-
zycji jest krytykować, ale pewne granice powinny być zachowane. Apeluję do 
kolegów i koleżanek radnych o zachowanie resztek szacunku dla siebie – powie-
dział przewodniczący Klubu PO.

Podczas sesji budżetowej nie obyło się bez nieprzyjemnego zgrzy-
tu. Ze strony radnych opozycji padły oskarżenia bez wskazania win-
nych. Nalegania koalicyjnych radnych o podanie nazwisk potencjal-
nych winowajców pozostały bez echa. 

Radny Tomasz Kałużyński rzucił oskarżenie bez poparcia go dowodami  
i odmawiając ujawnienia nazwisk rzekomych szantażystów. Do insynuacji 
posunęli się też radni: Bukowska i Rolbiecki. Polskie życie polityczne jest 
pełne przykładów niszczenia konkurentów przez rzucanie gołosłownych po-
dejrzeń. Zasada, że odrobina błota zawsze się przylepi ma swoich wiernych 
zwolenników. Do tej pory jej wyznawcom nie przyniosła sukcesu, ale naj-
wyraźniej dobrze się czują w konwencji pt. „wiem coś potwornego, ale nie 
powiem”. Albo dowody, albo przeprosiny. Trudno inaczej wyobrazić sobie 
honorowe wyjście z sytuacji publicznego pomawiania. 

Ewa Blankiewicz

T. Kałużyński

WIeM,  
ale  nIe  PoWIeM

Przedstawiający Świętego Piotra 
herb Ciechanowa ma zgodnie z pro-
jektem figurować na elementach małej 
architektury na nowym deptaku: latar-
niach, słupkach koszy na śmieci, po-
krywach studzienek. Zapisy pojawiły 
już w koncepcji, pochodzącej z 2003r. 
oraz rok później w projekcie wyko-
nawczym. Zostały bez zastrzeżeń za-
akceptowane przez konserwatora za-
bytków, żadnych uwag nie zgłaszali 
też radni, zapoznani z projektem pod-
czas posiedzeń komisji Rady Miasta.

Nagle pomysł figurowania herbu  
z wizerunkiem św. Piotra na pokry-
wach studzienek kanalizacyjnych 
na tyle nie spodobał się kilku miesz-
kańcom naszego miasta, że złożyli 
do prokuratury doniesienie o obrazę 
uczuć religijnych. Na grudniowej sesji  
w sprawie dekli interpelowała Agniesz-
ka Bukowska. – Czyj to był pomysł, 
projekt i czy jest dobrym rozwiąza-
niem, żeby po wizerunku św. Piotra, 
którego my mieszkańcy czcimy, cho-
dzili przechodnie – pytała radna. 

Herb to nie przedmiot kultu
– Do czasu zakończenia postępo-

wania przez prokuraturę nie drążmy 
tego tematu. Projekt wykonała jed-
na z lepszych pracowni projektowych 
jakie są w Polsce, która ma za sobą 
wiele modernizacji traktów średnio-
wiecznych – odpowiedziała wicepre-
zydent Ewa Gładysz. – Gdybyśmy 
tak restrykcyjnie do tego podchodzili,  
to musielibyśmy usunąć herb ze wszyst-
kich pism, wychodzących od prezy-
denta czy przewodniczącego Rady. 
Ludzie robią z tymi papierami różne 
rzeczy, więc nie mamy gwarancji, czy 
wizerunki św. Piotra na pismach nie 
trafiają na wysypisko. To też należało-
by w kategoriach obrazy świętego wi-
zerunku traktować? Chciałabym, żeby 
ci którym te wizerunki świętych są tak 
drogie, ważne, nie szargali przy tym 
ludzi, tylko tyle. 

Radny Mariusz Stawicki też za-
interesował się tą sprawą. – Mnie nie 
rażą te pokrywy. Znalazłem takie in-
formacje: we Wrocławiu pokrywy są  
z głową św. Jana Chrzciciela (na zdję-

ciu) i św. Jana Ewangelisty. W Koło-
brzegu pokrywy z pastorałami bisku-
pimi – leżą na studzienkach i nikt nie 
uważa tego za profanację. W Gdań-
sku na studzienkach kanalizacyjnych 
znajdują się krzyże – występują tam 
one nie jako znak wiary, tylko jako 
herb miasta. Najciekawsza rzecz, jaką 
znalazłem to studzienka kanalizacyjna 
w Bielsku – Białej z cytatem z Biblii.  
Radny stwierdził, że nie było niczyją 
intencją, żeby profanować wizerunek 
świętego, czy szargać czyjekolwiek 
uczucia religijne. – Tak się składa,  
że w wielu herbach miast pojawia-
ją się insygnia, czy wizerunki świę-
tych. One są tylko znakami, one nie 
są przedmiotem kultu. Gdyby były 
przedmiotem kultu, to mielibyśmy  
do czynienia z pogańskim fetyszyzmem. 
Zdaniem radnego warto w większym 
stopniu upowszechnić herb i logo – 
symbole naszego miasta w przestrzeni 
publicznej, żeby wypełnić ją znakami 
przynależności do małej ojczyzny.                               

W odczuciu jednych umieszcze-
nie herbu na reprezentacyjnym dep-
taku wzmacnia poczucie tożsamości 
lokalnej mieszkańców, to powód do 
dumy i zadowolenia. Inni dopatru-
ją się co najmniej zaniedbań, czy 
wręcz złych intencji. Tropią obra-
zę uczuć religijnych, choć przed-
stawiciele Kościoła w całej Polsce 
tak tego nie traktują. Cóż, świat jest 
tak urządzony, że jedni posuwają go 
do przodu, a inni mają za złe. Niby 
wszyscy to wiemy, ale za każdym 
razem dziwi mnie to tak samo.

Ewa Blankiewicz  E.B.

–Mówimy o przestępstwach, zagrożonych karami pozbawienia wolności, ogra-
niczenia wolności, ewentualnie grzywny. Chcę wyjaśnienia tej sprawy – oświad-
czył Lech Komenda. Do jego prośby przyłączył się Mariusz Stawicki. – Proszę 
powiedzieć, kto dopuścił się takiego haniebnego czynu, albo skierować sprawę  
do prokuratury. To samo dotyczy radnej Bukowskiej. Nie jest naszą intencją nic 
innego jak wyświetlenie prawdy. 

Chcecie dociekać, róbcie to na własną rękę
Pomimo nalegań radnych koalicji, żeby T. Kałużyński podał nazwiska szan-

tażystów radny odmówił. – Nie uzyskałem upoważnienia, o tym mogą mówić 
tylko osoby zainteresowane: te, które to robiły albo te, które w tym momencie 
zostały skrzywdzone – oświadczył. Wsparł go Paweł Rabczewski z CBUW. – To 
czy pan radny będzie chciał na ten temat mówić to wyłącznie jego sprawa. Nikt 

nie zmusi go do tego. 
Nikogo nie obraził.  
Po prostu powiedział, 
że takie rzeczy są  
i więcej nic. 

Tomasz Kałużyń-
ski: – Pozostawiam tę sprawę między zainteresowanymi. Myślę, że na takim eta-
pie powinniśmy tę sprawę zostawić. Jeżeli radny Stawicki i radny Komenda chcą 
dociekać dalej, niech to robią na własną rękę. 

Mariusz Stawicki: – Nie zgodzę się z taką retoryką. Zasugerowanie, że ktoś 
złamał tutaj prawo i puszczenie takiej informacji w obieg z sugestią, że był to ktoś 
z PO albo z koalicji – bo któż inny mógłby namawiać do głosowania za budże-
tem – jest nie fair. Mówmy wszystko i do końca, a nie sugerujemy – wiem ale nie 
powiem. Zaczynam wątpić, czy taki fakt miał miejsce. Prawnych metod ani spo-
sobów, żeby Państwo powiedzieli kto szantażował nie mamy, ale spoczywa chyba 
na was moralny obowiązek, żeby powiedzieć prawdę, bo bryznęliście na nas bło-
tem z nadzieją, że to błoto pozostanie. A fakty trzeba udowodnić. 

Tomasz Kałużyński: – To proszę je udowadniać. Nikt nie powiedział, że do-
tyczy to radnych PO. Ja tego nie powiedziałem. Wciąż utrzymuję, że jeżeli ta 
kwestia miałaby mieć jakiś finał, epilog to powinna zamknąć się w gronie tych, 
których dotyczy.                                                                                               E.B.

na podstawie protokołu z sesji Rady Miasta
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Głosowanie nad budżetem

Ponad 30,5 mln zł na inwestycje – budżet miasta na 2010 r. uchwalony

Kto ma stracha przed ambitnym budżetem
Projekt budżetu miasta na 2010 ustala dochody na 106 140 907 zł, a łączną kwotę wydatków ustala na 124 631 753 zł. Różnica mię-

dzy tymi sumami stanowi deficyt w kwocie 18 490 846 zł, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży papierów wartościowych wyemito-
wanych przez gminę. Nakłady na inwestycje wynoszą 30 550 827 zł. To 24,51 % ogółu wydatków. Niektórych radnych najwyraź-
niej przestraszyły rozmach budżetu, zakładany deficyt i możliwość emisji miejskich obligacji. Za projektem budżetu opowiedziało się  
11 radnych. 10 głosowało przeciw kontynuowaniu i zakończeniu kluczowych wielomilionowych inwestycji – budowy wewnętrznej pętli miej-
skiej, modernizacji ul. Warszawskiej, remontu ratusza, budowy nowych dróg w centrum. 

Waldemar Wardziński zapropo-
nował siedem autopoprawek do zło-
żonego projektu budżetu. Dodatkowe  
102 tys. zł, które pojawiły się w wyni-
ku umorzenia części pożyczki na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej prezydent 
chce przeznaczyć na budowę dróg, 
chodników i kanalizacji deszczowej. 
W pierwotnym przedłożonym pro-
jekcie budżetu na ten cel przeznaczo-
na jest kwota 1, 6 mln zł. Teraz dzięki 
11 głosom radnych koalicji będzie ona 
wynosić ponad 1,7 mln zł. – Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami każde 
dodatkowe wpływy do budżetu, które 
będą się pojawiały proponuję przezna-
czyć na dofinansowanie jednorocznych 
zadań inwestycyjnych, żebyśmy mo-
gli wykonać ich możliwie dużo w naj-
bliższym roku, bo mamy gros środków 
przeznaczonych na kontynuację zadań 
wieloletnich, ale też kilka inwestycji 
drogowych, od lat oczekiwanych przez 
mieszkańców – oświadczył W. War-
dziński. Inną istotną z punktu widzenia 
mieszkańców poprawką było wyod-
rębnienie w ramach środków na profi-
laktykę uzależnień kwoty 30 tys. zł na 
remont i przystosowanie pomieszczeń 
nowej świetlicy przy parafii św. Tekli. 
Ta poprawka też, podobnie jak pozosta-
łe sześć, nie zyskała uznania opozycji.

Zabrakło komunikacji  
w klubie CBUW?

Paweł Rabczewski stwierdził,  
że „(…) pieniądze w niektórych klu-
bach, np. piłki nożnej są źle rozpra-
cowane i należałoby zwrócić uwagę, 
komu się daje te pieniądze”. Chciał 
jednak zmniejszyć o 100 tys. zł wydat-
ki rzeczowe na administrację publiczną 
na rzecz większych dotacji dla klubów 
sportowych. Z kolei miesiąc wcześniej 
jego kolega z klubu CBUW Stanisław 
Kęsik zaproponował uszczuplenie  
o identyczną kwotę puli środków na 
promocję miasta, chociaż prezydent 
wyjaśniał, że mają być one skierowane 
do klubów sportowych, promujących 
Ciechanów podczas ważnych sporto-
wych imprez. 100 tys. zł zdaniem rad-
nego zamiast do sportowców powinno 
zwiększyć dotację dla PWSZ. Popraw-
ki obu radnych upadły w głosowaniu.

Można tylko administrować  
i będzie bezpiecznie

Krzysztof Łyziński oświadczył,  
że Klub Radnych PiS nie może po-
przeć budżetu z takim zadłużeniem. 
– Tylko 12 % brakuje nam do prze-
kroczenia magicznej dopuszczalnej 
granicy – argumentował radny. – Pod-
stawowe wskaźniki, które decydują  
o możliwościach zaciągania zobowią-
zań, kształtują się na bezpiecznym po-

ziomie i wynoszą: zadłużenie budżetu 
ogółem 48,45 % przy dopuszczalnym 
60 %, obsługa długu 6,69 % przy li-
micie 15 %. W przypadku wydatków 
bieżących budżet zapewnia bezpieczne 
funkcjonowanie miasta we wszystkich 
dziedzinach – oświadczył w imieniu 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Bu-
dżetu jej przewodniczący Andrzej Czy-
żewski. – Gmina Miejska Ciechanów 
nie jest samotną wyspą, która zbliża się 
do tych trudnych wskaźników. Wiemy  
o tym, że w innych samorządach, rów-
nież Powiatu Ciechanowskiego, zbliża-
nie się do tego progu jest pewną normą. 
Wynika to właśnie z tego, że nieste-
ty środki zewnętrzne nie funkcjonują  
w tej chwili – wyjaśniał Wojciech Ja-
godziński z Ciechanowskiej Wspólnoty 
Samorządowej. I przypomniał: – Defi-
cyt w kwocie 18 mln zł to nie jest nasz 
pierwszy deficyt tej wielkości. W bieżą-
cym roku był wyższy. Konstrukcja tego 
budżetu jest zbliżona do roku 2009. 
Również nie wprowadziliśmy żadnych 
kwot do pozyskania z funduszy unijnych 
na przyjęte programy i zadania inwe-
stycyjne. Właśnie taka konstrukcja jest 
wymogiem chwili i niestety świadczy  
po raz kolejny o kryzysie zaufania sa-
morządu gminnego do ponadsamorzą-
dowych struktur naszego państwa – rad-
ny nawiązał do opóźnień województwa 
mazowieckiego w podpisywaniu umów 
na unijne dofinansowania. 

Obawa przed obligacjami
W budżecie 2010 r. podobnie jak 

w roku 2009 po stronie dochodów nie 
zostały uwzględnione środki z fundu-
szy unijnych, chociaż pozytywnie za-
opiniowanych złożonych przez miasto 
wniosków nie brakuje. – Świadczy to  
o realistycznym podejściu do docho-
dów miasta – stwierdziła Elżbieta Lat-
ko z klubu PSL, popierającego projekt 
budżetu.

Przeciwko był Klub Radnych Pol-
ska XXI. – Finansowanie deficytu 
związanego bezpośrednio z realizacją 
zadań inwestycyjnych emisją obliga-
cji na kwotę 23 396 000 zł musi budzić 
niepokój, oznacza bowiem, że pojawi-
ły się ogromne problemy zapewnienia 
ciągłości realizacji już rozpoczętych 
na tak dużą skalę inwestycji, w sytuacji 
braku dofinansowania ich z unijnych 
funduszy strukturalnych – powiedział 
Tomasz Kałużyński. – Pojawiło się py-
tanie, czy dalej się zadłużać, czy zdej-
mować inwestycje? Wybrano pierwsze 
rozwiązanie. Sytuacja jest bardzo po-
ważna, a plan załatania dziury budże-
towej emisją obligacji jest tylko zabie-
giem odwlekającym tragedię finansów 
gminy – alarmował radny. Z jego słów 
wynikało, że wolałby mniejszy, bez-
pieczniejszy zakres inwestycji.

– Jeżeli chcemy środki przejadać  
i tylko administrować naszym miastem 
wtedy będzie przyjemnie, nie będzie 
deficytu, żadnych problemów i wza-
jemnych wycieczek. W momencie kie-
dy cały czas pieniądze zewnętrzne są 
środkami wirtualnymi, jak inaczej roz-
wijać miasto? – pytał W. Jagodziński.

Panie Tomaszu, Pan się nie boi... 
Obawy T. Kałużyńskiego studzili 

też inni radni koalicji. Zdzisław Dą-
browski z klubu Platformy Obywatel-
skiej określił jego wystąpienie jako za-
rządzanie strachem. – Nie wiem czemu 
ma służyć przekaz kierowany do miesz-
kańców Ciechanowa, że stoimy nad 
przepaścią i mamy zamiar zrobić duży 
krok naprzód. Tak nie jest. Proponowa-
ny na 2010 r. budżet ma solidne podsta-
wy. To jest projekt ambitny, odważny. 
Zakłada kontynuację kolejnych etapów 
dużych, wieloletnich inwestycji, a prze-
widywane wprowadzenie do budżetu 
w trakcie roku budżetowego dodatko-
wych środków unijnych z Regionalne-

go Programu Operacyjnego pozwoli 
na dodatkowe rozszerzenie katalogu 
zadań inwestycyjnych. Zenon Stańczak 
użył języka młodzieżowego. – Spo-
ko. Pamiętam czas kiedy budżet Cie-
chanowa kształtował się na poziomie  
30 – 32 mln. Miasto wtedy zdecydowa-
ło się wypuścić obligacje za 5 mln zł.  
Po to, żebyśmy mieli oczyszczalnię ście-
ków został zastawiony ratusz i też to 
wszystko dźwignęliśmy. Owszem moż-
na nic nie robić – wtedy też nie robi się 
błędów. Nigdy do tej pory tyle nie robili-
śmy, nigdy tyle nie wydawaliśmy, nigdy 
tyle nie inwestowaliśmy. Zauważmy,  
że w naszym mieście poprzeczka poszła 
wysoko. Ale obawiam się, że bomba 
wyborcza też poszła wysoko. W ustawie 
o samorządzie powinno być dopisane, 
że przede wszystkim merytoryczna pra-
ca, a na te wyborcze gierki wykrojony 
miesiąc przed ukończeniem kadencji. 

Niepotrzebna pętla?
Stanisław Kęsik żałował, że nie 

był ostrożniejszy. – Gdybyśmy wcze-
śniej wiedzieli, że będzie tak z pozyska-
niem środków zewnętrznych, to pew-
nie bardzo ostrożnie uchwalalibyśmy 
te prace inwestycyjne, które już zosta-
ły rozpoczęte. Może inaczej rozłożyły-
by się priorytety. (…) Może okazałoby 
się, że część pętli miejskiej robionej na 
ul. Armii Krajowej nie jest najważniej-
szą dziś sprawą inwestycyjną. Mariusz 
Stawicki z PO nie krył zaskoczenia. 
– Zdumiewa mnie trochę wypowiedź 
radnego Kęsika po trzech latach funk-
cjonowania samorządu. Wielokrotnie 
rozmawialiśmy na posiedzeniach komi- 
sji, na sesjach o priorytetach inwe-
stycyjnych i wydawało się, że co do 
pętli miejskiej, traktu średniowiecz-
nego, rewitalizacji ratusza nie ma 
żadnych kontrowersji. Nie słysza-
łem, żeby ktoś choćby pół roku temu 
kwestionował sens budowania pętli 
miejskiej. Gdyby samorządy, w wa-
runkach kryzysu zachowywały się 
bojaźliwie i nie inwestowały, choć-
by na razie za pożyczone pieniądze,  
to prawdopodobnie Polska by nie była 
tą zieloną wyspą na mapie Europy.

Nie tylko inwestycje
– Padł zarzut, że za dużo inwestu-

jemy – powiedział M. Stawicki. – Ten 
budżet jest dobrze zbalansowany. Jest 
duży nacisk na inwestycje, co do któ-
rych można mieć różne opinie, ale nikt 
nie zakwestionuje faktu, iż inwestujemy 
na skalę nieporównywalną z poprzedni-
mi latami. Ale oprócz inwestycji dbamy 
także o to, żeby nie ucierpiały inne dzia-
ły naszego budżetu. Pomoc społeczna  
– wzrost o 4,15 % w stosunku do wyko-
nania budżetu 2009 r., kultura i ochro-
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLI sesji  
29 grudnia 2009 r.

Nr 390/XLI/09 w sprawie przyjęcia planu pra-
cy Rady Miasta i jej Komisji na 2010 rok.
Nr 391/XLI/09 Uchwała Budżetowa na rok 
2010.
Nr 392/XLI/09 w sprawie Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
Nr 393/XLI/09 w sprawie Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr 394/XLI/09 w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Batalionów Chłopskich II” w Cie-
chanowie.
Nr 395/XLI/09 w sprawie przyjęcia darowi-
zny.
Nr 396/XLI/09 w spawie zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemców, 
samodzielnych lokali mieszkalnych, położo-
nych w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: 
Sienkiewicza 32A, Nadfosna 4,11 Pułku Uła-
nów Legionowych14, Nadfosna 7, Nadfosna 8, 
11 Pułku Ułanów Legionowych 1, Powstańców 
Wielkopolskich 9, Płocka 30.
Nr 397/XLI/09 w sprawie uchylenia uchwał  
w części dotyczącej przeznaczenia do sprze-
daży lokali położonych w Ciechanowie przy  
ul. Wyzwolenia 9 i Pl. J. Piłsudskiego 4/5.
Nr 398/XLI/09 w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży lokali w domu wielomieszkanio-
wym.
Nr 399/XLI/09 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 400/XLI/09 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 471/XLIII/2006 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie organiza-
cji oraz szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w Środowiskowym Domu 
Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie 
w Ciechanowie zmienionej Uchwałami Rady 
Miasta Ciechanów Nr 54/VI/07 z dnia 29 mar-
ca 2007 r., Nr 153/XVIII/07 z dnia 27 grudnia 
2007 r., oraz Nr 276/XXIX/08 z dnia 30 grudnia 
2008 r. 
Nr 401/XLI/09 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 350/XXXII/2005 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie organiza-
cji oraz szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Ciechanowie zmienionej 
Uchwałami Rady Miasta Ciechanów Nr 424/
XXXVII/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r., Nr 53/
VI/07 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 154/XVIII/07 
z dnia 27 grudnia 2007 r. oraz Nr 275/XXIX/08  
z dnia 30 grudnia 2008 r. 
Nr 402/XLI/09 w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 60/V/92 Rady Miasta z dnia 21.09.1992 r. 
dot. godzin otwierania oraz zamykania placó-
wek handlu detalicznego, zakładów gastrono-
micznych i zakładów usługowych dla ludności 
w Ciechanowie.
Nr 403/XLI/09 w sprawie określenia wyma-
gań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych od właścicieli nieruchomości  
na obszarze Miasta Ciechanów.
Nr 404/XLI/09 w sprawie zmian w budżecie 
miasta na 2009 rok.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta
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Interpelacje radnych
Agnieszka Bukowska zapytała, czy wymóg upo-
rządkowania ksiąg wieczystych, został zrealizo-
wany przez samorząd i czy mienie komunalne, 
na którym znajdują się obiekty oświatowe oraz 
drogi posiada księgi wieczyste. Radna chciała 
też wiedzieć, jakie plany ma prezydent wobec te-
renu przejętego od Polskich Kolei Państwowych 
oraz czy samorząd prowadzi badania wód grun-
towych na terenie nieczynnego wysypiska przy 
ul. Kragoszyńskiej i aktualnego składowiska  
w Woli Pawłowskiej. Poruszyła też kwestię po-
kryw studzienek na deptaku w ul. Warszawskiej 
i losy obiektów pozostających po likwidowanej 
Jednostce Wojskowej. 
Mariusz Stawicki był ciekaw, czy samorząd za-
mierza w większym stopniu uobecniać symbo-
le miasta w przestrzeni publicznej. Jego zdaniem 
dobrą inicjatywą byłoby zrealizowanie jednego  
z projektów akcji „Ciechanów – Miasto (dla) 
Sztuki”, związanego z rozmieszczeniem w róż-
nych częściach miasta parasoli przypominających 
o ważnych zdarzeniach i miejscach.    
Grażyna Derbin w imieniu mieszkańców osie-
dla „Kargoszyn” podziękowała za wprowadzenie 
zmiany ruchu w ul. Parkowej oraz za wyremon-
towane chodniki w ul. Asnyka, Wyspiańskiego  
i Broniewskiego. Radna wyraziła nadzieję na zbu-
dowanie ul. Słowackiego jeszcze w 2010 roku. 
Krzysztof Łyziński był wdzięczny za wyrów-
nanie uskoku w pobliżu mostu na ul. Augustiań-
skiej. Radny zwrócił uwagę, że boczna płyta bo-
iska na stadionie jest bez przerwy oświetlana.  
Podobnie jest w przypadku sygnalizacji świetl-
nej. K. Łyziński żalił się, że przejechanie odcinka  
od szpitala do ul. 17 Stycznia (droga krajowa  

na dziedzictwa narodowego – wzrost o 5,38 % w sto-
sunku do tego roku, kultura fizyczna i sport – wzrost 
o 3,78 %. To są wskaźniki ponad prognozowaną in-
flację, które mówią o priorytetach władz miasta i du-
żej części radnych. 

T. Kałużyński alarmował, że przedłożony pro-
jekt budżetu na 2010 r. wykazuje spadek po stro-
nie dochodów w stosunku do planu budżetu na 
2009 r., a planowane wydatki są nieznacznie niższe  
od planu wydatków w roku 2009. Dla Mariusza Sta-
wickiego ważne są rzeczywiste dochody budżetu  
w 2009 r. – W uchwale komisji RGiB, która przed-
stawiał dziś przewodniczący Czyżewski była infor-
macja, że po stronie dochodów w stosunku do wy-
konania 2009 r. jest wzrost o 0,5 %. Wzrost choćby  
o 0,5 % w warunkach kryzysu, czy spadek to duża 
różnica – ripostował M. Stawicki. 

Prezydent odpowiada
– Nie stoimy na krawędzi przepaści, nie bę-

dziemy musieli wykonywać na oślep jakichkolwiek 
ruchów czy cięć, które będą zagrażały finansom 
miasta – zapewniał Waldemar Wardziński. – Nie 
powinno się straszyć ludzi, że zadłużenie 50 mln zł 
to jest katastrofa dla budżetu. Dla bezpieczeństwa 
finansów gminnych bardzo istotny jest wskaźnik 
bieżącej obsługi zobowiązań. W 2010 r. planujemy  
6,69 %. Zajrzyjcie do poprzednich budżetów i zo-
baczcie, że spłacaliśmy już i powyżej 8 %. I co, za-
waliły nam się finanse? Zmniejszyliśmy front inwe-
stycyjny? Stała się katastrofa dla miasta? Nie stała 
się. To trzeba w sposób odpowiedzialny przekazać 
mieszkańcom miasta, którzy nie muszą znać tajni-
ków budżetu. Prezydent nawoływał do konsekwen-
cji. – Państwo radni kilka lat temu głosowaliście  
za przyjęciem pewnych priorytetów inwestycyjnych, 
w oparciu o które tworzymy kolejne budżety i pla-
nujemy inwestycje – i za to dziękuję. Tylko, że nie 

można być za, jak wszystko się układa dobrze, na-
tomiast jak są jakieś poślizgi, bądź wątpliwości co 
do możliwości sfinansowania z zewnętrznych źró-
deł – to przeciw. W. Wardziński przypomniał,  
że miasto ma projekt kluczowy (pętla miejska  
– red.), który czeka tylko na pełną dokumentację. 
– Właśnie ją uzyskaliśmy od wykonawcy, jesteśmy 
na etapie ubiegania się o decyzję o realizację inwe-
stycji. Będziemy mieli taką decyzję, będziemy mie-
li komplet dokumentów, żeby u Marszałka podpi-
sać tę umowę. Nasze wnioski są dobrze oceniane. 
Mamy 3 projekty, które przeszły pomyślnie wszel-
kie procedury kwalifikacyjne. Dwa z nich są po róż-
nego rodzaju kontrolach, tylko tyle, że w samorzą-
dzie wojewódzkim na rok 2009 już nie ma pieniędzy.  
W 2010 r. mają być i mają być te umowy podpisane. 
Województwo Mazowieckie jest daleko w tyle, jeże-
li chodzi o realizację środków unijnych w ramach 
RPO, ale sądzę, że w ciągu roku budżetowego będę 
mógł zaproponować wprowadzenie nowych środ-
ków po stronie dochodowej budżetu. Hipotetycznie, 
nawet, gdybyśmy ani grosza w 2010 r. nie otrzymali  
ze środków unijnych, to będziemy w takim miejscu, 
o jakim mówimy w projekcie budżetu, czyli będziemy 
mieli 48,4 % zadłużenia i jego spłatę niespełna 7 % 
rocznie – ten najbardziej pesymistyczny wariant. 

Dyskusji przysłuchiwał się poseł PSL Aleksan-
der Sopliński. W jego przekonaniu błędem byłoby 
wycofywanie się z programu inwestycyjnego. –By-
łem wczoraj na sesji jednej rady gminy – wszędzie są 
podobne wybory: czy mamy budżet przejeść, przeba-
lować, czy też inwestować w rozwój. (…) Są tu już 
widoczne akcenty wyborcze. Nie wiem czy ci, któ-
rzy będą kandydatami na radnych, prezydenta mia-
sta obawiają się, że ten budżet będzie taki trudny do 
realizacji w następnej kadencji. Nasuwa mi się taki 
pogląd, że ci kandydaci na prezydenta boją się wejść 
w ten budżet. 

Ewa Blankiewicz

– red.) wiąże się z częstym i niepotrzebnym za-
trzymywaniem. Sygnalizacja świetlna jest za to 
wyłączona w ul. Tatarskiej między godz. 7.00  
a 7.30, przez co tworzy się korek. 
Andrzej Rolbiecki poprosił o interwencję  
w sprawie ruchu drogowego po chodnikach  
w ul. Sienkiewicza i zamontowanie migocących 
żółtych świateł na ul. Tatarskiej. Poskarżył się też 
na dyrektora PKS, który włącza dworcowe lampy 
kiedy chce. Radny miał wątpliwości co do niesy-
metrycznego sadzenia drzew na ul. Sienkiewicza. 
Zdzisław Dąbrowski podziękował Straży Miej-
skiej za pomoc w utrzymaniu porządku na osie-
dlach „40-lecia” i „Jeziorko”, gdzie prowadzone 
są inwestycje. Radny zaproponował, by część pasa 
na długości budynku ul. Armii Krajowej 31 prze-
znaczyć na dodatkowe miejsca parkingowe. 
Elżbieta Latko doceniła budowę ul. Lawendowej, 
która znacznie poprawiła warunki mieszkańców. 
Radna zgłosiła potrzebę ukierunkowania kamery 
znajdującej przy ul Sienkiewicza na teren wokół 
dworca PKS. Poprosiła też o ustawienie dwóch 
słupów ogłoszeniowych: na ul. Kwiatowej i Śmie-
cińskiej oraz spytała o postępy w sprawie wykupu 
pasa ziemi do poszerzenia ul. Różanej.  
Stanisław Kęsik zapytał, czy w planach jest prze-
widziana budowa drugiej części ul. Rzeczkowskiej 
i poprosił o przygotowanie informacji dotyczącej 
przyszłych inwestycji ciechanowskiego szpita-
la (szpital jest własnością samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego – red.). Radny przypomniał,  
że kilka miesięcy temu została powołana Rada 
Programowa Gazety Samorządu Miasta Ciecha-
nów i zadeklarował gotowość do współpracy, 
mimo nieobecności redaktor naczelnej.

Oprac. K.D.
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Lokalny lider kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” Adam Stępkowski dziękuje władzom 
miasta za wspieranie akcji

Strażnicy patrolują 
miasto

Podobnie jak w ubiegłym roku 
Straż Miejska kontynuuje patrole  
w różnych rejonach miasta. Infor-
mujemy o nich na bieżąco na stronie 
internetowej Urzędu Miasta www.
umciechanow.pl.  Dla mieszkańców to 
dobra sposobność do bezpośredniego 
kontaktu z funkcjonariuszami, którzy 

przyjmują zgłoszenia o nieprawidło-
wościach i chętnie pomagają rozwią-
zać problemy porządkowe w danym 
rejonie. W ostatnim czasie strażnicy 
w sposób szczególny zwracają uwagę 
na stan ulic, chodników, przejść i da-
chów. Interweniują, gdy zachodzi taka 
konieczność.

red.

Od nowego roku zmieniły się stawki odpłatności za pobyt w środo-
wiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicz-
nymi. Prowadzenie takich ośrodków wsparcia należy do zadań zleco-
nych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminę  
i powiat. Tabelę odpłatności za pobyt w tych domach ustala Wydział 
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawę do naliczania odpłatno-
ści za pobyt w tych placówkach sta-
nowi średni koszt utrzymania jednej 
osoby w środowiskowym domu samo-
pomocy w poprzednim roku. W na-

szym województwie wyniósł on 927 
zł za jedną osobę. Wysokość opłaty 
ustala się biorąc pod uwagę kryteria 
dochodowe. Dokładne dane zawiera 
poniższa tabela.

red.

Reagujmy, zanim uzależnienie weźmie górę
Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień podsumowało wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzie-

ży i dorosłych, przeanalizowało doświadczenia z realizacji programów profilaktycznych z minionego roku i lat wcześniejszych, zaplanowało 
środki i ułożyło harmonogramy działań. Tak powstały programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzia-
łania narkomanii, które będą realizowane w bieżącym roku.

odpłatność za pobyt w ŚDS

Alkohol zbiera żniwo
Na 46 tys. mieszkańców Ciecha-

nowa 37,7 tys. to dorośli. Blisko 14% 
z nich (ok. 4 600 osób) ma proble-
my wynikające z nadmiernego spo-
żywania alkoholu, 2,4% (prawie 900 
mieszkańców) to osoby uzależnione. 
Wśród uzależnionych jest dwa razy 
więcej mężczyzn niż kobiet. Bada-
nia przeprowadzone wśród młodzie-
ży pokazują, że 45,7% uczniów jest 
już po inicjacji alkoholowej. Z danych 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wynika,  
że w Ciechanowie około 1400 rodzin 
boryka się z problemem alkoholo-
wym. W 2009 r. do Komisji wpłynęło 
135 wniosków o leczenie pod nadzo-
rem sądu osób uzależnionych od alko-
holu. Do sądu skierowano 124 takie 
wnioski. Ciechanowska policja od-
notowała w ubiegłym roku 499 prze-
stępstw popełnionych pod wpływem 

alkoholu, w tym 384 przestępstwa 
drogowe. W awanturach domowych, 
których podłożem był alkohol policja 
interweniowała 1800 razy. Wszczęto 
275 postępowań przygotowawczych 
w sprawach o znęcanie się nad rodzi-
ną. Założono ofiarom przemocy 240 
„niebieskich kart”. Do wytrzeźwienia 
policja zatrzymała 566 osób. Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej objął po-
mocą 102 osoby z powodu problemów 
alkoholowych.

Nie pozwólmy narkotykom 
rozpanoszyć się

6,6% naszych dzieci ma już za 
sobą inicjację narkotykową. Zjawisko 
jest częstsze wśród chłopców (8,6%), 
rzadziej występuje u dziewcząt (4,6%). 
W gimnazjach odsetek uczniów, któ-
rzy przynajmniej raz w życiu sięgnęli 
po narkotyki wynosi 12%. W szkołach 
podstawowych to 1,3%. 13,5% bada-
nych ankietowo wie gdzie można ku-

Kryterium dochodowe  
(art. 8 ust. pkt 1 i 2)  

wg Ustawy o pomocy społecznej  
osoba samotnie gospodarująca 

– osoba w rodzinie

Odpłatność procentowa  
od średniego kosztu 

i miejsca w ŚDS  
za dany rok

Do 100%
(477 zł – 351 zł)

nieodpłatnie

Powyżej 100% – 200%
(477,01 zł – 954 zł
351,01 – 702,zł)

Do 5%
(do 46 zł)

Powyżej 200% – 300%
(954, 01 zł – 1431 zł
702,01 – 1 053 zł)

5% – 10%
(46 zł – 93 zł)

Powyżej 300% – 400%
(1 431,01 zł – 1 908 zł
1 053,01 zł – 1 404 zł)

10% – 15%
(93 zł – 139 zł)

Powyżej 400% – 500%
(1 908,01 zł – 2 385 zł
1 404,01 zł – 1 755 zł)

15% – 20%
(139 zł – 185zł)

Powyżej 500%
2 385,01 zł
1 755,01 zł

20% – 30%
(185 zł – 278 zł)

Średni koszt 1 miejsca w placówce w 2009 r. – 927 zł na 1 osobę

pić narkotyki, 15,1% zna osobę, która 
wie. To aż 28,6% osób, które potrafi-
łyby wskazać gdzie i od kogo można 
kupić środki odurzające.

Słowo o programach 
profilaktycznych

Tylko planowe i systematycz-
ne działania przynoszą efekty. Syste-
matyczność i terminowość gwaran-
tują miejskie programy: profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz przeciwdziałania nar-
komanii. Precyzują cele i zadania 
z jakimi trzeba się będzie zmierzyć  
w bieżącym roku. Na realizację po-
szczególnych zadań zarezerwowano 
środki finansowe pochodzące z opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych. Do zadań gminy  
w zakresie profilaktyki uzależnień 
należy m. in. zwiększanie dostępno-
ści pomocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej dla osób uzależnionych i za-
grożonych uzależnieniem, udzielanie 
pomocy psychologicznej i prawnej ro-
dzinom, w których występują proble-
my uzależnień, ochrona przed prze-
mocą, której źródłem jest alkoholizm.

Ile kosztuje profilaktyka  
i pomoc terapeutyczna

W tegorocznym budżecie miej-
skiego Biura ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień na realizację 

programów zarezerwowano łącznie  
800 tys. zł. Pieniądze te pochodzą  
z opłat za korzystanie z wydanych ze-
zwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych. Do największych wydatków na 
cele profilaktyczne i terapeutyczne na-
leżą m. in. zajęcia opiekuńczo-wycho-
wawcze w świetlicach socjoterapeu-
tycznych, na które miasto przeznaczy  
80 tys. zł. Dożywianie dzieci ze świe-
tlic kosztować będzie 35 tys. zł, poza-
lekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne 
z elementami profilaktyki to kolejne 
30 tys. zł. 40 tys. zł zarezerwowano 
na działalność Punktu Konsultacyjne-
go dla dzieci i młodzieży zagrożonej 
narkomanią. Na zorganizowanie let-
niego wypoczynku dla dzieci zapla-
nowano kwotę 50 tys. zł. Kształcić 
się będzie kadra terapeutyczna. Koszt 
zaplanowanych na ten rok szkoleń to  
25 tys. zł. Programy profilaktycz-
no-wychowawcze realizowane pod-
stawówkach, gimnazjach i w szko-
łach ponadpodstawowych to kolejne 
40 tys. zł. 90 tys. zł zaplanowano na 
realizację dyżurów interwencyjno-
wspierających, w których pomoc psy-
chologiczną, psychoterapeutyczną  
i prawną mogą uzyskać osoby uza-
leżnione i ich rodziny. Tutaj uzyskają 
wsparcie ofiary przemocy w rodzinie.

A.G.
Na podstawie programów  

opracowanych przez Biuro ds. RPU



Miejska pętla komunikacyjna
Na początku stycznia miasto złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zgodnie  
z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Trwają prace nad skom-
pletowaniem pozostałych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku  
o dofinansowanie zadania ze środków unijnych: studium wykonalności 
oraz modelu ruchu dla Ciechanowa. Termin złożenia kompletnego wnio-
sku przewidziany jest na I kwartał 2010 r. W bieżącym roku miasto wystąpi  
o refundację dotychczas poniesionych kosztów, a na dalszych etapach realiza-
cji inwestycji będzie korzystać z zaliczek w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego w wysokości do 90% przyznanego dofinansowania. Pozostałe 
10% będzie refundowane po zakończeniu inwestycji.

Średniowieczny trakt
Miasto wystąpiło do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji o pozwo-

leniu na budowę kolejnych odcinków ulic w centrum Ciechanowa: ul. 11 Li-
stopada, Mikołajczyka i Nadfosnej. W pierwszej kolejności zostanie przebu-
dowana ulica 11 Listopada. Umożliwi to wprowadzenie zmiany organizacji 
ruchu – przywrócenie ruchu dwukierunkowego. W obliczu zamknięcia dla 
ruchu ul. Warszawskiej pozwoli to na utrzymanie kursowania miejskich au-
tobusów przez Pl. Kościuszki. W tym roku na reprezentacyjnym deptaku w 
centrum Ciechanowa powstanie nawierzchnia odcinka od ul. Sierakowskiego  

do Mikołajczyka. Planowane jest także zakończenie budowy II etapu  
od ul. Mikołajczyka do 11 Listopada. Przewidywany termin zakończenia ro-
bót to listopad. Miasto liczy na dofinansowanie zadania w latach 2010/2011 
ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 
Priorytet V „Wzmocnienie miast w rozwoju regionu”.

Z prac Wydziału Inwestycji
Obfite opady śniegu i duży mróz nie pozwalają na kontynuowanie miejskich inwestycji na licznych placach budów. Nie oznacza  

  to jednak zimowego snu miejskich urzędników. Trwają prace projektowe i dokumentacyjne.

Część dźwiękochłonnych ekranów została już zamontowana wzdłuż ul. Armii Krajowej

Nowa ulica wzdłuż Łydyni

Ul. Małgorzacka będzie przebudowana w tym roku

Mimo trwającej modernizacji ul. Warszawska tętni życiem

www.um.ciechanow.pl
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Zmodernizowane ulice w centrum
Ubiegły rok obfitował w inwestycje drogowe. Miasto zrealizowało waż-

ny projekt, który przyczynił się do lepszego skomunikowania centrum. Prze-
budowane zostały ulice: 11 Listopada i Nowozagumienna. Zadanie zosta-
ło zakończone i rozliczone. W styczniu przygotowywane jest sprawozdanie  
z realizacji projektu dofinansowanego w 2009 roku w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 kwotą 874 900 zł. W bie-
żącym roku miasto dokończy modernizację ul. Strażackiej i Sierakowskiego 
oraz wybuduje od podstaw drugą część nowej drogi wzdłuż Łydyni: od skrzy-
żowania z ul. Kopernika do ul. Strażackiej. Zadanie to wykonywane jest w ra-
mach programu RPO Priorytet III – Regionalny system transportowy.

Przed nami kolejne inwestycje: przebudowa ulic Kilińskiego, Sierakow-
skiego i Małgorzackiej, które mają być dofinansowane w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Miasto wystąpiło  
do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę.

Dalszy ciąg rewitalizacji ratusza
Styczniowe mrozy spowodowały chwi-

lową przerwę w pracach budowlanych. Kie-
dy tylko pogoda pozwoli Wykonawca wróci 
na plac budowy. Przygotowano już blachę 
tytanowo-cynkową na pokrycie dachu, nie-
stety nie można jej kłaść przy ujemnych 
temperaturach. Niedługo będzie gotowa 
zamówiona stolarka okienna. Wznowione 
zostaną prace we wnętrzach. Jesienią tego 
roku miasto planuje zakończyć gruntow-
ny remont zabytkowego obiektu. Wtedy  
do odnowionej siedziby wrócą władze mia-
sta i część wydziałów urzędu.

A.G.
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Każde prace porządkowe to wydatek dla miasta

1,9 mln zł na bieżące  
utrzymanie dróg

Miasto wyłoniło firmy, które  
w tym roku zajmą się bieżącym utrzy-
maniem gminnych publicznych i we-
wnętrznych dróg. Prezydent Ciecha-
nowa jest jednym z 4 zarządców dróg 
na terenie miasta. Pod jego opieką 
jest blisko 107 km ulic, w tym prawie  
74,5 km utwardzonych i ponad 32 km 
nieutwardzonych. Ponad 42,5 km to 
długość dróg wewnętrznych.

W tym roku utrzymaniem na-
wierzchni utwardzonych dróg i chod-
ników oraz cząstkowymi remonta-
mi masą z recyklera zajmie się firma 
DELTA-PRID z Ciechanowa. Mia-
sto zaplanowało na te cele 1,28 mln 
zł. O stan nieutwardzonych dróg  
w ramach umowy z miastem dbać 
będzie Zakład Usługowo Handlowy 
KOPTRANS Witolda Piętki. W bu-
dżecie zarezerwowano na to zadanie  
400 tys. zł. Utrzymaniem pionowych 
oznaczeń (znaki drogowe, tablice  
z nazwami ulic itp.) zajmie się firma 
PLANETA z Warszawy. Kosztować 
to będzie miasto 220 tys. zł.

Przetargi 2010
Pół miliona  

na konserwację  
ulicznego oświetlenia 

Ponad 500 tys. zł miasto przezna-
czy w tym roku na konserwację ulicz-
nego oświetlenia. Usługę tę wykona 
Zakład Energetyczny Płock. Do zadań 
wykonawcy należeć będzie m. in.  wy-
miana źródeł światła, uszkodzonych 
kloszy, kondensatorów, wkładek topi-
kowych w słupach, główek bezpiecz-
nikowych, styczników na tablicach 
oświetlenia ulicznego, prostowanie 

pokrzywionych opraw, przekręcanie 
oraz pionowanie słupów i wysięgni-
ków, lokalizacja i naprawa uszkodzeń 
sieci napowietrznej i kablowej, regu-
lacja przekaźników zmierzchowych, 
wymiana starych rtęciowych źródeł 
światła na nowe energooszczędne.

Utrzymanie czystości  
i porządku w mieście

Do 29 stycznia zainteresowane fir-
my mogą składać oferty w przetargu 
na utrzymanie czystości i porządku na 
terenie miasta do 31 stycznia 2011 r. 

Lista zadań dla 
wykonawcy jest 
długa. Do jego 
obowiązków na-
leżeć będzie m. 
in.: opróżnianie, 
wywóz i skła-
dowanie nie-
czystości z ko-
szy ulicznych 
znajdujących się  
w pasach dróg, 
na skwerach,  
w parkach i cią-
gach pieszych za-
rządzanych przez 

gminę, zamiatanie ulic, ustawianie po-
jemników i wywóz odpadów w trakcie 
imprez plenerowych, sprzątanie po im-
prezach, likwidacja dzikich wysypisk, 
sprzątanie terenów gminnych (grabie-
nie, ręczne zbieranie odpadów, załadu-
nek i wywożenie), ręczne i mechanicz-
ne zbieranie liści z terenów gminnych, 
w tym także liści uprzątniętych  
z chodników publicznych przez wła-
ścicieli posesji, pozimowe doczysz-
czanie dróg gminnych, a w szcze-
gólności zebranie piasku użytego do 
posypywania chodników, mycie klo-
szy kamer monitoringu ulicznego, 
remonty, naprawy i wymiana koszy 
ulicznych i wiele innych.

Kto wykona konserwację 
kanalizacji deszczowej

Trwa postępowanie w przetargu na 
konserwację i utrzymanie sieci kanali-
zacji deszczowej. Drożna sieć desz-
czowa zapobiega zalewaniu ulic pod-
czas ulewnych deszczy i gwałtownych 
roztopów. Miasto wyłoni firmę, która 
wykona przeglądy sieci, mechaniczne 
czyszczenie kanałów sieci deszczowej 
i studni rewizyjnych, wpustów i krat.

A.G.

Zgodnie z umową z PUK, któ-
re zajmuje się odśnieżaniem miej-
skich ulic, miasto zarezerwowało 
428 tys. zł na zimowe utrzyma-
nie dróg w okresie od listopada  
2009 r. do połowy kwietnia 
2010. Do tej pory wydaliśmy już  
230 tys. zł. To nie koniec kosztów. 
Do wywozu śniegu miasto wyna-
jęło dodatkowo 4 firmy, które do 
tej pory wystawiły faktury na po-
nad 56,6 tys. zł. 

Do dziś wywoziły one już  
śnieg z os. Zachód, os. Płocka, ulic; 
Ks. Konrada, Witosa, Mościckie-
go, z parkingów na Rzeczkowskiej 
i Krasińskiego, z centrum Ciecha-

nowa (Warszawskiej, Placu Jana 
Pawła II, Śląskiej, Dolnej, Wod-
nej, Ściegiennego, Kopernika, 
Zielonej Ścieżki, Małgorzackiej, 
Sierakowskiego, Grodzkiej, Placu 
Kościuszki), z os. Krubin (Piwnej, 
Ptasiej, Żurawiej, Wędkarskiej, 

Kosztowne usuwanie śniegu
Spacerowej), z ul. Kicińskiego, skrzy-
żowania z ul. Dąbrowskiej, Orzeszko-
wej, Niemcewicza oraz skrzyżowania 
Sienkiewicza z ul. Powstańców War-
szawskich i Spółdzielczą.

W tym czasie PUK odśnieżał 
zatoki parkingowe na Zamkowej  
i Grota Roweckiego, ul. 11 Listo-
pada, Rzeczkowskiej, place targo-
we przy Płońskiej i Sienkiewicza.  
25 stycznia wywoził śnieg zalegający na  
ul. Powstańców Wielkopolskich,  
a 26 stycznia z ul. Witosa (od Sikor-
skiego do Pułtuskiej) oraz z Nadfosnej 
(od 11 Pułku Ułanów Legionowych 
do Witosa). Śnieg jest obecnie wywo-
żony na dawne rekultywowane skła-

dowisko odpadów 
przy ul. Kargo-
szyńskiej oraz 
miejskie działki 
na Jeziorku.

Urząd Mia-
sta w komunika-

tach w lokalnym radio oraz 
na stronie internetowej Urzę-
du www.um.ciechanow.pl 
ogłasza, z których ulic bę-
dzie wywożony śnieg. Ak-
cja prowadzona jest wieczo-
rami, a kierowcy są proszeni  
o przestawienie samocho-
dów, parkujących wzdłuż 
wymienianych ulic. Prze-
praszamy za ewentualne 
utrudnienia związane z tymi 
pracami. Jest to jedyny spo-
sób, aby szybko i efektywnie 
oczyścić ulice i przywrócić 
im pełną przejezdność. 

E.B.
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Miasto dofinansowuje usuwanie azbestu

Stare leki do apteki

Jesienią 2008 roku Urząd Mia-
sta zainicjował zbiórkę przetermi-
nowanych i niepotrzebnych leków. 
W pięciu aptekach na terenie mia-
sta ustawiono oznakowane pojemni-
ki na zbędne i stare medykamenty.  
W minionym roku mieszkańcy 
wrzucili do nich 88,5 kg, a od po-
czątku zbiórki trafiło tu 118 kg tych 
niebezpiecznych odpadów. Od no-

Zgłoś wyroby zawierające azbest

opłaty za umieszczenie urządzeń  
w pasach dróg

wego roku w zbiórce uczestniczy już 
11 placówek. Opróżnianiem pojem-
ników zajmuje się firma NATURA 
z Bydgoszczy. Mieszkańcy mogą 
oddawać leki bezpłatnie. Koszt ich 
odbioru i utylizacji pokrywa Urząd 
Miasta. Wykaz aptek znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.umciechanow.pl w zakładce 
Ekologia/Gospodarka odpadami.

red.

Wydział Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta przypomina o obowiązku uiszcze-
nia opłat za umieszczenie w pasach 
dróg urządzeń infrastruktury technicz-
nej niezwiązanej z potrzebami zarzą-
dzania drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego. Należą do nich: sieci  
i przyłącza wodociągowe, kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej, sieci elektro-
energetyczne, gazowe, ciepłownicze 
i inne. O obowiązku wnoszenia opłat 
do 15 stycznia każdego roku infor-
mują zapisy decyzji wydawanych od 

Wykaz aptek, w których znajdują się  
oznakowane pojemniki 

na przeterminowane i niepotrzebne leki

Apteka Cefarm, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, •	
Apteka mgr farm. Helena Sendziuk, ul. 17 Stycznia 54,•	
Apteka ul. Powstańców Wielkopolskich 4,•	
Apteka Remedium ul. Pułtuska 20 a, •	
Apteka mgr farm. Dariusz Kozar, ul. Warszawska 56,•	
Przyjazna Apteka ul. Spółdzielcza 2,•	
Przyjazna Apteka ul. Sienkiewicza 71 B,•	
Przyjazna Apteka ul. Bony 17,•	
Przyjazna Apteka ul. Pułtuska 12,•	
Przyjazna Apteka ul. Niechodzka 5 (Galeria Mrówka),•	
Przyjazna Apteka Plac Kościuszki 6.•	

2004 r. Decyzje wydawane są z reguły 
na okres dłuższy niż jeden rok a opła-
ty obowiązują przez cały czas umiesz-
czenia urządzeń. W przypadku upły-
wu terminu, na który została wydana 
decyzja właściciel ma obowiązek zło-
żyć ponownie wniosek o zajęcie pasa 
drogowego w celu umieszczenia in-
frastruktury technicznej lub o zajęcie 
pasa drogowego na okres prowadzenia 
robót związanych z usunięciem urzą-
dzenia. Opłaty pobierane są na podsta-
wie Uchwały Nr 171/XVII/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z 25 marca 2004 r.

red.

Przypominamy 
mieszkańcom o skła-
daniu corocznych 
informacji o wyro-
bach zawierających 
azbest. Informację  
i ocenę stanu tech-
nicznego obiektów 
i urządzeń budow-
lanych za poprzedni 
rok właściciele lub 
zarządcy powinni 
złożyć prezydentowi 
miasta najpóźniej do 
31 stycznia. Infor-
mujemy także o ko-
nieczności składania 
informacji o wyrobach zawierających 
azbest, których wykorzystywanie zo-
stało zakończone. Taka informacja 
powinna zawierać: miejsce i adres, 
nazwę właściciela lub zarządcy nieru-
chomości, tytuł własności, nazwę wy-
robu, ilość wyrobu w m2, rok zaprze-
stania wykorzystywania wyrobów 
oraz kto (jaka firma) i kiedy usuwał 
azbest.

Wzory formularzy dostępne są 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzę-
du Miasta przy ul. Wodnej 1, w sie-
dzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska, ul. 17 Stycznia 
60B i na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.umciechanow.pl w za-
kładce Poradnik Interesanta/ Wydział 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska.

red.

Kasztanowce na Skwerze im. Taj-
nej Organizacji Nauczycielskiej mają 
opiekunów. To młodzież ze Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego. Jesienią młodzi ludzie grabili 

Młodzież dba o zieleń
liście kasztanowców. W tym roku pla-
nują powieszenie na drzewach wła-
snoręcznie wykonanych budek lęgo-
wych dla ptaków.

red.



10gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LUTY

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

● 13 i 16.II godz. 19.00 – karnawało-
we hity ze starej płyty /Kawiarnia Ar-
tystyczna/
● 15-26.II – cykl zajęć tanecznych  
i plastycznych „Podróż dookoła świa-
ta” /CKiSz/
● 25.II. godz. 17.00 – „Podlaskie ślady 
niemieckiej broni V1 i V2” – odczyt 
Sławomira Korduczoka połączony  
z pokazem multimedialnym /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

Spotkania

Film

Wystawy

Wymiana młodzieży 
15 grudnia do Ciechanowa przyje-

chała młodzież z Turcji, Węgier i Ru-
munii, aby wziąć udział w warsztatach 
„Gry uliczne – interakcje ze społecz-
nością lokalną”. Goście międzynaro-
dowej wymiany młodzieży „Między-
kulturowe sąsiedztwo – spotkajmy się 
z kulturą” zorganizowało Gimnazjum 
TWP i Stowarzyszenie Edukacyjne 
Elan Tan. W ramach ośmiodniowego 
programu młodzież odwiedziła Urząd 
Miasta, gdzie została obdarowana 
upominkami z logo miasta. O kultu-
rowym dorobku miasta i jego walo-
rach architektonicznych opowiedziała 
kierownik Wydziału Współpracy Lo-
kalnej i Zagranicznej Bożena Żywiec-
ka.  Dużym zainteresowaniem cieszył 
się turniej unihokeja, który rozegrany 
został w MSZ Nr 1. W meczu finało-
wym Polska uległa Rumunii 3:4.

Jasełkowe tourne 
„Szopka polska” – to tytuł jasełek 

przygotowanych przez uczniów kla-
sy IIIb ze Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Przedstawienie powstałe pod kierun-
kiem nauczycielek Jolanty Piotrow-
skiej i Doroty Rutkowskiej zostało 
pokazane czterokrotnie w grudniu. 
Dzieci zdobyły nagrodę główną na 
Przeglądzie Misteriów Bożonarodze-
niowych, zorganizowanym w Cen-
trum Kultury i Sztuki. 17 stycznia 
swój program zaprezentowały w no-
wej ciechanowskiej parafii Błogosła-
wionych Płockich Biskupów Męczen-
ników. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Z wizytą w radiowej „Trójce”

● 6.II godz. 19.00 – Bal im. Andrzeja 
Radzia /Kawiarnia Artystyczna/
● 14.II godz. 19.00 – Malicki Show  
/hala sortowa przy ul. Kraszewskiego/
● 20.II godz. 19.00 – Przegląd Kapel 
Garażowych /Kawiarnia Artystyczna/

● do 23.II – „Artyści z Mazowsza” 
wystawa poplenerowa II Pleneru Ma-
larskiego Osieck ‘2009 /Galeria „C”/
● II – wystawa poplenerowa IV Ogól-
nopolskiego Pleneru Malarskiego 
„Pejzaż i architektura Ciechanowa 
i okolic” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
● II – „Karty z dziejów Ciechanowa 
1939-1945” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

18 grudnia uczennice z Gimnazjum Nr 3: Paulina Borden, Karo-
lina Majchrzak i Beata Włodarczyk biorące udział w projekcie Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej „Literacki Atlas Polski” uczestniczy-
ły w warsztatach reportażu radiowego, które odbyły się w siedzibie 
„Trójki”. 

● 1-14.II – Kino Ferie. W repertuarze: 
„Lato Muminków”, „Renifer Nico ra-
tuje świat”, „Epoka Lodowcowa: Od-
wilż i Era dinozaurów”, „Zmierzch”, 
„Księżyc w nowiu”, „Fame” /sala wi-
dowiskowa CKiSz/
● 13.II godz. 20.00 – Romantycz-
na Noc Filmowa /sala widowiskowa 
CKiSz/
● 22 i 24.II od godz. 9.00 – Lekcja  
w kinie /sala widowiskowa CKiSz/
● W lutym na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy: „Awa-
tar”, „Parnasus”, „Templariusze: Mi-
łość i krew”, „Amerykańskie ciacho”, 
„Randka w ciemno”, „Sherlock Hol-
mes”, „Daybreakers”.

Oprac. K.D.

Przyjemnie  
i pożytecznie…

Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej ,,Studio” i miejscowy od-
dział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
zapraszają na zajęcia feryjne dla dzie-
ci i młodzieży w wieku szkolnym. Od 
1 do 12 lutego w siedzibie „Studio” 
(ul. Pułtuska 20a) na dzieci czekają 
różnorodne atrakcje i zajęcia. Wszy-
scy, którzy chcą się wspaniale bawić, 
spędzić ciekawie czas pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry pedagogicznej 
proszeni są o przyjście do STUDIA  
i wypełnienie karty zgłoszenia. 

Miejska Biblioteka Publiczna  
w godz. 13.00-16.00 zaprasza na „Fe-
rie z Książką”. Placówka oferuje za-
bawy plastyczno-literackie oraz gry 
stolikowe. Specjalną atrakcją będzie 
konkurs plastyczny „Zimowa olimpia-
da” oraz wystawka „Poznajemy Kana-
dę i Kanadyjczyków”. 

Idą ferie… 
Tegoroczne ferie w naszym województwie potrwają od 1 do 14 

lutego. W czasie odpoczynku od nauki nie wszystkie dzieci wyjadą 
na zimowiska. Ci, którzy pozostaną w mieście nie muszą się nudzić.  
Jak co roku z myślą o nich placówki oświatowe, kulturalne oraz klu-
by i organizacje sportowe przygotowały ciekawą ofertę. 

Ciechanowianki poznały zasa-
dy  przygotowania dobrego reportażu. 
Szkolenie w tym zakresie przeprowa-
dziła Irena Piłatowska – dziennikarka 
i redaktor naczelna Studia Reportażu  
i Dokumentu Polskiego Radia. Cen-
nym doświadczeniem była nauka 
obiektywnego podchodzenia do tema-
tu, wnikliwego rozpatrywania sprawy 
i sposobów na ciekawe przedstawienie 
pomysłu słuchaczom. Po warsztatach 
dziewczęta zwiedziły radio. Miały też 
możliwość zobaczenia, jak powstaje 
profesjonalny program radiowy. 

red.

Centrum Kultury i Sztuki od 
poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-12.00 proponuje zajęcia eduka-
cyjne z zakresu plastyki, muzyki oraz 
tańca współczesnego i towarzyskie-
go. Chętni będą mogli nauczyć się gry  
na gitarze i perkusji oraz spróbować 
swoich sił na parkiecie i kartce papie-
ru. Dla miłośników filmów alternaty-
wą będzie kino-ferie.   

Atrakcyjną ofertę przygotowa-
ło też Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej. W dniach 1-5 lutego w godz. 
10.00-14.00 dzieci i młodzież w wie-
ku 7-15 lat będą mogli skorzystać  
z cyklu zajęć. W programie: nauka tań-
ca, projekcje filmów oraz zajęcia ma-
nualne, plastyczne i kulinarne. Dużo 
frajdy dostarczy zwiedzanie Zamku 
Książąt Mazowieckich i budynku eks-
pozycyjnego, spotkanie z etnografem 
na temat tradycji ostatkowych, kulig  
i ognisko w Gołotczyźnie. 

Zrób rzeźbę ze śniegu
W ramach projektu „Ciechanów  

– Miasto (dla) Sztuki” Galeria „C” 
ogłasza konkurs na rzeźbę ze śniegu. 
W akcji, która potrwa do końca zimy  
mogą wziąć udział zarówno dzieci, 
jak i dorośli. Rzeźby mogą powstać 
w różnych punktach miasta. Nagrody 
ufunduje Polski Bank Spółdzielczy. 
Zwycięzców wyłoni powołane jury.  

Na sportowo…
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-

acji oddaje do dyspozycji lodowisko 
(ul. 17 Stycznia), które jest czynne 
każdego dnia w godz. 9.00-21.00.  
W okresie ferii uczniowie ciecha-
nowskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych od godz. 9.00 do 13.00, 
za okazaniem legitymacji będą mie-
li bezpłatny wstęp na taflę. W pozo-
stałych przypadkach bilet kosztuje  
5 zł (normalny) i 2,5 zł (ulgowy). Wy-
pożyczenie łyżew – 6 zł za godzinę. 
MOSiR zachęca też do korzystania  
z krytej pływalni, która jest dostępna 
od godz. 6.00 do 22.00.    

 Katarzyna Dąbrowska
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Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
Zadanie I.

Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych –  20 000 zł   
(60 000 zł w 2009 r.)

Zadanie II. 

Dokumentowanie dziejów miasta – 10 000 zł 
(10 000 zł w 2009 r.)

Zadanie III. 

Popularyzowanie krajowego i regionalnego dorobku kulturalnego – 100 000 zł
(80 000 zł w 2009 r.)

Zadanie IV.

Promocja lokalnego dorobku artystycznego – 20 000 zł
(15 000 zł w 2009 r.)

Zadania w zakresie pomocy społecznej
Zadanie I.
Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych – 40 000 zł

Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
Zadanie I.
Aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnosprawnych.  
– 30 000 zł  (30 000 zł w 2009 r.)

Zadanie II.
Podejmowanie działań na rzecz dzieci dotkniętych niepełnosprawnością  
– 20 000 zł  (15 000 zł w 2009 r.)

Zadanie III.
Organizacja działań z zakresu z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia  
– 10 000 zł ( 7 100 zł. w 2009 r.)

Zadania w zakresie oświaty, edukacji i wychowania
Zadanie I.
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla 
uczniów szkół miejskich – 30 000 zł
(30 000 zł w 2009 r.)

Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zadanie I.
Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych –  6 000 zł
(6 000 zł w 2009 r.)

Zadanie II.
Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja 
rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk Młodzieży Sportowej” – 25 000 zł
(25 000 zł w 2009 r.)

Zadanie III.
Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnic-
twa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych  
– 464 000 zł (434 000 zł w 2009 r.)

Zadanie IV.
Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 10 000 zł
(10 000 zł w 2009 r.)

Zadanie V.
Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych – 25 000 zł 
(25 000 zł w 2009 r.)

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność po-
żytku publicznego (wymienione w art. 11 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 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.

Prezydent Miasta Ciechanów  
działając na podstawie art.4 ust.1 pkt. 12, art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11, art.13.art. 14, art.15   

ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 z póź. zm.) 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010

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 26 listopada 2009 roku dotycząca programu współ-
pracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na 2010 rok.
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 uzna-
ne 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 oferenta-
mi wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert.

Terminy i warunki realizacji zadań
1. Dofinansowanie zadań obejmie okres szczegółowo określony w umowie.
2. Realizacja zadań odbywać się będzie na rzecz mieszkańców Ciechanowa.

Terminy i warunki składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku 
w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania (Dz.U.2005.264.2207).
2. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każdą  
na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
3. Do oferty należy załączyć:
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru 
Powiatu Ciechanowskiego (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia), 
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2009,
- aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
4. Zaadresowane na Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Mia-
sta Ciechanów oferty należy składać do 8 lutego 2010 r. do godz. 16.00 w Biurze 
Obsługi Interesanta, 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 kultury, sztuki. ochrony dóbr kultury i tra-
dycji nastąpi w terminie do 22 lutego 2010 r.
2. Wyboru dokona Komisja Oceniająca powołana zarządzeniem przez Prezyden-
ta Miasta Ciechanów.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: 
- zakres merytoryczny zadania, 
- zakres finansowy (koszty realizacji planowanego zadania, inne źródła finanso-
wania, wielkość i celowość wnioskowanej dotacji), 
- posiadane przez oferenta doświadczenie w zakresie realizacji zadania o tym 
samym 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 Ocenia-
jącej 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 odrzuce-
niu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta  
w terminie do 26 lutego 2010 r.
Wykaz zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, podmiotom 
o których mowa w art.3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym or-
ganom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, z uwzględnieniem 
wysokości przekazanej dotacji, zrealizowanych w roku poprzednim jest zamiesz-
czony na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl.



12gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Wydatki zarządów osiedli w 2009 roku

Osiedle Nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”
Zarząd ufundował paczki świąteczne dla 26.dzieci pochodzących z nieza-

możnych rodzin. Na ten cel wydał 1 386 zł. Naprawy, prace porządkowe oraz 
zakup urządzeń na osiedlowy plac zabaw wyniosły go 2 548 zł. Oprócz tego za 
kwotę 619 zł zarząd kupił drzewka i krzewy uzupełniające zniszczone nasadze-
nia. Na soki, napoje, herbatę, kawę i paluszki, spożyte podczas posiedzeń i spo-
tkań z mieszkańcami przeznaczył 210 zł. 

Osiedle Nr 2 „Aleksandrówka II”
Kwotą 500 zł zarząd wspomógł obcho-

dy 20-lecia powstania Miejskiego Przed-
szkola Nr 10. Z myślą o młodzieży kupił 
siatkę na osiedlowe boisko do piłki siatko-
wej – 300 zł. Dzięki współpracy z Miej-
skim Zespołem Szkół Nr 1 zorganizował 
zabawę karnawałową dla klas 0-III, an-
drzejki oraz choinkę. Ufundowanie nagród  
i upominków konkursowych wyniosły go 
3 959 zł. 

Osiedle Nr 3 „Aleksandrówka”
Zarząd pokrył koszty organizacji 

trzech turniejów piłki siatkowej i roz-
grywek piłki nożnej  – 1 499 zł. Kwotę 
1 800 zł przeznaczył na przygotowanie 
przedświątecznego spotkania oraz wigi-
lii dla podopiecznych Domu Złotej Je-
sieni. Za 1 300 zł ufundował 30 paczek 
dla dzieci uczestniczących w zabawach i konkursach zorganizowanych przez 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio”. Na potrzeby związane  
z własną działalnością zarząd wydał 150 zł. Złożyły się na to materiały sanitarne 
oraz kawa i herbata. 

Osiedle Nr 4 „Śródmieście”
Kwotą 400 zł zarząd dofinansował dzieciom z niezamożnych rodzin wy-

cieczkę do Warszawy. 2 900 zł wyasygnował na akcję „Lodowisko z rodzica-
mi”. Zakupione karnety upoważniające do wypożyczenia łyżew i wstępu na taflę 
lodowiska cieszyły się dużym powodzeniem. 1 443 zł zarząd wydał na spotkanie 
opłatkowe dla około 50 osób starszych i samotnych. Z jego inicjatywy MOSiR 
udostępnił boczną płytę stadionu dla sympatyków gry w piłkę nożną. W każdy 
wtorek i piątek w godz. 18.00-20.00 w rozgrywkach mogli uczestniczyć starsi  
i młodsi mieszkańcy osiedla.     

Osiedle Nr 5 „Płońska”
Zarząd współorganizował piknik z okazji „Dnia Dziecka”. 1 800 zł wydał  

na słodycze i oprawę muzyczną przedsięwzięcia. Nie żałował też czasu i pienię-
dzy na zaangażowanie się w przedsięwzięcia sportowe. 1 092 zł spożytkował na 
zakup stroi siatkarskich dla reprezentacji osiedlowej, a 212 zł – na 4 piłki dla Szko-
ły Podstawowej Nr 4. 600 zł przeznaczył na nagrody w turnieju piłkarskim „Dzi-
kich Drużyn”. Listę wydatków zamykają koszty zabawy noworocznej oraz paczki  
i nagrody dla dzieci – 1058 zł. Jak co roku zarząd brał czynny udział w kampanii 
profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Osiedle Nr 6 „Słoneczne”
Zarząd współorganizował festyn z okazji „Dnia Dziecka”. Na zakup nagród, 

słodyczy przeznaczył 1850 zł. W trakcie imprezy zrealizowano program „Waka-
cje bez używek” oraz przeprowadzono konkurs „Bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym”. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zaprezentował symulator,  
a policja – samochód do gaszenia pożarów. Kolejnym wydatkiem było spotkanie  
z Mikołajem, który chodził po osiedlu. Przekazane przez niego paczki ze słody-
czami  wyniosły 1 700 zł. Oprócz tego dzieci otrzymały karnety wstępu na basen 
lub lodowisko – 800 zł. Za koszty energii elektrycznej zarząd zapłacił 504 zł.

Osiedle Nr 7 „Przemysłowe”
Za 2 550 zł zarząd kupił słodycze, napoje i kiełbaski na „Dzień Dziecka” 

obchodzony w Miejskim Zespołem Szkół Nr 2. Wspólnie z Zarządem Osiedla  
Nr 8, MOPS, COEK „Studio” i Urzędem Miasta współorganizował piknik ro-
dzinny. Za 550 zł ufundował słodycze, napoje i owoce. Na paczki żywnościowe 
dla 30 dzieci pochodzących z niezamożnych rodzin wydał 1 418 zł. Pozostałe 
środki – 300 zł – stanowiły artykuły spożywcze (kawa, herbata, ciastka i napoje) 
skonsumowane podczas posiedzeń zarządu i spotkań z mieszkańcami. 

W Ciechanowie działa 12 osiedli będących statutowymi jednostkami pomocniczymi gminy miejskiej. Zadaniem powołanych zarządów 
jest reprezentowanie interesów mieszkańców i (w miarę możliwości) zaspokajanie ich potrzeb. Za właściwy przebieg tych inicjatyw odpowia-
dają przewodniczący. Działalność zarządów osiedli finansowana jest z budżetu miasta. W 2009 roku zaplanowano na nią 58 250 zł.  Przyj-
rzyjmy się, jak wydano te pieniądze.

Osiedle Nr 8 „Kwiatowe”
2 660 zł zarząd spożytkował na zorganizowanie plenerowej impre-

zy z okazji „Dnia Dziecka”. Z myślą o swoich najmłodszych mieszkań-
cach kupił zabawki, akcesoria sportowe oraz artykuły spożywcze i gastro-
nomiczne. Znalazł też sponsorów, którzy ufundowali ciastka, pączki i inne 
słodkie przekąski. 2 183 zł zapłacił za słodycze i łakocie do paczek świątecz-
nych. Koszty administracyjne związane z własną działalnością zarząd pokrył  

z prywatnych środków.   

Osiedle Nr 9 „Bloki”
Za kwotę 202 zł zarząd ufundował 

medale dla uczestników rozgrywek prze-
prowadzonych z okazji „Dnia Dziecka”  
w Szkole Podstawowej Nr 5. Dla naj-
młodszych kupił 20 piłek (793 zł) i kar-
nety na basen odkryty (246 zł). Na festyn 
rodzinny zorganizowany we współpra-
cy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej przeznaczył 370 zł. W ramach 
tych pieniędzy zarząd wynajął trampolinę  
i zapłacił za przygotowanie grilla. Kolej-
nym wydatkiem było przygotowanie 100 
paczek świątecznych dla dzieci pocho-
dzących z rodzin potrzebujących wspar-
cia (3 000 zł). Oprócz tego zarząd prze-
kazał 8 paczek dla młodych śpiewaków  
z chóru działającego przy parafii św. Piotra  
(200 zł).   

Osiedle Nr 10 „Kargoszyn”
Razem ze Szkołą Podstawową Nr 5 zarząd współorganizował konkursy i roz-

grywki sportowe odbywające się podczas „Dnia Dziecka”. Za 1 663 zł ufundował 
lody, napoje, materiały papierniczo-biurowe oraz puchary. 200 zł przeznaczył  
na paczki dla potrzebujących dzieci z parafii św. Piotra. Kolejnym wydat-
kiem była szkolna choinka. Zarząd kupił napoje i ciastka, które kosztowa-
ły go 2 056 zł. W ramach zachęty do aktywnego wypoczynku 620 zł wyasy-
gnował na bilety wstępu na miejskie lodowisko. Na własne potrzeby wydał  
260 zł – tyle zapłacił za artykuły biurowe.   

Osiedle Nr 11 „Podzamcze”
Z okazji zakończenia lata zarząd zorganizował rozgrywki piłki ręcznej  

i nożnej, co kosztowało go 697 zł. Dla zawodników ufundował medale, pucha-
ry oraz słodycze i napoje. Dużym przedsięwzięciem była choinka noworoczna 
– 4 157 zł. Za tę kwotę zarząd przygotował paczki dla 110 dzieci, wynajął salę, 
kupił słodycze i napoje oraz zabawki na nagrody w konkursach.

Osiedle Nr 12 „Zachód”`
We współpracy z Radą Rodziców Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 zarząd 

zorganizował festyn z okazji „Dnia Dziecka”, co kosztowało go 1 058 zł. Resztę 
wydatków pokryli pozyskani sponsorzy: artykuły spożywcze ufundował ciecha-
nowski Cedrob, a nagrody rzeczowe – firma „Petrobud”. 1 500 zł zarząd prze-
znaczył na zakup sprzętu i przyborów do gier rekreacyjno-sportowych. Za kwotę  
2 256 zł dofinansował obiady, wycieczki i paczki świąteczne dla uczniów z ro-
dzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

   Katarzyna Dąbrowska 
na podstawie sprawozdań i rachunków 

                                      dostarczonych przez przewodniczących osiedli

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

Piknik zorganizowany przez zarządy osiedli Nr 6 i 7

W 2009 roku zarządy osiedli wykazały się rozwagą w zagospodarowa-
niu środków budżetowych, które otrzymały z Urzędu Miasta. Wszystkie 
nie żałowały pieniędzy oraz czasu i zaangażowania w organizowanie tur-
niejów, festynów, pikników, choinek i pomoc najbardziej potrzebującym. 
Cieszy też fakt szukania dodatkowych środków u sponsorów. Skorzystali 
na tym mieszkańcy osiedli, a w szczególności dzieci. 
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Pobiegli po Grand Prix Ciechanowa
3 grudnia spotkali się uczestnicy pierwszego biegu o Grand Prix Ciechano-

wa pod patronatem prezydenta miasta. Mimo trudnych warunków pogodowych 
do rywalizacji przystąpiło dwunastu zawodników. Zwyciężyli bracia Andrzej  
i Włodzimierz Piechnowie z Klubu Biegacza „Promyk”. Warunki pogodowe 
sprawiły, że na bieg nie dotarli zawodnicy spoza Ciechanowa. Kolejny bieg  
w ramach Grand Prix zostanie rozegrany 7 lutego.

Ciechanowscy pływacy potwierdzili dobrą formę
20 grudnia zawodnicy „Orki” wzięli udział w zawodach „Bijemy rekordy 

życiowe” na pływalni w Wyszkowie. Najmłodszych pływaków z rocznika 2000  
i młodszych reprezentowali: Mikołaj Adamski, Mateusz Rejniak, Oskar Jemie-
lita, Adrian Krzywicki oraz Jakub Zdunek. Wszyscy pobili swoje rekordy ży-
ciowe. Wśród starszych zawodników wystąpili: Aleksandra Ugodzińska, Bar-
tosz Polak, Magdalena Gostół, Kinga Gonta, Karolina Adamkiewicz, Adrianna 
Kwaśniewska, Karolina Ugodzińska, Joanna Niestępska, Krzysztof Kolankow-
ski, Maja Dyankowska, Adrian Adamski, Adam Kuskowski, Mateusz Pietroń, 
Dawid Długołęcki, Sylwia Kowalska oraz Tomasz Michalski.  Reprezentanci  
z roczników 1996 i 1995 potraktowali udział w tych zawodach kontrolnie i tyl-
ko niektórzy pobili swoje rekordy. 21 grudnia na zawodach o puchar burmi-
strza zawodnicy „Orki” wypadli bardzo dobrze zdobywając łącznie 22 medale  
(10 złotych, 10 srebrnych i 2 brązowe). Od 22 grudnia zawodnicy przebywali  
na obozie sportowym zorganizowanym w Ciechanowie. Zajęcia odbywały się  
na hali sportowej, basenie i lodowisku. Obóz zakończył się 2 stycznia. Założe-
niem trenerów było przygotowanie zawodników z rocznika 1996 i 95 do zbliża-
jących się Mistrzostw Polski. 

Zmienna passa Juranda
Wygrana 28:25 z Wójcik Meble-Techtrans Elbląg i przegrana 32:29 z KPR 

Ostrovia Ostrów Wielkopolski to bilans meczy rozegranych przez MKS Jurand 
9 i 17 stycznia. Po 13 kolejce w I lidze nasi szczypiorniści zajmują 3 miejsce  
w tabeli z 18 punktami na koncie. Nasi szczypiorniści mają szansę powalczyć  
o wyższe miejsce w tabeli. Ich strata do wicelidera Sokoła Kościerzyn wynosi  
4 punkty, a do lidera AZS AWF Gorzów Wielkopolski 6 punktów. Przed naszy-
mi zawodnikami dwa spotkania z zespołami plasującymi się w dole tabeli. Naj-
bliższy mecz odbędzie się 30 stycznia w Ciechanowie ze studentami AZS UW 
Warszawa.

Nowe władze MKS Ciechanów
12 stycznia na kolejnym walnym zebraniu członków piłkarskiego klubu 

wybrano nowe władze. W głosowaniu jawnym jednogłośnie do zarządu zosta-
li wybrani: Henryk Malinowski (prezes), Andrzej Podsiedlik (wiceprezes do 
spraw ekonomiczno- or-
ganizacyjnych), Sławo-
mir Jemielita (wicepre-
zes do spraw szkolenia), 
Jerzy Olszewski (sekre-
tarz) oraz Michał Kisz-
kurno (skarbnik). W 
skład komisji rewizyj-
nej weszli: Remigiusz 
Charzyński (przewod-
niczący) oraz członko-
wie Andrzej Kraskowski  
i Stanisław Górczyński.

P.H.
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Jest twórczym, konsekwent-
nym i refleksyjnym pedagogiem. 
Jego pasja to muzyka oraz praca 
z muzycznie uzdolnionymi dzieć-
mi i młodzieżą. Od początku kari-
ery zawodowej prowadzi zespo-
ły wokalne. Kształci też solistów, 
którzy biorą udział w przeglądach, 
konkursach i festiwalach piosenki 
o zasięgu regionalnym, ogólnopol-
skim i międzynarodowym. Ze swo-
imi podopiecznymi uczestniczy  
w imprezach organizowanych przez 
Centrum Kultury i Sztuki: Gala, Mi-
kołajki Show, Przeglądy Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej. Oprócz 
nauki muzyki lubi jej słuchać. 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”
Grzegorz Chodkiewicz

Największe wrażenie wywiera na 
nim twórczość W. A. Mozarta. Lubi 
pływać, jeździć na rowerze, chodzić 
po górach i uwieczniać to co widzi 
na zdjęciach. Prywatnie żonaty. Ma 
dorosłą córkę.                             

Wiadomości sportowe

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.  
W 2001 roku ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Edu-
kacji Artystycznej „Sztuka” na Uniwersytecie Warmińsko-Ma-
zurskim w Olsztynie, a w 2002 r. Studia Podyplomowe w zakre-
sie Rozwoju, Informatyki i Pedagogiki Zdolności w Akademii 
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 1979 r. rozpoczął pracę  
w Szkole Podstawowej w Ujazdowie, następnie w Szkole Podsta-
wowej Nr 4 w Ciechanowie. Od 1986 r. jest nauczycielem muzyki 
i informatyki w SP Nr 6.

Grzegorz Chodkiewicz o sobie
Cieszy mnie... wiele rzeczy: że mam fajną rodzinę, przyjaciół, sukcesy 
moich dzieci, moich uczniów, kiedy poradzę sobie z trudnościami.
Obawiam się... o wychowanie młodego pokolenia.
Lubię kontakt z dziećmi, bo... przy nich się dużo dzieje, a przy dobrym 
porozumieniu i zachęcie można z nimi wiele wykonać i osiągnąć.
Najbardziej boli mnie... coraz mniejszy szacunek dla zawodu nauczy-
ciela.

20-lecie samorządu gminnego 
8 marca obchodzone będzie 20-lecie samorządności w Polsce. To historycz-

ny moment. Towarzyszyć mu będą uroczystości odbywające się w całym kraju.  
4 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ciechanów, na którą zo-
staną zaproszeni radni pięciu kadencji w demokratycznej Polsce. – Sesja o uro-
czystym charakterze będzie dobrym momentem, żeby dokonać podsumowania 
mijającego 20-lecia – stwierdził prezydent Waldemar Wardziński, proponując 
zwołanie.

red. 

I. Omiecińska (teakwon-
do ITF) – wychowanka 
LKS Matsogi, drużynowa 
mistrzyni świata senio-
rek, mistrzyni Polski se-
niorek i młodzieżowców 
w walkach do 63 kg.
M. Rytkowski (podno-
szenie ciężarów) – za-
wodnik CLKS Mazo-
via, srebrny medalista 
Mistrzostw Polski Se-
niorów. W jego imieniu 
nagrodę odebrał trener 
Wojciech Gesek. 
W. Komorowski (te-
akwondo olimpijskie) – 
podopieczny TKKF Promyk, brązowy 
medalista Mistrzostw Europy Kadetów, 
złoty medalista Mistrzostw Polski Ju-
niorów Młodszych, zdobywca brązowe-
go medalu Berlin Open i złotego Chor-
wacja Croation Open. 
M. Chyliński (kolarstwo) – zawod-
nik MKS Jurand, srebrny i brązo-
wy medalista Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych na torze w kon-
kurencji 500 m ze startu zatrzymanego 

nagrody prezydenta dla sportowców
41. sesja Rady Miasta rozpoczęła się miłym akcentem. Najlep-

szym ciechanowskim sportowcom wręczono nagrody prezydenta 
miasta. Otrzymali je: Ilona Omiecińska, Mariusz Rytkowski, Wik-
tor Komorowski i Mateusz Chyliński. Nagrodę odebrał także szkole-
niowiec kolarzy „Juranda” Bogdan Mańkowski.

Od lewej: I. Omiecińska, W. Gesek, W. Komorowski, M. Chyliń-
ski i B. Mańkowski

i keirinie, zdobywca pierwszych miejsc  
w Pucharze Polski na torze (Wrocław) 
i Pucharze Polski w wyścigu ze startu 
wspólnego (Zamość).
B. Mańkowski (kolarstwo) – szkole-
niowiec MKS Jurand. Trener Mateusza 
Chylińskiego i Łukasza Wiśniowskiego. 
Jego dorobek doceniły władze szkole-
niowe Polskiego Związku Kolarskiego 
przekazując rowery dla najmłodszych 
kolarzy Juranda.                                red.

red.
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W repertuarze niezwykłego recita-
lu znalazły się tradycyjne polskie ko-
lędy i pastorałki. – Nie przyjechałam 
do Ciechanowa po to, żeby śpiewać 
sama, ale żebyśmy zrobili to razem  
– zapowiedziała artystka. I tak się sta-
ło. Razem z nią śpiewał cały kościół. 
Zainteresowanych było tak dużo,  
że nawet nawy boczne były zatło-
czone. – Nie spodziewałem się takiej 
frekwencji. Tyle osób widziałem na 
konsekracji naszej świątyni – wyznał 
proboszcz parafii ks. Eugeniusz Gra-
czyk. Organizatorem Noworocznego 
Koncertu Kolęd był prezydent miasta. 

Kolędowanie z eleni 

Cytat miesiąca 
41. sesja Rady Miasta. Trwa dyskusja nad kształtem budżetu na 2010 

rok. Andrzej Czyżewski: – W uchwale, którą za chwilę przegłosujemy 
mamy wiele cyfr. Każdy może sobie wybrać to co mu pasuje i dowolnie zin-
terpretować. 

Jego zastępcy Ewa Gładysz i Cezary 
Chodkowski podziękowali Eleni za 
niezapomniany wieczór.    

K.D.       

W naszym mieście kwestowało 
blisko 350 wolontariuszy. Ich pracę 
koordynował sztab kierowany przez 
Ninę Rykowską. 10 stycznia w sie-
dzibie Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO przy  
ul. Pułtuskiej 20a wystąpili m.in. Kon-
trabanda, Bliss, Cover Hamena, Cli-
ver i Bartek Wrona. Oprócz koncer-
tu przez cały dzień prowadzone były 
kwesty i aukcje. Równolegle na krytej 
pływalni od-
były się zaję-
cia, podczas 
których moż-
na było zdo-
być odznakę 
„umiem pły-
wać”. Ra-

townicy wodni prezentowali swoje 
umiejętności i sprzęt. Kwesta obję-
ła również sztuczne lodowisko. Nad 
bezpieczeństwem wolontariuszy zbie-
rających pieniądze do puszek czu-
wali strażnicy miejscy, którzy czę-
stowali kwestujących gorącą herbatą  
i czekoladą. Napoje ufundowały 
wspólnie: sztab WOŚP i Prezydent 
Miasta Ciechanów. 

K.D.

Prace powsta-
łe podczas II Ple-
neru Malarskie-
go Osieck’ 2009 
stały się tematem 
najnowszej wy-
stawy w Galerii 
„C”. Ekspozycja, 
na którą składa-
ją się pejzażowe  
i abstrakcyjne ob-
razy została otwar-
ta 22 stycznia i po-
trwa do 23 lutego. 
Wśród autorów 
są m.in. Mikołaj Malesza, Lech So-
kol, Maria MAKA Gadowska, Jakub 

artyści z Mazowsza 

Kolejny rekord zbiórki pieniędzy?

Gala po raz dwudziesty

Ponad 36 mln w całej Polsce, przeszło 50 tys. zł w Ciechanowie  
– to wyniki XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tak jak w ubiegłym roku wolontariusze zbierali pieniądze na dopo-
sażenie klinik onkologii dziecięcej. 

– Jesteśmy zachwyceni. Piękny, wzruszający głos. Ciepła atmosfe-
ra. Warto było przyjść… – to tylko niektóre opinie publiczności po 
koncercie Eleni. Znana piosenkarka greckiego pochodzenia wystą-
piła 2 stycznia w kościele św. Piotra.   

W kolorowej sceno-
grafii, wyeksponowanej 
dynamicznymi, często 
zmieniającymi się  świa-
tłami, wystąpiło około 300 
roztańczonych wycho-
wanków zespołu Funny  
i Rewii Dziecięcej. Wśród 
solistów zaprezentowa-
li się: Wiola Tchórzew-
ska, Alicja Markiewicz, 
Justyna Szymańska i Ma-
teusz Menich. O opra-
wę choreograficzną zadbały Jolanta 
Szlagowska i Edyta Bojkowska-Ko-
lak. Wyszło show żywiołowe i za-
bawne. Program drugiej części wy-
pełniło trio „Zagan Acoustic”. Zespół 
absolwentów Akademii Muzycznej  
w Gdańsku: Paweł Zagańczyk (akorde-
on), Jakub Kubala (klarnet) i Jarosław 
Stokowski (kontrabas) od razu spodo-
bał się publiczności. Barwne aranżacje 
standardów jazzowych szybko wpadły 
w ucho i artyści zmuszeni byli do dwu-
krotnego bisowania.

16 stycznia w wyremontowanej sali widowiskowej Centrum Kul-
tury i Sztuki odbyła się jubileuszowa Gala’ 2010. W tym roku swoje 
siły połączyły sekcje plastyczne i taneczne. Owocem tej współpracy 
było widowisko „Zaczarowana noc”. 

W przerwie koncertu można było 
oglądać prace Koła Plastycznego „Pa-
leta”. Ciechanowscy dziennikarze 
tradycyjnie kwestowali na fundusz 
„Sztuka Młodych”. Zebrana kwota  
3 261,49 zł zostanie przeznaczona na 
wspieranie rozwoju nowych talentów. 
Gala była też okazją do wręczenia tytu-
łów Przyjaciela Domu Kultury. Otrzy-
mali je: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Usług Inwestycyjnych, Zespół Muzyki 
Dawnej „Horrendus”, Alfred Borkow-
ski i Maria Mazanowska.              K.D.

Ćwieczkowski, Elżbieta Zuzelska-Za-
dora, czy Rajmund Gałecki.                                     

red.


