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Radni uchwalili rozszerzenie strefy 
płatnego parkowania
Co dalej z ciechanowskimi targowi-
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Ile miasto przeznacza na sport i kultu-
rę fizyczną?
Wznowiono prace remontowe w Ra-
tuszu 
Kto wybuduje ul. Nadfosną, Mikołaj-
czyka i 11 Listopada? 
Ogłaszamy konkurs ,,20 pytań na 
20-lecie samorządu”
Ciechanowianka obchodziła 100. uro-
dziny
Ferie, ferie… i po feriach
Zapisy na zajęcia w Studio
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”: 
Agnieszka Dubert z SP Nr 5
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Oblężone lodowisko 
Sztuczne lodowisko, zamontowane w grudniu przed halą sportową, 

przeżywa prawdziwe oblężenie. Ze sztucznej tafli korzystają nie tylko ma-
luchy i młodzież, ale i dorośli. Lodowisko jest czynne codziennie w godz. 
9.00-13.00 (w czasie ferii bezpłatnie jeździły tu dzieci z ciechanowskich 
szkół podstawowych i gimnazjów) i 14.00-21.00. Jednorazowo obiekt 
może  pomieścić ok. 100 osób. – W grudniu sprzedaliśmy 5000 biletów, 
w styczniu 7000 – informuje zastępca dyrektora MOSiR Janusz Kącki. 
Sympatyków łyżwiarskiego szaleństwa było w tym czasie więcej. Część 
uczniów skorzystało bezpłatnie z miejskiej tafli w ramach lekcji w-f. 

Jak oceniają pracownicy MOSiR przy dobrej pogodzie na lodowisku 
w weekendy jeździ kilkaset osób, tłoczno jest również w dni powszednie. 
Podczas ferii z obiektu skorzystały setki dzieci i młodzieży, w tym uczest-
nicy akcji „Ferie w mieście”. Sezon trwa. 

red.       

3 lutego prezydent Waldemar War-
dziński odebrał z rąk ministra sportu  
i turystyki Adama Giersza gratulacje z po-
wodu zajęcia przez naszych młodych za-
wodników V miejsca w „Systemie Spor-
tu Młodzieżowego 2009” w klasyfikacji 
gmin liczących od 20 do 50 tys. miesz-
kańców. Wyprzedziły nas m.in. Zakopa-
ne i Sopot. – Pierwsze z tych miast słynie 
ze sportów zimowych, Sopot stoi żeglar-
stwem, a na sukces naszego miasta zapra-
cowały różnorodne dyscypliny – prezydent 

Ciechanów  
sportem młodzieżowym stoi 

Dmuchanie na zimne

Wardziński nie kryje dumy z osiągnięć. 
Mazovii, Promyka, Juranda i Matsogi.  
– W minionym roku na sport wydaliśmy 
ponad 9,8 mln zł. To 7,8% całego budżetu 
– mówi prezydent.

Od 22 kwietnia do 9 maja w Ciecha-
nów będzie gospodarzem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach Halo-
wych w 4 dyscyplinach: podnoszeniu cię-
żarów, taekwondo olimpijskim i ITF oraz 
tenisie stołowym.

E.B.
O nakładach na sport czytaj na str. 8

Łydynia na razie spokojnie płynie pod lodem

Ostra zima powoli odpuszcza.  
Na szczęście śnieg topnieje wolno, bo 
temperatury oscylują wokół zera. Na 
razie stan wody w rzece nie stanowi 
powodu do obaw (jest na bieżąco mo-
nitorowany), ale wspomnienia 2005 r., 
kiedy spokojna zazwyczaj Łydynia 
wystąpiła z brzegów i podtopiła miej-
ski stadion oraz kilkanaście posesji na 
Podzamczu, budzą niepokój miesz-
kańców. Po doświadczeniach sprzed 
5 lat samorządowcy wolą dmuchać na 
zimne. 11 lutego prezydent Ciecha-
nowa zwołał posiedzenie Miejskiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Zaplanowano działania na wypadek 
gwałtownych roztopów i przyboru 
wód. Uczestnicy narady poinformo-
wali, czym dysponują na wypadek ak-
cji ratowniczej.

                                   

Czy nieprzyjemna sprawa pomówień, 
jakie padły na grudniowej sesji Rady Mia-
sta znajdzie finał w prokuraturze? Przy-
pomnijmy: Tomasz Kałużyński stwierdził  
z mównicy, że przed głosowaniem nad 
budżetem zastraszano T. Grembowicza  
i A. Rolbieckiego z Klubu Polska XXI, 
ale mimo apeli radnych PO nie chciał 
podać szczegółów. Na styczniowej sesji 
radni Platformy, którzy poczuli się do-
tknięci posądzeniami o karalne (zgod-
nie z art. 224 § 2 kk) naciski, zażądali od 
przewodniczącego Rady Tomasza Grem-
bowicza zawiadomienia prokuratury  

Nic się nie stało?
o popełnieniu przestępstwa. Bez skutku.  
– Zrobię to, jeśli taka będzie uchwała 
Rady – mówi przewodniczący, który nie 
czuje się zastraszony i nie widzi problemu. 
– Jesteśmy zobowiązani sprawę wyjaśnić 
do końca – twierdzi Zdzisław Dąbrowski, 
przywołując i art. 304 § 2 kodeksu postę-
powania karnego, który stanowi: insty-
tucje państwowe i samorządowe, które  
w związku ze swą działalnością dowie-
działy się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu, są obowiązane nie-
zwłocznie zawiadomić o tym prokuratora 
lub policję.                                          E.B.

Więcej na str. 3

E.B.
Szczegóły na str. 3



Zmienione godziny pracy Urzędu Skarbowego
Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje o zmianie organizacji pracy.  

Od poniedziałku do czwartku placówka jest czynna w godz. 7.30-15.30,  
a w piątki – od 7.30 do 18.00. Kasy od poniedziałku do czwartku przyjmują 
wpłaty w godz. 8.00-15.00, w piątki – w godz. 8.00-16.00.

Choinka TPD
80 dzieci bawiło się na choince integracyjnej, zorganizowanej 23 stycznia 

w budynku Starostwa Powiatowego przez ciechanowski Oddział Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. Wśród gości była zastępca prezydenta Ewa Gładysz. Były za-
bawy, gry, śpiewy i tańce. Nie zabrakło paczek i upominków ufundowanych 
przez hojnych sponsorów.  

O genealogii w bibliotece
3 lutego ciechanowska Biblioteka Regionalna (ul. Pułtuskiej 20A) zainicjo-

wała cykl spotkań skierowanych do osób zainteresowanych genealogią. Uczest-
nicy mogą wymienić poglądy, zasięgać rad i prezentować osiągnięcia w dzie-
dzinie budowania drzewa pokrewieństwa swojej rodziny. Bliższych informacji 
udzielają pracownicy Biblioteki, tel. (23) 672 26 01, e-mail: pbpc55@poczta.
onet.pl.

KARAN przy Miejskim Biurze RPU
16 lutego na terenie Miejskiego Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uza-

leżnień odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Katolicki Ruch 
Antynarkotyczny KARAN z przedstawicielami ciechanowskich szkół. Podczas 
spotkania przedstawiona została oferta pomocowa Punktu Konsultacyjnego KA-
RAN oraz oczekiwania szkół w zakresie nawiązania współpracy w zapobiega-
niu narkomanii. Ustalono szczegółowy harmonogram realizacji inicjatyw anty-
narkotykowych w ciechanowskich szkołach. Od 23 lutego w co drugi wtorek, 
w godzinach popołudniowych  na terenie Biura ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A prowadzone będą dyżu-
ry przedstawicieli ruchu KARAN. Mogą tam przychodzić osoby z problemem 
narkomanii i członkowie ich rodzin a także rodzice, którzy podejrzewają swo-
je dziecko o kontakt z narkotykami. Oferta pomocowa obejmuje: konsultacje, 
porady oraz grupy wsparcia dla rodziców. Już dziś można zapisać się do spe-
cjalistów dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym pod numerem telefonu:  
(23) 673 53 70. Patronat naukowy nad pracą Punktu Konsultacyjnego sprawu-
je ks. dr Bronisław Paweł Rosik, dr socjologii, mgr psychologii i teologii, spe-
cjalista terapii uzależnień, licencjonowany trener TZA – ART (Master Trainer  
– uprawnienia międzynarodowe, członek Międzynarodowego Zarządu – Trenin-
gu Zastępowania Agresji – ICART), kierownik ośrodków leczenia uzależnień. 

Ruszył Punkt Wsparcia Specjalistycznego 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza rodziny naturalne, zastęp-

cze i adopcyjne, będące w trudnej sytuacji życiowej do Punktu wsparcia spe-
cjalistycznego mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego przy  
ul. 17 Stycznia 7, pokój 102 (I piętro). Rodziny, które się zgłoszą i przedstawią 
dyżurującym specjalistom swoją sytuację społeczną i zawodową otrzymają po-
moc. Jej zakres ustalony zostanie po dogłębnej analizie. Dyżury odbywać się 
będą w pokoju nr 19 (parter): terapeuta – poniedziałek od godz. 15.00 do 17.30, 
prawnik – wtorek od godz. 16.00 do 18.00 i czwartek od godz. 16.00 do 18.00,  
psycholog – środa od godz. 15.00 do 18.00. Oprócz tego codziennie w godzinach 
9.00-16.00 dyżury pełnią również pracownicy Centrum: pracownik socjalny oraz 
pedagog rodzinny (ul. 17 Stycznia 7, pok. 102 i 127). Osoby zainteresowane pro-
szone są o kontakt: tel. (23) 672 52 16, e-mail: pcpr_ciech@ciechanow.powiat.
pl. Wszystkie oferowane działania są bezpłatne i realizowane w ramach środków 
własnych powiatu ciechanowskiego.
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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 działają-
cych na terenie Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zarząd 
Oddziału w Ciechanowie) – KRS 0000134684, Chrześcijańskie Stowa-
rzyszenie Dobroczynności – KRS 0000113907, Ciechanowskie Stowa-
rzyszenie dla Niepełnosprawnych – KRS 0000144250, Społeczne Towa-
rzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76 lub 223 – KRS 
0000144250, Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Cie-
chanowie”) – KRS 0000225587, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Za-
rząd woj. Mazowieckiego (z dopiskiem „Koło w Ciechanowie”) – KRS 
0000183520, Polski Związek Niewidomych (z dopiskiem „Koło PZN 
Ciechanów”) – KRS 0000042049, Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR w Cie-
chanowie”) – KRS 0000077974, Oddział Terenowy Powalskiego Towa-
rzystwa Walki z Kalectwem – Ciechanów – KRS 0000013912, Funda-
cja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym – Być 
Jak Inni (z dopiskiem Fundacja Być Jak Inni) – KRS 0000227948. Aby 
dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właściwej ru-
bryce wskazać organizację, której chcemy przekazać 1% – podając wła-
ściwą jej nazwę. Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% podatku 
wskazanej organizacji (posiada wykaz organizacji wraz z właściwymi kon-
tami bankowymi). 1% podatku należy przekazać w całości tylko jednej or-
ganizacji. 

Panu 

Jarosławowi Krauze,
dyrektorowi Gimnazjum Nr 1 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
składają

dyrektor i pracownicy Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli
oraz dyrektorzy i pracownicy  

miejskich placówek oświatowych 

Uwaga przedsiębiorcy!
Tylko do końca 2009 roku obowiązywały kody Polskiej Klasyfikacji 

Działalności tzw. PKD 2004, które określały zakres działalności każdego 
przedsiębiorcy. Od nowego roku firmy zobowiązane są do posługiwania się 
kodami PKD 2007. Zainteresowani, którzy dokonali wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej lub jego zmiany przed 1 stycznia 2008 r. proszeni 
są o zgłoszenie się do Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta 
(ul. 17 Stycznia 60B, pokoje 203 i 204) w celu zaktualizowania danych. 
Aktualizacja jest bezpłatna. Wystarczy wypełnić i złożyć stosowny wnio-
sek (można go pobrać ze strony internetowej www.um.ciechanow.pl – za-
kładka poradnik interesanta – Wydział Działalności Gospodarczej – wnio-
sek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Na wydanie nowego 
dokumentu czeka się kilka dni. Skorygowane zaświadczenia przydadzą się 
szczególnie tym, którzy uczestniczą w przetargach i programach unijnych. 
Poprawienie wpisów ułatwi też bieżące kontakty z ZUS-em, Urzędem Skar-
bowym i bankami. Z możliwości aktualizacji danych skorzystało już bli-
sko 3000 przedsiębiorców. Jeszcze 1000 posługuje się przedawnionymi za-
świadczeniami. 

Szkolenie dla ludzi z inicjatywą 
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w dniach 21-23 kwietnia or-

ganizuje szkolenie „Ekonomia społeczna, a rozwój społeczności lokalnej”. Ofer-
ta skierowana jest do osób pracujących w samorządach, administracji publicznej 
i lokalnych organizacjach pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w ciechanow-
skim Hotelu Baron mieszczącym się przy ul. Śląskiej 11. Zainteresowani prosze-
ni są o pobranie formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej www.owes.
fise.org.pl, wypełnienie go i odesłanie na adres e-mail: eoblakowska@fise.org.pl. 
Więcej informacji pod numerem tel. (22) 537 02 00.

Bezpłatne porady psychologiczne
W Ciechanowie rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Psychoterapii i Psy-

choedukacji TOT. Świadczy ono pomoc psychologiczną osobom uzależnionym 
i ich rodzinom. Od 27 lutego specjaliści będą nieodpłatnie przyjmować miesz-
kańców w soboty. Za usługi psychologiczne zapłaci miasto. Zakres usług świad-
czonych przez Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT obejmuje udzie-
lanie pomocy psychologicznej, prowadzenie interwencji kryzysowych wobec 
osób uzależnionych, współuzależnionych i członków ich rodzin oraz realizo-
wanie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależ-
nień Rodziny osób uzależnionych oraz same osoby uzależnione mogą korzystać  
z pomocy w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie przy  
ul. Zamkowej 24 w godz. 8.00 – 14.00 w następujące soboty: 27 lutego, 6, 20  
i 27 marca, 10, 17 i 24 kwietnia oraz 8 i 22 maja.
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Apel do mieszkańców
Urząd Miasta zwraca się do mieszkańców Ciechanowa z serdecz-

nym apelem o usuwanie śniegu i lodu z położonych w pobliżu ich do-
mów kratek kanalizacji deszczowej. W większości kratki te są tak oblo-
dzone, że w razie szybkich roztopów nie będą mogły odbierać płynącej 
ulicami wody. W tej chwili ich oczyszczaniem zajmuje się kilka ekip: 
firmy PRiD, PUK oraz 4-osobowa grupa pracowników interwencyjnych 
zatrudnionych w Miejskiej Inżynierii. Od poniedziałku dołączą do nich 
pracownicy Rejonowego Związku Spółek Wodnych. Kratek jest grubo 
ponad tysiąc, a usuwanie z nich śniegu i lodu jest bardzo czasochłonne. 
– Wystąpimy z sugestią działań w tej sprawie do pozostałych zarządców 
dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz do administratorów 
wewnętrznych dróg na osiedlach – TBS, spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych – mówi Ewa Zduńczyk, kierownik Inżynierii Miejskiej.

– Art. 304 § 2 kodeksu postę-
powania karnego stanowi: instytu-
cje państwowe i samorządowe, które  
w związku ze swą działalnością do-
wiedziały się o popełnieniu przestęp-
stwa ściganego z urzędu, są obo-
wiązane niezwłocznie zawiadomić  
o tym prokuratora lub policję – mówił  
Z. Dąbrowski. Przytoczył też art. 224 
§ 2 kodeksu karnego: kto stosuje prze-
moc lub groźbę bezprawia w celu 
zmuszenia funkcjonariusza publicz-
nego albo osoby do pomocy mu przy-
branej do przedsięwzięcia lub zanie-
chania prawnej czynności służbowej, 
podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. – Występuję tu w imieniu rad-
nych Platformy Obywatelskiej, ponie-
waż czuliśmy się bardzo dyskomforto-
wo. Myślę, że tej sprawy nie możemy 
tak zostawić. Tomasz Grembowicz 
obiecał jedynie, że przeanalizuje spra-

XLII sesja Rady Miasta

Nic się nie stało?
Sprawa pomówień, jakie padły w grudniu w czasie posiedzenia Rady Miasta powróciła na stycz-

niowej sesji. – Źle by było, żeby to była niedokończona historia – powiedział przewodniczący klubu PO 
Zdzisław Dąbrowski. Przypomniał słowa Tomasza Kałużyńskiego, który początkowo mówił o naciskach  
i moralnej degeneracji, by w końcu – nagabywany o konkrety – zbyć sprawę stwierdzeniem: „jeżeli ta 
kwestia miałaby mieć jakiś finał, epilog to powinna zamknąć się w gronie tych, których dotyczy.” – Gdyby 
ta sprawa miała miejsce w kuluarach sesji i tam pozostała, to dotyczyłaby wąskiego grona osób. Natomiast 
jeżeli została upubliczniona to jesteśmy zobowiązani, a w szczególności pan, panie przewodniczący, żeby tę 
sprawę wyjaśnić do końca – radny Dąbrowski zwrócił się do Tomasza Grembowicza.

Przewodniczący Rady Tomasz Grembowicz nie widzi problemu ...

Stało się, stało!
Radni PO domagają się poważnego potraktowania oskarżeń, jakie padły 

z ust Tomasza Kałużyńskiego. Sam radny po surowym napiętnowaniu za-
straszania zbagatelizował je, mówiąc: „Pozostawiam tę sprawę między zain-
teresowanymi.” Najpierw ocenił rzecz jako – cytuję –„najwyższy przejaw de-
generacji moralnej”, trzy godziny później zredukował sprawę do kuluarowej 
wymiany zdań. Co pozostaje jego koleżankom i kolegom z Rady Miasta, na 
których padł brzydki cień niegodnego postępowania? Jak mają oczyścić się  
z oskarżeń o nieetyczne postępowanie? Publicznie postawiony zarzut jest jak 
policzek. Boleśnie doświadczył tego rzeźbiarz, malarz, wicedyrektor CKiSz 
Marek Zalewski. To właśnie Tomasz Kałużyński – również na sesji Rady  
– zarzucił mu, że umieścił swoje nazwisko wśród darczyńców, a wziął nie-
małe pieniądze za projekt pomnika Jana Pawła II. Radny po czasie przepro-
sił, ale pogłoski o interesowności artysty już się rozeszły. Marek Zalewski, 
który od lat pracuje społecznie na rzecz naszego miasta, po takim potrakto-
waniu wycofał się i z Komitetu Budowy Pomnika, i z wielu swoich projek-
tów. – Zapłaciłem za te słowa radnego dużą cenę – mówi dziś ze smutkiem.

Przewodniczący, reprezentujący całą Radę, nie widzi problemu, bo „nie 
jest strachliwy”. Panie przewodniczący, ta sprawa nie dotyczy tylko Pana  
i ewentualnych nacisków. Chodzi również o to, jak daleko można się po-
sunąć w publicznym rzucaniu oskarżeń. Zwłaszcza, że niektórym łatwo to 
przychodzi.

Ewa Blankiewicz

W naradzie Miejskiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego uczestni-
czyli m.in. komendanci Straży Po-
żarnej, Policji, Straży Miejskiej, 
przedstawiciele miejskich spółek ko-
munalnych, referatów zarządzania 
kryzysowego miasta i powiatu, MO-
SiR, MOPS oraz Miejskiej Inżynie-
rii. Przypomniano okoliczności wyla-
nia Łydyni w 2005r. oraz jego skutki. 
Członkowie Zespołu omówili dzia-
łania konieczne w wypadku gwał-
townych roztopów i przyboru wód. 
Miasto kupiło m.in. wodery, łopaty, 
350 worków, zgromadzono 100 t pia-
sku, w odwodzie jest następne 100 t.   
W razie podtopień Straż Pożarna 
może jednocześnie wypompowy-
wać wodę z 30-50 punktów miasta, 
skierować do pomocy mieszkańcom  
25 strażaków oraz ochotników z oko-
licznych jednostek. W razie koniecz-
ności budowania zapór miejskie spół-
ki komunalne deklarują dodatkową 
pomoc 50 osób oraz 6-7 samocho-
dów. Zgodnie z oświadczeniem pre-
zesa ZWiK w przypadku wylania 
rzeki nie są zagrożone studnie głębi-
nowe oraz stacja uzdatniania wody, 
a najniżej położona stacja transfor-
matorowa w oczyszczalni ścieków 
w każdej chwili może być obwało-
wana i zabezpieczona. – Na razie nie 
ma żadnego zagrożenia, to spotkanie 
ma charakter wyprzedzający. Wolimy 
dmuchać na zimne – stwierdził pre-
zydent Waldemar Wardziński. Py-
tania o gotowość miasta do sytuacji 
kryzysowej padły też na sesji Rady 

Dmuchanie na zimne
Miasta. Prezydent rozwiewał obawy 
tych mieszkańców, których niepoko-
iło składowanie śniegu na sąsiadu-
jących z ich posesjami zamkowych 
błoniach. – Topniejący śnieg z całe-
go miasta siłą rzeczy zawsze trafia do 
zlewiska Łydyni, spływa  tam rurami 
kanalizacji deszczowej. Śnieg zma-
gazynowany w wyższych pryzmach 
wolniej się rozpuszcza, jego część 
wsiąka w ziemię, więc spływ wody 
jest rozłożony w czasie. Stan zagroże-
nia jest wtedy mniejszy niż gdybyśmy 
pozostawili śnieg w tych miejscach,  
w których jest, bo po prostu szybciej 
się roztopi. 

Prawo (ustawa z dnia 18 lip-
ca 2001 r. prawo wodne) dopuszcza 
składowanie śniegu z zachowaniem 
odległości 50 m od linii brzegu rze-
ki. Na składowanie śniegu w takiej 
lub większej odległości (na błoniach 
zamkowych składowano go w odle-
głości ok. 75 m od Łydyni) nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia 
wodno-prawnego. Do Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska wpłynęło jednak doniesienie 
Stowarzyszenie „Wiedza Ekologicz-
na” z Pruszkowa, podpisane przez 
jego prezes Elżbietę Zmudczyńską, 
na nieprawidłowe działanie miasta. 
Kontrole WIOŚ oraz Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej nie wy-
kazały naruszeń prawa. Za to WIOŚ 
wydał 3220 zł z pieniędzy podatni-
ków na żądane przez skarżących ba-
dania fizyko-chemiczne śniegu.

E. B.

wę i wtedy podejmie decyzję: – Pró-
ba zastraszenia może być istotna dla 
osoby, która jest lękliwa. Ja do takich 
osób nie należę, dlatego nie podejmu-
ję tego tematu, bo po prostu oceniam, 
że niespecjalnie mnie to dotyczy – oce-
nił przewodniczący.

Mariusz Stawicki prosił go, żeby 
nie bagatelizował tej kwestii. Radny 
widzi dwa rozwiązania sprawy. – Albo 
w formie zdementowania informacji  
o rzekomym zastraszaniu, czyli stwier-
dzeniu, że sytuacja była w zasadzie 
niepoważna, przepraszamy, nie ma 
sensu kruszyć o to kopii. A jeśli spra-
wa była poważna, a z wypowiedzi rad-
nego Kałużyńskiego tak wynika, to nie 
ma pan innego wyjścia jak, w ramach 
swoich obowiązków, skierować spra-
wę do prokuratury – tu zwrócił się do 
przewodniczącego Rady.

– Jeżeli się mówi a, trzeba po-
wiedzieć b. Myślę, że w naszym in-
teresie jest wskazać te osoby, które 
robią w Radzie złą krew. To na pew-
no przyniesie dobry skutek, bo gdyby  
w przyszłości komuś podobne pomysły 
przychodziły do głowy pięć razy się 
zastanowi, zanim popełni czyn, który 
jest zabroniony – zakończył Zdzisław 
Dąbrowski.

E.B.
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Interpelacje radnych
Józef Borkowski zapytał o pomysł zagospodarowania wy-
rzuconych po świętach choinek – czy praktykuje się meto-
dę kompostowania, wykorzystywania tego typu odpadów 
w sposób ekologiczny.

Tomasz Grembowicz chciał się dowiedzieć, czy zostały 
już wykorzystane środki na odśnieżanie, czy przewiduje się 
uruchomienie na ten cel rezerwy budżetowej. Zapytał też, 
czy w ciągu ostatniego miesiąca udało się podpisać jakąś 
umowę o dofinansowanie inwestycji miejskich z pieniędzy 
unijnych i jak wygląda sytuacja z przyznaniem funduszy na 
inwestycję Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Paweł Rabczewski przekazał prośbę o wprowadzenie na 
ul. Parkowej ruchu dwukierunkowego oraz rozwiązanie 
problemu utrudnionego przejazdu ul. Kicińskiego na od-
cinku przy przychodni ortopedycznej. Radny poruszył 
sprawę rekreacyjno – wypoczynkowego zagospodarowania 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego doliny Łydyni. Za-
proponował, aby uzależnić zgodę na otwarcie sklepów przy 
nowopowstałych ulicach od zapewnienia miejsc parkingo-
wych dla dostawców i klientów tych sklepów. Radny za-
proponował, żeby problem z zatłoczeniem ul. Broniewskie-
go rozwiązać dzięki urządzeniu parkingu na terenie szkoły 
społecznej i wprowadzeniu jednokierunkowego ruchu na 
tej ulicy, z możliwością parkowania po jednej stronie. Za-
pytał też, kto powinien odśnieżyć miejsca parkingowe przy 
parkometrach i zgłosił potrzebę wybudowania na Kargo-
szynie kilku ulic: Morawskiej, Słowackiego, Nałkowskiej, 
Konopnickiej. 

Grażyna Derbin zacytowała prasowy artykuł z informa-
cją, że „przeciągnie się budowa w Woli Pawłowskiej re-
gionalnego zakładu gospodarki odpadami dla gmin rejonu 
ciechanowskiego, ponieważ od decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji wpłynęły odwołania, które 
Urząd Gminy Ciechanów przekazał do samorządowego ko-
legium odwoławczego.” Radna chciała się dowiedzieć, czy 
władze miasta wiedzą, kto złożył te odwołania.

Krzysztof Łyziński zwrócił się z prośbą o rozważenie 
możliwości wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na 
ul. Ściegiennego na kilkunastometrowym odcinku między 
ulicami Warszawską i Kopernika. Poprosił Straż Miejską  
o zwrócenie uwagi właścicielom domów jednorodzinnych, 
żeby odśnieżając chodnik nie wyrzucali śniegu na środek 
ulicy, tylko gromadzili go wokół swojej posesji. Radny 
zwrócił uwagę, że osiedla na obrzeżach miasta są odśnieża-

ne w ostatniej kolejności. Dodał jednak, że rozumie ograni-
czone możliwości sprzętowe PUK. Podziękował też: Inży-
nierii Miejskiej za szybką interwencję i wywiezienie śniegu 
ze skrzyżowania, gdzie zasłaniał widoczność oraz kierow-
nikowi zakładu oczyszczania miasta za udrożnianie ulic na 
osiedlu Widna.

Wojciech Gesek poprosił o skoordynowanie działań Stra-
ży Miejskiej oraz PUK w sprawie odśnieżania na ulicach 
zastawionych zaparkowanymi samochodami, które unie-
możliwiają wjazd pługów czy śmieciarek. Radny zauważył,  
że to problem lokalnej społeczności i zaproponował ogła-
szanie komunikatów o wcześniejszym usuwaniu samocho-
dów. Zapytał też, czy są już gotowe propozycje, które drogi 
będą w tym roku budowane lub remontowane ze środków 
miejskiego budżetu. Zwrócił się również do dyrektora MO-
SiR z pytaniem o tegoroczne plany inwestycji Ośrodka. 

Andrzej Rolbiecki zapytał, czy miasto jest technicznie 
przygotowane na przybór wody w Łydyni i czy na rzece  
w Kargoszynie jest zasuwa. Interpelował też w sprawie 
lepszego oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu 
ulic: Narutowicza, 17 Stycznia i Gostkowskiej oraz ozna-
czenia przejścia na ul. Tatarskiej. 

Stanisław Kęsik podziękował odśnieżającym miasto  
w trudnych warunkach za pracę i reagowanie na sygnały 
mieszkańców i radnych. Zapytał, czy PUK i Powiatowy 
Zarząd Dróg korzystają z podwykonawców (innych firm, 
które dysponują sprzętem do usuwania śniegu) oraz czy  
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego jest plan na wypa-
dek zaostrzenia sytuacji. Radny poprosił też o większe za-
interesowanie drogami ostatnimi w kolejności odśnieżania, 
np. na osiedlach peryferyjnych Krubin i Bielin.

Zdzisław Dąbrowski przypominając, że są wzmożone 
opady śniegu, w imieniu mieszkańców podziękował służ-
bom miejskim za sprawne działanie. Zadał pytanie, czy je-
żeli zima nie będzie odpuszczać jest szansa na świadczenie 
usług takiej jakości jak dotychczas.

Mariusz Stawicki skierował do przewodniczącego Toma-
sza Grembowicza interpelację w sprawie zastraszania rad-
nych na poprzednim posiedzeniu Rady. Zdaniem radnego 
nosi to znamiona przestępstwa. Doniesienie o nim powinno 
być skierowane przez odpowiednie organy do prokuratury, 
ponieważ jest to przestępstwo ścigane z urzędu. Radny za-
pytał, co przewodniczący zamierza z tą informacją zrobić, 
czy podejmie kroki w tej sprawie.                     oprac. E.B.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XLII Sesji  
28 stycznia 2010 r.

Nr 405/XLII/10 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: Powstańców Wielkopolskich 
13, Sienkiewicza 32 A, Sikorskie-
go 2, Wyspiańskiego 42, 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 14.
Nr 406/XLII/10 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie 
Nieruchomości.
Nr 407/XLII/10 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie 
Nieruchomości.
Nr 408/XLII/10 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie 
Nieruchomości.
Nr 409/XLII/10 w sprawie wyra-
żenia zgody na wydzierżawienie 
Nieruchomości.
Nr 410/XLII/10 w sprawie aktu-
alizacji Lokalnego Programu Re-
witalizacji miasta Ciechanów.
Nr 411/XLII/10 w sprawie wy-
rażenia zgody na wykorzystanie 
herbu Miasta Ciechanów na sztan-
darze Związku Piłsudczyków Rze-
czypospolitej Polskiej Towarzy-
stwa Pamięci Józefa Piłsudskiego, 
Koła w Ciechanowie.
Nr 412/XLII/10 w sprawie wy-
rażenia zgody na realizację przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ciechanowie projektu 
systemowego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII „Promocja Integracji 
Społecznej”, Działanie 7.1 „Roz-
wój i upowszechnianie aktywnej 
integracji”, Poddziałanie 7.1.1 
„Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej”.
Nr 413/XLII/10 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 73/IX/07 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości 
stawek, opłat za parkowanie pojaz-
dów samochodowych w tej strefie 
oraz „Regulaminu Strefy Płatnego 
Parkowania” zmienionej Uchwałą 
Nr 188/XX/08 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 27 marca 2008 r., 
Uchwałą Nr 232/XXIV/08 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 28 sierp-
nia 2008 r. oraz Uchwałą Nr 353/
XXXVII/09 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Nr 414/XLII/10 w sprawie zmia-
ny planu pracy Rady Miasta Cie-
chanów.
Nr 415/XLII/10 w sprawie wy-
rażenia opinii na temat lokalizacji 
kasyna gry w lokalu przy ul. Nie-
chodzkiej 5 w Ciechanowie. 
Pełna treść uchwał znajduje się

na stronie internetowej  
Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Na styczniowej sesji Rady Miasta Paweł Rabczewski prze-
kazał prośbę mieszkańców o wprowadzenie na tej ulicy ru-
chu dwukierunkowego. Sęk w tym, że wcześniej mieszkający 
przy Parkowej wnioskowali o ruch jednokierunkowy. – Dali-
śmy ten wniosek do zaopiniowania organowi zarządzającemu 
ruchem, czyli Powiatowemu Zarządowi Dróg. Była pozytyw-
na opinia, zrobiliśmy projekt organizacji ruchu, wprowadzili-
śmy oznakowanie i za moment jest już kolejny wniosek o zmia-
nę – mówi wiceprezydent Ewa Gładysz. W tych kwestiach nie 
ma rozwiązań idealnych, bo jeżeli jednej grupie pomożemy, 
to druga na pewno będzie niezadowolona. Miałam już wizytę 
mieszkańców z ul. Parkowej, który tym rozwiązaniem, które  
w tej chwili funkcjonuje nie są usatysfakcjonowani.

Inny punkt sporny to progi spowalniające ruch. Jedni 
chcieliby montować je co kilka metrów (nawet jeśli ulica nie 
jest małą lokalną drogą), inni skarżą się na hałas, jaki wywołu-
ją pokonujące progi samochody. Podobnie z zakazem parko-
wania. Marzą o nim ci, którym dojazd, czy dojście na posesje 
utrudniają stojące wzdłuż chodnika (czasem wręcz na chod-
niku!) samochody. Przeciwko są ci, którzy muszą garażować 
pod chmurką, bo chcą postawić auto jak najbliżej domu. 

Sprzeczne życzenia mieszkańców
Zmiana organizacji ruchu w najbliższym otoczeniu to jedno z najczęstszych życzeń mieszkańców. In-

terpelacje w takich sprawach pojawiają się prawie na każdej sesji. Problem w tym, że to, co odpowiada 
jednym, często nie podoba się innym. Tak jest w przypadku ulicy Parkowej. 

Poważny problem mają ci, którzy mieszkają w pobli-
żu często odwiedzanej instytucji. Jeśli szkoła, przedszko-
le, przychodnia lekarska mieści się przy niedużej ulicy,  
a w sąsiedztwie nie ma sporego parkingu, konflikt intere-
sów jest nieunikniony. Tak jest w przypadku ul. Sygietyń-
skiego przy społecznej szkole STO, czy przychodni przy 
ul. Kicińskiego, gdzie przejście tarasują samochody pa-
cjentów. – Było wystąpienie do właścicielki przychodni.  
Na razie reakcji nie ma. Podpowiadałam nawet rozwiąza-
nia, ale nie mogę dysponować terenem, który nie należy do 
gminy. Tam jest wolne miejsce i powinna być jakaś wspólna 
inicjatywa wykupienia fragmentów nieużywanego terenu  
i zorganizowania parkingu. Tego za podmioty, które prowa-
dzą działalność gospodarczą nikt nie zrobi, bo nie można 
wszystkiego oczekiwać od gminy – wyjaśnia Ewa Gładysz.  
I dodaje: – Nawet wśród radnych są zdania podzielone na 
temat tych samych rozwiązań. Konsultujemy się z zarząda-
mi osiedli, co byłoby najlepszym rozwiązaniem. Bo tu cho-
dzi nie tylko o drożne ulice, ale również o zachowanie do-
brych relacji społecznych.

E.B.
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Samorządu Miasta ciechanów

W zasadzie żaden z radnych nie 
deklaruje się jako przeciwnik Stre-
fy Płatnego Parkowania, bo podob-
nie jak mieszkańcy widzą, że szan-
se zaparkowania w centrum od czasu 
jej wprowadzenia znacznie wzrosły.  
– Obserwuję, że większość osób par-
kujących korzysta z biletów 50-groszo-
wych. Dzięki temu widać, że strefa się 
sprawdza, bo jest duża rotacja, a nie 
jest to takie duże obciążenie dla kiesze-
ni – zauważył Mariusz Stawicki. 

Rozszerzać, ale jeszcze nie teraz
Prezydent Waldemar Wardziń-

ski uważa, że strefa będzie dobrze 
funkcjonować i spełniać swoje zada-
nie, jeżeli będzie w miarę możliwo-
ści spójna, z jak najmniejszą liczbą 
wyłączeń. – Przypominam, że w trak-
cie, kiedy przed laty debatowaliśmy 
czy wprowadzać strefę czy nie, prze-
ważył pogląd, że wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania zwiększy rotację 
na deficytowych miejscach parkingo-
wych w ścisłym centrum miasta. Teraz 
mniej jest pojazdów, które stoją tam 
od godz. 8.00czy 9.00 bez przerwy do 
godz. 16.00 , 17.00 – informował pre-
zydent. 

XLII sesja Rady Miasta

Plac Kościuszki w Strefie Płatnego Parkowania
Radni zmienili „Regulamin Strefy Płatnego Parkowania”, tym razem rozszerzając ją na Plac Kościuszki, od stycznia tego roku przejęty 

przez miasto z rąk powiatu. „Za” głosowało 11 radnych, nikt nie był przeciw, 7 osób wstrzymało się od głosu. Wrócił temat plusów i minusów 
strefy i nękający każde miasto problem miejsc do parkowania.

Stanisław Kęsik i Wojciech Ge-
sek woleliby z rozszerzeniem po-
czekać do zakończenia inwestycji na  
ul. Strażackiej, gdzie powstanie par-
king na kilkadziesiąt miejsc. W. Gesek 
uważa, że temat rozszerzania strefy 
jest drażliwy dla mieszkańców, więc 
zamiast kilkakrotnie do niego wracać 
warto przygotować plan wyznacza-
nia płatnych miejsc np. na najbliższe 
2, 3 lata. Prezydent przypomniał, że 
pierwszy wniosek, który był kiero-
wany do uzgodnienia z różnymi służ-
bami, m.in. z zarządzającym ruchem 
w Ciechanowie, zawierał szerszy za-
kres strefy niż później przyjęła Rada. 
– Część ulic została w trakcie uzgod-
nień wyrzucona z pierwszej uchwały. 
Potem one sukcesywnie wchodziły do 
strefy. Pl. Kościuszki był przymierzany 
do strefy od samego początku, ale do  
1 stycznia była to droga powiatowa.

Albo całe centrum,  
albo rezygnujemy ze strefy
W. Wardziński po raz kolejny 

przypomniał, że jest zwolennikiem 
objęcia strefą całego ścisłego centrum 
Ciechanowa. – W innym przypad-
ku dajmy sobie spokój i niech będzie 

wolne parkowanie w całym śródmie-
ściu – oświadczył prezydent. – Stoję 
na stanowisku, że nie można tworzyć 
uprzywilejowanych miejsc czy grup 
mieszkańców. A ci, którzy mieszkają 
w obszarze objętym strefą mają moż-
liwość wykupienia abonamentu rocz-
nego za 20 zł. To są pieniądze wręcz 
symboliczne. Prezydent dodał, że  
w Ciechanowie bezpłatnych miejsc 
parkingowych jest kilkakrotnie więcej 
niż płatnych. – Ale nie wyobrażam so-
bie, żebyśmy w ścisłym centrum mia-
sta wybudowali więcej bezpłatnych 
miejsc parkingowych niż tych, które 
są objęte strefą płatnego parkowania. 
Ani nie mamy na to miejsca, ani środ-
ków finansowych. Trzeba byłoby bu-
dować parkingi podziemne, bądź wie-
lopiętrowy parking naziemny. Koszty 
z tym związane są niewyobrażalne  
– podkreślał W. Wardziński. 

Kto odpowiada  
za odśnieżanie strefy?

Podczas sesji powracało pytanie, 
czy płacić za nieodśnieżone miejsca 
parkingowe. – Może możliwe byłyby 
takie rozwiązania przy nowelizacji 
uchwał dotyczących płatnego parko-

wania, że prezydent w sytuacji szcze-
gólnej mógłby zrezygnować np. na ty-
dzień z pobierania opłat, oczywiście  
w porozumieniu z firmą, która obsłu-
guje strefę – zaproponował S. Kęsik. 
– Strefy płatnego parkowania nie 
utrzymuje miasto tylko firma wyłonio-
na w przetargu, która zarządza stre-
fą, pobiera odpowiednią prowizję od 
wpłat i to w jej kompetencjach leży 
utrzymanie parkingów w należytym 
porządku – również – przypomniał 
prezydent Waldemar Wardziński.  
– W interesie zarządzającego stre-
fą jest jak najszybciej udrożnić i od-
śnieżyć miejsca parkingowe. Jeżeli 
one będą niedostępne, nie będzie miał 
klientów i wpływów – stwierdził pre-
zydent. – Obsługa strefy sprowadzała 
samochody specjalistyczne nawet z ze-
wnątrz, żeby jak najszybciej wywieźć 
śnieg. Działali bardzo intensywnie od 
pierwszej chwili, kiedy opady nastą-
piły – zauważyła wiceprezydent Ewa 
Gładysz. Z. Dąbrowski oświadczył, 
że w tym czasie kilka razy stawał, nie 
płacił i nie został upomniany. – Myślę 
że nikt nie pobierał opłat w czasie, kie-
dy parkingi nie spełniały oczekiwań 
kierowców – powiedział radny.

E.B.

– Czy dochodzą do nas jakieś sy-
gnały ze strony Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Uza-
leżnień, czy nie pojawiają się już w 
Ciechanowie osoby uzależnione od 
hazardu – pytał Tomasz Grembo-
wicz. – Żaden taki problem w sen-
sie formalnym nie stawał na Komisji.  
A czy on jest? Natura ludzka jest ułom-
na – zaznaczył Wojciech Jagodziń-
ski, członek Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Paweł 
Rabczewski powiedział, że pracując  
z młodzieżą styka się z tym proble-
mem. – Niektórzy mi mówią, że prze-
grywają duże pieniądze, zaciągają po-
życzki od podejrzanych grup i część 
młodzieży jest uzależniona od gier. 

To nie prezydent decyduje
– Chciałbym usłyszeć czy pan 

prezydent uważa, że w Ciechanowie 
powinny pojawiać się tego typu pla-
cówki, czy nie – chciał się dowiedzieć 
Stanisław Kęsik. – Nigdy w życiu nie 
byłem w kasynie. Nie czuję się uzależ-
niony od żadnej gry. Nigdy nie zarobi-
łem ani jednej złotówki na grach ha-
zardowych, ale również nie straciłem. 
Znam inne sposoby na to, żeby zara-
biać pieniądze na utrzymanie rodziny 
i przyjemniejsze sposoby ich wydawa-
nia. Skierował pan pytanie pod nie-
właściwym adresem – odpowiedział 

XLII sesja Rady Miasta

Uchwała o lokalizacji, a dyskusja o hazardzie

Podczas styczniowej sesji stosunkiem głosów 13 do 7 radni przy-
jęli uchwałę negatywnie opiniującą lokalizację kasyna gry w lokalu 
przy ul. Niechodzkiej 5. Chociaż zgodnie z prawem w tej sprawie 
Rada Miasta wyraża opinię wyłącznie na temat lokalizacji, radni 
opozycji skupili się na dyskusji o hazardzie.

prezydent Waldemar Wardziński.  
S. Kęsik doprecyzował, że chodzi-
ło mu o ewentualne zagrożenia, jakie 
niesie taka działalność gospodarcza. 
Prezydent podkreślił, że to nie on ma 
zdecydować, czy lokalizacja jest do-
bra lub nie. – W tym przypadku tylko 
przekazuję w postaci projektu uchwa-
ły wniosek podmiotu gospodarczego, 
który zwrócił się do Rady o opinię. 
Tutaj nie jest potrzebna opinia prezy-
denta miasta. Wszędzie tam, gdzie jest 
potrzebna, nie unikam jasnych dekla-
racji. Teraz jest to rola Rady – przy-
pomniał W. Wardziński.

Umoczony, bo kolega prowadzi 
punkt totolotka?

Zdzisław Dąbrowski zastana-
wiał się, czy gra w totolotka to hob-
by czy hazard. – Kolega prowadzi 
punkt totolotka. Od czasu do czasu, 
żeby rosły nam stadiony, świadomie 
zostawiam tam parę złotych. Z jaką 
częstotliwością muszę przychodzić do 
tego totolotka, żeby być od niego uza-
leżnionym?. Prowadzenie kasyna to 

działalność usankcjonowana ustawą, 
a naszym zadaniem jest odpowiedzieć, 
czy lokalizacja spełnia odpowiednie 
warunki. 

W oczach Agnieszki Bukowskiej 
uchwała ma nienajlepsze konotacje. 
– Jeśli samorząd jako gremium demo-
kratyczne daje przyzwolenie na to, co 
w odczuciu ostatnich zdarzeń w kraju 
nie jest zjawiskiem pozytywnym, jest 
zjawiskiem, na polu którego dochodzi-
ło do kunktatorskich działań na pogra-
niczu naruszania prawa, kolesiów…  
A propos, panie Dąbrowski, jak pana 
kolega, który prowadzi totolotek ma 
na imię? Jeśli ma pan kolegów z po-
granicza hazardu, to w ogóle nie po-
winien pan zabierać głosu w tej spra-
wie, bo publicznie pan się przyznał, że 
jest „umoczony”. Wystąpieniem rad-
nej Bukowskiej poczuł się dotknięty 
Andrzej Czyżewski. – Będę głosował 
za. Czy według pani kryteriów będę 
radnym skorumpowanym, czyimś ko-
lesiem? Bo zasiała Pani wątpliwo-
ści. Oświadczam, że nikt ze mną w tej 
sprawie nie rozmawiał. 

Zarząd osiedla nie ma nic 
przeciwko lokalizacji kasyna

M. Stawicki przypomniał, że rad-
ni kilka razy wypowiadali się w spra-
wie różnych lokalizacji kasyn. Nie 
zgodzili się na ul. Warszawską i na 
Kragoszyn, zgodzili na dzielnicę prze-
mysłową. Zdaniem radnego o wiele 
groźniejsze są automaty, czyli jedno-
ręcy bandyci. – Funkcjonują na każ-
dej stacji benzynowej. Teoretycznie 
nie mogą z tego korzystać osoby nie-
pełnoletnie, ale praktyczne korzystają 
i to jest prawdziwe źródło uzależnień. 
Chyba lepiej, że znajdą się w jednym 
miejscu, gdzie można sprawdzać, kto 
przychodzi do takiego lokalu. Józef 
Borkowski zauważył, że firma, któ-
ra ubiega się o opinię lokalizacyjną 
prowadzi już przy ul. Niechodzkiej 
salon gier. W opinii Stanisława Ma-
liszewskiego, przewodniczącego Za-
rządu Osiedla nr 7 taka działalność nie 
przeszkadza okolicznym mieszkań-
com.– Żeby przedstawić opinię zarzą-
du byłem w tym kasynie, sprawdzałem 
czy przepisy są przestrzegane. Tak, 
są przestrzegane, a na pewne spra-
wy, znając psychikę ludzką, nie mamy 
wpływu. Czy ktoś będzie chciał zagrać 
czy nie, to jest już osobista sprawa, na 
którą państwo nie macie wpływu. 

E.B.
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W czasie dużych, 
blisko 30-stopniowych 
mrozów zamarzł i pękł 
zawór hydrantu umiesz-
czonego na drugim 
piętrze budynku przy  
ul. Wodnej. Kiedy mróz 
zelżał, hydrant roz-
marzł i cieknąca przez 
całą noc woda zalała 
wszystko poniżej. Wo-
dociągowa awaria unie-
możliwiła pracę urzęd-
ników z Biura Obsługi 
Interesanta. Nie działały komputery  
i telefony, trzeba było także wyłą-
czyć prąd, żeby uniknąć zwarcia w 
instalacji elektrycznej. Najgorzej sy-
tuacja wyglądała w położonym naj-

Zalane archiwum Urzędu 
Miasta

Plac Kościuszki

Opłakany stan pomieszczeń biurowych 

Kto z nas dokonując zakupów na bazarze osiedlowym 
BLOKI przy ul.  Sienkiewicza, czy targowisku miejskim przy 
ul. Płońskiej, zastanawia się po czyim porusza się gruncie? 
Zapewne większość mieszkańców miasta i przyjezdnych są-
dzi, że to grunty miejskie, ale to nieprawda. Miasto do nie-
dawna było dzierżawcą gruntu bazaru, a teren targowiska je-
dynie w części należy do samorządu, co stawia Gminę Miejską 
w roli zarządcy (administratora) tych terenów. Powoduje to 
określone konsekwencje.

Spór miasta z PKP
Spór o teren bazaru toczy się 

od października 2008 roku. Jed-
nym z uczestników sporu jest 
Gmina Miejska Ciechanów, dru-
gim Polskie Koleje Państwowe, 
które do tej pory przypisywały 
sobie prawo własności do tych 
terenów. Wojewoda Mazowiecki 
na mocy własnej decyzji stwier-
dził nabycie przez miasto tere-
nu bazaru. PKP nie zgodziły się  
z nią i odwołały do Krajowej Ko-
misji Uwłaszczeniowej w War-
szawie. Komisja po zapoznaniu 
się z odwołaniem i argumenta-
mi PKP nie znalazła podstaw 
do uchylenia decyzji Wojewody. 
Droga administracyjna została  
w związku z tym wyczerpana  
i na początku 2009 roku wyda-
wało się, że miasto będzie mogło 
przystąpić do sporządzenia kon-
cepcji zagospodarowania terenu 
bazaru, którego stan (jak resz-
ta otoczenia dworca PKP) budzi 
wiele uwag – zarówno miesz-
kańców Ciechanowa, jak i osób 
przyjezdnych.

PKP nie dba,  
a miasto nie może

Kolej nie pogodziła się jed-
nak z decyzjami organów ad-
ministracyjnych i skierowa-
ła sprawę do sądu. Skarga PKP 
została rozpatrzona pod koniec 
2009 roku przez Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w War-
szawie. Sąd oddalił skargę, co 
oznaczało, że decyzje organów 
administracyjnych były zgodne  
z prawem. Na tym jednak nie ko-
niec sporu. PKP przysługuje jesz-
cze jedna droga prawna: skarga 
kasacyjna na orzeczenie WSA do 
Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie. To ponow-
nie stawia pod znakiem zapytania 
przyszłość terenu bazaru. War-
to dodać, że spór dotyczy blisko  
2 hektarów terenów położonych  
w bezpośrednim sąsiedztwie 
dworca PKP. To miejsce powin-
no być wizytówką Ciechanowa, 
szczególnie w oczach przyjezd-
nych. Dziś stan tych terenów po-
zostawia wiele do życzenia. Do-
póki stan prawny gruntów bazaru 
nie będzie jasno określony, nie ma 
co liczyć na diametralną poprawę 
estetyki tej części miasta.

Podobny problem  
na Płońskiej

Stan terenów miejskiego tar-
gowiska przy ul. Płońskiej rów-
nież ma nie do końca uregulowa-
ny stan prawny. W części grunt 
jest własnością miasta, w części 
Skarbu Państwa, którego inte-
resy reprezentuje w tym przy-
padku Starosta Ciechanowski. 
Pozostała część placu nie ma 
określonego właściciela. W Są-
dzie Rejonowym w Ciechanowie 
od miesięcy toczy się sprawa  
o zasiedzenie tego terenu  
na rzecz Skarbu Państwa, jednak 
stopień skomplikowania sprawy 
i niewyjaśnione zaszłości – się-
gające czasami kilkudziesięciu 
lub więcej lat – nie pozwalają 
na szybkie tempo skomunalizo-
wania terenu targowiska. Ko-
munalizacja i w tym przypadku 
pozwoliłaby władzom miasta na 
modernizację targowiska. Na-
leży podkreślić, że ustawa o fi-
nansach publicznych nie po-
zwala jednostkom samorządu 
terytorialnego na wydatkowanie 
choćby jednej inwestycyjnej zło-
tówki na grunty i obiekty, które 
nie stanowią ich własności lub 
nie pozostają w ich wieczystym 
użytkowaniu. Trudno odmówić 
logiki ustawodawcy – wszak 
każdy z nas inwestuje w to,  
co stanowi jego własność; jed-
nostki samorządu terytorialnego 
nie stanowią tu wyjątku. Widać 
jednak jak na dłoni jakie są przy-
czyny kiepskiego stanu terenów 
handlowych, którymi zarządza 
miejski samorząd. Do tej pory 
miasto ponosiło wydatki zwią-
zane jedynie z bieżącym utrzy-
maniem tych terenów, bo w zgo-
dzie z prawem tylko takie mogło 
ponosić jako zarządca terenu. 
To rzutowało na stan technicz-
ny i estetykę targowisk. Wypada 
mieć nadzieję, że w tym roku zo-
staną ostatecznie rozstrzygnięte 
kwestie prawne dotyczące spor-
nych gruntów.

Miasto chce wreszcie mieć 
szansę poprawienia i warunków 
w jakich pracują handlowcy,  
i wyglądu miejskich bazarów.

Andrzej Bogucki, 
E.B.

Nowe granice SPP
Na grudniowej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o rozsze-

rzeniu strefy płatnego parkowania o Pl. Kościuszki, należący do mia-
sta od 1 stycznia tego roku. To kolejny krok objęcia strefą ścisłego 
centrum Ciechanowa.

Przyszłość bazaru  
i targowiska

Woda na Wodnej

Pamiętamy czasy, gdy klienci pla-
cówek handlowych zlokalizowanych 
w centrum zmuszeni byli długo krą-
żyć w poszukiwaniu wolnego miejsca. 
Płatne parkingi praktycznie wyeli-
minowały zjawisko wielogodzinne-
go blokowania miejsc postojowych 
– zwiększyła się rotacja pojazdów. 
Miejsca dla samo-
chodów zlokalizo-
wane zostały tak, 
by w ciągu 2-3 
minut można było 
pieszo dotrzeć w 
wybrane miejsce 
centrum.

Pl. Kościusz-
ki to nowy miej-
ski nabytek. Do 
końca minionego 
roku ta część śre-
dniowiecznego 
traktu była admi-
nistrowana przez 
powiat. Przejęcie 
Pl. Kościuszki 

pozwoli na kontynuowanie trwającej 
już rewitalizacji historycznej drogi. 
Strefa płatnego parkowania zacznie 
tu obowiązywać po opublikowaniu 
grudniowej uchwały Rady Miasta  
w dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

A.G.

Piątkowy ranek 29 stycznia nie był typowy dla pracowników 
Urzędu Miasta przy ul. Wodnej. W pomieszczeniach biurowych za-
stali zalane ściany, wykładziny, meble, dokumenty i sprzęt. Z sufi-
tów odpadały fragmenty gipsowo-kartonowych płyt… Wszystkiemu 
winna była mała szczelina w pękniętym hydrancie.

niżej archiwum, gdzie 
gromadziła się spły-
wająca z góry woda.  
Na szczęście ocalały 
najważniejsze dokumen-
ty. Sytuację w budyn-
ku szybko opanowano. 
Przez weekend prze-
schły pomieszczenia, 
meble i sprzęt. Mimo, 
iż sytuacja na pierwszy 
rzut oka nie wyglądała 
najlepiej, obyło się bez 
dużych strat. Komputery 

i instalacja elektryczna nie ucierpiały. 
Koszt remontu zalanych pomieszczeń 
– położenie nowych paneli sufito-
wych, malowanie ścian i pranie wy-
kładzin – pokryje ubezpieczenie. 

A.G.
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Wewnątrz budynku powstają wła-
śnie ścianki działowe, trwa budowa 
instalacji sanitarnej i elektrycznej. 
Rozpoczęło się także tynkowanie.  
W kotłowni montowany jest gazowy 
piec centralnego ogrzewania. Z ze-
wnątrz w bocznej części obiektu wi-
dać już zamontowane nowe okna. Po 
zakończeniu prac murarskich i insta-
lacyjnych przyjdzie kolej na roboty 
wykończeniowe i wyposażenie ra-
tusza. Wyremontowany zabytkowy 
obiekt, jako siedziba władz miasta bę-
dzie spełniał funkcje reprezentacyjne.  

Miasto posiada wszelką koniecz-
ną dokumentację zadania: dokumen-
tację projektową, pozwolenie na bu-
dowę, projekt wykonawczy. Oferty  
w przetargu na budowę ulic można 
było składać do 18 lutego. Wykona-
niem zadania zainteresowały się dwie 
firmy. Teraz trwa procedura przetar-
gowa. Po podpisaniu umowy wyko-

W ratuszu znów głośnoKto wybuduje nową Nadfosną, 
Mikołajczyka i 11 Listopada? Kiedy tylko mróz stał się mniej dokuczliwy w ratuszu znów za-

częła pracować ekipa budowlańców. Kontynuowane są rozpoczęte  
w ubiegłym roku prace rewitalizacyjne. Jesienią wyremontowany 
ratusz będzie piękną wizytówką miasta.Urząd Miasta wyłoni wykonawcę przebudowy trzech kolejnych 

ulic w centrum miasta: Nadfosnej, Mikołajczyka i 11 Listopada.  
To kontynuacja rewitalizacji średniowiecznego traktu.

W głównej części znajdą się miejsca po-
święcone historii Ciechanowa, współ-
pracy miast partnerskich i promocji. 
W nowych, umeblowanych w stylu  
z czasów Marconiego pomieszcze-
niach w bocznej części obiektu będzie 
mieścił się Urząd Stanu Cywilnego.

Prace rewitalizacyjne mają zakoń-
czyć się do połowy tego roku. Koszt 
modernizacji ratusza szacuje się na 
ok. 6,5 mln zł. Planowane jest znaczne 
wsparcie miejskiego budżetu w wyso-
kości ok. 60-65% wartości zadania  
z Unii Europejskiej.

A.G.

nawca ruszy na plac budowy. Zakres 
prac podzielono na trzy etapy.  Zakoń-
czenie przebudowy ulicy 11 Listopada 
planowane jest na koniec maja, ulicy 
Nadfosnej na 30 czerwca, a Mikołaj-
czyka na 30 lipca.

Miasto przygotowuje także prze-
targ na projekt sygnalizacji świetl-
nej na skrzyżowaniu ulic Nadfosnej  

i 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych. Sygnaliza-
cja stanie na tym niebez-
piecznym skrzyżowaniu 
w czasie przebudowy  
ul. Nadfosnej.

A.G.

Miasto podpisało umowę na 
wyłapywanie bezdomnych zwie-
rząt oraz zapewnienie im opieki  
w schronisku w Pawłowie. Umo-
wa zawarta została na okres od  
1 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2011 
r. Zadanie to wykona Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych za kwotę  
ok. 220 tys. zł.

Utrzymaniem czystości i po-
rządku na terenie miasta do 31 stycz-
nia przyszłego roku także zajmie się 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych. Do zadań PUK-u należeć bę-
dzie między innymi: opróżnianie, 
wywóz i składowanie nieczystości 

Kto zadba o porządek w mieście
z 380 koszy ulicznych i parkowych, 
zamiatanie 112 km ulic, ustawianie 
pojemników na śmieci i sprząta-
nie po plenerowych imprezach, li-
kwidacja dzikich wysypisk, ręczne  
i mechaniczne zbieranie liści  
z gminnych terenów i dróg (a tak-
że liści uprzątniętych z chodników 
publicznych przez właścicieli pose-
sji), pozimowe doczyszczanie dróg, 
ręczne zbieranie drobnych nieczy-
stości, mycie kloszy kamer monito-
ringu ulicznego, remonty, naprawy 
oraz wymiana starych koszy ulicz-
nych oraz wkładów do tych koszy.

red.

Łydynia do koszenia
Wykoszone brzegi i dno Ły-

dyni wyglądają estetycznie, ale nie 
tylko o estetykę chodzi. Zarośnię-
te dno utrudnia przepływ wody, 
co może powodować podmywanie 
brzegów i stopniową zmianę koryta 
rzeki. Niezmiernie ważne jest także 
odmulanie rowów, które poprawia 
przepływ wód deszczowych i uła-

twia odprowadzenie ich do rzeki. 
Bieżącą konserwacją brzegów rzeki 
i miejskich rowów melioracyjnych 
zajmie się w tym roku Rejonowy 
Związek Spółek Wodnych, który  
w ciągu roku dwukrotnie wykosi 
skarpy i dno rzeki oraz w miarę po-
trzeb będzie kosić i odmulać rowy 
melioracyjne.

red.

Ul. 11 Listopada

Ul. Mikołajczyka

•

•

Jak tylko poprawi się pogoda, słup zostanie 
wymieniony na nowy

Na tym właśnie skrzyżowa-
niu pod koniec ubiegłego roku 
miała miejsce stłuczka dwóch 
samochodów osobowych, w wy-
niku której (na szczęście!) ucier-
piał tylko słup oświetleniowy. 
Miasto zleciło wymianę słupa 
Zakładowi Energetycznemu. 
Prace miały zostać wykonane do 
28 stycznia. Niestety, okazało się 
to niemożliwe z przyczyn obiek-
tywnych. Zakład Energetyczny 
zwrócił się do Urzędu Miasta  
z prośbą o przedłużenie termi-
nu wymiany słupa do 15 marca  
z powodu wyjątkowo nieko-
rzystnych warunków atmosfe-
rycznych. Zaniepokojonych in-
formujemy: uszkodzony słup 
nie będzie straszył przez wieki. 
Trzeba się tylko uzbroić w odro-
binę cierpliwości.

                  A.G.

Łup w słup
Zacznijmy od tego, że wiele spraw ma bardzo proste wyja-

śnienie i wystarczy wykonać jeden telefon, by je poznać. Sprawa 
dotyczy uszkodzonego słupa na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego 
i Strażackiej…
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20 pytań 
na 20-lecie samorządu

Z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia samorządu 
gminnego zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie 
zorganizowanym przez Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta Ciechanów. Konkurs polega na 
udzieleniu odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania:

1. Co jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego? 
2. Czy miasto to też gmina? 
3. Ile trwa kadencja rady gminy? 
4. Czym zajmuje się gmina? Wymień 3 przykładowe zadania. 
5. Ilu radnych wchodzi w skład Rady Miasta Ciechanów? 
6. Skąd miasto czerpie dochody i na co wydaje najwięcej pieniędzy 
z budżetu?
7. Wymień nazwiska 2 prezydentów miasta Ciechanów z ostatniego 
20-lecia. 
8. Wymień 3 kluczowe inwestycje dla miasta w ostatnim 20-leciu. 
9. Jakimi placówkami oświatowymi zarządza miasto? 
10. Czy prezydent zarządza wszystkimi drogami w mieście? 
11. Jaką instytucję kulturalną powołało miasto w 2009 r.? 
12. Na terenie jakiej szkoły wybudowano nowoczesne boisko „Or-
lik”?  

13. Wymień co najmniej 2 imprezy organizowane przez miejski 
samorząd. 
14. Wymień miejskie spółki komunalne. 
15. Jak nazywa się gazeta wydawana przez samorząd miejski?  
16. Przy których miejskich szkołach samorząd zbudował nowocze-
sne boiska o sztucznej nawierzchni? 
17. Kto w mieście sprawuje władzę wykonawczą, a kto uchwało-
dawczą? 
18. Jakimi obiektami sportowymi zarządza Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji? Wymień przynajmniej trzy.
19. Wymień co najmniej 5 miejskich placówek oświatowych?
20. Podaj adres strony internetowej Urzędu Miasta Ciechanów. 

Odpowiedzi należy dostarczyć w formie pisemnej do Wydzia-
łu Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Ciechanów, 
Pl. Jana Pawła II 7 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs” 
lub przesłać mailem na adres piks@umciechanow.pl w terminie do  
4 marca. Komisja konkursowa wyłoni 5 osób, które udzielą najwię-
cej prawidłowych odpowiedzi. Nagrody dla zwycięzców ufunduje 
Prezydent Miasta Ciechanów. Regulamin konkursu dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl. 

PATRONAT MEDIALNY

20-lecie samorządu 
gminnego

Z okazji 20-lecia samorządu gminnego 4 marca o godz. 
10.00 w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Kraszewskiego 
8 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Ciechanów. 
Obecni na uroczystości radni pięciu kadencji otrzymają pamiąt-
kowe medale.  

W minionym roku miasto przezna-
czyło 2 755 tys. zł na utrzymanie obiek-
tów MOSiR (kryta pływalnia, basen 
otwarty, kąpielisko Krubin, stadion oraz 
hale sportowe przy ul. 17 Stycznia i Kra-
szewskiego). 500 tys. zł rozdysponowano 
w drodze konkursu na zadania publicz-
ne. Dotacja na wsparcie uczniowskich 
klubów sportowych wyniosła 30 tys. zł. 
Współorganizacja turniejów i rozgrywek 
to kolejne 206 tys. zł (w tym stypendia 
dla najlepszych zawodników – 23 700 zł). 

Ciechanów  
sportem młodzieżowym stoi 

Piąte miejsce Ciechanowa w „Systemie Sportu Młodzieżowego 2009” 
to wynik nie tylko ciężkiej pracy trenerów i zawodników, ale środków fi-
nansowych jakie na kulturę fizyczną poniósł miejski samorząd. Wydane 
na ten cel 9,8 mln zł stanowi aż 7,8% całego budżetu. 

Promocja miasta poprzez sport stanowiła  
75 tys. zł. Sfinansowanie 12 klas sporto-
wych był wydatkiem rzędu 180 tys. zł. 
Obozy, szkolenia i zatrudnienie trenerów 
kosztowały 50 860 zł. Największym ob-
ciązeniem były inwestycje w zakresie in-
frastruktury sportowej – ponad 6 mln zł. 
Środki te zostały wykorzystane na budo-
wę bocznej płyty stadionu i Orlika oraz 
modernizację hali im. Ireneusza Paliń-
skiego wraz z pobliskim Hotelem Olim-
pijskim. 

red.

Pracowity styczeń 
Straży Miejskiej

Karnawał 2010
W weekendowe noce karnawału miejscy strażnicy patrolowali 

miasto. We współpracy z policją i żandarmerią wojskową pilnowali, 
by wracający do domów amatorzy karnawałowych szaleństw nie za-
kłócali spokoju i porządku publicznego. W czasie powrotów z nowo-
rocznych zabaw zdarzały się przypadki dewastowania publicznego  
i prywatnego mienia. Podczas patroli strażnicy kontrolowali także 
placówki handlowe sprzedające napoje alkoholowe, by eliminować 
zjawisko sprzedaży alkoholu nieletnim. Nadzorem objęte zostały tak-
że wytypowane miejsca spotkań młodzieży, m. in. puby i kluby.

Bezpieczne ferie
Zimowe ferie dobiegły końca. Część dzieci spędziła je w mie-

ście. Nad bezpieczeństwem i spokojnym wypoczynkiem najmłod-
szych czuwała Straż Miejska we współpracy z policją i żandarmerią 
wojskową. Strażnicy patrolowali otoczenie placówek prowadzących 
feryjne zajęcia dla dzieci. Nadzorem objęto miejskie podstawów-
ki i gimnazja, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Centrum Kultury  
i Sztuki, Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO, 
halę sportową, sztuczne lodowisko oraz zbiorniki wodne na terenie 
miasta (Krubin, Kanały, Torfy, Bagry i zbiornik przy ul. Dąbrow-
skiej). Strażnicy zwracali także uwagę na osiedlowe place zabaw  
i podwórka.

red.
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Alternatywą na ciekawe spędze-
nie wolnego czasu były zajęcia zor-
ganizowane przez Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO i miejscowy od-
dział Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci. W programie znalazły się: kulig, 
wycieczka do pałacu prezydenckiego  
w Warszawie, odwiedziny w miejsco-
wej straży pożarnej i jednostce wojsko-
wej. Frajdą dla dzieci było też budo-
wanie domków ze styropianu oraz bal 
karnawałowy z pokazem kukiełkowym.

Ferie, ferie… i po feriach
1-14 lutego upłynęły uczniom mazowieckich szkół na odpoczynku od nauki. Ci, którzy nie wyjecha-

li na zimowiska mogli skorzystać z atrakcji, jakie z myślą o nich przygotowały ciechanowskie placówki 
kulturalne i sportowe. 

Miejska Biblioteka Publiczna za-
proponowała „Ferie z Książką”. Złoży-
ły się na nie zabawy plastyczno-literac-
kie, gry stolikowe, konkurs plastyczny 
„Zimowa olimpiada” oraz wystawa 
„Poznajemy Kanadę i Kanadyjczy-
ków”.

Centrum Kultury i Sztuki przepro-
wadziło zajęcia edukacyjne z plastyki, 
muzyki, teatru oraz tańca współczesne-
go i towarzyskiego. Młodzież chętnie 

uczyła się gry na gitarze i perkusji oraz 
próbowała swoich sił na parkiecie. 

Grupę dzieci i młodzieży w pierw-
szym tygodniu pod swoje skrzydła 
wzięło Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej. Były projekcje filmów animowa-
nych, quizy, konkursy, zabawy rucho-
we, gry planszowe, bal przebierańców, 
spotkanie z etnografem i kulig z ogni-
skiem. Dzieciaki lepiły płaskorzeźby  

z masy solnej, zbudowały ze śniegu Za-
mek Książąt Mazowieckich i obejrza-
ły przedstawienie „Podróże muzycz-
ne” zaprezentowane przez Fundację 
Art z Warszawy. Pobyt w muzealnych 
obiektach był dla nich również okazją 
do zwiedzenia aktualnych ekspozycji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zachęcał do łyżwiarskiego szaleństwa 
na sztucznym lodowisku. W okresie 
ferii od godz. 9.00 do 13.00 uczniowie 
ciechanowskich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych mieli bezpłatny wstęp 
na taflę. Wielu amatorów miała też 
kryta pływalnia.

K.D.

Podopieczni STUDIA zwiedzili pałac prezydencki w Warszawie

Zimowe harce zorganizowane przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej

nauczyciele spacerowali brzegiem 
morza w malowniczej miejscowości 
Skagen, a także zostali zaproszeni do 
typowego domu duńskiego, co było 
niezwykłą okazją poznania obyczajów 
i gościnności gospodarzy. Ciechano-
wianie wrócili do kraju pełni nowych 
doświadczeń i pomysłów do dalszej 
pracy. Następnym przystankiem tej 
edukacyjnej podróży będzie Turcja.

BZA

W kręgu nauczycieli z siedmiu eu-
ropejskich krajów omówiono dotych-
czasowe działania w ramach projektu, 
a także dyskutowano nad kolejnym 
etapem prac. Goście zwiedzili duń-
ską szkołę, zostali zaproszeni na lek-
cje, a trójka nauczycieli z Ciechanowa 
przeprowadziła zajęcia z młodzieżą. 
Po trudach pracy przyszedł czas na 
czerpanie doświadczeń kulturowych. 
Oprócz wizyty w miejskim ratuszu, 
w Muzeum Architektury w Alborgu, 

Zimowa wizyta w Danii
W dniach 18-22 stycznia w Brønderslev, w Danii odbyło się spo-

tkanie przedstawicieli szkół, uczestniczących w międzynarodowym 
projekcie edukacyjnym „Sławni Europejczycy”. Koordynatorem 
projektu jest Społeczna Szkoła Podstawowa STO, nie mogło więc 
tam zabraknąć przedstawicieli z Ciechanowa.

Prezydent Waldemar War-
dziński podziękował wolonta-
riuszom, którzy pobili rekordy 
w zbiórce pieniędzy i wręczył 
im pamiątkowe upominki. 
Wśród wyróżnionych znaleźli 
się: Kamil Rutkowski, Łukasz 
Ozdarski, Paweł Misiewicz, 
Dominika Białorucka, Justyna 
Ordak, Laura Przybyszewska, Anna 
Zawistowska, Małgorzata Sokolnicka, 
Mateusz Markowski, Krzysztof Perza-
nowski, Aleksandra Soplińska, Jagoda 
Zawadzka, Anita Piotrowska, Natalia 
Wydurska, Klaudia Dębska, Angelika 
Miziołek, Joanna Szymańska, Agata 

Podsumowanie WOŚP
18 lutego w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej STU-

DIO podsumowano wyniki XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W spotkaniu uczestniczyły władze miasta, powiatu 
oraz służb mundurowych. 

Tyburska, Alicja Łączyńska, Monika 
Parzuchowska, Karolina Dzielińska, 
Helena Tegene, Anna Grudzińska, 
Karolina Dworzyńska, Karolina Na-
sierowska, Aleksandra Klimaszewska 
i Magdalena Dobrzeniecka. 

red.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MARZEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

● 15-31.III – warsztaty dla dzieci  
i młodzieży „Wielkanoc w obrzę-
dach i plastyce obrzędowej” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/ 
● 18.III godz. 17.00 – spotkanie z Do-
rotą Stabrowską /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

Spotkania

Teatr

Konkursy

Wystawy

Bycie wnukiem zobowiązuje 
21 i 22 stycznia w Miejskim 

Przedszkolu Nr 3 w poszczególnych 
grupach odbyły się spotkania z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Oprócz wier-
szy, piosenek i tańców dzieci przygo-
towały okolicznościowe inscenizacje.

Zabij nudę czytając książki 
28 stycznia najmłodsi uczniowie 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 zosta-
li pasowani na czytelników biblioteki 
szkolnej. Uroczystości towarzyszyła 
część artystyczna, którą przygotowa-
li uczniowie z klasy IIIai. Pierwszo-
klasiści zapoznali się z zasadami bi-
bliotecznymi i złożyli przyrzeczenia.   
Na pamiątkę dostali książki oraz „List 
do rodziców” zawierający wskazów-
ki, jak właściwie czytać z dzieckiem. 

Zaczarowany świat  
Kubusia Puchatka 

W drugiej edycji międzyszkolne-
go konkursu czytelniczego „Kubuś 
Puchatek i jego przyjaciele” zorgani-
zowanym przez Miejski Zespół Szkół 
Nr 1 najlepiej wypadła drużyna SP  
Nr 6. Dzieci rozwiązywały krzyżówki, 
rebusy, odpowiadały na pytania. Jed-
nym z zadań było ułożenie i zaśpie-
wanie własnej mruczanki. W zwycię-
skiej reprezentacji wystąpiło dwoje 
uczniów klasy IIa: Zuzanna Steckie-
wicz i Michał Jędrzejewski. Drugie 
miejsce zajęli przedstawiciele Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej: Zosia 
Orzechowska i Mścigniew Rudziński. 
Do edukacyjnej rywalizacji przystąpi-
li drugoklasiści szkół podstawowych 
Ciechanowa i okolic. Uczestnicy zo-
stali nagrodzeni dyplomami i książka-
mi ufundowanymi przez Urząd Mia-
sta i MZS Nr 1. 

Śniegi i mrozy  
to dla ptaków dni grozy

„Zostań przyjacielem ptaków” 
– to konkurs skierowany do dzieci  
z przedszkoli i szkół Ciechanowa  
i okolic. Akcja mająca na celu  
zatroszczenie się w czasie zimy  
o wygłodzone zwierzęta potrwa do  
30 marca. W tym roku do grona 
ptasich opiekunów przyłączyli się 
członkowie Szkolnego Koła Ochro-
ny Przyrody działającego przy Szko-
le Podstawowej Nr 5. Młodzi ekolo-
dzy systematycznie dokarmiają ptaki  
i prowadzą dziennik obserwacji.  

Uwaga konkurs
Ogólnopolski portal internetowy 

Elitarnego Klubu Uczniów organi-
zuje konkurs dla dzieci i młodzieży.  
Przewidziane są cenne nagrody: 
m.in. sprzęt cyfrowy oraz wycieczki  
do aquaparków, kin i teatrów. Warun-
kiem uczestnictwa jest przygotowanie 
pracy obrazowo-literackiej i nadesła-
nie jej w terminie do 1 marca. Zwy-
cięzców wyłonią głosujący internau-
ci. Szczegóły na stronie www.eku.
edu.pl.                                           red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Dzień Babci i Dziadka  
w Przedszkolu Nr 5 

Karnawał jest też dla dzieci  

●13.III godz. 19.00 – koncert blueso-
wy /Kawiarnia Artystyczna/
● 20.III godz. 17.00 – powitanie wio-
sny i koncert „Wiosna Show” /sala wi-
dowiskowa CKiSz/ 
● 20.III godz. 19.00 – Zespół Muzy-
ki Dawnej „Horrendus”. W progra-
mie: muzyka wielkopostna ze zbio-
rów zagranicznych i polskich /kościół  
św. Piotra/

● do 26.III – Piotr Komincz „Malar-
stwo” /Galeria „C”/
● III – prace Klubu Paleta /Galeria 
„Na Pięterku”/
● III – „Karty z dziejów Ciechanowa 
1939-1945” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
● od połowy III – malarstwo Janu-
sza Królika /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

Około 150 dzieci uczestniczyło w zabawie karnawałowej, która 
odbyła się 23 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Organizatorem przedsięwzięcia był zarząd osiedla Nr 5, we współ-
pracy ze Spółdzielnią Mieszkaniowo-Lokatorską „Mazowsze”, Cie-
chanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej „Studio” i Uczniow-
skim Klubem Sportowym „Olimpikus”.   

● 26.III – Międzynarodowy Dzień Te-
atru /sala widowiskowa CKiSz/

● 15.III godz. 10.00 – konkurs piosenki 
angielskiej /sala widowiskowa CKiSz/ 
● 19.III godz. 10.00 – konkurs  na 
„Najładniejszą Marzannę” /CKiSz/
● 27.III godz. 10.00 – jarmark ludowy  
i konkurs na potrawę regionalną 
/CKiSz/
● 30.III godz. 10.00 – konkurs pla-
styczny „Pisanki, kraszanki, palmy”  
/CKiSz/                            Oprac. K.D.

Dzień Babci i Dziadka to święto, 
które na stałe zagościło w kalendarzu 
uroczystości Miejskiego Przedszko-
la Nr 5. Jak co roku, dzieci ze wszyst-
kich grup wiekowych przygotowały 
akademie, podczas których 
recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki i tańczyły. 
Na koniec wręczyły swo-
im ukochanym babciom  
i dziadkom własnoręcznie 
wykonane upominki. Dziad-
kowie mogli podziwiać wnu-
częta przez kilka dni (od 
20 do 25 stycznia), gdyż 
każda grupa przygotowała 
inny program artystyczny. 
25 stycznia dzieci z grupy 

Wspólnej zabawie przyświecał nie 
tylko cel rozrywkowy, ale i edukacyj-
ny. Zdrowy styl życia, profilaktyka, 
bezpieczeństwo na ulicy oraz w dro-
dze do szkoły – to treści, które starano 
się przekazać najmłodszym mieszkań-
com osiedla „Płońska”. Harce i plą-
sy urozmaiciły konkursy. Wymyślne 
konkurencje – wybór króla i królowej 
balu, najlepsza para taneczna z balo-
nem, pokazy sprawności w kręceniu 
obręczą, skoki na skakance, trafianie 

Zapisy na zajęcia  
w STUDIO

COEK „Studio” (ul. Pułtuska 20 A) 
wznawia zapisy na zajęcia w 2010 r.: 
● taniec nowoczesny dla dzieci i mło-
dzieży; 
● taniec towarzyski dla młodzieży, 
dzieci i dorosłych; 
● zajęcia wokalne; 
● plastyka dla dzieci; 
● zajęcia teatralne dla dzieci; 
● rytmika dla dzieci. 
Zapisy przyjmowane są od wtorku  
do piątku w godz.8.00-20.00. 

tel. (23) 672 55 04

do celu piłeczką – do-
starczyły wielu emocji  
i śmiechu. Zabawę  
otworzył prezydent  
Waldemar Wardziński, 
który w imieniu miej-
skiego samorządu prze-
kazał atrakcyjne nagro-
dy. Zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski 
oraz zastępca prze-
wodniczącego Zarządu 
Osiedla Nr 5 przekazali 
dla UKS „Olimpicus” 
cztery piłki siatkowe, 

pompkę oraz piłeczkę do gry w „Zoś-
kę”. Zabawę poprowadzili: dyrek-
tor COEK „Studio” Nina Rykowska 
i lokalny lider kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” Adam Stępkowski. 
O oprawę muzyczną zadbał Przemy-
sław Lewicki. Projekt wsparła dyrek-
tor SP Nr 4 Jolanta Łuniewska oraz 
Elżbieta Stępkowska, Katarzyna Wi-
śniewska, Leszek Ryms, Roman Zie-
liński, Ryszard Czyżewski i Zdzisław 
Dąbrowski.                                    red.

Smerfy (6-latki) przygotowały jasełka. 
Kolorowe i różnorodne kostiumy doda-
ły młodym aktorom teatralnego wyra-
zu. Wszystkie programy były ciekawe, 
a w niejednym oku zakręciła się łza.  

red.
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Państwo Zdzisława i Ryszard Stępscy zawarli związek małżeński 2 maja 
1959 roku. Pani Zdzisława urodziła się w 1926 r. w Kargoszynie. Pracowała 

w Urzędzie Gmi-
ny oraz w Urzę-
dzie Finanso-
wym Powiatowej 
Rady Narodowej. 
Pan Ryszard uro-
dził się w 1927 r. 
w miejscowości 
Szulmierz-Stawy. 
Pracował w PZZ 
Ciechanów. Para 
wychowała dwoje 
dzieci i doczekała 
się czworga wnu-
cząt. 

Państwo Wanda i Henryk Sikorscy pobrali się 20 września 1959 r. Pani 
Wanda urodziła się w 1940 r. w Bielinie. 35 lat przepracowała w Gminnej Spół-
dzielni Samopomoc Chłopska. Pan Henryk urodził się w 1938 r. w Grzego-
rzewie. Przez 51 
lat i 10 miesię-
cy pracował w 
ciechanowskim 
rejonie Zakła-
du Energetycz-
nego, za co 
otrzymał licz-
ne odznacze-
nia. Od 1965 
roku małżonko-
wie mieszkają 
w Ciechanowie. 
Zostali obdarze-
ni dwójką dzieci 
i czwórką wnu-
ków. 

Państwo Zofia i Mieczysław Moleda związali się ze sobą 20 lutego 1960 
roku. Pani Zofia  urodziła się w 1937 r. w Warszawie. Od 1958 roku pracowała 
jako nauczycielka w szkole podstawowej i średniej. Za aktywność społeczną 
otrzymała Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski oraz wiele innych resortowych 
i państwowych odznaczeń. Pan Mieczysław urodził się w 1938 roku. Jest rodo-
witym ciechanowianinem. Zawodowe lata spędził pracując w Urzędzie Woje-
wódzkim. Dał się też poznać jako kreatywny działacz sportowy. Para ma dwoje 
dzieci, troje wnucząt i jednego prawnuka. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy 
gratulacyjne. Prezydent Waldemar Wardziński wręczył im pamiątkowe płasko-
rzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

200 lat!

Jubilatka urodziła się w 1910 r. 
w Warszawie jako czwarte dziec-
ko Ewy i Stanisława Szpojankow-
skich. Miała pięcioro rodzeństwa, 
dwoje z nich wcześnie zmarło.  
W 1917 roku odeszła też matka,  
a w niedługim czasie dwóch bra-
ci. Ojcu trudno było samemu zaj-
mować się dziećmi. Rodzina prze-
prowadziła się do Gołot. Jako 
16-letnia dziewczyna Pani Petro-
nela wraz z jedyną siostrą Hele-
ną wyjechała do Warszawy, gdzie 
przez 10 lat pracowała jako go-
spodyni domowa. Po powrocie do 
Gołot w 1937 roku wyszła za mąż 
i zamieszkała w Niechodzinie. 
Urodziła pięcioro dzieci: 4 córki  
i syna. Pracowała głównie w domu  
i zajmowała się prowadzeniem 
małego gospodarstwa. W 1966 
roku straciła męża. Utrzymując 
się z niewielkiej renty i uprawy 

1,5-hektarowego kawałka ziemi 
ledwo wiązała koniec z końcem. 
Trudne chwile przetrwała dzię-
ki wierze w Boga, któremu czę-
sto polecała swoje problemy.  
W 1978 roku przeprowadziła się 
do Ciechanowa, gdzie zamieszkała 
wraz z najmłodszą córką Jadwigą  
i zięciem. Tak dożyła 100 lat. Do-
czekała się 20. wnucząt i 20. pra-
wnuków. Jest osobą pogodną, 
skromną, bezkonfliktową, a co 
najważniejsze cieszy się dobrym 
zdrowiem. Chętnie czyta książki  
i czasopisma. Swoją przykładną 
postawą zyskała sobie szacunek 
bliskich i znajomych. Jest kochaną 
matką, babcią i prababcią. W dniu 
jej święta wraz z kwiatami otrzy-
mała wielopokoleniowe życzenia 
dalszych lat w zdrowiu i pogodzie 
ducha.                               

 K.D.

30 stycznia ciechanowianka Petronela Omiecińska obchodzi-
ła 100. urodziny. Na wydanym z tej okazji przyjęciu obecne były 
zastępca prezydenta Ewa Gładysz i kierownik USC Elżbieta Szy-
manik. Delegacja Urzędu Miasta wręczyła jubilatce list gratula-
cyjny i płaskorzeźbę Jana Pawła II.

Jubilatka w otoczeniu swoich urodzinowych gości

W imieniu władz miasta życzenia stulatce złożyła zastępca prezydenta Ewa Gładzysz

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

świętowały trzy pary z Ciechanowa. 
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Opis stanu 
utrzymania drogi

Dopuszczalne 
odstępstwa 

od standardu 
po ustaniu opadów 

śniegu 
lub od stwierdzenia 

wystąpienia gołoledzi

Utrudnienia  
dla 

samochodów 
osobowych

II 
standard

Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości 
i posypana na całej 
długości

- śnieg luźny – 4 h
- błoto pośniegowe 
– 6 h
- śnieg zajeżdżony 
– występuje 
(cienka warstwa nie 
utrudniająca ruchu) 
– 4 h

- gołoledź – 3 h
- szron – 3 h
- szadź – 3 h
- lodowica – h

III 
standard

Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości 
i posypana na całej 
szerokości

- śnieg luźny – 6 h
- śnieg zajeżdżony – 
występuje
- zaspy, języki 
śniegowe: lokalnie  
- występują

- gołoledź – 5 h
- szron – 5 h
- szadź – 5 h
- lodowica – 5 h

IV 
standard

Jezdnia odśnieżona 
na całej szerokości 
i posypana 
na odcinkach 
decydujących 
o możliwości ruchu

- śnieg luźny – 8 h
- śnieg zajeżdżony – 
występuje
- języki śnieżne  
- występują

- gołoledź – 8 h
- lodowica – 8 h

Zmienne temperatury powodują, że sople pojawiają się i znikają

Tam, gdzie może podjechać podnośnik, odśnieżanie dachów jest łatwiejsze

Miasto szacowało wydatki, bio-
rąc pod uwagę doświadczenia z po-
przednich lat. Tej zimy mróz upar-
cie trzyma, topnieją zaś środki na 
zimowe utrzymanie ulic. Aura wyssie  
z miejskiego budżetu więcej niż za-
planowane 428 tys. zł. Do tej chwili 
wydaliśmy już prawie całą tę kwo-
tę. Na najwyższych obrotach pracu-

je Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych. W czasie nawracających 
intensywnych opadów całodobo-
wo odśnieża drogi objęte II i III  
w kolejności odśniezania, kiedy tyl-
ko upora się z tym zadaniem rusza na 
drogi IV standardu (więcej na temat 
standardów odśnieżania dróg pisze-
my w materiale obok). Kolejne ata-
ki zimy często niweczą wcześniejszy 
trud i pracę trzeba wykonywać od po-
czątku. Tak jest np. w przypadku kra-
tek kanalizacji deszczowej. Odkopa-
ne spod śniegowych pryzm i odkute z 
lodu znów giną pod śnieżną pokrywą. 
Do zadań PUK-u należy nie tylko od-
śnieżanie miejskich dróg i chodników, 
ale także opróżnianie pojemników na 
odpady. W zimowych warunkach to 

Ciężka zima
Tęgie mrozy i wyjątkowo obfite opady śniegu – z takimi warun-

kami atmosferycznymi muszą się w tym roku mierzyć miejskie służ-
by. Prawdziwy trening sprawności w ekstremalnych warunkach od-
bywają właśnie: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Wydział 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Straż Miejska. Aura 
postawiła także na baczność Wydział Zarządzania Kryzysowego.

znacznie utrudnione zadanie spółka 
wykonuje w sposób więcej niż zado-
walający.

Pracownicy Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta monitorują bieżącą sytu-
ację i koordynują odśnieżanie miasta. 
Zlecają firmom wykonanie dodatko-
wych koniecznych prac – wywoże-

nie śniegu, ręczne odkuwanie kratek 
kanalizacyjnych, przekazują sygnały 
mieszkańców o bieżących potrzebach. 
Ważne zadanie spełnia Straż Miejska, 
patroluje miasto, kontroluje stan chod-
ników wzdłuż posesji oraz uczula na 
konieczność usuwania śnieżnej pokry-
wy z dachów oraz odśnieżanie chodni-
ków wzdłuż posesji. Pośredniczy też 
w przekazywaniu bieżących informa-
cji od mieszkańców. Duże ilości śnie-
gu niepokoją mieszkańców, zwłasz-
cza tych mieszkających w pobliżu 
rzeki. Obawiają się podtopienia. Miej-
ski Wydział Zarządzania Kryzysowe-
go nie zasypia. O spotkaniu miejskie-
go zespołu zarządzania kryzysowego 
piszemy na str. 3.                         

A.G.

Każdy odpowiada za swoje
Od tamtego czasu tylko częścią 

ulic administruje prezydent, za po-
zostałe odpowiadają zarządcy: po-
wiatowy, wojewódzki i krajowy. 
Każdy z czterech właścicieli dba 
o zimowe utrzymanie swoich dróg 
na terenie miasta. Każdy z nich 
ma odrębne finanse, każdy ogłasza 
przetargi i zleca zimowe utrzyma-
nie wybranym przez siebie firmom. 
Nie zawsze świadomi tego fak-
tu mieszkańcy doskonałego stanu 
wszystkich ulic oczekują od prezy-
denta miasta, nie biorąc pod uwagę 
obowiązującej go dyscypliny bu-
dżetowej. To mniej więcej tak, jak-
byśmy domagali się, żeby sąsiad na 
własny koszt posprzątał nasze po-
dwórko (lub odwrotnie).

Standardy utrzymania dróg
Zimowym utrzymaniem miej-

skich ulic zajmuje się Przedsiębior-

Wykaz dróg zarządzanych przez prezydenta miasta z podziałem na 
poszczególne standardy odśnieżania znajduje się w Wydziale Inżynierii  
Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

A.G.

Jedno miasto 
– czterech 

zarządców dróg
Ciechanów jest średniej wielkości miastem, w którym drogi 

podzielone zostały między czterech zarządców. Taką spuściznę 
otrzymaliśmy po reformie administracyjnej. Ciechanów stracił 
status miasta wojewódzkiego, a ówczesne władze samorządowe 
zdecydowały, że powiat ziemski (nie grodzki) to dla miasta naj-
lepsze rozwiązanie.

stwo Usług Komunalnych, które 
odśnieża drogi według trzech stan-
dardów: II, III i IV. Standardy to 
wytyczne, których musi przestrze-
gać firma świadcząca usługę zimo-
wego utrzymania ulic. Określają 
docelowy stan dobrze utrzymanej 
drogi oraz dopuszczalne odstęp-
stwa, na przykład w przypadku, 
kiedy obfite, długotrwałe opa-
dy śniegu uniemożliwiają szybkie  
i skuteczne odśnieżenie. 

Wyższymi standardami od-
śnieżania obejmuje się drogi z in-
tensywnym ruchem kołowym, 
zapewniające miastu drożność ko-
munikacyjną, drogi przyszpitalne, 
a także te, po których jeżdżą auto-
busy. To tłumaczy sytuację, w któ-
rej jedne drogi są już oczyszczone, 
a inne jeszcze czekają w kolejce. 
Opisy standardów zawiera poniż-
sza tabela.
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Jurand wiceliderem 
Wynikiem 38:23 zakończył się mecz Juranda ze studentami AZS UM War-

szawa rozegrany 30 stycznia w ciechanowskiej hali sportowej. W meczu 15 ko-
lejki 6 lutego nasi zawodnicy spotkali się z Energetykiem Gryfino wygrywając 
30:23. Podopieczni Pawła Nocha przystąpił do walki bardzo skoncentrowani, 
grali szybko i szczelnie w obronie. Goście nie mogąc poradzić sobie z rywalem 
często faulowali. Mimo znacznej przewagi ciechanowianie nie odpuszczali i po 
pierwszej połowie do szatni schodzili z różnicą 12 bramek. Dzięki zwycięstwu  
i przegranej Sokoła Kościerzyny, Jurand awansował ponownie na drugie miejsce 
w tabeli. W 16 kolejce nasi zawodnicy zmierzą się w wyjazdowym spotkaniu  
z SMS Gdańsk.

Pobiegli po Grand Prix Ciechanowa
7 lutego, mimo dużego mrozu 23 zawodników wystartowało w drugim bie-

gu o Grand Prix Ciechanowa. Trasa obliczona została na dystans 10 km. Wśród 
kobiet zwyciężyła Ilona Kowalska z TKKF „Promyk”. Bardzo dobre wyniki 
odnotowali też inni reprezentanci „Promyka”. W kategorii mężczyzn pierwsze 
miejsca zajęli: Stefan Sepełowski (M30) i Zenon Lewandowski (M50).  Kolejny 
trzeci bieg rozegrany zostanie w marcu.

Złote Kolce dla Małachowskiego i Majewskiego
Związani z Ciechanowem sportowcy zajęli dwa pierwsze miejsca w 40. 

rankingu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Na czele znalazł się reprezen-
tant WKS Śląsk Wrocław Piotr Małachowski, który zgromadził 1010 punktów.  
Tuż po nim uplasował się zawodnik AZS AWF Warszawa Tomasz Majewski  
z 960 punktami. 

Trwają przygotowawcze sparingi
MKS Ciechanów wygrał towarzyski mecz z MKS Przasnysz (3:1), rozegrany 

10 lutego na stadionie MOSiR. W pierwszej połowie spotkania nasi zawodnicy 
zasłużenie prowadzili po golach Łukasza Sobczaka i Rafała Traczyka. W drugiej 
połowie Dawid Cichocki strzelił trzecią bramkę. 17 lutego ciechanowscy piłka-
rze zmierzyli się z Nadnarwianką Pułtusk i wygrzwajc 3:0, a 20 lutego zremiso-
wali 0:0 z Mszczonowianką Mszczonów.

Kto z kim i kiedy
Rozlosowano pary pierwszej rundy mazowieckiego Pucharu Polski. MKS 

Ciechanów 14 kwietnia zagra z Radomiakiem Radom. Mecz odbędzie się  
o godz. 16.00 na ciechanowskim stadionie. Pozostałe pary, które spotkają się  
w tym dniu na boisku to: Orzeł Wierzbica – KS Piaseczno, Podlasie Sokołów Pod-
laski – Legia Warszawa (ME), Narew Ostrołęka – Mazur Karczew, Polonia War-
szawa (ME II) – Legionovia, Wisła Duninów – Pogoń Siedlce i GLKS Nadarzyn 
– Wisła II Płock.                                                                                               red.
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.
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Absolwentka Uniwersytetu War-
szawskiego na Wydziale Pedago-
gicznym. Przygotowanie zawodowe 
uzupełniła nauką w Studium Socjo-
terapii, Studium Wiedzy w Rozwią-
zywaniu Problemów Alkoholowych 
oraz Studium Pedagogiki Zabawy. 
Oprócz tego ukończyła różnorod-
ne kursy: „Wychowanie zdrowot-
ne i seksualne”, „Terapia Pedago-
giczna”, „Profilaktyka Uzależnień”, 
„Kinezjologia Edukacyjna”, „Prze-
ciwdziałanie Przemocy Domowej”, 
„Szkoła Dla Rodziców”, czy „Po-
moc psychologiczna w szkole”. Od-
była też wiele warsztatów i szkoleń 
z zakresu edukacji prozdrowotnej  
i profilaktyki uzależnień.

Od 2003 roku posiada stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Przez 
cały czas doskonali swoje umiejęt-
ności. Przez kilka lat prowadziła 
świetlice socjoterapeutyczne, wy-
jeżdżała na obozy i kolonie z mło-
dzieżą stwarzającą problemy wy-
chowawcze, realizowała wiele 
profesjonalnych programów profi-

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”
Agnieszka Dubert

laktycznych dla uczniów. Szczegól-
ną troską otacza młodych ludzi po-
chodzących z rodzin patologicznych 
i  wielodzietnych. Stara się pomagać 
tym, którzy sprawiają trudności wy-
chowawcze lub znajdują się w trud-
nej sytuacji materialnej. Zajmuje 
się najtrudniejszymi przypadkami. 
Wspieranie innych daje jej dużo siły 
i energii. Ceni współpracę z rodzi-
cami, bo – jak sądzi – tylko wtedy 
można osiągnąć sukces.

red

Wiadomości sportowe

Nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie.  Staż 
pracy – 33 lata, w tym 28 lat w SP Nr 5. Od 25 lat pełni funkcję 
pedagoga szkolnego. 

Cieszy mnie… jeżeli uda mi się pomóc zarówno dziecku, jak i rodzinie  
w rozwiązaniu trudnych i ważnych problemów. Na ogół cieszy mnie każdy 
dzień spędzony z dziećmi. Dzień męczący i ten przyjemny jest dla mnie tak 
samo ważny. 
Obawiam się… narastającej z roku na rok agresji wśród dzieci i młodzieży 
oraz bezsilności w rozwiązywaniu niektórych spraw.
Lubię kontakt z dziećmi, bo… jest najczęściej szczery i ciekawy. Wiele 
możemy się od nich nauczyć (prostolinijności, radości, kreatywności).
Najbardziej boli mnie... fakt zaniedbywania dzieci przez rodziców, 
poświęcanie im coraz mniej czasu oraz kiedy cierpią i są źle traktowane 
przez najbliższych. Dorośli często nie zaspokajają dziecięcych potrzeb 
miłości i bezpieczeństwa.

Laureat jest znanym spor-
towcem, lekkoatletą, zawodni-
kiem TKKF „Promyk”. Swoją 
przygodę z bieganiem rozpoczął  
w wieku 35 lat. Od tamtej pory 
systematycznie bierze udział  
w maratonach przeprowadza-
nych w Polsce i Europie. Ma 
ich za sobą 64. Jego starty prze-
łożyły się na imponujące wyni-
ki. W Międzynarodowym Biegu  
w Meudon Z. Lewandowski zajął 
czołowe miejsca w kilku katego-
riach. Oprócz czynnego udzia-
łu w biegach dał się poznać jako 
organizator imprez przełajowych 
na terenie miasta. To dzięki jego 
staraniom Ciechanów stał się jed-
nym z bardziej znanych ośrodków 
sportów biegowych w Polsce. 

red. 

Zasłużony dla Ciechanowa
Obrady 42. sesji Rady Miasta poprzedzone zostały wręczeniem 

Zenonowi Lewandowskiemu medalu Za Zasługi dla Ciechanowa. 

Jurand w meczu z Energetykiem Gryfino

Agnieszka Dubert o sobie



Porywające oraz 
ekspresyjne wykona-
nie standardów mu-
zyki klasycznej i 
rozrywkowej wzboga-
cili soliści: Magdale-
na Idzik (sopran), Ra-
fał Bartmiński (tenor) 
oraz Wiesław Prządka 
(akordeon i bandone-
on). W prawie 2-go-
dzinnym repertuarze 
znalazły się kompo-
zycje różnych regio-
nów świata: od wę-
gierskiego czardasza, 
poprzez argentyńskie 
tanga Astora Piazzoli, 
walce Johanna Straus-
sa, paryskie arie operetkowe  
i kompozycje George’a Gershwina. 
Były tez motywy takie jak „Yester-
day” zespołu The Beatles czy „Pod 
papugami” Czesława Niemena. Salwy 
śmiechu wśród publiczności wywo-

Bożeny Parzuchowskiej oraz sceno-
grafii Tomasza Jakubowskiego i Ro-
mana Szymborskiego jest dowodem 
na to, że na scenie wszystko się może 
zdarzyć.                                        K.D.

www.um.ciechanow.pl

Przedstawienie miało trzypokoleniową obsadę

Doskonały duet wokalny: M. Idzik i R. Bartmiński

Na koncercie hala była wypełniona po brzegi

Cytat miesiąca 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Komendant 

Straży Miejskiej mówi, jak narastają agresywne zachowania niektórych 
mieszkańców wobec miejskich strażników. Zenon Stańczak: – Podobno po-
ziom agresji zależy od strefy klimatycznej, w jakiej się mieszka. Co innego 
Włosi, co innego … – Czukcze … – wpada mu w słowo Zdzisław Dąbrow-
ski.

Uwagę widza zwraca prosty prze-
kaz i wieloosobowa obsada. Tytuło-
wego gościa, którym jest Jezus zagrał 
Przemysław Górowski. Jego przyby-
cia oczekuje biedny gospodarz (An-
drzej Lewicki) i bogaty 
młynarz Filip – w tej roli 
Wiesław Wróblewski. W 
sztuce występuje też szu-
kający sensacji dzienni-
karz (Piotr Kaszubowski), 
obłudna dewotka (Barba-
ra Goździewska) i bezpar-
donowo walczący o głosy 
wyborców poseł (Walde-
mar Krzyżewski). Oprócz 
głównych bohaterów po-
znajemy też 19 innych po-
staci. Spektakl w reżyserii 

5 lutego przed budynkiem Centrum Kultury  
i Sztuki kilkoro dzieci wraz z opiekunami z za-
pałem budowało śniegowe rzeźby. To dopiero 
początek. Konkurs ogłoszony przez Galerię „C” 
w ramach projektu „Ciechanów Miasto (dla) 
Sztuki” potrwa do końca zimy. – Materiału nie 
brakuje. Zapraszamy wszystkich do milej zaba-
wy – zachęca koordynator akcji Marek Zalewski. 
Wyzwanie skierowane jest nie tylko do najmłod-
szych, ale też do dorosłych. Zwycięzców wyłoni 
powołane jury, które przyzna nagrody. 

K.D.

Zrób rzeźbę ze śniegu 

Urzędnicy na scenie

Malicki Show

„Gość oczekiwany” to tytuł przedstawienia Teatru Trzech Po-
koleń z Przasnysza, które zostało zaprezentowane 15 lutego w sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. Dramat autorstwa Zofii 
Kossak-Szczuckiej wybrzmiał jako humorystyczna przypowieść nie 
tylko o wierze, nadziei i pokorze, ale też o pysze i zachłanności. 

Blisko 1000 osób wysłuchało karnawałowego koncertu, który 
odbył się 14 lutego w ciechanowskiej hali widowiskowo-sportowej. 
Znakomitemu pianiście i improwizatorowi Waldemarowi Malickie-
mu towarzyszyła Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod kierunkiem 
Piotra Sułkowskiego. 

ływały anegdo-
ty opowiadane 
między kolej-
nymi utworami 
przez gospo-
darza koncer-
tu. Nie obyło 
się bez bisów. 
Arii „Usta mil-
czą, dusza śpie-
wa” wtórowała 
cała widownia. 

Na koniec numer popisowy – „Enter-
tainer” Scotta Joplina w zaskakują-
cej aranżacji W. Malickiego. Koncert 
zorganizował Prezydent Miasta Cie-
chanów.  

K.D.

Horrendus najlepszy w Polsce
W dniach 25-30 stycznia w Kaliszu odbył się XXXII Ogólnopol-

ski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”. Tego-
roczne zmagania miały wyjątkowo wysoki poziom artystyczny. 

Grand Prix festiwalu oraz na-
grodę Ministra Edukacji Narodowej 
przyznano ciechanowskiemu zespo-
łowi Horrendus z Gimnazjum Nr 3, 
prowadzonemu przez Bogumiłę Na-
sierowską. Nagroda jest równoznacz-
na z uzyskaniem tytułu najlepszego  
w 2010 roku polskiego zespołu muzy-
ki dawnej. Muzycy Horrendusa zdo-
byli także złotą i srebrną harfę Eola  

w kategorii instrumentalnej i wokal-
no-instrumentalnej. Listę trofeów za-
myka nagroda prezydenta Kalisza dla 
całego zespołu i indywidualna dla in-
struktorki. Ponadto jurorzy wytypo-
wali zespół z Ciechanowa do udziału 
w koncercie Międzynarodowej Letniej 
Akademii Muzyki Dawnej, którą obej-
rzy publiczność z całego świata. 

K.D.      

W. Malicki


