
www.um.ciechanow.pl

ISSN 1426-770X          Nakład 6000 egz.          MIESIĘCZNIK           NR 3/214          MARZEC 2010

W numerze:
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Pod patronatem prezyden-
ta miasta 25 kwietnia odbędą się 
obchody święta 11 Pułku Uła-
nów Legionowych im. marszałka 
Edwarda Rydza-Śmigłego. Uro- 
czystości rozpoczną się o godz. 
10.00 w kościele farnym, gdzie 
odprawiona zostanie msza św. 
Następnie wojskowa kawalkada 

uda się na Pl. Piłsudskie-
go, gdzie złożone 

zostaną wią-
zanki kwia-
tów. Dzień 
wcześniej, 
24 kwiet-
nia o godz. 
16.00 w 
sali wido-
wiskowej 
Centrum 
K u l t u -

ry i Sztuki 
odbędzie się 

koncert Orkie-
stry Reprezen-
tacyjnej Wojska 
Polskiego. 

Święto 11 Pułku 
Ułanów 

Legionowych

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Z okazji Świąt Wielkanocnych
zdrowia, spokoju ducha, rodzinnego ciepła  

i wiosennego nastroju 
życzą

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

2,3 mln zł  
na drogowe 
inwestycje
Oprócz zadań wieloletnich miasto 

ma w planie kilka jednorocznych inwe-
stycji drogowych. Z 2 300 000 zł zapi-
sanych w budżecie na jednoroczne in-
westycje drogowe 502 000 zł przypada 
na kanalizację deszczową, nawierzch-
nię i chodniki na ul. Cukrowniczej. Pre-
zydent proponuje, żeby za pozostałe  
1 700 000 zł zbudować w tym roku 
ulice: Słowackiego, Gałczyńskiego  
i Perłową oraz dofinansować przebu-
dowę ul. Kraszewskiego.                                          

E.B.

11 kwietnia o godz. 18.00 pre-
zydent Waldemar Wardziński za-
prasza miesz kańców do kościoła 
św. Piotra na koncert „Góralu wra-
caj do hal”, poświęcony pamię-
ci Jana Pawła II. Wystąpi Kapela 
Góralska ze Szczyrku. Wstęp bez-
płatny. 

Koncert 
papieski

Samorząd ma już 20 lat
W marcu minęło 20 latach od chwili, gdy Sejm RP uchwalił ustawę  

o samorządzie gminnym, najważniejszą ustawę kształtującą samorząd te-
rytorialny. Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ciechanów spotkali się lu-
dzie, którzy przez te lata decydowali o codziennym życiu i przyszłości na-
szego miasta. O wyzwaniach, jakie stoją przed samorządem mówili czterej 
prezydenci: Tadeusz Bochnia, Marek Gąsiorowski, Marcin Stryczyński 
i Waldemar Wardziński. Radnym pięciu kadencji wręczono pamiątkowe 
medale. Wykład wygłosił prof. Michał Kulesza, jeden z twórców reformy 
samorządowej.                                                                                       E.B.

Prezydenci miasta w ostatnim 20-leciu. Od lewej: W. Wardziński, T. Bochnia,  
M. Gąsiorowski, M. Stryczyński
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Rewitalizacja zamku
15 marca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej została podpisana umowa na 

dofinansowanie I etapu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich. Projekt 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach  wykorzystywania  walorów  naturalnych i  kulturowych dla rozwoju tu-
rystyki i rekreacji potrwa do 2013 roku. W tym czasie przeprowadzona zosta-
nie konserwacja zabytkowych murów, odbudowa tzw. Domu Małego i budowa 
węzła sanitarnego pod dziedzińcem. Koszt planowanych robót oszacowany jest 
na 11,6 mln zł. Umowę uroczyście podpisali (na zdjęciu od prawej) wicemar-
szałkowie Województwa Mazowieckiego Stefan Kotlewski i Ludwik Rakowski 
oraz dyrektor Muzeum Hanna Długoszewska-Nadratowska i główna księgowa 
Katarzna Lewandowska.

Stypendia „Sztuka Młodych”
Do końca marca można składać wnioski o stypendia z Funduszu „Sztuka 

Młodych”, które pochodzą z datków zebranych podczas Koncertu Noworocz-
nego „Gala 2010”. O środki dla swoich podopiecznych mogą ubiegać się po-
wiatowe i miejskie placówki kultury, stowarzyszenia oraz organizacje społecz-
no-kulturowe działające na terenie powiatu ciechanowskiego. Możliwe jest też 
otrzymanie jednorazowego stypendium na realizację przedsięwzięć artystycz-
nych i warsztatowych z zakresu plastyki. Wnioski należy składać w sekretariacie 
Centrum Kultury i Sztuki (ul. Strażacka 5).

Korekty w funkcjonowaniu linii ,,8”, ,,0” i ,,5”
Na prośbę mieszkańców Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził korek-

ty w funkcjonowaniu linii „8” w dni powszednie. Kurs z Dworca PKP z godz. 
5.28 został zmieniony na godz. 5.20. W związku ze zmianą rozkładu jazdy PKP 
wprowadzono również  korekty w funkcjonowaniu linii „0” w dni powszednie, 
soboty, niedziele i święta oraz linii „5” w dni powszednie. Kurs z Dworca PKP  
z godz.14.25 zostaje przesunięty na godz. 14.32. Szczegóły na stronie interneto-
wej www.zkmciechanow.pl, pod numerem telefonu (23) 672 23 06 oraz na ta-
bliczkach rozkładowych przystanków komunikacji miejskiej.

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.

Umów się drogą mailową
Drogą mailową można już kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem 

Prezydenta Miasta Ciechanów. Pod adresem: sekretariat@umciechanow.pl moż-
na zapisać się na rozmowę z prezydentem Waldemarem Wardzińskim i jego za-
stępcami: Ewą Gładysz oraz Cezarym Chodkowskim. Internetowo można też 
zgłaszać sprawy wymagające szybkiej interwencji Urzędu Miasta.

„Spójrz Mu w oczy” 
26 lutego gościem kolejnego spotkania z cyklu „Spójrz Mu w oczy” był To-

masz Zubielewicz. W Domu Parafialnym „Katolik” prezenter pogody w stacji 
TVN i TVN24 opowiadał o swoich relacjach z Bogiem. Spotkanie zorganizowa-
ne przez parafię Świętego Franciszka z Asyżu i prezydenta Ciechanowa zgroma-
dziło licznie młodzież, osoby starsze i kapłanów. 

Jarmark wielkanocny 
27 marca w godz. 10.00-15.00 na placu przed Centrum Kultury i Sztuki odbę-

dzie się „Jarmark Wielkanocny”. Będzie to okazja do degustacji i kupna potraw 
regionalnych takich jak pieczywo obrzędowe, placek kurpiowski, piwo kozico-
we, kołacze razowe, miód pszczeli. Podczas jarmarku sprzedawane będą palmy 
wielkanocne, pisanki, koronki, wycinanki, kwiaty, koguty, hafty, itp. Przepro-
wadzony też zostanie „Konkurs na Wielkanocną Potrawę Regionalną”. Dla kuli-
narnych mistrzów przewidziane są nagrody. Podczas jarmarku wystąpi Ludowy 
Zespół Artystyczny „Ciechanów” wraz z kapelą. 
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Panu 

Dariuszowi Mosakowskiemu,
dyrektorowi ciechanowskiej delegatury 

Kuratorium Oświaty

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Teściowej
składają

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

miejskich placówek oświatowych

Panu Posłowi

Mirosławowi Koźlakiewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Pani

Iwonie Ciećko
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Matki
składają

kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów

Przekaż 1% 
podatku dochodowego

organizacji pożytku publicznego
Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie 
Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zarząd Oddziału w Ciechano-
wie) – KRS 0000134684, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności 
– KRS 0000113907, Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnospraw-
nych – KRS 0000144250, Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne 
Koło Terenowe nr 76 – KRS 0000135310 lub Samodzielne Koło Terenowe 
nr 223 – KRS 0000144250, Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK 
ZR w Ciechanowie”) – KRS 0000225587, Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Zarząd Województwa Mazowieckiego (z dopiskiem „Koło w Ciechano-
wie”) – KRS 0000183520, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki 
(z dopiskiem „Koło Ciechanów”) – KRS 0000163347, Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla 
PTSR w Ciechanowie”) – KRS 0000077974, Oddział Terenowy Polskiego 
Towarzystwa 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 rubryce wskazać 
organizację, której chcemy przekazać 1% podając właściwą jej nazwę i numer 
KRS. Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% podatku wskazanej orga-
nizacji (posiada wykaz organizacji wraz z właściwymi kontami bankowymi). 
1% podatku można przekazać w całości tylko jednej organizacji. 
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Zielone światło dla przejęcia zbiorów CTN

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe w ciągu ponad 40 lat 
działalności zgromadziło unikalny księgozbiór liczący ponad  
50 tys. wydawnictw, roczników czasopism naukowych i regionalnych. 
Ok. 3,5 tys. woluminów to zbiór mazovianów. Zbiory CTN zawierają 
najpełniejszą dokumentację historii Ciechanowa i mogą w przyszło-
ści stać się punktem wyjściowym pracowni dziejów miasta. Towarzy-
stwa nie stać na samodzielne utrzymanie zbiorów i opłacenie opieku-
jących się nimi pracowników. Miasto chce mu w tym pomóc.

Strażnicy na rowery?
Na lutowej sesji Rady Miasta 

padł pomysł wyposażenia strażni-
ków miejskich w rowery. Same za-
lety takiego rozwiązania widzi radny 
Mariusz Stawicki. – Miałoby to kil-
ka pozytywnych efektów. Po pierw-
sze podniosłaby się mobilność straż-
ników. Po drugie byliby widoczni  
w różnych częściach miasta, tam, 
gdzie samochodem podjechać nie 
można, na przykład w parkach. Cza-
sem już sama obecność strażnika 
wpływa na poprawę poczucia bezpie-
czeństwa przez obywateli. Po trzecie, 
w ten sposób propagowałoby się do-
brze rozumianą modę na jeżdżenie ro-
werami. Jest jeszcze jeden korzystny 
efekt – na pewno wzrosłaby kondy-
cja fizyczna miejskich strażników  
– przekonywał radny. Rowery miał-
by być wykorzystywane głównie  
w sezonie wiosenno-letnim. 

W Ciechanowie strażnicy mają 
pełne ręce pracy. W ubiegłym roku 
interweniowali ok. 3 tys. razy. Po-
mysł jest wart rozważenia, zważyw-
szy, że straż dysponuje tylko jednym 
samochodem. Inicjatywa zyskała 
też aprobatę Krzysztofa Matuszew-
skiego, komendanta ciechanowskiej 
Straży Miejskiej. – Trzeba spróbo-

wać. Teraz patrolujemy miasto przez 
około 7 godzin, więc rower stanowił-
by dobre rozwiązanie. Powinien być 
na pewno niezawodny, oznakowany  
i zabezpieczony przed ewentualną 
kradzieżą. Czy ciechanowscy straż-
nicy pojawią się na rowerach jeszcze 
tej wiosny? – Wydałem już polecenie, 
żeby komendant rozeznał się w ofercie 
rynkowej, ponieważ musimy wybrać 
sprzęt dobrej jakości i z potrzebnym 
wyposażeniem. Kupimy rowery dla 
dwuosobowego patrolu – mówi Ceza-
ry Chodkowski, zastępca prezydenta 
Ciechanowa.                                P.H.

Projekt uchwały wyrażającej wolę 
przejęcia zbiorów Ciechanowskiego 
Towarzystwa Naukowego przez miej-
ski samorząd złożył na lutowej se-
sji prezydent Ciechanowa Waldemar 
Wardziński. – To uchwała intencyj-
na, która pomoże nam w prowadze-
niu przygotowań do podpisania for-
malnego porozumienia w tej sprawie 
– oświadczył prezydent. 

Zakusy na dorobek CTN
Dyskusja na ten temat toczyła się 

wcześniej na posiedzeniu Komisji: 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Spraw 
Obywatelskich i Spraw Społecznych. 
Tematem obrad była m.in. działal-
ność Ciechanowskiego Towarzystwa 
Naukowego, przedstawiona przez za-
łożyciela i prezesa CTN dr Aleksan-
dra Kociszewskiego. – To 42 lata na-
szego dorobku, bezcenne dokumenty, 
świadczące o przeszłości Ciechanowa 
i Mazowsza. Przejęciem naszych zbio-
rów jest zainteresowany Uniwersytet 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, Akademia Humanistyczna, Płoc-
kie Towarzystwo Naukowe – wyliczał 
dr Kociszewski. – Zrobimy wszystko, 
żeby zatrzymać zbiory w Ciechanowie 
– akcentował prezydent Wardziński.

Idea przejęcia unikalnych w ska-
li krajowej zbiorów CTN przez mia-
sto zrodziła się prawie rok temu.  
– Tak długo trwają już rozmowy  
z CTN, które nie jest w stanie w dal-
szym ciągu opiekować się zbiorami, 
głównie ze względów finansowych. 
Członkowie stowarzyszenia podej-
mowali próby, żeby zainteresować tą 
sprawą Ministerstwo Kultury. Chcieli 
zorganizować funkcjonującą w struk-
turach Ministerstwa jednostkę kultury, 
zajmującą się sprawami dokumentacji 
zjawisk regionalnych. To się nie po-

XLIV Sesja Rady Miasta

wiodło, ale miasto jest zainteresowane 
zachowaniem zbiorów dla następnych 
pokoleń – oświadczył prezydent. 

W strukturze Miejskiej Biblioteki
Podobna jednomyślność panowa-

ła na sesji Rady Miasta. – W ten spo-

sób zbiory nie ulegną rozproszeniu, 
będą stanowiły niezbywalną część 
naszego dziedzictwa lokalnego. Będą 
z nich mogli korzystać wszyscy bada-
cze, regionaliści, którzy zajmują się 
sprawami miasta i okolic – stwierdził 
Mariusz Stawicki.

– Zarówno wolą ofiarodawców, 
czyli Ciechanowskiego Towarzystwa 
Naukowego, jak i wolą miasta jest, 
aby te zbiory były w jednym miejscu 
i stanowiły nierozłączną całość. Pan 
dr Kociszewski również bardzo mocno 
podkreślał, że obecna siedziba CTN 
przy Placu Piłsudskiego, gdzie zbiory 
są zlokalizowane, najbardziej odpo-
wiada tego typu działalności. Obiekt 
jest własnością Skarbu Państwa – wy-
jaśniał Waldemar Wardziński. Prezy-
dent prowadzi już wstępne rozmowy 
ze starostą, który jest dysponentem 
majątku Skarbu Państwa na terenie 
miasta. Mam nadzieję, że w najbliż-
szych miesiącach zostanie podpisane 
porozumienie w tej sprawie – poinfor-
mował W. Wardziński.

– Mnie brakuje w tej uchwale ta-
kiego elementu jak środki finansowe 
na zapewnienie zabezpieczenia tych 
zbiorów, a także na działalność CTN  
– powiedział Tomasz Kałużyński. 
Miasto planuje, żeby zbiory umiejsco-
wić w strukturze Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, jako odrębny dział, a Cie-
chanowskie Towarzystwo Naukowe 
stanowiłoby jego Radę Programową. 
To wiąże się z kosztami utrzymania 
lokalu i pracowników. – One zosta-
ną precyzyjnie określone w momencie, 
kiedy będziemy podejmować wiążące 
uchwały. Chcielibyśmy, żeby sprawę 
udało się doprowadzić do finału mniej 
więcej w połowie roku – określił pre-
zydent.

Radni jednomyślnie wyrazili wolę 
przejęcia zbiorów Ciechanowskiego 
Towarzystwa Naukowego przez Gmi-
nę Miejską Ciechanów. – Jak za naj-
lepszych czasów… – wzdycha A. Ko-
ciszewski.

Ewa Blankiewicz

Za chwilę przebudowa ulic:  
11 Listopada, Mikołajczyka i Nadfosnej

Jednocześnie z modernizowaniem Warszawskiej miasto chce 
zmienić oblicze sąsiednich ulic: 11 Listopada, Mikołajczyka  
i Nadfosnej, łączących Warszawską z równoległą ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych. Urząd Miasta wyłonił już w przetargu 
wykonawcę przebudowy trzech ulic. Umowa została podpisana,  
23 marca firmie Prasbet z Grudziądza przekazano plac budowy. 
Inwestycja ma kosztować 1 363 000 zł.

Zakres prac podzielono na trzy 
etapy. Zakończenie przebudowy uli-
cy 11 Listopada planowane jest na 
koniec maja, ulicy Nadfosnej na  
30 czerwca, a Mikołajczyka – 30 lip-
ca. W pierwszej kolejności zostanie 
zmodernizowana ulica 11 Listopada, 
co umożliwi zmianę organizacji ruchu  
– przywrócenie ruchu dwukie-
runkowego w kierunku Placu Ko-
ściuszki. Ten zabieg znacznie uła-
twi poruszanie się w zatłoczonym 
centrum Ciechanowa. Zmianie ule-
gnie również trasa miejskich auto-
busów. 19 marca miasto ogłosiło 
przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowej i realizację sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu uli-
cy 11 Pułku Ułanów Legionowych  
z Nadfosną (budowa) oraz Miko-
łajczyka i ul. 11 Listopada (przebu-

dowa). Potrzebę umieszczenia sy-
gnalizatorów na niebezpiecznym 
skrzyżowaniu z Nadfosną od dawna 
zgłaszali mieszkańcy śródmieścia.

Na samym deptaku w tym roku 
pozostała do wykonania nawierzchnia 
od ul. Sierakowskiego do ul. Mikołaj-
czyka i wszystkie roboty budowlane 
na ostatnim odcinku Warszawskiej  
– od Mikołajczyka do ul. 11-go Listo-
pada. Zakładany termin zakończenia 
prac to listopad 2010 r.

Wszystkie te roboty są częścią za-
dania „Rewitalizacja traktu średnio-
wiecznego w Ciechanowie”. Miejski 
samorząd liczy na jego dofinansowa-
nie w latach 2010/2011 ze środków 
Unii Europejskiej w ramach RPO 
Województwa Mazowieckiego Prio-
rytet V Wzmocnienie miast w roli 
rozwoju regionu. E.B.

W tym budynku przy Pl. Piłsudskiego mieszczą się zbiory CTN

Na sesji pochwał pod adresem Straży Miejskiej 
słuchali: jej komendant K. Matuszewski (z pra-
wej) i komendant Straży Pożarnej A. Muszyński



4 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLIII Sesji  

25 lutego 2010 r.

Uchwala Nr 416/XLIII/2010  
w sprawie: udzielenia Ciecha-
nowskiemu Ludowemu Klubo-
wi Sportowemu „MAZOVIA” 
dotacji celowej na utrzymanie  
w roku 2010 należących do Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów obiek-
tów sportowych położonych przy 
ulicy Kraszewskiego.

Uchwala Nr 417/XLIII/2010 
w sprawie: wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemcy, samo-
dzielnego lokalu mieszkalne-
go, położonego w Ciechanowie  
w budynkach przy ulicy Okrzei.

Uchwala Nr 418/XLIII/2010  
w sprawie: zmiany Uchwały  
nr 394/XLI/09 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 29 grudnia 2009 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Bata-
lionów Chłopskich II” w Ciecha-
nowie.

Uchwala Nr 419/XLIII/2010  
w sprawie: odmowy uwzględnie-
nia wezwania do usunięcia naru-
szenia prawa przez Radę Miasta 
Ciechanów.

Uchwala Nr 420/XLIII/2010  
w sprawie: wyrażenia woli prze-
jęcia zbiorów Ciechanowskiego 
Towarzystwa Naukowego. 

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje do władz miasta

Interpelacje do innych podmiotów

Jest już poradnia sportowa

Andrzej Rolbiecki postulował, żeby PUK odbierał śmieci 
ze szkół w innych godzinach niż 7.30-8.30. Radny zwró-
cił uwagę na to, że parking przy ul. Pułtuskiej (w pobliżu 
„Blaszaka”) jest nieodśnieżony. Interpelował też w sprawie 
wniosku handlowców, którzy poprosili o obniżenie o po-
łowę opłaty za dzierżawę straganów umiejscowionych na 
terenie bazaru przy PKP.
Ewa Kaczyńska poprosiła o naprawę w pierwszej kolej-
ności zapadniętego chodnika na kładce, łączącej ul. Tatar-
ską z ul. Kopernika oraz chodnika na ul. Powstańców War-
szawskich. 
Krzysztof Leszczyński poprosił o wyprofilowanie zjaz-
dów z ul. Batalionów Chłopskich.
Tomasz Kałużyński interpelował w związku z przygoto-
waną przez sejm nowelizacją prawa budowlanego, na mocy 
której firmy działające na terenie gminy będą musiały pła-
cić 2% podatku od maszyn i urządzeń. Radny był ciekaw, 

w jaki sposób ta sytuacja zostanie rozwiązana w Ciecha-
nowie. 
Zdzisław Dąbrowski pochwalił służby miejskie, że działa-
ją sprawnie i mają skatalogowane miejsca, gdzie w najbliż-
szym czasie trzeba dokonać naprawy dróg. Według niego 
na tej liście powinna znaleźć się ul. Szwanke oraz wjazd 
do SP Nr 4. 
Stanisław Kęsik chciał wiedzieć, czy prezydent rozważa 
utworzenie w Urzędzie stanowiska miejskiego plastyka. 
Poprosił też, aby w obliczu robót prowadzonych w obrębie 
ul. Armii Krajowej uaktualnić oznakowania dla pieszych, 
szczególnie przejście znajdujące się około 100 m od skrzy-
żowania z ul. Płońską. 
Agnieszka Bukowska zapytała, czym kieruje się prezy-
dent typując kandydatów do rad nadzorczych miejskich 
spółek komunalnych.

oprac. K.D.

Dlaczego wzrosły niektóre opłaty za użytkowanie wieczyste?

Do Urzędu Skarbowego
A. Rolbiecki powołał się na pomysł Hanny Gronkiewicz 
– Waltz, która próbując pozyskać pieniądze dla Warszawy 
zaapelowała do pracujących, a nie mieszkających w niej 
ludzi o rozliczanie się z fiskusem w stolicy. W tym kon-
tekście radny przekazał skargę osoby, której ciechanowski 
Urząd Skarbowy odmówił załatwienia sprawy w odpowia-
dającym jej terminie i skierował ją do Warszawy.

Do dyrektora PKS
E. Kaczyńska przypomniała interpelację z poprzedniej sesji, 
dotyczącą niewystarczającego oświatlenia dworca PKS. 

Do NFZ i dyrekcji  
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego

K. Leszczyński oraz A. Bukowska zaproponowali, by mia-
sto interweniowało w sprawie braku pogotowia stomatolo-
gicznego w Ciechanowie. 

Do Generalnej Dyrekcji  
Dróg Krajowych i Autostrad

Z. Dąbrowski zgłosił potrzebę kompleksowej modernizacji 
ul. Płońskiej, należącej do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. 

oprac. K.D.

Podczas ostatniej sesji Wojciech Gesek alarmował,  
że ciechanowscy sportowcy zostali bez opieki medycznej, 
bo nie ma podpisanych kontraktów z NFZ. – Pan dr Do-
bracki, który do tej pory prowadził przychodnię sportowo  
– lekarską poszedł na emeryturę. Jaki jest na dzień dzisiej-
szy stan rzeczy, czy szpital podejmie jakieś kroki. Sprawa 
dotyczy całego sportu ciechanowskiego, czyli dziedziny,  

w którą się inwestuje w Ciechanowie – mówił radny. 
– Uzyskałem od dyrektora Ciechanowskiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia informację, że szpital pod-
pisał umowę na świadczenie tych usług i poradnia sporto-
wa będzie czynna od 4 marca tego roku – odpowiedział 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski.

E.B.

Opłata roczna za użytkowanie 
wieczyste to pochodna wycenionej 
wartości gruntu i sposobu użytko-
wania działki. Przy budownictwie 
jednorodzinnym i wielomieszkanio-
wym opłata za nie wynosi 1%, od in-
nej działalności – 3%. Aktualizacja 
jest robiona systematycznie, rocznie 
dotyczy 200 spośród ok. 2 tys. użyt-
kowników wieczystych, w tej chwili 
głównie mieszkańców, którzy wyku-
pując mieszkania kupili również udział  
w użytkowaniu wieczystym. Trze-
ba je wnieść do 15 marca – tak mówi 
ustawa. W przypadku, jeżeli dochód 
jest niewysoki, można ubiegać się  
o bonifikatę a także o rozłożenie opła-
ty na raty. Na lutowej sesji Tomasz 
Grembowicz poruszył kwestię tych 
opłat za wieczyste użytkowanie, któ-
re po przeszacowaniu wartości grun-
tu uległy znacznemu zwiększeniu.  
– Prosiłbym, żeby tego typu operacji 
nie robić raz na 20 lat, tylko co 5, 10. 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi, że aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego należy przeprowadzać nie częściej niż 
raz w roku. W Ciechanowie miasto urealnia opłaty bardzo rzadko – raz na 10, 15 lat, bo wiąże się to z wysokimi kosztami wyceny gruntów.

Nie znam dokładnie kwot opłat za te 
wyceny, chodzi o to, żeby to była czyn-
ność opłacalna dla miasta, ale rów-
nocześnie może nie tak bolesna dla 
mieszkańców – stwierdził przewodni-
czący Rady.

– Jeżeli nagle z 15 zł opłaty robi 
się 90 zł to nikt nie jest zachwycony. 
Ktoś płacił kilkaset złotych, płaci kil-
ka tysięcy. Ale czy po 15 latach dział-
ka w centrum miasta przeznaczona na 
działalność handlową dalej ma war-
tość 1500 zł, tak jak w chwili kupna? 
Ta wartość wygląda dzisiaj zupełnie 
inaczej. Gdybyśmy aktualizację ro-
bili częściej, to mieszkańcy wnosiliby  
w sumie większe opłaty – poinformowała 
radnych wiceprezydent Ewa Gładysz.  
– Drastycznych wzrostów było niewie-
le, ale reakcja była bardzo nerwowa. 
Byliśmy otwarci na wszelkie uwagi, 
ale nie możemy zmienić ustawy. Bu-
rza z tytułu zwiększenia opłat przeto-
czyła się przez całą Polskę. Z uwagi 

na te kontrowersje chociażby związa-
ne z aktualizacją, ze znaczącym wzro-
stem wartości niektórych nieruchomo-
ści ustawodawca pomyślał, że trzeba 
zmienić ustawę o gospodarce nieru-
chomościami. Nie wiadomo kiedy ta 
zmiana wejdzie w życie, ale idzie w ta-
kim kierunku, że aktualizacja nie może 
być częściej niż raz na 3 lata i wzrost 
opłaty z tytułu wieczystego użytkowa-
nia nie będzie mógł być większy jedno-
razowo niż 50 %. Dzisiaj takich ogra-
niczeń nie ma. 

Częstsze przeszacowywanie wią-
że się z wydatkami gmin na operaty 
szacunkowe. Koszt skromnego ope-
ratu dotyczącego niewielkiej działki, 
nawet niezabudowanej, to minimum  
150 – 200 zł, a wpływ do budżetu  
z tytułu tego wzrostu – kilkadziesiąt 
złotych. – Wyceniających wybieramy  
w trybie przetargu. Cena sporządzenia 
takiego operatu jest często tak duża, 
że nie warto robić częstej aktualiza-

cji, bo koszty przerosłyby ewentualne 
zwiększone wpływy z tytułu użytkowa-
nia wieczystego. Nie możemy zrobić 
więcej niż 200, czy 250 tych aktualiza-
cji, bo trzeba mierzyć siły na zamiary 
– podkreśla Ewa Gładysz. 

Zmiana wysokości opłaty nastę-
puje w trybie wypowiedzenia dotych-
czas obowiązującej kwoty. Wieczysty 
użytkownik ma prawo nie przyjąć tej 
propozycji i skierować wniosek do 
Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego. Jeżeli SKO wniosek od-
rzuci, niezadowolony petent może 
wybrać drogę sądową. – Chciałabym 
żeby państwo radni indagowani przez 
mieszkańców w tej sprawie mówi-
li jednym głosem, że to nie jest jakieś 
nasze rozwiązanie lokalne, że chcemy 
kogoś skrzywdzić. Musimy aktualizo-
wać opłaty, bo można by nam posta-
wić zarzut braku takiej aktualizacji  
– zaznacza Ewa Gładysz.

E.B.
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 – Gminy, które nie zapewniały do 
tej pory średnich stawek musiały wy-
płacać pedagogom do końca stycznia 
tego roku jednorazowy dodatek uzu-
pełniający. Nasza gmina ma wypłacić 
kilkaset tysięcy złotych wyrównania. 
Jakie rozwiązania zostały wypraco-
wane, żeby w przyszłym roku unik-
nąć dodatkowych wydatków na te cele  
– zapytał na lutowej sesji Rady Miasta 
Tomasz Kałużyński.

– To nie jest tak, że nie wypłaca-
my wszystkich pensji, bo wykorzystu-
jemy subwencje oświatowe na jakiś 
inny cel. To my dopłacamy ok. 15 % 
do 20 % z innych źródeł dochodów 
po to, żeby móc zrealizować zapi-

15 radnych chciało zamknąć dyskusję na temat pomówień

Za sprawą ubiegłorocznej nowelizacji Karty Nauczyciela od 2010 r. samorządy muszą sporządzać 
sprawozdania z wysokości w minionym roku średnich płac nauczycieli (z podziałem na poszczególne 
stopnie awansu zawodowego) w prowadzonych przez siebie szkołach. Sprawozdania trafiają do Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej, do Rady Miasta, związków zawodowych, dyrekcji jednostek oświatowych. 
W 2009 r. w Gminie Miejskiej Ciechanów średnie wynagrodzenie nauczycieli dyplomowanych wyniosło 
3956 zł, mianowanych – 3026 zł, kontraktowych – 2375 zł, a stażystów 1876 zł.

sy dotyczące średnich wynagrodzeń, 
bo wysokość otrzymywanej subwen-
cji oświatowej na ten cel nie jest wy-
starczająca – przypomniał prezydent 
Waldemar Wardziński. – Na koniec 
roku takie wyrównania musieliśmy 
wypłacić w różnych kwotach. W przy-
padku nauczycieli dyplomowanych, 
którzy stanowią ok. 58 – 59 % wszyst-
kich pedagogów zatrudnionych w na-
szych placówkach oświatowych te do-
płaty wyniosły 362 tys. zł. i stanowiły 
ok. 3 % wartości wynagrodzeń wypła-
conych w trakcie roku budżetowego. 

Dlaczego nie udało się osiągnąć 
wskazanej przez Kartę Nauczyciela 
średniej? – W tym czasie, kiedy jestem 

prezydentem miasta, prowadzona była 
konsekwentnie polityka, żeby utrzymy-
wać maksymalną możliwą ilość eta-
tów dla nauczycieli, pomimo zmniej-
szającej się liczby dzieci i szkolnych 
oddziałów. Od lat w miarę możliwości 
staramy się utrzymać zatrudnienie na 
jak najwyższym poziomie, a jednocze-
śnie dać szansę wejścia na rynek pra-
cy młodym, świeżo wykształconym pe-
dagogom. Żeby te miejsca pracy były, 
w znacznej części ograniczyliśmy go-
dziny nadliczbowe dla nauczycieli. 
Jeżeli jest mniej nadgodzin to śred-
nie wynagrodzenie, które nauczyciel 
otrzymuje jest de facto mniejsze. Ta-

kiej właśnie kwoty zabrakło nam do 
utrzymania poziomu tej średniej – wy-
jaśnił prezydent. Miasta nie stać na to, 
by corocznie wypłacać nauczycielom 
wyrównania, więc musi osiągnąć wy-
maganą średnią. To wymusza zmianę 
polityki kadrowej. – Chcemy podnieść 
poziom wynagrodzeń nauczycieli  
i to zostało już wykonane, ponieważ zo-
stały zwiększone dodatki: motywacyj-
ny i za wychowawstwo. Jednak mamy 
pełną świadomość, że wtedy jeszcze 
bardziej wzrosną dopłaty do oświa-
ty, które i tak systematycznie z roku  
na rok się powiększają. Oznacza to ko-
lejne obciążenie budżetu kosztem in-
nych potrzeb miasta. W związku z tym 
niestety będziemy musieli iść w odwrot-
nym kierunku niż przez ostatnie 7 lat  
– zwiększyć ilość godzin nadliczbo-
wych, ale tym samym zablokować 
możliwość dostępu do tego zawodu 
dla ludzi młodych, wchodzących do-
piero na rynek pracy – zapowiada 
Waldemar Wardziński.                                         

E.B.

O wyrównaniach dla nauczycieli

Na ostatniej Sesji Rady Mia-
sta Andrzej Rolbiecki w imieniu 
mieszkańców ul. Witosa poprosił  
o zwiększenie ilości pojemników 
na opakowania plastikowe stwier-
dzając, że w ubiegłym miesiącu 
kilkakrotnie monitowano do PUK  
o wywożenie śmieci. Radny 
Krzysztof Leszczyński, na co dzień 
kierownik osiedla, wytłumaczył, 
że wbrew pozorom na ul. Witosa 
nie ma za mało pojemników do se-
gregacji odpadów. – Na tym krót-
kim odcinku są dwa miejsca, gdzie 
są ustawione po trzy kontenery na 
segregowane odpady. Uważam, 
że to wystarczy. Problem jest inny  
– rzadkie wybieranie tych śmie-
ci, ale spowodowane tym, że pra-
cownicy PUK nie mogą podjechać, 
dlatego że pojemniki zastawiane 
są przez auta – mówił radny Lesz-
czyński. – Policjanci i strażnicy 
miejscy nie mają podstaw do kara-
nia czy pouczania kierowców, po-
nieważ przy dojazdach do konte-
nerów nie ma tablic zakazujących 
parkowania. Bzdura totalna moim 
zdaniem, ale myślę że warto było-
by do tego wrócić. Agnieszka Bu-
kowska zasugerowała, by kwestię 
zastawianych pojemników na od-
pady rozwiązać poprzez apele do 
mieszkańców i ustanowienie ko-
deksu społecznego, na mocy któ-
rego uczestnicy ruchu drogowego 
ustępowaliby pierwszeństwa samo-
chodom PUK.

– Samo apelowanie do miesz-
kańców niewiele da, natomiast mu-
szą się bardziej aktywnie zacho-
wywać zarządcy danych terenów  
i tych miejsc gdzie pojemniki sto-

Samochody 
zastawiają dojazd śmieciarkom

Czy przewodniczący zawiadomi  
o popełnieniu przestępstwa?

ją – odpowiedziała zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. – Powtórzymy 
oznakowanie pojemników nalepką, 
że nie wolno ich zastawiać. Ale to 
jest takie trochę pisanie na przysło-
wiowy Berdyczów, bo ludzie sobie 
z tego nic nie robią. Mieszkam na 
osiedlu, gdzie jest ponad 250 miesz-
kań i obserwuję jakie boje toczy 
PUK z niesubordynowanymi miesz-
kańcami, którzy zastawiają dojazd 
do pojemników. Wydaje mi się,  
że większy skutek przyniosłoby 
oznakowanie niesubordynowanych 
kierowców. Gdyby przylepić na 
samochodzie taką nalepkę: „Za-
stawiam wjazd” czy „Zastawiam 
miejsce dla niepełnosprawnych”… 
Może to by działało na wyobraźnię 
– zastanawiała się wiceprezydent.

Kierownik oddziału oczysz-
czania Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Krzysztof Jeziółkowski 
potwierdza, że problem istnieje, ale 
w jego ocenie nie jest nagminny.  
W „Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta 
Ciechanów”, uchwalonym przez 
Radę Miasta nie ma zapisu o zaka-
zie zastawiania pojemników na od-
pady. Związane ręce ma też Straż 
Miejska. – Oczywiście interweniu-
jemy, ale nie możemy użyć żadnych 
restrykcyjnych środków wobec tych 
kierowców. Powodem jest brak 
przepisów, które by nas do tego 
upoważniały. Jeśli zakaz zatrzymy-
wania się przed koszami na śmie-
ci będzie ujęty w tym Regulaminie, 
to będziemy mogli go egzekwować  
– mówi komendant Straży Krzysz-
tof Matuszewski. 

P.H., E.B.

Na lutowej sesji Mariusz Stawicki 
zapytał przewodniczącego Rady Mia-
sta Tomasza Grembowicza, czy podjął 
już jakieś kroki w sprawie rzekomego 
zastraszania radnych. – Jeżeli Rada 
zobowiąże mnie swoją uchwałą do 
podjęcia działań, zostaną one podjęte  
– Tomasz Grembowicz powołał się na 
opinię prawną, o którą poprosił  mec. 
Danutę Nastaszyc.

– Ta ekspertyza prawna jest tak 
napisana, że można podjąć decyzję za-
równo w jedną jak i w drugą stronę – 
zauważył Mariusz Stawicki. – Pan jako 
przewodniczący podejmuje decyzję 
taką, że czeka na głos ze strony Rady. 
Natomiast ja chciałbym zapytać, czy 
pan jako potencjalna ofiara 
tego zastraszenia będzie kie-
rował sprawę do prokura-
tury. Zadam proste pytanie  
i czekam na męską odpo-
wiedź: czy był pan zastrasza-
ny czy nie? Z kolei Zdzisław 
Dąbrowski zadał pytanie To-
maszowi Kałużyńskiemu. 
– Czy 29 grudnia wygłasza-
jąc kwestię z przekonaniem 
graniczącym z pewnością, że 
„jest to już chyba najwyższy 
przejaw degeneracji moral-
nej grup i osób, które dopuszczają się 
takich praktyk” do końca pan to prze-
myślał, czy było to podyktowane emo-
cjami, czy obliczone na jakiś efekt w 
zbliżających się wyborach? Bo jeżeli 
zastraszanie miało miejsce to naszym 
obowiązkiem jako radnych jest oczy-
ścić środowisko z osób, które przeja-
wiają degenerację moralną i to naj-
wyższego rzędu. 

– Zgodnie z regulaminem nie wy-
magane są odpowiedzi na pytania za-
dane w punkcie „zapytania i wolne 
wnioski” – powiedział wiceprzewod-
niczący Zenon Stańczak. I ani prze-
wodniczący, ani Tomasz Kałużyński 

nie odpowiedzieli radnym. Za to An-
drzej Rolbiecki zgłosił wniosek for-
malny o zakończenie dyskusji na ten 
temat. Mariusz Stawicki i Wojciech 
Jagodziński przypomnieli, że nie 
można odebrać radnym głosu w punk-
cie „zapytania i wolne wnioski”. – Tu 
możemy zabierać głos praktycznie  
w każdej sprawie. Naszą intencją jest 
zakończenie tej sprawy. Pan Przewod-
niczący może odpowiedzieć na pyta-
nie, czy był zastraszany i przez kogo. 
Inaczej sprawa niestety cały czas bę-
dzie na etapie zamiatania pod dywan. 
Z tym się raczej zgodzić nie możemy 
– zadeklarował M. Stawicki. – Nawet 
jeśli ten wniosek o zamknięciu dysku-

sji zyska większość, to nie oznacza,  
że grupa radnych nie może przygoto-
wać projektu uchwały, który będzie 
obligował przewodniczącego do pew-
nych zachowań. Chciałbym, żeby to 
było jasne – żaden wniosek dzisiaj po-
stawiony i przegłosowany nie wyczer-
puje sprawy. On tylko może zamknąć 
dyskusję tu i teraz – stwierdził radny 
Jagodziński.

Wniosek A. Rolbieckiego o za-
kończenie dyskusji poparło 15 rad-
nych. Przeciw byli członkowie klubu 
Platformy i W. Jagodziński ze Wspól-
noty Samorządowej Forum Dialogu.

E.B.
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1. Co jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego? 
Gmina.

2. Czy miasto to też gmina?
Tak.

3. Ile trwa kadencja Rady Gminy?
4 lata.

4. Czym zajmuje się gmina? Wymień przykładowe 3 zadania.
Zadania własne gminy obejmują sprawy z zakresu: ładu przestrzennego, 
gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody, gospo-
darki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów, organizacji ruchu 
drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porząd-
ku, urządzeń sanitarnych, wysypisk, unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną i cieplną; lokalnego 
transportu zbiorowego; ochrony zdrowia; pomocy społecznej; gminnego 
budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej; kultury, ochrony za-
bytków i opieki nad zabytkami; kultury fizycznej i turystyki; targowisk 
i hal targowych; zieleni i zadrzewień; cmentarzy; porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowo-
dziowej; utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych; polityki prorodzinnej; wspierania i upo-
wszechniania idei samorządowej; promocji gminy; współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi; współpracy ze społecznościami lokalnymi  
i regionalnymi innych państw.     

5. Ilu radnych wchodzi w skład Rady Miasta?  
21.

6. Skąd miasto czerpie dochody i na co wydaje najwięcej pieniędzy?  
Źródła dochodów miasta to: dochody własne (m.in. sprzedaż nieruchomo-
ści i lokali mieszkalnych, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty pocho-
dzące z dzierżawienia gruntów i lokali, wpływy z najmu lokali mieszkal-
nych, wydanie pozwoleń na budowę, wpływy z podatków), subwencje, 
dotacje. Najwięcej pieniędzy miasto wydaje na oświatę i wychowanie, 
inwestycje, pomoc społeczną i gospodarkę mieszkaniową. 

7. Wymień nazwiska 2 prezydentów miasta Ciechanów z ostatniego 
20-lecia. 
Tadeusz Bochnia, Marcin Stryczyński, Lech Marek Gąsiorowski, Walde-
mar Wardziński.

8. Wymień 3 kluczowe inwestycje dla miasta w ostatnim 20-leciu. 
Np. budowa wewnętrznej pętli miejskiej, remont ulicy Warszawskiej, bu-
dowa oczyszczalni ścieków.

Prezydent  Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 2 marca 2010 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WIEJSKA” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku 

z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 176/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WIEJSKA” dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Łydynią, 
ujęciami wody przy ul. Komunalnej, ul. Komunalną i ogródkami działkowymi przy ul. Gostkowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 10 marca do 2 kwietnia 2010 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 301, 309, 310, 311 – II piętro) od poniedziałku  
do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta: www.um.ciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2010 r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2010 r.

20 pytań 
na 20-lecie samorządu

- pytania i odpowiedzi

PATRONAT MEDIALNY

9. Jakimi placówkami oświatowymi zarządza miasto? 
Szkołami podstawowymi, gimnazjami, przedszkolami i żłobkiem.

10. Czy prezydent zarządza wszystkimi drogami w mieście? 
Nie, jest 4 zarządców dróg: krajowymi zarządza Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkimi – Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, powiatowymi – Zarząd Dróg Powiatowych, gminnymi  
– Gmina Miejska Ciechanów.  

11. Jaką instytucję kultury powołało miasto w 2009 r.? 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.

12. Na terenie jakiej szkoły wybudowano nowoczesne boisko „Orlik”?  
Przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1.

13. Wymień co najmniej 2 imprezy organizowane przez miejski samo-
rząd? 
Np. Widowisko Historyczne „Powrót Szwoleżerów Gwardii”, Pożegna-
nie Lata, Piknik Europejski, Międzynarodowe Spotkania Chóralne „Cie-
chanovia Cantans”.

14. Wymień miejskie spółki komunalne. 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. i Zakład Komu-
nikacji Miejskiej Sp. z o.o.

15. Jak nazywa się gazeta wydawana przez samorząd miejski?  
Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów.

16. Przy których miejskich szkołach samorząd zbudował nowoczesne 
boiska o sztucznej nawierzchni? 
SP Nr 4, MZS Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum Nr 3.

17. Kto w mieście sprawuje władzę wykonawczą, a kto uchwałodaw-
czą? 
Wykonawczą – Prezydent Miasta, uchwałodawczą – Rada Miasta.

18. Jakimi obiektami sportowymi zarządza Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji? Wymień przynajmniej trzy.
Stadion miejski, kryta pływalnia, dwie hale sportowe, basen odkryty, ką-
pielisko Krubin.

19. Wymień co najmniej 5 miejskich placówek oświatowych. 
Miejski Zespól Szkół Nr 1 i 2; Gimnazjum Nr 1 i 3, SP Nr 4, 5 i 6; Przed-
szkola Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10; Żłobek Miejski.

20. Podaj adres strony internetowej Urzędu Miasta. 
www.um.ciechanow.pl lub www.umciechanow.pl
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4 marca w hali przy ul Kraszew-
skiego na sesji Rady Miasta spotkali 
się ludzie, którzy przez te lata decy-
dowali o codziennym życiu i przyszło-
ści Ciechanowa. O wyzwaniach, jakie 
stały i stoją przed samorządem mówili 
czterej prezydenci: Tadeusz Bochnia, 
Marek Gąsiorowski, Marcin Stryczyń-
ski i Waldemar Wardziński. 

Zaczęło się od retrospekcji. – Pa-
dło hasło: weźmiemy władzę w swoje 
ręce. Reforma administracyjna prze-
biegała etapami, inaczej się nie dało. 
To za wielki kęs, można byłoby się 
udławić. Podstawowe reformy trwały 
10 lat. Niezwykle istotną zmianą było 
wprowadzenie bezpośredniego wybo-
ru wójtów, burmistrzów i prezydentów. 
To była odpowiedź na deficyt przy-
wództwa, brak lidera w samorządzie 
– wspominał prof. Michał Kulesza.  
– Dziś mówią, że praca w samorządzie 
przypomina pracę sapera. Jest tak tym 
bardziej, że nasze przepisy nie do koń-
ca są precyzyjne, nie wiadomo, co jest 
zgodne z prawem. Trzeba zdobywać 
umiejętności zarządzania publicznego, 
mieć świadomość co do celów, zdol-
ność przewidywania, współpracować 
ze światem zewnętrznym, organiza-
cjami pozarządowymi, mieszkańcami  
– stwierdził prof. Kulesza.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Samorząd ma już 20 lat
 – Jak fantastycznie jest za swojego życia, po 20 latach zobaczyć zmianę cywilizacyjną, jaką wprowadził samorząd. Wówczas był entuzjazm 

niewielu, a oczekiwania wielu. Jakkolwiek by to nie brzmiało górnolotnie, władza trafiła w ręce obywateli – powiedział w swoim wykładzie prof. 
Michał Kulesza, jeden z twórców reformy samorządowej, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ciechanów, zwołanej z okazji okrągłej 
rocznicy uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym. W jej wyniku powstało ponad 2 tys gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich wy-
posażonych w osobowość prawną.  – Po tylu latach można powiedzieć z dumą, że jesteśmy dinozaurami historii. Kiedy rozmawia się z młodzieżą, 
to nie widzą w tym nic nadzwyczajnego. Przecież zawsze był basen, hala sportowa, wybrukowane ulice. Dla nas to fantastyczna przygoda, reali-
zacja marzeń, dla nich to oczywistość. – prof. Michał Kulesza. – Życzę wielkiej satysfakcji z tej nudnej pracy, z tych jezdni, chodników, obiektów 
użyteczności publicznej. Taka praca jest bardzo trudna, a ludzie za nią nie dziękują. Więc ja Państwu dziękuję.

Prof. Michał Kulesza: – Samorządu 
nie da się stworzyć samymi ustawa-
mi. Muszą być ci, którzy wezmą od-
powiedzialność w swoje ręce i wo-
rek z robotą na plecy. Bez tego, jak 
mawia mój przyjaciel biskup, cudów 
nie ma. Ale to jest cud. Ciechanów 
i 2,5 tys. innych gmin spełnił naj-
bardziej wyrafinowane wyobrażenia 
sprzed 20 lat. Nic lepszego nie mo-
gło się wydarzyć.

Prezydent Waldemar Wardziński: 
– Możemy z dumą powiedzieć – sa-
morząd jest tym, co w demokra-
tycznym systemie najlepsze. Jest 
nie tylko jego nieodłączną częścią 
– jest tego systemu próbą w najbar-
dziej newralgicznym miejscu – tam, 
gdzie trafiają ze swoimi sprawami 
nasi mieszkańcy. Na styku sztyw-
nych przepisów i życiowych intere-
sów obywateli czasem iskrzy, ale to 
tu rozwiązuje się małe i duże pro-
blemy, z jakich składa się nasza co-
dzienność.

Początki reformy były wyzwa-
niem dla Wiesława Janowskiego, peł-
nomocnika delegata rządu ds. reformy 

samorządowej na woj. ciechanowskie. 
– Jak patrzę na budżet, to na począt-
ku było to 5 mln zł, teraz jest 135 mln, 
czyli co roku statystycznie rósł o 5 mln 
zł. To wielka satysfakcja – cieszył się  
W. Janowski. Zarówno on, jak i ho-
norowa obywatelka Ciechanowa 
prof. Bibiana Mossakowska otrzyma-
li pamiątkowe medale z okazji 20-le-
cia samorządu. Prezydent Waldemar 
Wardziński i prze-
wodniczący Rady 
Tomasz Grembowicz 
wręczyli je również 
radnym pięciu ka-
dencji.

Prezydenci Cie-
chanowa i przewod-
niczący kolejnych 
Rad Miasta przypo-
mnieli zmiany, ja-
kie zaszły w naszym 
mieście przez mi-
nione lata. – Samo-
rząd jest wspólnotą 
mieszkańców, darzą-
cych się zaufaniem i solidarnie bu-
dujących przyszłość swoich „ma-
łych ojczyzn”. Wszystkie te zmiany  
i wiele innych zawdzięczamy ciechano-
wianom, którzy w tym dziele uczestni-
czyli – osobiście i przez swoich repre-
zentantów. Za pracę i zaangażowanie 
należą im się słowa najwyższego uzna-
nia i najserdeczniejsze podziękowania 
– powiedział w swoim wystąpieniu 
prezydent Wardziński. – Od 27 maja 
1990 roku, kiedy odbyły się pierwsze 
niezależne wybory do rad przez 20 lat 
codziennie się uczymy – zarządzania, 
ponoszenia konsekwencji każdej pod-

jętej decyzji, godzenia sprzecznych 
interesów. Praca w samorządzie, na 
styku sztywnych przepisów i spraw 
obywateli wymaga pokory i cierpliwo-
ści, ale sprawia ogromną satysfakcję. 
Dobro miasta i jego mieszkańców było  
i jest dla samorządowców najważniej-
sze. Świadczą o tym decyzje rad ko-
lejnych kadencji oraz władz miasta. 
Dowodzą ciągłości władzy, rozsądnej 
kontynuacji, pomimo różnych opcji 
politycznych i zmian personalnych  
– podkreślał W. Wardziński. Przypo-
mniał, że wciąż zwiększa się liczba 
spraw, za które odpowiada samorząd. 
Po mieniu lokalnym przyszła kolej na 
oświatę, ochronę środowiska, dodatki 
mieszkaniowe, uliczne oświetlenie na 
wszystkich drogach, nie tylko gmin-
nych, zapewnienie opieki starszym lu-
dziom, itd. Za zwiększaniem obciążeń 
nie idą rządowe subwencje, co działa 
destrukcyjnie na stabilność finansową 
samorządów. Przejmując coraz wię-
cej funkcji państwa muszą liczyć na 
własne siły. – Ciechanów rozwija się 
i pięknieje dzięki naszym wspólnym 
staraniom. Czas zaciera różnice po-
glądów. Pozostaje radość z efektów 
trafnych, zgodnych decyzji. W 20-lecie 
samorządu życzmy sobie, aby było ich 
jak najwięcej – apelował prezydent.

Ewa Blankiewicz

Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy z sąsiednich gmin, działacze organizacji poza-
rządowych, dyrektorzy i prezesi instytucji publicznych oraz dziennikarze

Radni pierwszej kadencji po 1989 r.

Prof. Michał Kulesza

Prof. B. Mossakowska i W. Janowski odbierają listy z gratulacja-
mi od prezydenta Ciechanowa i przewodniczącego Rady
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Porządki na ulicach i skwerach
Przeciągająca się zima opóźnia wiosenne sprzątanie terenów zielonych, 

chodników i ulic. Ręczne prace porządkowe wykonują 4 osoby zatrudnione 
w Urzędzie Miasta w ramach robót publicznych i 11 pracowników z prac 
społecznie użytecznych (pracują po 10 godz. tygodniowo). Tereny miejskie 
sprzątają też 4 osoby skierowane przez sąd (pracują po 30 godzin miesięcz-
nie). Do ich obowiązków należy zbieranie śmieci z miejskich terenów oraz 
ręczne oczyszczanie chodników, zatok postojowych i parkingów.

Usuwanie błota pośniegowego 
Oddział Zieleni Miejskiej PUK usuwa błoto pośniegowe na przejściach 

i schodach. Piaskiem posypywane są ciągi piesze w parkach i na skwerach. 
Oprócz tego rozpoczęło się zamiatanie chodników. Kiedy skończą się przy-
mrozki, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych skieruje maszyny do zamia-
tania także na drogi. 

Idzie wiosna… 
Wiosna wkrótce zagości w parkach, na klombach i rabatkach. Przy sprzy-

jających warunkach atmosferycznych jeszcze przed Świętami Wielkanocny-
mi zostaną ustawione pierwsze kwietniki (wieże) obsadzone bratkami. 

Drzewa u fryzjera
Usunięto 8 sta-

rych, połamanych 
wierzb przy ul. Cu-
krowniczej od stro-
ny rzeki Łydyni. 
Niebawem w ciągu 
ul. Nadfosnej zosta-
nie wykonana przy-
cinka koron drzew. 

Trwa przycinanie od-
rostów korzeniowych 
drzew i krzewów m.in. 
na terenie zielonym 
przy ul. M. Dąbrow-
skiej. Pracom pielę-
gnacyjnym poddane są 
budki lęgowe dla pta-
ków. 

Czyszczenie krat melioracyjnych 
Wody roztopowe naniosły wiele nieczystości, które osadziły się na kra-

tach przy przepustach na rowach melioracyjnych. Aktualnie trwa czyszcze-
nie tych krat. Prace wykonuje Rejonowy Związek Spółek Wodnych, który 
na bieżąco dokonuje przeglądów, a w razie potrzeby usuwa nagromadzone 
zanieczyszczenia. 

Kanalizacja deszczowa
Po raz pierwszy od 2002 r. przetargu na czyszczenie sieci deszczowych 

nie wygrała firma DANKAN z Inowrocławia. W tym roku prace te wykona 
firma KOZAK z Warszawy. Rozpoczęcie robót  planowane jest w kwietniu.

4 marca skra-
dzione zostały 2 
kraty deszczowe 
ze studzienek ście-
kowych kanaliza-
cji deszczowej na 
skrzyżowaniu ulic 
Parkowej i Zam-
kowej. Komenda 
Powiatowa Policji 
prowadzi docho-
dzenie w tej spra-
wie. Koszt skra-
dzionych krat to 
464 zł.

red.  

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

 – Jeżeli chodzi o stan dróg po 
tej zimie można mówić o swego ro-
dzaju apokalipsie. Konieczny będzie 
wniosek do pana prezydenta o zmiany  
w budżecie dotyczące utrzymania bie-
żącego dróg, bo tak ogromnych po-
trzeb nie pamiętam – mówi zastępca 

prezydenta Ewa Gładysz. Na bieżące 
utrzymanie dróg w tegorocznym bu-
dżecie zapisano 3 185 tys. zł, z cze-
go na remonty cząstkowe przypada  
933 tys. zł. – Zawsze te środki były 
niewystarczające, ale przy takich opa-
dach śniegu i spustoszeniu, jakie zima 
uczyniła na naszych drogach przy-
dałaby się kwota dwukrotnie wyższa. 
Oprócz dbałości o nawierzchnie musi-
my drogi odwadniać, oświetlać, wyka-
szać pobocza – przypomina wicepre-
zydent Gładysz. 

Lista napraw się wydłuża
Do tej chwili Urząd Miasta zlecił 

firmie DELTA-PRiD (wygrała prze-
targ na bieżące utrzymanie gminnych 
dróg) remonty cząstkowe ul. Mleczar-
skiej, Gwardii Ludowej, Ściegien-
nego, Sikorskiego, Augustiańskiej, 
Placu Jana Pawła II, Jesionowej, Gost-
kowskiej, Narutowicza, Wyzwolenia, 
Okrzei, Szwanke, Sienkiewicza (przy 

PKP i PKS), Gąseckiej, Widnej, Kol-
be, 3 Maja, Małgorzackiej, Kicińskie-
go, Broniewskiego, Wesołej, Smora-
wińskiego, Wyspiańskiego, Letniej, 
Powstańców Warszawskich, Reutta, 
Tysiąclecia, Komunalnej, Krubińskiej, 
Grodzkiej, Kopernika, Nadrzecznej, 

Kosztowny wysyp dziur
Zima pozostawiła po sobie kłopotliwe ślady. Dziurawe drogi, za-

padnięte chodniki to efekt dużych wahań temperatur. Każda odro-
bina wody, która dostaje się w szczeliny rozsadza asfalt i tworzą się 
kolejne ubytki. Już widać, że na naprawy trzeba będzie dołożyć pie-
niędzy w budżecie. Ekipa remontowa przenosi się z jednej ulicy na 
drugą, a kierowcy denerwują się jeżdżąc slalomem między dziurami.

Śląskiej, Parkowej, a w ramach gwa-
rancji – drogi do Szkoły Podstawowej 
Nr 4 oraz Opinogórskiej. Ta lista co 
chwilę się wydłuża. Do tego dochodzą 
naprawy chodników, np. przy zatoce 
parkingowej na ul. Zamkowej. Na ra-
zie Inżynieria Miejska odebrała roboty 

warte 46 500 zł, a to dopiero 
początek. Na Klonowskiego, 
Płońskiej i Rycerskiej doko-
nywała napraw firma KOP-
TRANS, która jeszcze nie 
wystawiła miastu rachunku.

Przy naprawie dróg czę-
sto pracują 4 brygady ludzi 
– 2 do południa i 2 po, ale  
w jezdniach pojawiają się 
wciąż nowe ubytki. Na szcze-
gólnie zniszczonych drogach 
trzeba było wprowadzić ogra-
niczenie prędkości do 30 km 
na godzinę. Znaki A30 poja-

wiły się na 3 ulicach: Tysiącleciecia, 
Szwanke i Mleczarskiej.

Kiedy samochód  
wpadnie w dziurę …

… w gminnej drodze i będzie wy-
magał naprawy, samorząd nie uchyla 
się od odpowiedzialności. Jeżeli zda-
rzenie jest potwierdzone protokołem 
z policji czy przez świadków można 
zwrócić się do Urzędu Miasta i docho-
dzić roszczeń. – Na razie są to poje-
dyncze sprawy. Od odpowiedzialno-
ści nie uciekamy, bo nie da się załatać 
wszystkich dziur i mogą się zdarzać 
przypadki uszkodzenia aut na takiej 
drodze – odpowiada Ewa Gładysz. 
Miasto jest ubezpieczone w UNI-
QA Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.  
W 2008 r. z tytułu odszkodowań 
wypłacono 14,7 tys. zł, rok temu  
– 30 tys. zł. Z wnioskiem o rekompen-
satę za poniesione szkody trzeba wystą-
pić do Wydziału Inżynierii Miejskiej 

i Ochrony Środowiska  
w Urzędzie Miasta.  
W tym roku na razie 
uczyniły to 3 osoby.  
– Suma ich roszczeń 
to 5,5 tys zł. Chodzi  
o uszkodzenia aut, które 
wpadły w dziury na uli-
cach: Ściegiennego, We-
sołeji Wodnej. UNIQA 
dotychczas nie wystąpiła 
o potwierdzenie naszej 
odpowiedzialności za 
powstałe szkody – mówi 
Ewa Zduńczyk, kierow-
nik Inżynierii Miejskiej. 

Bo jeżeli droga jest nowa, zgodnie  
z ustawą o drogach publicznych obej-
muje ją dwuletnia gwarancja. Wtedy 
ewentualne koszty napraw ponosi wy-
konawca robót. 

Ewa Blankiewicz

Likwidowanie dziur w nawierzchni ul. Szwanke

Brak kraty to niebezpieczeństwo dla przechodnia

Załatana ul. Augustiańska
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Na ul. Armii Krajowej robotnicy pojawili się już na początku 
marca

Na Perłowej trudno przejść suchą stopą

Ul. Sierakowskiego – budowa chodnika z kostki

Dokumentację Perłowej 
sfinansowali sami mieszkań-
cy, dokumenty potrzebne do 
budowy Słowackiego i Gał-
czyńskiego są gotowe od 
2008 r. – Mamy już pozwo-
lenie na budowę ulic: Sło-
wackiego i Gałczyńskiego. 

Jeżeli radni zaakceptują wybór tych 
inwestycji na najbliższej sesji, bez-
zwłocznie ogłosimy przetarg na wy-
konawstwo – mówi Robert Szyma-
niak, kierownik Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miasta. Te drogi mają szansę 
być zbudowane do końca lata. Wśród 
ulic pilnie wymagających moderniza-
cji jest też Kraszewskiego. To droga 
powiatowa, ale tamtejsi mieszkań-

Pętla miejska – początek sezonu

cy od dawna zwracali się do miasta  
z prośbą o jej wyremontowanie. – By-
łoby to wspólne zadanie z samorządem 
powiatu ciechanowskiego. Powiat ma 
je w swoim budżecie, a miasto jest go-
towe przekazać na ten cel 200 000 zł  
– zapowiada prezydent.

E.B.

2,3 mln zł na drogowe inwestycje
Zima się kończy, wkrótce pełną parą ruszą prace na drogach. 

U progu sezonu miejscy urzędnicy dopinają prace dokumentacyj-
ne. Czekamy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-
cji drogowej – wewnętrznej pętli miejskiej. Wniosek w tej sprawie 
5 stycznia trafił do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Trwają 
prace nad skompletowaniem pozostałych dokumentów niezbędnych 
do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych: 
Studium Wykonalności oraz modelu ruchu dla miasta Ciechanowa. 
Kompletny wniosek ma być złożony wiosną 2010 r., po czym nastąpi 
jego ocena i podpisanie umowy o dofinansowanie. Chodzi o niebaga-
telną kwotę 102 mln zł (cała inwestycja ma kosztować 150 mln zł).

Oprócz zadań wieloletnich miasto ma w planie kilka jednorocz-
nych inwestycji drogowych. Wszystko wskazuje na to, że będzie moż-
na na ten cel wprowadzić do budżetu dodatkowe środki. – Na drogi 
i kanalizację deszczową przeznaczymy w tym roku 2 302 000 zł, z czego 
502 000 zł mamy zapisane na ul. Cukrowniczą. Proponuję, żeby za po-
zostałe 1 700 000 zł w pierwszej kolejności zbudować te drogi, na któ-
re mamy pełną dokumentację: Słowackiego, Gałczyńskiego i Perłową  
– powiedział prezydent Wardziński na lutowej sesji Rady Miasta.

Ta najdroższa miejska inwesty-
cja nosi oficjalną nazwę „Poprawa 
regionalnego systemu transportowe-
go przez budowę w Ciechanowie pę-
tli łączącej drogi krajowe Nr 50 i 60, 
drogi wojewódzkie Nr 617 i 615 oraz 
siedem dróg powiatowych” – RPO 
Priorytet III Regionalny system trans-
portowy. Jest na liście priorytetowych 
inwestycji Mazowsza, przewidzia-
nych do dofinansowania z unijnych 
funduszy. 

Podpisanie umowy pozwoli na 
odciążenie miejskiego budżetu, gdzie 
na budowę pętli w tym roku zapisano  
8 mln zł. Miasto będzie mogło wy-
stąpić o refundację dotychczas ponie-
sionych kosztów (to już 16,5 mln zł) 
i korzystać w ramach RPO z zaliczek 

w wysokości do 
90% przyzna-
nego dofinanso-
wania. Pozosta-
łe 10% będzie 
refundowane po 
zakończeniu in-
westycji.

Na placu bu-
dowy pojawili 
się już pracow-
nicy wykonaw-
cy robót – kon-
sorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg  
i Mostów z Miń-

ska Mazowieckiego oraz PLANETA 
z Warszawy. – Długo trwająca zima 
spowodowała opóźnienia. Wykonaw-
ca na początku marca zaczął prace, 
ale musiał się wycofać z powodu mi-
nusowych temperatur. Teraz rusza-
ją pełną parą, bo terminy są napięte  
i liczy się każdy kolejny dzień – mówi 
wiceprezydent Ewa Gładysz.

Na razie nastąpiła zmiana orga-
nizacji ruchu. Od 9 marca na odcin-
ku od skrzyżowania ulic: Sikorskiego  
i Płońskiej ruch odbywa się po nowej 
nitce jezdni. Stara jezdnia na tym od-
cinku będzie przebudowana zgodnie  
z harmonogramem robót. 17 marca 
odbyła się pierwsza w tym roku rada 
budowy.                                     

E.B.

Na Sierakowskiego wiosenne ożywienie

Razem z budową nowej drogi nad 
Łydynią, łączącej ul. 17 Stycznia ze 

Strażacką, w ubiegłym roku rozpoczę-
ła się modernizacja ulicy Kopernika (od 

Kto ma odśnieżać 
ścieżki rowerowe?

Krzysztof Łyziński poinformo-
wał, że na ścieżce rowerowej biegną-
cej wzdłuż ul. Sienkiewicza w kie-
runku ul. Mławskiej zalegający śnieg 
powoduje kolizje między rowerzy-
stami i pieszymi. Radny chciał wie-
dzieć, czy w takich sytuacjach miesz-
kańcy mają w swoich obowiązkach 
odśnieżanie ścieżki rowerowej znaj-
dującej się w obrębie chodnika, czy 
odśnieżanie i dbanie o czystość na tej 
ścieżce należy do miasta.

– Zgodnie z przepisami ścieżkę 
rowerową odśnieża zarządca dro-
gi. Ten sygnał przekażemy do Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg, bo na tym 
odcinku, który pan wskazał, Sienkie-
wicza jest drogą wojewódzką nr 615 
– poinformowała wiceprezydent Ewa 
Gładysz. 

Ul. Sienkiewicza jest drogą gmin-
ną tylko na odcinku od skrzyżowania 
z Tatarską do dworca PKP.         E.B.

rzeki do Małgorzackiej, pozostałą część 
wyremontowano wcześniej), Strażac-
kiej i Sierakowskiego. Część drogi, 
między ul. 17 Stycznia i Kopernika oraz 
przebudowany fragment ul. Kopernika 
udostępniono już kierowcom. Na nowo-
wybudowanych miejscach postojowych 
łącznie mieści się 119 aut. 

Na części ul. Sierakowskiego od 
Małgorzackiej w kierunku rzeki wy-
korytowano pas drogowy pod nową 
asfaltową jezdnię o szerokości 6 m. 
Dziś widać tam wiosenne ożywienie.  
Na plac budowy wrócili drogowcy. Ukła-
dają chodnik wzdłuż poszerzonej ulicy.  
Za chwilę podobne prace będą się toczyć 
na ul. Kopernika i Strażackiej. General-
nym wykonawcą jest firma „PLANE-
TA” z Warszawy. Przewidywany łącz-
ny koszt inwestycji to około 7 mln zł. 
Roboty mają się zakończyć do 30 paź-
dziernika 2010 r.                             E.B.

Tak dziś wygląda ul. Słowackiego
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– KWIECIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 18.IV od godz. 12.00 – Biesia-
da Poetycka /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/

• 22.IV – Światowy Dzień Poezji pod 
patronatem UNESCO

• 12.IV od godz. 9.00 – Przegląd Pio-
senki Angielskiej /sala widowiskowa 
CKiSz/

• 16-17.IV godz. 9.30-14.00 – Prze-
gląd Chórów Państwowych Szkół 
Muzycznych I i II Stopnia Okręgu 
Warszawskiego /sala widowiskowa 
CKiSz/

• 21.IV od godz. 9.00 – Ogólnopol-
ski Konkurs Recytatorski – elimina-
cje rejonowe /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/

• 26-28.IV godz. 10.00-15.00 – Prze-
gląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżo-
wej /sala widowiskowa CKiSz/

• 9.IV godz. 17.30 – Kabaret Ani Mru-
Mru /sala widowiskowa CKiSz/

Spotkania

Konkursy

Teatr

Film

Wystawy

Nauka poprzez zabawę
„Deutch Wagen Tour” to pro-

jekt Instytutu Goethego polegający 
na niekonwencjonalnej nauce języka 
niemieckiego. 19 lutego uczestniczy-
ła w nim młodzież Gimnazjum Nr 1. 
Inicjatorkami spotkania, które popro-
wadził niemiecki lektor Dariusz Kur 
były nauczycielki Anna Laskowska  
i Izabela Bazyl. Zabawy i konkursy 
językowe dostarczyły uczniom mi-
łych wrażeń. 

Dzieciaki dokarmiają ptaki
W ramach akcji Zostań Przy-

jacielem Ptaków dzieci z klasy Ic 
Szkoły Podstawowej Nr 7 przegląda-
ły ilustrowane albumy, rozwiązywa-
ły zagadki i rebusy, słuchały głosów 
ptaków oraz czytały o nich wiersze  
i opowiadania. Stałym zwyczajem 
stało się dokarmianie zimą zwierząt. 
W znajdujących się przy szkole kar-
mikach systematycznie wykłada-
ne jest pożywienie. – Cieszymy się, 
że pomagamy przetrwać ptakom ten 
trudny czas – z satysfakcją stwier-
dziła wychowawczyni klasy Danuta 
Romkowska. 

Konkursy 
dla gimnazjalistów

I Liceum Ogólnokształcące im. 
Zygmunta Krasińskiego organizuje 
konkursy przedmiotowe dla uczniów 
gimnazjum. Jest to dobra okazja do 
sprawdzenia swojej wiedzy w róż-
nych dziedzinach nauki. Konkursy 
zostaną przeprowadzone w budyn-
ku szkoły (ul. 17 Stycznia 66) w ter-
minach: 10 kwietnia – język polski 
(godz. 10.00), język angielski (godz. 
11.00), przyroda (godz. 12.00);  
17 kwietnia – język niemiecki (godz. 
10.00) i informatyka (godz. 12.00). 
Na zwycięzców czekają nagrody! 
Laureaci i finaliści mogą uzyskać 
dodatkowe punkty w postępowa-
niu kwalifikacyjno-rekrutacyjnym 
do liceum. Wręczenie nagród od-
będzie się w czasie Dnia Otwartego  
24 kwietnia o godz. 10.00.

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Spotkania z bajką

• 10.IV – Zespół Muzyki Dawnej 
„Horrendus”

• 11.IV godz. 18.00 – koncert Kapeli 
Góralskiej ze Szczyrku „Góralu wra-
caj do hal” /kościół św. Piotra/

• 23.IV godz. 19.00 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Arty-
styczna/

• 24.IV godz. 16.00 – koncert Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojska Pol-
skiego /sala widowiskowa CKiSz/

• IV – malarstwo-grafika Anity Mańk 
/Galeria „C”/

• IV – „Karty z dziejów Ciechanowa 
1939-1945” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

• IV – Janusz Królik „Malarstwo” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

Wśród tegorocznych 
laureatów znalazła się 
Aneta Głuszniewska i 
Szkoła Podstawowa Nr 5  
w  Ciechanowie. „Piąt-
ka” to jedyna podsta-
wówka w mieście, któ-
ra rozpowszechnia ideę 
głośnego czytania dzie-
ciom poprzez organizo-
wanie licznych przedsię-
wzięć m.in.: Urodziny 
Kubusia Puchatka, Mi-
kołajki z Mikołajkiem, 
spotkania z autorami 
książek dla dzieci, ob-
chody Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom. W czasie uro-
czystości A. Głuszniewska  odebra-
ła medal z rąk prezes Fundacji Ireny 
Koźmińskiej. Finał poprowadzili Do-
rota Zawadzka i Artur Barciś, którzy 
razem z Teresą Lipowską i Joanną 
Brodzik zostali Ambasadorami Fun-

Podsumowano akcję  
czytania dzieciom 

8 marca w Teatrze Żydowskim w Warszawie odbył się VIII Finał 
kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, któremu patronował Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Była to 
okazja do podziękowania najaktywniejszym liderom i koordynato-
rom akcji, którzy działają społecznie na terenie całego kraju.

Rusza kampania ,,Zatrzymać przemoc”

Program opracowano w oparciu  
o wytyczne Ministra Edukacji Naro-
dowej, Policji oraz Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Szkolenia będą skierowane 
do uczniów, ich rodziców i nauczycie-
li. Największa uwaga zostanie poświę-
cona dzieciom i młodzieży – przyczy-

12 kwietnia rusza I Edycja Kampanii Profilaktycznej „Zatrzymać przemoc”. Jej  koordynatorem 
jest Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, działające w strukturach Urzędu Miasta. Inspi-
racją do zorganizowania akcji z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej były wyniki 
badań diagnostycznych, z których wynika, że problem ten w mniejszym bądź większym stopniu doty-
czy uczniów ciechanowskich szkół. Coraz częściej szkoły zgłaszają bójki między uczniami i konflikty 
klasowe. 

nom ich agresywnych zachowań. We 
wszystkich szkołach podstawowych 
oraz gimnazjach odbędą się spotka-
nia profilaktyczne dla wszystkich 
grup wiekowych. W kampanii weź-
mie udział około 1500 uczniów. Te-
maty spotkań to: „Agresja i przemoc 
uwarunkowana stresem” (klasy 0-III), 

„Świat ten jest czystą bajką! – 
Zgoda, przyjacielu; Lecz każda baj-
ka ma sens moralny na celu” – słowa 
Adama Mickiewicza stały się mottem 

Nauczycielka SP Nr 5 A. Głuszniewska (po prawej) z Ireną 
Koźmińską – inicjatorką akcji czytania dzieciom

„Spotkań z bajką”, 
zorganizowanych 
w Miejskim Przed-
szkolu Nr 5. W 
dniach 23, 24, 25 
lutego oraz 4 mar-
ca dzieci z grup II, 
III i IV obejrza-
ły przedstawienie 
„Czerwony Kap-
turek”. W insce-
nizacji, w której 
zostały wykorzy-
stane pomysłowe 
stroje i wspaniałe 
dekoracje wystą-

pili rodzice. Błyskom fleszy nie było 
końca. Najlepszą nagrodą za włożony 
trud było skupienie i ciepłe przejęcie 
spektaklu przez publiczność.

red.

dacji i kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”. W ceremonii wzięło udział 
wiele osób ze świata kultury, eduka-
cji, biznesu i mediów. Gościem spe-
cjalnym była pisarka Małgorzata Mu-
sierowicz, która otrzymała nagrodę za 
całokształt twórczości. 

red.

• 12.IV godz. 17.00 – projekcja filmu 
„Katyń” /Kino „Łydynia”/

• W ramach przeglądu polskich fil-
mów, laureatów nagród Orły ‘2010: 
„Alicja w krainie czarów” i „Księga 
ocalenia”.

• W kwietniu na ekran Kina „Łydynia” 
wchodzą m.in. „Artur i zemsta Balta-
zara”, „Dom zły”, „Autor widmo”.

oprac. K.D.

„Przemoc, agresja – jak pomóc sobie 
i innym?” (klasy IV – VI), „Agresja  
a przemoc” (gimnazjaliści). Młodzi 
ludzie będą mieli okazję do zapozna-
nia się z technikami radzenia sobie  
z presją grupy i negatywnymi emocja-
mi takimi jak: złość, gniew, lęk, stres. 

red.
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Na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji dotacje otrzymali:

Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych
1. Stowarzyszenie Muzyczne „Sine Nomine” – „Cykl koncertów fortepianowych  
z okazji Roku Chopinowskiego” – 12 000 zł
2. Ciechanowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Działania plastycz-
ne popularyzujące tradycje bożonarodzeniowe” – 2 000 zł

Zadanie III. Popularyzowanie krajowego i regionalnego dorobku kulturalnego
1. Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA – organizacja Festiwalu Teatralnego 
DIONIZJE – 40 000 zł
2. Związek Literatów na Mazowszu – przygotowanie i realizacja przedstawienia 
„Wariat i zakonnica” TEATRU EXODUS – 12 000 zł
3. Stowarzyszenie Pracy Twórczej – organizacja V Pleneru Malarskiego Ciechanów 
2010 – 10 000 zł
4. Związek Literatów na Mazowszu – XII Ciechanowski Zeszyt Literacki – 4 000 zł
5. Związek Literatów na Mazowszu – XXV Ciechanowska Jesień Poezji – 2 000 zł
6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – organizacja zlotu przewodni-
ków turystycznych – 1 500 zł

Zadanie IV. Promocja lokalnego dorobku artystycznego
1. Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne „Sine Nomine” – reprezento-
wanie miasta na festiwalu w Tissi na Sardynii – 15 000 zł
2. Związek Literatów na Mazowszu – Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Opi-
na”– 1 500 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej  
dotacje otrzymali: 

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych
1. Fundacja „Bank Żywności SOS” – 40 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia dotacje otrzymali: 

Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnospraw-
nych
1. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 9 000 zł 
2. Ciechanowskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Amazonka” – 5 000 zł
3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 4 700 zł
4. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – 4 500 zł
5. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 4 300 zł
6. Polski Czerwony Krzyż  – 4 000 zł
7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 000 zł 
8. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „PROMYK” – 2 000 zł
9. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – 1 000 zł

Wyniki konkursów ofert
Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkursy ofert i przyznał składającym je organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysoko-

ści 760 000 zł. Wsparto zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (100 000 zł); pomocy społecznej (40 000 zł); ochro-
ny i promocji zdrowia (60 000 zł); oświaty, edukacji i wychowania (30 000 zł) oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu (530 000 zł). 

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz dzieci dotkniętych niepełnospraw-
nością
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15 000 zł
2. Ciechanowskie Stowarzyszenie Dla Niepełnosprawnych – 5 000 zł

Zadanie III. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 3 500 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty,  
edukacji i wychowania dotacje otrzymali: 

Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym dla uczniów miejskich szkół
1. Uczniowski Klub Sportowy „Nike” –   7 607 zł
2. Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów” –  7 607zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Spring” – 7 500 zł
4. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” –  7 286 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania  
kultury fizycznej i sportu dotacje otrzymali:

Zadanie I. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych
1. Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Herkules” – 6 000 zł

Zadanie II. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
1. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska – 25 000 zł 

Zadanie III. Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach in-
dywidualnych oraz w innych formach współzawodnictwa 
1. Miejski Klub Sportowy „Jurand” – 185 000 zł
2. Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 100 000 zł
3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” – 74 000 zł
4. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka” – 37 000 zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Matsogi” – 34 000 zł
6. Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” – 31 000 zł
7. Szkolny Klub Sportowy „Trójka” – 5 000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” – 5 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży 
1. Miejskie Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Promyk” 
 – 3 000 zł

Zadanie V. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych 
1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 25 000 zł

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„JEZIORKO II” w Ciechanowie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 349/XXXVII/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „JEZIORKO II” dla 
obszaru położonego po wschodniej stronie ul. św. Franciszka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 301, 309, 310, 
311 – II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.ciechanow.pl Dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2010r. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter - pokój 104) o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznacze-
nia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2010 r.

Prezydent  Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 23 marca 2010 r.

Sprostowanie 
W lutowym numerze Gazety Sa-

morządu Miasta Ciechanów (nr 2/213)  
w artykule „50 lat wspólnej dro-
gi przez życie…” pomyliliśmy daty  
i miejsca urodzin Państwa Zofii i Mie-
czysława Moledów. Pani Zofia uro-
dziła się w 1938 roku w Ciechanowie, 
a pan Mieczysław Moleda – w 1937 r. 
w Warszawie. Małżonków i Czytelni-
ków przepraszamy. 

PCPR ogłasza 
nabór wniosków 

10 marca rozpoczął się nabór 
wniosków o przyznanie dofinan-
sowania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie zachęca zaintere-
sowanych do załatwienia formalno-
ści w swojej siedzibie mieszczącej 
się w budynku Starostwa Powiato-
wego (ul.17 Stycznia 7, pok. 101 lub 
104). Wzory wniosków dostępne są 
na stronie internetowej: www.pcpr-
ciechanow.pl. 
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Lech Komenda
Ad.1. Najważniejsza inwestycja to bu-
dowa „pętli” miejskiej, gdyż:

największe koszty,- 
największa determinacja, aby ją zre-- 
alizować (władze miasta zdecydowa-
ły się na realizację pierwszego etapu 
w skrajnym przypadku bez wsparcia 
pieniędzmi unijnymi),
największe zyski (z podkreśleniem - 
zysków społecznych),
potrzeba silnej ingerencji w substancję - 
miasta (wykup działek, burzenie bu-
dynków, prace ziemne na dużą skalę).

Ad.2. Największa wada to populizm, 
bo:

faktyczny brak odpowiedzialności radnych za pieniądze publiczne,- 
odnoszenie się do najbardziej prymitywnych stron ludzkiej natury i ich wy-- 
korzystywanie,
występowanie w imieniu bliżej nieokreślonej grupy „mieszkańców” i przeno-- 
szenie ich żądań na całą społeczność.

Andrzej Czyżewski
Ad.1. Moim zdaniem najważniejsze 
inwestycje w chwili obecnej to zinte-
growany system gospodarki odpadami 
oraz budowa pętli miejskiej wokół Cie-
chanowa. Zadania te wymagają dużych 
nakładów finansowych i mogą być zre-
alizowane przy znacznym udziale dofi-
nansowania środków UE. Są to zadania 
o znaczeniu regionalnym poprawiające 
stan środowiska oraz rozwiązujące pro-
blem komunikacji przez miasto. Lata 
2006-2010 to przygotowanie inwestycji 
i rozpoczęcie realizacji. W latach  2010-
2014 powinny zostać zrealizowane, ale 
wymaga to dużej mobilizacji ze strony Prezydenta i służb inwestycyjnych mia-
sta.
Ad.2. Brak wiedzy merytorycznej jest bardzo często powodem populistycznych 
zachowań radnych. Za każdą praktycznie uchwałą czy wnioskiem idą konse-
kwencje finansowe po stronie wydatków. Dlatego przy składaniu takich wnio-
sków czy uchwał radny powinien mieć wiedzę i szerokie spojrzenie na całość, 
czyli budżet miasta i jego możliwości. Zawsze działania proinwestycyjne oraz 
większy udział w wydatkach inwestycji będą przyczyniały się do rozwoju mia-
sta. W związku z tym mam prośbę do radnych tej i przyszłych kadencji: mniej za-
chowań populistycznych i politycznych a raczej więcej działań w interesie mia-
sta i jego mieszkańców. 

Mariusz Stawicki
Ad.1. Ścieżki rowerowe! Kto powie, 
że to moja idee fix, być może będzie 
miał rację. Mam dość wyraźnie skry-
stalizowaną wizję nowoczesnego, 
przyjaznego mieszkańcom, „uśmiech-
niętego” miasta. Jego podstawowym 
komponentem jest dynamiczny, ale 
bezpieczny ruch – myśli oraz Lu-
dzi. Obserwuję ciechanowian na ro-
werach i sądzę, że warto im pomóc, 
bo przekrój pokoleniowy jest pełen,  
a wartość tego ruchu niekwestionowa-
na. Dlatego – oprócz innych, ważnych  
i mądrych inwestycji – za najcenniej-
szą uważam budowę nowoczesnych 
dróg oplecionych ścieżkami rowerowymi w ramach projektu miejskiej pętli. 
To się staje na naszych oczach, zbliża się (spóźniona) wiosna, przygotowuję 
rower... 
Ad.2. Pytanie z kategorii: zobacz, jak cię widzą. Jeżeli tak przysłowiowy wy-
borca Kowalski widzi swojego przedstawiciela Nowaka, to warto się zastano-
wić nad przyczynami tego zjawiska. Może Nowak rzeczywiście jest niekompe-
tentnym populistą i kieruje się prywatą? A może Kowalski jest źle poinformo-
wany albo wprowadzony w błąd? Powyższych dylematów nie jestem w stanie 
rozstrzygnąć, mogę tylko wrzucić trzy kamyki do trzech ogródków: pierwszy 
kamyk do ogródka Kowalskiego: Warto selekcjonować informacje, odrzucać 
plewy, wybierać wartości. Drugi kamyk do ogródka radnego Nowaka: Strzeż 
się przede wszystkim populizmu! Łatwo obiecywać złote góry, zbyt łatwo... 
Trzeci kamyk do ogródka lokalnych publikatorów: Nowak, Kowalski oraz Wy 
– to my wszyscy. Warto, żeby w tej grze stawką najwyższą była prawda.  

Pytania do radnych
Na wniosek Rady Programowej Gazety sformułowaliśmy i zadaliśmy miejskim radnym dwa pytania:
1. Jaką inwestycję prowadzoną przez miejski samorząd uważa Pani/Pan za najważniejszą i dlaczego?
2. Populizm, interesowność, brak merytorycznej wiedzy – które z wymienionych cech i zachowań najczęściej  
zarzucanych radnym uważa Pani/Pan za największą wadę i dlaczego?
Publikujemy wypowiedzi tych radnych, którzy zdecydowali się na nie odpowiedzieć.

Zdzisław Dąbrowski
Ad.1. Wszystkie inwestycje prowadzo-
ne przez miejski samorząd, oceniane 
przez pryzmat potrzeb są ważne, ponie-
waż bezpośrednio wpływają na poprawę 
warunków zamieszkiwania w Ciecha-
nowie. Najbardziej cieszą mieszkańców 
inwestycje drogowe, które usprawniają 
komunikację w mieście: pętla miejska, 
ul. Warszawska, Strażacka.
Ad.2. Populizm, interesowność, brak 
merytorycznej wiedzy, są to postawy 
naganne, nie powinno być na tego typu 
zachowania przyzwolenia, ponieważ 
psują jakość publicznej dyskusji i ne-
gatywnie wpływają na wizerunek Rady 
Miasta. Populizm i interesowność można kwalifikować jako grzechy, natomiast 
interesowności nie da się w żaden sposób rozgrzeszyć. Wszystkie te postawy są 
w mojej ocenie w równym stopniu nie do przyjęcia.

Krzysztof Leszczyński
Ad.1.  Nie podejmuję się wytypowania 
najważniejszej z prowadzonych inwe-
stycji, gdyż moim zdaniem wszystkie są 
potrzebne i ważne, aczkolwiek mają do 
spełnienia różne funkcje. Generalnie po-
winny służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców i sądzę, że taki cel przy-
świecał osobom podejmującym decyzje 
o ich prowadzeniu. Zawsze znajdą się 
oponenci, nigdy nie jest tak, że wszyscy 
są zadowoleni, ale mam nadzieję, że po 
zakończeniu prac inwestycyjnych nawet 
zagorzali przeciwnicy przekonają się co 
do słuszności ich przeprowadzenia.
Ad.2. Każdy z piastujących jakiekol-
wiek stanowisko, czy pełniący  jakąś 
funkcję społeczną musi liczyć się z ciągłą krytyką. Wielu osobom zarzuca się 
różne negatywne cechy, przeważnie wyimaginowane, tylko po to, aby ośmie-
szyć, pogardzić, czy nawet poniżyć. Najciekawsze jest to, że te wszelkiego ro-
dzaju zarzuty sporadycznie przekazywane są  w bezpośrednim kontakcie.
Większość woli „przypinać łatki” np. na forach internetowych, czy w artykułach 
prasowych, będąc bezimiennymi. Takich inwektyw nie powinno się traktować 
serio, gdyż płyną one od ludzi zgorzkniałych, przepełnionych nienawiścią a cza-
sem nawet zazdrością. Wszyscy popełniamy w życiu błędy, dlatego powinniśmy 
patrzeć na siebie z większym szacunkiem i wyrozumiałością.

Bezpłatny poradnik prawny
Rzecznik Praw Obywatelskich informuje, że uruchomiony został portal 

internetowy www.codziennikprawny.pl – bezpłatny poradnik prawny, uła-
twiający poruszanie się w gąszczu przepisów. Zawiera on odpowiedzi na set-
ki pytań, wzory dokumentów i umów oraz słowniczek terminów prawnych. 
Zachęcamy do korzystania z portalu.
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Mazovia druga w mistrzostwach wojewódzkich 
20 lutego w Siedlcach przeprowadzone zostały Mistrzostwa Województwa 

Mazowieckiego juniorek i juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów. W rywa-
lizacji klubowej zwyciężył WLKS Siedlce przed Mazovią Ciechanów, MLKPC 
Sokołów Podlaski i UOLKA Ostrów Mazowiecka. Wśród ciechanowianek naj-
lepsze wyniki uzyskała Iwona Kępa (134 kg w dwuboju i 181,8 punktów Sincla-
ire’a), która zajęła I miejsce w wadze do 58 kg. W tej samej kategorii Magdalena 
Nawrocka była druga. Kolejna nasza zawodniczka Ewa Więcek uplasowała się 
na drugiej pozycji w wadze do 48 kg. Lepiej zaprezentowali się mężczyźni. Naj-
wyższe lokaty uzyskali: Damian Sikorski, Paweł Lewandowski i Marcin Weso-
łowski. Adam Szymański był drugi.     

Mocny Promyk
21 lutego w Warszawie odbyła się pierw-

sza eliminacja do Mistrzostw Warszawy  
w Taekwondo Olimpijskim. Turniej rozegrany 
został przy użyciu elektronicznych ochrania-
czy w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, 
młodzików i juniorów młodszych. Ciechanów 
reprezentowany był przez zawodników TKKF 
Promyk, którzy wywalczyli 13 miejsc na po-
dium. Wśród 9-latków najlepiej spisał się Da-
mian Dworzyński, który zajął I i II miejsce.  
W kategorii dzieci w wieku 10 lat tryumfo-
wała Weronika Czapka, Kamil Pogłód i Ka-
rol Sokołowski zajęli drugie miejsca. Dobrze 
zaprezentowali się też młodzicy: Martyna 
Szkoła i  Sławomir Gałązka uzyskali drugie 
miejsca, Jan Wiśniewski był trzeci. W kate-
gorii juniorów młodszych I miejsca wywalczyli: Michał Brym, Konrad Pawlak  
i Krzysztof Dąbrowski. Drugie miejsca zajęli: Dawid Obidźiński, Wiktor Pio-
trowski i Karolina Dworzyńska.  

Jurand trzeci w tabeli
Wynikiem 30:31 zakończył się mecz Juranda rozegrany 24 lutego z uczniami 

szkoły mistrzostwa sportowego NLO SMS ZPRP Gdańsk. Po ciężkim boju za-
wodnicy Pawła Nocha stracili pozycję wicelidera na rzecz Sokoła Kościerzyna. 
6 marca w hali MOSiR nasi szczypiorniści pokonali Stelmet UZ Zielona Góra 
(30:25), a 11 marca – Wisłę II Płock (37:25). Po meczu 18 kolejki ciechanowia-
nie nadal zajmują trzecie miejsce w tabeli.    

Walki juniorów
200 zawodników i za-

wodniczek z 50 klubów 
całej Polski wystartowało  
w II rundzie Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w Taekwondo 
Olimpijskim. Zawody zosta-
ły przeprowadzone w dniach 
26-27 lutego w Bydgoszczy. 
Spośród 11 zawodników 
TKKF Promyk najlepiej za-
prezentował się Hubert To-
maszewski, który wywalczył 
II miejsce oraz Natalia Mak-
symiuk (III miejsce).

Wygrana z Przasnyszem
20 marca w meczu 17 kolejki IV ligi drużyna MKS Ciechanów pokonała 

MKS Przasnysz 3:1. Bramki dla ciechanowian zdobyli: Rafał Traczyk (2) oraz 
Dariusz Gawryluk (1). 27 marca w ramach 18 kolejki nasz MKS zagra w War-
szawie z Okęciem.

red.
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Uczy sumiennie, wychowuje  
z zaangażowaniem. Cechuje ją głę-
boka wiedza merytoryczna i meto-
dyczna, którą umiejętnie potrafi wy-
korzystać w kontaktach z dziećmi. 
Wyróżnia się wysoką kulturą osobi-
stą, taktem pedagogicznym, życzli-
wością i otwartością. Szkolne uro-
czystości przygotowuje na bardzo 
wysokim poziomie. Od wielu lat 
pełni funkcję opiekuna PCK, aktyw-

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Katarzyna Kądziela
Wiadomości sportowe

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 2. Jest nauczycielem dyplomowanym z 25-let-
nim stażem. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu o kierunku nauczanie początkowe 
oraz studia podyplomowe z pedagogiki rewalidacyjno-terapeu-
tycznej w Szkole Wyższej w Płocku. 

Katarzyna Kądziela o sobie
Cieszy mnie… każdy sukces moich uczniów oraz moich dzieci.
Obawiam się… wypalenia zawodowego.
Lubię kontakt z dziećmi, bo… inspirują mnie do działania.
Najbardziej boli mnie… wzrost agresji wśród dzieci i młodzieży.

Prezydent  Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

nie działając na rzecz edukacji zdro-
wotnej. Jest współautorką Szkolnego 
Programu Wychowania Zdrowotne-
go oraz Szkolnego Programu Profi-
laktyki. Podejmuje szereg inicjatyw 
z zakresu promocji zdrowego sty-
lu życia. Organizuje Międzyszkolny 
Konkurs Wiedzy o Zdrowiu, spotka-
nia integracyjne szkół promujących 
zdrowie, festyny rodzinne. Dzięki 
jej zaangażowaniu szkoła otrzyma-
ła w 2009 roku Certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie, nadany przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  
W 2005 roku otrzymała medal Komi-
sji Edukacji Narodowej oraz Brązo-
wą Odznakę PCK, a w 2009 r. – na-
grodę prezydenta miasta.

Ma męża oraz dwoje dorosłych 
dzieci: syna Piotra, studenta Politech-
niki Warszawskiej oraz córkę Joannę, 
uczennicę klasy maturalnej I Liceum 
Ogólnokształcącego. Wolny czas na 
ogół spędza aktywnie. Lubi jazdę na 
rowerze, górskie wycieczki oraz pły-
wanie kajakiem po jeziorach. red.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 350/XXXVII/2009 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego „KĄCKA” dla obszaru położonego po północnej 
stronie ul. Kąckiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 1 do 30 kwietnia 2010 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urba-

nistyki i Architektury (pokój nr 301, 309, 310, 311 - II piętro) od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta: www.um.ciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwiet-
nia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (par-
ter – pokój 104) o godz. 12.00.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 21 maja 2010 r.

O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 23 marca 2010 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„KĄCKA” w Ciechanowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
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Fundacja mie-
ści się przy ul. Nie-
chodzkiej 14a. Ofe-
ruje pomoc osobom 
dotkniętym upośle-
dzeniem umysło-
wym, autyzmem 
lub pokrewnymi 
zaburzeniami roz-
wojowymi. Udziela 
wsparcia rodzinom 

chorych, prowadzi specjalistyczne 
konsultacje lekarskie oraz komplek-
sową terapię, edukację i rehabilita-
cję. O pracy Fundacji mówiły jej cha-
ryzmatyczne założycielki Katarzyna 
Kowalska (prezes) i Maria Majewska 
(wiceprezes). Krótką, ale pełną osią-
gnięć historię fundacji zobrazował 
amatorski film, przygotowany przez 
jej podopiecznego Piotra Górskiego. 

5 lat minęło… 

Cytat miesiąca 
Lutowa sesja Rady Miasta. Radna Agnieszka Bukowska składając in-

terpelację ma wątpliwości: – Jeżeli jestem w błędzie, to proszę mnie wypro-
wadzić i uspokoić.

Piotr Komincz pochodzi z no-
wogródczyzny. Wychował się na 
styku trzech kultur: białoruskiej, li-
tewskiej i polskiej. Studia odbył  
 w Mińsku Białoruskim. Dziś ma 83 
lata i nadal maluje. Nazywany jest po-

Liryczne krajobrazy 
Pejzaże Piotra Komincza zagościły we wnętrzach Galerii „C”. 

Wystawę, której motywem przewodnim są melancholijne krajo-
brazy polskiej wsi otwarto 26 lutego. – Jest co oglądać. Przy każdym  
z tych obrazów można się uczyć – powiedział na wernisażu Marek 
Zalewski.

etą pejzażu. Jego twórczość ma źródło  
w sztuce realizmu, widać w niej także 
fascynacje impresjonizmem i postim-
presjonizmem. Jest to malarstwo peł-
ne świeżości i prostoty. Stodoły, szo-
py, chałupy pod pędzlem P. Komincza 

odzyskują dawne piękno. Nic 
dziwnego, że doczekały się 
licznych wystaw indywidual-
nych i zbiorowych, organizo-
wanych w kraju i za granicą. 
– Chciałbym, aby ludzie od-
bierali moje malarstwo jak 
muzykę Chopina. Uwielbiam 
jego kompozycje. Kiedy ma-
luję, często ich słucham – wy-
znał artysta.  

K.D.  

Magda Piskorczyk w Ciechanowie 

Artysta urodził się 
na Podlasiu, ale swoje 
czynne życie związał z 
północnym Mazowszem.  
W 1953 r. ukończył hi-
storię sztuki na Uniwer-
sytecie Warszawskim. 
Pracował w Instytucie 
Sztuki PAN w Warsza-
wie, a następnie kierował 
Muzeum im. Fryderyka 
Chopina w Żelazowej 
Woli. 48 lat przepraco-
wał w Muzeum Roman-
tyzmu w Opinogórze. Przez 43 lata 
był dyrektorem tej  placówki. Intere-
suje się historią sztuki i historią kultu-
ry materialnej XIX wieku. Obok mu-

Mazowsze na płótnach

Nowe oblicze STUDIA 

Przedstawiciele instytucji wspierają-
cych działalność organizacji otrzy-
mały podziękowania. Pracę organi-
zacji chwalił obecny na uroczystości 
prezes ogólnopolskiej fundacji „Sy-
napsis” Michał Wroniszewski – Obok 
Warszawy Ciechanów jest na mapie 
Mazowsza jedynym tak znaczącym, 
prężnie działającym ośrodkiem, gdzie 
pracuje się z dziećmi autystycznymi.   

– Cieszę się, że w Ciechanowie 
znalazły się osoby, które połączyły en-
tuzjazm z profesjonalizmem i dopro-
wadziły do powstania ośrodka, któ-
rego zazdroszczą nam duże miasta. 
Takie inicjatywy miejski samorząd 
dofinansuje z przyjemnością – po-
wiedziała zastępca prezydenta miasta 
Ewa Gładysz.                       

„Malarstwo i grafika Janusza Królika” to tytuł najnowszej wy-
stawy otwartej w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Ekspozycja 
przedstawia martwą naturę, kwiaty, drewnianą architekturę i ma-
zowieckie pejzaże.

13 marca w Kawiarni Artystycznej wystąpiła Magda Piskorczyk. 
Wokalistka śpiewająca blues, jazz, gospel, soul i funk trzykrotnie 
tryumfowała w plebiscycie branżowego kwartalnika Twój Blues. 

zealnictwa i malarstwa jego pasją jest 
poznawanie świata poprzez podróże. 
Wystawę można oglądać do końca 
kwietnia.

red.

Kompozytorka, aranżerka i autor-
ka tekstów obdarzona niskim, „czar-
nym” głosem posiada w swojej dys-
kografii płytę „Blues Travelling” 
nagraną z Michałem Urbaniakiem. 
Dużą popularnością ciszył się jej kon-
certowy album „Magda Live”, który 
w 2009 roku otrzymał nominację do 
nagrody Fryderyka. Artystka współ-
pracowała m.in. z Wojciechem Karo-
lakiem, Leszkiem Winderem, Jerzym 
Styczyńskim, Leszkiem Cichońskim, 
Boby’m Margolinem, Billy’m Gib-
sonem, Boby’m Brozmanem i Slidin’ 
Slimem. Na koncercie w CKiSz jako 
suport zagrał ciechanowski zespół De-
mobil Blues.

red.

15 marca Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 
Niepełnosprawnym „Być Jak Inni” obchodziła 5-lecie działalności. 
Z tej okazji w Kawiarni Artystycznej CKiSz spotkali się pracownicy 
organizacji, jej przyjaciele i darczyńcy. 

Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO zmienił wystrój 
wnętrz. Sala zajęć, gdzie 
na co dzień tańczą dzie-
ci i dorośli zyskała nowe 
lustra oraz ładne firany 

i zasłony. Ściany i okna zostały od-
świeżone i przemalowane. Kolorysty-
ka biało – czerwono – czarna dodała 
pomieszczeniu przyjaznej, ciepłej at-
mosfery. – Bardzo nam się podoba  
– chwalą podopieczni STUDIA. 
Trwające prac remontowe nie zakłó-

cają planu zajęć. 
Renowacji poddano tak-

że lokale przeznaczone na  
I Miejskie Studio Nagrań im. 
Doroty Rabczewskiej. Z myślą  
o nagraniach przyszłych cie-
chanowskich talentów wy-

ciszane są ściany. – Zrobiliśmy coś  
z niczego. Za niewielkie pieniądze od-
mieniliśmy oblicze naszego ośrodka. 
Liczył się pomysł i zaangażowanie  
– ciszy się dyrektor placówki Nina 
Rykowska. 

K.D.

  
K.D.

Wiceprezydent Ewa Gładysz

Piotr Komincz

J. Królik i H. Długoszewska-Nadratowska

M. Piskorczyk

Od lewej: J. Sadowska, M. Majewska, K. Kowalska


