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Zbliżający się rok przyniesie wiele nowości w miejskiej komunikacji. Zmienią się trasy au-
tobusów i podział na strefy. ZKM wprowadzi także nowe rodzaje biletów i zlikwiduje część 
stosowanych dotychczas. 

W 2013 roku zostaną zlikwidowane opłaty za prze-
wóz bagażu i zwierząt, wzbudzające wiele kontro-
wersji wśród pasażerów. Nie będzie podwyżek cen 
biletów jednorazowych i weekendowych. Znikną 
tradycyjne bilety miesięczne: na jedną i na wszyst-
kie linie. ZKM wprowadzi 15- i 30-dniowe imienne 
bilety o nieograniczonej ilości przejazdów. No-
wością będą bilety miesięczne na okaziciela oraz 
korzystne cenowo pakiety 4 biletów kupowanych 
u kierowcy. Zmieni się podział linii komunika-

cyjnych – zamiast trzech stref będą obowiązywać 
dwie: miejska (do granic miasta)  i podmiejska 
(poza granicami administracyjnymi Ciechanowa). 
Do tak wyraźnego określenia obszaru, na którym 
świadczone są usługi komunikacji miejskiej oraz 
podmiotów zobowiązanych do ich finansowania (są 
nimi: miasto i sąsiednie gminy, na terenie których 
ZKM świadczy usługę przewozową)  zobowiązuje 
przewoźnika ustawa o publicznym transporcie zbio-
rowym.                                                              A.G..

Nowe ceny biletów na str. 8.

ZKM wprowadza zmiany  
– będzie wygodniej i taniej

14 grudnia Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO zorganizował drugą edycję kon-
kursu „Kolędować Małemu”. Do przeglądu zgłosiło 
się 48 solistów z przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Jury 
przewodniczyła piosenkarka Kasia Wilk. 
Przedszkolaki oraz maluchy z klas I-III otrzymali 
równorzędne nagrody. W kategorii szkoły podsta-
wowe, klasy IV- VI pierwsze miejsce zajęła Alicja 
Szemplińska. Wśród gimnazjalistów najlepiej za-
śpiewała Klaudia Muszyńska, a wśród licealistów 
 – Joanna Berkowska. Po każdej konkurencji wy-
stępowała Kasia Wilk. Artystka zaśpiewała kilka 
kolęd. 

K.D.

Przegląd kolęd  
w STUDIO

31 grudnia Prezydent Miasta Ciechanów zapra-
sza na sylwester, który odbędzie się na Placu 
Jana Pawła II. Zabawa rozpocznie się o godz. 
22.00 i potrwa do 2.00 w nocy. Gwiazdą wieczo-
ru będzie Eddy Wata, wystąpi też zespół Baflo. 
Będą sztuczne ognie, pokaz świateł laserowych  
i fontanny sceniczne. Wstęp bezpłatny. 

Eddy Wata 
gwiazdą sylwestra  
pod ratuszem

11 grudnia władze miasta zaprosiły przedstawicieli 
organizacji pozarządowych na spotkanie opłatkowe. 
Prezydent Waldemar Wardziński złożył im życze-
nia, podkreślając jak duże znaczenie odgrywają  
w życiu miasta. Kolędy dla ciechanowskich spo-
łeczników zaśpiewali harcerze. – Miło, że spotyka-
my się w ratuszu nie tylko służbowo, w sprawach 
organizacji. Było rodzinnie i świątecznie – ocenia 
spotkanie Jadwiga Paprocka, prezes TPD.          red. 

Spotkanie opłatkowe  
z organizacjami pozarządowymi
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Matsogi drugim klubem
Międzynarodowego Turnieju 
Mazovia Masters Cup

Pod honorowym patronatem prezydenta miasta 
Waldemara Wardzińskiego 24 listopada w hali 
MOSiR odbyła się VI edycja Międzynarodowego 
Turnieju Mazovia Masters Cup. W walkach wzięło 
udział 155. zawodników z 23. klubów, w tym  
z Białorusi, Gruzji i Ukrainy. Zawody rozgrywane 
były w konkurencji układów i walk indywidualnych 
wśród seniorów stopni mistrzowskich, seniorów 
stopni uczniowskich i juniorów stopni uczniow-
skich i mistrzowskich. Rywalizowano też w kon-
kurencji drużynowych walk seniorów i juniorów. 
W klasyfikacji generalnej zwyciężył Klub Spor-
towy „Dragon” w Janowie,  drugie miejsce zajął 
LKS Matsogi Ciechanów, a trzecie – KTT Łódź. 
Wśród ciechanowian tryumfowali: Piotr Szwejkow-
ski (układy formalne III Dan), Paweł Szwejkowski 
(walki 63 kg czarne pasy), Karol Nalewajk (układy 
formalne kolorowe pasy), Marek Sobieraj (walki  
63 kg kolorowe pasy) i Damian Kowalczyk (walki 
do 62 kg). 

Plac zabaw przy „Czwórce” 
otwarty
30 listopada prezydent miasta Waldemar Wardziń-
ski, jego zastępca Cezary Chodkowski, miejscy rad-
ni, dyrektor ZOSiPu Adam Krzemiński, dyrektorzy 
miejskich szkół i przedszkoli oraz inni zaproszeni 
goście wzięli udział w uroczystym otwarciu placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na bez-
piecznej nawierzchni do dyspozycji najmłodszych 
oddane zostały barwne urządzenia m.in. huśtawki, 
zjeżdżalnia, linarium wspinaczkowe, piaskownica, 
karuzela oraz kiwaki na sprężynach. Urządzenie 
placu kosztowało 200 tys. zł. Połowa pochodziła  

21. finał WOŚP  
– kwesta dla najmłodszych  
i seniorów 
13 stycznia po raz 21. zagra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W całej Polsce wolontariusze 
będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu specjali-
stycznego do ratowania życia dzieci i godną opiekę 
medyczną dla seniorów. W Ciechanowie koncert fi-
nałowy odbędzie się na placu przed siedzibą COEK 
„Studio” przy ul. Pułtuskiej. W naszym mieście 
tego dnia na ulice wyjdzie 400 wolontariuszy  
z oznakowanymi puszkami. 

Zakończenie projektu  
„Szansa na lepsze jutro” 
8 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zorganizował imprezę edukacyjno-integracyjną dla 
podopiecznych, szkolących się we współfinansowa-
nym przez Unię Europejską programie „Szansa na 
lepsze jutro”. Uczestnicy programu bawili się wraz 
z rodzinami w Zakładzie Gastronomicznym Bogu-
sławy Mikołajczak.

Zmienią się stawki  
opłaty targowej
Od 1 stycznia przyszłego roku zmieni się sposób 
naliczania opłaty targowej. Podczas listopadowej 
sesji Rady Miasta radni ustalili, że dzienna stawka 
opłaty wyniesie 10 zł za 1m2. W przypadku zajęcia 
terenu o powierzchni większej niż 1m2 opłata bę-
dzie zwiększana o 10 zł za każdy rozpoczęty metr. 
Maksymalna dzienna stawka opłaty targowej  
w 2013 r. nie może przekroczyć 757,79 zł.

Autobusy w święta  
i Nowy Rok
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że au-
tobusy w czasie Świąt Bożego Narodzenia  
i Nowego Roku będą kursowały w następujący 
sposób:
24 grudnia – linia „0” kursuje cały dzień zgod-
nie z rozkładem jazdy dnia powszedniego. Po-
zostałe linie kursują zgodnie z  rozkładem jazdy 
dnia powszedniego  do godziny 19.00.
25 grudnia – linie „0”, „3” i „4” kursują według 
rozkładu świątecznego, linie „1”, „2”, „5”, „6”, 
„8” i „13” kursują według rozkładu świątecznego 
do godz. 14.30.
26 grudnia – komunikacja miejska kursuje we-
dług świątecznego rozkładu jazdy.
31 grudnia – linia „0” kursuje cały dzień tak jak 
w dni powszednie, pozostałe linie kursują zgod-
nie z  rozkładem jazdy dnia powszedniego  do 
godziny 20.30.
1 stycznia – linie „0”, „2”, „3” i „7” kursują we-
dług świątecznego rozkładu jazdy, pozostałe linie 
nie kursują.

z zewnętrznej dotacji w ramach rządowego progra-
mu „Radosna Szkoła”. Resztę pokryło miasto.

Zmiany w regulaminie SPP
Na początku przyszłego roku zmieni się obszar 
strefy płatnego parkowania. Obejmie ona całą ulicę 
Nadfosną i fragment ul. Witosa (od ul. Pułtuskiej 
do Sikorskiego). Podczas listopadowej sesji Rady 
Miasta radni uchwalili nowy regulamin SPP, który 
do 3 ograniczy uprawnienia mieszkańców dotyczą-
ce ilości posiadanych identyfikatorów na parko-
wanie samochodów.  Opłaty za ich wydanie będą 
wynosiły: 20 zł za pierwszy, 40 zł za drugi, 60 zł 
za trzeci. Nowością będzie możliwość płacenia za 
korzystanie ze strefy za pośrednictwem telefonów 
komórkowych oraz wnoszenie opłat za niewyku-
pienie biletu parkingowego lub przekroczenie czasu 
parkowania na konto wskazane w wezwaniu.

Ruszyło sztuczne lodowisko
Lodowisko przed halą sportową przy ul. 17 Stycz-
nia jest czynne codziennie od 9.00 do 21.00. Ceny 
biletów jak w ubiegłym roku. – Od 6 grudnia, kiedy 
otworzyliśmy lodowisko, odwiedziło je już ponad 
1500 chętnych – mówi Jerzy Kącki, zastępca dy-
rektora MOSiR. Do południa uczniowie szkól pod-
stawowych i gimnazjalnych korzystają z lodowiska 
nieodpłatnie.

Nieruchomość do wydzierżawienia
Prezydent miasta zawiadamia, że od 12 grudnia na 
21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciecha-
nów (ul. Wodna 1) została wywieszona informacja 
o miejskiej nieruchomości przeznaczonej do  wy-
dzierżawienia, położonej w Ciechanowie przy  
ul. Sienkiewicza 77. Nieruchomość jest oznaczona  
w ewidencji gruntów obręb Podzamcze jako działka 
nr 1647, obiekt handlowo-usługowy o pow. 157 m2.  
Jest przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas 
określony. Kontakt dla zainteresowanych tel.  
(23) 674 92 50 lub 674 92 27.

Przegląd Piosenki Turystycznej
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schro-
nisk Młodzieżowych 10 grudnia zorganizował w 
PCKiSz XIV Regionalny Przegląd Piosenki Tury-
stycznej. W konkursie zaprezentowały się dzieci 
i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Wśród solistów pierwsze 
nagrody wyśpiewali: Julia Zajkowska (SP Nr 7), 
Kacper Molewski (G TWP), Monika Bieńkowska 
(IV LO) i Aleksandra Wenda (SP Nr 7). Wśród 
ciechanowskich zespołów tryumfowali: „Sunbites” 
(G Nr 3) i „Technicznie Muzyczni” (Zespól Szkół 
Technicznych). Nagrodę Grand Prix za najlepszą 
prezentację otrzymał zespół „Sunbites”. Nagrody 
dla uczestników przeglądu ufundował Prezydent 
Miasta Ciechanów.

Wigilia dla potrzebujących
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20 grudnia  
zaprosił na wigilię osoby samotne, bezdomne  
i potrzebujące wsparcia. Podopieczni Ośrodka 
otrzymali paczki świąteczne. W spotkaniu opłatko-
wym wzięły udział władze miasta.
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P. Szwejkowski w akcji

Urząd w pilotażowym  
projekcie WHO
6 grudnia w Warszawie odbyła się Krajowa Kon-
ferencja "Miejsca pracy wolne od dymu tytonio-
wego", zorganizowana przez Biuro Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce oraz Mini-
sterstwo Zdrowia. Podczas konferencji Krzysztof 
Przewoźniak, dyrektor naukowego Fundacji "Pro-
mocja Zdrowia" przedstawił przygotowaną przez 
Urząd Miasta Ciechanów prezentację, pokazującą 
działania Urzędu w walce z dymem tytoniowym. 
Nasz Urząd bierze udział w ogólnopolskim pilota-
żowym projekcie „Zakłady pracy wolne od dymu 
tytoniowego”, który wystartował w listopadzie tego 
roku – reprezentujemy sektor instytucji publicz-
nych. W projekcie bierze też udział jeden duży 
zakład produkcyjny oraz małe przedsiębiorstwo. 
Program stworzył doskonałą okazję, żeby sforma-
lizować wcześniejsze działania Urzędu w tej spra-
wie. Współpracując z organizacjami pozarządowy-
mi oraz Instytutem Ochrony Zdrowia Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w ramach projektów 
antytytoniowych nasz samorząd od lat wspierał Fo-
rum Zdrowia i inne tego typu inicjatywy w środo-
wisku lokalnym. 

Część wydziałów zmieni  
miejsce urzędowania
Zakończył się odbiór techniczny nowowybudo-
wanej części ratusza. W styczniu do nowego bu-
dynku przeniesie się Wydział Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska, Wydział Mieszkaniowy, 
Referat Podatków i kasa, Biuro Obsługi Rady 
Miasta, Stanowisko do spraw zarządzania kry-
zysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, 
Stanowisko ds.  zamówień publicznych, Stanowi-
sko ds.  zatrudnienia i płac, Stanowisko ds.  BHP 
i P.POŻ., Stanowisko ds. Audytu, Stanowisku 
ds. Kontroli, biuro kierownika Kancelarii Prezy-
denta, a także Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej. Do budynku przy ul. Wodnej 1 trafi 
Pracownia Urbanistyczna.
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Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest 
naturalną konsekwencją wstąpienia  Polski  do Unii 
Europejskiej, która jest w kwestiach gospodarki od-
padami bardzo restrykcyjna. System gospodarowania 
odpadami komunalnymi zmieni się radykalnie. Kon-
trolę nad nimi przejmą gminy, które w przetargach 
wybiorą firmy odbierające śmieci. Właściciele nieru-
chomości na mocy nowego prawa będą płacić gminie 
obowiązkową opłatę za gospodarowanie odpadami. 
Od mieszkańców bloków spółdzielczych tak jak do-
tychczas pobierze ją spółdzielnia, która rozliczy się  
z gminą. Przestaną obowiązywać dotychczasowe in-
dywidualne umowy z firmami wywożącymi śmieci. 

Zapłacimy od „głowy”
Kalkulację stawek przez kilka miesięcy przygoto-
wywał zespół pod kierunkiem zastępcy prezydenta 
Ewy Gładysz, która przedstawiła na sesji pakiet 5. 
proponowanych uchwał. Zgodnie z ustawą miesięcz-
na stawka może być naliczona na cztery sposoby: od 
gospodarstwa domowego, od wielkości zużycia wody, 
metrażu zamieszkiwanych nieruchomości lub od licz-
by osób w gospodarstwie domowym. Zespół wybrał 
ten ostatni wariant. – Wszystkie zawarte w ustawie 
propozycje są w jakiś sposób niesprawiedliwe, ale 
musieliśmy się zdecydować. Około 90% samorządów 
przyjęło, że płaci się od głowy, bo to ludzie produkują 
odpady. Razem z radnymi stwierdziliśmy zgodnie, że 
to najlepsze rozwiązanie – powiedziała zastępca pre-
zydenta Ewa Gładysz. 
Na początku 2013 r. każdy mieszkaniec otrzyma de-
klarację, w której poda ilość osób w jego gospodar-
stwie domowym i oświadczy, czy zamierza segre-
gować śmieci. Określi też ich ilość i rodzaj. Takie 
deklaracje trzeba złożyć do 28 lutego 2013 r. Odpady 
będą sortowane w 4 frakcjach: plastik, szkło, maku-
latura oraz odpady zielone, do produkcji kompostu. 
Każdy właściciel nieruchomości dostanie specjalnie 
oznakowane worki, a pojemniki będą specjalnie kodo-
wane. Mniej zapłacą ci, którzy zadeklarują segrego-
wanie odpadów. Różnica 5 zł miesięcznie za odbiór 
nieposegregowanych śmieci to argument na rzecz sor-
towania, bo – jak stwierdził Dariusz Węcławski  
– „Nie oszukujmy się, segregacja bez zachęty to fik-
cja”. Dzięki temu zdecydowanie poprawi się czystość 
środowiska. To największy plus znowelizowanej 
ustawy.

Plusy i wady rozwiązań  
„śmieciowej rewolucji”
Polacy produkują rocznie ok. 10 mln ton śmieci. Co 
trzecie gospodarstwo domowe nie płaci za wywóz 
odpadów, co oznacza, że zamiast na legalne składowi-
ska trafiają do lasów i rowów. Nowe przepisy uderzą 
w osoby, które wywożą śmieci na dzikie wysypiska 
albo podrzucają je do cudzych pojemników. – To duży 
plus, bo dotychczas gminy nie dysponowały skutecz-
nym narzędziem do ściągania opłat za wywóz śmieci 
– przypomniał Przemysław Zadrożny. Podkreślił jed-
nak słabe strony ustawy. – Nie przewiduje możliwości 
ustalenia stawek zróżnicowanych bądź mieszanego 
systemu poboru opłat, żeby chronić najuboższych.  
I nie ma możliwości świadczenia usługi bez przetargu 
przez spółkę miejską – wytknął radny. 
Wątpliwości budzi też sprawne segregowanie odpa-
dów w budownictwie wielorodzinnym. Tu trudno bę-
dzie sprawdzić, kto segreguje śmieci, a kto nie. – Jak 
uniknąć zbiorowej odpowiedzialności w formie nało-
żenia na całe bloki stawki 16 zł, jeżeli okaże się,  
że deklarowana segregacja przez niektórych jest 

nierealizowana – zastanawiał się radny Węcławski. 
– Niektóre miasta pilotażowo wprowadzają na osie-
dlach wielorodzinnych kontenery, w których odbywa 
się wstępna selekcja odpadów. Może zatrudnić do 
tego  spółdzielnię socjalną, zaktywizować przy okazji 
te osoby, które nie mogą znaleźć pracy – rozważał 
Artur Sobotko. Zenon Stańczak stwierdził, że teraz 
dowiemy się, ile odpadów faktycznie wytwarzamy. 
 – Do tej pory wiele gospodarstw miało umowę na 
opróżnianie pojemnika raz na dwa tygodnie, na naj-
rzadszy okres. Teraz okaże się, że tych śmieci będzie 
dużo więcej. Śmieciarki będą musiały częściej kur-
sować, a litr oleju napędowego to już ponad 5 zł, nie 
mówiąc o pracy ludzi i zużyciu sprzętu – wyliczał Ze-
non Stańczak. Do tego dojdą koszty administracyjne: 
ktoś podatek musi wyliczyć i wyegzekwować.

Koszty i stawki,  
czyli trudny orzech do zgryzienia
Tomasz Kałużyński stwierdził, że zespół niewątpliwie 
miał trudny orzech do zgryzienia. – Nie kwestionując 
zasadności wyliczonej kalkulacji opłat trzeba przy-
znać, że wzrost stawek jest jednak drastyczny.  
W zamian za to mamy gwarancję tego, że odpady 
będą trafiać do sortowni i przechodzić specjalistycz-
ną obróbkę – a to musi kosztować. Trzeba też mieć na 
uwadze koszty technologiczne i administracyjne nie-
zbędne do obsługi całego systemu – przyznał radny. 
– Na skutek kryzysu i sytuacji materialnej ludzi może 
pojawić się duży odsetek osób, które będą się uchylały 
od płacenia tak skalkulowanego podatku – rozważał 
T. Kałużyński. Krzysztof Łyziński w imieniu wła-
snym i Zbigniewa Kędzierskiego zakomunikował, że 
nie zgadzają się na wysokość stawek, akceptują nato-
miast w sposób naliczania opłat.– Trzeba zadać sobie 
podstawowe pytanie: czy teraz stworzymy nowy sys-
tem odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów płacąc po podwyżce średnio ok. 100 %, 
ale w stosunku do pozostałych gmin w kraju z niewy-
górowaną stawką i spełnić rygorystyczne normy, czy 
też próbować grać na zwłokę i potem płacić kary za 
niedostosowanie systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi do wymogów unijnych – płacąc ostatecznie 
kilkakrotnie więcej niż teraz planujemy – zastanawiał 
się P. Zadrożny. 

Żebyśmy potem nie płacili  
dużo więcej
– Trzeba zadać sobie podstawowe pytanie: czy teraz 
stworzymy nowy system odbierania, transportu, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów płacąc po podwyż-
ce średnio ok. 100 %, ale w stosunku do pozostałych 
gmin w kraju z niewygórowaną stawką i spełnić ry-
gorystyczne normy, czy też próbować grać na zwło-
kę i potem płacić kary za niedostosowanie systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi do wymogów 
unijnych – płacąc ostatecznie kilkakrotnie więcej niż 
teraz planujemy – zastanawiał się P. Zadrożny. Pre-
zydent Wardziński potwierdził, że samorząd zapłaci 
poważne kary, jeśli nie będzie w stanie zagospodaro-
wać odpadów zgodnie z ustawą. – Te kary też trzeba 
wkalkulować w cenę śmieci. To wszystko się ze sobą 
zazębia, dlatego dzisiaj jest trudno precyzyjnie, co do 
złotówki, wyliczyć stawki. Te wyliczenia są oparte na 
dotychczasowej wiedzy i oszacowaniu wartości, któ-
rych w tej chwili nie znamy. Proponowane stawki są 
na bezpiecznym poziomie – zapewnił W. Wardziński. 

Licytacja, kto zaproponuje mniej
Radny Leszczyński zasygnalizował problem nie-
szczelności systemu. – Ustawa o ochronie danych 

Sesja Rady Miasta – samorząd zadecydował o stawkach opłat za wywóz śmieci i metodzie ich naliczania

Licytacja dobrych wujków

osobowych zakazuje zarządcy weryfikowania ilości 
zameldowanych osób. Krzysztof Leszczyński, który 
pracuje w spółdzielni „Zamek” i Z. Dąbrowski, pre-
zes spółdzielni „Mazowsze są zarządcami budynków 
wielorodzinnych. Z. Dąbrowski nie krył, że wystę-
puje w podwójnej roli, bo był też członkiem zespołu 
przygotowującego omawianą uchwałę. Tym bardziej 
radnych zaskoczył jego wniosek formalny, żeby usta-
lić stawki na niższym poziomie – 9 oraz 14 zł. 
– Jestem pod wrażeniem przygotowanego pakietu 
5 uchwał śmieciowych, to jest naprawdę kawał do-
brej, solidnej roboty – przyznał Dariusz Węcławski. 
– Wiadomo zmiany i inwestycje wymagają dużych 
nakładów, a recykling na pewno jest droższy od skła-
dowania. Obawy moje budzi może nie sama wyso-
kość tych stawek 11 i 16 zł, lecz jej skutki dla rodzin 
wieloosobowych. Rozumiem też, że PUK musi myśleć 
również o zysku, że stawka ustalona jest na poziomie 
bezpiecznym, bo nie ze wszystkich da się ściągnąć 
opłatę, co wiemy na przykładzie zaległości czynszo-
wych. Wierzymy, że kalkulacja stawek została doko-
nana rzetelnie, choć wobec tylu niewiadomych może 
być obarczona pewnym błędem – wyliczył Dariusz 
Węcławski, a zaraz potem nieoczekiwanie wystąpił 
z kolejnym wnioskiem formalnym, przelicytowując 
propozycję Z. Dąbrowskiego stawką 8,50 i 13,50 zł.
– Jak mam rozumieć konsensus osiągnięty w tej spra-
wie na komisjach, również z prezesem Jagodzińskim, 
który bardzo intensywnie przekonywał nas i racjo-
nalnie wyjaśniał dlaczego stawki mają być takie a nie 
inne. Czy traktujemy siebie poważnie, czy rozpoczy-
namy licytację – nie krył zaskoczenia radny Kałużyń-
ski. Artur Sobotko studził emocje. – Będziemy się tej 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dopiero 
uczyli i tak naprawdę nikt dzisiaj nie wie czy to bę-
dzie 8,50, 9 czy 11 zł, ponieważ ta cała operacja ma 
się samofinansować. Postarajmy się raczej wypraco-
wać formułę pomocy osobom tym, które są w trudnej 
sytuacji, a ustawa ich najbardziej dotknie. 

Tu nie ma dobrych i złych wujków
Zenona Stańczaka zirytowała ta przepychanka. – Mam 
propozycję dalej idącą, że jak już tę stawkę ustalimy 
na zerowym poziomie, to wzorem ZKM i wozokilome-
trów, policzmy śmieciokilometry i zarezerwujmy na to 
w budżecie na przyszły rok kilka milionów. Może jesz-
cze uchwalmy, żeby od 1 lipca 2013 roku cena oleju 
napędowego do śmieciarki była na poziomie  
1 zł – ironizował radny Stańczak. Adam Stępkowski 
apelował o odpowiedzialność. – Zespół ludzi praco-
wał nad tym długo i dokładnie. Byliśmy informowani 
o przebiegu prac. Prezes PUK ręczy za ten system. Tu 
nie ma dobrych i złych wujków. Jeżeli zaczniemy przy 
tym majstrować to tak, jakbyśmy zaczęli majstrować 
przy samochodzie, który jeszcze nie został złożony 
 a chcielibyśmy nim jeździć. Dajmy szanse, żeby to 
auto ruszyło – przekonywał radny. 
Ostatecznie przeszła pierwotna wersja: stawka 11 zł 
miesięcznie od osoby za posegregowane odpady,  
16 zł za niesegregowane. – Można populistycznie 
zbijać tę cenę aż do absurdu, co pokazał nam radny 
Stańczak – zejść do 0 zł i jeszcze dopłacać. Sytuacja 
trochę była niepoważna, bo nad tym przez kilka mie-
sięcy pracował zespół fachowców, a ktoś teraz  
w ciągu godziny chciał to wszystko wywrócić do góry 
nogami. Nie tędy droga – stwierdził przewodniczący 
Rady Mariusz Stawicki.

Ewa Blankiewicz, red.

W kolejnych numerach Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów będziemy informować czytelników  
o szczegółach nowych rozwiązań.

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać znowelizowane zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. dzisiejsze indywidual-
ne umowy na wywóz odpadów zastąpi „podatek śmieciowy”, wpłacany do miejskiej kasy. Po wielomiesięcznej pracy nad kalkulacją opłat  
i kryteriami, według jakich mają być wyliczane miejski samorząd uchwalił, że stawka za wywóz będzie liczona od osoby. Będzie się opłaca-
ło sortować odpady. Za segregowane każdy z nas zapłaci 11 zł miesięcznie, niesegregowane o 5 zł więcej.
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XXV sesja Rady Miasta rozpoczęła się od podziękowania historykowi Aleksan-
drowi Kociszewskiemu za wieloletnie utrwalanie i dokumentowanie wiedzy  
o regionie. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca szkół wyższych zrezy-
gnował z funkcji prezesa Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego.  
– A. Kociszewski przechodzi na inny etap w swoim życiu, ale wciąż będzie do-
brym duchem i kustoszem pamiątek przeszłości. Jesteśmy panu wdzięczni za ze-
branie i ocalenie dokumentów obrazujących historię ziemi ciechanowskiej. Jest 
to nie do przecenienia dla nas i przyszłych pokoleń – powiedział prezydent Wal-
demar Wardziński.                                                                                         K.D.

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXV sesji 25 listopada 2012 r.

nr 284/XXV/2012 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Samorządu Miasta Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
Publicznego.
nr 285/XXV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości 
nr 286/XXV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości.
nr 287/XXV/2012 w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół 
prowadzonych na terenie Gminy  Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina 
Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich wykorzystania.
nr 288/XXV/2012 w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 
Ciechanów”.
nr 289/XXV/2012 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
nr 290/XXV/2012 zmieniająca Uchwalę Nr 169/XIII/2011 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej. 
nr 291/XXV/2012 w sprawie podziału Gminy Miejskiej Ciechanów na stałe 
obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych.
nr 292/XXV/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w „Wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. 
na lata 2008-2014”.  
nr 293/XXV/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
nr 294/XXV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na  
udziałach Spółki w celu  zabezpieczenia  kredytu inwestycyjnego dla Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na realizację przed-
sięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i Rozbudowa Systemu 
wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanów – I etap”.
nr 295/XXV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych 
w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: K. Szwanke 18, 11 Pułku Uł. Leg. 
10, Wyzwolenia19, Pułtuska 12, Nadfosna 7, 17 Stycznia 29, 17 Stycznia 45, 
Warszawska 27, Powstańców Wielkopolskich 9. 
nr 296/XXV/2012 w sprawie zamiany nieruchomości.
nr 297/XXV/2012 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości 
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu 
Strefy Płatnego Parkowania”.
Nr 298/XXV/2012 w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy autobusami 
komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
nr 299/XXV/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 333/XXXVI/2009 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian  
i ogłoszenia jednolitego tekstu  „Przepisów porządkowych przy przewozie osób, 
zabranych ze sobą do przewozu  rzeczy i zwierząt autobusami Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej w Ciechanowie  Spółka z o.o.”.
Nr 300/XXV/2012 w sprawie: dokonania zmian oraz ogłoszenia jednolitego 
tekstu wykazu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
Nr 301/XXV/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Cie-
chanowie, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Ciechanów, 
warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie  
z tych przystanków.
nr 302/XXV/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości.
nr 303/XXV/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
nr 304/XXV/2012 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi.
Nr 305/XXV/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 306/XXV/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
nr 307/XXV/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieru-
chomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 308/XXV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.
nr 309/XXV/2012 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

Interpelacje radnych
Tomasz Kałużyński zachęcał samorząd do działań wspierających dzietność. 
Stwierdził też, że w zakresie zadań inwestycyjnych miejski samorząd nie wyko-
rzystuje w pełni inicjatyw społecznych. Radny poprosił o uwzględnienie  
w nowym budżecie budowy edukacyjnego parku tematycznego przy MZS Nr 1  
i przywrócenie do kalendarza takich imprez jak Powrót Szwoleżerów, Ciechano-
via Cantans, czy Ciechanowski Blues.

Krzysztof łyziński chciał wiedzieć, czy prezydent ma propozycje rozwiązania 
problemów ZKM i czy można przywrócić do pracy 5 zwolnionych kierowców. 

dariusz Węcławski interpelował w sprawie fragmentu ul. Spółdzielczej,  
za przejazdem kolejowym. Radny zapytał, czy można poprawić nawierzchnię 
odcinka, z którego wykonawca tunelu zdjął asfalt. 

Mariusz Stawicki zapytał, czy została już zakończona budowa placu zabaw dla 
dzieci przy ul. Kraszewskiego.                                                             oprac. K.D.

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

Podziękowania  
dla Aleksandra Kociszewskiego

Sport i edukacja  
– 582 tys. zł na konkursy 
Prezydent Miasta ciechanów ogłasza otwarty konkurs ofert na 
wsparcie realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu (550 tys. zł) oraz  edukacji i wychowania  
(32 tys. zł). Oferty należy składać do 7 stycznia 2013 roku  
w Biurze Obsługi interesanta, ul. Wodna 1.

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

Zadanie i. Upowszechnianie sportu szkolnego: szkolenie dzieci  
i młodzieży, organizacja rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk 
Młodzieży Sportowej” –  40 tys. zł

Zadanie ii. Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach 
indywidualnych – 485 tys. zł

Zadanie iii. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych  
– 25 tys. zł 

edukacja i wychowanie

Zadanie i. Realizacja programów edukacyjnych o charakterze sportowo-
rekreacyjnym, turystyczno-krajoznawczym oraz ekologicznym dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów – 32 tys. zł

Szczegóły oraz pliki do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Ciechanów www.umciechanow.pl oraz w BIP.

red. 
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Pieniądze, czyli co i za ile
W 2011 roku na bieżącą działalność samorządo-
wych przedszkoli, szkół podstawowych i gimna-
zjów miasto wydało ponad 38 mln zł. Około 83,2% 
tej sumy przeznaczono na wynagrodzenia pracow-
ników. Wśród wydatków pozapłacowych najwięcej 
– blisko 1,5 mln zł stanowiły koszty ogrzewania, 
wody i gazu. Na zakupy materiałów i wyposażenia 
przeznaczono ponad 900 tys. zł. Wydatki na re-
monty w jednostkach oświatowych wyniosły ponad 
613 tys. zł. Ponad pół miliona złotych przeznaczo-
no na zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia pra-
cowników i pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Pra-
wie 400 tys. zł – na pomoc materialną dla uczniów, 
w tym na zakup podręczników.
Radny Janusz Szymańczyk zwrócił uwagę na ro-
snące wydatki na dotacje dla niepublicznych pla-
cówek oświatowych. – Proszę zwrócić uwagę na 
wychowanie przedszkolne. Wydajemy coraz więcej 
pieniędzy, a nie jest to zadanie dotowane z budżetu 
państwa. Wzrost wydatków dotyczy większych dota-
cji dla niepublicznych przedszkoli. Wpadliśmy  
w swoistą pułapkę. Jeśli będziemy chcieli zwiększyć 
atrakcyjność naszych jednostek i będziemy  
w związku z tym angażowali większe środki na ich 
funkcjonowanie, to zgodnie z obowiązującym pra-
wem będziemy musieli też wypłacać większe dota-
cje dla przedszkoli niepublicznych – J. Szymańczyk 
komentował trudną sytuację samorządu. – W roku 
2011 miasto dotowało 7 niepublicznych placówek 
oświatowych i wydało na to 2,35 mln zł. W bieżą-
cym roku szkolnym jest to już 10 szkół i przedszkoli 
z łączną dotacją na poziomie ponad 3,8 mln zł. Ale 
to nie koniec, kolejny podmiot zamierza poprowa-
dzić dwa niepubliczne gimnazja – podsumował pre-
zydent C. Chodkowski. 
W 2012 roku oświatowa część subwencji ogólnej 
wystarczyła na pokrycie 60,2% wydatków. Około 
33,8% środków na finansowanie jednostek oświato-
wych pochodziło z miejskiego budżetu, ponad  
1,5 mln zł na realizację programów edukacyjnych 
miasto pozyskało z Unii Europejskiej. 

Inwestycje w bazę – place zabaw, 
interaktywne tablice,  
termomodernizacje budynków
  – W ciągu ostatnich 10 lat przy ciechanowskich 
szkołach powstało 7 boisk ze sztuczną nawierzch-
nią, Orlik, bieżnie, skocznie, a ostatnio 5 najnowo-
cześniejszych placów zabaw. Budynki są ocieplone. 
Wyłożyliśmy na to kilkanaście milionów złotych.  
W tej mierze nasze szkoły dokonały prawdziwego 
skoku cywilizacyjnego – radny Artur Sobotko chwa-
lił ogromne zaangażowanie miasta w rozbudowę 
bazy oświatowej. Zwrócił także uwagę, że brakuje 
jeszcze boisk do piłki nożnej przy Gimnazjach  
Nr 3 i 4. Wydatki na remonty w  placówkach 
oświatowych wyniosły ponad 613 tys. zł, z czego 
440.400 zł kosztowały remonty z nadzorowane 
przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli. Remonty 
sanitariatów, pokryć dachowych, wymiana grzejni-
ków centralnego ogrzewania, cyklinowanie  
i lakierowanie podłóg, malowanie sal – na wykona-
nie tych prac gmina przeznaczyła własne środki, ale 
również pozyskała na nie dotacje. Część remontów 
została zrealizowana ze środków własnych szkół 
i placówek. – Złożyliśmy kolejny wniosek, już na 
2013 rok.  Chcemy wybudować plac zabaw przy 
Miejskim Zespole Szkół Nr 1. Będzie to ostatnia in-
westycja w ramach rządowego programu „Radosna 
Szkoła”. W ramach tego programu pozyskaliśmy 
środki na pomoce dydaktyczne dla wszystkich szkół 
podstawowych oraz na place zabaw przy czterech 
z nich – mówił z dumą C. Chodkowski. – Dokła-
dając inwestujemy w oświatę. Szkoły zmieniły się 
w sposób radykalny. Obecnego stanu nie da się 
porównać z tym co było 10 lat temu. Nasze szkoły 
żyją, również po lekcjach. Pojawia się jednak nowy 
problem – podaż większa niż popyt – problem z na-
borem dzieci chętnych na dodatkowe zajęcia poza-
lekcyjne. Nasi nauczyciele jak dotąd skutecznie mo-
tywują uczniów i obyśmy tylko takie problemy mieli 
– słowa radnego Mariusza Stawickiego to chyba 
najlepsza puenta dla rozważań o ciechanowskiej 
oświacie.                                    Anna Goszczyńska

Miasto dokładając INWESTUJE w oświatę
jak funkcjonują miejskie szkoły, skąd pochodzą pieniądze na ich utrzymanie, jakie są wyniki uczniowskich sprawdzianów i egzaminów,  
ile pieniędzy z unii europejskiej trafiło do szkół prowadzonych przez miejski samorząd? informację o stanie realizacji zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2011/2012 podczas listopadowej sesji Rady Miasta przedstawił zastępca prezydenta ciechanowa cezary chodkowski.

Demografia – będzie więcej 
uczniów w podstawówkach 
– Dane demograficzne wskazują, że wzrośnie licz-
ba uczniów w szkołach podstawowych, natomiast 
wyraźnie, aż do roku 2019, będzie zmniejszała się 
liczba uczniów w gimnazjach. Biorąc jednak pod 
uwagę, że to zmniejszenie będzie procesem krótko-
trwałym oraz fakt, że coraz więcej uczniów  
z sąsiednich gmin uczęszcza do naszych placówek 
nie widzimy konieczności zmian w obecnej sieci 
szkół – uspokajał C. Chodkowski. Według danych 
z 30 września ubiegłego roku do samorządowych 
szkół podstawowych uczęszczało 2613 uczniów 
(w 106 oddziałach). 30 września bieżącego roku 
odnotowano o 65 uczniów mniej. Ilość klas zosta-
ła utrzymana. Do gimnazjów w minionym roku 
uczęszczało 1421 uczniów (58 oddziałów). W tym 
roku liczba uczniów zmniejszyła się o 92 osoby. 
1329 uczniów uczęszcza do 54 oddziałów. Od wie-
lu lat na tym samym poziomie utrzymuje się liczba 
wychowanków w przedszkolach. – Mając na uwa-
dze warunki pracy nauczycieli i bardziej zindywi-
dualizowane podejście do ucznia będziemy dążyć 
do tego, aby przeciętna liczba uczniów w klasie nie 
przekraczała 24. Prawie osiągnęliśmy ten wskaźnik 
– przeciętna liczba uczniów na oddział w szkołach 
podstawowych wynosi 24,03, a w gimnazjach 24,6. 
Chodzi nam o to, aby w kolejnych latach utrzymać 
taką tendencję w klasach pierwszych i czwartych. 
Oczywiście, utrzymując mniejsze oddziały, godzimy 
się na wyższe koszty ich funkcjonowania, ponieważ 
subwencja oświatowa jest liczona „na ucznia”  
– zaznaczył zastępca prezydenta. 

Sprawdziany i egzaminy  
– nie mamy się czego wstydzić
Podobnie, jak w ubiegłym roku w sprawdzianach 
szóstoklasistów uczniowie najlepiej poradzili sobie 
z zadaniami sprawdzającymi umiejętność czytania, 
najsłabiej wypadało korzystanie z informacji.  
W przypadku egzaminu gimnazjalnego najwięcej 
trudności z języka polskiego sprawiało uczniom 
tworzenie własnego tekstu. W części „historia  
i wiedza o społeczeństwie” problemy sprawiała 
chronologia historyczna. Dla większości uczniów 
test z matematyki oraz z przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych okazał się trudny i umiarkowa-
nie trudny. Część uczniów miała problemy  
z wykazaniem się umiejętnością rozumowania  
i uzasadniania wniosków oraz korzystaniem z róż-
nych źródeł informacji. 
Na wyróżnienie zasługują wyniki części humani-
stycznej, szczególnie z języka obcego. Cieszy  
80% wynik z języka angielskiego osiągnięty 
przez uczniów Gimnazjum Nr 4. Wynik  w grani-
cach 80% z języka rosyjskiego osiągnęli również 
uczniowie Gimnazjum Nr 2. – Analizując wyniki 
tegorocznych trudniejszych sprawdzianów szósto-
klasistów oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych, 
przeprowadzonych według nowych zasad oraz skalę 
staninową przygotowaną przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną (dziewięciostopniowa skala znor-
malizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 
5 przyp.red.) nie mamy się czego wstydzić. Otrzy-
maliśmy jednak cenną wskazówkę, gdzie trzeba zin-
tensyfikować nasze działania, na jakie przedmioty 
zwrócić uwagę, zarówno podczas procesu eduka-
cyjnego jak i ukierunkowania realizacji projektów 
ze środków zewnętrznych – skomentował wyniki 
sprawdzianów i egzaminów radny Przemysław Za-
drożny.

Bezpieczne fajerwerki
6 grudnia ruszył III etap programu profilaktyczno-
prewencyjnego „Patrol szkolny”. Tym razem tema-
tem zajęć prowadzonych przez strażnika w szóstych 
klasach szkół podstawowych są zasady bezpiecz-
nej zabawy fajerwerkami. Strażnicy sprawdzą też 
miejsca sprzedaży fajerwerków na terenie miasta. 
Przypadki sprzedaży niebezpiecznych artykułów 
osobom nieletnim będą karane. Funkcjonariusze 
kontrolują także tereny i otoczenie szkół.

Pieska kontrola
O efektach kontroli wywozu nieczystości płynnych 
pisaliśmy w poprzednim numerze gazety. Drugim 
pod względem „popularności” uchybieniem, wykry-
tym podczas kontroli posesji był brak szczepień (32 
przypadki) i czipów u psów (41 przypadków). Straż-
nicy zobowiązali właścicieli do uzupełnienia bra-
ków. 8 osób ukarano mandatami, w jednej sprawie 
skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

Ukradli wieko studzienki
Podczas patrolu na ul. Przytorowej strażnicy za-

Z życia Straży Miejskiej

trzymali dwóch 
mężczyzn, któ-
rzy na wózku 
przewozili złom. 
Okazało się, że 
wiozą także że-
liwną pokrywę i 
pierścień studni kanalizacyjnej. Ustalono, że pocho-
dzą z kradzieży z terenu dawnej chłodni.  
Na miejsce wezwano patrol policji, który zgodnie  
z kompetencjami przejął dalsze czynności.

Skąd to drzewo?
Strażnik wspomagający pracowników PUK-u pod-
czas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt  
w rejonie ul. Niechodzkiej zauważył mężczyznę 
tnącego na kawałki ściętą wcześniej akację. Drzewo 
zostało nielegalnie wycięte z działki będącej wła-
snością miasta. Część drewna znajdowała się już 
na terenie posesji „zaradnego” mieszkańca. Dalsze 
postępowanie o ścięcie i kradzież drzewa będzie 
prowadzić policja.

red.
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30 listopada prezydent mia-
sta Waldemar Wardziński, jego 
zastępca Cezary Chodkowski, 
miejscy radni, dyrektor ZOSiPu 
Adam Krzemiński, dyrektorzy 
miejskich szkół i przedszkoli 
oraz inni zaproszeni goście wzię-
li udział w uroczystym otwarciu 
placu zabaw przy Szkole Pod-
stawowej Nr 4. Na bezpiecznej 
nawierzchni do dyspozycji naj-
młodszych oddane zostały barw-
ne urządzenia m.in. huśtawki, 
zjeżdżalnia, linarium wspinacz-
kowe, piaskownica, karuzela oraz 

kiwaki na sprężynach. Urządzenie placu kosztowało 200 tys. zł. Połowa 
pochodziła z zewnętrznej dotacji w ramach rządowego programu „Rado-
sna Szkoła”. Resztę pokryło miasto.                                                       P.H.
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Linia „0”, linia „7” (przeciwbieżne) 
Szpital – Szpital

Linia „4”, linia „6” (przeciwbieżne) 
Szpital – Szpital

Kierunek linii „0” Kierunek linii „7”

Kierunek linii „4” Kierunek linii „6”

Trasy nowych linii ZKM
Linia „0” – SZPITAL – SZPITAL 
SZPITAL – Powstańców Wielkopolskich – Pułtuska – Batalionów 
Chłopskich  – Armii Krajowej – Sikorskiego – Mikołajczyka  
– 11 Pułku Ułanów Legionowych – 11 Listopada –  Plac Kościuszki  
– 3 Maja – Sienkiewicza – Dworzec PKP – 17 Stycznia – Pułtuska   
– Powstańców Wielkopolskich – SZPITAL
Linia „1” – CHRUSZCZEWO OSIEDLE – NIESTUM
ChrUSZCZeWo oSIeDLe – Chruszczewo – Mławska – Dworzec  
PKP  – Sienkiewicza – 3 Maja – Plac Kościuszki – 11 Listopada  
– 11 Pułku Ułanów Legionowych – Pułtuska  – W. Polskiego  
– Przasnyska  – Bukietowa – Gruduska – Przążewo –  NIeSTUM
Wybrane  kursy do Chruszczewa i przystanku Gruduska rondo
Linia „2” –  ASNYKA – KRUBIN
ASNYKA  –  Wyspiańskiego – Kraszewskiego – 17 Stycznia  
– 11 Pułku  Ułanów Legionowych – Płońska – Sońska  – Krubińska   
– Ceramiczna – KrUBIN
Wybrane kursy  do rzeczk, ogrodów Działkowych „GrĘDZICe”, 
ropel oaz przez ul. Mikołajczyka  – Sikorskiego – Armii Krajowej 
Linia „3”  –  GOSTKÓW – KOLBE PĘTLA
GoSTKÓW – Gostkowska – Waryńskiego – Kraszewskiego   
– 17 Stycznia – Pułtuska  – Batalionów Chłopskich – Sikorskiego  
– Mikołajczyka  –  11 Pułku Ułanów Legionowych – 11 Listopada   
–  Plac Kościuszki  – 3 Maja –  Płocka  – Graniczna  – Widna   
–  Kolbe –  Monte Cassino – Bohaterów Września  – różyckiego  
– KoLBe PĘTLA  
Wybrane kursy do Pęchcina i ogrodów Działkowych „SoNA”  
w okresie letnim
Linia „4” –  SZPITAL – SZPITAL
SZPITAL – Powstańców Wielkopolskich – Pułtuska  –  17 Stycznia   
– Dworzec PKP  –  Sienkiewicza – Płocka – Mazowiecka   
– Mleczarska – Płońska  – Szwanke  –  ranieckiej  – Armii Krajowej  
– Batalionów Chłopskich  –  Pułtuska  – Powstańców Wielkopolskich 
–  SZPITAL
Wybrane kursy przez Tysiąclecia -Niechodzką
Linia „5”  –  ASNYKA – SOKOŁÓWEK 
ASNYKA   – Wyspiańskiego – Kraszewskiego – 17 Stycznia  
– Dworzec PKP – Sienkiewicza  – 3 Maja –Plac Kościuszki  
– 11 Listopada – 11 Pułku Ułanów Legionowych – Mikołajczyka  
– Sikorskiego – Armii Krajowej – ranieckiej – Szwanke – Płońska  
– Kasprzaka – SoKoŁÓWeK  
Wybrane kursy do Kasprzaka, Bab i Mieszk
Linia „6” – SZPITAL – SZPITAL 
SZPITAL  – Powstańców Wielkopolskich – Pułtuska – Batalionów 
Chłopskich – Armii Krajowej – ranieckiej – Szwanke – Płońska  
– Mleczarska – Mazowiecka – Płocka – Sienkiewicza – Dworzec PKP 
– 17 Stycznia – Pułtuska – Powstańców Wielkopolskich – SZPITAL 
Wybrane kursy przez Niechodzką – Tysiąclecia 
Linia „7” – SZPITAL – SZPITAL 
SZPITAL  – Powstańców Wielkopolskich – Pułtuska – 17 Stycznia  
– Dworzec PKP – Sienkiewicza – 3 Maja – Plac Kościuszki  
– 11 Listopada – 11 Pułku Ułanów Legionowych – Mikołajczyka  
– Sikorskiego – Armii Krajowej – Batalionów Chłopskich – Pułtuska 
– Powstańców Wielkopolskich – SZPITAL
Linia „8” – ASNYKA – SZPITAL
ASNYKA  – Wyspiańskiego – Kraszewskiego  - 17 Stycznia  
– Mławska –  Gąsecka –Kwiatowa – Wesoła – Śmiecińska  
– Starowiejska – Leśna – Leśna Pętla – Leśna – Widna – Graniczna  
– Płocka – 3 Maja – Plac Kościuszki – 11 Listopada – 11 Pułku 
Ułanów Legionowych – Pułtuska – Powstańców Wielkopolskich  
– SZPITAL 
Linia „9” – ASNYKA – KOWNATY WOJNOWE
ASNYKA – Wyspiańskiego – Kraszewskiego  – 17 Stycznia  
– 11 Pułku Ułanów Legionowych – 11 Listopada – Plac Kościuszki  
– 3 Maja – Płocka – Tysiąclecia – Niechodzka  –  Niechodzin  
– Kownaty Żędowe – KoWNATY  WoJNoWe.
Trasa powrotna przez Nużewo, Nużewko 
KoWNATY WoJNoWe – Kownaty Żędowe – Niechodzin  
– Nużewo – Nużewko – Nużewo – Niechodzin – Niechodzka  
– Tysiąclecia – Płocka – 3 Maja – Plac Kościuszki – 11 Listopada  
– 11 Pułku Ułanów Legionowych – 17 Stycznia – Kraszewskiego  
– Wyspiańskiego – ASNYKA.

Schematy wszystkich linii komunikacji miejskiej są dostępne  
na stronie internetowej Urzędu Miasta www.umciechanow.pl  
w zakładce Na skróty.

O przejezdność dróg miejskich na terenie 
Ciechanowa troszczy się Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. Przedsiębiorstwo ma do 
dyspozycji: samochód ciężarowy wyposażony 
w pług, 2 samochody z pługami i posypywar-
kami, ciągnik z pługiem odśnieżającym, cią-
gnikz naczepą piaskarki i pługiem, ładowarkę 
do załadunku soli i urządzenie do wytwarzania 
solanki. Od połowy listopada na terenie miasta 
stoją 74 pojemniki na piasek do posypywania 
chodników i przejść przez jezdnię. Przypomi-
namy tez mieszkańcom o obowiązku odśnie-
żania i posypywania chodników przylegają-
cych do ich posesji. Wywiązywanie się z tego 
obowiązku egzekwować będzie Straż Miejska. 
Odśnieżaniem terenów spółdzielni mieszka-
niowych powinni zająć się ich zarządcy.

P.H.

Pamiętajmy  
o odśnieżaniu

Nie będzie podwyżki miesięcznej stawki opłaty abo-
namentowej na odbiorcę w grupach  W I (zaopatrzenie 
ludności i cele socjalno-bytowe) i W II (cele produk-
cyjne i pozostałe). Wyniesie ona 5,56 zł za miesiąc. 
Mieszkańcy rozliczający się ze ZWiK na podstawie 
odczytu z wodomierza zapłacą o 6 groszy więcej za  
1 m3 zużytej wody i o 42 grosze więcej za odbiór 1m3 
ścieków. Dziś cena poboru wody wynosi 2,60 zł za 
1m3, a od nowego roku będzie to 2,66 zł. Odprowa-
dzenie 1m3 nieczystości płynnych kosztuje dziś 4,88 
zł, będzie kosztować 5,30 zł. Przedsiębiorcy wyko-
rzystujący wodę do celów produkcyjnych za 1m3 do-
starczonej wody zapłacą 2,81 zł (o 7 groszy więcej niż 
obecnie), a za 1m3 odebranych ścieków 5,96 zł  
(o 44 grosze więcej). Pozostali dostawcy ścieków,  
m. in. sklepy, hotele, zakłady usługowe będą płacić  
5,30 zł za 1m3 (o 42 grosze więcej). Wzrosną staw-
ki opłat dodatkowych za przekroczenia warunków 
wpuszczania do kanalizacji ścieków przemysłowych. 
Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej będzie kosztować tyle samo co w tym 
roku.                                                                  red.

Nowe taryfy i stawki opłat za wodę i ścieki

ZWiK prowadzi dużą inwestycję na ul. Płońskiej

Z nowym rokiem zmieni się część taryf oraz stawek opłat za wodę i ścieki. Bezpośredni wpływ na wzrost cen wody 
i ścieków mają kosztowne inwestycje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Koszt trwającego już I etapu moderniza-
cji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego Ciechanowa wyniesie około 137 mln zł. Kwotą blisko 58,7 mln zł 
zadanie dofinansuje Unia Europejska, ale pozostałe ponad 78 mln zł kosztów musi ponieść ZWiK. I etap obejumje 
lata 2008-2015. Od początku prac do końca tego roku nakłądy wyniosły już podam 36 mln zł. To pokazuje skalę  
i ogromny zasięg przedsięwzięcia miejskiej spółki

Linie komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2013 roku

Plac zabaw przy „Czwórce” otwarty

Carrefour

Carrefour
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Finał akcji odbył się w weekend 8-9 grudnia. Paczki od darczyńców 
odbierali wolontariusze, którzy wcześniej przeprowadzili wywiady śro-
dowiskowe ze wskazanymi rodzinami i umieścili ich potrzeby w bazie 
na stronie www.szlachetnapaczka.pl. – Tegoroczna skala pomocy prze-
rosła nasze oczekiwania. Spośród 70 zgłoszeń wybraliśmy 44 rodziny, 
którym pomogliśmy. To prawie o połowę więcej niż w roku ubiegłym. 
Cieszy fakt, że z każdym rokiem jest tych ludzi coraz więcej, a prezenty 
są bardzo wartościowe – mówi Marzena Lentowszczyk, koordynator 
regionalny Szlachetnej Paczki na Mazowszu. Do rodzin trafiały m.in. 
żywność, środki chemiczne, opał, artykuły szkolne, zabawki i sprzęty 
AGD. Wśród darczyńców znalazły się osoby indywidualne, prywat-
ne firmy, ciechanowskie instytucje i szkoły oraz Rada Miasta. Swoją 
paczkę przygotował także Urząd Miasta. –  Udało nam się spełnić także 
osobiste marzenia domowników. Przekazaliśmy indywidualne prezen-
ty, które okazały się bardzo trafione. Z relacji wolontariuszy wiemy, że 
nasi obdarowani z promiennymi twarzami rozpakowywali paczki, a ich 
zawartość wywołała ogromne poruszenie i radość. W zamian otrzyma-
liśmy ręcznie przygotowane podarunki oraz spontaniczne i wzruszające 
podziękowania – dodała Marta Andrusiak, koordynatorka „Paczki”  
w ratuszu.                                                                                            P.H.

Szlachetni nie zawiedli
Radość, niedowierzanie, łzy szczęścia, moc uśmiechów, dzie-
siątki prezentów i spełnione marzenia – tak można podsu-
mować  trzeci finał Szlachetnej Paczki. dzięki zaangażo-
waniu wolontariuszy i darczyńców do 44 potrzebujących 
rodzin trafiło blisko 200 świątecznych paczek. Podczas gali 
Wolontariatu Szlachetna Paczka została wyróżniona jako 
akcja Roku 2012.

Panu

Wiesławowi Szymańskiemu
wyrazy serdecznego współczucia

z powodu śmierci 

OJCA
składają

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu Miasta 

Pani

Mariannie Jurkiewicz
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu Miasta
 * Strefa podmiejska rozpoczyna się od granic administracyjnych miasta.

 Rodzaj opłaty Strefa
miejska

Strefa pod-
miejska
łącznie  

z miejską

Linie normalne dzienne:1. 
- przewóz jednej osoby
- przewóz jednej osoby uprawnionej do opła-

ty ulgowej 50%
2.  Bilet weekendowy uprawniający do nie-

ograniczonej liczby przejazdów od piątku 
od godz.15.00 do niedzieli do godz. 24.00 na 
wszystkich liniach:

- przewóz jednej osoby
- przewóz jednej osoby uprawnionej do opła-

ty ulgowej 50%
3.  Bilety zakupione u kierowcy autobusu - linie 

normalne dzienne:
- przewóz jednej osoby
- przewóz jednej osoby uprawnionej do opła-

ty ulgowej 50%
- pakiet 4 biletów uprawniających do 4 prze-

jazdów ulgowych 50% lub 2 normalnych.

2,80
1,40

 

10,00
5,00

 

3,40

1,70

4 x 1,50 = 6,00

3,40
1,70

 

14,00
7,00

 

4,00

2,00

 ---------

Rodzaj opłaty

Strefa  
miejska

(wszystkie 
linie)

dwie strefy:
miejska  

i podmiejska.
(wszystkie linie)

1. Bilet 30-dniowy imienny o nieograniczonej 
ilości przejazdów ważny od poniedziałku do 
piątku do godz.24.00 trzydziestego dnia terminu 
ważności

70,00 86,00

2. Bilet 30-dniowy ulgowy 50% imienny o nieogra-
niczonej ilości przejazdów ważny od   poniedział-
ku do piątku do godz.24.00 trzydziestego dnia 
terminu ważności   

     35,00 43,00

3. Bilet 30-dniowy imienny o nieograniczonej 
ilości przejazdów ważny w dni robocze i świą-
teczne do godz.24.00 trzydziestego dnia terminu 
ważności

80,00 100,00

4. Bilet 30-dniowy imienny ulgowy 50% o 
nieograniczonej ilości przejazdów ważny w dni 
robocze i świąteczne do godz.24.00 trzydzieste-
go dnia terminu ważności

40,00        50,00

5. Bilet 15-dniowy imienny o nieograniczonej 
ilości przejazdów ważny w dni robocze i świą-
teczne do godz.24.00 piętnastego dnia terminu 
ważności

46,00 56,00

6. Bilet 15-dniowy imienny ulgowy 50% o nieogra-
niczonej ilości przejazdów ważny w dni robocze 
i świąteczne do godz.24.00 piętnastego dnia ter-
minu ważności 

23,00 28,00

7. Bilet miesięczny na okaziciela o nieograniczonej 
ilości przejazdów ważny w dni robocze i świą-
teczne

150,00 --------

8. Bilet okresowy – dekadowy normalny 10-dnio-
wy na okaziciela o nieograniczonej ilości prze-
jazdów, ważny na kolejne 10 dni 

40,00 --------

9. Bilet okresowy – dekadowy ulgowy 50% na 10 
dni na okaziciela o nieograniczonej ilości prze-
jazdów, ważny na kolejne 10 dni

20,00 --------

Ceny biletów jednorazowych   

Ceny biletów okresowych

Cennik biletów ZKM  
od 1 stycznia 2013 r.
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Podatki i opłaty w 2013 roku
Stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,71 zł od 1 m2  
pow ierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
– 4,51 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31zł od 1 m2 
powierzchni

2. od budynków  lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 20,50 zł od 1 m2

 

powierzchni użytkowej 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-

kowanym materiałem siewnym – 10,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
d) związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów  

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
– 4,63 zł od 1 m2 powierzchni  użytkowej 

e) pozostałych – w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,07 zł od 1 m2 

powierzchni użytkowej
    - garaże wolnostojące – 4 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
    - budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 – 4 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   – 644 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie    – 892 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton    – 994 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawie-
szeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) o liczbie osi – dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton  – 1032zł
- równej lub wyższej niż 15 ton    – 1064 zł

b) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton  – 1064 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton  – 1264 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton    – 1310 zł

c) o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton  – 1254 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 31 ton  – 2064 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton    – 2086 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) o liczbie osi – dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton – 1156 zł
- równej lub wyższej niż 15 ton   – 1558 zł

b) o liczbie osi – trzy
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 19 ton – 1192 zł
- równej lub wyższej niż 19 ton, a mniejszej niż 25 ton – 1966 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   – 1996 zł

c) o liczbie osi – cztery i więcej                                 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 27 ton –  1382 zł
- równej lub wyższej niż 27 ton, a mniejszej niż 29 ton –  2480 zł
- równej lub wyższej niż 29 ton   –  2966 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   –    774 zł
b) powyżej 5,5  tony do 9 ton  włącznie   –  1156 zł
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton   –  1540 zł

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

a) o liczbie osi – dwie 
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton –  1544 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton   –  1760 zł

b) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton   –  1638 zł
- równej lub wyższej niż 40 ton                                        –  2154 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu:
a) o liczbie osi – dwie

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton      –  1820 zł
- równej lub wyższej niż 31 ton                                           –  2342 zł

b) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton       –  2290 zł
-  równej lub wyższej niż 40 ton                                           –  3026 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego – 390 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawiesze-
niem uznanym za równoważne z wyjątkiem związanym wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które 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 –    378 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –    400 zł

b) o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –    610 zł  
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1060 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1434 zł

c) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –    842 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1178 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 –    480 zł
- równej lub wyższej niż 25 ton   –    702 zł

b) o liczbie osi – dwie
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 28 ton –    720 zł 
- równej lub wyższej niż 28 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1610 zł 
- równej lub wyższej niż 38 ton    –  2122 zł

c) o liczbie osi – trzy i więcej
- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 38 ton –  1178 zł
- równej lub wyższej niż 38 ton   –  1596 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc     –    486 zł
b) powyżej 15 miejsc, a mniejszej niż 30   –    918 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc   –  2020 zł

Podatek rolny
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę do naliczenia podatku rolnego – 41 zł za 
1dt. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 102,50 zł, natomiast podatek 
rolny z 1 ha fizycznego 205 zł. 

Podatek leśny
Cena sprzedaży drewna stanowiącej podstawę do naliczenia podatku leśnego  
– 186,42 zł za 1 m3. Podatek leśny w 2013 r. wynosi 41,0124 zł od 1 ha.

Opłata od posiadania psów
Roczna stawka podatku wynosi: 
–  od pierwszego posiadanego psa   –  48 zł
–  od każdego następnego    –  24 zł 
Opłaty nie pobiera się od: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób 
powyżej 65 roku życia prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe oraz 
podatników podatku rolnego. Opłatę od posiadania psów należy uiścić do  
31 marca.
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Kino

Zapowiedzi kulturalne
– STYCZEŃ

• Filmy: „Hobbysta”, „Prawie jak gladiator”, 
„Życie Pi”, „Baby blues”. 

Spotkania

Wystawy

Koncerty

Konkursy

• I – „Akwarele” Stanisława Osieckiego /Ga-
leria im. B. Biegasa/
• I – „Latawce i wycinanki chińskie” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• od 26 I – „150. Rocznica Powstania Stycz-
niowego” /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
/ul. Kicińskiego 21/23, Batalionów Chłop-
skich 15, Sempołowskiej 19, Reutta 13/:  
2 I – 95 rocznica urodzin Adama Bahdaja,  
12 I – 385 rocznica urodzin Charles Perraulta, 
21 I – 50 rocznica śmierci Stanisława Grze-
siuka 
• I – wystawy biograficzna w 165 rocznicę 
urodzin Franciszka Rajkowskiego oraz wysta-
wa zdjęć z I Miejskiej Wędrówki Fotograficz-
nej „Śladami ciechanowskich Żydów” /MBP 
Oddział Zbiorów Regionalnych, ul. Piłsud-
skiego 1/

• 31 XII/1 I godz. 22.00-2.00 – sylwester pod 
ratuszem /Plac Jana Pawła II/ 
• 5 I godz. 18.00 – koncert noworoczny 
„Przeboje Jana Kiepury” w wykonaniu Orkie-
stry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej pod dyrekcją Piotra Sułkowskiego 
/hala sportowo-widowiskowa przy  
 ul. Kraszewskiego 8/
• 12 I godz. 18.00 – XXIII Koncert No-
woroczny Gala’2013 /sala widowiskowa 
PCKiSz/
• 13 I – 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy /plac przed COEK „Studio” przy 
ul. Pułtuskiej, Kawiarnia Artystyczna/

• 19 I godz. 16.00 – Zima Show /sala widowi-
skowa PCKiSz/

• 4 I – podsumowanie i wystawa prac kon-
kursowych na ozdobę choinkową /Miejska 
Biblioteka Publiczna/

oprac. K.D.

• 16 I – czytanie w miejskich przedszkolach
• 26 I godz. 11.00 – wręczenie nagrody im. 
Franciszka Rajkowskiego, przyznanej przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/ 

Zajęcia dały dzieciom cenną wie-
dzę. Poznały nie tylko postać Janu-
sza Korczaka ale przede wszystkim 
swoje prawa. Każdy przedszkolak 
już wie, że Konwencja Praw Dziec-
ka to najważniejszy na świecie 
dokument, traktujący o prawach 
i wolnościach dziecka, najważ-
niejsza polska inicjatywa między-
narodowa na polu ochrony praw 
człowieka. 
Dzieci uczyły się poprzez zabawę. 
Przedszkolaki z grupy Tygrysków 

O „korczakowskich” prawach dziecka  
w Przedszkolu Nr 10

30 listopada przypadała 25. rocznica złożenia pierw-
szego wniosku o rejestrację STO. Tego dnia obcho-
dzimy też święto stowarzyszenia, które jako pierwsze 
przełamało monopol państwa na prowadzenie szkół. 
Patronat nad świętem objął Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. Były odznaczenia i podziękowania,  
a także koncert uczniów szkół 
muzycznych prowadzonych 
przez STO.
Stowarzyszenie prowadzi  
w Polsce ponad 160 szkół  
i przedszkoli. Uczy się w nich 
około 13 tys. uczniów, a pracuje 
ok. 3 tys. nauczycieli. W Cie-
chanowie są trzy takie placów-
ki: Niepubliczne Przedszkole, 
Społeczną Szkołę Podstawową 
oraz Gimnazjum STO. Najstar-
szą z nich jest szkoła podstawo-
wa, która powstała z inicja-
tywy rodziców w 1990 roku. 
Dziewięć lat potem powstało 
gimnazjum, a w ubiegłym roku 
przedszkole. We wszystkich 
placówkach naukę pobiera 232 
uczniów. Szkoły zatrudniają 32 
nauczycieli. Najdłużej działają-
ca szkoła podstawowa może się poszczycić 270 ab-
solwentami. Gimnazjum ukończyło 243 uczniów. 
Szkoły STO są płatne, ale przestrzegają zasady „non 
profit”. Dwa lata temu samorząd lokalny przekazał 
stowarzyszeniu działkę przy ulicy Wyspiańskiego 
11A na prowadzenie działalności edukacyjnej. Dziś 

STO obchodzi jubileusz 25-lecia

STO rozbudowuje budynek szkoły. 
Z okazji 25 rocznicy powstania Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego, którego działalność przyczyni-
ła się do zmiany oblicza polskiej oświaty, propagowa-
nia nowoczesnego myślenia o wychowaniu  
i edukacji i budowania fundamentów społeczeństwa 

obywatelskiego, życzymy Zarządowi Głównemu, 
członkom lokalnych kół, rodzicom, uczniom i przyja-
ciołom STO życia z pasją, szkół z pomysłem, uznania 
i wsparcia ze strony samorządów lokalnych oraz licz-
nych sukcesów i satysfakcji z pracy pro publico bono.                  

                         red.

Zarząd STO w Ciechanowie, poseł na Sejm RP Wiesław Suchowiejko oraz dyrektor  
Katarzyna Stawicka

Pod hasłem „25 lat Pro Publico Bono” 30 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odby-
ła się uroczysta gala z okazji 25-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wcześniej  
w Sejmie RP z udziałem Minister edukacji Krystyny Szumilas miała miejsce debata absolwen-
tów szkół STO z całej Polski. 

Mija Rok janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci, nazywanego pierwszym Rzeczni-
kiem Praw dziecka. Rok ogłoszono w 70. rocznicę śmierci Korczaka i 100. rocznicę założenia 
przez niego i Stefanię Wilczyńską domu Sierot przy ulicy Krochmalnej. „Korczakowskie” 
prawa dziecka – podstawa obowiązującej Konwencji Praw dziecka zainspirowały nauczyciel-
ki z Przedszkola nr 10 do stworzenia cyklu zajęć dla przedszkolaków poruszających tę ważną 
tematykę.

i Żyraf przygotowały część artystyczną poświęconą 
prawom dziecka, a Małgorzata Grzelak z miejskiej 
biblioteki przeczytała maluchom fragment książki 
,,Pamiętnik Blumki” Iwony Chmielewskiej. Obok 
tytułowej Blumki, mieszkanki Domu Sierot, jed-
nym z bohaterów książki jest doktor Korczak.

red.
Blumka z Domu Sierot

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych
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W pomoc innym ludziom w naszym mie-
ście angażuje się kilkaset osób. Prezy-
dent podziękował im za ich trud, docenił 
też liczne społeczne akcje. Pamiątkowy-
mi plakietami wyróżniono tych, którzy 
zasłużyli się w szczególny sposób. Wy-
różnienia otrzymali organizatorzy  
i uczestnicy: Mikołajów na Motocyklach, 
Szlachetnej Paczki, zbiórek żywności, 
akcji honorowego krwiodawstwa, Dnia 
Dawcy Szpiku oraz wolontariusze Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
którzy na co dzień pracują z ludźmi po-
trzebującymi wsparcia. Galę Wolontaria-
tu prowadziły: Marzena Lentowszczyk – 
przedstawicielka Fundacji Gospodarczej 
im. Karola Marcinkowskiego  

Związek małżeński zawarli 22 września 1962 roku. Pani Marianna 
miała wtedy 22 lata. Pracowała w Państwowym Domu Małych Dzie-
ci, a następnie w kilku bankach. Została odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi oraz odznaką Zasłużony dla Bankowości. Pan Andrzej 
urodził się w 1938 r. Ma bogate doświadczenie zawodowe. Ostatnim 
miejscem pracy była delegatura Najwyższej Izby Kontroli. Został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Dzia-
łacz Kultury, medalami 30 i 40-lecia PRL oraz dyplomami uznania 
od prezesa NIK. Zastępca Prezydenta Ewa Gładysz wręczyła jubila-
tom pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. 
Wypito szampana. Państwo Piotrowscy otrzymali kwiaty i życzenia 
na dalsze wspólne lata.

P.H.

–  Istotną formą naszej działalności jest wyszukiwanie i przybliżanie  
społeczeństwu wiedzy o życiu i działalności zasłużonych ludzi, związa-
nych z ziemią ciechanowską. Trudno w kilku słowach opisać dorobek 
Towarzystwa. Ograniczę się do ostatnich 6 miesięcy i naszych najbliż-
szych planów. W rocznicę 100-lecia kina w Ciechanowie ufundowaliśmy 
pamiątkową tablicę w holu PCKiSz. 7 grudnia na bramie koszar wojsko-
wych  odsłoniliśmy kolejną, upamiętniającą stacjonowanie 1. Ciecha-
nowskiego Pułku Artylerii Mieszanej oraz 1. Ciechanowskiego Pułku 
Artylerii. 16 grudnia w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej poświęciliśmy 
tablicę ku czci czterech członków Armii Krajowej powieszonych przez 
okupanta oraz upamiętniające Romana Konwerskiego, który odmówił 
ich egzekucji. W styczniu na budynku ratusza planujemy upamiętnić po-
mordowanych przez hitlerowców 16 stycznia 1945 r. Również w styczniu 
odsłonimy tablicę ku czci bohaterów Powstania Styczniowego. Funda-
torem tablic jest wiceprezes TMZC Bernard Grzankowski. W Sokołówku 
umieściliśmy tablicę informującą o historii Szkoły Rolniczej, która tam 
funkcjonowała. W Przedwojewie zrewitalizowaliśmy pomnik 203. Pułku 
Ułanów. Koszty pokrył Józef Malinowski, wiceprezes Towarzystwa – mó-
wił Eugeniusz Sadowski, prezes Towarzystwa Ziemi Ciechanowskiej. 
Ważne miejsce w działalności organizacji zajmują wydawnictwa, które  
w formie książkowej popularyzują wiedzę o historii naszego regionu.  
– Postanowiliśmy wydać jeszcze w tym roku książkę Marii Anny Klonow-
skiej pt.: „Czy zapłoną światła w Sokołówku”, a na wiosnę książkę Kazi-
mierza Bobińskiego o roboczym tytule „Tak żyli nasi przodkowie”  
– dodaje prezes E. Sadowski.                                                                P.H.

Gala Wolontariatu 
4 grudnia, w przeddzień Międzynarodowego dnia Wolontariatu prezy-
dent Waldemar Wardziński zaprosił ciechanowskich wolontariuszy do 
auli PWSZ na uroczystą galę. 

i Dorota Jezierska, reprezentują-
ca Ciechanowskie Centrum Wo-
lontariatu. Obsługę techniczna 
spotkania zapenili członkowie 
stowarzyszenia „Psychoart”. 
W prezencie dla wszystkich 
ciechanowskich wolontariu-
szy kilka pięknych bluesowych 
utworów zagrał zespół Why 
Ducky?. Wszyscy uczestnicy 
gali otrzymali Kalendarze Su-
perwolontariusza, ufundowane 
przez prezydenta Ciechanowa.    

                                  red.

Maciek Kowaliński, wolontariusz ze Szlachet-
nej Paczki z dumą prezentuje pamiątkową 
plakietę

50-lecie ślubu
8 grudnia w urzędzie Stanu cywilnego rocznicę 50-lecia 
ślubu świętowali Marianna i andrzej Piotrowscy. Pani 
Marianna pochodzi z Mieszek Wielkich, a pan andrzej 
jest rodowitym ciechanowianinem.

Z działalności TMZC 
Towarzystwo Miłośników Ziemi ciechanowskiej działa od 
12 maja 1957 roku. Było jednym z pierwszych na Mazowszu 
towarzystw regionalnych, powołanych do życia po ii wojnie 
światowej. Od ponad 50 lat podejmuje liczne działania służące 
upamiętnianiu ludzi, miejsc oraz ważnych wydarzeń z historii 
ciechanowa i okolic. czyni to poprzez różne formy: pomniki, 
tablice pamiątkowe, wydawnictwa czy prelekcje wśród mło-
dzieży. 

W inicjatywę Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych (właściciela schroni-
ska) jak co roku włączył się miejski 
samorząd, który sfinansował dzieciom 
i młodzieży przejazdy autobusowe  

Psy i koty ze schroniska  
dostały paczki
Ponad 7 ton jedzenia – to wstępny bilans mikołajkowej zbiórki, prze-
prowadzonej po raz 16. w schronisku dla bezdomnych zwierząt  
w Pawłowie. Przekazane dary: gotowa karma, puszki, makaron, kasza 
i ryż uzupełnią pożywienie zwierząt. Przydadzą się też sprezentowane 
kołdry, koce i miski.

z Ciechanowa do Pawłowa i z powro-
tem. Cenna była też pomoc współpracu-
jących ze schroniskiem wolontariuszy  
z Małgorzatą Grzelak na czele.  
W dniach 4-14 grudnia 300 psów  
i 6 kotów zamieszkujących przytulisko 
odwiedziło ponad 1000 Mikołajów.  
W akcję zaangażowało się 44 placówki 
oświatowe. Najliczniejszą grupę stano-
wili uczniowie ciechanowskich szkół. 
Były też delegacje z pobliskich miejsco-
wości. Do zbiórki przyłączyli się rów-
nież pracownicy Urzędu Miasta oraz  
indywidualni darczyńcy.                K.D.



Cytat miesiąca
Listopadowa sesja Rady Miasta. Dyskusja o nowej opłacie za wywóz odpadów. Radny Tomasz 
Kałużyński odnosi się do nieoczekiwanej propozycji niższych opłat, zgłoszonej przez radnego Dą-
browskiego: – Biję się w pierś, ja też otwierałem niejedną puszkę Pandory, ale tak dużej to jeszcze 
nie otwierałem.

Choinka przed 
ratuszem świątecznie 
ubrana

6 grudnia z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach naszego miasta Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO zorganizował 
wspólne ubieranie choinki. Zastępcy prezy-
denta Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski (na 
zdjęciu po prawej) wręczyli dzieciom nagro-
dy i dyplomy za udział w konkursie „Świą-
teczna pracownia Elfów” na najładniejszą 
ozdobę choinkową. Bombki wszystkich 
uczestników zostały wyeksponowane na 
choince przed ratuszem. Atrakcją było poja-
wienie się na Placu Św. Mikołaja w asyście 
Śnieżynek, z którymi mieszkańcy tańczyli, 
śpiewali i zdobili drzewko. Przedstawienie 

pokazujące świąteczną tradycję jaką jest kolędo-
wanie zaprezentowała grupa „Juno” z Lublina. Na 
koniec dzieci zrobiły sobie zdjęcie z Mikołajem. 

– Mimo mroźnej pogody na placu 
zjawiło się mnóstwo dzieciaków, 
które dobrze się bawiły. Za rok mu-
simy to koniecznie powtórzyć 
– powiedziała Nina Rykowska, dy-
rektorka COEK „Studio”.

P.H.

W powstanie spektaklu zaangażowało się ponad 
100 osób. Reżyserię i scenariusz opracowali Jolan-
ta Szlagowska i Rafał Sawko. Tekst przygotowała 
Danuta Dobrzyniecka. Oprawą muzyczną zajął się 
Jan Lipski, a scenografią Jerzy Ratowski i Marze-
na Oleszczuk. Dynamiczne, bogate wizualnie show 
zostało pokazane trzykrotnie tego samego dnia. Na 
każdym seansie był komplet publiczności. Organi-

Legendy zyskały nowoczesne 
brzmienie

ciechanowskie legendy stały się inspiracją do stworzenia widowiska muzycznego 
„Wokół zamku… historia prawdziwa?”. inscenizacja z udziałem tańczących i śpiewa-
jących dzieci, młodzieży i dorosłych miała miejsce 3 grudnia w Powiatowym centrum 
Kultury i Sztuki. 

zatorem widowiska było Stowarzyszenie Aka-
demia Kultury, które na przygotowane przed-
stawienie otrzymało wsparcie finansowe w 
konkursie, ogłoszonym przez Prezydenta Mia-
sta Ciechanów.                                          K.D.

15 grudnia w hali sportowej przy ul. Kraszew-
skiego odbył się turniej eliminacyjny polskiej ka-
dry do Bitwy narodów. Zawodnicy walczyli  
w 3 kategoriach: miecza sportowego, miecza i tar-
czy oraz walk kontaktowych 5 na 5. 

– Miecz sportowy to techniczne, dynamiczne starcia pro-
wadzone bez opancerzenia z użyciem „miękkiej broni”. 
Walka w kategorii miecza i tarczy to najbardziej typowe 
pojedynki, gdzie dwóch rycerzy ściera się ze sobą w pełnej 
zbroi. Wymagają one, poza techniką, siły oraz wytrzyma-
łości. Najbardziej widowiskowa kategoria 5 na 5 to starcia 
pełnokontaktowe, które można było już zobaczyć podczas 
Dni Ciechanowa. Zasada jest prosta, aby pokonać druży-
nę przeciwnika należy powalić wszystkich jej zawodników 
na ziemię – mówi, Tomasz Duda, namiestnik Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. W kategorii miecza 
sportowego najlepszy był Marcin Waszkielis przed Prze-
mysławem Kuropatwą i Michałem Bednarskim.  
W kategorii 5 na 5 pierwsze miejsce zajęła drużyna Von-
Reihl Południe, na drugim miejscu uplasował się zespół 
Cannabis Dei, a na ostatnim ŁAN1. Z powodu kontuzji 
części zawodników turniej w formule 1 na 1 nie odbył się. 
– To już trzeci duży turniej rycerski w tym roku, który od-
był się w Ciechanowie. Zawodnicy doceniając doskonałą 
organizację i świetną atmosferę bardzo chętnie przybywa-
ją do naszego miasta, o czym świadczy udział prawie 90 
najlepszych rycerzy z Polski – dodał T. Duda. Organiza-
torami przedsięwzięcia byli: Chorągiew Rycerstwa Ziemi 
Ciechanowskiej, Urząd Miasta Ciechanów oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

P.H.

Bitwa Narodów

Nad ulicami  
w centrum Ciecha-
nowa zawisły świą-
teczne dekoracje. 
Koszty związane  
z ich montażem, de-
montażem oraz konser-
wacją to 17 tys. zł. Świetlne 
akcenty sprawiają, że miasto wy-
gląda odświętnie i zimowo. Choin-
kę na Placu Jana Pawła II własnoręcznie 
wykonanymi ozdobami przystroiły dzieci i ich 
rodzice. Akcję zorganizowało COEK „Studio”.

Miasto  
w świątecznej 
szacie

P.H.
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