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To już 
20. finał 
8 stycznia po raz 20. zagra 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W całej Polsce wolonta-
riusze będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu 
specjalistycznego do ratowania życia wcześnia-
ków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężar-
nych chorujących na cukrzycę. Kwesty  
i występy prowadzone będą też w Ciechanowie. 
Finał odbędzie się na Pl. Jana Pawła II. Zagrają 
m.in.: Bad Hamsters, Brenda Walsh, Transse-
xdisco. Start o godz. 16.00. Sztab WOŚP bę-
dzie mieścić się  w siedzibie Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” przy ul. 
Pułtuskiej 20a. W Kawiarni Artystycznej  
w koncercie zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Psychoart oraz Powiatowe Centrum 
Kultury i Sztuki zagrają: T.O.B., 8Ball, Steel 
Habit i Haste.

W obliczu kryzysu finansowego od 1 stycznia 2012 
roku wzrosną lokalne podatki i opłaty stanowiące 
dochód gminy. Uchwalone podwyżki są szczegól-
nie ważne dla dobrego funkcjonowania samorządu. 
Od tego, ile mieszkańcy wpłacą do miejskiej kasy 
zależy poziom wydatków na ich potrzeby. Podatki 
nie były podnoszone od 3 lat. Teraz stało się to ko-
nieczne. O średnio 4,6 % wzrosną stawki podatku 

31 grudnia Prezydent Miasta Ciechanów 
zaprasza na Plac Jana Pawła II, na sylwester 
ze sztucznymi ogniami i pokazem świateł 
laserowych. Zabawa rozpocznie się o godz. 
22.00 i potrwa do 2.00 w nocy. Przybyłych 
porwie do tańca zespół ABBA SHOW. Usły-
szymy covery ABBY i Boney M. Występy 
uatrakcyjnią „latające myszy”. Będą też tań-
ce hinduskie.

W projekcie przyszłorocznego budżetu wydatki 
oszacowano na ponad 151 mln zł, z czego po-
kaźną część stanowią nakłady na oświatę  
–  ponad 41,3 mln (27,33% całego budże-
tu). Subwencja oświatowa, jaka wpływa do 
miejskiej kasy od lat nie pokrywa wszystkich 
wydatków. Resztę – w tym ponad 2 mln zł na 
dotacje dla niepublicznych placówek oświato-
wych – musi wyasygnować nasz budżet.  
W 2007 r. miasto dokładało do oświaty  
10,1 mln zł, w tym roku już 15,6 mln zł. 
 – Musimy szukać nowych rozwiązań, aby nie 
zwiększać tych wydatków, bo nie mamy już pola 
manewru – zwraca uwagę zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski. W 2012 r. miasto będzie 
musiało dołożyć do oświaty aż 17 mln zł.  
– Mieszkańcy uważają, że na to państwo daje. 
Państwo tych pieniędzy daje za mało – podkre-
śla zastępca prezydenta Ewa Gładysz. – Można 
sobie wyobrazić, ile pożądanych przez miesz-
kańców dróg można byłoby wykonać za choćby 
połowę tej kwoty.                                         E.B.

W 2012 r. miasto 
musi dołożyć do 
oświaty aż 17 mln zł

Nowe stawki podatków
od nieruchomości i środków transportu. Mimo, że 
gmina znacząco obniżyła cenę skupu żyta, podatek 
rolny wzrośnie o około 11%. Z uwagi na wysoką 
cenę drewna, ogłoszoną przez nadleśnictwo, poda-
tek leśny wzrośnie o 20,7 %. 2 zł więcej wyniesie 
opłata za posiadanie psa.                                    K.D.

Pełna lista stawek podatków i opłat w 2012 
znajduje się na str. 8.

ZWiK dostanie do 58 mln złotych z UE
ZWiK otrzyma do 58-milionów dofinansowania z Unii Europejskiej dla projektu „Moder-
nizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap”. 
Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została pod-
pisana 3 listopada. Dzięki temu ambitny zamysł budowy przeszło 31 km sieci i przebudowy 
oczyszczalni będzie mógł być w całości zrealizowany do końca maja 2015 roku. 

Miasto czekało na tę dobrą wiado-
mość od 2 lat. Inwestycja Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji obejmuje 
zasięgiem znaczną część Ciechano-
wa, a pod względem kosztów można 
ją porównywać tylko z budową miej-
skiej pętli. Na szczęście spółka po-
zyskała część środków na to zadanie 
z unijnego Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko. Dzia-
łanie1.1”.
Część zadań, wchodzących w skład 
całej wartej ponad 137 mln zł in-
westycji, została już wykonana. Od 
2008 r. spółka wydała na nie prawie 
29 mln zł. W ramach unijnego dofi-
nansowania ZWiK odzyska nakłady, 
które już poniósł. – To są koszty 
kwalifikowane – potwierdza prezes 
spółki Andrzej Bola. 

E.B. 

Uroczyste podpisanie umowy. Od lewej: prezes ZWiK A. Bola, zastępca
prezesa NFOŚiGW M. Skucha i wiceprezes ZWiK J. Jelonkiewicz
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Młodzież recytowała poezję 
romantyczną 
25 listopada w Powiatowym Centrum Kultury  
i Sztuki odbył się X Konkurs Recytatorski „Poezji 
Romantycznej”, w którym udział wzięli uczniowie 
szkół gimnazjalnych i średnich. Nagrody i wyróż-
nienia przyznało jury pod przewodnictwem Moniki 
Zbyszyńskiej. Wśród ciechanowian w kategorii recy-
tacja I miejsce zajęła Monika Stojak (Gimnazjum  
Nr 1), a II – Kinga Szpojankowska (Gimnazjum  
Nr 3). Nagrodą aktorską wyróżniono Aleksandrę 
Rykowską (Gimnazjum Nr 2). W kategorii zespołu 
teatralnego tryumfowali uczniowie Gimnazjum Nr 2. 

Miasto w świątecznej odsłonie 
Na nowym Placu Jana Pawła II i nad ulicami  
w centrum miasta zawisły świąteczne ozdoby.  
Na zlecenie Urzędu Miasta zawiesili je pracowni-
cy Zakładu Energetycznego. Świetlne dekoracje 
sprawiają, że miasto wygląda odświętnie i – mimo 

braku śniegu – zimowo. Marzyłoby się jeszcze 
więcej błyszczących „ubranek” na latarniach, ale… 
– Należy pamiętać o niemałych kosztach, jakie 
wiążą się z montażem, demontażem, przeglądem 
oraz całorocznym przechowywaniem ozdób. Koszt 
tych usług to blisko 30 tys. zł – mówi Aleksander 
Kaluszkiewicz z Inżynierii Miejskiej.             

14 medali dla Matsogi 
14 medali w tym: 2 złote, 6 srebrnych i 6 brązo-
wych – to dorobek zawodników LKS Matsogi 
wywalczony na Mistrzostwach Mazowsza w Ta-
ekwon-do ITF w Jabłonnej. W zawodach, które od-
były się 3 grudnia, wystartowało 24. ciechanowian. 
W kategorii młodzików złoto zdobyły: Zuzanna 
Ząbczyk (techniki specjalne) i Emilia Rasińska 
(układy formalne do 8 kup). Z. Ząbczyk uzyskała 
też srebrny medal za układy formalne  powyżej  
6 kup. Kolejne srebrne medale w różnych przedzia-
łach wiekowych stały się zasługą: Kacpra Zabczyka 
(techniki specjalne), Macieja Morawskiego (wal-
ki do 60 kg) oraz Wojciecha Purzyckiego (układy 
powyżej 6 kup, techniki specjalne i walki powy-
żej 70 kg). Brązowe medale przypadły Mikołajowi 
Rogozińskiemu (układy formalne do 8 kup), Emilii 
Rasinskiej (techniki specjalne), Marlenie Janickiej 
(techniki specjalne), Karolinie Krysztofiak (układy 
formalne  do 8 kup), Klaudii Banachowicz (układy 
formalne młodziczek do 8 kup) i Aleksandrze Olsz-
tyn (układy formalne powyżej 6 kup). 

Przedszkolaki  
i rodzice robią bombki
Okres przedświąteczny to doskonały czas do wspól-
nych zabaw i prac związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Nauczycielki z grupy SKRZATY  
w Miejskim Przedszkolu Nr 5 Małgorzata Koniec-
kiewicz i Ewelina Gulczyńska 1 grudnia zorgani-
zowały warsztaty plastyczne dla dzieci z udziałem 
rodziców pt.: „Ozdoby bożonarodzeniowe”. Połą-
czenie wspólnych sił dzieci, rodziców i nauczycieli 

zaowocowało wspaniałymi wytworami w postaci 
bombek, choinek, łańcuszków. Było to ciekawe do-
świadczenie zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. 
Ozdoby zawisną na przedszkolnej choince i na ko-
rytarzu przedszkola. 

Chór „Victoria”  wystąpił  
w Zalesiu Dolnym

Od dziesięciu lat parafia NMP Wspomożenia 
Wiernych w Zalesiu Dolnym organizuje Spotka-
nia Chóralne, których patronką jest św. Cecylia. 
Od czterech lat bierze w nich udział ciechanow-
ski chór „Victoria” z parafii farnej, pod dyr. 
Dominika Molewskiego. W przeglądzie wzięło 
udział 17 chórów, wśród których ciechanowski 
chór wyróżniał się nie tylko ilością śpiewaków, 
ale również wysokim poziomem artystycznym. 
Chór zaśpiewał utwory W. A. Mozarta oraz 
D. Borniańskiego. Dużym przeżyciem estetycz-
nym było wykonanie pieśni ks. J. Żukowskiego 
– „Bogurodzico Dziewico”. Zespołowi towa-
rzyszyli zastępca prezydenta Ciechanowa Ewa 
Gładysz i ks. kanonik, proboszcz Fary Zbigniew 
Adamkowski. 

Przegląd Piosenki  
Turystycznej
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk Młodzieżowych 5 grudnia zorganizował  
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki XIII 
Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej.  
W konkursie zaprezentowały się dzieci i młodzież 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Po wysłuchaniu 28 występów  
w kategorii „solista” i „zespół” jury wyłoniło 
zwycięzców. Wśród solistów pierw-
sze nagrody wyśpiewali: Konstan-
cja Molewska (Szkoła Podstawowa  
Nr 7 w Ciechanowie), Kacper 
Molewski (Gimnazjum Nr 4 w 
Ciechanowie) i Monika Bieńkow-
ska (IV Liceum Ogólnokształcące 
w Ciechanowie). Wśród zespołów 
tryumfowali: „Dwójeczki” (Szkoła 
Podstawowa Nr 2 w Płońsku), „La 
Ti Do” (Gimnazjum Nr 4 w Ciecha-
nowie) i Zespół Wokalno-Instru-
mentalny (Zespól Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Żurominie). Nagrodę 
Grand Prix za najlepszą prezentację 
otrzymał zespół „La Ti Do”. Na-
grody dla uczestników przeglądu 
ufundował Prezydent Miasta Cie-
chanów. 
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Autobusy w święta i Nowy Rok
24.XII – linia „0” kursuje cały dzień zgodnie z so-
botnim rozkładem jazdy, pozostałe linie kursują 
zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy do godz. 19.00; 
25.XII – linie „0”, „3” i „4” kursują według rozkła-
du świątecznego, linie „1”, „2”, „5”, „6”, „8” i „13” 
kursują według rozkładu świątecznego do godz. 
14.30; 26.XII – komunikacja miejska kursuje we-
dług świątecznego rozkładu jazdy; 31.XII – linia „0” 
kursuje cały dzień zgodnie z sobotnim rozkładem 
jazdy, pozostałe linie kursują zgodnie z sobotnim 
rozkładem jazdy do godz. 20.30.
1.I – linie „0”, „2”, „3” i „4” kursują według świą-
tecznego rozkładu jazdy, pozostałe linie nie kursują.

O PRL bez cenzury 
„Fotografie bez cenzury 1976-1989” to tytuł naj-
nowszej wystawy Galerii „C”. Ekspozycja, która 
pojawiła się dzięki współpracy z  warszawskim od-
działem IPN została otwarta 16 grudnia. Tematem 
wiodącym jest fotografia „niezależna”, dokumen-
tująca rzeczywistość PRL w opozycji do fotografii 
„oficjalnej”. Podczas wernisażu prelekcję na temat 
stanu wojennego, wprowadzonego w Polsce 30 lat 
temu, wygłosił historyk IPN. Program wzbogaciła 
promocja książki Teresy Kaczorowskiej „Dwunastu 
na Trzynastego”. 

Chór „Victoria” z parafii św. Józefa
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Ciechanowskie 
firmy inwestują
24 listopada Rada Miasta wyraziła 
zgodę na objęcie statusem Warmiń-
sko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej 
czterech nieruchomości przy ul. Ty-
siąclecia. Działki są własnością Metal-
techu i achtelu.

Strefa Ekonomiczna to przestrzeń, w obrębie 
której firmy inwestujące i tworzące nowe 
miejsca pracy mogą korzystać z istotnych 
przywilejów. Są to głównie ulgi w podat-
ku dochodowym. Decyzję o ustanowieniu 
specjalnej strefy ekonomicznej w formie 
rozporządzenia wydaje Rada Ministrów. 
Konieczna jest do tego zgoda lokalnego 
samorządu. Cztery lata temu Rada Miasta 
pojęła podobną decyzję w sprawie zgody na 
objęcie statusem specjalnej strefy nierucho-
mości Wydawnictwa Bauer, które planowało 
znaczną rozbudowę i zwiększenie zatrudnie-
nia.                                                             red.

W Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie, przy współpracy  
z Zakładem Obsługi Szkół i Przedszkoli od 1 września tego roku do 
30 czerwca 2012 r. realizowany jest projekt  „Tacy sami”, skierowa-
ny jest do 60 niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej  
Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 4. Dzięki unijnemu wsparciu (526,2 tys. zł) 
w zespole szkół przy ul. Czarnieckiego zostanie przeprowadzonych 
3750 godzin dodatkowych zajęć.

„Tacy sami”

Projekt oznacza 2400 godzin zajęć wyrównaw-
czych z języka polskiego i matematyki, prowa-
dzonych są w małych 3-osobowych grupach, 
dwie godziny w tygodniu przez 30 tygodni roku 
szkolnego. Z kolei liczba uczestników zajęć spe-
cjalistycznych uzależniona jest od specyfiki da-
nej terapii i nie może przekraczać 5 osób. Zajęcia 
z terapii sensorycznej (system ćwiczeń, które 
mają nauczyć mózg właściwego reagowania na 
bodźce zewnętrzne) mogą być prowadzone tylko 
indywidualnie. – Do tej terapii zakwalifikowa-
nych zostało 5 uczniów. Z każdym z nich specja-
lista pracuje dwie godziny tygodniowo przez  
30 tygodni, co oznacza łącznie 300 godzin zajęć  
– mówi Ewa Pozaroszczyk, dyrektorka MZS  
Nr 2. – Terapia EEG (działa poprzez pracę na 
falach mózgowych; formą treningową jest gra 
komputerowa, poprzez którą pacjent wpływa na 
wzrost aktywności procesów myślowych – red.) 

prowadzona jest indywi-
dualnie przez godzinę ty-
godniowo dla 10 uczniów 
przez cały czas trwania 
projektu. Kolejnych 10 
uczniów ma zajęcia z logo-
pedą, również po 1 godzinie 
tygodniowo, a pięć 3-oso-
bowych grup uczestniczy  
w terapii zajęciowej w wymiarze 1 godziny tygo-
dniowo. Mamy też zajęcia terapeutyczne metodą 
Tomatisa (ponowne „wyuczenie” zdolności słu-
chania – red.) w łącznej liczbie 240 godzin oraz 
trening inteligencji emocjonalnej w wymiarze  
60 godzin – wylicza E. Pozaroszczyk.
Przewidziano też 70 godzin konsultacji z rodzi-
cami, a na zakończenie zajęć wycieczkę, która 
ma służyć integracji grupy oraz wykorzystaniu 
w praktyce zdobytych umiejętności społecznych. 

Powstanie wystawa prac plastycznych, promująca 
twórczość dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz kalendarz, ilustrowany pracami podopiecz-
nych. Na potrzeby projektu zakupiono sporo 
sprzętu: laptop, rzutnik, tablicę interaktywną, 
specjalistyczne słuchawki do prowadzenia terapii 
Tomatisa oraz programy multimedialne do pro-
wadzenia zajęć wyrównawczych i terapii specja-
listycznych.

E.B.

Nieruchomość firmy Metaltech

Zzastępca prezydenta Cezary Chodkowski podziękował wolontariu-
szom za bezinteresowną pracę

5 grudnia, w Międzynarodowym Dniu 
Wolontariatu, w Ciechanowskim Ośrodku 
Edukacji Kulturalnej „Studio” spotkali 
się ochotnicy, którzy na co dzień działają 
pod egidą MOPS, Kolegium Nauczyciel-
skiego, Medycznej Szkoły Policealnej, 
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobro-
czynności, Fundacji „Bank Żywności”. 
Byli motocykliści z Wolnego Wydechu, 
czyli Mikołaje na motocyklach i wolonta-
riusze organizujący „Szlachetną Paczkę”. 
Wielu z nich pracuje na rzecz Świątecz-
nych (Wielkanocnej i Bożonarodzenio-
wej) Zbiórek Żywności, akcji: Podziel się 
Posiłkiem, Góra Grosza, Strajk Żywności, 
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. – Wolontariusz musi być dyskretny, 
cierpliwy, nie wysuwać się na pierwszy 
plan. Musi pamiętać, że najważniejszy jest człowiek, 
któremu pomaga – tak o powinnościach wolontariu-

Bohaterowie drugiego planu
Wolontariusze dają innym to, co najcenniejsze – swój wolny czas. Pomagają dzieciom od-
rabiać lekcje, starszym czy niepełnosprawnym zrobią zakupy, zawiozą do lekarza,  organi-
zują choinki, festyny, zbiórki żywności i pieniędzy. Z każdym rokiem w naszym mieście po-
większają się ich szeregi. Gala Wolontariatu była okazją, żeby przypomnieć o osiągnięciach 
wolontariuszy w mijającym roku i podziękować za serce, jakie okazują ludziom  
w potrzebie.

szy mówiła Irena Geryszewska, która – sama już na 
emeryturze – od 8 lat poświęca się pracy ze starszymi 

osobami. Wolontariusze 
usłyszeli słowa uznania 
od gości, m.in. zastępcy 
prezydenta Ciechano-
wa Cezarego Chodkow-
skiego oraz wicestarosty 
Andrzeja Pawłowskiego. 
Z etiudą „Jest nadzieja” 
wystąpił dla nich dzia-
łający w „Studio” Teatr 
Moment, zagrali też mali 
akordeoniści  
z ciechanowskiej Szkoły 
Muzycznej.

E.B.
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W ratuszu na zaproszenie przewodniczącego Rady 
Miasta Mariusza Stawickiego z władzami miasta 
spotkali się przedstawiciele zarządów ciechanow-
skich osiedli. Chwalili stałą współpracę z Urzędem 
Miasta oraz przedszkolami i szkołami, podległy-
mi miejskiemu samorządowi. Narzekali za to, że 
mieszkańcy niezbyt 
chętnie angażują się 
w życie swoich osie-
dli. Większość zgła-
szanych problemów 
była wspólna dla 
wszystkich dzielnic 
miasta. Mówiono o 
zakłócaniu porządku 
w pobliżu całodo-
bowych sklepów 
sprzedających alko-
hol (przewodniczą-
cy postulują, żeby 
rozważyć tę kwestię 
w skali całego mia-
sta), właścicielach 
psów, którzy nie 
sprzątają po pupi-
lach,  potrzebie bu-
dowania małych placyków zabaw dla najmłodszych 
dzieci (nowe, większe place zabaw oceniono bar-
dzo dobrze). Przewodniczący zgłaszali też jezdnie 
i chodniki do remontu, miejsca, w których warto 
byłoby posadzić zieleń. Brakuje im wspólnego dla 

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XIII sesji 
30 listopada 2011 r.

Nr 163/XIII/2011 w sprawie zbycia nierucho-
mości w drodze bezprzetargowej.
Nr 164/XIII/2011 w sprawie zbycia nierucho-
mości w drodze przetargu. 
Nr 165/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 166/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na 
rzecz najemców, samodzielnych lokali miesz-
kalnych położonych w Ciechanowie w budyn-
kach przy ulicach: Powstańców Wielkopol-
skich 13, Sierakowskiego 9, Pułtuska 12.
Nr 167/XIII/2011 w sprawie uchwalenia rocz-
nego programu współpracy Samorządu Miasta 
Ciechanów z podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego.
Nr 168/XIII/2011 w sprawie zatwierdzenia ta-
ryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr 169/XIII/2011 w sprawie ustalenia dzien-
nych stawek opłaty targowej.
Nr 170/XIII/2011 w sprawie opłaty za korzy-
stanie  z mienia komunalnego na Targowisku 
Miejskim w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 
i na Bazarze osiedlowym BLOKI w Ciechano-
wie przy ul. Henryka Sienkiewicza 77.
Nr 171/XIII/2011 w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości.
Nr 172/XIII/2011 w sprawie obniżenia ceny 
skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczania 
podatku rolnego.
Nr 173/XIII/2011 w sprawie określenia wy-
sokości stawek podatku od środków transpor-
towych.
Nr 174/XIII/2011 w sprawie opłaty od posia-
dania psów.
Nr 175/XIII/2011 w sprawie określenia wzo-
rów formularzy informacji i deklaracji podat-
kowych.
Nr 176/XIII/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomo-
ści położonych na terenie miasta Ciechanów.
Nr 177/XIII/2011 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2011. 
Nr 178/XIII/2011 w sprawie zmian w składzie 
rady Programowej Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów.
Nr 179/XIII/2011 w sprawie udzielenia  
pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy  
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  
w Warszawie.

Pełna treść uchwał 
znajduje się na stronie internetowej  
Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych
Tomasz Kałużyński ponownie poruszył temat wy-
rażenia przez miejski samorząd uznania dla PWSZ 
w 10 rocznicę istnienia uczelni. Zapytał też o opinię 
władz miasta w sprawie nowej koncepcji drugie-
go szczebla podziału terytorialnego, jaka pojawiła 
się w projekcie strategii „Sprawne państwo 2011-
2020”, przesłanym do zaopiniowania samorządom. 

Krzysztof łyziński zapytał, jaką wiedzę ma gmina 
na temat budynków po jednostce wojskowej.

Elżbieta Latko postulowała poprawę warunków 
pracy na targowisku przy ul. Płońskiej (w tym ko-
rzystania z WC) oraz lepsze oświetlenie tego terenu.

Dariusz Węcławski chciał się dowiedzieć, czy  
w ratuszu odbyło się spotkanie z proboszczem para-
fii pw. Matki Bożej Fatimskiej w sprawie przyszłej 
drogi łączącej ul. Kolbego z Czarnieckiego i jakie 
są dalsze losy tego przedsięwzięcia. Poprosił też or-
ganizatorów spotkania dotyczącego ekranów na ul. 
Przytorowej, żeby zapraszali radnych na takie spo-

tkania. Radny zapytał, czy projekt PKP był konsul-
towany z samorządem lub mieszkańcami. Przypo-
mniał też o wymianie żarówek na ul. Ceramicznej.

andrzej Bayer zgłosił prośbę o możliwość rozpa-
trzenia sukcesywnego instalowania oświetlenia na 
cmentarzu komunalnym. Interpelował też w spra-
wie jak najszybszego uruchomienia przejścia pod-
ziemnego na ul. Towarową. 

Mariusz Stawicki poruszył temat inwestorów, któ-
rzy próbują na terenie gminy wiejskiej Ciechanów 
zbudować fermy wiatrowe. W obliczu doniesień  
o szkodliwym wpływie hałasu generowanego przez 
wiatraki oraz niekorzystnym wpływie dla ptactwa 
przewodniczący chciał się dowiedzieć, w jakiej od-
ległości od granic miasta będą one usytuowane, czy 
nie staną się problemem dla mieszkańców Ciecha-
nowa. M. Stawicki chciałby, żeby samorząd zdobył 
informację na temat podobnych planowanych inwe-
stycji w pobliżu Ciechanowa.

oprac. E.B.

Dotychczasowe opłaty czynszowe obowiązują od 
2008 r. Nie pokrywają już kosztów utrzymania  
i konserwacji mieszkań. Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego poinformowało, że w 2010 r. rozlicze-
nie wpływów z czynszu i wydatków na utrzymanie 
mieszkań zamknęło się wynikiem ujemnym  
w wysokości 1 mln zł. Bezlitosne realia zmuszają 
do regulacji stawek czynszu. Od stycznia maksy-
malna stawka opłat czynszowych (w samodzielnych 
lokalach mieszkalnych, wyposażonych w cen-

Sprostowanie 
W listopadowym numerze Gazety Samo-
rządu Miasta Ciechanów, nr 9/233,  
w artykule „Radosne Święto Niepodległo-
ści” podczas skracania tekstu doszło do 
omyłkowego wycięcia właściwych autorów 
„Roty” – Marii Konopnickiej (słowa) i Fe-
liksa Nowowiejskiego (muzyka). Za błąd 
przepraszamy. 

Przewodniczący o problemach osiedli
wszystkich zarządów miejsca, do którego mogliby 
zaprosić mieszkańców, razem urządzać spotkania. 
Okazuje się, że wspólne przedsięwzięcia mają wie-
lu zwolenników – przewodniczącym podobał się 
miejski Dzień Dziecka i zadeklarowali chęć przyłą-
czenia się do organizacji przyszłorocznej imprezy.

Do wszystkich zagadnień odnieśli się zastępcy pre-
zydenta: Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski oraz 
Krzysztof Matuszewski, komendant Straży Miej-
skiej. Spotkania z przewodniczącymi osiedli orga-
nizowane są dwa razy w roku. 

E.B.

tralne ogrzewanie, ciepłą wodę i gaz) będzie wy-
nosić miesięcznie 3,23 zł za 1 m2 powierzchni 
użytkowej. To o 29 groszy więcej niż do tej pory. 
Najniższa stawka (za mieszkania dzielone z innymi 
lokatorami i o niższym standardzie) wyniesie  
1,85 zł (dotychczas 1,68 zł). Osoby w trudnej sytu-
acji materialnej mogą liczyć na finansową pomoc 
miasta, tzw. dodatek mieszkaniowy. W 2011 r.  
na te dodatki samorząd przeznaczy 2,3, a w 2012  
– 2,7 mln zł.

red.

Od stycznia nowe stawki czynszu
Od nowego roku lokatorzy mieszkań komunalnych i socjalnych zapłacą większy czynsz. 
Maksymalna stawka czynszu wzrośnie o 29 groszy, najniższa o 17 groszy za metr powierzch-
ni użytkowej. Podwyżkę wymusił wzrost kosztów utrzymania i konserwacji mieszkań.  
ale rodzinom w trudnej sytuacji materialnej miasto wypłaci zarazem wyższe dodatki miesz-
kaniowe.
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Oświata to jedno z najważniejszych, a jednocześnie 
najkosztowniejszych zadań samorządu. Zmniejsza 
się liczba uczniów, co oznacza mniejszą subwencję 
oświatową, ale niekoniecznie mniejsze koszty, bo ro-
sną wynagrodzenia nauczycieli. Miejski samorząd za-
pewnia im też dokształcanie – finansuje czesne, kursy 
kwalifikacyjne, szkolenia. Nic dziwnego, że 94% kadry 
ma wykształcenie magisterskie. Aż 69% to nauczyciele 
dyplomowani. Wyższe kwalifikacje oznaczają wyższe 
zarobki. Już ok. 85% wydatków jednostek oświato-
wych stanowią wynagrodzenia pracowników. Rządowa 
subwencja wystarcza na pokrycie 62% wydatków. 
Resztę musi dołożyć samorząd, w tym ponad 2 mln zł 
na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych. 
To również samorząd organizuje pomoc dla ucznia w 
postaci stypendium socjalnego, zasiłku szkolnego, wy-
prawki szkolnej, zakupu podręczników, nagród za wy-
niki w nauce i inne osiągnięcia. Na remonty w placów-
kach oświatowych w 2011r. miasto wydało 558 tys. zł. 
783 tys. zł kosztowała budowa placu zabaw przy MZS 
Nr 2, boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1, 
placu zabaw przy SP Nr 6. – Musimy tak organizować 
funkcjonowanie naszych placówek oświatowych, aby 
nie zwiększać już wydatków z budżetu miasta, bo po 
prostu nie będzie takich możliwości – oświadczył pod-
czas listopadowej sesji Rady Miasta zastępca prezyden-
ta Cezary Chodkowski.

Nie było masowych zwolnień,  
nie zamykamy szkół
– Jak dotąd, sytuacja demograficzna nie odbija się 
drastycznie na funkcjonowaniu naszych placówek 
oświatowych. Nie było masowych zwolnień nauczycie-
li. Nie zamykamy szkół. Możliwe jest to tylko dlatego, 

XIII sesja Rady Miasta – o funkcjonowaniu placówek szkolnych 

Dokładamy 17 milionów do oświaty

XIII sesja Rady Miasta – zatwierdzenie taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

Solidarna zrzutka na kanalizację

Subwencja oświatowa, jaka wpływa do miejskiej kasy pokrywa tylko 62% wydatków. Resztę – aż 38% – musi wyasygnować nasz budżet. 
Podobny problem mają wszystkie samorządy, wiele z nich z tego powodu zamyka część szkół. W ciągu ostatnich 5 lat nakłady na funkcjo-
nowanie ciechanowskiej oświaty wzrosły o 34% – z 30,8 mln zł w 2007 r. do 41,2 mln zł w 2011. W 2007 r.miasto dokładało do oświaty  
10,1 mln zł, w tym roku już 15,6 mln zł. W 2012 będzie to aż 17 mln zł. 

że samorząd corocznie dokłada kilkanaście milionów 
złotych na funkcjonowanie oświaty. Utworzenie zespo-
łów szkół pozwoliło nauczycielom na pracę  
w pełnym wymiarze godzin, tworzone są klasy sporto-
we, w których jest tygodniowo 10 godzin wychowania 
fizycznego, czyli więcej niż pół etatu nauczycielskiego. 
Z pieniędzy samorządu w szkołach zatrudniani są spe-
cjaliści: terapeuci, logopedzi i psycholodzy – wyliczał 
C. Chodkowski. Warto wspomnieć, że w ubiegłym 
roku szkolnym z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
skorzystało ok. 2720 uczniów. Szkoły są dobrze wy-
posażone w środki techniczne, na bieżąco wymienia-
ny jest sprzęt komputerowy. Dzięki pozyskaniu przez 
samorząd funduszy unijnych na zajęcia pozalekcyjne, 
każda ze szkół otrzymała tablicę interaktywną z rzutni-
kiem oraz programy edukacyjne za ponad 100 tys. zł. 

Ubywa uczniów,  
ale przybywa przedszkolaków
W roku szkolnym 2010/2011 do ciechanowskich szkół 
i przedszkoli samorządowych uczęszczało ogółem 
5274 uczniów i wychowanków. W tym roku szkolnym 
w stosunku do ubiegłego w szkołach podstawowych 
jest mniej o 49 uczniów, w gimnazjach o 115. Nato-
miast przybyło przedszkolaków – było 824, jest 832. 
Na koniec września przedszkola samorządowe dyspo-
nowały 18 wolnymi miejscami. W klasach pierwszych 
naukę rozpoczęło 43 sześciolatków. Zwiększyła się 
liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych 
działających przy szkołach podstawowych. Rok temu 
takich oddziałów było 10, w tym już 14. Uczęszcza do 
nich 380 dzieci. W ramach programu „Radosna Szko-
ła” miasto wybudowało już 3 place zabaw przy pod-
stawówkach. – Obecnie do przedszkoli bądź oddziałów 

przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 
100% pięciolatków i 100% sześciolatków, a po wdroże-
niu ustawy obniżającej wiek obowiązku szkolnego zde-
cydowanie zwiększy się liczba wolnych miejsc  
 w przedszkolach – poinformował C. Chodkowski.

Dokładaniem obowiązków można 
dobić samorząd
– Oprócz problemów finansowych mamy także niż de-
mograficzny, który w szkołach podstawowych będzie 
się utrzymywał do 2013 roku, a w gimnazjach  
do 2018 roku – akcentował Przemysław Zdrożny. 
Wspólnie z Adamem Stępkowskim i Pawłem Rab-
czewskim podkreślali też wagę problemów zdrowot-
nych uczniów, z których ponad 50 – 60 % ma zdiagno-
zowane wady wzroku, postawy i inne choroby. Radni 
zgodnie stwierdzili, że szkoły muszą w tej sprawie 
ściśle współdziałać z rodzinami uczniów. 
Adam Stępkowski stwierdził, że wyniki ucznia to nie 
tylko ciężka praca nauczyciela, ale również zdolności, 
wcześniejsze osiągnięcia oraz kapitał kulturowy  
i społeczny. – To, w jakiej rodzinie dziecko się rozwija 
i z jakimi rówieśnikami się zadaje, to styl życia, który 
też przekłada się na wyniki naszej oświaty. Radny za-
znaczył, że nauczyciel powinien być w pełni finanso-
wany przez państwo. – Wtedy gminy złapałyby oddech, 
bo dokładaniem obowiązków można samorząd dobić. 
Przed nami są inwestycje w obszarze drogownictwa, 
kanalizacji itp., a tu jest stawianie na szali – czy roz-
wój edukacji, czy kanalizacji. Ciężko wybierać, niektó-
re samorządy stają przed takim wyzwaniem, u nas tego 
problemu jeszcze nie ma, ale musimy być czujni – mó-
wił Adam Stępkowski.                                                           

          E.B.

ZWiK otrzyma do 58 milionów dofinansowania z UE na budowę przeszło 31 km sieci i przebudowę oczyszczalni ścieków. Ten ogromny pro-
jekt o wartości 138 mln zł wymaga wysokiego wkładu własnego. ZWiK zaciągnął już kredyt pod zastaw udziałów w spółce, ale musi mieć 
większe dochody, by go spłacać. Z tego głównie powodu zarząd spółki przedstawił prezydentowi, a ten Radzie Miasta wyższe taryfy opłat  
za wodę i odprowadzanie ścieków. Na listopadowej sesji za wyższymi taryfami opowiedziało się 18 radnych. Przeciw głosowało 2 radnych PiS.

W ramach unijnego projektu ZWiK za ponad 8 mln zł 
wybudował już 6 km sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Wojska Polskiego, Wazonowej, Zielnej, części 
ulic: Gruduskiej i Przasnyskiej. Za 9 mln zł wykonał 
też sieć kanalizacji sanitarnej na Krubinie. Kanalizacji 
doczekały się: Sońska, Krubińska, Ceramiczna, Żytnia, 
Dobra, Piwna, Wrzosowa, Długa, Krucza, Ludowa, 
Chabrowa, Ptasia i Żurawia. Zaplanowano jeszcze bu-
dowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bielin  
(za 8,5 mln zł), na osiedlu Kwiatowe (ponad 6 mln zł) 
oraz kolektora sanitarnego na odcinku oczyszczalnia 
ścieków – Fabryczna – Sienkiewicza (koszt to  
16,6 mln zł). Najdroższym zadaniem jest budowa sta-
cji termicznej utylizacji osadów ściekowych (ma kosz-
tować 48,4 mln zł). – W 2012 r. zaczniemy budowę 
kanalizacji sanitarnej w ul. Płońskiej. Koszt to  
10,3 mln zł – poinformował na sesji prezes ZWiK An-
drzej Bola.

Jak pomóc spółce
ZWiK zaciągnął kredyt pod zastaw udziałów  
w spółce, ale by go spłacać musi mieć większe docho-
dy. Niektórzy radni na komisjach proponowali, żeby 
miasto dokapitalizowało ZWiK z własnego budżetu. 
– Musiałoby się to odbyć kosztem innych wydatków, 
m.in. inwestycyjnych, których mamy wyjątkowo dużo 
– studziła pomysły zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 
– Nie przypominam sobie, aby dokapitalizowanie któ-
rejkolwiek ze spółek miejskich miało wymiar pienięż-
ny, co innego aport – powiedział Tomasz Kałużyński. 
– Niepodjęcie uchwały powoduje i tak, z mocy prawa, 

wejście nowych zweryfikowanych taryf po upływie  
70 dni od dnia złożenia wniosku. Rola Rady Miasta 
jest tu ograniczona – zauważył radny. Za to Krzysztof 
Łyziński stwierdził, że przedłożony wniosek taryfowy 
jest sprzeczny z przepisami, więc Rada powinna od-
mówić zatwierdzenia nowych stawek. Zapowiedział, 
że radni PiS ich nie zaakceptują. 

3 zł więcej na osobę
Zgodnie z symulacją po podwyżce taryf jednoosobowe 
gospodarstwo zużywające średnio w Ciechanowie  
3 m3 wody na osobę i produkujące 3 m3 ścieków za-
płaci więcej o ok. 3 zł. Dla gospodarstwa czteroosobo-
wego, przy zużyciu 12 m3 koszty podwyżki wyniosą 
12 zł. – Ciechanów jest na 205 miejscu w kraju, jeśli 
chodzi o ceny wody. Po podwyżkach awansujemy na 
pozycję 161, pod warunkiem, że miejscowości, które są 
wyżej nie podniosą opłat, a prawdopodobnie podniosą. 
Pod podwyżkach cena będzie u nas wynosiła 6,93 zł,  
a średnia cena w kraju już teraz wynosi 8,20 zł – pod-
kreślał przewodniczący Mariusz Stawicki. Ewa Gła-
dysz przypomniała, że opłaty za wodę, ścieki i ciepło 
miasto dofinansowuje rodzinom w potrzebie poprzez 
dodatki mieszkaniowe. – Rocznie wypłacamy ich ok. 
14 tys. sztuk, ok. 2 tys. rodzin jest objętych tym syste-
mem. Średni dodatek za rok ubiegły wyniósł 170 zł,  
są i dodatki po 500 czy 700 zł, w zależności od kondy-
cji rodziny. Przy większych opłatach dodatki automa-
tycznie też będą wyższe – zapowiedziała E. Gładysz.

Inwestować, czy potem płacić kary
Ewa Gładysz przypomniała dyrektywę UE, która na-

kłada na samorządy obowiązek podłączenia  
w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2015 r. 
do sieci kanalizacji zbiorczej 95 % mieszkańców.  
– Nie mamy jeszcze kanalizacji na Bielinie, os. Kwia-
towe, nie ma utylizacji osadów ściekowych, głównego 
kolektora oczyszczalni do ul. Sienkiewicza, kanalizacji 
w ul. Płońskiej. ZWiK podpisując umowę i realizując 
cały projekt umożliwi gminie wywiązanie się z tych 
obowiązków – powiedziała E. Gładysz. Wyraziła prze-
konanie, że ci, którzy już korzystają z dobrodziejstw 
kanalizacji będą przynajmniej częściowo finansować 
budowę sieci dla tych, którzy niecierpliwie na nią cze-
kają. – Czy te osoby, które kilkanaście lat nie mając 
kolektorów sanitarnych, płacąc za wodociągi, wywo-
żąc beczkowozami nieczystości i partycypując  
w kosztach inwestycyjnych w innych częściach miasta, 
mogą liczyć na solidarne wsparcie innych mieszkań-
ców. Czy ten problem zamieciony w dniu dzisiejszym 
pod dywan nie skutkowałby drastycznymi wzrostami 
opłat za wodę i ścieki za lat kilka – głośno zastanawiał 
się Przemysław Zadrożny. Dla Zenona Stańczaka wy-
bór jest jednoznaczny – Albo będziemy teraz wydawać 
pieniądze na inwestycje albo na kary w przyszłości.  
– orzekł radny.
Wojciech Gesek przekonywał, że w tak trudnych cza-
sach ZWiK działa bardzo odważnie. – Uważam, że 
spółka zasługuje na poparcie i zapalenie mu zielonego 
światła. Nie możemy powiedzieć mieszkańcom Płoń-
skiej – wy teraz sami zapłaćcie za modernizację swojej 
ulicy. Mniejszym złem jest rozłożenie kosztów  
na wszystkich obywateli – stwierdził radny. 

E.B.
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Zakończyła się budowa doj-
ścia do kładki nad torami 
wzdłuż ul. Widnej. Dobiega-
ją końca roboty w rejonie ul. 
Nowokolejowej. Wygod-
na kładka połączy części 
miasta rozdzielone przez 
linię kolejową. Będą z niej 
korzystać piesi i rowerzy-
ści. Jeśli pogoda pozwoli, 
ciąg pieszo-rowerowy przy 
ul. Nowokolejowej gotowy 
będzie jeszcze przed święta-
mi. Dojścia buduje ciecha-
nowska firma ZETBEEM. 
Wykonanie robót kosztować 
będzie ok. 200 tys. zł. 

red.

Podczas rewitaliza-
cji Pl. Jana Pawła II 
ekipa archeologów 
znalazła w ziemi 
cenne pamiątki po 
naszych przodkach. 
Jeszcze do niedawna 
przechodząc tędy nie 
mieliśmy pojęcia, że 
pod stopami mamy 
ślady kultury łużyc-
kiej sprzed tysięcy 
lat. Znalezione tu gro-
by ciałopalne z urna-
mi datuje się na X-IX 
w. p.n.e. Granitową 
kostką w nawierzch-
ni placu zaznaczono 

Śladami przodków

Remonty dróg gminnych...
Na przełomie li-
stopada i grud-
nia Firma ZUH 
„KOPTRANS” 
remontowała ubytki 
w jedniach w ul: 
Gąseckiej, Kolbe-
go, Monte Casino, 
Konopnickiej, Gost-
kowskiej 39, Wa-
ryńskiego, Bema, 
Robotniczej, Skła-
dowej, Krubińskiej, 

Sienkiewicza, Wy-
zwolenia, Skło-
dowskiej, wjazd do 
targowiska przy ul. 
Płońskiej, łącznik 
między Armii Kra-
jowej a Smorawiń-
skiego oraz drogę 
wewnętrzną od ul. 
Batalionów Chłop-
skich pomiędzy bu-
dynkami 5a i 7.

... i gruntowych
Ta sama firma wykonał także remonty dróg gruntowych: ul. Długiej, 
Powstańców Wielkopolskich, Słonecznej, Bielińskiej oraz Ceramicznej. 
Ulice wyrównano oraz podsypano newralgiczne fragmenty jezdni.

Dojścia do kładki jeszcze w grudniu

Z prac Wydziału  
Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Kratki kanalizacji deszczowej wbudowane w nawierzchnię Pl. Jana Pawła II

Ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych

Ul. Sienkiewicza w pobliżu dworca PKP

Ul. Kolbego

GDDKiA remontuje
W remonty dróg w centrum inwestuje 
nie tylko ciechanowski samorząd. Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych  
 i Autostrad etapami wymienia chod-
niki wzdłuż równoległej do miejskiego 
deptaku ulicy 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych (krajowa „50”). Pod koniec 
roku wyasygnowała środki na remont 
chodnika na odcinku od ul. Pułtuskiej 
do Nadfosnej. Wcześniej GDDKiA 
wybudowała nową nawierzchnię na 
200-metrowym odcinku chodnika 
wzdłuż Krzyżaka. W ubiegłym roku 
powstała ścieżka rowerowa i chodnik 
między ul. Nadfosną i Mikołajczyka.

red.

Mity powstają tak jak plotki. Ktoś coś powie lub napisze, 
inny to podchwyci, powtórzy, dodając coś od siebie. Ktoś na-
stępny coś przekręci. Jeszcze kilka ogniw w tym łańcuchu  
i ... mamy gotowy mit, czyli najprawdziwszą prawdę, która 
się kupy nie trzyma.

Od dłuższego czasu przedmiotem szerokiej dyskusji jest nowy wygląd 
Pl. Jana Pawła II. Tradycyjnie jedni są zachwyceni, inni z opiniami 
czekają na wiosnę, kiedy plac stanie się miejscem spotkań, jeszcze inni 
zaciekle krytykują i produkują mity. Oto kilka z nich…

Z powodu fontanny marnujemy wodę

To nieprawda. Nowa fontanna działa w obiegu zamkniętym. Wykorzy-
stuje cały czas tę samą wodę raz wprowadzoną do obiegu. Woda wy-
strzela w górę dzięki pompkom, opadając wraca do zbiornika, a z niego 
z powrotem w górę.

Obalamy mity o Placu Jana Pawła II

kontury odkrytych tu zabudo-
wań z przełomu XVI  
i XVII w. Można o nich prze-
czytać na tablicach wmurowa-
nych obok w posadzkę. Więcej 
informacji oraz fotografie skar-
bów z przeszłości można zoba-
czyć w gablocie, która stanęła 
na placu w pobliżu ratusza.

red.

Przy okazji… Zaledwie po kilku dniach od oddania mieszkań-
com nowiutkiego placu ujawnili się wandale, którzy wymazali 
fontannę błotem. Porozrzucaną, rozdeptaną ziemię trzeba było 
usunąć z marmurowych murków, a co gorsze z dysz, którymi od 
wiosny będzie wypływać woda.

Nawierzchnia placu jest krzywa

To prawda, że powierzchnię placu wybudowano pod lekkim 
skosem. To konieczny zabieg, który ma ułatwić odpływanie 
wody z nawierzchni do kanalizacji deszczowej.

Urzędnicy wybudowali sobie parking  
na placu
To nieprawda. Na placu wyznaczone są 4 miejsca parkingowe 
dla Urzędu Miasta. W całej Strefie Płatnego Parkowania mogą 
w godzinach pracy zaparkować pracownicy wykonujący pracę 
związaną z obowiązkami zarządcy dróg. Ich uprawnienia re-
guluje Ustawa o drogach publicznych. Żaden z urzędników nie 
może w strefie bezpłatnie zaparkować prywatnego samochodu. 
Jeśli chce to zrobić musi uiścić opłatę, jak każdy mieszkaniec.

red.

Konstrukcja nowego budynku zaczyna być wi-
doczna zza parkanu na tyłach zabytkowego ma-
gistratu. Roboty ziemne zostały już zakończone. 
Wylano stopy i ławy fundamentowe. Zadanie to 
wymagało częściowej wymiany i mechaniczne-
go zagęszczania gruntu oraz wzmocnienia be-
tonem stóp fundamentowych od strony ul. Nad-
rzecznej. Teraz powstają piwniczne posadzki, 
ściany i strop, a także konstrukcja szybu windy 
dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie trwa 
montaż rur kanalizacji deszczowej, która będzie 
zbierała wodę opadową z dachu, rur spustowych 
i garażu. Sprzyjająca pogoda umożliwia konty-
nuowanie robót, mimo późnej pory roku.

red.

Rosną ściany na tyłach ratusza

Ładny mamy tunel...

Gdzie zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego
Mieszkańcy Ciechanowa mogą zgłaszać awarie lamp ulicznych pod ca-
łodobowym numerem telefonu 801 800 103. W godz. 8.00-16.00 można 
także dzwonić do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta, pod numery: (23) 674 92 84 i 674 93 06. Na podstawie 
umowy z Urzędem Miasta naprawy wykonuje spółka Energa Oświetle-
nie.

P.H.

W ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Gdynia na ciechanowskim 
dworcu pojawiły się eleganckie perony i długo wyczekiwana nowosć – podziem-
ne przejście pomiędzy nimi. Miejmy nadzieję, że ten estetyczny dobrze oświe-
tlony minitunel jak najdłużej pozostanie w nienaruszonym stanie. Będzie to 
sprawdzian kultury osobistej i odpowiedzialności mieszkańców naszego miasta 
i przyjezdnych
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Stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,66 zł od 1 m2 
powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,29 zł od  
1 m2 powierzchni

2. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 18,98 zł od 1 m2

 
powierzchni użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fikowanym materiałem siewnym – 9,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  
– 4,45 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej 
e) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,55 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej
- garaże wolnostojące – 3,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
- budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 – 3,34 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej 

3. od budowli     – 2 % ich wartości

Stawki podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie   – 596 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    – 826 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton    – 920 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub  
z zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
pojazdu: 
a) o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton  – 956 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton    – 986 zł
b) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton  –   986 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton  – 1170 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton    – 1212 zł
c) o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton  – 1162 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton  – 1912 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton    – 1932 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton – 1070 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton   – 1442 zł
b). o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton – 1104 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton – 1820 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   – 1848 zł
c). o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton –  1280 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton –  2296 zł

- równej lub wyższej niż 29 ton   –  2746 zł

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdu:
a) od 3,5 tony  do 5,5 tony włącznie   –    716 zł
b) powyżej 5,5  tony do 9 ton  włącznie   –  1070 zł
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton   –  1426 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używa-
nia łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdu:

Podatki i opłaty w 2012 roku
a). o liczbie osi – dwie 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton –  1430 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton   –  1630 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton   –  1516 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                        –  1994 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezd-
nych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton      –  1686 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton                                           –  2168 zł
b). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton       –  2120 zł
b. równej lub wyższej niż 40 ton                                           – 2802 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem zwią-
zanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego – 362 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawiesze-
niem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, któ-
re łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
zespołu pojazdu:
a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton –    350 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –    370 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –    564 zł  
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –    982 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1328 zł
c) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –    780 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1090 zł

9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a). o liczbie osi – jedna
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton –    444 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –    650 zł
b). o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –    666 zł 
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1490 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton    –  1964 zł
c). o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1090 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1478 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc     –    450 zł
b) powyżej 15 miejsc, a mniejszej niż 30   –    850 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   –  1870 zł

Podatek rolny
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego – 38 zł  
za 1dt. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 95 zł, natomiast poda-
tek rolny z 1 ha fizycznego 190 zł. 

Podatek leśny
Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę do naliczenia podatku leśnego  
  – 186,68 zł za 1 m3. Podatek leśny w 2012 r. wynosi 41,0696 zł od 1 ha.

Opłata od posiadania psów
Roczna stawka opłaty wynosi: 
–  od pierwszego posiadanego psa   –  44 zł
–  od każdego następnego    –  22 zł 
Opłaty nie pobiera się od: członków personelu przedstawicielstw dyplomatycz-
nych i urzędów konsularnych, osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
osób powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domo-
we oraz podatników podatku rolnego. Opłatę od posiadania psów należy uiścić 
do 31 marca.
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z Chrześcijańskiego Stowa-
rzyszenia Dobroczynności. 
W akcję tradycyjnie włączyły 
się organizacje pozarządowe: 
Akcja Katolicka, Ciechanow-
skie Stowarzyszenie Kobiet 
po Mastektomii „Amazonka”, 
Ciechanowskie Stowarzyszenie 
dla Niepełnosprawnych, Dia-
betyków, ADHD, PCK, Serce 
Matki, TPD. Motocykliści  
z Klubu Wolny Wydech roz-
dawali ulotki przed sklepami. 
Produkty zbierano w marke-
tach: BIEDRONKA ul. Armii 
Krajowej – 795,15 kg, ul. Ta-

tarska – 627,95 kg, ul.17-Stycznia – 481,65 kg, 
MARCPOL w Galerii Mrówka – 578,45 kg, 
Kaufland ul Armii Krajowej – 505,40 kg, EL-
BIT Przy Farze – 466,45 kg oraz CARREFO-
UR ul. Armii Krajowej – 361 kg. Ofiarowane 
przez mieszkańców produkty podzielono mię-
dzy potrzebujące rodziny, według list pod-
opiecznych przygotowanych wcześniej przez 
każdą z organizacji pozarządowych. 

red.

To u nas wolontariusze z lokalnych organi-
zacji pozarządowych oraz młodzież zebrali 
największą ilość darów spośród miast,  
w których ciechanowski Bank Żywności 
zorganizował zbiórkę (Ciechanów, Płońsk, 
Mława, Nasielsk, Nowe Miasto, Raciąż, 
Maków Mazowiecki, Sońsk, Gołotczyzna, 
Gąsocin i Pułtusk). W sumie dzięki hojno-
ści darczyńców i staraniom wolontariuszy 
nasz Bank zebrał ponad 17,5 ton produk-
tów m.in. cukru, mąki, oleju, konserw, 
słodyczy. W samym Ciechanowie Świą-

teczna Zbiórka Żywności przyniosła 3816 
kg różnorodnych produktów spożywczych. 
Dominowały: olej, cukier, mąka, makarony, 
nie zabrało też słodyczy. W zbiórce wzięło 
udział około 200 wolontariuszy, głównie ze 
szkół. Swój czas chętnie poświęcili ucznio-
wie gimnazjów nr 1, 2, 3, 4, TWP i STO 
oraz licealiści z  LO Nr 1 i 2 oraz Zespołów 
Szkół Nr 1 i 3. Koordynatorem miejskim 
zbiórki była jak co roku Małgorzata Bartczak 

Ciechanowianie ofiarowali 3816 kg 
żywności 

Za nami XIV Świąteczna Zbiórka Żywności. W pierwszy weekend grudnia cie-
chanowski Bank Żywności w kilku sklepach na terenie miasta zebrał 3816 kg 
darów dla potrzebujących. Dzięki hojności mieszkańców produkty dotrą przed 
świętami do najbardziej potrzebujących rodzin.

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

z dnia 20 grudnia 2011r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „MALINOWA” w Ciechanowie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie usta-
wy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej In-
spekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 10, poz. 871), w związku z art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Cie-
chanów nr 175/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego „MALINOWA” dla tere-
nu położonego w rejonie ulic: Malinowej, Kasprzaka i Okopo-
wej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 30 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wy-
dziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 301, 310, 311 – II 
piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 16oo. 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
www.umciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 11 stycznia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Mia-
sta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter –pokój 104) o godz. 1000. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje usta-
lenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 
2012 r.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

4 grudnia w Warszawie odbyły się Mistrzo-
stwa Mazowsza Dzieci i Młodzików w ta-
ekwondo olimpijskim. W zawodach rywalizo-
wało ponad 100. zawodników i zawodniczek 
z klubów województwa mazowieckiego. 
Ciechanów reprezentowali  podopieczni Miej-
skiego Ogniska TKKF Promyk, którzy  
w klasyfikacji drużynowej wywalczyli I miej-
sce wyprzedzając KS Taekyon Sierpc i UKS 
G-8 Bielany. Na ten wysoki wynik złożyły się 

Promyk najlepszy na Mazowszu
indywidualne sukcesy. Wśród młodzików na najwyższym stop-
niu podium stanęli: Cezary Sarnowski (M2), Hubert Grzankow-
ski (M5) i Dawid Wasiak (M4 ). Jakub Grzywiński (M1) i Wero-
nika Czapka (ap nopi czai)  byli drudzy, a Anna Walendziak (K1)  
i Jakub Niesłuchowski (M2) – trzeci. W gronie 10-latków tryum-
fowali: Jakub Wiśniewski (poomse), Natalia Mossakowska (po-
omse i ap nopi czai) i Natalia Czymerska (dollyo chagi). Łucja 
Oleszczuk była trzecia w ap nopi chagi i dollyo chagi. W katego-
rii 9-latków najlepiej spisała się Alicja Laskowska, a 8-latków  
– Kacper Orzechowski, oboje w konkurencji poomse.            red.

Zapraszamy  
na sztuczne lodowisko

W chwili, kiedy zamykamy ten numer gazety 
samorządowej wszystko wskazuje na to,  
że w święta będzie już można korzystać  
z lodowej tafli przed halą sportową przy  
ul. 17 Stycznia. Przypominamy, że w stosun-
ku do ubiegłego roku ceny biletów i wypo-
życzenia łyżew wzrosną o 10 groszy. Bilet 
normalny będzie kosztował 5,10 zł, dzieci 
zapłacą 2,60 zł. Odpłatność za wypożyczenie 
łyżew to 6,10 zł za godzinę. Obiekt będzie 
czynny codziennie od godz. 9.00 do 21.00, 
z przerwami technicznymi na konserwację 
tafli.

red.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– GRUDZIEŃ/stycZEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

• 19.I godz. 17.00 – „Savoir Vivre  
w życiu codziennym”. Spotkanie  
z Zofią Kosińską /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• 16-27.I – Ferie w Muzeum /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• 16-27.I – Ferie w STUDIO /COEK 
„Studio”/

Spotkania

Konkursy

Wystawy

• 29.XII godz. 17.00 – koncert  świą-
teczno-noworoczny. W programie 
arie operowe i operetkowe. /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• 31.XII godz. 22.00 – Sylwester pod 
Ratuszem /Plac Jana Pawła II/

• 6.I godz. 18.00 – Koncert Noworocz-
ny. Wystąpi Chór Sine Nomine /koś- 
ciół św. Piotra/

• 7.I godz.17.00 – XXII Koncert No-
woroczny Gala’2012 /sala widowisko-
wa PCKiSz/
• 8.I – finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Szczegóły na str. 1

• XII/I – „Od widełek do widelca, czyli 
jak dawniej jadano” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• XII/I – „Tradycje etosu drobnoszla-
checkiego w Polsce i poza jej granica-
mi” /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• do 31.XII – „Fotografie bez cenzury 
1976-1989” /Galeria „C”/
• od 7.XII – malarstwo i rzeźba Bole-
sława Biegasa /Galeria „C”/
• wystawy okolicznościowe w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej: „Polskie 
święta, polskie tradycje świąteczne” 

„Zdrowo i bardzo kolorowo” to 
hasło uroczystości, którą zorgani-
zowano w listopadzie w Miejskim 
Przedszkolu Nr 6. W tym dniu 
dzieci poprzebierane za owoce  
i warzywa uczestniczyły w kon-
kursach, w których nagrodami 
były marchewkowe cukierki. 
Pogawędkę na temat zdrowego 
żywienia przeplataną multimedial-
nymi ilustracjami poprowadziła 
dietetyczka Anna Strzałkowska. 
Przedszkolaki prezentowały prze-
pisy na zdrowe danie, które wcze-
śniej wymyślili wraz z wycho-
wawczyniami. Były też piosenki, 
recytacje wierszy i tańce. Na ko-
niec rozstrzygnięto konkurs „Wa-
rzywa pełne tajemnic”. Laureaci otrzymali dyplomy, 
bananowe medale oraz nagrody książkowe. Przedsię-
wzięcie było częścią rocznego planu ,,Aktywne dzieci 
– zdrowi dorośli”. Nauczycielki wraz z przedszkolaka-
mi chodziły na basen, piekły dietetyczne bułki z ciasta 

Przyjemne z pożytecznym 

zrobiła duże wrażenie na prze-
chodniach. Starsi usłyszeli od 
dzieci jak ważne w życiu dziec-
ka jest głośne czytanie przez 
dorosłych, młodszym wręczano 
lizaki.
Świętowały też dzieci z Przed-
szkola Nr 10. Wysłuchały historii 
powstania pluszowego misia, 
poznały Kubusia Puchatka, misia 
Uszatka, misia Kolargola, misia 
Yogi... Dzieci przyniosły z domu 
ukochane kudłaczki, opowiadały 
o nich, zaprosiły je do porannej 
gimnastyki, brały udział w kon-
kursie „Co wiem o misiach?”, 
układały misiowe puzzle, bawiły 
się przy piosenkach o niedź-

wiadkach oraz muzyce z bajki pt. „Przygody Kubu-
sia Puchatka ”. Zabawa była znakomita, wszystkim 
dopisywał humor. Do domu przedszkolaki zabrały 
niezapomniane wrażenia i roześmianą misiową buźkę 
z kolorowego papieru. Potwierdziły się słowa misia 
Uszatka, że „misie lubią dzieci, dzieci lubią misie”.            

                                                      red.

Dzieci lubią misie

oprac. K.D.

• do 15.I – zgłoszenia do konkursu fil-
mowego „Czołówki ze studniówki”  
/COEK „Studio”/ Mikołajki w Przedszkolu Nr 4

6 grudnia imieniny świętował 
Mikołaj. Solenizant spędził 
dużo czasu w Przedszkolu  
Nr 4, a dokładnie w objęciach 
dzieci. Mimo kilkuset lat na 
karku był niezmordowany  
w tańcach. Pamiętał też  
o słodkich upominkach i obie-
cał, że wróci na święta. Po 
południu przedszkolaki  
z najstarszej grupy „Smer-
fów” odwiedziły z prezentami 
bezdomne psy w schronisku 
w Pawłowie. Wzruszone lo-
sem zwierząt zobowiązały się 
do pomagania psim sierotom 
i szukania im prawdziwego 
domu.

red.

Doroczne Święto Pluszowego Misia obchodzone 
było bardzo hucznie. W Przedszkolu Nr 6 dzieci 
wysłuchały bajki oraz opowieści o dużych misiach, 
czyli niedźwiedziach i ich przygotowaniach do zimy. 
Następnego dnia dzieci paradowały ulicami miasta  
z pluszakami, transparentami przygotowanymi przez 
starszaki oraz instrumentami perkusyjnymi. Parada 

drożdżowego, robiły warzywne kanapki oraz owocowe 
desery, organizowały bal owocowy. I tak, podczas do-
brej zabawy niepostrzeżenie kształtują się nawyki zdro-
wotne naszych dzieci…      

          red.

Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanow-
skiej ogłasza nabór. Bractwo powstało  
w 2004 r. Jest grupą rekonstrukcji histo-
rycznej. Odtwarza polskie rycerstwo  
z przełomu XIV i XV wieku wraz z kul-
turą i obyczajowością tamtych czasów. 
Skupia głównie młodzież, która odbywa 
treningi walk na białą broń, bierze udział 
w ciekawych projektach, uczestniczy  
w turniejach. Zainteresowani powyżej 
16 lat proszeni są o przyjście na spotka-
nia rekrutacyjne, które odbędą się 8 i 15 
stycznia o godz. 11.00 w sali gimna-
stycznej Gimnazjum Nr 1 (ul. Orylska 3). 
Pytania można kierować na mail:  
rekrutacja.crzc@gmail.com.

Dołącz do rycerzy



www.umciechanow.pl

11gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

W tegorocznej edycji zawody rozgrywane były w konkurencji układów, walk 
i technik specjalnych w kategoriach seniorów stopni mistrzowskich, seniorów 
stopni uczniowskich i juniorów. Rozegrano również konkurencje drużynowych 
walk seniorów i juniorów. Zgodnie z regulaminem zawodów w każdej drużynie 
musiało być od 3 do 8 zawodników, w tym co najmniej 1 dziewczyna. Zawody 
zakończyła gala, w trakcie której rozegrano pięć indywidualnych walk w ka-
tegorii wiekowej seniorów stopni mistrzowskich oraz dwie walki drużynowe 
juniorów i seniorów. W walkach drużynowych w kategorii juniorów zawodnicy 
KS Dragon Janów I pokonali drużynę klubu LKS Victoria Działoszyn, a kate-
gorii seniorów gospodarz turnieju LKS Matsogi Ciechanów uległ reprezentacji 
WSKT Wrocław. W przerwach pomiędzy walkami finałowymi zgromadzona 
publiczność mogła podziwiać pokazy Taekwon-do w wykonaniu dzieci z klasy 
sportowej Taekwon-Do ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie. W klasy-
fikacji generalnej klubów zwyciężył Klub Sportowy „Dragon” w Janowie przed 
Gdańskim Klubem Taekwon-do ITF Gdańsk i LKS MATSOGI Ciechanów. 
Zwycięzcy kategorii walk seniorów stopni mistrzowskich oraz trzy najlepsze 
kluby otrzymały od organizatorów gratyfikacje finansowe. Medale wręczali 
Norbert Eichler - burmistrz niemieckiego Haldensleben, partnerskiego miasta 
Ciechanowa i Cezary Chodkowski, zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów.
Sponsorami Masters Mazovia Cup 2011 byli Urząd Miasta Ciechanów, Polski 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie oraz firma Skan.                                      red.             

współpracujących ze schroniskiem 
wolontariuszy. 6 grudnia 220. lokato-
rów przytuliska odwiedziło ponad 1000 
Mikołajów. W akcję zaangażowało się 
40 placówek oświatowych. Najlicz-
niejszą grupę stanowili uczniowie 
ciechanowskich szkół: Miejskie 
Przedszkola Nr 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
Niepubliczne Przedszkole Montes-
sori, Szkoły Podstawowe Nr 4, 5, 
6, Społeczna Szkoła Podstawowa 
STO, Miejski Zespół Szkół Nr 1  
i 2, Gimnazja Nr 1, 3, STO, TWP, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy, I i II Liceum Ogól-

nokształcące oraz Zespól Szkół Nr 1. Były też 
delegacje z Działdowa, Gorysz, Szulmierza, 
Sońska, Płońska, Załusk, Mławy, Niedzborza, 
Ojrzenia, Władysławowa, Bądkowa, Opinogóry, 
Kraszewa i Gąsocina. Do zbiórki przyłączyli się 

Finał akcji odbył się w weekend 10-11 grudnia. W przedszkolu przy ul. Powstań-
ców Warszawskich paczki od darczyńców odbierało ponad 20 wolontariuszy, 
którzy wcześniej przeprowadzili wywiady środowiskowe ze wskazanymi przez 
MOPS rodzinami i umieścili ich potrzeby w bazie na www.szlachetnapaczka.pl. 
– W tym roku postawiliśmy na system 1:1. Jeden wolontariusz opiekujący się jed-
ną rodziną, który kontaktuje się z jednym darczyńcą. Okazało się, że mimo wielu 
akcji charytatywnych organizowanych w tym samym czasie w Ciechanowie było 
więcej darczyńców niż rodzin zakwalifikowanych do pomocy. W skali wojewódz-
twa Ciechanów tak dobrze sobie poradził, że pomogliśmy również Ostrołęce  
– mówi Marzena Lentowszczyk, regionalna koordynatorka akcji. 
Bo lokalni darczyńcy odezwali się natychmiast. Znalazły się wśród nich indy-
widualne osoby, prywatne firmy, ciechanowskie instytucje i szkoły. Pierwszą 
rodzinę w bazie „zaklepali” ciechanowscy radni miejscy, a ostatnią pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów. – Nasza paczka, a raczej paczki, bo było ich kilka, 
zawierały żywność, środki czystości, kosmetyki, odzież, obuwie, artykuły szkolne, 
pościel, drobne upominki dla rodziców i dwójki dzieci. Największym zakupem 
była pralka – mówi rzeczniczka prezydenta Ewa Blankiewicz, koordynatorka 
„Paczki” w ratuszu.
Wielka radość, niedowierzanie i łzy – taki obraz chwili, kiedy paczki trafiły do 
rodzin na zawsze pozostaje w pamięci. Jak informują organizatorzy akcji, w tym 
roku dzięki ponad 8500 wolontariuszom w całej Polsce pomoc otrzymało 12 000 
potrzebujących rodzin w 406 miejscowościach we wszystkich województwach. 
To 11 lat tradycji mądrego pomagania. W Ciechanowie podczas dwóch edycji 
pomoc trafiła do ponad 40 rodzin.                                                                  red.

Mikołaj pamiętał o psach ze schroniska 

W inicjatywę Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych (właściciela schroniska) jak co roku włączył 
się Urząd Miasta, który sfinansował dzieciom  
i młodzieży przejazdy autobusowe z Ciechanowa 
do Pawłowa i z powrotem. Cenna była też pomoc 

Ponad  5 ton jedzenia – to wstępny bilans mikołajkowej zbiórki, przeprowadzonej po raz 15 w schronisku dla bez-
domnych zwierząt w Pawłowie, od początku skutecznie propagowanej przez niestrudzoną Małgorzatę Grzelak, 
działaczkę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, obecnie wolontariuszkę w schronisku. Przekazane dary w po-
staci gotowej karmy, puszek, makaronu, kaszy, ryżu i suchego chleba uzupełnią pożywienie zwierząt. Przydadzą 
się też sprezentowane koce i miski.

„Szlachetna Paczka”  
trafiła do 23. rodzin

Ta ogólnopolska akcja, organizowana przez Stowarzyszenie „Wio-
sna”, dotarła do Ciechanowa rok temu i od razu zakończyła się 
sukcesem. Ten rok okazał się równie owocny. Dzięki zaangażowa-
niu wolontariuszy i darczyńców do 23 potrzebujących rodzin z tere-
nu miasta trafiło 150 świątecznych paczek. 

Międzynarodowy Turniej Masters 
Mazovia Cup po raz piąty

26 listopada w Ciechanowie odbyła się V edycja Międzynarodowego 
Turnieju Masters Mazovia Cup. Zawody rozegrano pod honorowym 
patronatem Waldemara Wardzińskiego, Prezydenta Miasta Ciecha-
nów. Turniej zgromadził 108 zawodników z 16 klubów (w tym 1 klu-
bu ze Słowacji – SKT Ge-Baek Presov i 15 klubów z Polski).

też pracownicy Urzędu 
Miasta oraz indywidu-
alni darczyńcy. Akcja wciąż trwa. Do schroniska 
nadal napływają artykuły żywnościowe dla zwie-
rząt.                                                                 K.D.

Wolontariusze i darczyńcy

Zawodniczka Matsogi Ciechanów, mistrzyni świa-
ta, Ilona Omiecińska (z lewej) w natarciu  

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz i kierownik Oddziału Oczysz-
czania Miasta Krzysztof Jeziółkowski oglądają nowe boksy dla 
psów
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29 listopada w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kul-
turalnej STUDIO odbył się I Przegląd Teatru Jednego 
Aktora AGON. Jury pod przewodnictwem aktora Artura 
Barcisia przesłuchało 16. uczestników. Spośród przed-
szkolaków i dzieci z klas I-III specjalne wyróżnienie 
otrzymał Adam Rosiński ze Szkoły Podstawowej Nr 3.  
W kategoriach starszych grup wiekowych I miejsca zaję-
li: Kacper Gortat z Gimnazjum Nr 4, Edyta Szwejkowska 
z IV Liceum Ogólnokształcącego i Magdalena Bogdan  
z Wydziału Kulturoznawstwa Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej. W kategorii szkół podstawowych klas IV-
VI nie ogłoszono zwycięzcy. Dzieci i laureaci otrzymali 
nagrody ufundowane przez prezydenta miasta. 
Przegląd okazał się zarazem cenną lekcją aktorstwa. Pre-

zentacje zostały szcze-
gółowo omówione. – Na 
scenie najbardziej liczy 
się prawda. Chodzi o to, 
żeby tak posłużyć się tek-
stem literackim,  
by zabrzmiał on wia-
rygodnie – podkreślał 
A. Barciś, znany aktor 
teatralny i telewizyjny. 
Uczestnicy przeglądu 
oraz ich opiekunowie 
mogli zadawać pytania. 
Wszystkim zainteresowa-
nym udzielono cennych 
uwag i wskazówek.  

– Ogłoszony przez nas konkurs był pretekstem do przygo-
towania krótkiego występu. Dopełnieniem tego wysiłku 
była rzeczowa ocena i możliwość eksperckiej konsultacji 
– powiedziała dyrektor STUDIA Nina Rykowska.  

K.D.

13 grudnia w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kulturalnej 
STUDIO wręczono nagrody dzieciom, które zgłosiły się do 
„Mikołajkowych Wyborów Miss i Mistera”. Urocze dziew-
czynki: Julia Konopka, Kinga Goździewska, Dobrosława 
Adamaszek, Zuzanna Żakiewicz i Olga Kosewska otrzymały 
atrakcyjne zabawki.

red.

Cytat miesiąca 
Listopadowa sesja Rady Miasta. We wstępnej  dyskusji nad projektem budżetu jest mowa  
o wysokich kosztach oświaty. Radny Zenon Stańczak: – Na 450 etatów nauczycielskich 
mamy prawie 300 nauczycieli dyplomowanych. Nauczyciele powinni podnosić swoje kwalifi-
kacje, ale za te etaty musimy zapłacić niemałe pieniądze. Nie wiem, jakby funkcjonowała Po-
licja, Straż Pożarna, Straż Miejska gdyby ¾ etatów to były etaty pułkowników i trzeba byłoby 
według stawki pułkownikowskiej zapłacić. 

49. solistów, zespołów i chórów śpiewało  
w konkursie „Kolędować Małemu”, zorganizo-
wanym przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO. Umiejętnościami głosowymi 
mogły wykazać się dzieci, młodzież i dorośli. jury 
przewodniczyła znana wokalistka Danuta Błażej-
czyk. 

Mali, ale odważni

www.umciechanow.pl

Danuta Błażejczyk  
śpiewała i oceniała 
kolędowanie w STUDIO

Kacper Gortat

Artur Barciś udzielił cennych uwag aktorskich

Danuta Błażejczyk

Zasłuchana publiczność

Prezentacje były bardzo ciekawe

Pierwsze miejsca w poszczególnych katego-
riach wiekowych zajęli: Ania Lewandowska 
z Przedszkola Nr 5, Julia Zielińska ze Szkoły 
Podstawowej STO, Julia Zajkowska ze Szkoły 
Podstawowej Nr 7, Natalia Markowska z Gim-
nazjum Nr 1 i Julita Osęka z I Liceum Ogólno-
kształcącego. Wśród dorosłych tryumfowały 
dwa zespoły: nauczycielek z Przedszkola Nr 4 
i seniorów zrzeszonych przy COEK „Studio”. 
W konkurencji zespołów pierwszą nagrodę 
otrzymał chór z Gimnazjum Nr 4. W finałowym 
koncercie oprócz laureatów i wyróżnionych 

wystąpiła sama Danuta Błażejczyk. 
Artystka zaśpiewała kilka kolęd. 
20 grudnia laureaci śpiewająco 
zaprezentowali się na Placu Jana 
Pawła II, gdzie ubierano miejską 
choinkę. Drzewko zostało przystro-
jone najpiękniejszymi ozdobami, 
zrobionymi w konkursie COEK 
„Studio” – „Świąteczna Pracownia 
Elfów”. Wydarzeniom patronował 
prezydent miasta.  

K.D.Lekcja aktorstwa  
z Arturem Barcisiem

W grudniu wszędzie można natknąć się na 
Mikołajów. Spacerują z kijkami na deptaku  
(na zdjęciu po lewej), przywożą jedzenie dla 
psów w schronisku, wiozą upominki dla cho-
rych dzieci i, jak widać na zdjęciu powyżej, 
opanowały Przedszkolne Nr 5 przy ul. Gwar-
dii Ludowej. Wszyscy po cichu liczymy,  
że 24  grudnia zapukają i do naszych drzwi...

Mikołaje są wśród nas
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