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Rekordowy i bezpieczny  
budżet na 2011 r.

Od 2 lat samorząd miasta przyznaje stypendia wy-
różniającym się sportowcom z ciechanowskich 
klubów. Na IV sesji Rady Miasta radni wprowadzi-
li poprawki w regulaminie udzielania stypendiów 
dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia 
sportowe. Poprawki dotyczą m.in.: kryteriów przy-

Stypendia dla sportowców

Ten zaszczytny tytuł przyznali prezydentowi Cie-
chanowa radni partnerskiego miasta, którzy pod-
jęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Uroczystość 
odbyła się 31 stycznia, w dniu narodowego święta 
Słowacji. – Jestem zaszczycony i miło zaskoczony 
takim wyróżnieniem. Nasza współpraca układa się 
bardzo dobrze i myślę, że następne lata będą rów-
nie korzystne dla obu miast – powiedział  
W. Wardziński na specjalnej sesji brezneńskiej 
Rady Miasta.

red.

Waldemar Wardziński 
został Honorowym  
Obywatelem Brezna

2 stycznia w hali sportowo-widowiskowej przy  
ul. Kraszewskiego na zaproszenie prezydenta Cie-
chanowa wystąpił znany popularyzator muzyki 
poważnej Bogusław Kaczyński oraz soliści: Mał-
gorzata Długosz (sopran), Rafał Bartmiński (tenor) 
i Adam Szerszeń (baryton). Artystom towarzyszy-
ła Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją 
Piotra Sułkowskiego.                                                          

 K.D.
Więcej na str. 12

Koncertowy Nowy Rok

Nauka, zabawa i sport – takie atrakcje na zimowe 
ferie w Ciechanowie przygotowali organizatorzy. 
Dzieci i młodzież mają szansę się przekonać,  
że pobyt w mieście wcale nie musi być nudny. Jak 
co roku z myślą o nich placówki oświatowe, kultu-
ralne oraz kluby i organizacje sportowe przygoto-
wały ofertę spędzenia wolnego czasu. Tegoroczne 
ferie w naszym województwie potrwają od 14 do 
25 lutego.                               

P.H.
Szczegóły na str. 11

Idą ferie...

Prezydent Ciechanowa 6 marca o godz. 17.00 za-
prasza do hali widowiskowej Centrum Kultury  
i Sztuki na koncert muzyki poważnej dedykowany 

Muzyczna dedykacja dla wolontariuszy

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta radni przy-
jęli uchwałę budżetową na 2011 r. W tym roku za-
planowano wydatki o rekordowej wysokości – bli-
sko 145,9 mln zł. Dochody budżetu szacowane są 
na 152,5 mln zł. Nadwyżka budżetowa – blisko  
6,7 mln zł – zostanie przeznaczona na spłaty kredy-
tów oraz wykup obligacji, wyemitowanych  
w ubiegłym roku.
Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, 
3 radnych PiS wstrzymało się od głosu. Radni pod-
kreślali, że to bezpieczny, rozwojowy budżet, który 
pozwoli na spokojną kontynuację rozpoczętych 
wcześniej inwestycji i jednocześnie umożliwi spłatę 
części miejskiego długu. W 2011 r. miasto czeka 

znawania stypendiów, zmiany terminów składania 
dokumentacji, wysokości stypendiów oraz rodzaju 
wymaganych dokumentów. W 2009 roku przyzna-
no 20 stypendiów, w 2010 r. – 27. Ich łączna war-
tość to ponad 104 tys. zł.

P.H.
Więcej na str. 10

wolontariuszom. Wystąpią uczniowie i absolwenci 
Państwowej Szkoły Muzycznej. Wstęp bezpłatny.

gruntowna przebudowa Pl. Jana Pawła II za ponad 
8 mln zł, II etap rozbudowy ratusza – 1,5 mln zł 
oraz modernizacja ulic: Kilińskiego, Sierakowskie-
go i Małgorzackiej za 3,2 mln zł. Budowa kolejne-
go etapu miejskiej pętli komunikacyjnej kosztować 
będzie 25,5 mln. zł. Pół miliona przeznaczymy na 
3 edukacyjno-rekreacyjne parki tematyczne – place 
zabaw dla dzieci, które powstaną na „Jeziorku”  
i (najprawdopodobniej) przy Miejskich Zespołach 
Szkół Nr 1 i 2. Zyskają miejskie obiekty sportowe, 
bo miasto przeznaczy 1,8 mln zł na dokończenie 
przebudowy trybun, bieżni stadionu i urządzeń do 
lekkiej atletyki. 2 mln zł w budżecie zaplanowano 
na najpilniejsze inwestycje drogowe.

red.

W. Wardziński i mer Brezna Jaroslav Demian
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Przekaż 1% podatku dochodowego 
organizacji pożytku publicznego
Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Ciecha-
nowa: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zarząd Oddziału w Ciechanowie),  
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76  
lub 223, 
Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”),  
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego 
(z dopiskiem„Koło w Ciechanowie”), 
Polski Związek Niewidomych (z dopiskiem „Koło PZN Ciechanów”), 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie  
(z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciechanowie”), 
Towarzystwo Walki z Kalectwem (z dopiskiem dla TWK Ciechanów), 
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym  
– Być Jak Inni (z dopiskiem Fundacja Być Jak Inni). 
Aby dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właściwej ru-
bryce wskazać organizację, której chcemy przekazać 1% – podając właściwą jej 
nazwę. 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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Jasełka w Przedszkolu Nr 5

14, 15 i 16  grudnia były wyjątkowymi dniami dla Miejskiego Przedszkola  
Nr 5. Przez trzy kolejne  popołudnia maluchy w obecności rodziców prezento-
wały przedstawienie jasełkowe. Był to też czas na złożenie świątecznych ży-
czeń, podzielenie się opłatkiem, śpiewanie kolęd oraz rozmowy przy herbacie 
i ciasteczkach. Miłym zakończeniem spotkań była wizyta Mikołaja z workiem 
pełnym prezentów.  

Zabawa choinkowa TPD
Około 100 dzieci wzięło udział w choince integracyjnej, zorganizowanej  
22 stycznia w budynku Starostwa Powiatowego przez ciechanowski Oddział 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Koło Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym. Na balowiczów czekał poczęstunek, a muzyczną oprawę zapewnił zespół 
Grafit. Przebrany za klauna Waldemar Nowakowski prowadził konkursy i za-
bawy, w których z autentyczną radością brali udział podopieczni. Nie zabrakło 
wizyty Mikołaja, który przekazał paczki i upominki ufundowane przez hojnych 
sponsorów.

Kwiaty na rocznicę
17 stycznia, w 66. rocznicę uwolnienia Ciechanowa spod okupacji hitlerowskiej 
przedstawiciele samorządu oraz ciechanowskich instytucji złożyli kwiaty pod 
pomnikiem Walki Męczeństwa Zwycięstwa. 

Zapisz się do FUNNY
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechano-
wie oraz Studio Tańca i Ruchu „FAN” 
ogłaszają nabór do zespołu tańca no-
woczesnego „FUNNY”. Grupa dzia-
ła od 17 lat w CKiSz. Ma na swoim 
koncie liczne sukcesy. Zespół uprawia 
różne formy tańca jazzowego, jazz, 
afro-jazz, broadway-jazz, modern-jazz, 
hip-hop i taniec współczesny. Spotka-
nie z zainteresowanymi dziewczętami 
i chłopcami w wieku od 13 do 18 lat 
odbyło się 21 stycznia. Bliższych infor-
macji udziela instruktor zespołu Jolanta 
Szlagowska pod numerem kom. 
693 547 033.

Spójrz w oczy  
Krzysztofowi Ziemcowi 
„Wszystko jest po coś” – to motto kolejnego spotkania z cyklu „Spójrz Mu  
w oczy”. 28 stycznia w parafii św. Franciszka z Asyżu gościem był Krzysztof 
Ziemiec – dziennikarz TVP1. Dwa lata temu uległ poważnemu poparzeniu, gdy 
ratował swoją rodzinę z pożaru. Przez wiele miesięcy przechodził bardzo bole-
sne leczenie, kolejne operacje i rekonwalescencję. Udało mu się jednak poko-
nać kalectwo i po półtorarocznej przerwie powrócił do studia telewizyjnego.  
Na spotkaniu opowiadał o pokonywaniu cierpienia, swoich słabości i ograni-
czeń. 

Wybory do zarządów osiedli
Luty to miesiąc zebrań sprawozdawczo-wyborczych do organów 12 ciechanow-
skich osiedli, które są jednostkami pomocniczymi Rady Miasta. Zachęcamy 
mieszkańców do aktywnego udziału. Podajemy terminy wyborów: „Zachód”  
– 11 lutego, godz.17.00, Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Czarneckiego 40; 
„Aleksandrówka II” – 14 lutego, godz. 17.00, COEK STUDIO, ul. Pułtuska 
20a; „Aleksandrówka” – 15 lutego, godz. 17.00, COEK STUDIO ul. Pułtuska 
20a; „Podzamcze” – 16 lutego, godz.18.00, Sala konferencyjna Urzędu Miasta, 
ul. Wodna 1; „Słoneczne” – 17 lutego, godz.17.00, Dom Pomocy Społecznej, 
ul. Krucza 32; „Płońska” – 18 lutego, godz.18.00, Szkoła Podstawowa Nr 4,  
ul. Płońska 145; „Powstańców Wielkopolskich” – 21 lutego, godz. 18.00, Miej-
ski Zespół Szkół Nr 1, ul. Powstańców Wielkopolskich 1; „Kwiatowe” – 22 
lutego, godz.17.00, Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Czarnieckiego 40; „Kargo-
szyn” – 23 lutego, godz.18.00, Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Broniewskiego 1; 
„Śródmieście” – 24 lutego, godz.18.00, Gimnazjum Nr 1, ul. Orylska 3; „Prze-
mysłowe” – 25 lutego, godz.17.00, Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Czarneckiego 
40; „Bloki” – 28 lutego, godz.17.00, Gimnazjum Nr 3, ul. 17 Stycznia 17.

PEC przedsiębiorstwem Fair Play

 Po raz kolejny Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej dowiodło, że jest firmą 
przyjazną ludziom i środowisku natural-
nemu. W grudniu zarząd spółki odebrał 

certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play 2010”. To wyróżnienie przyznane  
w XIII edycji programu organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Uroczyste 
wręczenie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2010 odbyło się 17 grudnia 
2010 r. podczas Gali w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Nadanie certyfikatu potwierdza rzetelne podejście ciechanowskiej spółki  
do klientów – odbiorców ciepła – oraz dostawców produktów i usług, wrażli-
wość na potrzeby środowiska lokalnego, działalność charytatywną, tworzenie 
pracownikom przyjaznych warunków pracy, terminowe wywiązywanie się  
ze zobowiązań finansowych i dbałość o środowisko naturalne.

Zmiany w kursowaniu linii „0”, ,,5” i „6”
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził korekty w funkcjonowaniu linii „0” 
w dni powszednie, soboty, niedziele i święta. Zmianom ulega też rozkład jazdy 
linii „5” i „6” w dni powszednie. Kursy linii „5” z dworca PKP o godz.: 6.20, 
9.38, 13.30, 16.32 zostają wydłużone do miejscowości Mieszki. Kursy powrot-
ne – godz. 7.06, 10.10, 14.13 i 17.05. Kurs linii „6” z Pętli Szpital z godz. 7.03 
zostaje przesunięty na 6.52, a kurs z Rutek Borek z godz. 7.30 na 7.20. Szcze-
góły na stronie internetowej www.zkmciechanow.pl, pod numerem telefonu 
(23) 672 23 06 oraz na przystankach autobusowych.  
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Skład Komisji Rady Miasta

Komisja Rewizyjna Komisja Kultury i Sportu

Komisja  
Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

Komisja Rozwoju 
Gospodarczego   
i Budżetu

Grażyna Derbin – przewodnicząca
Maria Bernaś
Józef Borkowski
Tomasz Kałużyński
Zbigniew Kędzierski
Adam Stępkowski
Artur Sobotko
Janusz Szymańczyk
Przemysław Zadrożny

Komisja Oświaty
Przemysław Zadrożny – przewodniczący
Krzysztof Leszczyński
Paweł Rabczewski
Leszek Ryms
Mariusz Stawicki
Adam Stępkowski

Zenon Stańczak – przewodniczący
Wojciech Gesek
Wojciech Jagodziński
Paweł Rabczewski
Leszek Ryms
Adam Stępkowski
Janusz Szymańczyk
Dariusz Węcławski

Józef Borkowski – przewodniczący
Maria Bernaś
Andrzej Czyżewski
Zdzisław Dąbrowski
Elżbieta Latko
Krzysztof Leszczyński
Krzysztof Łyziński
Zenon Stańczak

Andrzej Czyżewski – przewodniczący
Zdzisław Dąbrowski
Wojciech Jagodziński
Zbigniew Kędzierski
Elżbieta Latko
Mariusz Stawicki
Artur Sobotko

Dariusz Węcławski – przewodniczący
Grażyna Derbin
Wojciech Gesek
Tomasz Kałużyński
Elżbieta Latko
Krzysztof Łyziński

Komisja Spraw Obywatelskich  
i Spraw Społecznych

Radni chwalili budżet. Tomasz Kału-
żyński podkreślił, że nie przewiduje 
zaciągania dodatkowych zobowią-
zań, a realizacja planowanych zadań, 
zwłaszcza inwestycyjnych, pozosta-
je niezakłócona. – Możemy powie-
dzieć śmiało, że obraz budżetu jest 
bardzo pozytywny – stwierdził radny. 
– Wskaźniki budżetu oceniam pozy-
tywnie pod względem dochodów, wy-
datków, poziomu zadłużenia i pozio-
mu inwestycji. Budżet jest bezpieczny, 
dobry finansowo, miasto też nie jest 
w sytuacji złej, nawet w perspekty-
wie najbliższych kilku lat – zauważył 
Józef Borkowski. W podobnym duchu 
wypowiedział się Dariusz Węcławski. 
– Jest to budżet zrównoważony. Pla-
nowana nadwyżka 6,6 mln zł  
w całości przeznaczona na pokrycie 
zobowiązań, prawie 43 mln zł środ-
ków unijnych i to na podstawie już 
zawartych umów. 
To środki na budowę pętli miejskiej, 
rozbudowę ratusza, drugi etap 
e-Urzędu i ostatnia rata na przebudo-
wę ul. Strażackiej, Kopernika, Siera-
kowskiego i Wyrzykowskiego. 
– Z planowanych 39 mln zł, które mie-
liśmy otrzymać na budowę pętli 
w 2011r. do budżetu miasta już wpły-
nęło ponad 20 mln – poinformował 
prezydent Waldemar Wardziński. 

Na co miasto wyda 
najwięcej?

W tym roku najwięcej pieniędzy mia-
sto przeznaczy na inwestycje  
– 38,7 mln zł, tj. 26,6% całego budże-
tu miasta. Następne pozycje to oświa-
ta i wychowanie – 38 mln oraz pomoc 

Sesja Rady Miasta – Budżet na 152 miliony

Rosną nakłady na inwestycje a zadłużenie maleje
Tegoroczny budżet wygląda imponująco. Planowane docho-
dy w wysokości 152 mln zł, wydatki prawie 146 mln zł, ponad 
6-milionowa nadwyżka, która ma iść na spłatę zadłużenia 
i 39 mln na inwestycje. Na grudniowej sesji radni chwalili 
projekt, na styczniowej zagłosowali za nim już bez dyskusji. 
Za budżetem opowiedziało się 18 radnych, opozycyjny PiS 
wstrzymał się od głosu.

społeczna, która pochłonie ponad 
18,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy 
– 25,5 mln zł – miasto wyda na budo-
wę kolejnych etapów pętli miejskiej. 
Przebudowa ulic: Kilińskiego, Siera-
kowskiego i Małgorzackiej ma kosz-
tować 3,2 mln zł. – Tutaj będziemy 
mieli dofinansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, w kolejnych miesiącach wpro-
wadzimy do budżetu ok. 1,6 mln zł 
z tzw. schetynówki – przypomniał pre-
zydent. Budowa publicznego, interak-
tywnego systemu usług administracji 
samorządowej e -Urząd (II etap) to 
wydatek ponad 1,6 mln zł. Na eduka-
cyjno-rekreacyjne parki tematyczne 
(budowę pierwszego z nich rozpo-
częto na Jeziorku w 2010r.) miasto 
planuje 500 tys. zł. Na rozbudowę ra-
tusza (II etap) zarezerwowano 1,5 mln 
zł. Modernizacja i rozbudowa bazy 
sportowej w Ciechanowie (stadion 
miejski, zaplecze techniczne, bieżnie 
i trybuny sportowe) to zadanie rozło-
żone na dwa lata, na które w 2011 r. 
zapisano 1,8 mln zł. Spółki miejskie 
zaplanowały w tym roku inwestycje 
za ok. 12 mln zł. Najwięcej zainwe-
stuje ZWiK – budowa kanalizacji na 
osiedlu Krubin to koszt 7 mln zł. 
Prezydent zwrócił uwagę na progno-
zę zadłużenia samorządu i koszty 
obsługi długu na koniec kolejnych lat 

budżetowych. Na koniec roku 2011 
zadłużenie budżetu w stosunku do 
dochodów będzie wynosiło 29,05% 
(dopuszczalny wskaźnik nie może 
przekroczyć 60%), a obsługa długu 
w roku 2011 zamknie się 6,14% (limit 
to 15%). – Nie planujemy zaciągania 
w roku 2011 pożyczek, kredytów, czy 
emisji obligacji. Nadwyżka budżeto-
wa, która zostaje wypracowana, po-
nad 6,6 mln zł będzie w całości prze-
znaczona na spłatę zobowiązań z lat 
poprzednich – oświadczył W. War-
dziński. Prognozy co do zobowiązań 
finansowych samorządu są obiecują-
ce. Na koniec roku 2014 zadłużenie 
ma wynieść 20,6%, obsługa i spłata 
kredytów – 5,67%. 

Mniej na spłatę,  
więcej na inwestycje

Na zadania inwestycyjne nieobjęte 
wieloletnim programem inwestycyj-
nym – drogi, kanalizację deszczową, 
w budżecie zapisano 2 mln zł. Wielu 
radnych chętnie powiększyłoby tę 
pulę. – Zdaję sobie sprawę, że obni-
żamy wskaźnik zadłużenia z 48% do 
około 29% na koniec 2011r., ale za-
stanówmy się, czy tak duży pozytywny 
skok jest na tym etapie konieczny, czy 
nie powinniśmy iść za ciosem 

i skupić się na dalszej ekspansji inwe-
stycyjnej – mówił Wojciech Jagodziń-
ski. Padały propozycje, że zamiast 
zmniejszać zadłużenie miasta aż 
o 6,6 mln zł można przeznaczyć te 
pieniądze na więcej dróg, budownic-
two socjalne, modernizację budynku 
przy ul. Narutowicza, rozpoczęcie 
rewitalizacji dzielnicy Bloki. Ape-
lowano też o zwiększenie dotacji na 
zadania w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Liczne pro-
pozycje skomentował Zdzisław Dą-
browski. – Mógłbym też się przyłączyć 
do tych nabożnych życzeń nie podając 
źródła finansowania, bo podobno 
nikt tyle nie da, co wytrawny polityk 
jest w stanie obiecać, ale dobrze by 
było kontynuować linię z lat poprzed-
nich, która już dała namacalne efekty. 
Przyjęliśmy sobie w planach Krubin, 
Bielin, w to się wpisuje ul. Płońska. 
Jest szansa, że będzie to kompleksowa 
modernizacja, podobnie jak na osiedlu 
Zachód.
– Rozumiem, że oczekujecie pań-
stwo, żebyśmy nie skupiali się zbytnio 
na zmniejszaniu zadłużenia, tylko 
poszerzeniu frontu inwestycyjnego 
w mieście. To pokrywa się z moim 
poglądem – stwierdził prezydent 
Wardziński. Zaproponował, żeby na 
bazie propozycji radnych przygotować 
plan rozwoju lokalnego miasta na lata 
2011-2015 (podobny dokument obo-
wiązywał na lata 2005-2010). – Kiedy 
będziemy już znali w miarę precyzyj-
nie po podpisaniu umów koszty jakie 
są związane z realizacją kluczowych 
zadań, doprecyzujemy w okolicach 
maja, czerwca harmonogram pozosta-
łych inwestycji na tę kadencję 
– zasugerował prezydent. 

Ewa Blankiewicz
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na III sesji  
28 grudnia 2010 r.

Nr 11/III/10 sprawie obsadzenia mandatu 
radnego.
Nr 12/III/10 sprawie obsadzenia mandatu 
radnego.
Nr 13/III/10 sprawie obsadzenia mandatu 
radnego.
Nr 14/III/10 zmieniająca Uchwałę Nr 14/
III/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 2 
grudnia 2010 r. w sprawie powołania skła-
dów liczbowych i osobowych stałych Komi-
sji Rady Miasta Ciechanów.
Nr 15/III/10 w sprawie uzupełnienia składu 
Komisji Rady Miasta.
Nr 16/III/10 w sprawie przyjęcia planu pra-
cy Rady Miasta i jej Komisji na 2011 r.
Nr 17/III/10 w sprawie Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2011 rok.
Nr 18/III/10 w sprawie Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 
rok.
Nr 19/III/10 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie części gruntu składowiska 
odpadów komunalnych w Woli Pawłowskiej 
koło Ciechanowa.
Nr  20/III/10 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2010.
Nr  21/III/10 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Ciechanowie  
w budynkach przy ulicach: Powstańców 
Wielkopolskich 13, Batalionów Chłopskich 
19, Powstańców Wielkopolskich 4 i Pułtu-
skiej 12.
Nr 22/III/10 w sprawie zamiaru utworzenia 
Oddziału Zbiorów Naukowych i Regional-
nych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cie-
chanowie oraz dokonania zmian jej statutu.
Nr 23/III/10 w sprawie wyboru dodatko-
wych przedstawicieli do Zgromadzenia Mię-
dzygminnego Związku Regionu Ciechanow-
skiego. 
Nr  24/III/10 w sprawie wydatków budżetu 
miasta, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych

Nowy skład  
Związku Gmin

Wraz z nową kadencją samorządu zmienili się 
reprezentanci gmin w Międzygminnym Związ-
ku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Zgodnie 
z przyjętym statutem Ciechanów ma  
7 dodatkowych miejsc w składzie zgromadze-
nia Związku. Do grona osób reprezentujących 
nasze miasto zostali zgłoszeni: zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz, zastępca kierownika wy-
działu Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska Ewa Amenda, prezes Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Tadeusz Pikus, przewod-
niczący zarządu Związku Marek Gąsiorowski 
oraz radni Józef Borkowski, Andrzej Czyżew-
ski i Zdzisław Dąbrowski. Ich kandydatury zo-
stały jednomyślnie przyjęte przez Radę Miasta. 

red.

Maria Bernaś  
– 56 lat. Z wykształce-
nia matematyk. Ukoń-
czyła też podyplomowe 
studia menedżerskie  
w Szkole Głównej Han-
dlowej. Posiada upraw-
nienia do zasiadania 
w radach nadzorczych 
spółek prawa handlo-
wego. Od 30 lat pracuje 
w firmie „RUCH” S.A. 
w Ciechanowie. Inte-

resuje się polityką i poezją. Funkcję radnego pełni po 
raz pierwszy. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej oraz 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska.

Artur Sobotko  
– urodził się 1968 r.  
w Ciechanowie. Ukoń-
czył Technikum Elek-
tromechaniczne. Po 
maturze podjął naukę 
w Studium Nauczyciel-
skim na kierunku wy-
chowania fizycznego. 
W latach 1992-1993 
pracował jako nauczy-
ciel w-f we Włocławku. 
Od roku 1994 rozpo-

Poznaj swojego radnego
Na grudniowej sesji zostali zaprzysiężeni 3 radni Platformy Obywatelskiej: Jacek Pawłowski, 
Artur Sobotko i Janusz Szymańczyk, którzy weszli do Rady Miasta za Waldemara Wardziń-
skiego, Ewę Gładysz i Cezarego Chodkowskiego. 

czął własną działalność gospodarczą, którą prowadzi 
do chwili obecnej. Pracował również na stanowisku 
kierownika hali sportowej w Ciechanowie.  
W latach 2001-2006 ukończył studia z zakresu marke-
tingu i reklamy. Żonaty. Ma córkę Martynę, uczennicę 
I LO im. Z. Krasińskiego. W Radzie Miasta sprawuje 
pierwszą kadencję. Jest członkiem Komisji Rewizyj-
nej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Janusz Szymańczyk  
– ciechanowianin. Uro-
dzony w 1976 roku. 
Absolwent Technikum 
Samochodowego im. 
S. Staszica w Ciecha-
nowie. Tytuł magistra 
ekonomii uzyskał  
w 2003 roku w War-
szawie. Pracę zawo-
dową rozpoczął od 
1998 roku w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Re-

kreacji w Ciechanowie, pełniąc funkcję Kierownika 
Kąpielisk. Posiada uprawnienia ratownika WOPR 
oraz instruktora pływania. Członek Zarządu Cie-
chanowskiego Wodnego Pogotowia Ratowniczego, 
członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Gospo-
darczych w Ciechanowie. Wolny czas poświęca na 
podróże wraz z żoną i synem. Hobby: pływanie, jazda 
motocyklem i piłka nożna. Interesuje się Prawem Za-
mówień Publicznych.                                             red.

28 grudnia 2010 r.
Krzysztof Łyziński interpelował w sprawie stłuczonego 
lustra u zbiegu ulic Widnej, Leśnej i Starowiejskiej. 
Zenon Stańczak chciał wiedzieć, czy jest możliwe, 
by w przyszłym roku przygotować w Lesie Śmiecińskim 
górkę zjazdową. Radny sugerował, by miasto zwróciło się 
z taką inicjatywą do Nadleśnictwa Ciechanów. Uporząd-
kowanie stoku wiązałoby się z wycięciem kilku drzew. 
Radni postulował, aby przy okazji poszerzyć ul. Hubala. 
Zapytał też, czy to prawda, że bezdomni zaprószyli ogień 
w opuszczonym budynku przy ul. Wyspiańskiego. Radny 
przypomniał, że na właścicielu nieruchomości ciąży obo-
wiązek, żeby budynek został należycie zabezpieczony.
Dariusz Węcławski podziękował kierownikowi Wydzia-
łu Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz preze-
sowi PUK za szybkie usuniecie zalegającego śniegu  
w ul. Krubińskiej, Ptasiej, Piwnej i pętli ZKM. 
Adam Stępkowski chciał się dowiedzieć, co można 
zrobić – zanim wybudowana zostanie kanalizacja wraz 
z deszczówką – w sprawie domów przy ul. Bielińskiej, 
którym woda zalewa piwnice. Radny zgłosił też potrzebę 
zorganizowania parkingu na terenie znajdującym się za 
Szkołą Podstawową Nr 4.
Zdzisław Dąbrowski również nawiązał do terenu  
za SP Nr 4, który jest własnością prywatną. Radny za-
proponował, by przyjeżdżający na wywiadówki rodzice 
parkowali samochody w ul. Szwanke. Miasto  
w poprzedniej kadencji zainwestowało w tę drogę po-
przez utwardzenie jej i zbudowanie chodnika. Zdaniem 
radnego warto teraz pomyśleć o miejscach parkingowych. 
Józef Borkowski poruszył problem mieszkańców  
ul. Wojska Polskiego, gdzie trwa przebudowa drogi wo-
jewódzkiej 617 a prowadzone prace utrudniają odprowa-
dzenie wód powierzchniowych z nieruchomości. Radny 
zapytał, czy po rozmowach z Wojewódzkim Zarządem 
Dróg udało się znaleźć jakieś rozwiązanie.

27 stycznia 2011 r.
Przemysław Zadrożny zgłosił, że punkty sprzedaży  
na bazarku przy PKP nie spełniają oczekiwań handlow-
ców w zakresie powierzchni oraz dostępu do bieżącej 
wody. Radny podziękował służbom miejskim za utrzy-
manie dróg na terenie osiedla „Kwiatowe”. 
Zdzisław Dąbrowski przekazał prośbę mieszkańców 
osiedla „Słoneczne”, którzy nie radzą sobie z podta-
pianiem domów i piwnic znajdujących się w tej części 
miasta. 
Dariusz Węcławski zgłosił inicjatywę wprowadzenia 
dyżurów radnych. Interpelował w kwestii ekranów ledo-
wych przy ul. Armii Krajowej. Zdaniem radnego reklamy 
rozpraszają i oślepiają przechodniów oraz kierowców. 
Chciał się dowiedzieć, czy właściciele ekranów mają 
możliwość regulacji natężenia światła.
Krzysztof Łyziński nawiązał do artykułu zamieszczo-
nego na łamach jednej z lokalnych gazet na temat „za-
pchanego” schroniska dla zwierząt w Pawłowie. Radny 
zaproponował, by radni zastanowili się nad zniesieniem 
opłaty za posiadanie psa. 
Zenon Stańczak zauważył, że ulica Kicińskiego jest 
często zastawiona przez samochody pacjentów korzysta-
jących z usług pobliskiej przychodni lekarskiej. Zapro-
ponował też, by w pobliżu ul. Warszawskiej poszukać 
dodatkowych miejsc do parkowania i w przyszłości włą-
czyć je do strefy. Radny interpelował w sprawie budowy 
chodnika na polnej dróżce, którą dzieci z osiedla „Za-
chód” chodzą do MZS Nr 2. Zwrócił też uwagę na pogar-
szający się stan nawierzchni ulicy Towarowej. 
Artur Sobotko poruszył sprawę przepisów drogowych 
obowiązujących na skrzyżowaniu ul. Tatarskiej, Sienkie-
wicza i przejazdu na wiadukt. Chciał też wiedzieć, czy  
w okresie letnim miasto może umożliwić handlarzom 
sprzedającym warzywa na ul. Warszawskiej ustawienie 
straganów na deptaku.                                     oprac. K.D.
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na IV sesji  
27 stycznia 2011 r.

Nr 25/IV/11 w sprawie „Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej  Ciechanów na lata 
2011 – 2032”.
Nr 26/IV/11 Uchwała budżetowa na rok 2011.
Nr 27/IV/11 w sprawie trybu i sposobu powo-
ływania i odwoływania członków zespołu inter-
dyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków 
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
Nr 28/IV/11 w sprawie określenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-
ści za usługi w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nr 29/IV/11 w sprawie zmiany uchwały Nr 73/
IX/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 czerwca 
2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego par-
kowania, wysokości stawek opłat za parkowanie 
pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Re-
gulaminu Strefy Płatnego Parkowania” zmienionej 
Uchwałą Nr 188/XX/08 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 27 marca 2008 r. Uchwałą Nr 232/XXIV/09 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 sierpnia  
2008 r. Uchwałą Nr 353/XXXVII/09 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwa-
łą Nr 413/XLII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
28 stycznia 2010 r. 
Nr 30/IV/11 w sprawie zarządzenia wyborów  
do organów Osiedli.
Nr 31/IV/11 w sprawie wyrażenia zgody na uży-
czenie nieruchomości.
Nr 32/IV/11 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości.
Nr 33/IV/11 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości.
Nr 34/IV/11 w sprawie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta 
Ciechanów na 2011 rok.
Nr 35/IV/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 264/
XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 
listopada 2008 roku w sprawie określenia wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości.
Nr 36/IV/11 w sprawie powołania Komisji Inwen-
taryzacyjnej.
Nr 37/IV/11 w sprawie nadania nazwy ulicy 
na terenie miasta Ciechanów.
Nr 38/IV/11 w sprawie ustalenia wynagrodzenia 
dla Prezydenta Miasta.
Nr 39/IV/11 w sprawie uchylenia Uchwały Rady 
Miasta Ciechanów Nr 465/L/10 z dnia 26 sierpnia 
2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Płońska-
Sońska” w Ciechanowie.
Nr 40/IV/11 w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Płońska-
Sońska” w Ciechanowie.
Nr 41/IV/11 w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/
XL/09 Rady MiastaCiechanów z dnia 26 listopa-
da 2009 roku w sprawie udzielania stypendiów 
dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia 
sportowe.
Nr 42/IV/11 w sprawie wyrażenia zgody na reali-
zacje przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie Projektu systemowego  „Szansa na 
lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja Integracji 
Społecznej”. Działanie 7.1 „Rozwój i upowszech-
nienie aktywnej integracji”. Poddziałanie 7.1.1. 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośródki pomocy społecznej”. 

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Rada Miasta urealniła górne stawki opłat stosowane przy wy-
dawaniu decyzji administracyjnych dla właścicieli nierucho-
mości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów  
i usługi asenizacyjne (tzw. wykonania zastępcze). Wysokość 
stawek regulowała dotychczas uchwała sprzed 4 lat. W tym 
czasie kilkakrotnie zmieniały się opłaty za korzystanie ze śro-
dowiska oraz ceny towarów i usług. W praktyce przedsiębior-
cy świadczący usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych 
będą ustalać ceny według własnych kalkulacji, ale nie będą 
one mogły przekraczać stawek uregulowanych podjętą uchwa-
łą. Nowe stawki za odbiór nieczystości stałych i płynnych  
(w cenach netto) kształtują się następująco:

niesegregowane odpady komunalne – 80 zł za 1m• 3,
selektywnie zebrane odpady opakowaniowe – 40 zł za 1m• 3,
selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji  • 
z ogrodów i parków (zielone) – 55 zł za 1m3,
odpady budowlane i z remontów – 70 zł za 1m• 3,
wielkogabarytowe odpady i zużyty sprzęt elektryczny  • 
i elektroniczny z gospodarstw domowych – 60 zł za 1Mg,
opróżnianie szamb i transport nieczystości do punktu zlew-• 
nego – 20 zł netto za 1m3.

Nowe ceny wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

red.

Nowe stawki  
za wykonania zastępcze 

odbioru odpadówZgodnie z wieloletnim programem 
sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 
miejska pracownia urbanistycz-
na opracowała plan miejscowy 
PŁOŃSKA-SOŃSKA dla obszaru 
obejmującego teren położony po 
północno-wschodniej stronie ulic: 
Płońskiej i Sońskiej – na odcin-
ku od drogi dojazdowej do Szkoły 
Podstawowej Nr 4 do ul. Ludowej. 
Plan uchwalono podczas stycznio-
wej Rady Miasta.
Na obszarze ponad 18 ha przewi-
dziane zostały tereny pod jednoro-
dzinną zabudowę mieszkaniową, 
nieuciążliwe usługi oraz sieć dróg 
publicznych i wewnętrznych. Teren 
objęty planem położony jest  
w sąsiedztwie obszaru przygotowa-
nego do zainwestowania oraz tere-
nów już zagospodarowanych. Plan 
PŁOŃSKA-SOŃSKA dołączył do 
listy 25 opracowanych już planów 
miejscowych.                                     

red.

Nowy plan 
miejscowy

W tej niezmiernie istotnej dla Ciechanowa sprawie 
zabrał głos prezydent Waldemar Wardziński. – Byłby 
to cios dla środowisk gospodarczych, organizacji 
pozarządowych i licznej rzeszy mieszkańców trzech 
powiatów. V Wydział Gospodarczy rozpoznaje bo-
wiem sprawy dotyczące podmiotów z terenu właści-
wości Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Mławie 
i Płońsku. Łącznie swoją właściwością obejmuje 
około 40 gmin – powiedział prezydent W. Wardziń-
ski. „Większość lokalnych podmiotów gospodar-
czych to małe firmy, często rodzinne, 
o niewysokich obrotach. Wniesienie sprawy do Sądu 
Rejonowego w Płocku, przy tak dużych odległościa-
chi braku połączeń kolejowych byłoby dla nich zbyt 
dużym utrudnieniem i obciążeniem – między innymi 

Przeciwko likwidacji sądu gospodarczego  
w Ciechanowie

W ramach planowanej zmiany struktury resortu Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało 
likwidację około 50 wydziałów sądów. W większości to sądy gospodarcze. Problem dotyka także 
naszego miasta.

finansowym. Likwidacja Wydziału Gospodarczego 
w ciechanowskim sądzie może spowodować, 
że większość podmiotów gospodarczych będzie mia-
ła znacznie utrudniony dostęp do sądu, gwarantowa-
ny przez Konstytucję i prawo UE” – zaznaczył pre-
zydent w swoim piśmie do ministra sprawiedliwości 
Krzysztofa Kwiatkowskiego. Miejscy radni również 
nie pozostali obojętni na groźbę utraty kolejnej waż-
nej dla Ciechanowa instytucji. W wystosowanym 
w tej sprawie liście do ministra K. Kwiatkowskiego 
podkreślali rolę Ciechanowa jako ośrodka subregio-
nalnego. Wyrazili obawę, że „ewentualna likwidacja 
wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego wpisa-
łaby się w przykry schemat centralizacji wszelkich 
działań”.                                                              red.

W nowych wnętrzach bocznej części ratusza roz-
lokuje się Urząd Stanu Cywilnego. Tuż po poło-
żeniu kostki na parkingu przed budynkiem będzie 
można korzystać z oddzielnego wejścia dostoso-
wanego także dla osób niepełnosprawnych. Po-
mieszczenia na parterze zabytkowej części obiek-
tu zajmie Wydział Współpracy Lokalnej 
i Zagranicznej, Referat Zamówień Publicznych  
i Referat Kadr. Na piętrze będzie urzędować pre-
zydent Ciechanowa Waldemar Wardziński  
i jego zastępca Cezary Chodkowski oraz Skarb-
nik Miasta Mirosława Damięcka z Wydziałem 
Finansowo-Budżetowym, Wydział Organiza-

Urzędnicy wracają do ratusza

cyjno-Administracyjny zajmie poddasze ratusza. 
Zmiany zajdą także w budynku przy ul. Wodnej. 
Zastępca prezydenta Ewa Gładysz przeniesie się 
do gabinetu dotychczas zajmowanego przez pre-
zydenta Wardzińskiego. Na I piętrze rozlokuje się 
Wydział Działalności Gospodarczej. Na tej samej 
kondygnacji będzie urzędował Przewodniczący 
Rady Miasta. W budynku przy ul. 17 Stycznia 
60B pozostanie Wydział Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska. Trafią tam także referaty: 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności  
i Spraw Obronnych oraz Audytu i Kontroli, a tak-
że Straż Miejska.

red.

Rewitalizacja zabytkowego ratusza dobiegła końca. W styczniu odbył się odbiór tech-
niczny obiektu. Czas, by wrócili tu urzędnicy. „Zasiedlanie” planowane jest na połowę 
lutego.
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1,6 mln zł na drogi w śródmieściu
1,6 mln zł z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 
2008-2011 zasili miejski budżet. To połowa kosztów gruntow-
nej przebudowy ulic: Kilińskiego, Sierakowskiego, Małgo-
rzackiej oraz pozostałej części ul. Strażackiej.

W lutym poznamy wykonawcę in-
westycji. Trwa właśnie procedura 
przetargowa. W tym roku całkowi-
cie przebudowana zostanie ostatnia 
część śródmieścia pomiędzy nową 
drogą nad Łydynią i ul. Warszaw-
ską. Budowa ulic będzie kosztowa-
ła ponad 3,2 mln zł, z czego poło-
wę (1,6 mln zł) dostaniemy 
z centralnego budżetu. To kolej-
ne przedsięwzięcie porządkujące 
układ komunikacyjny Ciechanowa. 
Powstanie ponad 660 m nowych 

nawierzchni, eleganckie chodniki, 
nowoczesne oświetlenie i kanali-
zacja deszczowa. Miasto wybudu-
je też kolejne miejsca parkingowe. 
21 samochodów będzie mogło sta-
nąć wzdłuż ul. Strażackiej (mię-
dzy skrzyżowaniami z Małgorzac-
ką i Ściegiennego).
To już druga „schetynówka” po-
zyskana przez miejski samorząd. 
Pierwsza pokryła połowę (blisko 
0,9 mln zł) kosztów budowy ulic: 
11 Listopada i Nowozagumiennej.

A.G.

Wpis w komórce ratuje życie

Jeśli wniosek zostanie zaakcepto-
wany nowe pojazdy trafią do ZKM 
w latach 2012-2013. 8 wyeksplo-
atowanych autobusów zastąpią no-
woczesne, ekologiczne 
i ekonomiczne wozy 
z możliwością zasilania biopaliwa-
mi, przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wyposażone 
w systemy informowania podróż-
nych i monitoringu bezpieczeń-
stwa. – Zrealizowanie tego pro-
jektu pozwoliłoby na zaspokojenie 
potrzeb ZKM na najbliższe lata bez 
angażowania własnych środków. 
Jednocześnie podwyższylibyśmy 
jakość usług. 
W takiej sytuacji przez najbliższe 

lata część środków z amortyzacji za-
kupionego wcześniej taboru można 
by przeznaczyć na remont przesta-
rzałego, znacznie wyeksploatowane-
go zaplecza warsztatowego oraz dal-
sze rozszerzanie innych działalności 
ZKM – mówi Wojciech Dziliński, 
prezes Spółki. 
Wniosek na zakup taboru i wiat 
przystankowych komunikacji miej-
skiej w Ciechanowie został złożony 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego, Priorytet 5 „Wzmoc-
nienie roli miast w rozwoju regio-
nalnym. Działanie 5.1 Transport 
miejski”.                                 

A.G.

Tadeusz Wyrzykowski – żyjący 
w latach 1910-1978 ciechano-
wianin urodzony w Pęchcinie był 
adwokatem, współtwórcą 
i wieloletnim prezesem TMZC, 
żołnierzem września’1939, kom-
batantem Batalionów Chłopskich 
II Okręgu Warszawskiego oraz 
członkiem władz naczelnych PSL 
represjonowanym w okresie stali-
nowskim. Z wnioskiem popierają-
cym kandydaturę T. Wyrzykow-
skiego wystąpiło 
Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi 
Ciechanowskiej 
oraz zarząd miej-
skiego PSL 
w Ciechanowie. 
Z inicjatywą 
uchwałodawczą 
w tej sprawie wy-
stąpili radni z Klu-
bu PSL i Przemy-
sław Zdrożny 
z Klubu Wspólno-
ta Samorządowa. 

Ulica w centrum miasta  
została nazwana

Nowa droga nad Łydynią łącząca ul. 17 Stycznia ze Strażacką 
będzie nosiła imię Tadeusza Wyrzykowskiego. Tak większo-
ścią głosów zdecydowali radni. Siedemnastu z nich opowie-
działo się „za”, trzech się wstrzymało. 

W bazie formalnie zgłoszonych 
propozycji była też ulica Witka-
cego (wniosek Teatru Exodus) 
i Harcerska (wnioskodawca – 
Związek Harcerstwa Polskiego), 
ale pomimo wcześniejszego reko-
mendowania tych nazw przez Ko-
misję Spraw Społecznych i Spraw 
Obywatelskich w tej kadencji nie 
były one rozpatrywane przez rad-
nych.

red.

Ulica T. Wyrzykowskiego

Nadfosna weszła do strefy  
płatnego parkowania
Podczas styczniowej se-
sji miejscy radni wróci-
li do tematu zmian 
w strefie płatnego par-
kowania.

Ze strefy wyłączono ul. Warszawską, 
która została przekształcona w deptak. 
Osobom zameldowanym i mieszkają-
cym przy ul. Warszawskiej przyznano 

abonamenty mieszkańca w SPP. Radni 
podjęli też decyzję o włączeniu do strefy 
ul. Nadfosnej. Wielokrotnie wnioskowali 

o to mieszkańcy ulicy, którzy od dawna 
mają problemy z parkowaniem. Trudno 
tu o rotację samochodów, często zosta-

wianych na kilka godzin. Wprowadzenia 
na Nadfosnej strefy oczekiwali też kupcy 

z sąsiedniej ul. Warszawskiej, którzy li-
czą na bardziej efektywne wykorzystanie 

miejsc parkingowych. 
red.

Czy Unia Europejska zafunduje nam nowe autobusy i wiaty 
przystankowe?

Staramy się o 8 mln złotych z Unii
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z funduszy Unii Euro-
pejskiej zakupu 8 nowych autobusów i 64 wiat przystankowych 
dla Zakładu Komunikacji Miejskiej. O tym, że dokumenty zło-
żyła gmina a nie ZKM zadecydowały względy ekonomiczne, bo 
miasto może liczyć na większe dofinansowanie. Prognozowana 
wartość zakupów to blisko 8 mln zł, z czego 85% (ok. 6,7 mln) po-
kryłaby Unia.
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W tej trudnej sytuacji podjęto de-
cyzję, o przyjmowaniu do schro-
niska bezdomnych zwierząt w wy-
jątkowych przypadkach wyłącznie 
z terenu Ciechanowa (PUK pro-
wadzący przytulisko jest miejską 
spółką) oraz bardzo agresywnych 
czworonogów z pozostałej części 
powiatu. – Schronisko jest prze-
pełnione z kilku 
powodów. Gdyby 
każdy zakup psa 
był dobrze prze-
myślany, mniej 
byłoby porzuco-
nych zwierząt. Sy-
tuacja wyglądała-
by inaczej, gdyby 
każdy powiat miał 
swoje schronisko. 
Tymczasem do 
Pawłowa trafiły 
psy nawet  
z Sierpca, Nidzicy 
i Działdowa. We 
wrześniu musieliśmy podjąć decy-
zję o wstrzymaniu przyjęć spoza 
powiatu, a od grudnia nie przyj-
mujemy psów nawet z sąsiednich 

Przygarnij  
psa ze schroniska

Po raz kolejny schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie 
przeżywa oblężenie. Jest tłoczno, bo możliwości przytuliska po-
zwalają na opiekę nad 220 zwierzakami. Na początku grudnia 
w przebywało tu 247 psów, teraz jest ich 230. 

NIK ocenił, jak  miasto opiekuje się bezdomnymi zwierzętami

Ponad pół miliona  
na schronisko w Pawłowie

Pod koniec minionego roku Urząd Miasta gościł kontrolerów 
Najwyższej Izby Kontroli, którzy sprawdzali, jak w latach 2008 
-2010 miasto przestrzegało prawa ochrony zwierząt. Działania 
urzędu zyskały uznanie.
Miejski Samorząd dołożył wie-
lu starań by zapewnić lokalnym 
czworonogom godne warunki 
życia. Wprowadzono przepisy słu-
żące humanitarnemu traktowaniu 
zwierząt, obowiązek czipowania 
psów i ich rejestrację w kompute-
rowej bazy danych, zapewniono 
dobre warunki pobytu bezpańskich 
psów w schronisku w Pawło-
wie,. W okresie badanym przez  
NIK (lata 2008, 2009 i pierwsze 
półrocze 2010 r.) na opiekę nad 
bezdomnymi zwierzętami miasto 
wydało łącznie 521,2 tys. zł. Pie-
niądze przeznaczono na wyłapy-

wanie bezdomnych zwierząt 
z terenu Ciechanowa i ich pobyt 
w schronisku prowadzonym przez 
Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych. Zwierzęta są przewożone do 
schroniska, gdzie mają zapewnione 
wyżywienie i opiekę weterynaryj-
ną. W badanym czasie wyłapano 
53 wałęsające się czworonogi, óa 
na czipowanie psów miasto wyda-
ło 56,5 tys, zł.  
W prowadzonej na zlecenie Urzę-
du Miasta komputerowej bazie 
danych zwierząt domowych zareje-
strowano do tej pory 2704 psy.

red.

W pierwszej kolejności wypełniane 
są głębokie ubytki powodujące zagro-
żenie w ruchu drogowym. Inżynieria 
Miejska zleciła remonty na ulicach: 
Mleczarskiej, Augustiańskiej, Fa-
brycznej, Grodzkiej, 3 Maja, Placu 
Kościuszki, Małgorzackiej, Ściegien-
nego, Rycerskiej, Okrzei, Wyzwole-
nia, Sienkiewicza, Konopnickiej, 
Asnyka, Wyspiańskiego, Gwardii 
Ludowej, Gostkowskiej, Zamko-
wej, Pl. Jana Pawła II, Parkowej, 
Kolbego. Większość dziur na 
tych drogach została już załatana. 
Na część ulic trzeba będzie wra-
cać. Pogoda nie odpuszcza i two-
rzą się kolejne ubytki. Tak jest 
na przykład na ul. Małgorzackiej, 
która ma bardzo zniszczoną na-
wierzchnię, ale będzie wkrótce 
budowana od podstaw  
w ramach tzw. schetynówki.  

Drogi – krajobraz po zimie
Zmienne temperatury mają bardzo zły wpływ na stan dróg. Roz-
marzanie i powtórne zamarzanie wody powoduje rozsadzanie i kru-
szenie asfaltu. Powstaje wiele groźnych ubytków. Miasto stara się  
na bieżąco naprawiać nawierzchnie. 

Na razie drenuje miejską kieszeń, 
bo dziury sypią się tu jak grzyby po 
deszczu. Podobnie jest z ul. Mleczar-
ską. Czeka ją gruntowna przebudowa 
w ramach budowy miejskiej pętli ko-
munikacyjnej. Teraz trwa tu żmudne 
łatanie ubytków.

A.G.

gmin. Staramy się poprawić warun-
ki pobytu psów w naszym schroni-
sku. Wiosną wybudujemy 6 nowych, 
zadaszonych boksów. Powstaną też 
zadaszenia nad wybiegami. Stara-
my się także o zwiększenie adopcji 
zwierząt. Ideę promujemy np. pod-
czas mikołajkowych akcji, kiedy 
schronisko odwiedza ok. 800 dzieci 

– mówi Krzysztof Jeziółkowski, 
kierownik Oddziału Oczyszczania 
Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych.                                      A.G.

Już niedługo dziury w starych nawierzchniach ul. Sierakowskiego i Małgorzackiej przesta-
ną straszyć. Jeszcze w tym roku drogi będą gruntownie przebudowane

Życie bezpańskiego psiaka na „wolności” nie jest łatwe. Zaniedbane, 
wystraszone zwierzęta, często po wypadkach komunikacyjnych wa-
łęsają się w poszukiwaniu jedzenia i kąta do spania. W „cywilizowa-
nym” świecie do schroniska trafiają głodne, wyniszczone psy porzu-
cone przez swoich panów. Jeśli możemy coś w tej sprawie zrobić, nie 
zwlekajmy. Odwołujemy się do sumień właścicieli czworonogów, pro-
simy o godne traktowanie zwierząt. Apelujemy także do ludzi o otwar-
tych sercach, którym warunki pozwolą zaopiekować się zwierzakiem. 
W schronisku są psy duże i małe, różnej maści, młode i starsze, do 
wyboru. Każde z tych stworzeń czeka na lepsze warunki życia i odro-
binę miłości. Psy przeszły kwarantannę, są odrobaczone, zaszczepione 
i zaczipowane. Po zwierzaka można przyjechać do schroniska 
w Pawłowie w każdy powszedni dzień w godz. 10.00-14.00, a po 
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym także w innym czasie. 
Wszelkie informacje na temat adopcji można uzyskać pod numerem 
telefonu schroniska (23) 611 13 59.                                                                               A.G.
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O programie aktywizacji bezrobotnych słów kilka

Czy „Szansa...” daje szanse?
W ciągu ostatnich 3 lat w programie aktywizacji bezrobotnych 
MOPS, „Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanym przez Unię 
Europejską, wzięły udział 92 bezrobotne osoby i 392 członków ich 
rodzin. Łączna kwota dofinansowania, jaką Ośrodek pozyskał  
na ten cel to blisko 900 tys. zł. Czy jednak projekt ten przynosi 
widoczne efekty? 

Systemowe wątpliwości
Pojawiają się głosy (i nie dotyczą one 
tylko ciechanowskiego środowiska, 
a szkoleń dla bezrobotnych w ogóle), 
że tego typu działania nie są efektyw-
ne, a służą tylko poprawieniu staty-
styk instytucji organizujących szko-
lenia i programy. 
Usłyszeć można też 
opinie, że system 
takich szkoleń jest 
wadliwe organizo-
wany: udział  
w programie nie 
daje gwarancji za-
trudnienia – a po-
winien. Pracodaw-
cy nadal wymagają 
doświadczenia 
zawodowego, 
a długotrwale bez-
robotnym trudno  
o odbycie stażu 
zadowalającego 
przyszłych pracodawców. Potwierdza 
to uczestniczka programu Wioletta 
Borkowska – Szkolenia bez zagwa-
rantowanie miejsc pracy mało dają, 
bo pracodawcy żądają stażu.

Rezultaty programu,  

trochę statystyki
Jakie więc wymierne skutki przyniósł 
program „Szansa na lepsze jutro” 
jego uczestnikom?  Czy rzeczywiście 
cele programu zostały zrealizowane? 
Zacznijmy od liczb. Na 92 osoby bez-
robotne uczestniczące w „Szansie...” 
20 osób po skończeniu programu zna-
lazło pracę, 23 osoby znalazły zajęcie 
przy pracach społecznie użytecznych, 
8 osób zaangażowało się w założenie 
pierwszej w Ciechanowie spółdzielni 
socjalnej, 11 osób znalazło w sobie 
siłę i motywację do dalszego samo-
kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 
(już bez programu MOPS), a 15 osób 
zdecydowało, że nie będzie dłużej 
korzystać z pomocy społecznej. Jak 
więc łatwo wyliczyć, blisko 84% 
uczestników programu zdecydowało 
się na zmianę swojej sytuacji zawo-
dowej lub życiowej.

„Szansa...”  w praktyce
Program pomógł uwierzyć w siebie, 
pozytywnie zmotywować się do szu-
kania pracy, podniósł kwalifikacje 
zawodowe jego uczestników (prawo 
jazdy, kursy zawodowe np. spawanie, 
kursy komputerowe itp.). Zintegrował 
też samych bezrobotnych – wspólnie 
przecież zakładają spółdzielnię so-
cjalną, bez „Szansy...” nie poznaliby 
się i nie zdecydowali na taki krok. Jak 
mówi W. Borkowska, jedna z założy-
cielek spółdzielni – Podczas szkoleń 

odpoczęłam psychicznie, poznałam 
ciekawych ludzi. To był impuls do za-
łożenia spółdzielni. Wolę być 

3 miesiące bez pensji niż 2-3 lata na 
bezrobociu Inny uczestnik szkoleń, 
również zaangażowany w powsta-
wanie spółdzielni socjalnej, Paweł 

Soczyński mówi – Dobrze, że się 
poznaliśmy, zaufaliśmy sobie. Po-
znaliśmy zasady działania tego typu 
spółdzielni. Dzięki szkoleniom bezro-
botni zdobyli też praktyczną wiedzę 
potrzebną przy zakładaniu własnej 
działalności. To z kolei potwierdza 
inna uczestniczka, Bożena Borkow-
ska – Wiemy skąd uzyskać dotacje, 
gdzie docierać, poznaliśmy aspekty 
prawne, księgowość.

Program szansą dla MOPS
Nie tylko sami bezrobotni widzą 
pozytywne skutki z przystąpienia 
do programu. Dzięki dofinansowa-
niu unijnemu MOPS mógł stworzyć 
stanowisko pracy. Dzięki zaanga-
żowaniu pracowników socjalnych 
w szkolenie i warsztaty dla rodzin 
osób bezrobotnych oni też podno-
szą swoje kwalifikacje, łatwiej też 
jest im pracować z podopieczny-
mi. Potwierdza to Zofia Brzezińska, 
dyrektor ciechanowskiego MOPS 
– Zauważyliśmy w kontaktach z pod-
opiecznymi. Przestali pokazywać 
tylko roszczeniową postawę, łatwiej 
jest organizować skuteczną pomoc, 
dzięki wzajemnemu zrozumieniu ła-
twiej zawierają kontrakty socjalne. 
W ramach projektu MOPS zyskał też 
wyposażenie, między innymi sprzęt 
biurowy, oprogramowanie oraz mógł 
zorganizować profesjonalną salę 
szkoleniowo – konferencyjną. Dzięki 
zorganizowaniu takiego pomieszcze-
nia w samym Ośrodku możemy sumy 
wcześniej przeznaczane na wynajem 
sal przeznaczyć na same szkolenia – 
to bardziej ekonomiczne wykorzysta-
nie Unijnych środków – mówi  
Z. Brzezińska.

E.P.

Panu 

Januszowi Kąckiemu
zastępcy dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Panu 

Januszowi Kąckiemu
zastępcy dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składają

dyrektor i pracownicy  
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie,

dyrektorzy i pracownicy ciechanowskich szkół  
i przedszkoli samorządowych

oraz kierownik i pracownicy Żłobka Miejskiego

Pani 

Teresie Mańkowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu 

Dariuszowi Węcławskiemu 
radnemu Rady Miasta Ciechanów

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz
radni Rady Miasta Ciechanów 

Panu 

Zdzisławowi Dąbrowskiemu
wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Ciechanów
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Mamy
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz radni Rady Miasta Ciechanów

W konferencji podsumowującej realizację programu ,,Szansa na 
lepsze jutro” wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk
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Powstańców 
Wielkopolskich

W minionym roku zarząd wyremon-
tował i kupił dodatkowe wyposażenie 
dla osiedlowego placu zabaw. Wiosną 
dzieci będą cieszyć się z nowej tram-
poliny i huśtawki. Tancerze z grupy 
NAMASTE, miłośnicy tańca indyj-
sko-nowoczesnego otrzymali nowe 
stroje. Dzieci z niezamożnych rodzin 
cieszyły się ze świątecznych paczek. 
Zarząd Osiedla wsparł Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO w organizacji Dnia Dziecka na 
deptaku.

Aleksandrówka II
W 2010 r. zarząd osiedla postawił na 
współpracę z placówkami oświato-
wymi. Dzięki temu Przedszkole Nr 5 
zyskało nową huśtawkę i teatrzyk dla 
najmłodszych przedszkolaków. Całe 
rodziny bawiły się na osiedlowym 
pikniku. We współpracy z Miejskim 
Zespołem Szkół Nr 1 zorganizowa-
no konkursy, zabawy, mini turniej 
sportowy dla dzieci oraz prawdziwą 
atrakcję –  wieczorek andrzejkowy.

Śródmieście
W minionym roku zarząd osiedla 
nr 4 zadbał o czynny wypoczynek 
mieszkańców Śródmieścia. Więk-
szość środków przeznaczył na akcję 
zimową „Aktywny wypoczynek we 
dwoje”. Mieszkańcy mogli korzystać 
z karnetów wstępu na krytą pływalnię 
i lodowisko. Oferta trafiła do skrzy-
nek pocztowych mieszkańców osie-
dla. Dzięki współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zarząd 
umożliwił także mieszkańcom osiedla 
korzystanie z boiska o sztucznej na-
wierzchni, mieszczącego się na tere-
nie stadionu.

Osiedlowi gospodarze najbliżej ludzi
Miejskie osiedla dzielą mapę Ciechanowa na 12 części. Każde osiedle ma zarząd, który jest jednostką 
pomocniczą Rady Miasta. W ubiegłorocznym budżecie na osiedlowe potrzeby zarządy otrzymały łącz-
nie 58,5 tys. zł. To 4875 zł dla każdego osiedla. Zarządy decydowały jak wydać pieniądze, a efektem de-
cyzji i współpracy z lokalnymi środowiskami były bale choinkowe, osiedlowe dni dziecka, turnieje spor-
towe z nagrodami, konkursy i wiele innych atrakcji nie tylko dla najmłodszych mieszkańców. 

Płońska
Podczas osiedlowego Dnia Dziecka 
grała muzyka, były konkursy, zabawy 
sportowo-rekreacyjne, zręcznościo-
we oraz wodny gejzer zaprezento-
wany przez strażaków. Dzieci grały 
w ringo, siatkówkę, kometkę i tenisa 
stołowego. Na najmłodszych czekał 
poczęstunek – lody, pączki  
i napoje. Imprezę wsparł Urząd Mia-
sta, STUDIO, spółdzielnia mieszka-

niowa „Mazowsze”, UKS „Olimpi-
kus” ze Szkoły Podstawowej Nr 4, 
sekcja kolarska „Juranda” i WORD, 
który udostępnił symulator. Część 
środków przeznaczono na zakup cho-
inki i dekoracji oraz sprzętu do gier 
sportowych.

Słoneczne
Na początku maja zorganizowano tu 
festyn z okazji Dnia Dziecka. Dzieci 
brały udział w konkursach sporto-
wych, wokalnych i recytacji, kon-
kursie „Bezpieczeństwo na drodze 
w czasie wakacji”. Nagrody, obok 
zarządu osiedla, ufundował również 

WORD. Atrakcją festynu był pokaz 
samochodu strażackiego. Realizację 
programu „Wakacje bez używek” 
wsparło Biuro ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień działające  
w strukturach Urzędu Miasta. Świą-
teczna zabawa i spotkanie z Mikoła-
jem odbyły się w Szkole Podstawo-
wej nr 4. Dzieci otrzymały paczki 
świąteczne.

Przemysłowe
400 dzieciaków wzięło udział  
w Dniu Dziecka zorganizowanym 
przez zarząd osiedla nr 7 we współ-
pracy z Miejskim Zespołem Szkół  
Nr 2. Udało się połączyć przyjemne  
z pożytecznym. Podczas zabawy 
dzieci dowiedziały się wiele o zdro-
wym odżywianiu, wzięły udział  
w zawodach i konkursach spor-
towych. Uczniowie klas szóstych 
sprawdzali swoją sprawność w biegu 
na orientację. Zarząd osiedla „osło-
dził” imprezę łakociami i napojami. 
Zimą z ufundowanych przez zarząd 
paczek świątecznych cieszyły się 
dzieci z najuboższych rodzin.

Kwiatowe
30 maja na terenie rekreacyjnym 
u zbiegu ulic: Śmiecińskiej, Siewnej 
oraz Wesołej zarząd osiedla zorgani-
zował imprezę z okazji Dnia Dziecka. 
Na około 200 mieszkańców osiedla 
„Kwiatowe” czekało wiele atrakcji. 
Konkursy i gry z nagrodami poprowa-
dził zespół Art Play. Wspólnemu gril-
lowaniu towarzyszyła muzyka. Dużą 
frajdę sprawiła przejażdżka bryczką 
oraz zwiedzanie strażackiego wozu 
bojowego, samochodu policyjnego 
oraz auta miejskich strażników. Im-
prezę wsparli sponsorzy. W minio-
nym roku z osiedlowych pieniędzy 
udało się odnowić urządzenia na pla-
cu zabaw. Do najmłodszych z nieza-
możnych rodzin trafiło 140 świątecz-
nych paczek.

Bloki
Zarząd osiedla nr 9 dofinansował 
wypoczynek dzieci w czasie ferii. 
Miłośnicy łyżew mogli nieodpłatnie 
korzystać z miejskiego lodowiska. 
Szkoły, do których uczęszczają dzieci  
z osiedla otrzymały piłki do gier 
zespołowych. W czasie wakacji naj-
młodsi mogli nieodpłatnie korzystać 
z kąpieli na krytej pływalni. Dzięki 
współdziałaniu z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej setka dzieci 
z osiedla otrzymała świąteczne pacz-
ki, wręczone najmłodszym podczas 
balu choinkowego.

Kargoszyn
W pamięci dzieci zostanie zabawa 
choinkowa współorganizowana przez 
zarząd osiedla i Radę Rodziców przy 
Szkole Podstawowej Nr 5. Słodkie 
smakołyki ufundowane zostały  
z osiedlowych funduszy. W 2010 r.  
na terenie rekreacyjnym przy  
ul. M. Dąbrowskiej stanęły słupki do 
gry w siatkówkę. Zarząd zakupił tak-
że 2 siatki do tej lubianej gry zespoło-
wej. Nie zapomniano o Dniu Dziecka 
i Dniu Sportu. Osiedlowe pieniądze 
przeznaczono na puchary i dyplomy 
dla dzieci uczestniczących w zawo-
dach sportowych.

Podzamcze
Dzień Dziecka na sportowo zapro-
ponował najmłodszym mieszkańcom 
zarząd osiedla nr 11. W tym dniu 
zmierzyły się ze sobą cztery osiedlo-
we drużyny piłki nożnej. Na osiedlu 
gościli także strażacy, którzy uczyli 
dzieci udzielania pierwszej pomocy. 
Tam, gdzie bawią się dzieci nie może 
zabraknąć słodyczy i upominków. Za-
dbał o nie zarząd osiedla. Świąteczne 
podarunki najmłodsi otrzymali z rąk 
Mikołaja. Podczas zabawy zorgani-
zowanej przez zarząd osiedla dzieci 
wzięły udział w konkursach 
z nagrodami.

Zachód
Współpraca zarządu osiedla z Radą 
Rodziców przy Miejskim Zespole 
Szkół Nr 2 i Stowarzyszeniem TACY 
SAMI zaowocowała zorganizowa-
niem Dnia Dziecka dla najmłodszych 
mieszkańców osiedla. Dzieci i mło-
dzież brały udział w wycieczkach 
i zawodach sportowych dofinansowa-
nych z osiedlowych funduszy. Dzieci 
w trudnej sytuacji materialnej otrzy-
mały świąteczne paczki. Ważnym 
wydatkiem były zakupy sprzętu 
i przyborów do gier i zabaw rekre-
acyjno-sportowych, które wykorzy-
stano podczas imprez sportowych 
organizowanych we współpracy 
z UKS „Nike”.

Na podstawie materiałów  
z zarządów osiedli

A.G.

Roześmiane buzie były najlepszą nagrodą dla organizatorów osiedlowych imprez dla dzie-
ci. Dzień Dziecka na Osiedlu „Kwiatowe”

Choinka w COEK Studio, współorganozowana przez Osiedle ,,Aleksandrówka”
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– Nasza obecna pozycja w tabeli oraz 
układ gier w rundzie rewanżowej 
wskazują, że w tym sezonie otwiera 
się realna szansa awansu. Jeszcze 
daleko do końca rozgrywek, wie-
le trudnych pojedynków przed nami 

i różne rozstrzygnięcia są możliwe. 
Prawdopodobnie przyjdzie nam sto-
czyć twardą walkę z drużynami, które 
również aspirują do premiowanej 
awansem lokaty. Spośród tych zespo-
łów szczególnie groźna będzie Pogoń 
Handball Szczecin. Trzeba także pa-
miętać o coraz groźniejszym zespole 
Politechniki Warszawa – mówi Paweł 
Noch, trener MKS Jurand. Na razie 
nasi szczypiorniści rozpoczęli mecze 
kontrolne. Przegrana 25:37 z Warmią 
Anders Group Olsztyn i 4. miejsce na 

Szczypiorniści Juranda  
najlepsi w lidze!

Piłkarze ręczni stoją przed szansą awansu do Superligi. Ciecha-
nowianie zwyciężyli w 10 meczach sezonu. To najwięcej zwycięstw 
wśród 12 klasyfikowanych drużyn. Po jedenastu kolejkach nasi se-
niorzy mają 20 punktów.

X Międzynarodowym Turnieju Piłki 
Ręcznej Seniorów o Puchar Mar-
szałka Województwa Opolskiego to 
bilans sparingów rozegranych przez 
naszych zawodników. Należy pamię-
tać, że na obraz gry zespołu składa się 

suma umiejętności 
poszczególnych za-
wodników. – Trze-
ba myśleć o naj-
lepszych graczach. 
Niestety pociąga to 
za sobą koniecz-
ność zabiegania 
o jak największe 
środki finansowe 
na pozyskanie 
i utrzymanie coraz 
lepszych szczypior-
nistów. Dlatego 
musimy wszyscy 
pamiętać, że gra 

na coraz wyższym poziomie rozgry-
wek, to także coraz większe koszty, 
czyli potrzeba pozyskania nowych 
sponsorów – dodaje Paweł Noch. 
Naprzeciw drużynie wyszedł miejski 
samorząd, który obiecał pomoc.  
– Żadna drużyna z naszego miasta nie 
osiągnęła tak wiele jak piłkarze ręcz-
ni, dlatego oprócz dotacji z miejskie-
go budżetu postaramy się pomóc w 
pozyskaniu sponsora – mówi zastępca 
prezydenta C. Chodkowski.

P.H.

Poradnia powstała z inicjatywy pań-
stwa Poturnickich, właścicieli NZOZ 
„ENAMEL” w Ciechanowie. – Jest 
to odpowiedź na duże zapotrzebowa-Trener Paweł Noch z zawodnikiem Juranda Jakubem Bonisławskim

W otwarciu poradni uczestniczył ks. L. Kokosiński i prezydent W. Wardziński

Część wyposażenia poradni

Mamy nową poradnię sportową
12 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie Poradni Rehabilitacyjnej 
i Medycyny Sportu w Ciechanowie. Placówka mieści się w przy ul. 
17 Stycznia 60a, w piwnicach Hotelu Olimpijskiego. W uroczystości 
wzięli udział m. in. prezydent Waldemar Wardziński, jego zastępca 
C. Chodkowski, dyrektor MOSiR Jerzy Omieciński. Aktu poświę-
cenia dokonał ks. infułat Ludomir Kokosiński.

nie sportowców i mieszkańców na-
szego miasta na tego rodzaju usługi. 
Prowadzimy działalność w ramach 
współpracy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia. Zatrudniliśmy leka-
rzy specjalistów z rehabilita-
cji, ortopedii i medycyny spor-
towej, magistrów rehabilitacji, 
fizjoterapii, techników i masa-
żystów – powiedział J. Potur-
nicki. Placówka jest obiektem 
wyposażonym w nowoczesny 
sprzęt diagnostyczny i leczni-
czy, usytuowana 
w dogodnym miejscu, dostęp-
nym dla każdego.    

      P.H.

Od 2 lat prezydent miasta przy-
znaje stypendia najbardziej 
wyróżniającym się sportowcom 
z ciechanowskich klubów. O sty-
pendium sportowe mogą ubiegać 
się zawodnicy posiadający licen-
cję polskiego związku sportowe-
go w konkurencjach sportowych 
objętych programem igrzysk 
olimpijskich, reprezentujący 
barwy ciechanowskiego klubu 
sportowego, osiągający wysokie 
wyniki we współzawodnictwie  
w sporcie kwalifikowanym, wy-
pełniający wzorowo obowiązki 
reprezentowanego klubu. Wnio-
ski o stypendium sportowe mogą 
złożyć stowarzyszenia kultury 
fizycznej lub kluby sportowe, 
których siedzibą jest Ciechanów. 
Na IV sesji Rady Miasta, radni 
wprowadzili poprawki w sprawie 
udzielania stypendiów. O stypen-
dium sportowe może się ubiegać 
uczeń lub student w wieku od 12 

Stypendia  
dla sportowców

Zasady przyznawania stypen-
dium sportowego określa szcze-
gółowo Uchwała Rady Miasta w 
Ciechanowie Nr 387/XL/09 
z dnia 26 listopada 2009 roku. 
Dokumenty związane z warun-
kami, zasadami i trybem przy-
znawania, wstrzymywania  
i pozbawiania stypendium spor-
towego znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Cie-
chanów, w Biuletynie Informacji 
Publicznej BIP. 

do 25 lat, wniosek powinien zawie-
rać rekomendację szkoły lub uczel-
ni, a także informację o pobieraniu 
stypendiów z innych źródeł. Sty-
pendia przyznawane są na okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca oraz 
od 1 września do 31 grudnia.
W 2009 roku przyznano 20 stypen-
diów, a w 2010 r. – 27. Ich łączna 
wartość to ponad 104 tys. zł.

P.H.

Partnerzy
Ten poważny problem wymaga współ-
pracy wielu służb, instytucji  
i prywatnych osób. W pomoc rodzi-
nom dotkniętym problemami przemo-
cy zaangażowani są m. in.: Miejskie 
Biuro ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień, MOPS, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna, szpital, szkoły i świetlice 
opiekuńczo-wychowawcze działające 
przy Urzędzie Miasta oraz policja, pro-
kuratura i sąd. 

Dla ofiar przemocy
Funkcjonujące w strukturach Urzędu 
Miasta Biuro ds. RPU planuje zorgani-
zowanie i prowadzenie grupy wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie – bitych, 
zastraszanych, bezradnych kobiet, któ-
re mają problem z poczuciem własnej 
wartości. Udział w grupie stworzy 
możliwość dzielenia się przeżyciami 
i wzajemne wsparcie.

Przeciw przemocy w rodzinie

Dla sprawców
W planach Biura ds. RPU jest także 
utworzenie przy współpracy z Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie grupy 
z zajęciami korekcyjno-edukacyjnymi 
dla sprawców przemocy. Mają do niej 
trafić osoby niekontrolujące agresyw-
nych zachowań, stosujące przemoc wo-
bec najbliższych. Regularne spotkania 
ze specjalistą pomogą zmotywować 
„agresorów” do pracy nad sobą.

Szkoła dla Rodziców
Codzienne kontakty z dziećmi  
i młodzieżą najeżone są sytuacjami, 
wobec których dorośli często czują się 
bezradni. Biuro ds. RPU planuje wró-
cić do wcześniejszej inicjatywy  
– Szkoły dla Rodziców. Ma ona uczyć 
dorosłych lepszego porozumiewania się 
z dziećmi: rozpoznawania, wyrażania 
i akceptowania uczuć, słuchania, mo-
tywowania dziecka do współdziałania 
oraz konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów.                                     

  red.

Grupy wsparcia dla ofiar, zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców, 
szkoła dla rodziców, audycje radiowe poświęcone problematyce przemo-
cy i uzależnień to tylko kilka przykładów metod walki z przemocą w ro-
dzinie w 2011 r. Więcej na ten temat można się dowiedzieć z Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie opracowanego przez Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Uzależnień, uchwalonego podczas styczniowej sesji Rady.
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Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej „STUDIO” prowadzi zapisy 
na  warsztaty zimowe przygotowane 
z myślą o młodych mieszkańcach. 
Uczestnikom wypoczynku placów-
ka proponuje wspaniałą zabawę oraz 
przeżycie niezapomnianej przygo-
dy. Ferie w STUDIO odbywać 
się będą w dwóch panelach: dla 
młodszej młodzieży od 14-18 lu-
tego, a dla starszej od 21-25 lute-
go. W obydwu terminach zajęcia 
poprowadzi wykwalifikowana 
kadra instruktorsko-pedagogicz-
na. Zajęcia rozpoczynać się będą 
o godz. 9.30, a kończyć o 14.30. 
Na zainteresowanych czekać 
będą zajęcia teatralne, plastycz-
ne, muzyczne i taneczne. 
W planach są też wycieczki, po-
kazy fryzur i makijażu, karaoke oraz 
wiele innych atrakcji. Zapisy do 8 lu-
tego pod nr tel. (23) 672 55 04. 
Centrum Kultury i Sztuki proponuje 
zajęcia edukacyjne z zakresu plastyki, 
muzyki, teatru oraz tańca. Zaprasza 
także dzieci i młodzież do kina 
w godz. 10-14. Szczegóły pod nr tel. 
(23) 672 42 96. 

Ferie w mieście nie są nudne

Ciekawe zajęcia przygotowało także 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Ferie 
odbędą się w dwóch turnusach, pierw-
szy od 14 do 18 lutego drugi od 21 
do 25. Od poniedziałku do piątku  
w godz. 9.00-13.00 dzieci i młodzież  
w wieku 7-12 lat będą mogły bez-

płatnie wziąć udział w quizach, 
konkursach, zajęciach plastycznych, 
zabawach ruchowych oraz grach plan-
szowych. Pobyt w muzeum będzie 
okazją do zwiedzenia aktualnych eks-
pozycji.  
W programie przewidziano również 
wyjazd do Gołotczyzny oraz ognisko 
z kiełbaskami. Ilość miejsc jest ograni-

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LUTY

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 13.II godz. 12.00 – Biesiada Poetyc-
ka /Kawiarnia Artystyczna/ 

• 3.II godz. 17.00 – Kabaret Moralnego 
Niepokoju /hala widowiskowo-sporto-
wa przy ul. Kraszewskiego 8/
• 3, 4 i 9.II godz. 8.30-13.00 – spekta-
kle dla dzieci i młodzieży /sala wido-
wiskowa CKiSz/

• 1 i 2.II godz. 8.30-13.00 – lekcje  
w kinie: program edukacyjny dla 
dzieci i młodzieży /sala widowiskowa 
CKiSz/
• 14-18 i 21-25.II – kino ferie: o godz. 
12.00 – film dla dzieci, o godz. 14.00 
– film dla młodzieży /sala widowisko-
wa CKiSz/
• W lutym na ekran Kina „Łydynia” wcho-
dzą m.in.: „Weekend”, „Och, Karol 2”.

Spotkania

Teatr

Kino

Wystawy

• 12.II godz. 19.30 – hity ze starej pły-
ty /Kawiarnia Artystyczna/ 
• 19.II godz. 19.00 – Lemon Grass /
Kawiarnia Artystyczna/ 
• 26.II godz. 19.00 – Regionalny Prze-
gląd Kapel Garażowych /Kawiarnia 
Artystyczna/

• do 15.II – malarstwo Zygmunta 
Szczepanowskiego „Obrazy dla przy-
jaciół” /Galeria „C”/
• od 18.II – malarstwo Krzysztofa So-
wińskiego /Galeria „C”/
• II – pejzaże /Galeria „Na Pięterku”/ 
• II – „1920 rok – „Mazowsze Północ-
ne w obronie niepodległości” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• II – „Grunwald: Matejko i współcze-
śni. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

oprac. K.D.

Gala rozśpiewana i roztańczona  
Pod patronatem starosty cie-
chanowskiego 22 stycznia w sali 
widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Sztuki po raz 21. odbył się 
koncert galowy. 

Nauka, zabawa i sport – takie atrakcje na zimowe ferie w Ciechanowie przygotowali organizatorzy. 
Dzieci i młodzież mają szansę się przekonać, że pobyt w mieście wcale nie musi być gorszy od wyjazdu 
w góry. Jak co roku z myślą o nich placówki oświatowe, kulturalne oraz kluby i organizacje sportowe 
przygotowały ofertę spędzenia wolnego czasu. Oto niektóre z nich.

czona. Zapisów można dokonać pod 
nr. tel. (23) 672 55 87 lub osobiście 
w budynku muzeum. Miejska Biblio-
teka Publiczna oferuje gry stolikowe, 
wycinanki, wyklejanki, rysowanie, 
gry planszowe oraz puzzle. Specjalną 
atrakcją będą konkursy plastyczne: 

„Dokarmiajmy zimą ptaki”, „Do-
karmiajmy zimą zwierzęta leśne” 
oraz „Portret Justyny Kowalczyk 
lub Adama Małysza”. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji odda-
je do dyspozycji lodowisko, któ-
re jest czynne każdego dnia 
w godz. 9.00-21.00.  
W okresie ferii uczniowie ciecha-
nowskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych od godz. 9.00 
do 13.00, za okazaniem legity-
macji będą mieli bezpłatny wstęp 

na taflę. W pozostałych przypadkach 
bilet kosztuje 5,10 zł (normalny) 
i 2,60 zł (ulgowy), karnety: 20,20 zł, 
40,50 zł i 81 zł. Wypożyczenie łyżew 
– 6,10 zł za godzinę. MOSiR oferuje 
również korzystanie z krytej pły-
walni, która jest dostępna od godz. 
6.00-22.00.

P.H.

29 grudnia Muzeum Szlachty Mazowieckiej zorga-
nizowało koncert noworoczny, w którym wystąpili 
znakomici soliści: Dominika Inglot (sopran), Maciej 
Drużkowski (baryton) i Joanna Błażej-Łukasik (for-
tepian). Przybyli goście usłyszeli popularne pieśni 
z operetek i musicali, m.in. „Kiedy skrzypki grają”, 
„Miłość to niebo na ziemi”, „Wesoła wdówka”, 
„Duet kotów”, „Aria ze śmiechem”, „Usta milczą, 
dusza śpiewa”. Artyści zaśpiewali też kilka najpięk-
niejszych polskich kolęd. Po lampce wina dyrektor 
muzeum Hanna Długoszewska-Nadratowska złożyła 
wszystkim świąteczne życzenia. 

K.D.

Arie i kolędy w muzeum

W gronie występujących znaleźli 
się: Teatr Ognia „Widmo” z Glino-
jecka, Ludowy Zespół Artystyczny 
„Ciechanów”, Rewia Dziecięca, Ze-
spół Tańca Nowoczesnego „Funny”, 
Wojciech Gęsicki, Lemon Grass oraz 

utalentowane lau-
reatki konkursów 
wokalnych: Klau-
dia Szynkiewicz 
Alicja Markiewicz 
i Martyna Bens. 
Program drugiej 
części wypełnił 
dowcipny mono-
log warszawskiego 
aktora Emiliana 
Kamińskiego. 
W przerwie w Ga-
lerii „C” otwarto 
wystawę niedawno 

zmarłego artysty Zygmunta Szcze-
pankowskiego. Jego „Obrazy dla 
przyjaciół” potwierdziły, że odszedł 
człowiek wrażliwy i tragiczny. Cie-
chanowscy dziennikarze tradycyjnie 
kwestowali na fundusz „Sztuka Mło-
dych”. Zebrana 
kwota – 3940 zł 
zostanie przezna-
czona na stroje dla 
zespołów dziecię-
cych działających 
w CKiSz. Bank 
Spółdzielczy 
w Ciechanowie 
otrzymał nagro-
dę za finansowe 
wspieranie przed-
sięwzięć kultural-
nych. 

K.D.
Rewia Dziecięca Lemon Grass



– Po 7 latach postanowiliśmy 
powitać Nowy Rok razem  
z mieszkańcami. Doskonalą 
okazją była zakończona rewita-
lizacja ratusza – mówi prezy-

dent Waldemar Wardziński. Im-
preza przebiegła bez przykrych 
incydentów. Nad bezpieczeń-
stwem sylwestrowiczów czuwa-
ło 47. ochroniarzy oraz kilkunastu 
funkcjonariuszy policji 
i straży miejskiej. Szampański na-
strój podsycało wspólne odliczanie 
czasu. O północy zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz oraz przewodni-
czący Rady Miasta Mariusz Stawic-

www.umciechanow.pl

ylwester pod gołym niebem

Cytat miesiąca 
Styczniowa Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Rad-
ni dyskutują o uprzątaniu śniegu. Zenon Stańczak: – Pamiętamy podob-
ną zimę sprzed 30 lat. Wtedy każdy łapał za łopatę i sam odśnieżał. Teraz 
każdy łapie – ale za komórkę – i wydzwania, żeby mu natychmiast śnieg 
usunąć.

2,5 tysiąca osób bawiło na zabawie sylwestrowej, zorgani-
zowanej przez Urząd Miasta.  31 grudnia przybyłych na 

Plac Jana Pawła II do tańca porwały zespoły Avanti i Stardance. 

arbara Bielasta  

Laureatka jest rodowitą ciechano-
wianką. Od początku związana 
z bibliotekarstwem: najpierw z Bi-
blioteką Wojewódzką,  później Po-
wiatową Biblioteką Publiczną, gdzie 
kieruje Działem Informacyjno-Bi-
bliograficznym i Wiedzy  

– To był niezwykły koncert. Zachwy-
cające głosy, piękne stroje i nie-
zrównane komentarze gospodarze 
Bogusława Kczyńskiego – powie-
działa Ewa Gładysz. Gośćmi znanego 
z telewizji popularyzatora muzyki 
poważnej byli soliści: Małgorzata 

iechanowianie znów byli hojni 

Pokaz sztucznych ogni

Barbara Bielasta

Mieszkańcy złożyli sobie życzenia

oncertowy Nowy Rok 
– Coś wspaniałego. Miłe doznania. Bardzo mi się podobało. 
Jestem zachwycona – to najczęstsze reakcje publiczności 

po koncercie noworocznym, który odbył się 2 stycznia w hali spor-
towo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego 8.   

Długosz (sopran), 
Rafał Bartmiński 
(tenor) oraz Adam 
Szerszeń (baryton). 
Artystom towa-
rzyszyła Toruńska 
Orkiestra Symfo-
niczna pod dyrekcją 
Piotra Sułkowskie-
go. W repertuarze 
koncertu, który 
wysłuchało około 
1000 osób znalazły 
się najpiękniejsze 
pieśni i arie z oper, 
operetek oraz musi-

cali. Nie obyło się bez bisów i owacji 
na stojąco. Prawie 3-godzinny występ 
zakończyła publiczność, która w po-
dziękowaniu zaśpiewała B. Kaczyń-
skiemu życzliwe „Sto lat”. Nowo-
roczny koncert, który zorganizował 
jak zwykle Urząd Miasta.
                                                   K.D.     

9 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
Podczas 19. finału zebrano 63 mln zł w całej Polsce, w Ciechanowie 
– prawie 60 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzę-
tu specjalistycznego dla oddziałów urologii i nefrologii dziecięcej. 

22 stycznia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej po raz 33. wręczo-
no nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego, przyznawaną przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Nagrodą 
za 2010 rok kapituła uhonorowała regionalistkę Barbarę Biela-
stą. W ceremonii uczestniczyły władze miasta.

o Regionie. Od wielu lat gromadzi 
druki związane z miastem i ziemią 
ciechanowską. Pod jej redakcją wy-
dano sześć tomów „Bibliografii Wo-
jewództwa Ciechanowskiego”. Jest 
autorką książek „Szulmierz  
i okolice” oraz „Cyprysińscy na Ma-
zowszu”. Zainicjowała i organizuje 
do dziś cykliczne spotkania  
„Z bibliotecznej półki”, które od 14. 
lat poświęcane są literackim rocz-
nicom i wydarzeniom. Dzięki jej 
zaangażowaniu kalendarz biblio-
tecznych przedsięwzięć wzbogacił 
się o spotkania z dziedziny genealo-
gii, podczas których pomoc i wiedzę 
mogą uzyskać osoby szukające swo-
ich korzeni. Jest członkiem Zarządu 
Okręgu Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich oraz Ciechanowskiego 
Towarzystwa Naukowego.                                       

K.D.

ki złożyli mieszkańcom życzenia 
i wznieśli noworoczny toast. Po wi-
dowiskowych fajerwerkach wystąpił 
włoski artysta Roberto Zuccaro.  Im-
prezę z werwą poprowadził Walde-
mar Nowakowski ze Stowarzyszenia 
Psychoart.     

 K.D.

W naszym mieście kwestowało 360 wolontariuszy. Ich pra-
cę koordynował sztab kierowany przez Ninę Rykowską. Na 
parkingu przed siedzibą Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STUDIO przy ul. Pułtuskiej 20a wystąpi-
li m.in.: Black Sun, Indeed, DJ Domass, DJ 
Inflow oraz europejska gwiazda Danzel (na 
zdjęciu). Pochodzący z Belgii artysta zaśpiewał 
popularne w Polsce swoje największe przeboje 
takie jak „Pump It Up”, „Clap Your Hands”, 
„My Arms Keep Missing You” czy „You 
Spin Me Round”. Publiczność usłyszała 
także utwory z nie wydanej jeszcze płyty. 
Koncert wspierający WOŚP, zorganizowa-
ny przez CKiSz i Stowarzyszenie Psychoart, odbył się 
również w Kawiarni Artystycznej. Tu zagrali: Fadead, Syn-
drom Kreata, The Without, Violent Creed i Demobil Blues. 
Wieczorem puszczone zostało nietypowe światełko do 
nieba – w górę poszło 200 białych balonów 
z logo Ciechanowa. Oprócz koncertów przez cały dzień 
prowadzone były kwesty i aukcje. Nad bezpieczeństwem 
wolontariuszy zbierających pieniądze do puszek czuwali 
strażnicy miejscy, którzy częstowali kwestujących gorą-
cą czekoladą i herbatą.                                            

K.D. 
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