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Miejski budżet zasilą pieniądze  
z Unii Europejskiej. Miasto właśnie 
podpisało 2 umowy na łączną kwotę  
8 mln zł. Władze Ciechanowa liczą też,  
że w tym roku zostanie pomyślnie sfina-
lizowana umowa na kolejne 102 mln zł. 
To dofinansowanie budowy wewnętrznej 
pętli miejskiej, umieszczonej na liście in-
westycji priorytetowych dla Mazowsza. 

E.B.
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15 kwietnia odbyło się uroczyste prze-
kazanie radiowozu z wideorejstratorem 
marki Renault Megane, zakupionego dzię-
ki dofinansowaniu kwotą 80 tys. zł z miej-
skiego budżetu. W uroczystym przekazaniu 
wozu uczestniczyli: zastępcy prezydenta 
Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski, kadra 
kierownicza KPP oraz prałat Ludomir Ko-
kosiński, który poświęcił pojazd. – Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za ten prezent. I bardzo 
za niego dziękujemy – powiedział komen-
dant ciechanowskiej policji inspektor Jerzy 
Kalbarczyk. Samochód będzie patrolował 
miejskie ulice oraz drogi powiatowe.

red. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie. Od lewej: A. Struzik,  
S. Kotlewski, E. Gładysz i M. Damięcka

Pożegnanie Senator Janiny Fetlińskiej

Święto Konstytucji
W 219. rocznicę uchwalenia Konstytucji  

3. Maja prezydent Waldemar Wardziński zaprasza 
mieszkańców do udziału w uroczystych obchodach. 
Po mszy św. polowej odprawionej o godz. 11.30 na 
Pl. Kościuszki, pod pomnikiem Polskiej Organiza-
cji Wojskowej zostaną złożone kwiaty. 

„Ciechanovia Cantans”
Prezydent Waldemar Wardziński zaprasza na VII 

Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Ciechanovia Can-
tans”. Gościnnie wystąpią zespoły z Sardynii, Chorwacji 
i Kamieńca Podolskiego.  Koncerty odbędą się w ter-
minach: 27 maja godz. 19.00 (kościół św. Franciszka), 
28 maja godz. 19.00 (kościół św. Józefa) oraz 29 maja 
godz. 19.00 (kościół św. Piotra).

Miasto 
kupiło Policji 

nowy samochód
Dostajemy 8 mln zł 

z UE na ratusz 
 i drogi nad rzeką

10 kwietnia rządowy TU-154 uderzył w ziemię 
podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku pod 
Smoleńskiem. W katastrofie śmierć ponieśli wszy-
scy pasażerowie i członkowie załogi. Na pokładzie 
była polska delegacja, udająca się na uroczystości  

Polska pogrążona w żałobie
70. rocznicy zbrodni ka-
tyńskiej. Zginął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński wraz  
z małżonką, członkowie 
rządu, parlamentarzyści 
PiS, PO, SLD i PSL, do-
wódcy wszystkich ro-
dzajów sił zbrojnych, 
duchowni oraz przedsta-
wiciele Rodzin Katyń-
skich. Cała Polska pogrą-
żyła się w bólu. Wśród 
ofiar tragicznego lotu zna-
lazły się parlamentarzyst-
ki ziemi ciechanowskiej: 
senator Janina Fetlińska 
i posłanka Jolanta Szy-
manek – Deresz. Panią 
Poseł pochowano w War-
szawie 19 kwietnia, 2 dni 
później w Ciechanowie 

odbył się pogrzeb Janiny Fetlińskiej. Żegnały ją tłumy.  
Po mszy św. w Farze, celebrowanej przez biskupa płockie-
go Piotra Liberę, kondukt żałobny odprowadził Panią Se-
nator na wieczny spoczynek na cmentarz komunalny przy  
ul. Gostkowskiej.                                                          E.B.



Potrzebny rzeczoznawca
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje, że zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rzeczoznaw-
ców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia 
szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weteryna-
ryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, prezydent miasta powołuje rzeczo-
znawców spośród osób, które m.in.: posiadają odpowiednie wykształcenie, nie-
zbędne kwalifikacje i staż pracy, mieszkają na terenie gminy i złożyły wniosek 
o powołanie na rzeczoznawcę. Praca rzeczoznawcy jest odpłatna. Wszystkich 
zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji zapraszamy do siedziby 
Wydziału Działalności Gospodarczej  przy ul. 17 Stycznia 60B, I piętro pokój  
nr 204, tel. (23) 674 92 35. 

Stypendia z Funduszu „Sztuka Młodych” przyznane
Komisja w składzie: Irena Turowska, Marzanna Sikorska, Stanisław Osiec-

ki i Stanisław Kęsik 13 kwietnia podzieliła środki Funduszu „Sztuka Młodych”, 
wspierającego uzdolnioną artystycznie młodzież. Ciechanowscy dziennikarze 
kwestowali na ten Fundusz podczas tegorocznej Gali w Centrum Kultury i Sztu-
ki i zebrali 3 200 zł. Komisja rozpatrzyła 3 wnioski o dofinansowanie – wszystkie 
dotyczyły zakupu materiałów plastycznych i dydaktycznych. Joannie Żelaziń-
skiej z Leśniewa Górnego przyznano 600 zł, Małgorzacie Szarlak z miejscowo-
ści Bieńki-Karkuty – 600 zł, a Kołu Plastycznemu PALETA – 2000 zł.  

VI Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe
8 maja odbędą się VI Cie-

chanowskie Spotkania Mo-
tocyklowe. Impreza, na którą 
przyjeżdżają fani dwóch kółek 
z całego kraju, jest organizo-
wana przez Spółdzielczą Gru-
pę Motocyklową, Grupę Wol-
ny Wydech i Urząd Miasta.  
O godz. 14.00 odprawiona 
zostanie msza św. przed ko-
ściołem farnym. Na parkin-
gu Galerii Mrówka odbędą się 
pokazy akrobatyczne. Ulica-
mi Ciechanowa przejedzie ko-
lumna motocykli. Będzie dużo 
hałasu, wspaniałych pojazdów  
i przede wszystkim dużo dobrej 
zabawy. Imprezę zakończy kon-
cert przed Pubem Fabryczna.   
O randze Ciechanowskich Spo-
tkań Motocyklowych najlepiej 
świadczy fakt, że w poprzed-
nich latach przyjeżdżało na nie 
ok. 1000 uczestników.

70. rocznica Zbrodni Katyńskiej
Ciechanowskie Stowarzyszenie Pamięci Zbrodni Katyńskiej 11 kwietnia 

zorganizowało obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpo-
częła msza święta w kościele farnym w intencji pomordowanych oficerów oraz 
ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Po nabożeństwie, przy Krzyżu Katyń-
skim odczytany został Apel Poległych. Po honorowej salwie delegacje i poczty 
sztandarowe złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów. 

Spójrz Mu w oczy...
Robert Tekieli – publicysta, wydawca, producent i dziennikarz telewizyjny 

oraz radiowy 27 marca był gościem spotkania „Spójrz Mu w oczy”. W koście-
le św. Franciszka rozmawiano na temat współczesnych zagrożeń duchowych. 
Współorganizatorem spotkań jest prezydent Ciechanowa.

Kłusownicy zagrażają tarliskom
Wzrost temperatury powietrza spowodował, że na Mazowszu rozpoczęło się 

tarło ryb. Pomimo wzmożonych kontroli przeprowadzanych przez patrole Pań-
stwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej oraz Policji, ryby często 
stają się łatwym łupem dla kłusowników i nieetycznych wędkarzy. Komendant 
PSR apeluje o współpracę i informowanie o przypadkach kłusownictwa. Telefo-
ny do posterunków Państwowej Straży Rybackiej są dostępne na stronie interne-
towej www.psr.waw.pl.

Komunikat prezydenta miasta
Prezydent podaje do publicznej wiadomości, że od 14 kwietnia 2010 r. 

na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów, ul. 17 Stycz-
nia 60B został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu 
położonych na terenie targowiska przy ul. Płońskiej 28. Kontakt pod numerem  
tel. (23) 674 92 50 lub 674 92 27.

Wywieśmy flagi
2 maja przypada święto flagi państwowej, a 3 maja obchodzimy Święto Kon-

stytucji. Pamiętając o narodowych uroczystościach warto wywiesić biało-czer-
wony znak, symbol patriotyzmu i suwerenności. 
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2 kwietnia zmarł

Henryk Koziatek
wieloletni pracownik 

Referatu Zarządzania Kryzysowego,  
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 

Urzędu Miasta Ciechanów

Rodzinie i Bliskim
wyrazy szczerego współczucia 

składają 

Prezydent Miasta Ciechanów
ze współpracownikami

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. 

Przedstawiciele miejskiego samorządu złożyli hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Od lewej: 
komendant Straży Miejskiej K. Matuszewski oraz zastępcy prezydenta C. Chodkowski  
i E. Gładysz
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10 kwietnia zginął tragicznie

prof. Lech Kaczyński
Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej
Mąż stanu, wielki patriota,

inicjator budowy Muzeum Powstania Warszawskiego.
Szczerze oddany ojczyźnie, przez lata walczył  

o jej niezawisłość jako działacz „Solidarności”,  
w wolnej Polsce współtworzył naszą odzyskaną państwowość.

Naród polski poniósł niepowetowaną stratę.

Cześć Jego pamięci ! Głęboko poruszony tragiczną śmiercią

Jolanty Szymanek – Deresz
Posłanki okręgu ciechanowsko – płockiego

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy szczerego współczucia

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

10 kwietnia zginęła w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

Janina Fetlińska
Senator ziemi ciechanowskiej VI i VII kadencji

doktor nauk medycznych
wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Ciechanowie.
Szczerze zaangażowana w pracę społeczną, 
od lat działała na rzecz promocji zdrowia,  

dzieląc swój czas między parlament i Ciechanów.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Dzielę żal i żałobę 

z Jej Rodziną i Bliskimi,
którym składam wyrazy głębokiego współczucia.

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

10 kwietnia zginęła tragicznie

Janina Fetlińska
Senator ziemi ciechanowskiej

Polityk, wieloletnia działaczka społeczna i samorządowa.
Prawa, szlachetna, zawsze służąca pomocą.

Pozostawiła po sobie tylko dobre wspomnienia. 
Nigdy o Niej nie zapomnimy.

Rodzinie
składam wyrazy głębokiego współczucia

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Waldemar Wardziński     
Prezydent 

Miasta Ciechanów   

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący 

Rady Miasta Ciechanów

Po tragicznej śmierci Prezyden-
ta RP Lecha Kaczyńskiego, jego 
małżonki i osób towarzyszących im  
w drodze na uroczystości na cmenta-
rzu katyńskim do prezydenta Walde-

Polska pogrążona w żałobie

mara Wardzińskiego napłynęły kon-
dolencje od merów miast partnerskich 
Ciechanowa – Jaroslava Demiana  
ze słowackiego Drezna, Sergiusza 
Mielnika z Chmielnickiego na Ukra-

inie, Herve Marseille z Meudon  
we Francji oraz burmistrza niemiec-
kiego Haldensleben Norberta Eichle-
ra. Do 18 kwietnia, kiedy na Wawelu 
pochowano Lecha i Marię Kaczyń-
skich, trwała żałoba narodowa. Na 
ulicach miasta pojawiły się przybrane 
kirem barwy narodowe. Flagi na sie-
dzibach samorządów opuszczono do 
połowy masztów .

Już dzień po tragedii, w niedzielę 
11 kwietnia, w Urzędzie Miasta przy 
ul. Wodnej wyłożono księgę kondo-
lencyjną. Ciechanowianie ustawiali 
się w kolejce, żeby wpisać do niej wy-
razy smutku i bólu po stracie, jaką po-
niósł nasz kraj. 

Pogrzeb dr Janiny Fetlińskiej od-
był się zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym. Zgromadził tłumy miesz-
kańców miasta. Oprócz rodziny  
i przyjaciół Panią Senator żegnał mar-

szałek Senatu Bogdan Borusewicz, 
koledzy posłowie i senatorowie, stu-
denci oraz współpracownicy z Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 
gdzie kierowała Instytutem Ochrony 
Zdrowia, samorządowcy, przedstawi-
ciele służby zdrowia z całego kraju, 
delegacje ze szkół i organizacji poza-
rządowych, członkowie PiS – partii, 
której była członkiem.

 – Niewiele jest osób tak zaanga-
żowanych w pracę na rzecz innych, 
jak senator Janina Fetlińska. W takich 
chwilach odchodzą w niepamięć róż-
nice polityczne, zostaje żal, że odeszła 
tak wcześnie i tragicznie, zostawiając 
męża, syna – mówi prezydent Walde-
mar Wardziński, który nie mógł wziąć 
udziału w pogrzebie. – Po operacji or-
topedycznej musiałem na pewien czas 
wyłączyć się z życia publicznego – wy-
jaśnia W. Wardziński.

E.B.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XLVSesji  
25 marca 2010 r.

Nr 421/XLV/10 w sprawie przyję-
cia darowizny.
Nr 422/XLV/10 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie bo-
nifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemcy, samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, położonego w Cie-
chanowie w budynkach przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich 9.
Nr 423/XLV/10 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 463/XLII/2006 
Rady Miasta Ciechanów z dnia  
29 czerwca 2006 r. 
Nr 424/XLV/10 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr 60/V/92 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 21 września 
1992 r. w sprawie ustalenia godzin 
otwierania oraz zamykania placó-
wek handlu detalicznego, zakła-
dów gastronomicznych i zakładów 
usługowych dla ludności w Cie-
chanowie. 
Nr 425/XLV/10 w sprawie okre-
ślenia inkasentów upoważnionych 
do poboru opłat targowych i opłat 
za korzystanie z mienia komunal-
nego.
Nr 426/XLV/10 w sprawie wyma-
gań jakie powinien spełniać przed-
siębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na obszarze Gminy 
Miejskiej Ciechanów na prowa-
dzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwie-
rzętami, prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także 
grzebowisk i spalarni zwłok zwie-
rzęcych i ich części.
Nr 427/XLV/10 w sprawie uchyle-
nia Uchwały Nr 363/XXXVIII/09 
Rady Miasta Ciechanów z dnia  
24 września 2009 r. w sprawie zby-
cia nieruchomości w przetargu.
Nr 428/XLV/10 w sprawie zmiany 
Uchwały budżetowej na rok 2010.
Nr 429/XLV/10 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej.
Nr 430/XLV/10 w sprawie prze-
kazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Warszawie 
skargi państwa Ewy i Jerzego Ję-
drowicz wraz z aktami sprawy  
i odpowiedzią na skargę.
Nr 431/XLV/10 w sprawie wyzna-
czenia kierunków działania Pre-
zydenta Miasta oraz przekazania 
przez Gminę Miejską Ciechanów 
środków finansowych dla Policji.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Pytania i odpowiedzi

Ile pieniędzy wpłynie z tytułu opłat  
za wieczyste użytkowanie gruntów?

Józef Borkowski chciał wiedzieć, jakie będą skutki fi-
nansowe aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie 
gruntów oraz ile zyska budżet miasta z tytułu wzrostu 
tych opłat. 
Ewa Gładysz przypomniała, że opłaty za wieczyste użyt-
kowanie gruntów wpływają do 31 marca, wtedy też będą 
pełne dane. Aktualizacji jest rocznie ok. 200. – Gdyby-
śmy mieli oszacować wstępnie łączne wpływy do budżetu  
z tego tytułu, to będą one oscylować wokół 50 tys. zł. Wy-
sokość jednych opłat jest rzędu kilkunastu czy kilkudzie-
sięciu złotych, innych kilkuset zł, w pojedynczych przy-
padkach kilku tysięcy – mówi wiceprezydent E. Gładysz.

Interpelacja w sprawie zanieczyszczeń kanałów 
trafi do TKKF

Ewa Kaczyńska interpelowała w sprawie zanieczysz-
czeń kanałów przy ul. 17 Stycznia. Radna poprosiła o in-
terwencję służby miejskie, a w sprawie śniętych ryb – cie-
chanowskie koło Polskiego Związku Wędkarskiego.    
Ewa Gładysz poinformowała, że użytkownikiem wie-
czystym tego terenu jest Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej oraz obiecała, że przekaże interpelację do 
TKKF, który ma prawa zbliżone do właściciela i zarządza 
kanałami. Dodała, że w tej sprawie władze miasta wyślą 
także sygnał do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska. – Jeżeli śnięte ryby pojawiły się tylko z powo-
du grubej warstwy lodu czy pokrywy śnieżnej, to można 
zrozumieć, ale należy wykluczyć inny powód, np. skażenie 
chemiczne czy bakteriologiczne – stwierdziła E. Gładysz. 

Harmonogramu prac  na ul Wojska Polskiego, 
Gruduskiej i Przasnyskiej

Agnieszka Bukowska zapytała o harmonogram prac 
związanych z modernizacją nawierzchni ul. Wojska Pol-
skiego, Gruduskiej i Przasnyskiej. 
Ewa Gładysz przypomniała, że w ubiegłym roku Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji prowadził prace  na ul. Prza-
snyskiej, z częściowym wejściem w ul. Wojska Polskiego.  
– W tym roku będzie ciąg dalszy. Nie mamy jeszcze har-
monogramu Mazowieckiego Zarządu Dróg, który jest za-
rządcą tych dróg i będzie prowadził inwestycję. Wiemy 
tylko, że prace będą przebiegały z dwóch kierunków: od 
strony Przasnysza i od strony Ciechanowa. Precyzyjne 
informacje przekażemy mieszkańcom za pośrednictwem 
mediów przed rozpoczęciem prac – obiecuje zastępca pre-
zydenta Ewa Gładysz.

Modernizacja lądowiska dla helikopterów  
przy szpitalu?

Stanisław Kęsik był ciekaw, czy lądowisko przy ciecha-
nowskim szpitalu jest przystosowane do przyjmowania 
nowoczesnych helikopterów, w które właśnie zostało wy-
posażone lotnicze pogotowie ratunkowe.    
Ewa Gładysz: – Z dokumentów i wniosków, które wpły-
wają do Urzędu Miasta mogę wnioskować, że jest przy-
gotowywane zdarzenie inwestycyjnej natury, dotyczą-
ce modernizacji tego lądowiska, bo pojawił się wniosek  
o decyzję środowiskową, o lokalizację celu publicznego. 
To mogłoby sugerować, że coś się będzie działo. 

O awariach wodociągowych
Krzysztof Leszczyński chciał się dowiedzieć, w jakich 
okolicznościach podstawiane są beczkowozy w czasie 
awarii wodociągowej. Ubolewał, że ZWiK jako zarządca 
sieci nie informuje mieszkańców o występowaniu awarii 
i czasie potrzebnym na ich usuniecie. Radny zapytał, ja-
kie działania podjęła spółka, żeby wymienić lub naprawić 
zagrożone rury.    
Ewa Gładysz zadeklarowała, że będzie interweniować 
w ZWiK. – Jeżeli to prawda, to nie może tak być, żeby 

Zakład podstawiał beczkowóz po 7 godzinach. Mamy 
określony program działania w sytuacjach awaryjnych 
stworzony wspólnie ze ZWiK, dlatego przyjrzymy się tej 
sprawie. Trzeba dostarczyć mieszkańcom zastępczo wodę 
zdatną do picia i poinformować ich o awarii. Można sko-
rzystać z pomocy mediów, czy okólników – podjechać do 
administracji i poprosić zarządcę, żeby rozpropagował 
taką informację. To nie jest niewykonalne, dlatego nie-
zrozumiałe, jeżeli się tak zdarzyło. Wiceprezydent doda-
ła, że cztery awarie rur w ostatnim czasie to jest potwier-
dzenie stanu sieci. W wieloletnim planie inwestycyjnym 
ZWiK ma nie tylko budowę nowych sieci, zadania in-
westycyjne dotyczące wodociągowania dotyczą również 
wymiany starych sieci, które są awaryjne. 

Konkurs na najładniejsze stoisko  
czy ogródek na Warszawskiej?

Zenon Stańczak doceniając coroczny konkurs na naj-
ładniejszą posesję zaproponował, żeby miasto ogłosiło 
konkurs na najładniejsze stoisko handlowe lub ogródek 
piwny.  
Ewa Gładysz zaznaczyła, że ul. Warszawska wciąż ma 
status placu budowy. – Kiedy uzyskamy częściowe po-
zwolenie na użytkowanie tego fragmentu ulicy, na którym 
jest ułożona posadzka, to prawdopodobnie dopiero wte-
dy właściciele obiektów będą przychodzić z propozycja-
mi, co by można ewentualnie tam tworzyć. Nie będziemy 
utrudniać, bo bardzo zależy nam, żeby to miejsce żyło. 
Ze swojej strony deklaruję, że będą tam proponowane lo-
kalizacje imprez o charakterze kameralnym, z pewnością 
nie masowym. A co do handlu, oczywiście w granicach 
obowiązującego lokalnie prawa, na pewno nie będziemy 
utrudniać, a wręcz na początek zachęcać, żeby zaistniały 
na Warszawskiej letnie ogródki – zadeklarowała wicepre-
zydent.

Nieoczekiwane wręczenie medali
Wojciech Jagodziński skrytykował przewodniczącego 
RM Tomasza Grembowicza za to, że wśród osób uho-
norowanych na sesji nadzwyczajnej, zorganizowanej  
z okazji  20-lecia samorządu pominięto przewodniczących 
osiedli. Wręczenie odznaczeń przewodniczącym nastąpiło  
w późniejszym terminie i bez konsultacji z szefami klubów.  
W. Jagodziński chciał wiedzieć, dlaczego tak się stało  
i czy medale dla przewodniczących były imienne. 
Tomasz Grembowicz: – Wielokrotnie na sesjach Rady 
wręczaliśmy Medale za Zasługi dla Ciechanowa, szereg 
innych wyróżnień i nie było to traktowane jako coś po-
niżającego dla osób, które te wyróżnienia otrzymywały.  
W związku z tym nie uważam wcale, że wręczenie Prze-
wodniczącym Zarządów Osiedli w dniu dzisiejszym me-
dali było czymś nie do przyjęcia. Takie medale były przy-
gotowane wyłącznie dla radnych obecnych i poprzednich 
kadencji, natomiast z tego co mogę przekazać z wcze-
śniejszych wręczeń najróżniejszych odznaczeń i wyróż-
nień przez miasto, osoby zawsze czują się docenione, do-
wartościowane, także nie robiłbym z tego nadmiernego 
problemu. 
Wojciech Jagodziński poprosił o uzupełnienie odpowie-
dzi. – Czy było wielkim problemem, żeby tego rodzaju 
uroczystości były omawiane z przedstawicielami klubów 
w Radzie Miasta Ciechanów? Jeżeli zabrakło wyobraźni, 
żeby zrobić takie spotkanie to apeluję, żeby na przyszłość 
takie spotkania się odbywały. Tak, to odnosimy czasami 
wrażenie, że przychodzimy na sesję, jesteśmy zaskakiwani 
pewnymi działaniami, takimi które mogłyby być w pewien 
sposób cywilizowany, partnerski przeprowadzone i wszy-
scy wiedzieliby za pośrednictwem szefów klubów co nas 
czeka na kolejnej sesji Rady Miasta – stwierdził radny.  
– Jeśli w przyszłości będą nam groziły takie nadzwyczajne 
okoliczności jak dzisiaj, postaram się zorganizować spo-
tkanie z szefami klubów – obiecał Tomasz Grembowicz. 

oprac. E.B.

Zmiany  
w wykazie ulic

Na marcowej sesji Rada Miasta 
uchwaliła wprowadzenie zmian w wy-
kazie ciechanowskich ulic. Dopisano 
do niego 4 drogi na „Aleksandrówce”: 
ul. Św. Franciszka, Św. Anny, Św. 
Marka i Św. Stanisława Kostki. Zmie-
niono też błędną nazwę ulicy Krotow-
skiej na Kratowskiej (osiedle „Prze-
mysłowe”).
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Samorządu Miasta ciechanów

W 2008 r. sporządzono dokumen-
tację techniczną, z której wynikało, 
że remont będzie dla samorządu dużo 
większym obciążeniem, niż budo-
wa nowego budynku. W grę wchodzą  
i wysokie koszty, i wymagania konser-
watora zabytków. W tym czasie miasto 
zaangażowało środki w duże inwesty-
cje drogowe i rewitalizację sypiącego 
się ratusza. Decyzja o sprzedaży nie-
ruchomości przy ul. Sienkiewicza wy-
dawała się najlepszym rozwiązaniem. 
Rada Miasta podjęła ją we wrześniu 
zeszłego roku. – Już wtedy pobrzmie-
wały na tej sali sugestie, ze my nie je-
steśmy jako samorząd do dorabiania 
przedsiębiorców. Ja na to dość ostro 
zareagowałam, bo zasady sprzeda-
ży i gospodarki nieruchomościami  
w Gminie Miejskiej Ciechanów są czy-
telne, pilnujemy tego bardzo. Mieliśmy 
co najmniej kilka kontroli NIK, w ich 
świetle praca Wydziału Geodezji nie 
budzi wątpliwości. Obiekt został wy-
ceniony w granicach 650 tys., odręb-
nie była oszacowana działka, w sumie 
na kwotę 1,5 mln zł – oświadczyła za-
stępca prezydenta Ewa Gładysz. Pod-
kreśliła też, że była to dopiero pierw-
sza próba sprzedaży tej nieruchomości. 
– Zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami jedyny możliwy ter-
min ogłoszenia przetargu to był koniec 
grudnia. Był to okres świąteczny, więc 
zainteresowanie wiadome. 

Czy nas na to stać?
Pod wnioskiem o uchylenie uchwa-

ły o sprzedaży nieruchomości podpisa-
li się radni: Tomasz Grembowicz, Ewa 
Kaczyńska, Tadeusz Lewandowski  
i Andrzej Rolbiecki. – Mimo upływu  
6 miesięcy od podjęcia uchwały nie 
udało się władzom miasta dokonać 
sprzedaży tego obiektu. Stan ten nie 
może trwać wiecznie, z uwagi na fakt, 
że ta nieruchomość jest nieużytkowana 
chyba od powyżej 10 lat i stale niszcze-
je – stwierdził T. Kałużyński. – To nie 
sztuka podnieść rękę, ale za tą uchwa-
łą idą konsekwencje dla budżetu mia-
sta. Nie tylko tegorocznego, ale rów-
nież dla budżetów następnych lat, bo 
jak wiemy z dokumentacji remont tego 
budynku może kosztować ok. 6 mln zł. 
Do tego co roku dochodzą koszty jego 
utrzymania – zaznaczył Andrzej Czy-
żewski. – Co to jest 6 mln zł.? To 20% 
tegorocznych wydatków inwestycyj-
nych. Dla porównania powiem, że na 
zadania jednoroczne w zakresie inwe-
stycji drogowych wydajemy w tym roku 
ok. 2,5 mln zł. 

A. Rolbiecki stwierdził, że kosz-
ty remontu są wyssane z palca. – Tak 
samo mógłby kolega powiedzieć 26 
mln, 36 mln, 46 mln. Andrzej Czy-
żewski ripostował: – Zawsze opieram 

Sesja Rady Miasta – uchylenie uchwały Rady z dnia 24 września 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu

Niepewna przyszłość nieruchomości na ul. Sienkiewicza
Budynek przy ul. Sienkiewicza 32C, będący kiedyś własnością szpitala od kilku lat stoi pusty i niszczeje. Miasto najpierw chciało go wyre-

montować i przeznaczyć na potrzeby mieszczącego się po sąsiedzku MOPS-u. Kiedy okazało się, że koszt modernizacji – 6 mln zł – przewyż-
sza aktualne możliwości samorządu, Rada Miasta podjęła decyzję o jego sprzedaży. Pierwszy przetarg okazał się nieudany. Do następnego 
nie dojdzie, bo na wniosek 4 radnych opozycji Rada większością głosów wycofała się z zamiaru zbycia nieruchomości. W uzasadnieniu pro-
jektu uchwały czytamy, że budynek ma być przeznaczony na cele „w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej”. Radni nie wskazali 
konkretnie na jakie, ani skąd wziąć pieniądze na remont budynku.

się na liczbach i na dokumentach. Jest 
opracowana dokumentacja remontu 
budynku, jest kosztorys inwestorski.  
W latach 1991 – 1993 remontowaliśmy 
dwa podobne budynki na ul. Sienkiewi-
cza 32 a i 32 b. Wówczas cena remontu 
1 m2 przekraczała o 50 % cenę budowy 
nowego budynku. Modernizacja jest 
zawsze droższa.

 – Jeżeli przedłożone kosztorysy 
państwo kwestionujecie, to trzeba po-
dać dlaczego. Z tych kosztorysów wyni-
ka cena za 1 m2 ok. 5800 zł, w sumie ok. 
6 mln – stwierdziła Ewa Gładysz. Lech 
Komenda zwrócił uwagę, że podobną 
kwotę – 5 997 000 zł – miasto wyda 
na rewitalizację traktu średniowieczne-
go w Ciechanowie. – To jedno wielkie 
zadanie równa się tamtemu jednemu 
budynkowi!

– Raz się nie udało sprzedać, trze-
ba spróbować jeszcze raz. Jeśli nie, to 
musimy 5 mln, 6 mln z budżetu wyjąć 
na remont. To skąd zabierzemy? Jakich 
dróg nie zrobimy – pytał M. Stawicki.

Skąd wziąć pieniądze? 
Powiększyć deficyt?

Kwota dochodów miasta ze sprze-
daży mienia prognozowana w budże-
cie to 4 mln zł. Bez sprzedaży nieru-
chomości przy ul. Sienkiewicza będzie  
o 1,5 – 2 mln mniej. Wojciech Jago-
dziński zauważył, że każda sugestia no-
wych wydatków musi znaleźć pokrycie 
w innym dziale budżetu. – Jak chce-
my, żeby gdzieś było więcej, to gdzieś 
musi być mniej. Co się stanie jeżeli tę 
uchwałę podejmiemy? Nie przybędzie 
w budżecie złotówek, które pozwolą 
na remont tego budynku. Nastąpi tylko 
zmniejszenie przychodów. 

 – Jeśli nie osiągniemy kwoty 4 mln 
zł to oczywiście trzeba będzie zmniej-
szyć dochody i albo ściąć wydatki, albo 
powiększyć deficyt i to są fakty – przy-
znał T. Kałużyński. A. Czyżewski przy-
pomniał, co radni, który chcą zaniecha-

nia sprzedaży, zarzucali na grudniowej 
sesji projektowi tegorocznego budżetu. 
– Jaki wysoki deficyt, ogromna dziura 
budżetowa, zadłużenie, tymczasem tu-
taj sypiemy jak z rękawa: 6 mln trze-
ba wydać. Nie mamy żadnego wskaza-
nia o przysporzeniu dochodów, albo  
o zmianie w wydatkach, bo trzeba bę-
dzie coś ująć w budżecie, żeby zdobyć 
te pieniądze – powiedział radny Czy-
żewski. Mariusz Stawicki przywołał 
mocne słowa T. Kałużyńskiego z de-
baty budżetowej: – „Sytuacja jest bar-
dzo poważna, a plan załatania dziury 
budżetowej emisją obligacji jest tylko 
zabiegiem odwlekającym tragedię fi-
nansów gminy.” W tym momencie pan 
proponuje, żeby tę tragedię przyspie-
szyć, skoro domaga się Pan, aby zrezy-
gnować z wpływu co najmniej 1,5 mln 
zł i dodatkowo zaplanować pieniądze 
na remont.

Czy były wnioski  
organizacji pozarządowych?

Radny Komenda poprosił wnio-
skodawców o bardziej szczegółowe 
informacje na temat ich wizji zagospo-
darowania zmodernizowanego budyn-
ku. Agnieszka Bukowska wskazała, że 
mogłyby się tam mieścić mieszkania 
chronione. – Brak też takiego centrum 
dla osób niepełnosprawnych w mieście, 
w którym byłaby m.in. pomoc praw-
na, ekonomiczna – stwierdziła rad-
na. Zachowanie budynku w zasobach 
miasta wnioskodawcy motywowali 
również potrzebami organizacji poza-
rządowych, które miały składać wnioski  
o przydzielenie lokalu do przewodni-
czącego Rady Tomasza Grembowicza.

 – W czasie obrad komisji nie mo-
gliśmy się dowiedzieć, jakie stowa-
rzyszenia i organizacje pozarządowe 
chciałyby korzystać z tego ośrodka  
– przypomniał L. Komenda. O poda-
nie nazw organizacji prosił też M. Sta-
wicki, ale odpowiedź znowu nie padła.  

– Radny Komenda został zobowiązany, 
żeby dotrzeć do Biura Rady i odnaleźć 
dokumenty, które spłynęły w tej kwestii. 
Nie ma żadnych takich dokumentów  
– oświadczył W. Jagodziński. Ewa 
Gładysz też była zaskoczona takim 
uzasadnieniem uchwały. – Jeśli chodzi  
o organizacje pozarządowe, to bywam 
w różnych środowiskach i mogę przy-
siąc, że nikt do mnie się z takim pro-
blemem nie zwracał. Stanisław Kę-
sik zwrócił uwagę, że proponowana 
uchwała nie przesądza, mimo takiego 
a nie innego uzasadnienia, na co kon-
kretnie budynek będzie przeznaczony. 
– Jestem za tym, żeby inwestować, ale 
niekoniecznie w następne drogi. Mia-
sto nie składa się z dróg i kanalizacji. 
Miasto składa się z problemów ludzi 
mieszkających w tym mieście.

 – Jeżeli mówimy o problemach 
społecznych to bez wątpienia proble-
mem numer 1 jest brak tanich miesz-
kań dla ludzi Za kwotę 6 mln, a nawet 
niższą, mógłby powstać czterdziesto-
mieszkaniowy budynek – stwierdziła 
Ewa Gładysz.

Lepiej wybudować dom  
z mieszkaniami socjalnymi
– Czy budować mieszkania socjal-

ne czy pomieszczenia biurowe, to jest 
pytanie, na które musimy sobie od-
powiedzieć – stwierdził M. Stawicki.  
– Czy bardziej opłaca się, w sensie za-
równo finansowym jak i społecznym, 
remontować drożej budynek zdewa-
stowany, ale stojący w dość dobrym 
punkcie miasta, czy za dużo niższą 
cenę zbudować np. mieszkania socjal-
ne. Tego zdania byli również Andrzej 
Czyżewski i Zdzisław Dąbrowski.

– Mieszkania socjalne są bardziej 
mieszkańcom potrzebne niż pomiesz-
czenia dla stowarzyszeń i organizacji 
pozarządowych – stwierdził A. Czy-
żewski, a Z. Dąbrowski przypomniał, 
że w Ciechanowie deweloperzy ofe-
rują mieszkania po 3 tys. zł. za 1 m2.  
– Jeżeli zwrócilibyśmy się z odpowied-
nią aplikacją do programu rządowego, 
dziś jest możliwość uzyskania wspar-
cia, to byłoby dużo taniej – powiedział 
radny.

Te argumenty nie przekonały 
większości radnych. Za uchyleniem 
uchwały o sprzedaży nieruchomości 
opowiedziało się 11 osób. Przeciw-
nych było 7, trzech wstrzymało się od 
głosu.

– Zamek Książąt Mazowieckich 
uchroniliśmy przed trwałą ruiną, za 
chwilę będziemy mieć inną trwałą ru-
inę. Ta ruina będzie nazywała się: bu-
dynek na ul. Sienkiewicza – podsumo-
wał Wojciech Jagodziński.

Ewa Blankiewicz

Budynek przy ul. Sienkiewicza nie zostanie wystawiony do przetargu
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Dzięki współpracy miasta i powiatu mieszkańcy będą mieli tu nowe 
chodniki i wyremontowaną jezdnię

Uwaga przedsiębiorcy!

Wnioski o wpis do ewidencji  
przez internet

Od 1 kwietnia przez 3 miesiące na stronie internetowej Urzę-
du Miasta www.umciechanow.pl będzie działał elektroniczny ge-
nerator wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i li-
kwidację działalności gospodarczej.

To pilotażowy projekt. Jeśli 
przedsiębiorcy będą chcieli stoso-
wać taką formę współpracy z urzę-
dem program zostanie zainstalowa-
ny na stałe. Korzystanie z generatora 
nie jest skomplikowane. Wystarczy 
kliknąć zakładkę GENERATOR 
WNIOSKÓW EDG1 na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i wy-
brać stosowny druk. Po wypełnie-
niu wniosek można wydrukować na 
swojej drukarce i zgłosić się z nim 

do siedziby Wydziału Działalności 
Gospodarczej przy ul. 17 Stycznia 
60B. Wniosek można też złożyć za 
pośrednictwem internetu, jeśli przed-
siębiorca dysponuje bezpiecznym 
kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Generator to duże ułatwie-
nie i oszczędność czasu. Wnioski są 
wypełniane czytelnie, krócej trwa 
ich przyjmowanie, krótszy jest czas 
dokonywania wpisu. Zachęcamy do 
korzystania z generatora.

red.

Na 45 sesji Rady Miasta radni 
zdecydowali o udzieleniu dotacji celo-
wej Starostwu Powiatowemu w wyso-
kości 200 tys. zł z przeznaczeniem na 
przebudowę ul. Kraszewskiego. Rad-
ni upoważnili też prezydenta do pod-
pisania Deklara-
cji Partnerstwa, 
dotyczącej pro-
jektu obejmują-
cego stworzenie 
jednolitego no-
woczesnego mo-
nitoringu wizyj-
nego na terenie 
wojewódz twa 
mazowieckiego. 
To projekt Ko-
mendy Woje-
wódzkiej Policji, 
miasto ma być 
jednym z partne-
rów tego przed-

200 tys. dotacji dla powiatu
sięwzięcia. Samorządy mają partycy-
pować w kosztach wstępnego audytu, 
dotyczącego funkcjonowania moni-
toringu w poszczególnych miastach. 
Miasto przekaże na ten cel 1000 zł. 

red.

Z początkiem 2008 roku miej-
ski samorząd oddał do użytku trze-
ci budynek przy ul. Komunalnej 7B  
z 48. mieszkaniami socjalnymi. Blok 
kosztował 2 871 tys. zł. Po niespeł-
na 2 latach w lokalach pojawiła się 
wilgoć. – W moim mieszkaniu jest 
pleśń. Ściany są mokre na wyso-
kość 1 metra. Tynk opada. W gniazd-
kach elektrycznych zbiera się woda 
– skarżył się jeden z mieszkańców 
w piśmie do prezydenta z 22 lutego 
2010 roku. Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego jako administrator 
budynku przeprowadziło kontrolę  
i stwierdziło 80% zawilgocenie po-
mieszczenia. Lutowe przeglądy gwa-
rancyjne wykazały podobny problem 
w 9 spośród 48 lokali. Sprawą zajął 
się m.in. Państwowy Powiatowy In-

spektor Sanitarny. Nie jest tajemnicą, 
że w większości przypadków mieszka-
nia nie były odpowiednio dogrzewa-
ne. Mimo wypłacanych przez miasto 
dodatków mieszkaniowych, w cza-
sie zimy lokatorzy nie płacili rachun-
ków za energię elektryczną i w wyni-
ku zaległości zostali odcięci od prądu.  
– W nieogrzewa-
nych i niewietrzo-
nych pomieszcze-
niach wcześniej 
czy później poja-
wia się grzyb. Nie 
mamy wpływu na 
to, jak lokatorzy 
użytkują powie-
rzone im mieszka-
nia. Wiemy, że nie-
którzy robią to źle  

Mieszkania socjalne pod lupą miasta
Miasto musi zapewnić mieszkania socjalne lokatorom, którzy nie płacą czynszów i mają wyroki eks-

misji. Tak stanowi ustawa. Wywiązanie się z tego obowiązku wymaga dużych nakładów. Nie wystarczy 
wybudować lokale socjalne, trzeba je jeszcze utrzymać, bo ponad 1/3 lokatorów nie płaci symbolicznego 
czynszu (0,42 zł za 1 m2 powierzchni). Utrzymanie budynków socjalnych rocznie kosztuje miasto około 
510 tys. zł. Z tego tylko 156 tys. zł pochodzi z opłat wniesionych przez lokatorów.  

Budynek socjalny przy ul. Komunalnej 7B

Wystarczyła wyższa temperatura, żeby 
osuszyć ściany

WSA orzekł  
o bezczynności 

Rady Miasta, Rada 
chce wnieść kasację

Radni na nadzwyczajnej sesji 
15 marca większością głosów po-
stanowili odwołać się od wyroku 
WSA w Warszawie, który uznał za 
zasadną skargę Zarządu Powiatu 
Ciechanów na bezczynność Rady 
Miasta. Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny zobowiązał Radę do pod-
jęcia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody lub odmowy jej wyrażenia 
na odwołanie Stanisława Kęsika 
ze stanowiska dyrektora Centrum 
Kultury i Sztuki. Radni tej uchwa-
ły nie podjęli i postanowili wnieść 
do NSA skargę kasacyjną od wy-
roku WSA. Radca prawny Robert 
Grzelak, którego Rada upoważniła 
do sporządzenia i wniesienia skar-
gi zaznaczył, że nie widzi szans 
na kasację. – Orzecznictwo NSA 
jest w takich sprawach utrwalo-
ne. Uważam, że skarga zostanie 
oddalona – stwierdził radca. Rad-
ny Zenon Stańczak oświadczył, że  
w jego przekonaniu Rada popełniła 
błąd nie podejmując w swoim cza-
sie uchwały zajmującej stanowi-
sko w sprawie odwołania dyrektora 
CKiSz, o co zwracał się ciechanow-
ski starosta, pracodawca S. Kęsika. 
– Trzeba być na tyle odważnym, 
żeby zdobyć się na te słowa. Sąd 
wydał wyrok, jest obszerne uza-
sadnienie. Nie wiem, czy nie chodzi  
o przeciąganie sprawy. Dlacze-
go wydawać społeczne pieniądze 
na coś, co nie ma cienia szans na 
powodzenie – pytał radny. – Ja li-
czę na cud – odpowiedział Andrzej 
Rolbiecki.

Za wniesieniem skargi kasacyj-
nej opowiedziało się 12 radnych,  
3 było przeciwnych, a 3 wstrzyma-
ło się od głosu.

E.B.

– tłumaczy zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. 8 kwietnia w obecności 
przedstawiciela nadzoru budowla-
nego przeprowadzona została wizja 
lokalna. W protokole z wizji czy-
tamy: ,,Komisja dokonała oględzin  
i stwierdziła właściwą temperaturę 
oraz wilgotność. Zawilgocenia ścian 

nie stwierdzono. Na ścianach widocz-
ne są ślady po poprzednich zagrzy-
bieniach”. Najprawdopodobniej za 
wilgoć w mieszkaniach odpowiadają 
sami lokatorzy. Ich problem doraź-
nie rozwiązał się sam. Wraz z wio-
sną wzrosła temperatura powietrza,  
a zagrzybione ściany osuszyły się. Nic  
nie wskazuje na to, że chodzi o błędy 
w sztuce budowlanej. Gdyby tak było, 
blok z mieszkaniami socjalnymi jest 
na 5-letniej gwarancji i można doma-
gać się interwencji wykonawcy.

K.D.
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Ratusz jest modernizowany od fundamentów po wieżyczkę

Porządkowanie pasa zieleni między dwiema jezdniami ul. Armii Krajowej

Dobiega końca budowa  
ul. Armii Krajowej

Już w czerwcu mają zakończyć się roboty na ul. Armii Kra-
jowej. Wykonawca (konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego oraz PLANETA z War-
szawy) szybko nadrabia zaległości spowodowane przez długą, 
mroźną i wyjątkowo śnieżną zimę. Ruch samochodowy skierowano 
na nitkę wybudowaną w ubiegłym roku. Remontowany jest stary 
pas drogi.

Użytkowana przez wiele lat stara 
jezdnia jest właśnie modernizowana. 
Wzmocniono jej podbudowę, kory-
gowane są studzienki kanalizacyjne, 
trwa montaż krawężników i ekranów 
dźwiękochłonnych, powstają przejścia 
dla pieszych. Przed oddaniem całej in-
westycji na nowym pasie drogi poło-
żona będzie jeszcze ostatnia, ścieralna 
warstwa nawierzchni. Wyprofilowany 
zostanie także łuk drogi na skrzyżo-
waniu z ul. Pułtuską, by ułatwić poru-
szanie się samochodom ciężarowym. 
W przyszłości będzie tu rondo.

Budowa ul. Armii Krajowej to 
zaledwie część ogromnej drogowej 
rewolucji wartej 150 mln zł – „Po-
prawy regionalnego systemu trans-
portowego przez budowę w Ciecha-

nowie pętli łączącej drogi krajowe  
Nr 50 i 60, drogi wojewódzkie Nr 617 
i 615 oraz siedem dróg powiatowych” 
– RPO Priorytet III Regionalny sys-
tem transportowy. Zadanie to jest na 
liście priorytetowych inwestycji Ma-
zowsza, przewidzianych do dofinan-
sowania z unijnych funduszy. Podpi-
sanie umowy odciąży miejski budżet, 
w którym na budowę pętli w tym roku 
zapisano 8 mln zł. Miasto będzie mo-
gło wystąpić o refundację dotychczas 
poniesionych kosztów (to już 16,5 mln 
zł) i korzystać w ramach RPO z zali-
czek w wysokości do 90% przyzna-
nego dofinansowania. Pozostałe 10% 
będzie refundowane po zakończeniu 
inwestycji.

A.G.

Miasto podpisało 2 umowy na dofinansowanie

Dostajemy 8 mln zł z UE na ratusz i drogi nad rzeką

Umowy na unijne dofinan-
sowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
na lata 2007- 2013 uroczyście 
podpisano 24 marca w siedzi-
bie Akademii Humanistycznej 
w Ciechanowie. Dofinansowano 
dwa projekty miejskiego samo-
rządu: „Rewitalizacja zabytko-
wego ratusza w Ciechanowie” 
(wartość inwestycji 7mln zł,  
z czego ponad 4 mln zł z fundu-
szy UE) oraz „Skomunikowanie 

W Ciechanowie dobre tempo prac na drogach i w rewitalizo-
wanym ratuszu. Nic dziwnego – pogoda nareszcie sprzyja i trze-
ba zdążyć wydać prawie 30,6 mln zł, zapisanych w tegorocznym 
budżecie na inwestycje. Teraz nasz budżet zasilą pieniądze z Unii 
Europejskiej. Miasto właśnie podpisało z Marszałkiem 2 umowy  
na łączną kwotę 8 mln zł.

centrum miasta przez modernizację 
ul. Strażackiej, Kopernika, Sierakow-
skiego i budowę nowego odcinka do 
drogi krajowej nr 60” (wartość in-
westycji 4,8 mln zł, dofinansowania  
– 4 mln). Umowy podpisali Marsza-
łek Województwa Adam Struzik, wi-

cemarszałek Stefan Kotlewski oraz 
zastępca prezydenta Ciechanowa 
Ewa Gładysz i skarbnik miasta Miro-
sława Damięcka.

 – Wnioski złożyliśmy w koń-
cu 2008 roku, więc widać, jak długo 
może trwać proces decyzyjny. Zależa-

ło nam na tych inwestycjach i nie 
mogliśmy sobie pozwolić na stratę 
czasu. Zaryzykowaliśmy i rozpo-
częliśmy prace, wykładając pie-
niądze z budżetu miasta – mówi 
wiceprezydent Ewa Gładysz. 

Miasto liczy, że w tym roku 
podpisze umowę na kolejne  
102 mln zł. To dofinansowanie 
budowy wewnętrznej pętli miej-
skiej, umieszczonej na liście in-
westycji priorytetowych dla Ma-
zowsza. 

E.B.

Wewnątrz budynku trwają 
prace wykończeniowe. Kładzio-
ne są posadzki, montowane su-
fity, instalowana jest wentyla-
cja. Każdy, kto miał okazję być  
w pobliżu ratusza widział jak wy-
glądają zewnętrzne ściany jego 
zabytkowej bryły. Ustawiono tu 
piętra rusztowań sięgające wie-
życzki. Sprawnie poruszający się 
po nich pracownicy skuwają sta-
re tynki do żywej cegły. Kiedy 
tylko ziemia rozmarzła odkopa-

Rewitalizację ratusza dofinansuje 
Unia Europejska

Wraz z nadejściem wiosny pełną parą ruszyły prace w re-
witalizowanym ratuszu. Tu też trzeba było nadrobić zaległo-
ści spowodowane przez wyjątkowo srogą zimę. Mrozy puściły  
i w ratuszu zrobiło się głośno. Budowlańcy wiercą, kują, stukają. 
Hałasują maszyny przywożące materiały budowlane i wywożące 
gruz. Okoliczni mieszkańcy dzielnie znoszą te niedogodności.

no i zaizolowano fundamenty bocznej 
części budynku. Wstawiono już okna  
i drzwi wejściowe. 

Ogromny ciężar finansowy re-
witalizacji ratusza będzie mniej do-
tkliwy dla miejskiego budżetu dzię-
ki unijnemu dofinansowaniu zadania 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2007-2013. Wartość 
całej inwestycji to 7 mln zł, ponad  
4 mln otrzymamy z funduszy UE.

A.G.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
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skiego i budowy 
nowego odcinka do 
drogi krajowej nr 60 
to około 4,8 mln zł. 
Miasto pozyskało 
na to zadanie 4 mln 
zł ze środków Re-
gionalnego Progra-
mu Operacyjnego 
Województwa Ma-
zowieckiego na lata 
2007- 2013. Roboty 
mają się zakończyć 
w październiku.      

 A.G.

Ruszyła budowa dalszej części 
drogi: od Kopernika do Strażackiej. 
Na Strażackiej trwa wymiana kra-
wężników, powstaje podbudowa pod 
jezdnię. Kiedy prace dobiegną końca 
mieszkańcy będą mogli bez przeszkód 
korzystać z parkingu na 60 miejsc wy-
budowanego w ubiegłym roku w po-
bliżu Szkoły Muzycznej. Dzięki mo-
dernizacji dróg w tej części centrum 
miasto zyskało parkingi dla 119 aut. 

Przewidywany koszt modernizacji 
ul. Strażackiej, Kopernika, Sierakow-

Nowa ulica i trzy przecznice
Późną jesienią ubiegłego roku budowa nowej drogi wzdłuż Łydy-

ni zatrzymała się na wysokości ul. Kopernika. Wybudowaną część 
drogi (od strony ul. 17 Stycznia) udostępniono kierowcom. Nowe na-
wierzchnie zyskały ulice: Kopernika (od strony rzeki do Małgorzac-
kiej, pozostałą część wyremontowano wcześniej) i Sierakowskiego. 
Wiosną nadszedł czas na kolejny etap prac.

Budowa nowej drogi w kierunku ul. Strażackiej
Usuwanie starej nawierzchni z ul. War-
szawskiej

Powstaje wjazd na parking przy ul. Stra-
żackiej

Warszawska i okoliczne uliczki
Budowa miejskiego deptaka wkracza w następny etap. Prace 

koncentrują się teraz w okolicy pomnika św. Piotra. Wkrótce za-
mknięty dla ruchu będzie odcinek między ul. Mikołajczyka i 11 Li-
stopada. Mieszkańców czekają nowe rozwiązania komunikacyjne  
w ścisłym centrum Ciechanowa. 

Za porządek w mieście 
odpowiadamy wszyscy
Czyste miasto to nie takie, w którym spraw-

nie działają służby porządkowe (chociaż ich pra-
ca jest bardzo ważna). Czyste miasto to takie,  
w którym ludzie nie śmiecą.

Topniejący wiosną śnieg odsłonił prawdę o naszym po-
dejściu do wspólnego dobra, jakim jest estetyka miasta. Pusz-
ki, butelki, plastikowe torby, niedopałki papierosów i psie 
odchody zostały już uprzątnięte z publicznych terenów. Wio-
senne miasto wygląda coraz piękniej. Teraz wystarczy tylko 
utrzymać ten stan.                                                            red.

Sprzątanie po swoim pupilu to obowiązek odpowiedzialnego 
właściciela. To nieczęsty widok, ale bardzo budujący!

Na Warszawskiej Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji układa nowe rury 
kanalizacji wodociągowej, za nim wy-
konawca inwestycji (firma PRASBET  
z Bydgoszczy) buduje sieć deszczo-
wą. Zakład Energetyczny i TPSA wy-
mienią sieci abonenckich przyłączy. 
Dobiega końca układanie nawierzch-
ni deptaka w rejonie skrzyżowania  
z ul. Ściegiennego i Mikołajczyka. 
Zwężenie jezdni powoduje czaso-
we utrudnienia komunikacyjne. Nie-
bawem zmieni się organizacja ruchu  
w tym rejonie.

Wraz z modernizacją ul. Warszaw-
skiej miasto chce poprawić wygląd  
i funkcjonalność sąsiednich uliczek:  
11 Listopada, Mikołajczyka i Nadfo-
snej, łączących Warszawską z równole-
głą ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. 
Na ul. Nadfosnej trwa właśnie układa-
nie nawierzchni z kostki. To tutaj trafił 
zabytkowy bruk z dawnej Warszaw-
skiej. Na skrzyżowaniu ul. Nadfosnej  
i 11 Pułku Ułanów Legionowych ruch 
regulować będzie nowa sygnalizacja 
świetlna. Miasto zmodernizuje tak-
że sygnalizacje na skrzyżowaniach 
„krajówki” z ulicami: Mikołajczyka  
i 11 Listopada. Zakończenie przebu-
dowy ulicy 11 Listopada planowa-
ne jest na koniec maja, ulicy Nadfo-
snej na 30 czerwca, a Mikołajczyka  
– 30 lipca. Jesienią dołączy do nich go-
towy miejski deptak.                    A.G.
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Kasztanowce pod ochroną
Na zlecenie Urzę-

du Miasta ok. 300 kasz-
tanowcom rosnącym na 
terenie Ciechanowa za-
łożono opaski nasączo-
ne Lasolepem – środ-
kiem zapobiegającym 
przemieszczaniu się larw 
szrotówka kasztanowco-
wiaczka do koron drzew. 
Ta nieinwazyjna metoda 
ochrony cennego drze-
wostanu sprawdziła się 
w ubiegłych latach. Do-
broczynne zabiegi kosztowały miasto ok. 6 tys. zł. Okazało się, że Wydział In-
żynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska dysponuje jeszcze pewną ilością Laso-
lepu, którym chętnie podzieli się z mieszkańcami Ciechanowa. Jeśli ktoś ma na 
swojej posesji kasztanowce i chce je zabezpieczyć przed szkodnikiem proszony 
jest o kontakt z wydziałem IMIOŚ pod numerem telefonu (23) 674 92 85. Miesz-
kańców prosimy, by nie zrywali opasek z pni drzew.

Kto niszczy zieleń?!
Na terenie chronionego prawem zespołu przyrodniczo-krajobrazowego bie-

gnącego wzdłuż ulicy Jesionowej od 10 lat rosną krzewy derenia. W ostatnich 
miesiącach pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta zauważyli, że 
krzewy te są systematycznie 
wycinane i niszczone. Zwraca-
my się prośbą do okolicznych 
mieszkańców o zainteresowanie 
się tym problemem i ewentualne 
wskazanie sprawców. Niszcze-
nie zieleni miejskiej (tym bar-
dziej na terenie objętym ochroną 
prawną) jest wykroczeniem lub 
przestępstwem, pociągającym 
za sobą dotkliwe kary finanso-
we.                                     A.G.

Samorządu Miasta
gazeta

Rozpoczynają się  
kolejne inwestycje drogowe
Oprócz trwających wieloletnich zadań miasto przygotowuje się 

do mniejszych, choć nie mniej ważnych inwestycji. Rozstrzygane 
są właśnie tegoroczne przetargi na budowy kolejnych dróg. W naj-
bliższym czasie rozpoczną się budowy ulic: Słowackiego, Gałczyń-
skiego i Perłowej. Planowane są kolejne.

W niedługim czasie ru-
szy przebudowa ulic Sło-
wackiego i Gałczyńskiego. 
Miasto wybuduje tu ka-
nalizację deszczową, na-
wierzchnię jezdni i chod-
niki. Do przetargu na to 
zadanie stanęły trzy firmy. 
Najniższą cenę zapropo-
nował ciechanowski KA-
MIBUD. Słowackiego  
i Gałczyńskiego mają być 
gotowe do końca sierp-
nia. Przebudową ulicy Perłowej zaj-
mie się firma ZETBEEM, także  
z Ciechanowa. Tu też powstanie kana-
lizacja deszczowa, nowa nawierzch-
nia i chodniki. Planowane zakończe-
nie prac na Perłowej to 30 czerwca.

Miasto przygotowuje się także 
do kolejnych zadań. W planach (je-
śli radni przegłosują zmiany w bu-
dżecie) są budowy ulic: Westerplatte, 

Sygietyńskiego, Kasprowicza i Nor-
wida, Rumiankowa, Sempołowskiej, 
kanalizacja deszczowa i nawierzchnia  
ul. Kicińskiego, I etap budowy ul. An-
dersa (między ul. Mościckiego i Wi-
tosa). Miasto zamierza także wybu-
dować oświetlenie ul. Wędkarskiej  
i Wrzosowej oraz wykonać dokumen-
tację oświetlenia ul. Zielnej i Skrzetu-
skiego.                                         A.G.

Łatanie dziur w jezdniach
Trwa łatanie ubytków w nawierzchniach miejskich ulic. Nadwątlone zmien-

ną aurą przedwiośnia wymagają szczególnej troski. Ekipy remontowe wielo-
krotnie wracały na ul. Niechodzką, Gwardii Ludowej, Mleczarską, Fabryczną, 
Tysiąclecia, Smorawińskiego i Widną. Łatano dziury na ul. Czarnieckiego, Spo-
kojnej, Żytniej, Szwanke, Broniewskiego, Kicińskiego, Konopnickiej i na drodze 
biegnącej od ul. Sońskiej w kierunku Grędzic. W ramach bieżącego utrzymania 
dróg miasto zleciło remont nawierzchni i chodnika w ul. Szwanke. Ulica zyska 
nową nakładkę na odcinku od ul. Płońskiej do drogi do SP Nr 4. Nowy chodnik 
zostanie położony na odcinku między ul. Płońską i Ranieckiej. Dotychczasowe 
naprawy dróg o utwardzonej nawierzchni kosztowały ponad 240 tys. zł. Prosimy 
mieszkańców o zgłaszanie zauważonych dzir w jezdniach do Wydziału Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, tel. (23) 674 92 47.

Równanie gruntowych dróg
Jak zwykle po zimie stan gruntowych dróg pozostawia wiele do życzenia. 

Miasto dokłada wszelkich starań, by wyrównać ich nawierzchnie. W minio-
nym miesiącu równiarki pracowały m. in. na ulicach: Bocznej, Wąskiej, Bara-
nowskiego, Alei Niepodległości, Dywizjonu 305, Piwnej, Żurawiej, Kolonijnej, 
Łąkowej, Łukaszewicza, św. Stanisława Kostki, Żytniej, Długiej, Przyleśnej, 
Skłodowskiej, Prusa, Zielnej, Wazonowej, Bielińskiej, Błękitnej, Lazurowej  
i Pięknej. Do tej pory miasto wydało na ten cel 103 tys. zł Prace będą kontynu-
owane w zależności od potrzeb.

Wiosna w mieście
Trwają wiosenne porządki. Na zlecenie Urzędu Miasta pracownicy Oddzia-

łu Zieleni PUK sprzątają parki i skwery. Drzewa i krzewy są przycinane i spry-
skiwane. Usuwane są suche gałęzie. Wieloletnie rośliny odzyskują estetyczny 

wygląd. Na Pl. Kościuszki 
i Pl. Jana Pawła II posadzo-
no bratki. W parku przed ra-
tuszem zakwitły hiacynty  
i żonkile. Stanęły tu też 
barwne kwietniki. Cało-

ści dopełniają wy-
grabione trawniki  
i zamiecione alejki. 
Pracownicy zieleni po-
święcają dużo uwagi 
miejskim parkom: M. 
Konopnickiej i J. Dą-
browskiego. Po wio-
sennych grabieniach  
i usuwaniu posuszu 
przygotowano rabaty 
do wysiewu i sadzenia 
ozdobnych roślin.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

DROGIE DROGI

JAK DBAMY O ZIELEŃ

Zniszczone krzewy przy ul. Jesionowej

Ul. Perłowa doczeka się nowej nawierzchni
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Żółwiki z Miejskiego Przedszkola 
Nr 10. obchodziły „Dzień Wody”. 23 
marca dzieci ubrane w niebieskie stro-
je przeprowadziły ekologiczne eks-
perymenty związane z wodą, rozwią-
zywały zagadki i rebusy. Nie były to 

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MAJ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 7-9.V – VI  Międzynarodowe Dni 
im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiew-
skiego „Chrześcijański Horacy z Ma-
zowsza”
• 9.V godz. 17.00 – wykład Danie-
la Artymowskiego „Przyjaciele czy 
rywale – M. K. Sarbiewski na dwo-
rze papieża Urbana VIII w Rzymie” 
oraz koncert poetycki Barbary i Jacka 
Bursztynowiczów /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• 15.V godz. 18.00-23.00 – Noc Mu-
zeów 
• 26-27.V – warsztaty taneczne  
/COEK „Studio”/

• 11.V godz. 10.00 – konkurs recy-
tatorski „Sztuka dialogu” /Kawiarnia 
Artystyczna/
• 29.V od godz.10.00 – konkurs recy-
tatorsko-teatralny „Opowiem Ci bajkę 
wierszem lub prozą” /sala widowisko-
wa CKiSz/

• 19.V godz. 20.15 – Teatr Capitol 
„KLIMAKTERIUM... i już” /sala wi-
dowiskowa CKiSz/
• 20-23 .V – XVIII Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny DIONIZJE

Spotkania

Konkursy

Teatr

Film

Wystawy

 Przysłowie prawdę ci powie
4 marca w SP Nr 5 odbyła się 

kolejna edycja konkursu „Przysło-
wie prawdę Ci powie”. W konkur-
sie uczestniczyli szóstoklasiści. Naj-
więcej emocji wzbudziły kalambury. 
Uczniowie wykazali się bardzo do-
brą znajomością przysłów i powie-
dzeń. Najwięcej trudności sprawiło 
im wyjaśnienie przenośnego znacze-
nia przysłów. Zmagania oceniało jury 
w składzie: Izabela Chomicka, Jolan-
ta Bilińska i Urszula Rzeczkowska. 
Wygrała drużyna reprezentująca kla-
sę VI B.

Pożegnanie zimy 
„Marzanno, Marzanno. Ty zimo-

wa panno. Ciebie pożegnamy. Wio-
snę powitamy” – tymi słowami zimę 
pożegnały dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Nr 3. Uroczystość „Powitania 
wiosny” odbyła się tam 19 marca. 
Maluchy bawiły się, tańczyły, śpie-
wały piosenki i wysłuchały opowia-
dania o krasnalu Hałabale. Od tej pory 
w przedszkolu zagościła wiosna. 

Dzień Regionalny w SP Nr 5
26 marca w Szkole Podstawowej 

Nr 5 świętowano „Dzień Regional-
ny”. Występ wokalno-taneczny przy-
gotował LZA „Mały Ciechanów”. 
Przeprowadzono konkurs wiedzy  
o ziemi ciechanowskiej, teatrzyk 
szkolny „Guliwer” wystawił przedsta-
wienie. Uroczystościom towarzyszyła 
wystawa pokazująca miasto dawniej  
i dziś.   

Dzień Otwarty w „Krasiniaku”
24 kwietnia I Liceum Ogólno-

kształcące zorganizowało Dzień 
Otwarty dla uczniów trzecich klas 
gimnazjów. Kandydaci zainteresowa-
ni nauką w „Krasiniaku” mogli zapo-
znać się z ofertą edukacyjną szkoły, 
obejrzeć pracownie, porozmawiać  
z uczniami, poznać nauczycieli, zdo-
być informacje na temat rekruta-
cji elektronicznej oraz uczestniczyć  
w krótkich 15-20 minutowych lek-
cjach z wybranych przez siebie przed-
miotów. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Nawoływanie wiosny

• 3.V godz. 18.00 – koncert z okazji 
Święta Konstytucji 3. Maja /sala wi-
dowiskowa CKiSz/
• 10.V godz. 17.00 – Orkiestra Re-
prezentacyjna Wojska Polskiego /sala 
widowiskowa CKiSz/
• 14-15.V od godz. 10.00 – Festiwal 
Chórów Szkół Muzycznych Iº i IIº 
Regionu Warszawskiego /sala wido-
wiskowa CKiSz/
• 15. V godz. 19.30 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna /Kawiarnia Arty-
styczna/
• 25.V godz. 19.00 – Scena Zaułek: 
Antoni Muracki /Kawiarnia Arty-
styczna/

• 7.V godz. 18.00 – wernisaż wystawy 
malarstwa Aliny Okrzy-Orzechow-
skiej, Joanny Kasselius, Anny Lenkie-
wicz i Ewy Siemińskiej /Galeria „C”/
• V – „Karty z dziejów Ciechanowa 
1939-1945” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
• V – Prasa lat1939-1945 /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

Turniej organizo-
wany jest od roku 1987 
przez Wydział Inżynie-
rii Lądowej Politechni-
ki Warszawskiej. Jego 
tematyka obejmuje po-
głębioną wiedzę teore-
tyczną i umiejętności 
praktyczne z zakresu 
przedmiotów zawodo-
wych i ścisłych. Naj-
ważniejszymi celami 
edukacyjnymi przedsię-
wzięcia jest rozwijanie 
wśród młodzieży zain-
teresowania budownic-
twem oraz przygotowanie uczniów 
do dalszego kształcenia w tym kie-
runku. Zadania przygotowują i w jury 
zasiadają nauczyciele akademiccy. 
Finaliści oprócz cennych nagród rze-

Finaliści olimpiady budowlanej
9 kwietnia w Ostrołęce odbyły się zawody centralne XXIII Olim-

piady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Uczniowie ciechanow-
skiego Zespołu Szkół Technicznych przygotowujący się pod okiem 
Ewy Krajzy odnieśli duży sukces. Łukasz Maliszewski został laure-
atem olimpiady, a jego kolega Paweł Twardowski – finalistą.

Od lewej: Ł. Maliszewski i P. Twardowski

jedyne atrakcje tego dnia. Pretekstem 
do zabaw stało się też przywołanie 
nadchodzącej wiosny. Przedszkola-
ki spacerowały po osiedlu „Aleksan-
drówka” śpiewając piosenki i recytu-
jąc wiersze.                                    red. 

czowych wywalczyli zaświadczenie 
zwalniające z części pisemnej egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe. 

red.

• W maju na ekran Kina „Łydynia” 
wchodzą m.in. „Twój na zawsze”, 
„Lourdes”, „Księga ocalenia”, „Alwin 
i wiewiórki 2”, „Różyczka”, „Agora”, 
„Astroboy”, „The Box – Pułapka”, 
„Co nas kręci, co nas podnieca”.

oprac. K.D.

Wśród ciechanowian tryumfo-
wali: w kategorii pisanki – grupa 
„Pszczółki” i „Skrzaty” (Przed-
szkole Nr 4), Julia Wojciechowska 
i Natalia Walecka (Przedszkole  
Nr 5), grupa „Żyrafy” (Przedszko-
le Nr 10), Agata Mosakowska, 
Aleksandra Bobińska i Anna Mos-
sakowska (SP Nr 3), Karolina Wa-
lecka (SP Nr 4), Agata Chylińska 
(Gimnazjum Nr 1), Filip Cichocki 

W Centrum Kultury i Sztuki podsumowano konkurs plastyczny na wielkanocne pisanki, palmy 
i karty. Jury pod przewodnictwem Marka Zalewskiego oceniło 250 prac i przyznało 39 równorzęd-
nych nagród.

Nagrody w konkursie wielkanocnym przyznane

(Gimnazjum Nr 2), Emilia Głuśniew-
ska, Jolanta Zybowska, Małgorzata 
Brzezińska i Kamil Zabielski (Gim-
nazjum Nr 4); w kategorii palmy  
– świetlica (SP Nr 4), Edyta Kowal-
ska (SP Nr 6), Jan Paszkowski (Spo-
leczna Szkoła Podstawowa STO), 
Justyna Jastrzębowska (Gimnazjum  
Nr 4); w kategorii karty – Przedszko-
le Nr 4, Konrad Benbenkowski (SP  
Nr 5), Noemi Benkowska (Gimna-

zjum Nr 3), Aleksandra Misiur-
ska, Ewa Skiba, Janina Galanciak 
i Dominika Kaliszewska (Gim-
nazjum Nr 4), Kuba Królikowski  
i Małgosia Masztalerz (Koło „Pa-
leta”). Prace przygotowane przez 
uczniów szkół powiatu ciecha-
nowskiego można było oglądać 
do 16 kwietnia w galerii „Na Pię-
terku”. 

red.
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Przemoc wobec dziecka ma różne postaci – zaniedbanie, pogardzanie, zastraszanie, bicie, naduży-
wanie seksualne, alkoholizm rodziców i wiele innych. Każde z tych zachowań ma poważne, negatywne 
konsekwencje dla aktualnego i przyszłego funkcjonowania człowieka. W efekcie złego traktowania przez 
rodziców dziecko uwewnętrznia niszczące przekonania na swój temat i otaczającego go świata. Przeko-
nania te rzutują na całokształt jego życia, często rujnując je. Wieloletnie praktyki psychoterapeutyczne 
potwierdzają tę okrutną prawdę. Nerwice, depresje, choroby psychosomatyczne, niesatysfakcjonujące 
relacje, agresywne zachowania – to częste skutki przemocy doświadczanej w okresie dzieciństwa. 

Podstawowym przekonaniem dziec-
ka doświadczającego krzywdy w ro-
dzinie jest myśl, że nie jest się na tyle 
ważnym i kochanym, by rodzic po-
wstrzymał swoje agresywne impulsy 
(to znaczy – by zapanował nad piciem, 
biciem czy krzykiem). Doświadczenie 
krzywdy jest zwielokrotnione przez 
postawę drugiego rodzica, który czę-
sto sam doświadczając przemocy nie 
podejmuje udanych prób jej przeciw-

działania wobec własnych dzieci. Czy 
neutralny rodzic jest lepszy? Dziec-
ko uczy się, że również dla tego niby 
niekrzywdzącego rodzica nie jest wy-
starczająco ważne i kochane, by zna-
lazł on skuteczny sposób uchronienia 
go przed strachem, bólem i rozpaczą. 
Niekrzywdzący rodzic staje się więc 
„wspólnikiem w przestępstwie”. Prze-
kazuje bolesną informację, że naj-
ważniejszą osobą jest raniący partner. 
Często robi to pod hasłem „musi-
my to wytrzymać, to dla twojego do-
bra”. Nierzadko dziecko próbuje sta-
wać w obronie bezradnej, bezsilnej 
matki, a to przecież nie jego zadanie.  

To ono ma prawo oczekiwać i otrzy-
mać ochronę i pomoc. 

Jeśli dziecko doświadcza przemo-
cy i nabywa przekonania, że nie za-
sługuje na uwagę, troskę i miłość to 
tak właśnie będzie samo siebie trak-
towało – bez uwagi, troski i miłości. 
To droga wprost do wprowadzenia  
w swoje życie destrukcji: nadużywa-
nia środków zmieniających nastrój, 
samookaleczeń, prób samobójczych, 
depresji, nieprawidlowego odżywiania 
czy innych zaburzeń funkcjonowania. 
Dobrze wychować dzieci znaczy wła-
ściwie przygotować je do dobrego dla 
nich życia w przyszłości. Możemy do-

Różne oblicza agresji

konać tego wtedy, gdy traktujemy je 
z miłością i szacunkiem, łagodnie ale 
też stanowczo, gdy tego wymaga sy-
tuacja. Bicie i inne rodzaje przemocy 
wobec dzieci to zły sposób i na pewno 
nie służy realizacji tego najważniej-
szego zadania rodziców. 

Psycholog, psychoterapeuta 
Danuta Górny

Biuro ds. Rozwiązywania  
Problemów Uzależnień

Szukasz pomocy?  
Przyjdź – psycholog przyjmuje 
w środę w godz. 10.00-17.00

Danuta Górny

Małżonkowie pobrali się  
28 listopada 1959 roku. Pani Hali-
na urodziła się w 1936 r. w Czer-
nicach. Zajmowała się prowadze-
niem gospodarstwa domowego  
i wychowywaniem dzieci. Pan 
Ludwik był zatrudniony przy bu-
dowach wojskowych w Giżycku, 
Węgorzewie, Nurzecu, Barcze-
wie i Ciechanowie. Od 1964 roku 
jest kombatantem TOS. Pracował 
m.in. w Zakładzie Narzędzi „Fa-
nar”, PKS oraz w ciechanowskim 

50 lat wspólnej drogi  
przez życie…

20 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia 
ślubu świętowali Państwo Halina i Ludwik Ruskan z Cie-
chanowa. 

Przemówienie wygłosiła wice-
prezydent Ciechanowa Ewa Gładysz, 
która podkreśliła, że tradycyjna kwiet-
niowa uroczystość jest okazją, aby 

szpitalu. Para wychowała dwo-
je dzieci i doczekała się czworga 
wnucząt. 

Jubilaci otrzymali medal „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
oraz list gratulacyjny. Zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz wręczyła 
im pamiątkowe płaskorzeźbę z po-
piersiem papieża Jana Pawła II. 
Uroczystość uatrakcyjniły lamp-
ki szampana, kwiaty i życzenia na 
dalsze wspólne lata.

red.

Święto Pułku Ułanów
25 kwietnia 11 Pułk Ułanów Legionowych obchodził swoje do-

roczne święto. W kościele farnym odbyła się uroczysta msza święta, 
a przy obelisku na Pl. Piłsudskiego złożono kwiaty. 

pamięcią wrócić do czasów między-
wojennych, kiedy pułk stacjonował  
w Ciechanowie. Program uroczystości 
został znacznie okrojony z powodu 
tragedii pod Smoleńskiem. Mimo tego 
do Ciechanowa przyjechały oddziały 
ułanów niemal z każdej części Polski. 
Prezydent Miasta Ciechanów i Staro-
sta Powiatu Ciechanowskiego otrzy-
mali pamiątkowe pistolety. Głównym 
organizatorem uroczystości było Sto-
warzyszenie Żołnierzy Weteranów 
11 Pułku Ułanów Legionowych im. 
Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 
we współpracy z Prezydentem Miasta 
Ciechanów i dowódcą ciechanowskie-
go garnizonu.

red.
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Zadanie I.
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania 
– 17 000 zł

W konkursie ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (wymienione w art. 11 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają na-
stępujące warunki:
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami. 
 
Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, na któ-
re rozpisany jest konkurs określa:
- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku,
- uchwała Rady Miasta z dnia 26 listopada 2009 roku dotycząca programu 
współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na 2010 rok.
1. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których 
mowa w ogłoszeniu konkursowym.
2. Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną 
uznane za najkorzystniejsze przez Komisję Opiniującą i Prezydenta Miasta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania za-
dań regulować będzie umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Ciechanów a ofe-
rentami wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Terminy i warunki realizacji zadań
1. Dofinansowanie zadań obejmie okres szczegółowo określony w umowie.
Realizacja zadań odbywać się będzie na rzecz dzieci i młodzieży mieszkającej 
na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.

Terminy i warunki składania ofert
1. Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządze-
nia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 
roku w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania.
2. Oferent może złożyć jedną ofertę na rozpisane  zadanie. 
3. Do oferty należy załączyć:
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru 
Powiatu Ciechanowskiego (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia),

Prezydent Miasta Ciechanów
działając na podstawie art.4 ust.1 pkt15, art.5 ust.4 pkt.2, art.11,art.13.art. 14, art.15 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 z póź. zm.)
w dniu 12 kwietnia 2010 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 roku

w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2009,
- aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
4. Zaadresowane na Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Mia-
sta Ciechanów oferty należy składać do 7 maja 2010 roku do godz. 1600 w Biu-
rze Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1,w zamkniętych kopertach z napisem kon-
kurs – zadanie nr… z zakresu…  codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00. 
5. Oferty złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zosta-
ną odrzucone ze względów formalnych. 

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór najlepszej oferty z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej nastą-
pi w terminie do dnia 21 maja 2010 roku.
2. Wyboru dokona Komisja Opiniująca powołana zarządzeniem przez Prezy-
denta Miasta Ciechanów.
3. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
- zakres merytoryczny zadania, 
- zakres finansowy (koszty realizacji planowanego zadania, inne źródła finanso-
wania, wielkość i celowość wnioskowanej dotacji),
- posiadane przez oferenta doświadczenie w zakresie realizacji zadania o tym 
samym bądź podobnym charakterze,
- cykliczność przedsięwzięcia,
- dotychczasowa współpraca podmiotu z administracją publiczną,
- partnerzy biorący udział w realizacji zadania,
- posiadane zasoby kadrowe konieczne ze względu na realizację zadań,
- baza lokalowa, w której realizowane będzie zadanie,
- wpływ realizacji zadania na promocję miasta.
4. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, należy dosto-
sować ofertę do otrzymanej kwoty.
5. Prezydent Miasta Ciechanów po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Opi-
niującej dokonuje wyboru oferty w drodze zarządzenia.
6. Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.
7.Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta zawiadomi  
w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuce-
niu. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta  
w terminie do 28 maja 2010 roku

Wykaz zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, podmio-
tom o których mowa w art.3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym 
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym, z uwzględnie-
niem wysokości przekazanej dotacji, zrealizowanych w roku poprzednim jest 
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Olimpiadę uroczyście otworzył zastępca prezydenta  
C. Chodkowski

Nocne patrole 
Straży Miejskiej

Działania prewencyjne przyczyniają się 
do większego bezpieczeństwa w mieście. 
Pomogają ograniczać niepożądane zachowa-
nia nietrzeźwych „nocnych marków”: spo-
żywanie alkoholu w miejscach publicznych, 
awantury, dewastowanie mienia, zakłócanie 
spokoju. Strażnicy kontrolowali m. in. oko-
lice dyskotek, barów, pubów i nocne punk-
ty sprzedaży napojów alkoholowych pod 
kątem sprzedaży alkoholu nieletnim. Do-
tychczasowe patrole przebiegały bardzo spo-
kojnie. Jedną osobę odwieziono do izby wy-
trzeźwień. Strażnicy udzielili kilku pouczeń  
w sprawach spożywania alkoholu w miej-
scach publicznych.

red.

W weekendowe noce kwietnia 
miejscy strażnicy patrolowali wybra-
ne rejony miasta. Miejsca te wytypo-
wali na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń, a także zgłoszeń miesz-
kańców.

W hali sportowo-widowiskowej im. Ireneusza 
Palińskiego w Ciechanowie 60 zawodniczek oraz 
144 zawodników walczyło o medale. Mazovię repre-
zentowało 6 zawodniczek i 11 zawodników. Medale 
zdobyli: Ewa Więcek (III miejsce w kategorii wago-
wej 48 kg), Natalia Kraszewska (II miejsce, 58 kg), 
Patryk Słowikowski (I miejsce, 62 kg), Michał Smo-
leński (III miejsce, 77 kg) oraz Mariusz Wysocki (II 
miejsce, +105 kg). W klasyfikacji klubowej kobie-
ty uplasowały się na drugim miejscu, a mężczyźni  
na pierwszym. 

24 kwietnia w hali MOSiR zmagania rozpo-
częli zawodnicy sekcji teakwondo olimpijskiego 
z klubu TKKF Promyk. Reprezentanci Ciechano-
wa zdobyli 4 medale. Wśród najlepszych znaleźli 
się: Radosław Walendziak (III miejsce w kategorii 
wagowej 37 kg), Michał Brym (I miejsce, 41 kg), 
Wiktor Piotrowski (II miejsce, 45 kg) oraz Karolina 
Dworzyńska (I miejsce, 37 kg). Drużynowo zawod-
nicy Promyka sklasyfikowani zostali na 2 miejscu. 
Zawody zostały rozegrane z zastosowaniem elek-
tronicznych ochraniaczy. 

XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  
w Sportach Halowych

Zawodami podnoszenia ciężarów w Ciechanowie rozpoczęła się 23 kwietnia XVI Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych Mazowsze 2010. Do 9 maja rywalizo-
wać będzie w Warszawie i 14 miejscowościach 3300 sportowców w 18 dyscyplinach.

Współorganizatorami tego wielkiego przedsię-
wzięcia są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, Warszaw-
sko-Mazowiecka Federacja Sportu, Starostwo Cie-
chanowskie, Urząd Miasta Ciechanów oraz CLKS 
„Mazovia”.                                                        P.H.
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10 medali „Promyka”
13 marca w Ciechanowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Junio-

rów i Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim. W turnieju wystartowało 
150 zawodników z 15 klubów. Reprezentanci ciechanowskiego „Promyka” wy-
walczyli 10 medali. Wśród juniorów młodszych najlepsi byli: Radosław Walen-
dziak (I miejsce w kategorii wagowej 37 kg), Michał Brym (I miejsce, 41 kg), 
Konrad Pawlak (I miejsce, powyżej 69 kg), Karolina Dworzyńska (II miejsce,  
41 kg),Wiktor Piotrowski (II miejsce, 45 kg) i Krzysztof Dąbrowski (II miejsce, 
49 kg). Wśród juniorów tryumfowali: Natalia Maksymiuk (I miejsce, 55 kg), 
Wiktor Komorowski (I miejsce, 78 kg), Hubert Tomaszewski (III miejsce, 51 kg) 
i Damian Wasiak (III miejsce, 68 kg).

Zmienna passa MKS-u
24 marca w meczu 16 kolejki IV ligi MKS Ciechanów wygrał w Sokołowie 

Podlaskim z miejscowym Podlasiem 4:3. Bramki dla naszego zespołu zdobyli: 
Kamil Olszewski (1), Patryk Tosik (1) oraz Rafał Traczyk (2). 27 marca na wy-
jazdowym meczu MKS przegrał z Okęciem Warszawa 1:0. 2 kwietnia ciecha-
nowianie pokonali na własnym boisku Tęczę Płońska 3:1. Bramki zdobyli: Pa-
weł Huzar, Patryk Tosik oraz Bartosz Szczęsny. 21 kwietnia zawodnicy MKS-u 
przegrali 6:1 z Radomiakiem Radom. Honorowego gola dla naszej drużyny zdo-
był Bartosz Borowiec.

Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
W dniach 26-27 marca w Olecku odbyła się strefowa eliminacja do Ogól-

nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim. W turnieju wy-
startowało 150 zawodników i 
zawodniczek w kategorii ju-
niora młodszego (13-14 lat). 
Ciechanów reprezentowa-
ło ośmioro wychowanków 
TKKF „Promyk”. Najlepiej 
zaprezentowali się Radosław 
Walendziak (37 kg), Mi-
chał Brym (41 kg) i Karolina 
Dworzyńska (37 kg), którzy 
wywalczyli pierwsze miejsca 
w swoich kategoriach wago-
wych. 

UKS Nike najlepszy 
W dniach 9-10 kwietnia w hali sportowej SP Nr 4 rozegrano XVI Ogólnopolski 

Turniej Mini Piłki Ręcznej Chłopców. W meczach uczestniczyło 18 drużyn. Zwy-
ciężyli podopieczni Zbigniewa Czajkowskiego z UKS Nikie I Ciechanów. Drugie 
miejsce zajął WKS Śląsk Wrocław, a trzecie – UKS Wilanowia Warszawa. 

Matsogi drugim klubem w Polsce
Zawodnicy LKS Matsogi Ciechanów zajęli drugie miejsce w klasyfikacji klu-

bowej w Grand Prix Polski seniorów i młodzików tarekwon-do ITF w Kłobucku. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został ciechanowianin Paweł Szwejkowski, 
który zdobył złoty medal w walkach do 63 kg i srebrny w układach formalnych 
III dan. W ostatniej konkurencji nie do pokonania był Piotr Szwejkowski. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się też Piotr Pełka – złoto w konkurencjach specjalnych  
i Magdalena Kosobudzka – srebro. Ilona Omiecińska i bracia Szwejkowscy zo-
stali powołani do reprezentacji na Mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane 
w Szwecji na przełomie kwietnia i maja.

Wśród piłkarskich talentów zabłysnęła SP Nr 4
Szkolny Klub Sportowy „Trójka” zorganizował turniej talentów piłkarskich 

wśród chłopców urodzonych w 1999 roku i młodszych. Do rywalizacji przystą-
piło 70 uczestników z 6 drużyn. Mecze w systemie każdy z każdym zostały roze-
grane na boisku „Orlik” przy MSZ Nr 1. Wygrała reprezentacja SP Nr 4. Kolejne 
miejsca zajęli: SP Nr 6, SP Nr 5, SP Nr 3, SP Nr 3 II i SP STO.   

red. 
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Pracę nauczyciela uważa za naj-
piękniejszy i najbardziej pozytywny 
okres w swoim życiu. Pracę z dzieć-
mi, nauczanie i wychowanie trak-
tuje jako najpiękniejsze powołanie,  
a nie zwykły obowiązek. Uważa,  

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Małgorzata Grabowska
Wiadomości sportowe

Nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Ciechanowie. 
Staż pracy 9 lat (w tym w 3 lata w Przedszkolu Nr 10). Posia-
da stopień nauczyciela mianowanego. Legitymuje się wykształce-
niem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym. 

Małgorzata Grabowska o sobie
Cieszy mnie… możliwość dostarczania dzieciom okazji do czerpania rado-
ści i satysfakcji z możliwości wyrażania samych siebie poprzez: śpiew, ta-
niec czy działalność plastyczno-konstrukcyjną, obserwowanie ogromnych 
postępów w rozwoju i zdobywaniu coraz to nowych umiejętności.              
Obawiam się… agresji  wśród dzieci i młodzieży.
Lubię kontakt z dziećmi, bo… mogę obserwować dokonania moich wy-
chowanków na miarę indywidualnych możliwości. Każdy sukces dziecka 
jest moim sukcesem. Dlatego staram się tak organizować zajęcia, aby każ-
de dziecko odnosiło sukces. Dzieci uczą dorosłych cieszyć się bez powo-
du, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego 
pragną.     

że aby być dobrym nauczycielem, 
trzeba przede wszystkim kochać dzie-
ci i umieć im tę miłość okazywać.  
Do tego trzeba mieć wielką cier-
pliwość, wrażliwość i umiejętność 
serdecznego porozumiewania się  
z nimi.

Stara się propagować zdrowy styl 
życia, kształtować świadomość pa-
triotyczną, regionalną, ekologiczną. 
Dba o stymulowanie wszechstronne-
go rozwoju dziecka, uwzględniając 
indywidualne tempo rozwoju. Sto-
suje ciekawe metody pracy z dzieci,  
z powodzeniem aktywizuje  rodzi-
ców. Nieustannie wzbogaca swoją 
wiedzę o nowe koncepcje i formy 
pracy. Preferuje metody przyczynia-
jące się do rozwijania postawy twór-
czej, wyobraźni, swobody, pomysło-
wości i kreatywności. 

red.

Krubińską plażę przemierzyły setki stóp

9 kwietnia na kąpielisku Krubin 
przeprowadzone zostały mistrzostwa 
rejonu ciechanowskiego w indywidu-
alnych biegach na przełaj. Wyścigi na 
dystansach od 800 do 1 500 m ukoń-
czyło 667 osób. Wśród ciechanowian 
w zwycięskich dwunastkach znaleźli 
się: Kinga Gonta (SP Nr 3), Klaudia 
Kurzątkowska (SP STO), Katarzyna 
Grabowska i Daria Gburzyńska (SP 
Nr 7), Paulina Kozłowska (Gimna-
zjum Nr 3), Wiktoria Bera, Martyna 
Kołakowska, Lidia Lewandowska, 

Biegi przełajowe na Krubinie

Bartosz Golat, Grzegorz Cybulski 
(Gimnazjum Nr 4), Patrycja Jaku-
biak (Gimnazjum Nr 1), Wioleta Mią-
czyńska, Joanna Pszczółkowska, Jo-
anna Makulska, Michał Opara, Piotr 
Koprowski, Tomasz Jędrzejewski  
i Adam Jankowski (ZS Nr 2). Wszy-
scy z wyjątkiem klas IV szkół podsta-
wowych i szkół ponadgimnazjalnych 
zakwalifikowali się do finału XII Ma-
zowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej, który odbędzie się 30 kwietnia na 
zamkowych błoniach w Ciechanowie.     

red.   
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Konkurs skierowany był do 
mieszkańców Ciechanowa i polegał 
na udzieleniu jak największej ilo-
ści poprawnych odpowiedzi na py-
tania wydrukowane w Gazecie Sa-
morządu Miasta Ciechanów oraz  
w tygodniku Extra Ciechanów, któ-
ry objał patronat medialny nad kon-
kursem. Komisja pod przewodnic-
twem Sekretarza Miasta Zbigniewa 
Sawickiego wyłoniła zwycięzców.  
I nagrodę otrzymała Viera Pazyro-
va (18 punktów), II – Kazimierz Mi-

Konkurs „20 pytań na 20-lecie 
samorządu” rozstrzygnięty 

Cytat miesiąca 
Marcowa sesja Rady Miasta. Wybucha ożywiona dyskusja nad jedną  

z niewielkich zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. Radni opozy-
cji kwestionują chwilowe przesunięcie pieniędzy z utrzymania kąpieliska  
na Krubinie na utrzymanie Orlika. Wojciech Jagodziński: – Podstawowe 
pytanie – czy jutro rozpoczyna się sezon na Krubinie? Andrzej Czyżew-
ski: – Wydaje się, że po tej sesji niektórym radnym przydałaby się zimna 
kąpiel …

Artystka jest absolwentką war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Dyplom zrobiła w 2009 roku 
na Wydziale Malarstwa. – Pracowita, 
wszechstronna, ciągle poszukująca. 
Swoją prawdą dzieli się na wiele spo-
sobów. Nie epatuje niepotrzebnie, nie 
przekracza moralnych granic. Wier-
na sobie – tak powiedział o niej prof. 
Krzysztof Olszewski. Potwierdzają to 
obrazy i grafiki, które można oglądać 
w Ciechanowie do połowy maja. 

K.D.  

W sieci spokoju
Prace malarskie i graficzne Anity Mańk zagościły we wnętrzach 

Galerii „C”. Wystawę otwarto 26 marca.   

Wielkanocny jarmark

Hardcore w STUDIO 

ziołek (17,5 punktu), III – ex aequo 
Andrzej Grzelak, Barbara Grzelak  
i Przemysław Zębalski (17 punktów).  
Ze względu na wysoki poziom kon-
kursu przyznano też 5 wyróżnień. 
Otrzymali je: Aleksandra Więckie-
wicz, Anna Kędzierska, Elżbieta Ko-
walczyk, Grażyna Ozimek oraz Mi-
chał Markowski. Laureaci zostali 
nagrodzeni albumami o Ciechanowie 
i atrakcyjnymi gadżetami promocyj-
nymi.                                         

  K.D.   

19 marca Cie-
chanowski Ośro-
dek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO 
był gospodarzem 
niecodziennego 
koncertu. Podczas 
jednego wieczo-
ru zaprezentowały 
się ciechanowskie 
zespoły: 365 Dni, 
Garage Raids i 

Hostica, gościnnie zagrał Street Chaos 
ze Szczecina. Młodych muzyków po-

łączyła miłość do sceny i hard-
corowych dźwięków. Koncert 
wzbogacony o punkowe i me-
talowe wstawki przyciągnął 
pokaźną grupę odbiorców. 
Dosadne teksty i ostre rytmy 
porwały wszystkich do sza-
leńczej zabawy. To był dobry 
sposób spożytkowania rozsa-

dzającej młodzież energii.
red. 

Kolorowe stro-
iki, witraże, donicz-
ki, rzeźby i kartki 
można było kupić na 
Wielkanocnym jar-
marku zorganizowa-
nym przez Warsztat 
Terapii Zajęciowej 
działający przy Po-
wiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie. 
Wszystkie prace 
własnoręcznie wy-
konali podopieczni 
Marietty Boguckiej – 
inicjatorki wystawy. 
Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony został 
na działalność WTZ.

P.H.

Laureaci konkursu wykazali się dużą wiedzą o samorządzie gminnym. Pamiątkowe zdjęcie 
tuż po wręczeniu nagród

9 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz wręczyła nagrody laureatom konkursu „20 pytań na 20-le-
cie samorządu”, zorganizowanego przez Wydział Promocji i Komu-
nikacji Społecznej z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia samo-
rządu gminnego. 


