
Projekt budżetu był analizowany na 
posiedzeniach komisji w grudniu 2003 r. 
oraz styczniu tego roku. Podczas dys-
kusji nie padły propozycje dotyczące 
zmian ogólnych kwot dochodów czy 

Masę odpadów komunalnych wy-
twarzanych w ciągu roku przez 
1 mieszkańca Polski oszacowano 
w 2002 r. na 275 kg. Wartość tę stano-
wiły odpady zebrane i wywiezione na 
składowiska, a wiadomo, że spora 
ich część tam nie trafia. Z roku na 
rok produkujemy coraz więcej śmie-
ci. Jest to wynik m.in. wprowadzania 
na Polski rynek opakowań jednora-
zowych.

Podstawowym sposobem uniesz-
kodliwiania odpadów w naszym 
kraju jak i w innych krajach 
europejskich jest ich bezpiecz-
ne składowanie. Podstawowym 
założeniem gospodarki odpadami 
w Unii Europejskiej jest dążenie, 
aby składowanie było ostatnią 
z form zagospodarowania zanieczysz-
czeń. W porównaniu z najlepszymi 
w realizacji tego celu wypadamy 
dość słabo: Holandia  65 % swoich 
śmieci „deponuje” na składowiskach, 
reszty pozbywa się poprzez spalanie 
i odzysk surowców wtórnych metodą 

XV sesja Rady Miasta Ciechanów

Budżet konieczności
wydatków. Radni zastanawiali się 
raczej, jak w trudnej sytuacji finan-
sowej miasta w miarę sprawiedliwie 
podzielić wydatki na poszczególne 
działy. Dyskutowano o braku środków 

na inwestycje związane z infrastruktu-
rą (głównie drogi, chodniki i budow-
nictwo socjalne), naukę pływania 
w szkołach, utrzymanie bazy hotelowo 
-sportowej MOSiR-u oraz wspomaga-
nie kultury w mieście. 

W numerze:

— Spotkanie prezydenta z MIG
— Dodatki mieszkaniowe
— Nowe zasady finansowania 
     organizacji pozarządowych
— Dołożyć gminie
— Sprawozdanie z kontroli posesji
— Wokół Gimnazjum Nr 2 
— Szlachcic na zagrodzie 
— Grupy wsparcia w Towarzystwie
     Przyjaciół Dzieci
— Z cyklu: Ciekawi ludzie, 
     ciekawe miejsca — Chór Sine
     Nomine
— W ambasadzie kraju faraonów
— Dwugłos o kulturze
— Zimowe Mistrzostwa Polski 
     w pływaniu 
— III Turniej Tenisa Stołowego 
     w Gimnazjum Nr 1
— Ferie w SP Nr 5
—  Problemy alkoholowe — pomoc
     i profilaktyka

Obrady sesji budżetowej trwały przeszło 6 godzin
Sponsor roku 

2003
Na Noworocznym Spotkaniu Przed-siębiorców, na które 13 lutego prezydent 

Waldemar Wardziński i przewodniczący Rady Miasta Janusz Czaplicki zaprosili ponad 
stu ciechanowskich biznesmenów,  nadano po raz pierwszy tytuł „Sponsora roku”. 
To miano, ustanowione w celu uhonorowania przedstawicieli środowiska przedsię-
biorców wspierających działania  kulturalne, sportowe i społeczne w Ciechanowie, 
przypadło PKO BP Oddział Centrum w Ciechanowie. Pamiątkową plakietę 
z wizerunkiem Ratusza z rąk prezydenta odebrali dyrektor ciechanowskiego oddziału 
Grzegorz Trojanowski i jego zastępca Joanna Smycz. Kandydatura PKO BP pojawiła się 
w środowisku sportowców (MOSiR, MKS „Mazovia”, Klub Sportowy „Orka”). Bank 
w ciągu ostatnich lat wielokrotnie sponsorował ciechanowskie imprezy kulturalne 
i sportowe (np. Powrót Szwoleżerów Gwardii, Targi Północnego Mazowsza, 
Mistrzostwa Polski w Podnoszeniu Ciężarów, Grand Prix Polski w Pływaniu), 
ostatnio również  szkolenia dla przedsiębiorców, organizowane przez Urząd Miasta

                                               E.B.

W. Wardziński i J. Czaplicki gratulują przedstawicielom Sponsora roku 2003

Na XV sesji Rady Miasta Andrzej 
Czyżewski oświadczył, że spośród 
kilku wniosków zgłoszonych przez 
inne komisje Rady Miasta Komisja 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
pozytywnie zaopiniowała przesu-
nięcie środków przeznaczonych na 
chodnik przy ul. Starowiejskiej na 
budowę ul. Astrowej oraz zmniejszenie 
o 15 tys. zł wydatków na upowszech-
nianie kultury fizycznej w szkołach 
podstawowych i przeznaczenie tych 
pieniędzy na zadania z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia.   A. Czyżewski przy-
pomniał, że zgodnie z procedurą radni 
mogą zgłaszać wnioski, które będą
głosowane przez Radę. Stwierdził też, 
że pod względem formalno-prawnym 
projekt budżetu na 2004 r. nie budzi 
zastrzeżeń i Komisja RGiB pozytyw-
nie zaopiniowała go 5 głosami za, przy 
4 głosach wstrzymujących się.

Za dużo na płace w jednostkach 
budżetowych

To nie jest dobry budżet. Jest niższy 
w stosunku do roku ubiegłego i zawie-
ra w sobie na starcie deficyt budżetowy 
rzędu 140 tys. zł, czyli jest to budżet 
niezrównoważony — zaczął dyskusję 
Marcin Stryczyński. Jednocześnie 
radny zachęcał do wzięcia kredy-tów 
na inwestycje, gdyż uważa, że zwięk-
szenie zadłużenia miasta jest bezpiecz-
ne. Jego zdaniem zakres inwestycji 
jest zbyt skromny — przeznacza-my 
na nie 6,7 mln zł, z czego około 
3,5 mln zł jest finansowanych z kre-
                         dokończenie na str. 6

Jak tam u nas z segregacją odpadów
kompostowania i recyklingu. W Polsce 
98,8 % zanieczyszczeń dożywotnio tra-
fia na składowiska (dane z 2002 r.).

                     dokończenie na str. 9
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Rektorzy u prezydenta
O planach rozwoju ciechanowskich uczelni rozmawiano na spotkaniu pre-

zydenta z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Andrzejem 
Kolasą i prorektorem Wyższej Szkoły Humanistycznej prof. Adamem Koseskim. 
Zdaniem rektorów oferty obu szkół powinny się uzupełniać, a nie konkurować ze 
sobą. Uczelnie chcą stworzyć nowe kierunki, które umożliwią absolwentom odna-

lezienie się na rynku pracy. Prezydent Wardziński przedstawił rektorom projekt 
Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Ciechanowa. Władze PWSZ i WSH 
mają go zaopiniować do końca lutego.

Dofinansowanie wdrażania systemu HACCP 
dla przedsiębiorców spożywczych

W styczniu 2004 Polska Federacja Producentów Żywności wspólnie z Kon-
ferencją Przemysłu Żywnościowego i Napojowego Unii Europejskiej rozpoczyna 
realizację międzynarodowego projektu pomocowego pod nazwą „Bezpieczeństwo 
żywności w rozszerzonej Europie”. Pomoc jest skierowana zarówno do firm, które 
jeszcze nie rozpoczęły wdrażania systemu HACCP, jak i tych, które w najbliższym 
czasie i chciałyby dokonać weryfikacji systemu. Działania w ramach programu 
są współfinansowane przez Komisję Europejską. Beneficjenci ponoszą ok. 20% 
kosztów projektu przypadających na daną firmę. Ilość firm mogących wziąć 
udział w programie jest ograniczona do 150. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod adresem: Polska Federacja Producentów Żywności, ul. Żurawia 22, 
00-515 Warszawa, tel. (022) 6288028, fax. (022) 6271080, e-mail: biuro@pfpz, 
www.pfpz.pl. 

Dalsze losy budowy hali sportowej
6 lutego na plac budowy hali sportowej przy ul. 17 Stycznia weszło 

Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane CEPROBUD Sp. z o.o. 
Firma wygrała przetarg na dokończenie obiektu. Zgłosiło się do niego 6 oferen-
tów. Jeden został wykluczony, dwóch nie spełniło warunków (niepełna dokumen-
tacja, błędy w obliczeniu ceny). Ostatecznie rozpatrzono 3 oferty. Najciekawszą 
i najatrakcyjniejszą przedstawił CEPROBUD. Do 23 lutego ma on przedstawić 
harmonogram realizacji prac. Planowany okres zakończenia wszystkich robót to 
30 listopada 2005 roku. Ich koszt powinien zamknąć się w kwocie 3 000 000 zł.

Z wizytą u zastępcy prezydenta
6 lutego kilkadziesiąt dzieci z ciechanowskich szkół, które spędzały pierw-

szy tydzień ferii w Klubie Młodzieży Pozytywnej „Pozytyw”, spotkały się 

z Eugeniuszem Sadowskim. Po rozmowie z zastępcą prezydenta dzieci pokazały 
krótki program artystyczny. Klub i jego podopieczni podziękowały Urzędowi 
Miasta za udzielanie im wsparcia finansowego.

Wykład historyczny
12 lutego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbył się wykład prof. dr hab. 

Jana Dzięgielewskiego na temat szlachty mazowieckiej w sejmach elekcyjnych 
Rzeczypospolitej. Inicjatorem spotkania było niedawno utworzone Polskie 
Towarzystwo Historyczne Oddział w Ciechanowie.

Koncert Jarka Wajka
18 lutego w CKiSz miało miejsce kolejne spotkanie młodzieży z Jarkiem 

Wajkiem — wokalistą, autorem tekstów, kompozytorem, niegdyś związanym 
z zespołami: Collage, Daab, The Lizzards’ Day, a przede wszystkim kojarzonym 
z Oddzialem Zamkniętym — rockową legendą polskiej estrady. Po zerwaniu 
z wielką sceną Jarek gra małe recitale jeżdżąc po rożnych miastach. Między pio-
senkami ostrzega przed  narkotykami, pijanym życiem czy bezdusznym seksem. 
Opowiada o tym, co sam przeszedł i widział. Podkreśla, że prostytucja, ćpanie 
i picie odbierają poczucie piękna, że używka prowadzi do uzależnienia, a każdy 
eksperyment może skończyć się dramatem. 

Pobór do wojska
W dniach od 4 marca do 16 kwietnia w siedzibie ciechanowskiej Komendy 

Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Płockiej 32 przeprowadzony zostanie pobór 
do wojska. Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowych komisji lekarskich pod-
legają mężczyźni urodzeni w 1985 r. oraz  z roczników 1980, 1981, 1982, 1983, 
1984, którzy dotąd nie stawili się do poboru. Komisji należy przedstawić dowód 
osobisty, zaświadczenia lekarskie dotyczące aktualnego stanu zdrowia, fotografie 
o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokument stwierdzający wykształce-
nie i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji. Osoby zgłaszające się do poboru 
po raz wtóry  zobowiązane są okazać tylko dowód, książeczkę wojskową i opinię 
lekarza o ewentualnych zmianach zdrowotnych. Nieotrzymanie wezwania imien-
nego nie zwalnia z obowiązku stawienia się w wyznaczonym terminie. 

Nowy fotoradar
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podarowało ciechanowskiej jednostce 

policji fotograficzny rejestrator wykroczeń wartości 233 tys. zł. Urządzenie to do 
pracy potrzebuje osprzętu, którego zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowe-
mu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, PZU Inspektorat 
w Ciechanowie oraz fundacji „Bezpieczeństwo” z Radomia. Fotoradar pozwoli na 
skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi w naszym mieście i wpłynie korzyst-
nie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Spotkanie biblioteczne
18 lutego w Czytelni Naukowej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z biblio-

tecznej półki...”. Tym razem w programie znalazła się prelekcja Janusza Królika 
– kustosza Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wygłosił on wykład na temat 
genealogii rodu Krasińskich.

Konkurs dla organizacji pozarządowych
16 lutego Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński ogłosił konkurs dla 

organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań z zakresu spraw 
społecznych. Uczestnikami mogą być organizacje nastawione na zysk (fundacje, 
stowarzyszenia), kościoły oraz związki wyznaniowe. Oferty należy składać do 
5 marca w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej, ul. Czerniakowska 44, 
00-717 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
(022) 8511209 lub na stronie internetowej www.mazowieckie.pl/wps

Pani
Hannie Komorowskiej

  wyrazy współczucia z powodu śmierci

Siostry
Marii Wachnik

składają
Prezydent oraz pracownicy
Urzędu Miasta Ciechanów

W gabinecie prezydenta od lewej: prof. A. Koseski i prof. A. Kolasa

Jedną z atrakcji ferii w klubie „Pozytyw” była wizyta w  Ratuszu

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza konkurs ofert na realizację programu opieki zdrowotnej

w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci 5–6 letnich
z terenu miasta Ciechanów

   
I. Oferta powinna zawierać:
1) adres i nazwę świadczeniodawcy,
2) wykaz i zakres świadczeń profilaktycznych i zdrowotnych oraz zadań plano-
wanych w ramach oferty,
3) plan rzeczowo-finansowy zawierający:
— liczbę możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych i profilaktycz-
nych,
— harmonogram ich realizacji,
— kalkulację kosztów świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych.
II. Kryteria wyboru oferty:
1) zakres proponowanych świadczeń z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej,
2) liczba możliwych do realizacji świadczeń,
3) wysokość kosztów jednostkowych świadczeń,
4) preferowane będą oferty świadczeniodawców mających podpisane kontrakty 
z NFZ na świadczenia z zakresu profilaktyki próchnicy zębów.
III. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w terminie do 
15 marca 2004 roku.

mailto:biuro@pfpz


3 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

5 lutego prezydent Waldemar War-
dziński spotkał się z członkami Mazo-
wieckiej Izby Gospodarczej w Ciecha-
nowie. Prezes MIG Wojciech Mar-
ciniak przedstawił stanowisko Izby w 
sprawie lokalnych podatków oraz umo-
rzeń. Zdaniem przedsiębiorców stawki 
podatków powinny zależeć od rodzaju i 
miejsca prowadzonej działalności. Taki 
sam podatek od nieruchomości płaci 
właściiciel sklepu przy głównej ulicy 
i magazynu na peryferiach — skar-

żyli się członkowie MIG. Waldemar 
Wardziński przedstawił trudną sytuację 
budżetu miasta, w którym aż 43% 
stanowią wydatki na oświatę, 13% 
— na pomoc społeczną, a na inwesty-
cje można przeznaczyć jedynie 11%. 
Prezydent nie widzi możliwości, żeby 
suma wpływów z podatków mogła 
ulec zmianie, możliwe są tylko korekty 
w ramach tej kwoty. Ponownie zaprosił 
przedsiębiorców do wspólnej pracy nad 
projektami przyszłorocznych uchwał 
podatkowych, zaznaczając, że zaczyna 
się ona we wrześniu. Zdaniem prezy-
denta, decyzje o wysokości podatków 
powinny uwzględniać interes miej-

skiego budżetu, przedsiębiorców oraz 
lokalnego rynku pracy. W. Wardziński 
podkreślił, że stosowanie ulg leży w 
gestii Rady Miasta, prezydent może 
umorzyć jedynie zaległości w płaceniu 
podatków. Przedstawił też członkom 
MIG uzasadnienie poszczególnych 
decyzji. Duża ich część dotyczy zale-
głych zobowiązań podmiotów, które 
nie funkcjonują już na rynku, zbankru-
towały. Łatwiej też podejmuje się decy-
zję o umorzeniu odsetek od zalegości z 

lat ubiegłych, jeżeli firma płaci bieżące 
zobowiązania. Od 1 stycznia ubiegłego 
roku informacje o umorzeniach są 
jawne, co miesiąc można je znaleźć na 
tablicy informacyjnej Urzędu Miasta. 
Podczas trzygodzinnego spotkania 
poruszono też sprawę przetargów, 
kredytów, remontu ulicy Towarowej, 
modernizacji ulicy Warszawskiej, która 
powinna się stać wizytówką miasta.

Współczujemy panu prezydentowi, 
bo dzielić biedę jest trudno, ale chce-
my być partnerami w tym dzieleniu 
— podsumował spotkanie Kazimierz 
Małaczewski.

 Ewa Blankiewicz

Spotkanie w Mazowieckiej 
Izbie Gospodarczej Z dniem 1 stycznia 2004 roku odpowiedzialność za opiekę nad osobami w pode-

szłym wieku, także w domach pomocy społecznej, spoczęła na gminie. Do tej pory, 
w sytuacji gdy rodzina i gmina nie były w stanie zapewnić usług opiekuńczych 
każdemu, kto tego wymagał gdy stan zdrowia wskazywał na konieczność sprawo-
wania całodobowej opieki. Osoba ta (jeśli wyraziła taką wolę) otrzymywała skie-
rowanie do domu pomocy społecznej. Odpłatność za pobyt w takim domu ponosił 
pensjonariusz (w wysokości 70% dochodów własnych) oraz budżet państwa.

Od tego roku wprowadzono trójskładkową odpłatność za pobyt w domu pomocy 
społecznej.  Osoba korzystająca z opieki płaci 70% ze swych dochodów. Jeśli kwota 
ta nie pokrywa w 100% kosztu utrzymania pensjonariusza, do partycypowania 
w kosztach zobowiązana jest rodzina, z którą kierownik ośrodka pomocy 
społecznej zawiera umowę i negocjuje kwotę ewentualnych zobowiązań. 
Trzecim, ostatecznym płatnikiem, jest gmina. Koszt utrzymania pensjonariusza 
w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej w 2004 roku wynosi 1 542 zł, 
a  1 760 zł w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.

Dziś trudno przewidzieć zobowiązania finansowe spoczywające na barkach 
gminy z tego tytułu. Kwota zobowiązań zależna bowiem będzie od zasobności 
portfeli osób ubiegających się o pobyt w domach pomocy społecznej, jak również 
zamożności ich rodzin. 
       Elżbieta Butryn

Dołożyć gminie
Samorządy dostały niedawno usta-

wę o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, która wprowadza zmia-
ny w systemie gminnych finansów, 
m.in. poprzez zwiększony udział gmin 
we wpływach z podatków dochodo-
wych. Zwiększony udział procentowy 
teoretycznie oznacza większe wpływy. 
Jak będzie wyglądała praktyka, pokaże 
czas. Dotychczasowe doświadczenia 
rozliczeń z Ministerstwem Finansów 
nie nastrajają optymistycznie. Jedyne, 
czego gmina może być pewna, to 
obligatoryjne wydatki. Przeciętna pol-
ska gmina ma się świetnie. Z takiego 
założenia wychodzi sejmowa więk-
szość, zrzucająca na jej barki, na mocy 
kolejnych ustaw, coraz to nowe obcią-
żenia. Od stycznia tego roku gminny 
samorząd musi wysupłać pieniądze na 
obowiązkowe dodatki mieszkaniowe, 
oświetlenie dróg powiatowych, woje-
wódzkich i krajowych oraz utrzymanie 
tych mieszkańców Domów Pomocy 
Społecznej, którzy mają małe dochody 
lub nie mają ich wcale. Od dłuższego 
czasu gminy łożą też pokaźne sumy 
na oświatę, gdyż subwencja oświato-
wa nie pokrywa wszystkich kosztów, 
zwłaszcza podwyżek (wynikających 
z Karty Nauczyciela) dla podnoszących 
kwalifikacje pedagogów. Jeżeli doda-
my do tego zadania z zakresu pomocy 

społecznej, kultury i sportu czy gospo-
darki komunalnej, to większości gmin 
nie zostaje wiele na inwestycje, a więc 
rozwój. I to w chwili, kiedy wszyscy 
samorządowcy marzą o unijnych fun-
duszach. Mieszkańcy również — chcą 
kanalizacji deszczowej, nowych dróg, 
czystego środowiska, wyremontowa-
nych mieszkań komunalnych — długo 
można wyliczać. Żeby otrzymać unij-
ne pieniądze należy jednak najpierw 
zainwestować własne. Zadłużyć się 
powyżej pewnego poziomu — niebez-
piecznie, zresztą dług spłacić trzeba i to 
z odsetkami. 

Artykuł 167 pkt 4 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej mówi: 
„Zmiany w zakresie zadań i kompe-
tencji jednostek samorządu terytorial-
nego następują wraz z odpowiednimi 
zmianami w podziale dochodów 
publicznych”. Zwiększono liczbę 
zadań gminy. Powiększono jej udział 
w dochodach z PIT i CIT, obcinając 
za to dotacje i subwencje. Czy to 
będzie się równoważyć? Czy zmiany 
na niekorzyść gmin w systemie dotacji 
i subwencji zostaną zrównoważone 
przez korzystne zmiany w przychodach 
z podatków? Czy też będzie to pytanie 
do Trybunału Konstytucyjnego?

Ewa Blankiewicz

W 2003 r. Urząd Miasta podjął kroki zmierzające do zmniejszenia ilości 
energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie uliczne. Działania te zostały 
podjęte między innymi w związku z tym, że od stycznia 2004 r. wojewo-
da nie zwraca kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie oświetlenia 
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Latarnie na tych drogach 
stanowią ponad 30% wszystkich opraw oświetleniowych na terenie miasta. 
W skali roku kwota zwrotu przekraczała 500 000 zł. Obecnie ten koszt oświetlenia 
ulicznego będzie musiała dodatkowo ponieść gmina.

W ramach oszczędności na przełomie października i listopada 2003 r. wymie-
niono 306 sztuk starych energochłonnych opraw na nowe energooszczędne. 
Planuje się wymianę kolejnych 300. Dodatkowo zastępuje się czujniki zmierzcho-
we zegarami astronomicznymi, które precyzyjniej sterują okresem świecenia się 
lamp. Czujniki zmierzchowe nie zawsze spełniają właściwie swoją rolę. Z reguły 
powodują, że lampy zapalają się za wcześnie lub za późno gasną. Zegary astro-
nomiczne pozwalają wyeliminować te nieprawidłowości i zaoszczędzić energię 
elektryczną. Te już zainstalowane ustawione są tak, aby gasiły oprawy 30 minut 
przed wschodem słońca i zapalały je 30 minut po zachodzie. Aktualnie takie zega-
ry zostały zamontowane w rejonach ulicy Mleczarskiej, Rzeczkowskiej, Widnej, 
Bony i Kolbego. W następnym etapie będą rozmieszczone na osiedlach „Zachód” 
i „Wiosenna”.

K.D.

Dodatki mieszkaniowe
Do 31 grudnia 2003 r., z uwagi na 6 miesięczny okres realizacji decyzji admi-

nistracyjnych w tym zakresie, na rzecz mieszkańców miasta wypłaconych zostało 
ogółem 38 979 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość dodatku wyniosła 
98,47 zł. W 2003 roku wypłacono o 811 dodatków mieszkaniowych więcej niż 
w 2002 r. Ogółem do Urzędu Miasta wpłynęło 4 685 wniosków o ich przyznanie, 
z czego 4 477 zostało załatwionych pozytywnie, odmownie – 208.

W przypadku najemców mieszkających w lokalach nie wyposażonych 
w instalacje ogrzewania i ciepłą wodę z centralnego źródła ciepła oraz w instalację 
gazu ziemnego, do dodatku mieszkaniowego doliczany jest ryczałt na zakup opału. 
Z tego tytułu wypłacono kwotę 58 260 zł. Otrzymywanie dodatku mieszkaniowego 
obliguje najemców do opłacania bieżących należności czynszowych. W przypadku 
wystąpienia zaległości administrator jest zobowiązany do poinformowania o tym 
Urzędu Miasta. W związku z tym zawieszonych zostało 100 wypłat dodatków 
mieszkaniowych.  

W ramach dotacji z budżetu państwa gmina otrzymała 1 164 215 zł, co stanowi 
zaledwie 33,25% wypłaconych środków. W myśl nowej ustawy, od 1 stycznia 2004 
roku budżet państwa został zwolniony z dofinansowania wypłat na dodatki miesz-
kaniowe. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości gmina będzie musiała w pełni 
pokrywać je sama. Wypłata dodatków mieszkaniowych stała się zatem zadaniem 
własnym gminy.                                                                                 red.

Na spotkanie w MIG-u przyszło prawie 30 przedsiębiorców 

Ulica Tatarska — teraz miasto płaci za oświetlenie tej drogi krajowej

Kolejne zadanie gminy 

Oświetlenie
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Mini  przewodnik  po  ustawie 
o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie

Od 1 stycznia 2004 w pełni weszła 
w życie Ustawa o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, na którą 
organizacje pozarządowe czekały 
bardzo długo. Na pewno nie jest ona 
doskonała i budzi wiele kontrowersji, 
ale porządkuje wiele spraw i nadaje 
pewien kierunek myślenia o organiza-
cjach pozarządowych oraz działalności 
społecznie użytecznej.

Ustawa reguluje zasady prowadze-
nia działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pozarządowe, tryb, 
reguły i formy zlecania zadań tym 
organizacjom przez administrację 
publiczną, nadzór nad ich realizacją, 
omawia uzyskiwanie statusu organi-
zacji pożytku publicznego. Określa 
także warunki wykonywania świad-
czeń przez wolontariuszy oraz zasady 
korzystania z tych świadczeń.

1. Ustawa wprowadza i definiuje 
wiele pojęć, mających podstawowe 
znaczenie dla wszystkich zaintereso-
wanych działalnością społecznie uży-
teczną. I tak, w myśl Ustawy:

— organizacjami pozarządowymi 
są, nie będące jednostkami sektora 
finansów publicznych i nie działające 
w celu osiągnięcia zysków, osoby 
prawne, fundacje i stowarzyszenia, 
jak i podmioty prawne nie posiadają-
ce osobowości prawnej utworzone na 
podstawie przepisów ustaw. Zakres 
i formy ich działania są bardzo różne. 
Najczęściej zajmują się kulturą, eko-
logią, oświatą itp. Działają dla dobra 
publicznego. 

Organizacje pozarządowe działające 
w sferze zadań publicznych wykonują 
działalność pożytku publicznego.

— działalność pożytku publiczne-
go, to działalność społecznie użyteczna, 
w sferze zadań publicznych. Ustawa 
podaje bardzo szeroki zakres dzia-
łań społecznie użytecznych: pomoc 
społeczna, działalność charytatywna, 
ochrona i promocja zdrowia, dzia-
łania na rzecz osób niepełnospraw-
nych, na rzecz zatrudnienia, oświaty 

W tym roku ciechanowski Oddział 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
obchodzi jubileusz 85-lecia swojej 
działalności. Od początku przyświeca 
mu jasny cel: organizowanie różnych 
form pomocy dzieciom z rodzin ubo-
gich, rozbitych, wielodzietnych oraz 
wspieranie rodzin wychowujących 
dzieci niepełnosprawne lub przewlekle 
chore. W tym celu powołano specja-
listyczne koła, które wspierają takie 
rodziny. Tworząc grupy wzajemnego 
wsparcia oferują im konkretną pomoc. 
W tej chwili działa Koło Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym, Koło 
Pomocy Dzieciom z Autyzmem i Koło
Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglute-
nowej. Zajęcia korekcyjne, logo-
pedyczne, rehabilitacyjne i terapii 
zajęciowej prowadzone są w działa-
jącym od 1994 r. Ośrodku Reha-
bilitacyjno-Opiekuńczym dla Dzieci 
Niepełnosprawnych. Z zajęć logo-
pedycznych korzystają podopieczni 
z zaburzoną funkcją mowy, mózgowym 
porażeniem dziecięcym, autyzmem 

oraz zespołem Downa. Prowadzi 
je trzy razy w tygodniu oligofre-
nopedagog-logopeda Irena Gostół. 
Rehabilitacją ruchową i manualną 
zajmuje się dwa razy w tygodniu Ola 
Wieteska. Ponadto z dziećmi pracują 
dwie terapeutki: Elżbieta Szczepaniak 

Grupy wsparcia 
w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci

i wychowania, integracji z Unią 
europejską, kultury i sztuki, sportu 
i rekreacji, pomocy uchodźcom, ofia-
rom klęsk żywiołowych, opieki nad 
zwierzętami itd.

Jeżeli organizacja pozarządowa 
prowadzi działalność społecznie uży-
teczną w jednym z wyżej wymienio-
nych zakresów i spełnia jeszcze kilka 
warunków nałożonych przez Ustawę, 
to może ubiegać się o status organizacji 
pożytku publicznego.

— organizacją pożytku publicznego
jest organizacja, która: prowadzi 
działalność społecznie użyteczną, nie 
prowadzi działalności gospodarczej 
(chyba, że w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych), całość 
dochodu przeznacza na cele statuto-
we, posiada statut, kolegialny organ 
kontroli, wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego.

Organizacja pozarządowa, uzyska 
status organizacji pożytku publicznego 
z chwilą wpisania do KRS-u informacji 
o spełnieniu odpowiednich kryteriów 
przewidzianych w Ustawie.

Wniosków do KRS-ów wpłynęło 
już bardzo dużo, a do dzisiaj pięć 
organizacji otrzymało status organi-
zacji pożytku publicznego. Uzyskanie 
statusu wiążę się z pewnymi przywi-
lejami, m.in. z możliwością korzy-
stania  ze zwolnienia z podatku od 
nieruchomości, zwolnienia z podatku 
dochodowego od osób prawnych, 
opłat od czynności cywilnoprawnych, 
opłat skarbowych i sądowych w odnie-
sieniu do prowadzonej działalności 
pożytku publicznego. Ważne jest to, 
że organizacja o takim statusie będzie 
mogła nieodpłatnie informować o swo-
jej działalności w publicznym radiu 
i telewizji, a także  korzystać z pracy 
poborowych skierowanych do odbycia 
służby zastępczej.  Jednakże zdobycie 
statusu wiąże się nie tylko z korzyścia-
mi. Organizacje będą zobowiązane do 
sporządzania sprawozdań finansowych 
i merytorycznych.

i Olga Pijanowska. Pomocą i radą 
służy pedagog rodzinny Katarzyna 
Jaszczak. Także rodzice dzieci, na 
zasadzie wolontariatu, pełnią dyżury 
w ośrodku.

Rezultaty przedsięwzięć podej-
mowanych przez TPD są widoczne. 

Dzieci korzystające z rehabilitacji 
i terapii zajęciowej robią duże postępy 
w zakresie mowy i ruchu. Rodzice 
dzieci potrzebujących szczególnej 
opieki nie są pozostawieni sami sobie. 
Działalność Koła Pomocy Dzieciom 
na Diecie Bezglutenowej nie sprowa-
dza się tylko do dawania wskazówek 
jak postępować z chorym dzieckiem. 
Obok fachowych opracowań, biulety-
nów, książek, instrukcji w prowadzeniu 
rehabilitacji, otrzymują oni konkretną 
pomoc. Ponieważ w Ciechanowie nie 
ma sklepu z artykułami spożywczymi 
dla dzieci, które są na diecie specjali-
stycznej, Towarzystwo samodzielnie 
sprowadza taką żywność z warszaw-
skich piekarni. Rodzice mogą ją nabyć 
w ciechanowskim ośrodku.  

Szczególnym wsparciem otaczane są 
samotne matki i ojcowie. Pracownicy 
TPD służą im doradztwem w zała-
twianiu różnych spraw, np. uzyskaniu 
mieszkania, funduszy na remont, 
pomagają w kontaktach ze szkołą 
czy w rozwiązywaniu konfliktów 
w rodzinie. Kłopotom z dziedziny tych 
ostatnich próbuje zaradzić psycholog 
specjalista. Towarzystwo od lat prowa-
dzi zbiórki odzieży, zabawek, przybo-
rów szkolnych, książek, słodyczy by 
rozdawać je najbardziej potrzebującym 
rodzinom. Jeśli pozwalają na to możli-
wości finansowe, rodziny te otrzymują  
też zapomogi. 

  Jadwiga Paprocka

2. Ustawa określa współpracę 
między administracją publiczną 
a III sektorem.

Podstawowe znaczenie ma przepis 
mówiący o tym, że gminy uchwalają 
roczny program współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi oraz pozosta-
łymi podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego. Nareszcie 
potraktowano organizacje pozarządowe 
jak pełnoprawnego partnera.

Ponadto organy administracji pu-
blicznej powinny:

— zlecać (w trybie otwartego kon-
kursu ofert) realizację zadań publicz-
nych organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom, a nie tylko 
organizacjom pożytku publicznego. 
Organizacje mogą z własnej inicjaty-
wy składać oferty na realizację zadań 
publicznych, także tych, które dzisiaj 
realizują podmioty administracji 
publicznej,

— konsultować z organizacjami 
pozarządowymi projekty aktów nor-
matywnych,

— tworzyć z organizacjami wspólne 
zespoły doradcze i inicjujące,

— informować o planowanych 
kierunkach działań (wspólnie plano-
wać działania na rzecz społeczności 
lokalnych).

Na mocy Ustawy powstała Rada 
Działalności Pożytku Publicznego, 
jako organ opiniująco-doradczy Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej. Do dzisiaj Rada spotkała 
się trzy razy.

Warto zaznaczyć, że Ustawa daje 
osobom prywatnym możliwość prze-
kazania 1%  obliczonego podatku 
dochodowego na rzecz wybranej 
przez siebie organizacji pozarzą-
dowej, prowadzącej działalność 
w sferze pożytku publicznego (nie 
tylko organizacji o statusie pożytku 
publicznego).

3. Ostatnia część Ustawy poświę-
cona jest wolontariatowi.

Wolontariusz to osoba, która ochot-

niczo i bez wynagrodzenia wykonuje 
świadczenia na zasadach określonych 
w Ustawie.

Wolontariusze mogą pracować 
na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz na rzecz organów administracji 
publicznej (szpitale, biblioteki, szkoły 
itp.) w zakresie działalności pożytku 
publicznego. Zakres, sposób i czas 
wykonywania przez wolontariusza 
świadczeń określają wspólnie w poro-
zumieniu korzystający i wolontariusz. 
Korzystający jest zobowiązany do 
zapewnienia wolontariuszowi bez-
pieczeństwa w trakcie wykonywania 
pracy, informowania go o zagroże-
niach. Może zgłosić wolontariusza do 
ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli ten 
nie będzie nim objęty z innego tytułu. 

Ustawa jest bardzo ważna dla 
organizacji pozarządowych. W końcu 
potraktowano je po partnersku, doce-
niono rolę, jaką pełnią w środowiskach 
lokalnych. Jednak na pełne zaistnie-
nie tej Ustawy w życiu społecznym 
musimy jeszcze poczekać. Dopiero 
powstają różne procedury, wzory 
dokumentów na szczeblu państwowym 
i lokalnym. Organizacje pozarządowe 
muszą odpowiedzieć sobie na wiele 
pytań. Jeśli chcą przystąpić do konkur-
sów na realizację zadań publicznych, 
ubiegać się o status organizacji pożytku 
publicznego, czeka je sporo przygoto-
wań i pracy. Czy są gotowe współdecy-
dować, ale i wziąć odpowiedzialność? 
Na razie muszą czekać na zaproszenie 
do współpracy i ogłoszenie konkursów 
przez gminę.

2004 rok pokaże, jak organizacje 
pozarządowe i administracja publicz-
na skorzystają z zapisów Ustawy, aby 
możliwości, jakie ona daje mądrze 
i efektywnie wykorzystać dla dobra 
lokalnych społeczności. Bo tak napraw-
dę, jak wykorzystamy te możliwości, 
zależeć będzie od nas samych. 

 Jolanta Truszewska

Corocznie TPD organizuje dla swoich podopiecznych zabawę choinkową

A @
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wprowadzania  tej metody interwencji 
do szkoły).

Na terenie Ciechanowa funkcjonuje 
10 świetlic socjoterapeutycznych: 
7 w szkołach podstawowych i gim-
nazjalnych, świetlica przy Parafii św. 
Józefa, Pracownia „Rzeźba w drew-
nie”, świetlica w Civitas Christiana 
oraz w Chrześcijańskiej Społeczności. 
W świetlicach pracuje 20 osób zatrud-
nionych na umowę - zlecenie. Wszystkie 
zostały przeszkolone w zakresie 
podstaw socjoterapii i pomocy socjo-
terapeutycznej. Sporządzają diagnozy 
indywidualne dziecka i jego rodziny, 
pracują z dziećmi, współpracują 
z rodzinami podopiecznych oraz kadrą 
psychologiczną i pedagogiczną, dyżu-
rującą w Biurze ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, prowadzą 
zajęcia socjoterapeutyczne, zgodnie 
z programem przygotowanym dla całej 
grupy i diagnozą indywidualną dzieci.

Łącznie do świetlic uczęszcza 260 
dzieci. W ciągu całego roku były one 
dożywiane. Dzieci ze świetlicy socjo-
terapeutycznej ze SP Nr 4, Gimnazjum 
Nr 3 oraz ze świetlicy przy parafii 
św. Józefa w czerwcu wyjeżdżały na 
3-dniowe wycieczki, podczas których 
ćwiczono, jak radzić sobie z presją 
grupy. Na przełomie lipca i sierpnia 
zorganizowane zostały kolonie let-
nie we Władysławowie i w Dąbkach 
k/Darłowa. Wzięło w nich udział 46 
dzieci. Na koloniach realizowany był 
program socjoterapeutyczny podsu-
mowujący roczną działalność świetlic. 
Dofinansowano wypoczynek letni 
w Marylinie i Górznie 68 dzieciom 
ze świetlicy przy Stowarzyszeniu 
Chrześcijańskiej Społeczności.

W Biurze ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych od ponie-
działku do soboty pełnią dyżury pro-
fesjonaliści z dziedziny psychologii, 

prawa, reprezentanci instytucji działa-
jących w sferze rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Wszystkie dyżu-
rujące osoby posiadają przygotowanie 
merytoryczne i tworzą — wspólnie 
z Miejską Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych — lokalny 
system pomocy osobom uzależnionym 
i doświadczającym przemocy. Z pomo-
cy specjalistów w 2003 roku  skorzy-
stało 1267 osób.

Codziennie w godzinach od 8.00 
do 20.00 czynny jest telefon zaufania, 
z którego najczęściej  korzystają osoby 
z problemem alkoholowym, ofiary 
przemocy oraz rodzice borykający się 
z problemami wychowawczymi dzieci 
i młodzieży. 

Inicjowaniem działań związanych 
z profilaktyką i rozwiązywaniem proble-
mów alkoholowych zajmuje się Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. W 2003 roku na 22. 
posiedzeniach przyjęła 162 wnioski 
o skierowanie na leczenie pod nadzorem 
sądu, skierowała 90 wniosków do sądu 
o obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu, wydała 115 postanowień 
w sprawie usytuowania punktów sprze-
daży alkoholu (zgodnego z uchwałami 
Rady Miasta). Komisja opiniowała rów-
nież finansowanie zgłaszanych w ciągu 
roku inicjatyw z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, np. zorganizowanie kolonii letnich  
we współpracy z PCK, wyjazdów na 
wycieczki dzieci ze świetlic, dofinanso-
wanie wypoczynku letniego, prenumera-
ty czasopism do szkół.

Priorytety Programu na 2004 rok 
to dalsza działalność świetlic socjote-
rapeutycznych, rozszerzenie pomocy 
terapeutycznej dla osób uzależnionych 
oraz szeroko pojęte oddziaływania 
profilaktyczne skierowane do dzieci 
i młodzieży ciechanowskich szkół.  
Na realizację tych zadań programowych 
w tegorocznym budżecie przeznaczono 
610 tys. zł. 
  Elżbieta Muzińska

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta z 25 lutego 1999 r. Gimnazjum Nr 
2 powstało w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 51. 
W roku szkolnym 1999/2000 naukę rozpoczęło w nim 245 uczniów w 9 oddzia-
łach. Początkowo gimnazjum zajmowało sale na II piętrze. W kolejnych latach 
przejmowano sale na I piętrze oraz na parterze. W roku szkolnym 2003/2004 
w budynku pozostały już tylko dwie klasy SP Nr 2, które zajmują dwa pomieszcze-
nia klasowe na parterze. Obiekt Gimnazjum Nr 2 posiada 16 sal lekcyjnych, 2 sale 
informatyczne, 3 małe sale przeznaczone do nauki języków obcych  w kilkuosobo-
wych grupach. Aktualnie do gimnazjum uczęszcza 403 uczniów. W roku ubiegłym 

było ich 524. W związku z wygaszeniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w roku szkol-
nym 2004/2005 Gimnazjum Nr 2 pozostanie jako jedyna placówka w budynku 
przy ulicy Wojska Polskiego. Według spisu uczniów należących do tego obwodu, 
naukę w klasie I podjąć powinno 219 uczniów, którzy tworzyć będą 7 oddziałów. 
Prognozy nie są optymistyczne. Liczba dzieci maleje z każdym rokiem. Symulacje 
na najbliższe 10 lat są niepokojące. Aktualnie wszystkich gimnazjalistów w mie-
ście jest 2228. W 2014 roku będzie ich już 1331, czyli prawie o połowę mniej. 
Jak to się dokładnie przełoży na Gimnazjum Nr 2, trudno ocenić, zwłaszcza, że 
w mieście nie obowiązuje rejonizacja. Istnieją przypuszczenia, że gmach szkoły 
nie będzie całkowicie wykorzystany. W związku z tym pojawiły się plany prze-
kazania tego obiektu Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, która ma kłopoty 
lokalowe. Władze miasta zaproponowały przeniesienie Gimnazjum Nr 2 do budyn-
ku Szkoły Podstawowej Nr 3 i utworzenie zespołu szkół. Rady pedagogiczne obu 
placówek wypowiedziały się w tej sprawie negatywnie. Po zapoznaniu się z ich 
opiniami prezydent Waldemar Wardziński zdecydował, że w 2004 roku nie będą 
podejmowane żadne działania związane z tworzeniem zespołu szkół.  

red.

Problemy alkoholowe – pomoc 
i  profilaktyka

Na realizację Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Proble-mów Alkoholowych w 2003 
roku wydano ponad 504 800 zł. Były to 
środki uzyskane z opłat za zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Zgodnie z Ustawą o wychowaniu 
w trzeźwości, środki te przeznaczone 
są wyłącznie na realizację gminnych 
programów profilaktycznych i nie 
mogą być przeznaczane na inne cele. 

W 2003 r. dofinansowano działal-
ność Poradni ds. Uzależnień. Umożli-
wiło to zatrudnienie dodatkowo 
2 terapeutów uzależnień i psy-
choterapeuty. Od 1 września ubr. 
poradnia czynna jest codziennie od 
8.00 do 20.00, w soboty od 10.00 do 
18.00. Wcześniej pracowały tu tylko 
2 osoby, co uniemożliwiało pod-
jęcie terapii osobom pracującym. 
Wyposażenie Poradni wzbogaciło się 
o artykuły biurowe, półki biblioteczne 
i krzesła do sal terapii grupowej. 
Dofinansowano też dodatkowe za-
jęcia terapeutyczne dla pacjentów 
leczących się w Wojewódzkim Ośro-
dku Terapii Uzależnienia i Współuza-
leżnienia w Pruszkowie. W zamian 
pruszkowski Ośrodek pokrył koszty 
wynagrodzenia krajowego eksperta ds. 
lecznictwa, który raz w miesiącu przez 
8 godzin pracował w ciechanowskiej 
Poradni.

W ramach profilaktyki informa-
cyjnej odbyły się 4 audycje radiowe, 
dotyczące przemocy w rodzinie, szkoły
dla rodziców, programów profilaktycz-
nych w szkołach i przeciwdziałaniu 
narkomanii. W SP Nr 4 oraz Klubie 
„Pozytyw” wydawane są dwie gazetki 
uwzględniające tę tematykę.

Przez cały ubiegły rok zrealizowano 
18 programów profilaktyki eduka-
cyjnej, którymi objęto 5804 uczniów 
ciechanowskich szkół. Takie programy 
rozwijają umiejętności psychologicz-
ne i społeczne u dzieci, młodzieży 
i rodziców.

Programy stawiają sobie kilka 
celów: 

— zmiana pozytywnego nastawienia 
dzieci i młodzieży wobec picia alko-
holu i używania narkotyków, walka 
z mitami dotyczącymi odurzania się,  

— przekazywanie informacji na 
temat środków uzależniających i za-
grożeń z nimi związanych: przed-
stawienie mechanizmu uzależnienia, 
szkodliwości oraz strat ponoszonych 
przez uzależnionych, 

— kształtowanie postawy troski 
o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz 
więzi z innymi ludźmi, 

— rozwijanie samodzielnego i twór-
czego myślenia; wzmacnianie pozy-
tywnego obrazu samego siebie, nauka 
współpracy jako formy zapobiegającej 
zachowaniom ryzykownym,  

— kształtowanie postaw dystansu 
w relacjach z osobami nieznajomymi, 
rozwijanie postaw szacunku i zaufania 
w stosunku do nauczycieli i pracowni-
ków szkoły.

Ponadto w ramach profilaktyki 
rodzinnej prowadzone były zajęcia 
„Szkoły dla rodziców”. Mają one za 
zadanie pomoc rodzicom w rozwią-
zywaniu problemów wychowawczych 
z dziećmi.

W 2003 roku zrealizowano kilka 
programów:

— „Szkolny system interwencji 
i profilaktyki uzależnień” (odbiorca-
mi tego programu byli młodzi nauczy-
ciele odbywający staż w Gimnazjum 
Nr 1 oraz młodzież gimnazjalna), 

— „Bezpieczna szkoła” (kiero-
wany do uczniów klas V i VI szkół 
podstawowych, miał podnieść bez-
pieczeństwo oraz likwidować agresję 
i wymuszenia w szkole), 

— „Program szkolnej interwencji 
profilaktycznej” (miał na celu zapo-
znanie nauczycieli Gimnazjum Nr 4 
z metodą szkolnej interwencji profi-
laktycznej oraz zainicjowanie procesu 

Nie będzie zespołu szkół

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 

Gimnazjum Nr 2 w zimowej scenerii
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Uchwały Rady 
Miasta Ciechanów podjęte na 

XV sesji 29 stycznia  2004 roku:

Nr 149/XV/2004  w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów 
na 2004 rok.
Nr 150/XV/2004  w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2004 
rok. 
Nr 151/XV/2004 w sprawie oddania 
nieruchomości w użytkowanie wieczy-
ste w trybie bezprzetargowym.
Nr 152/XV/2004 w sprawie apelu 
o przestrzeganie zakazu palenia papie-
rosów na przystankach komunikacji 
miejskiej oraz innych miejscach publi-
cznych.
Nr 153/XV/2004 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Miasta Ciechanów 
i jej komisji na 2004 rok. 

dokończenie ze str. 1

dytu. Zdaniem radnego w budżecie 
brakuje kwot, przeznaczonych na 
inwestycje, które mogą liczyć na 
refinansowanie części kosztów przez 
UE, nie ma też tych finansowanych 
wspólnie z powiatem, województwem, 
czy innymi podmiotami, co pozwoliło-
by może na pozyskanie dodatkowych 
środków. W Ciechanowie potrzebne są 
działania, które będą impulsem dalsze-
go rozwoju jako ośrodka subregionalne-
go na północnym Mazowszu — uważa 
radny. Stwierdził też, że gros środków 
to wydatki na bieżące utrzymanie. 
Gdy zwrócimy uwagę na strukturę 
tych wydatków bieżących to około 

50% to wydatki na płace — w tej
 pozycji jest wzrost o blisko 2%. To 
kwota niebagatelna, bo 2% z 27 mln zł 
na płace to 540 tys. zł. Ograniczenia 
wydatków bieżących, po to, żeby 
większe kwoty przeznaczyć na inwe-
stycje powinny być głębsze, załóżmy 
5% — podsumował M. Stryczyński 
i zakomunikował, że Klub radnych 
SLD podjął decyzję o głosowaniu 
przeciwko budżetowi. 

Nie da się inaczej
Ten projekt piękny nie jest, ale po 

uważnym jego przeczytaniu i porówna-
niu z sytuacją roku 2003r. uznałem, że 
nie da się innego budżetu sporządzić, 
ponieważ jest to budżet tak kontynu-
acji, jak i konieczności — stwierdził 
Stefan Żagiel. Przypomniał, że w tak 
ofensywnym budżecie jak ubiegło-
roczny trzeba było dokonywać w ciągu 
roku różnych cięć oszczędnościowych. 
Teraz rząd skreślił nam refinansowanie 
dodatków mieszkaniowych i kosztów 
oświetlenia ulicznego, co odczuwamy 
dotkliwie. Nie raz podkreślałem, że 
pieniędzy będzie coraz mniej, a obo-
wiązków spychanych przez rząd na 
samorządy będzie coraz więcej. Rząd 
sobie nie daje rady w tej chwili, sejm 
sobie nie daje rady, podejmuje dziwne 
jakieś ustawy, które jeszcze nie wejdą 
w życie a już się je koryguje — zauwa-
żył radny. — Zwykły obywatel może 
przypuszczać, że ponieważ potrzeby 
są duże, trzeba robić dużo więcej, 
a władza nie chce. Z Ratusza widać 
rzecz inaczej. Władza by chciała, 
ale ma pewne ograniczenia, a naj-
większe to ograniczenia finansowe. 
W mieście jest coraz mniej obiektów 
do sprzedania, maleją więc wpływy 
z ich sprzedaży. Ciechanów ma też 
swoiste uwarunkowania, chociażby 
rozległość terytorialna sprawiająca, 
że sieć kanalizacji musi być rozległa, 
ulice dłuższe, oświetlenia musi być 
więcej — to kosztuje. Budżet nie jest 
dokumentem niewzruszalnym, można 
go zmienić, kiedy sięgniemy po dofi-

nansowania czy kredyty — zauwa-
żył radny. Wskazał, że w pozycji 
300 tys. zł dla TBS kryje się również 
pokrycie deficytu budżetowego, który 
wynosi sto kilkadziesiąt tysięcy. Przy 
okazji radny wspomniał, że wśród rad-
nych słychać głosy o potrzebie oddzie-
lenia gospodarki miejskiej komunalnej 
od TBS, aby uzyskać jasność wydat-
ków. Zwrócił też uwagę na rosnące 
koszty bieżące. Zakończenie budowy 
hali sportowej wiąże się od razu 
z ogromny skokiem tych wydatków 
o 1 mln zł. Muszą też rosnąć wydat-
ki na płace, ponieważ ciechanowscy 
nauczyciele podnoszą kwalifikacje, 
mamy coraz więcej nauczycieli 
dyplomowanych i mianowanych, 

a w Urzędzie Miasta 
utworzono Wydział 
Strategii Rozwoju 
i Spraw Europejskich. 
S. Żagiel stwierdził też, 
że sprawy kultury, która 
nikogo w mieście nie 
satysfakcjonuje trze-
ba będzie rozwiązać 
„jakimś energicznym 
ruchem”. Podkreślam 
fakt, że ten budżet 
nas nie zadowala, ale 
poprawek de facto 
nie zgłoszono prawie 
wcale, to świadczy 
o zrozumieniu radnych 
dla konstrukcji budże-
towej — zakończył 
radny.

Optymalny w obecnych warunkach
Stanowisko Klubu radnych Wspól-

noty Samorządowej „Porozumienie” 
wobec projektu budżetu na 2004 r. 
przedstawił Sławomir Walczak. Przy-
pomniał, że nastąpiły zmiany w syste-
mie finansowania samorządu. Zwiększo-
no udział gmin we wpływach z podat-
ku dochodowego od osób fizycznych 
z 27,6% do 35,8% oraz w podatku 
od osób prawnych z 5% do 6,7%. Ale 
czy wspomniany wskaźnik procentowy 
znajdzie odzwierciedlenie w przekaza-
nych środkach pieniężnych — zapytał 
radny. — Należy z dużym prawdopo-
dobieństwem sądzić, że kolejny raz 
gminy otrzymały zadania bez dosta-
tecznego pokrycia finansowego. Mamy 
przykre doświadczenia, gdy wpływy 
z Ministerstwa były mniejsze od zakła-
danych i koniecznością stawały się 
duże korekty w budżecie miasta. Nic 
dziwnego, że ten budżet jest ostrożny, 
zwłaszcza w pierwszym roku zmian 
— zawyrokował radny. Przypomniał 
też, że subwencja oświatowa nie pokry-
wa w pełni wydatków na oświatę. Jego 
zdaniem wszyscy realizatorzy budżetu 
muszą zachować pełną dyscyplinę i 
konsekwencję w wydatkach. W 2004r. 
nie rośnie wskaźnik zadłużenia miasta, 
ale realizacja zdań wspartych środkami 
unijnymi będzie wymagała jego zwięk-
szenia. Radni Klubu „Porozumienie” 
zdecydowali o poparciu budżetu, gdyż 
uznali go za optymalny w obecnych 
warunkach. 

Budżet miasta średniej wielkości
Realia są takie, że Ciechanów jest 

miastem średniej wielkości pozba-
wionym wielkiego przemysłu, który w 
innych gminach jest potężnym czynni-
kiem zwiększającym stronę dochodową 
ich budżetów — powiedział radny 
Marek Mosakowski. — Zdajemy 
sobie sprawę z oczekiwań mieszkań-
ców, mamy jednak świadomość, w jak 
niskim stopniu możliwe jest spełnienie 

tych wspólnych dążeń. Podkreślił, że 
miasto zachowuje swoją zdolność kre-
dytową, co jest niezbędne przy reali-
zacji inwestycji z udziałem środków 
unijnych. Wspomniał, iż dokończenie 
wcześniej rozpoczętych inwestycji 
— budynku przy ul. Wodnej czy hali 
sportowej, w dużej mierze ogranicza 
możliwości budżetu. Budżet gwaran-
tuje realizację podstawowych zadań 
własnych gminy, a więc poziom obsługi 
społeczeństwa się nie obniży — zaak-
centował radny. Zwrócił też uwagę 
na fakt, że rozpoczynamy realizację 
kilku przedsięwzięć, przede wszyst-
kim projektu, który zmieni wygląd 
centrum Ciechanowa od Ratusza aż 
do Farskiej Góry. Wprowadzamy jako 
długofalowe zadanie uregulowanie 
gospodarki wodami opadowymi, co 
jest warunkiem projektowania nowych 
ulic, czyli budżet ten skupia się też 
na sprawach wybiegających w przy-
szłość — stwierdził radny. Kończąc 
zauważył, że mizeria dochodowa tego 
budżetu wynika z ogólnej sytuacji 
gospodarczej kraju, mniejszych wpły-
wów podatkowych, na które miasto 
nie ma wpływu. — Zafundował to nam 
rząd, który w kampanii przedwybor-
czej obiecał coś zupełnie odwrotnego. 
M. Mosakowski oświadczył, że Klub 
radnych POPiS będzie głosował za 
przyjęciem budżetu.

Bez cyfr, czyli język kultury
Stanisław Kęsik w swoim wystą-

pieniu odniósł się wyłącznie do spraw 
kultury. Pełniliśmy rolę ośrodka regio-
nalnego, co nobilitowało Ciechanów 
na północnym Mazowszu — powie-
dział radny. — Ważnym elementem tej 
nobilitacji była kultura. Radny przy-
pomniał, że miasto nie ma własnych 
instytucji kultury, a te powiatowe 
coraz bardziej podupadają. S. Kęsik 
wiąże nadzieję na poprawę ich sytuacji 
z możliwym porozumieniem między 
prezydentem a starostą co do wspólne-
go finansowania. Wierzę, że jeśli przyj-
dzie chwila krytyczna, radni i prezydent 
nie zezwolą na to, żeby nastąpiła zupeł-
na degradacja i zamknięcie tych insty-
tucji — zaznaczył radny. — To moje 
nietypowe wystąpienie, w którym nie 
mówiłem o cyfrach, tylko o potrzebach. 
To jest inny język. To jest język kultury. 
S Kęsik stwierdził, że jako radny 
CBUW będzie głosował za budżetem. 

Odpowiedzialny, ale niedoszacowany
Grzegorz Brozdowski zaakcento-

wał, że odpowiedzialność za przyjęty 
budżet spoczywa nie tylko na radnych, 
ale przede wszystkim na prezydencie. 
Ten projekt nie może w pełni zado-
walać — stwierdził radny. — Dzieje 
się tak, gdyż od kilku już lat budżety 
samorządów są odchudzane przez 
budżet centralny poprzez nakładanie 
na nie dodatkowych zdań, za którymi 
nie idą finanse, a sytuacja gospodarcza 
państwa sprawia, że żelazne wpływy 
z podatku od osób fizycznych i praw-
nych zaczęły się kurczyć. W ocenie 
radnego mocne strony projektu uch-
wały budżetowej na rok 2004 to zrów-
noważone zapisy po stronie wydatków 
i dochodów oraz bardzo duża odpo-
wiedzialność za tę część dochodów 
budżetu, która wynika z realizacji 
niepewnych rozliczeń z Ministerstwem 
Finansów. Słabe punkty to niedo-
szacowanie i zbyt mała odwaga 
w pozyskiwaniu dodatkowych środ-
ków własnych. Jako przykład G. 
Brozdowski podał możliwość zwięk-
szenia wpływów ze sprzedaży działek 
i innych składników majątkowych 
gminy, wpływy z opłaty targowej czy 
dochód własny placówek oświatowych 
i przedszkoli. Wychodząc z założenia, 
że pewne niedociągnięcia na pewno 
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Budżet konieczności

Ocena jakości wody
Na podstawie pobranych 28 stycz-

nia próbek z hydroforni i poszczegól-
nych sieci wodociągu publicznego 
w Ciechanowie stwierdzono przydat-
ność wody do spożycia. Przeprowa-
dzone badania potwierdziły, że jakość 
wody pod względem fizykochemicznym 
i mikrobiologicznym spełnia wymaga-
nia sanitarne.

G. Brozdowski i A. Czyżewski

Apel o niepalenie
W celu ochrony zdrowia osób nie-

palących, a szczególnie kobiet w ciąży 
i małych dzieci, przed szkodliwym 
wpływem dymu tytoniowego, zwra-
camy się z apelem do mieszkańców 
naszego miasta i osób przebywających 
w miejscach publicznych, a w szcze-
gólności korzystających z przystanków 
komunikacji miejskiej, o przestrzega-
nie zakazu palenia papierosów w tych 
miejscach.

Prezydent Miasta
Ciechanów

ogłasza konkurs ofert na realizację 
programu 

w zakresie profilaktyki wad postawy 
u uczniów szkół podstawowych 

z terenu miasta Ciechanów.

I. Oferta powinna zawierać:
1. nazwę i adres świadczeniodawcy,
2. wykaz i zakres świadczeń profi-
laktycznych oraz zadań planowanych 
w ramach oferty,
3. plan rzeczowo-finansowy zawiera-
jący: 
— liczbę możliwych do realizacji 
świadczeń profilaktycznych 
— w ramach oferty,
— harmonogram ich realizacji,
— kalkulację kosztów świadczeń profi-
laktycznych.
II. Kryteria wyboru oferty:
1. zakres proponowanych świadczeń,
2. liczba możliwych do realizacji świad-
czeń,
3. wysokość kosztów proponowanych 
w ramach oferty świadczeń.
III. Oferty należy składać w sekreta-
riacie Urzędu Miasta w terminie do 
15 marca 2004 roku.

Próba syren

26 lutego w godzinach 8.00–9.00 
zostaną przeprowadzone ćwicze-
nia mające na celu skontrolowanie 
sprawności syren alarmowych oraz 
ich słyszalności w granicach miasta. 
W ramach wewnętrznego systemu 
alarmowania i powiadamiania w każdy 
ostatni czwartek miesiąca w Jednostce 
Wojskowej odbywać się  będą treningi 
z uruchomieniem syren alarmowych.
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Interpelacje radnych

A. Bukowska zapytała, czy samorząd Ciechanowa uczestniczy w pracach nad 
projektem zagospodarowania terenu cmentarza żydowskiego, który znajduje się 
na Aleksandrówce, czy wypowiedział się w tej sprawie Zarząd Osiedla oraz czy 
będą tu wykorzystane wcześniej przygotowane projekty. Radna poprosiła o opubli-
kowanie w  Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów informacji o opiece medycznej 
w mieście w 2004r. 
A. Rolbieckiego zainteresowała wiadomość, że na ul. Armii Krajowej vis a vis 
Championa ma powstać nowy sklep wielkopowierzchniowy. Radny pyta, czy mia-
sto ma informacje w tej sprawie. 
T. Grembowicz zasygnalizował, że pracownicy szpitala dojeżdżający rano do 
pracy samochodami skarżą się, iż korki przed godz. 8.00 sięgają od ul. Powstańców 
Wielkopolskich prawie do ul. Armii Krajowej. Radny zastanawia się, czy nie było-
by możliwości powstania trzeciego pasa (wydłużenia istniejącego poszerzenia), 
który umożliwiłby skręt w lewo w ul. Powstańców Wielkopolskich. Zdaniem 
T. Grembowicza potrzebny jest chodnik na ul. Przasnyskiej, choćby z jednej 
strony. Radny postuluje, aby zmobilizować stosowne władze do wykonania tego 
chodnika (ul. Przasnyska nie jest drogą gminną). 
S. Żagiel zapytał, czy już formalnie została przyłączona do Ciechanowa część 
gminy Opinogóra. Jeśli tak, konieczne są zmiany w Statucie Gminy Miasta 
Ciechanów.
G. Brozdowski chciał się dowiedzieć, czy w ramach środków pomocowych z UE, 
przekazanych na modernizację trasy kolejowej 65 Warszawa — Gdańsk, przewi-
dywane są na terenie Ciechanowa jakieś inwestycje, np. dworzec, wiadukty, kładki 
dla pieszych i czy miasto podjęło jakieś starania w tym kierunku.
S. Walczaka interesuje, kto przejął obowiązki po Gminnym Ośrodku Informacji 
Europejskiej i może udzielać informacji lokalnym przedsiębiorcom na temat norm 
dostosowawczych do warunków unijnych.

poprawi się w ciągu roku, CFD ten 
budżet poprze — powiedział radny. 
Zwrócił się z prośbą do prezydenta, 
aby dodatkowe środki, które mogą się 
pojawić w ciągu roku, zostały przeka-
zane na utrzymanie i remonty obiektów 
sportowych. Z jednej strony budujemy 
nowe hale, a z drugiej nie potrafimy 
utrzymać na właściwym poziomie tego, 
co już mamy. Poddaję to pod rozwa-
gę państwa radnych, którzy często 
zgłaszają propozycje budowy nowych 
obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Być może w Ciechanowie jest łatwiej 
i taniej budować coś nowego, aniżeli 
remontować i utrzymywać obiekty już 
istniejące — zastanawiał się radny.

Ogólnie są mniejsze możliwości
Dobrze się stało, że te wszystkie 

oczekiwania naszych wyborców i miesz-
kańców  zostały spisane i posegrego-
wane, co widać w załączniku do pro-
jektu budżetu — stwierdziła Agnieszka 
Bukowska. Radna przytoczyła przykła-
dowe problemy, z jakimi borykają się 
mieszkańcy jej rejonu wyborczego. Jak 
sama zauważyła, aby spełnić te ocze-
kiwania, byłaby potrzebna pokaźna 
kwota. Ogólnie jest skromnie, biednie 
i są mniejsze możliwości. Świadoma 
mnogości problemów, ale i jednocze-
śnie skromności finansowej naszego 

budżetu, będę głosowała za tym projek-
tem — stwierdziła radna. A. Bukowską 
cieszy, że Urząd Miasta przygotowuje 
strategię rozwoju społeczno-gospo-
darczego Ciechanowa — to pozwoli 
wyłonić i zhierarchizować problemy 
inwestycyjne. Radna poruszyła też 
problem ochrony zdrowia. Samorząd 
miasta nie jest wprawdzie organem 
założycielskim zakładów zdrowot-
nych, ale jest organem prowadzącym 
w stosunku do przedszkoli, szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Największe 
problemy zdrowotne naszych dzieci to 
próchnica zębów, wady postawy, wady 
wzroku, słuchu itd. Lepiej i taniej jest 
zapobiegać niż leczyć — podkreśliła 
radna.

42,94% budżetu na oświatę to dużo
Adam Stępkowski uznał, że dys-

kusja nad budżetem 2004 jest bardzo 
merytoryczna. Dotacje celowe się 
zmniejszają, ale patrząc na nasz samo-
rząd i oceniając go trzeba stwierdzić, 
że nasza oświata nie ma się wcale 
tak źle. 42,94% budżetu miasta prze-
znaczonego na oświatę to jest dużo. 
W porównaniu z innymi samorząda-
mi stoimy pod tym względem dobrze 
— przyznał radny. — To dobrze, że 
planujemy dalsze inwestycje w obsza-

rach oświaty, że myślimy o przygo-
towaniu projektu modernizacji bazy
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 
w mieście. Taką koncepcję i pro-
pozycję pozytywnie zaopiniowała 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
Zdaniem radnego samorząd sam nie 
jest w stanie udźwignąć finansowo 
remontów i modernizacji, trzeba 
ubiegać się o środki strukturalne. 
A. Stępkowski zauważył, że należy też 
pamiętać o inwestowaniu w szkolnic-
two wyższe. PWSZ w Ciechanowie 
powinna móc się rozwijać — radny 
uważa, że potrzebne są niepopularne 
decyzje. Dialog w sprawach oświaty, 
kultury i sportu musi być dialogiem 
rozwoju. Liczę na to, że dojdziemy 
do porozumienia z samorządem 
powiatowym, a może i wojewódzkim 
o wspólnym finansowaniu tych dziedzin 
– powiedział radny.

Kolizje interesów
Stefan Żagiel przyznał, że nie sły-

szał, aby któryś z radnych poddał pod 
rozwagę poważną propozycję zadania 
z pozyskaniem unijnych środków. Żeby 
wpisać do budżetu jakąś inwestycję 
musi mieć ona szansę powodzenia, 
czyli przynajmniej wstępną pozytywną 
opinię projektu. Dopiero potem można 
się brać za dokumentację i wygospoda-

rować pieniądze — powiedział radny. 
— Przecież rzecz nie w tym, żebyśmy 
robili to, na co ktoś nam da dofinan-
sowanie, tylko to co jest potrzebne. 
S. Żagiel zaznaczył, że budżet 
i wszelkie decyzje miasta są wynikiem 
kompromisu, jako że bez przerwy 
mamy do czynienia z pewnymi koli-
zjami interesów — radni pochodzą 
z różnych dzielnic, z różnych śro-
dowisk. Jego zdaniem współpraca 
z samorządem powiatowym jest 
potrzebna w wielu kwestiach, chociaż-
by kultury, czy wspomagania PWSZ. 
Mówimy o PWSZ i jej wsparciu, 
a tu tyle głosów nauczycielskich roz-
brzmiewa na nie, ze mnie ręce opadają 
— stwierdził radny. — Współpraca 
z samorządem powiatowym jest ważna, 
potrzebna i celowa, ale kiedy patrzę 
na to, co się tam dzieje, to nie wierzę 
w efekty tej współpracy. Chyba, że 
samorząd powiatu wreszcie się ocknie, 
zajmie się sprawami mieszkańców, 
a nie tylko własnymi rozgrywkami, bo 
to źle wróży — dodał S. Żagiel.

Pełne bezpieczeństwo
Chciałbym, aby ten budżet był 

bogatszy, żeby miał pewne elemen-
ty widoczne, odbierane społecznie 
jako rzeczy bardzo istotne i myślę, że 

Prezydent podsumowuje dyskusję nad tegorocznym budżetem miasta

przyjdzie taki czas, kiedy będziemy 
mogli zaproponować takie projekty 
inwestycyjne, natomiast dzisiaj jeste-
śmy w sytuacji, która zmusza nas do 
tego, żeby przede wszystkim myśleć 
o tym, żeby mieszkańcy Ciechanowa 
mieli zapewnione pewne podstawowe 
zakresy usług, które miasto ma dla 
nich świadczyć — zaczął podsumo-
wanie dyskusji Waldemar Wardziński. 
— Dlatego też ten budżet nie zawiera 
w sobie „fajerwerków”. Jest to budżet, 
który zapewnia pełne bezpieczeń-
stwo mieszkańcom naszego miasta 
w zakresie tych zadań, które należą do 
obowiązków miejskiej gminy. 

Prezydent dużo uwagi poświęcił 
kwestii projektów, które mogą być 
zrealizowane przy wsparciu unijnych 
funduszy. W grudniu 2002  r. byłem na 
seminarium, poświęconym funduszom 
— strukturalnym i spójności. Przez 
cały 2003 rok wielokrotnie uczestni-
czyłem w różnych spotkaniach na te 
tematy. Nie powiedziano na nich nic 
ponad to, co słyszałem w grudniu rok 
temu — powiedział W. Wardziński. 
Podkreślił, że nie można w tej sytuacji 
z pełną odpowiedzialnością i przekona-
niem powiedzieć, że konkretne zadania 
są możliwe do realizacji, ponieważ 
będą na nie dodatkowe unijne środki. 
— Polska jest nieprzygotowana do 
absorpcji tych środków. Jeżeli pod-
stawowe dokumenty, które mówią o 
tym, na co te pieniądze będą prze-
znaczane, nie są jeszcze uchwalone 
i podpisane przez prezydenta kraju, 
to tak naprawdę nic dokładnie i do 
końca nie wiemy. Prezydent zwrócił 
uwagę, że zawarte w zapisach budżetu 
pozycje odnoszą się do t.zw. unijnych 
projektów, które wydają się według 
dzisiejszego stanu wiedzy możliwe 
do zrealizowania. W momencie, 
kiedy wreszcie wszystkie sprawy for-
malno — prawne zostaną załatwione 
i będzie można składać wnioski, urząd 
będzie do tego przygotowany. Mam 
pewne obawy, czy nie okaże się, że te 
zadania, nad którymi pracujemy, nie 
zakwalifikują się, bo zmienią się unij-
ne priorytety — przyznał prezydent. 
Wymienił trzy programy, nad którymi 
pracuje Urząd Miasta: kanalizacja 
osiedla Zachód, elektroniczny urząd 
i modernizacja historycznego traktu 
Farska Góra — Zamek. Pieniądze na 
przygotowanie projektów tych zadań 
są wpisane do budżetu. Prezydent 
obiecał, że jeżeli pojawi się możliwość 
sfinansowania części kosztów innych 
zadań ze środków unijnych, będzie to 

rozważane podczas obrad komisji. Na 
pewno wypracujemy jakiś konsensus 
i te zadania w trakcie roku wpiszemy 
do budżetu — zapewnił W. Wardziński. 
Prezydent odniósł się też do kwestii 
wydatków bieżących. — Rzeczywiście 
w budżecie miasta globalnie około 
27 mln. zł. to wynagrodzenia. Tyle 
nie zarabiają urzędnicy Ratusza. 
20 mln zł z tej kwoty to są wynagro-
dzenia nauczycieli. Reszta to płace 
pracowników MOPS–u, MOSiR–u, 
ZOSiP-u, Urzędu — wszystkich miej-
skich jednostek. Radny Stryczyński 
proponuje, aby zamiast dać 2% wię-
cej, obciąć 5% wydatków bieżących. 
W. Wardziński uważa, że nie można 
wykonać takiego ruchu. Mamy zobo-
wiązania, wynikające choćby z Karty 
Nauczyciela. Nie możemy zabrać 
nauczycielom, którzy stale podnoszą 
kwalifikacje, po 5% wynagrodzeń 
— zaakcentował prezydent. Od-
powiedział również na zarzut, iż brak 
kontynuacji w 2003 roku budowy hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego nie 
wynika z przesłanek obiektywnych. 
Dwukrotnie nie rozstrzygnęliśmy 
przetargu ze względu na to, że nie 
było ofert nie zawierających błę-
dów — to przyczyny niezależne od 
Urzędu. Prawo jest prawem i trzeba 
działać zgodnie z nim. Nie można 
czynić zarzutu z jego przestrzegania. 
Nie poczuwam się nawet w najmniej-
szym stopniu do jakiejkolwiek winy 
z tego powodu — podkreślił prezydent. 
Zaapelował o głosowanie za przyję-
ciem budżetu, łącznie z poprawkami 
pozytywnie zaopiniowanymi przez 
Komisję Budżetową. Podziękował też 
radnym za głębokie zatroskanie przy-
szłością i rozwojem naszego miasta, 
jakie wynikało z ich wystąpień.

Do budżetu przyjęto poprawkę, 
dzięki której 15 tys. zł przeznaczone 
na upowszechnianie kultury fizycznej 
w szkołach podstawowych przesunięto 
na realizację zdań z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia. Uchwała budże-
towa została przyjęta przy 13 głosach 
za i bez głosów wstrzymujących się. 
Przeciw głosowało 7 radnych SLD. 
Prezydent Waldemar Wardziński po-
dziękował radnym za przyjęcie budże-
tu na rok 2004 zapewniając, że przy 
wszystkich zmianach jakie zapropo-
nuje do tego budżetu w trakcie roku 
będzie brał pod uwagę te postulaty, 
które radni przedstawili w debacie.

   
               
                           Ewa Blankiewicz
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Prawo, przyzwoitość 
i zdrowy rozsądek 
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Zgodnie z treścią art. 24f ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym radni nie 
mogą prowadzić działalności gospo-
darczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami z wykorzy-
staniem mienia komunalnego gminy, 
w której radny uzyskał mandat, a także 
zarządzać taką działalnością lub być 
przedstawicielem czy pełnomocnikiem 
w prowadzeniu takiej działalności. 
Jeżeli radny przed rozpoczęciem wyko-
nywania mandatu radnego prowadził 
taką działalność, jest obowiązany do 
zaprzestania jej w ciągu 3 miesięcy 
od dnia złożenia ślubowania, zgodnie 
z dyspozycją art. 24f ust. 1a cytowanej 
ustawy. Niewypełnienie tego obowiąz-
ku stanowi podstawę do wygaśnięcia 
mandatu. Jednocześnie art. 9 ustawy 
określa, że jeżeli do dnia wejścia 
w życie tej noweli, a więc 1 stycznia 
2003 r. radny wybrany w wyborach 
przeprowadzonych 27 października 
2002 r. nie zaprzestał prowadzenia 
działalności gospodarczej z wykorzy-
staniem mienia komunalnego, obo-
wiązany jest obowiązek ten wykonać 
w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy tj. do 31 
marca 2003 r. W przypadku niewy-
pełnienia tego obowiązku rada gminy 
jest upoważniona do stwierdzenia 
wygarnięcia mandatu i to najpóźniej po 
upływie miesiąca od 31 marca 2003 r. 
tj. do 30 kwietnia 2003 r.

        
 Wniosek wojewody

Powiatowy radny CBUW Stanisław 
Tyszkiewicz zawiadomił Wojewodę 
mazowieckiego, że miejski radny 
Andrzej Rolbiecki prowadzi dzia-
łalność gospodarczą, wykorzystując 
mienie gminy i łamiąc tym samym 
przepisy ustawy o samorządzie gmin-
nym. Wojewoda zwrócił się do Rady 
Miasta Ciechanów o podjęcie uchwały 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego. Dyskusja, jaką 
wywołał ten punkt XV sesji Rady, 
wzbudziła nie mniejsze emocje niż 
debata budżetowa.

Nikt nie może mi zarzucić
Andrzej Rolbiecki poinformował 

radnych, że w przepisowym terminie 
rozwiązał umowę najmu lokalu przy 
ul. Pułtuskiej 12, który był główną 
siedzibą świadczenia usług. Pełniąc 
obowiązki radnego ograniczyłem 
swoje możliwości dotychczasowej 
pracy zarobkowej. Nikt nie może mi 
zarzucić, że w jakikolwiek sposób 
wykorzystałem dla swoich osobistych 
korzyści stanowisko radnego i dopu-
ściłem się korupcji. Jedyną moją winą 
jest to, że nie zmieniłem wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej 
i tam pozostał adres przy ul. Pułtuskiej 
12 i tylko ta okoliczność była podsta-
wą dla Wojewody Mazowieckiego aby 
wystąpić do Rady Miasta z poleceniem 
pozbawienia mnie mandatu radnego. 
Ta decyzja Wojewody  jest dla mnie bar-
dzo krzywdząca. To makabryczny pre-
zent w roku osób niepełnosprawnych. 
Starając się o mandat radnego chciałem 
i chcę służyć mieszkańcom Ciechanowa, 
a nie wikłać się w rozgrywki personal-
ne i pseudopolityczne — oświadczył 
radny. Zaznaczył, że stałym źródłem 
jego utrzymania jest renta inwalidzka 
II grupy. 

Przewodniczący Janusz Czaplicki 
nadmienił, że dotarło do niego 
pismo A. Rolbieckiego z załączo-
nym zaświadczeniem z dnia 13 stycz-
nia 2004 r. o wpisie do ewidencji, 
z którego wynika, że radny nie prowa-
dzi działalności w budynku przy ul. 
Pułtuskiej 12.

Radosna twórczość parlamentu
Gdyby do tego zagadnienia podejść 
bardzo formalnie, w Rzeczypospolitej 
bardzo wielu radnych musiałoby 
ustąpić z powodu radosnej twórczo-
ści naszego parlamentu — zauważył 
Tomasz Grembowicz. — Gdyby art. 
24f ustawy o samorządzie gminnym 
był rygorystycznie przestrzegany, 
to np. żaden uczciwy nauczyciel 
udzielający legalnie korepetycji 
w bloku spółdzielczym nie mógłby być 
radnym. W swoim piśmie Wojewod   
tę działalność (radny naprawia tele-
wizory — red.) prowadzi radny tylko 
i wyłącznie w domu klienta”. Skąd 
u Wojewody ta pewność, że tylko 

na podstawie takiego domniemania 
wystąpił o podjęcie tak istotnej uchwa-
ły, stwierdzając, że jest to konieczne 
i uzasadnione — zapytał radny. 
Stwierdził, że rozwiązania prawne 
tak ograniczające prawa obywatelskie 
zasługują na zbadanie przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich i rozstrzygnię-
cie przez Trybunał Konstytucyjny. 
Podkreślił też, że Andrzej Rolbiecki 
jest członkiem dwóch komisji Rady 
Miasta, bierze też udział w pracach 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Tam, gdzie 
pojawia się nasz kolega radny jest 
twórcza, rzeczowa praca społeczna. 
I za to wszystko spotyka go dzisiaj 
taka nagroda. Wysoka Rado, z głę-
boką troską o zachowanie przyzwo-
itości i zdrowego rozsądku wnoszę 
o niepodejmowanie uchwały Rady 
Miasta w sprawie wygaśnięcia man-
datu radnego — zaapelował T. Grem-
bowicz.

Co oznacza „wykorzystanie mienia”
Dariusz Szczygielski zapoznał rad-

nych ze stanowiskiem w tej sprawie 
Klubu radnych POPiS. Przytoczył 
najpierw kilka faktów.  A. Rolbiecki 
w chwili wyboru na radnego prowa-
dził działalność z wykorzystaniem 
mienia komunalnego, a mianowicie 
był najemcą lokalu użytkowego 
położonego w Ciechanowie przy 
ul. Pułtuskiej 12, który jako lokal 
komunalny stanowi własność Gminy 
Ciechanów (zarządza nim TBS Sp. 
z o.o.). Umowa najmu była zawarta 
10 lutego 1998 r., zaś najemcami byli 
A. Rolbiecki i W. Romanowski. 28 
lutego 2003 r. został podpisany aneks 
Nr 1/2003 do tej umowy, z którego 
wynika, że A. Rolbiecki przestał być 
z dniem 1 marca 2003 r. najemcą tego 
lokalu. Okoliczność podnoszona przez 
Wojewodę, że radny Rolbiecki nie 
dokonał aktualizacji danych we wpisie 
do Ewidencji działalności gospodarczej 
i nadal, zgodnie ze stanem w ewiden-
cji, siedzibą prowadzenia przez niego 
działalności gospodarczej jest lokal 

Radny Andrzej Rolbiecki

położony  przy ul. Pułtuskiej 12, nie 
stanowi podstawy do tego, aby uznać 
że nadal wykorzystuje on mienie komu-
nalne w rozumieniu przepisów ustawy 
o samorządzie  gminnym — stwierdził 
D. Szczygielski. „Wykorzystanie mie-
nia” oznacza prawo do dysponowania 
substratem materialnym, czyli mająt-
kiem stanowiącym własność samorzą-
du gminy. Takim prawem do dyspo-
nowania jest umowa najmu (używanie 
rzeczy bez prawa pobierania korzyści), 
nie zaś zapis w ewidencji — podkreślił 
radny. — Stanowisko takie potwierdza 
Uchwała Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 2 czerwca 1993 r. Nr W 17/93,
opublikowana w Orzecznictwie Trybu-
nału Konstytucyjnego z 1993 r. Nr 2, 
poz. 44. Oczywiście radny Rolbiecki 
powinien w terminie 14 dni dokonać 
aktualizacji danych we wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej, do 
czego był zobowiązany w myśl art. 
88d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. 
Prawo działalności gospodarczej, 
czego nie zrobił, chociaż na  margi-
nesie trzeba dodać, że niewykonanie 
tego obowiązku nie jest opatrzone 
żadną sankcją prawną ani karną. 
D. Szczygielski dodał, że A. Rolbiecki 
nie prowadzi też działalności gospodar-
czej wspólnie z innymi osobami, które 
korzystają z mienia komunalnego. 
Wiesław Romanowski, który jest aktu-
alnie najemcą spornego lokalu nie jest 
wspólnikiem A. Rolbieckiego, a tylko 
taki stosunek wynikający z umowy 
spółki cywilnej byłby podstawą do 
zastosowania przepisów art. 24f ust. 1 
i 1a cytowanej ustawy o samorządzie 
gminnym. Z powyższego wynika, że od 
dnia 1 marca 2003r. radny Rolbiecki 
nie prowadzi działalności gospodarczej  
z wykorzystaniem mienia komunalnego 
Gminy Ciechanów, nie ma zatem pod-
staw do stwierdzenia wygaśnięcia jego 
mandatu — zakończył radny i  wniósł 
o niepodejmowanie uchwały w tej 
sprawie.

Skutki podjęcia uchwały
Natomiast dla Marcina Stryczyń-

skiego sprawa pod względem praw-
nym jest jasna. Decyzja Wojewody 
nie powstała w oparciu o jakieś 
irracjonalne przesłanki. Uciekanie od 
jakiejkolwiek naszej decyzji byłoby 
błędem. Niepodjęcie decyzji spowo-
duje albo stan zawieszenia, bo nie 
będzie można podjąć dalszych kroków 
wobec braku decyzji Rady, chociażby 
odwołać się od decyzji do NSA, czy 
do innych organów prawa — zawy-
rokował radny. Dariusz Szczygielski 
odpowiedział, że jest zaskoczony 
jego stanowiskiem, ponieważ prze-
głosowanie unieważnienia mandatu 
ostatecznie zamyka sprawę, pozostaje 
już tylko wskazanie przez Komisarza 
Wyborczego następnego kandydata 
z listy. Dopiero niepodjęcie uchwały 
o wygaśnięciu mandatu nakręca całą 
machinę, która stanowi o procesie 
odwoławczym. Podjęcie tej uchwały, 
to jest definitywne postawienie kropki 
nad i — dziękujemy panu Rolbieckiemu 
za jego pracę, już bez szansy na 
odwołanie od tej decyzji — uściślił 
D. Szczygielski.

Nie szperaliśmy po życiorysach
Ja dziś z tej trybuny chcę powie-

dzieć, że Rada nasza nie będzie już taka 
jak do tej pory. Jestem w niej chyba 10 
lat i my tutaj spieraliśmy się o różne 
rzeczy, ale nie szperaliśmy sobie po 
życiorysach — ubolewał Stefan Żagiel. 
— Ja nie wiedziałem do tej pory, gdzie 
Andrzej Rolbiecki pracuje, co robi. 

Radny dodał, że wymaga to umiejętno-
ści i specjalnych predyspozycji, żeby 
taką wiedzę o kimś posiąść, zwłasz-
cza odkąd obowiązuje obecna ustawa 
o ochronie danych osobowych. Zda-
niem radnego, jeśli chodzi o kwestie 
prawne, to prawo powinno służyć 
interesowi społecznemu. Najwyższe 
prawo, czyli Konstytucja stwierdza 
i obliguje nas do tego, żebyśmy trak-
towali pana Rolbieckiego dziś jako 
niewinnego, a zatem odrzucili wniosek 
o cofnięcie mu mandatu. Każdego 
uważa się za niewinnego dopóki jego 
wina nie zostanie stwierdzona pra-
womocnym wyrokiem sądu — pod-
kreślił S. Żagiel. Poinformował też, 
że podobny problem pojawił się np. 
w woj. śląskim i tamtejszy Wojewoda 
po odrzuceniu jego wniosku przez 
Radę nie podejmował dalszych czyn-
ności (dotyczyło to prezesów spół-
dzielni mieszkaniowych).

Grzech pierworodny ustawy
O Andrzeju Rolbieckim można mówić 

tylko dobrze lub bardzo dobrze, nato-
miast z całą pewnością nie można tego 
powiedzieć o osobie, która wystąpiła 
z tym wnioskiem do Wojewody 
— zauważył Grzegorz Brozdowski. 
Oświadczył, że nie będzie brał udziału 
w głosowaniu. — Jako radni nie mamy 
żadnych uprawnień, żeby bawić się w 
sąd i rozstrzygać, czy interpretacja 
zastosowana przez Wojewodę jest 
właściwa. Są od tego określone organy 
— NSA czy Trybunał Konstytucyjny. 
Z kolei Zdzisław Dąbrowski poin-
formował, że w Gazecie Prawnej 
z dnia 3 grudnia 2003 r. wypowiada 
się w podobnej sprawie Biuro Studiów 
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP oraz 
Rządowe Centrum Legislacji i są to 
dwie różne opinie. Radny zacytował 
fragment artykułu zamieszczonego 
w tej gazecie. „Porządnie skonstru-
owana ustawa precyzyjnie oddająca 
intencje ustawodawcy i napisana zgod-
nie z zasadami sztuki legislacyjnej nie 
powinna mnożyć niejasności i wzbu-
dzać kontrowersji, nie tylko mających 
się do niej dostosować obywateli, ale 
także autorytetów sztuki prawniczej 
i organów doradczych na najwyższych 
szczeblach władzy. Wydaje się, że nad 
tzw. przepisami antykorupcyjnymi 
wprowadzonymi do ustaw samorzą-
dowych zawisł grzech pierworodny, 
czyli, że parlamentarzyści od początku 
nie mieli jasno sprecyzowanej intencji 
i nie do końca wiedzieli o co im chodzi, 
gdy głosowali nad przyjęciem ustawy. 
Walczyć z korupcją należy, ale przy 
użyciu dobrych ustaw, a nie bubli”.

A. Bukowska zgłosiła wniosek 
o przeprowadzenie tajnego głosowa-
nia w sprawie wygaśnięcia mandatu 
Andrzeja Rolbieckiego. 10 radnych 
było przeciw, 7 za, 1 wstrzymał się od 
głosu. 10 głosami za (0 przeciwnych 
i 9 głosów wstrzymujących się) prze-
szedł za to wniosek radnego Żagla 
o głosowanie jawne imienne. Wygaśnięcia 
mandatu radnego Rolbieckiego nie 
poparli: J. Czaplicki, A. Czyżewski, 
Z. Dąbrowski, T. Grembowicz, 
L. Michalski, M. Mosakowski, 
B. Piasecka, D. Szczygielski, S. Walczak 
i S. Żagiel. Radni SLD i CBUW: 
A. Bukowska, U. Gajczyk, S. Kęsik, 
S. Kurek, M. Skwarski, Z. Stańczak, 
A. Stępkowski i M. Stryczyński wstrzy-
mali się od głosu. G. Brozdowski nie 
wziął udziału w głosowaniu. Radny 
Andrzej Rolbiecki był wyłączony ze 
wszystkich głosowań merytorycznych 
w tej sprawie.

Uchwała o wygaśnięciu manda-
tu radnego A. Rolbieckiego została 
odrzucona 10. głosami przy 8 wstrzy-
mujących się. Nikt nie głosował za.

    
Ewa Blankiewicz
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Zajęcie pasa 
drogowego

Ustawa o drogach publicznych 
stanowi, że zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, prze-
budową, remontem, utrzymaniem 
i ochroną dróg wymaga zezwolenia 
zarządcy drogi wydanego w formie 
decyzji administracyjnej. Zezwolenie 
to dotyczy prowadzenia robót  w pasie 
drogowym, umieszczenia urządzeń 
infrastruktury technicznej (wodo-
ciągi, gazociągi, linie energetyczne 
i telefoniczne), umieszczenia obiek-
tów budowlanych (w tym obiektów, 
w których prowadzona jest działalność 
handlowa i usługowa oraz reklam). Za 
zajęcie pasa drogowego pobierane są 
opłaty — nie więcej niż 10 zł za zajęcie 
1 m2 przez 1 dzień. W skali roku staw-
ka ta nie może być wyższa niż 200 zł. 
Opłatę nalicza i pobiera zarządca. On 
też wydaje zezwolenie. W przypadku 
decyzji odmownej przysługuje prawo 
wniesienia odwołania. Należność 
trzeba uiścić w terminie 14 dni od 
dnia, w którym decyzja ustalająca jej 
wysokość stała się ostateczna. Za nie-
dotrzymanie terminu zapłaty naliczane 
są odsetki. Zajęcie pasa drogowego bez 
zezwolenia podlega karze pieniężnej 
w wysokości 10-krotności należnej 
opłaty. Zajęcie pasa drogowego w celu 
usunięcia awarii umieszczonego w nim 
urządzenia nie wymaga zezwolenia, ale 
nie zwalnia od wniesienia opłat.

K.D.

Jak tam u nas z segregacją odpadów

Sprawozdanie z kontroli posesji
W ubiegłym roku dwukrotnie 

kontrolowano ciechanowskie posesje, 
żeby sprawdzić, w jakim stopniu ich 
właściciele przestrzegają zasad regu-
laminu utrzymania porządku i czysto-
ści  na terenie miasta. W okresie od 
6 do 13 czerwca i od 22 września do 
16 października dwa zespoły przedsta-
wicieli Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska oraz Straży 
Miejskiej sprawdziły 287 posesji. 
Wrześniowa akcja miała także na 
celu poinformowanie o zmianach 
w regulaminie, zatwierdzonych przez 
Radę Miasta i obowiązujących od 
tego właśnie miesiąca. Właścicielom 
domów jednorodzinnych i zarządom 
spółdzielni rozdano kilkaset ulotek. 
Optymistycznym podsumowaniem obu 

kontroli jest to, że przyczyniły się one 
do większych wpływów do kasy miasta 
i spółek komunalnych. W 2003 r. wła-
ściciele posesji zawarli 226 umów na 
wywóz odpadów z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych — o 44% wię-
cej w porównaniu z 2002 r. Podobnie 
przedstawia się sprawa odprowadzane-
go do Urzędu Miasta podatku za posia-
danie psów. W 2003 r. kwota ta wynio-
sła 17.447 zł i wzrosła w stosunku do 
poprzedniego roku o 133,6%. Mniej 
cieszy fakt, że nadal wielu mieszkań-
ców nie zna obowiązków wynikają-
cych z regulaminu, bądź twierdzi, że są 
im obce. W blisko 1/3 odwiedzonych 
posesji wykryto nieprawidłowości. 
W przypadku ich stwierdzenia uzgad-
niano z mieszkańcami termin ich

                                              rys. D.Ż

Zarządzeniem Prezydenta Miasta, 
w październiku 2003 r. został powo-
łany Miejski Zespół Reagowania. 
Jego celem jest koordynacja działań 
zmierzających do zapobiegania i likwi-
dacji nadzwyczajnych zagrożeń ludzi 
i środowiska, będących następstwem 
działania sił przyrody, wypadków, 
awarii lub katastrof. Na te zadania 
składają się: monitorowanie występu-
jących klęsk żywiołowych i prognozo-
wanie rozwoju sytuacji, realizowanie 
procedur i programów reagowania 
w czasie stanu klęski żywiołowej, 
opracowanie strategii, przygotowanie 
warunków umożliwiających koor-
dynację pomocy humanitarnej oraz 
przekazywanie informacji. Pracę i ob-
sługę zespołu organizuje Wydział 
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych Urzędu 
Miasta. Szefem zespołu jest zastęp-
ca prezydenta. Działa on w oparciu 
o grupy robocze. Wśród nich znajdu-
ją się służby miejskie, porządkowe, 
medyczne, socjalne itp. 

Pierwsze, robocze posiedzenie 
zespołu odbyło się w drugim tygodniu 
lutego. Omówiono na nim wstępne 
zagadnienia. Równolegle przeszkolo-
no pracowników Urzędu Miasta, jak 
odpowiednio zachować się wobec 
wystąpienia nadzwyczajnych zagro-
żeń: skażenia promieniotwórczego, 
skażenia toksycznymi środkami prze-
mysłowymi, pożaru, ataku terrory-
stycznego, czy awarii sieci gazowej. 
Każdy z takich przypadków wymaga 
natychmiastowej i świadomej reakcji. 
Wiedząc, jak postępować jesteśmy 
bezpieczniejsi, gotowi pomóc sobie 
i innym, możemy zapobiegać nieszczę-
ściu, a co najważniejsze mamy szansę 
na uniknięcie przykrych konsekwencji. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia za-
grożeń i sytuacji krytycznych jest małe, 
ale wykluczyć ich nie można i nie nale-
ży. O tragedię przecież nie trudno.

K.D.

Miejski Zespół 
Reagowania

Kosze 
na przystankach
W związku z uwagami mieszkańców 

i radnych miasta Zakład Komunikacji 
Miejskiej na przełomie listopada 
i grudnia 2003 r. kupił od specja-
listycznej firmy SULO 42 kosze 
przystankowe. Kosztowały 6 174 zł. 
30 z nich zamontowano na głównych 
przystankach autobusowych. Pozostałe 
kosze są przeznaczone do rotacji przy 
ewentualnych zniszczeniach lub kra-
dzieżach. Może dzięki nim nasze przy-
stanki będą mniej zaśmiecone. Kosze 
oprożniają pracownicy ZKM. 
  red.

 — Pojemnik na odpady z papieru gładkiego jest, i z karbowanego… pojemnik na szkło zielo-
ne, czerwone polistyrenowe i ornamentowe… tak… na opakowania z polietylenu ultra wyso-
kocząsteczkowego też jest... i z folii spożywczych PS i PP… na skorupki jajek, liście palmy
… a mandacik za brak pojemnika na zużyte pojemniki na odpady.

dokończenie ze str. 1

Polityka ekologiczna naszego 
państwa zmierza w kierunku dosto-
sowania się do wymogów unijnych. 
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 
2001 r. wprowadziła konieczność przy-
gotowania Krajowego Planu Gospo-
darki Odpadami. Ma on składać się 
z planów wojewódzkich, powiatowych 
oraz gminnych. Poszczególne projekty 
powinny być opracowane zgodnie 
z tymi z wyższego szczebla. Gmina 
miejska Ciechanów ma czas do 30 
czerwca 2004 roku, aby uchwalić swój 
program gospodarki odpadami. Jego 
założenia są już opracowane, jednym 
z najważniejszych będzie dalszy 
rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Na terenie miasta już na 
początku lat dziewięćdziesiątych poja-
wiły się pierwsze pojemniki na papier i 
szkło, rozstawione na kilku większych 
osiedlach. Miejski program segregacji 
śmieci ruszył tak naprawdę od maja 
2002 roku, kiedy to Urząd Miasta, 
w trybie przetargu nieograniczonego 
zawarł umowę z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych na wdrażanie 
systemy selektywnej zbiórki odpadów. 
Obowiązkiem PUK-u jako wykonawcy 
jest odbiór, transport oraz przekazywa-
nie surowców wtórnych recyklerowi 
— firmie realizującej odzysk materiałów 
wtórnych. Oprócz odpowiednio ozna-
kowanych kontenerów, ustawianych 
w centralnych punktach osiedli miesz-
kaniowych (zielone na szkło, niebieskie 
na makulaturę i żółte na plastikowe 
butelki typy PET), wprowadzono wor-
kowy system odbierania nieczystości 

od właścicieli domków jednorodzin-
nych. Służby oczyszczania dostarczają 
im nieodpłatne worki oraz pojemniki 
przeznaczone na wyselekcjonowane 
szkło, makulaturę oraz plastikowe 
butelki. Koszt ich zakupu ponosi Urząd 
Miasta (w 2003 r. przeznaczył na ten 
cel przeszło 76 tys. zł). 

Aby system segregacji odpadów 
mógł ruszyć pełną parą, potrzebne jest 
pełne zrozumienie całej idei i ścisłe 
współdziałanie ze strony mieszkańców 
miasta. Wg danych Wydziału Inżynierii 
Miejskiej Urzędu Miasta z marca ubie-
głego roku, w akcję zaangażowało 
się około 30% ciechanowian. Dzięki 
nim przekazano do odzysku 181 ton 
stłuczki szklanej, około 250 ton maku-
latury, 23 tony opakowań z tworzyw 
sztucznych. Trwa akcja edukacyjna 
w szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Urząd Miasta sfinansował 
opracowanie pakietu edukacyjnego 
o tematyce ekologicznej — filmu 
i skryptów. Do mieszkańców osiedli 
i domków jednorodzinnych trafiają pla-
katy i ulotki informujące, jak właściwie 
sortować śmieci czy robić ekologiczne 
zakupy. 

Na najbliższe lata planowane jest 
stworzenie Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych, do których 
mieszkańcy mogliby dostarczać wstęp-
nie wyselekcjonowane odpady, takie 
jak baterie czy akumulatorki. Trwają 
prace nad opracowaniem i wdrożeniem 
programu edukacyjno-informacyjnego, 
skierowanego dla społeczeństwa  oraz 
dla przedsię biorców.

                                                    
                   Dominika Żagiel

usunięcia lub dostarczenia do siedziby  
Straży Miejskiej stosownych doku-
mentów potwierdzających dopełnienie 
obowiązków. Wystawiono jedynie dwa 
mandaty karne najbardziej niesubordy-
nowanym obywatelom.

Zespół prowadzący kontrolę naj-
częściej upominał za brak pojemni-
ków na odpady komunalne i umów 
z PUK-iem na odbieranie nieczystości, 
brak rachunków za wywóz ścieków, 
niezapłacony podatek za posiadanie 
psa. Duża część mieszkańców szczepi 
swoje czworonogi, lecz nie wszyscy 
uiszczają stosowną opłatę w Urzędzie 
Miasta. 

Podczas objazdów zbierano infor-
macje o miejscach występowania 
w mieście substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie dla środowiska. 
Wielu ludziom brak świadomości, że 
jest nią azbest, najczęściej występują-
cy w tzw. eternicie. Właściciel chcący 
wymienić eternitowe pokrycie dachu 
nie powinien samowolnie go demon-
tować, o czym przypominali pracow-
nicy Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
Każdy, kto zwróci się do tego wydzia-
łu, otrzyma informację o procedurach 
usuwania wyrobów zawierających 
azbest. Mieszkańcy pouczeni zostali 
też o przepisach prawnych, które 
zabraniają  niewłaściwego pozbywania 
się odpadów. Najczęściej praktyko-
wane spalanie śmieci w domowych 
piecach centralnego ogrzewania także 
podlega karze grzywny. 

 Na wiosnę tego roku planowana 
jest następna kontrola. Obecnie ciecha-
nowskich posesji „doglądają” strażnicy 
miejscy. Mimo wyznaczonego czasu 
na dopełnienie formalności, niektórzy 
mieszkańcy wciąż łamią przepisy 
regulaminu utrzymania porządku 
i czystości na terenie miasta — od 
stycznia wystawiono już kilka manda-
tów karnych. 

                        Dominika Żagiel

Przystanek przy ul. 17 Stycznia na przeciw-
ko BGŻ
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Kultura z definicji to całokształt 
materialnego i duchowego dorobku 
ludzkości gromadzony i wzbogacany 
w ciągu dziejów, przekazywany 
z pokolenia na pokolenie. Kultura 
jest tą dziedziną, która dotyka sfery 
duchowej i sprawia, że obcując 
z nią na co dzień stajemy się wrażliwsi, 
lepsi i bardziej twórczy. Młodość jest 
czasem decyzji i wyborów. Tak wiele 
zależy od tego, jak przeżyje się ten 
czas. W tym okresie nabiera kształtu 
całe życie, buduje się przyszłość. 
Dlatego należy zwracać wielką uwagę 
na rodzaj budulca, a właśnie Kultura 
przez duże K może być wspaniałym 
fundamentem przyszłości. 

W mieście jest
kilka ośrodków 
kulturotwórzych:
Centrum Kultury
i Sztuki, Muzeum 
Szlachty Mazowiec-
kiej, szkoły arty-
styczne i towa-
rzystwa. Galeria  „C”
również tętni życiem,
a liczne wystawy 
i spotkania pozwa-
lają na bieżąco ob-
serwować trendy 
współczesnego ma-
larstwa, rzeźby i 
fotografii. Do maso-
wego, młodego od-
biorcy są kiero-
wane propozycje 
muzyczne. Dla tych 
prezentacji szeroko 
otworzyła swoje 
podwoje Kawiarnia 
Artystyczna. Można 
tu usłyszeć pełną paletę dźwięków, 
od jazzu i bluesa do szeroko rozu-
mianego rock’n’rolla. Cykliczne 
imprezy, obrosłe już legendą, to: 
„Noce bluesowe” i „Blues na dołku”, 
a z nowszych: „Przegląd Kapel 
Garażowych” i „Takie sobie gra-
nie”. Można śmiało powiedzieć, że 
Ciechanów muzyką stoi, gdyż i trud-
niejsze formy są często prezentowane,
a należą do nich koncerty chórów, 
poezji śpiewanej i muzyki klasycznej. 
Duże zasługi na polu kulturalnym 
ma Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 
a szczególnie organizowane tu 
„Ciechanowskie Spotkania Muzealne”. 

Większość moich rówieśników 
jest konsumentami kultury, ale są też 
i tacy, którzy komponują, piszą, rzeź-
bią, malują, filmują i fotografują. Ich 
prace są na różnym poziomie, ale jedno 
jest pewne: każdy z nich w swym mło-
dzieńczym zapale chce swoje dzieła 

Zaczęło się od katastroficznych wizji 
Witkacego. Ten ciągle nieodgadniony 
artysta już w latach 20-tych XX wieku 
ostrzegał przed upadkiem kultury 
i ogólnym wyjałowieniem. Proroctwa 
te, choć nikt w nie nie wierzył, zaczęły 
się szybko sprawdzać. Kilkadziesiąt 
lat później zjawisko stało się faktem. 
Tadeusz Różewicz w jednym ze swo-
ich dramatów stwierdził, że metafizyka 

ma już nogi jamnika. Kantor 
z kolei nerwowo wykrzykiwał 
— „stan teatrów w Polsce 
jest beznadziejny”. Podobnie 
można się wyrazić o sytuacji 
kultury w naszym mieście. Ona 

też jest beznadziejna. Mimo postępują-
cych uszczupleń finansowych, cieka-
wych propozycji nie brakuje. Odnosi 
się nawet wrażenie, że ich przybywa. 
Wybierać jest w czym. Nie bardzo 
jest za to  k o m u  wybierać. Nie 
ma w nas pasji. Nic nas nie fascynu-
je. Chodzimy puści, niezadowoleni 
i zgorzkniali. Na wszystkim przestaje 
nam zależeć. Utrwaliło się w nas prze-
konanie, że Ciechanów to dziura i nic 
się w nim interesującego nie dzieje. 
Co niektórzy tak kurczowo trzymają 
się tej wersji, że nie widzą jak bardzo 

się mylą. Nie szukają i nie znajdują. 
Plakaty wiszą nieczytane. Zdaje się, 
że wszelkie formy promocji trafiają 
w próżnię. Nawyk kupowania biletów 
do kina, na koncert czy przedstawienie 
powoli zanika. Otrzymane zaproszenia 
zazwyczaj trafiają do kosza na śmieci. 
Robimy co w naszej mocy by uniknąć 
konfrontacji ze sztuką tak zwanych 
wyższych lotów. Każdy powód jest 

wtedy dobry. 
Przeświadczenie, 
że nie warto się 
nigdzie fatygować 
często jest silniej-
sze. Ale jeśli już się 
gdzieś wybierzemy, 
to przeważnie po 
to by skrytykować, 
opluć i podeptać. 
Nie ma w nas 
piękna, więc go 
nie rozpoznaje-
my. Prowadzimy 
wywody obok sztu-
ki, rzadko o niej 
samej. Wielu traci 
energię np. licząc 
obrazy w galerii 
albo zastanawia-
jąc się  dlaczego 
książka jest w 
miękkiej okładce, 
a nie w sztyw-

nej. Sedna sprawy mało kto dotyka. 
Podobno to, czego nie rozumiemy 
odrzucamy. Mówimy, że coś jest złe 
i brzydkie, ale nie stać nas na uza-
sadnienia. Bo sami nie wiemy, 
o co właściwie nam chodzi. Pewniej 
czujemy się kiedy w tłumie znajo-
mych pijemy piwko i od niechcenia 
patrzymy jak ktoś się produkuje na 
scenie. To raczej się podoba. Ale 
tylko umiarkowanie. Pozycja komen-
tatora dla wielu jest wygodna. Można 
sobie ponarzekać, umyć ręce i za całe 
zło obwiniać innych. Jakby to ujął 
Witkacy, „nie widzicie, że to wszystko 
nie jest to?” Nie ważne jak sobie odpo-
wiemy na to pytanie. I tak zgodnie 
i jednomyślnie będziemy uważać się za 
inteligencję.

          Katarzyna Dąbrowska

Tresura kultury masowej Zanik uczuć metafizycznych

W ambasadzie kraju faraonów

zaprezentować światu. Dlatego ludzie 
dorośli powinni zadbać o to, by żaden 
talent się nie zmarnował. Należy przy-
garnąć, otoczyć opieką merytoryczną 
i pomóc wybrać właściwą drogę. 

Chociaż oferta kulturalna jest 
uniwersalna, uczestniczymy w życiu 
kulturalnym okazjonalnie i spora-
dycznie. Staliśmy się zbiorowiskiem 
konsumentów, klientów i przedmiotem 
manipulacji szarlatanów różnej maści. 
Obecnie nikt nikogo nie zmusza do 
poddania się tresurze kultury masowej. 
Przeciwnie, im więcej mamy wolno-
ści, tym chętniej poddajemy się dzia-
łaniom stadnym i ulegamy złudnym 
mirażom. Mówiąc krótko, telewizja, 

a w szczególności seriale rządzą 
naszym życiem. Na kolorowej tacy 
podają nam prawdy objawione. 
Prawdy proste, bezdyskusyjne i jedy-
nie słuszne. Zwalniają z myślenia, 
aktywności i odpowiedzialności.

Czy jest sposób na zatrzy-
manie tej obłędnej karuzeli? To 
właśnie życie kulturalne może, 
a nawet powinno być alternatywą dla 
wszystkich młodzieżowych patologii. 
Dla narkomanii, przemocy, alkoholu, 
znieczulicy i utraty wiary w lepsze 
jutro. Zacząć należy już od dziś i to 
od rzeczy najprostszych. Spotkania 
w grupie znajomych, wymiana poglą-
dów, poznawanie własnych problemów 
i zainteresowań. Jeśli sami nie zadba-
my o prawdziwą kulturę i w duszach 
będzie pustka, to będziemy skazani na 
cywilizację kolorowych pism i kultury 
zakupów w hipermarketach.

         Lech Komenda

Ubiegłoroczne Dionizje obejrzał co 160 mieszkańec 
Ciechanowa

13 stycznia uczniowie Gimnazjum 
Nr 3 im. Marii Konopnickiej wzięli 
udział w nietypowej uroczystości, 
która odbyła się w Biurze Kulturalnym 
Ambasady Arabskiej Republiki Egiptu. 
Stało się to za sprawą konkursu lite-
rackiego o zasięgu ogólnopolskim na 

temat ,,kraju faraonów. Wśród siedmiu 
dostrzeżonych przez jury konkursu 
prac aż cztery były autorstwa uczennic 
„trójki”.

Na uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień zostały zaproszone: Mał-
gorzata Marcinkowska, Monika 
Grzybowska, Małgorzata Szpejewska 
i Maja Grabowska. Dziewczęta 
z rąk ambasadora otrzymały pamiątko-
we upominki i dyplomy.

Po części ofi-
cjalnej uroczy-
stości uczestnicy 
rozmawiali z pra-
cownikami Biura
Ambasady Kul-
turalnej Egiptu,
zrobili pamiąt-
kowe zdjęcia 
z ambasadorem 
oraz degustowali 
egipską zupę. Kil-
kugodzinny po-
byt w ambasadzie 
upłynął w miłej, 
niemal rodzinnej 
atmosferze. Dla 
wszystkich, a 
zwłaszcza dla 
nagrodzonych 

uczennic było to niezapomniane prze-
życie. 

Sylwia Cicholska

Wariant „plenerowy” z puszką piwa na kanałach

W Szkole Podstawowej Nr 5 pod-
czas tegorocznych ferii ponad 150 
dzieci codziennie maszerowało na 
zajęcia, które przygotowali dla nich 
nauczyciele. Każdego dnia mogły one 
wziąć udział w różnych grach i zaba-
wach. Niektórzy byli wierni jednemu 
ulubionemu hobby. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
w pracowni komputerowej i turnieje 
piłkarskie. Starsze dzieci prym wiodły 
w konkursach plastycznych i tanecz-
nych. Uczniowie uzdolnieni recytator-
sko  intensywnie przygotowywali się 
do ogólnopolskiego konkursy recyta-
torskiego, na który pojadą do Tarnowa. 
Najmłodsze dzieci gorącymi brawami 
nagrodziły uczestników konkursu 
piosenki dziecięcej i spontanicznie 
wyrażały swoje emocje w czasie czy-

tania przez nauczycieli pięknych bajek. 
Dużo wrażeń mieli uczniowie w czasie 
zabaw przy ognisku. Pieczenie ziem-
niaków, śpiewy i tańce były ostatnimi 
akcentami feryjnych przygód.

Tegoroczne ferie zimowe należały 
do udanych. Dzieci przychodzące na 
zajęcia korzystały z bezpłatnych obia-
dów podawanych w stołówce szkolnej. 
Wypoczęci i zadowoleni uczniowie 
wrócili do zajęć lekcyjnych. Na 
pochwalę zasługują nauczyciele, któ-
rzy się nimi opiekowali w czasie ferii. 
Ich kontakty z dziećmi były serdeczne, 
a nawet przyjacielskie. Teraz pozostało 
czekać na wyniki konkursu, ogłoszo-
nego przez ministra edukacji i sportu 
pod hasłem „Zimowa przygoda”, do 
którego szkoła przystąpiła.

          Ewa Kopacz

Zimowa przygoda w „piątce”

Małgorzata Marcinkowska odbiera nagrodę z rąk ambasadora Egiptu

D w u g ł o s  o  k u l t u r z e
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Chór Sine Nomine

Turniej Tenisa Stołowego 
W trakcie ferii, w Gimnazjum Nr 1 po raz trzeci odbył się Turniej Tenisa 

Stołowego o puchar dyrektora szkoły. Wzięło w nim udział 60 uczniów reprezen-
tujących szkoły powiatu ciechanowskiego. 

W kategorii szkół podstawowych wśród dziewcząt I miejsce zajęła Anna 
Wierzbowska (Sońsk), II — Weronika Sienkowska (Sońsk), III — Martyna 
Tomaszewska (SP Nr 3). Wśród chłopców bezkonkurencyjni byli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Sońsku. I miejsce wywalczył Mateusz Sobieraj, II — Łukasz 
Dąbrowski, III — Rafał Podgródny. W kategorii gimnazja w grupie dziewcząt 
najlepszą formę zaprezentowała Anna Pawlak (Gimnazjum Nr 3). II miejsce przy-

padło Milenie  Sworskiej (Gimnazjum 
Nr 1), III – Aleksandrze Czarneckiej 
(Gimnazjum Nr 3). Spośród chłopców 
I miejsce zajął Rafał Szarek (Sońsk), 
II — Maciej Morawski (Sońsk), III 
— Michał Żochowski (Gimnazjum 
Nr 2). Zawodnicy otrzymali dyplomy, 
puchary i nagrody. 

Organizatorem rozgrywek był 
dyrektor Jarosław Krauze, nauczy-
cielka wychowania fizycznego Maria 
Gromek-Iskra oraz instruktor tenisa 
stołowego Andrzej Pławiński. Patronat 
nad imprezą objął Prezydent Miasta. 
     

              K.D.

W dniach 23–25 stycznia na krytej 
pływalni odbyły się Zimowe Mistrzostwa 
Polski Juniorów Młodszych — 13 lat. 
Wzięło w nich udział 88 ekip pływackich 
z całego kraju. Łącznie wystartowało 332 
zawodników i zawodniczek. Ciechanów 
reprezentowali wychowankowie Klubu 

Sportowego „Orka” — Aleksy Otłowski 
i Jakub Adamus. Obydwaj dobrze się 
zaprezentowali. Jakub zajął 5 miejsce 
(100 m stylem klasycznym) i 7 (200 m 
stylem klasycznym). Aleksy Otłowski 
wywalczył 2 brązowe medale (100 m 
stylem zmiennym  i 200 m stylem 
dowolnym), 1 srebrny (100 m stylem 
dowolnym) i 1 złoty (400 m stylem 
dowolnym). W klasyfikacji meda-

Okolice Ciechanowa, podobnie jak 
inne tereny Mazowsza, zamieszkane 
były w przeszłości przez drobną szlach-
tę, zwaną też zagrodową, zaściankową, 
drążkową, szaraczkową, chodaczkową, 
okoliczną lub kapotową. W porównaniu 
z innymi regionami kraju była to grupa 
najuboższa, która stała się obiektem 
licznych żartów innych „szlachetnie 
urodzonych”. Co prawda obowiązywała 
równość szlachty, niezależnie od zamoż-
ności, w obliczu prawa, o czym mówiło 
przysłowie: „Szlachcic na zagrodzie 
równy wojewodzie”, ale...

O mieszkańcach Mazowsza mówiono,
że „Mazur rodzi się ślepy jak szcze-
nię, i dopiero po siedmiu dniach 
zaczyna widzieć”, jak również „Ślepy
Mazur od ciemnej gwiazdy”. Powsze-
chne było przekonanie, że rodzą
się oni z czarnym podniebieniem, 
oznaczającym złość, butę, niezależność 
i porywczość. Wymagania szlachty 
mazowieckiej nie były zbyt wielkie: 
przysłowie określało, że „Pięć rzeczy 
powinien mieć szlachcic w domu dla 
gościa: kapłona tłustego, piwo dobre, 
chleb chędogi, świece jasne i gorzałkę 
przednią”. Upodobania i możliwo-
ści kulinarne określały przysłowia: 
„W Czersku na złym piwsku Mazurowie 
nasi po jaglanej kaszy słone wąsy mają, 
w piwie je maczają”. Złośliwie żartowa-
no, że „Pewno jedzie Mazur, bo psy na 
wsi: hur, hur!”

Mieszkańcy Mazowsza cieszyli się 
opinią szczwanych lisów, a niektórzy 
twierdzili nawet, że Mazur mądrzejszy 
niż diabeł. Mówiono, że gdy Mazura 
oddadzą do dworu, to pierwszego roku 
wszyscy drwią z niego, drugiego roku on 
drwi z wszystkich, a trzeciego zaczyna 
drwić z samego pana. Kpiąc opowiada-
no, że gdy Mazur orze swoje pole, to 
w skibę wbija szablę, aby nikt nie wziął 
go przypadkiem za chłopa. Uważano, że 
są popędliwi, często sięgają do szabli, 
jak również w potrzebie po dębowe stoły 
i ławy, kufle, kije i inny oręż, który znaj-
dował się na podorędziu w mazowiec-
kich karczmach.  Wszyscy wiedzieli, że 
szlachcie mazowieckiej należy schodzić 
z drogi, a więc powstało powiedzenie 

„Niechaj go (czyli — zostaw w spo-
koju), bo to Mazur”.

Stopień ubóstwa szlachty cie-
chanowskiej określało przysło-
wie: „Ciechanowski szlachcic 
— o jednym bucie i o jednym cho-
daku”. Przodkowie nasi musieli 
cechować się dużą dociekliwością 
i rezonem, skoro w pozostałych 
dzielnicach z przekąsem mówiono, że 
„mądry jak ciechanowski szlachcic”. 
Pięknie natomiast brzmi przysłowie 
„W ciechanowskiej ziemi płacząc 
się orze, ale śmiejąc zbiera”; gleby 
są ciężkie, wymagające wiele trudu 
i wysiłku, ale praca przynosiła efek-
ty, bo ziemie były bardzo urodzajne 
i dawały bogate plony.

Żartobliwe określenia lub przezwi-
ska przylegały do ludzi, wsi, regio-
nów. O szlachcie z okolic Ciechanowa 
opowiadano, że rodzą się pod ciemną 
gwiazdą. Z kolei mieszkańcy Ości-
słowa, pragnąc przypodobać się 
hrabiemu Krasińskiemu, zawieźli 
mu jako trofeum i wielkie, nieznane 
dziwo zwykłego tchórza, co rozba-
wiony hrabia skwitował słowami: 
„Prawdziwe cielaki!” Podchwycili 
to radośnie sąsiedzi, i do dzisiaj 
można spotkać tajemnicze określenie 
„cielaki ościsłowskie”. W podciecha-
nowskiej wsi Dzbonie gospodynie 
robiły dla ułatwienia sobie pracy 
tak wielkie pierogi, że kiedy kobieta 
— wychodząc na targ do miasta, 
zaczynała jeść pieroga, to kończyła 
go dopiero dochodząc „na rynek” 
w Ciechanowie. Stąd powstało powie-
dzenie — „wielkie jak dzbońskie 
pierogi”. Mieszkańcy Kotermania 
słynęli w przeszłości jako znakomici 
tancerze i muzykanci, na pamiątkę 
czego zachowało się powiedzenie 
„skoczyć po dryg do Kotermania”. 
Liczne podciechanowskie przysiółki 
drobnoszlacheckie Rutki, zamieszkałe 
przez ubogą szlachtę były tak biedne, 
że mieszkańcy okolicznych wsi złośli-
wie mówili „Na dziewięć Rutek jedna 
wspólna dzieża”.

Grażyna Czerwińska

Szlachcic na zagrodzie

Nagrody wręczał Eugeniusz Sadowski

Wzruszający w „Bogurodzicy” czy 
„Ave Maria” Schuberta, porywający 
w „Odzie do radości” L. van Beethovena, 
dramatyczni w „Lacrimoso” Mozarta, 
radośni w „Alleluja” Haendla, zabawni 
w piosenkach z „Kabaretu Starszych 
Panów”. Od 5. lat trudno wyobrazić 
sobie bez nich ciechanowską scenę 
muzyczną. W tym czasie dali 64 kon-
certy w 30 miejscach, m.in. w Meudon 

pod Paryżem, Breźnie na Słowacji, 
Kościele Mariackim w Krakowie, 
w Zakopanem, Łodzi, Białymstoku, 
Legionowie, Opinogórze. Jubileuszowy 
koncert chóru „Sine Nomine” odbył 
się 15 lutego w Kościele Farnym 
w Ciechanowie. Publiczność przyjęła 
występ owacjami na stojąco.

Zespół powstał w lutym 1999 r. 
z inicjatywy 9. osób, które pasjono-
wał śpiew i chóralne muzykowanie. 
Początkowo na jego repertuar skła-
dały się wyłącznie utwory religijne 
z różnych epok. Po roku istnienia chór 
otrzymał l nagrodę w Diecezjalnym 
Festiwalu Kolęd Diecezji Płockiej. 
W 2001 r. „Sine Nomine” zajął III 
miejsce na Ogólnopolskim IV Łódzkim 
Festiwalu Chóralnym, rok później 

— już II. Zespół powiększył skład 
do 18 osób (łącznie z dyrygentem 
i akompaniatorką). Współpracuje stale 
z tą samą pianistką — Tatianą Fe-
dorczuk. Zespołem od początku
dyryguje muzykolog Dominik Mo-
lewski. Śpiewają: soprany — Joanna 
Makijonko, Bożena Suder, Monika 
Talarczyk-Molewska, Anna Kozikow-
ska, Anna Długołęcka; alty — Beata

Bogdan, Beata 
Suder, Ewa Szostak, 
Katarzyna Krawczyk; 
tenory — Marek
Bączek, Wojciech  
Bogdan, Marian Jusz-
kiewicz; basy 
— Krzysztof Łyziński,
Wilhelm Taraszkie-
wicz, Bartłomiej Ły-
ziński i Sylwester 
Czaplicki. 

Chórowi patronuje
Stowarzyszenie Cie-
chanowskie Forum
Muzyczne Sine No-
mine (jego prezesem 
jest Wojciech Bogdan), 
Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie, 

Dekanat Ciechanów Wschód, Deka-
nat Ciechanów Zachód oraz Prezydent 
Miasta Ciechanów.

Repertuar „Sine Nomine” stale 
się rozrasta. Dziś znajduje się w nim 
około 90. utworów. Średniowieczne, 
utwory renesansu włoskiego i pol-
skiego, barokowe, epoki klasycyzmu 
i romantyzmu, hymny oraz pieśni 
współczesne — melodie ludowe, 
gospel, kolędy, pieśni patriotycz-
ne, poetyckie, piosenki musicalowe 
i kabaretowe. 

Nasze drogie „Sine Nomine”! 
5 lat mineło jak jeden dzień. Na dru-
gie tyle teraz przygotuj się, a może 
i na trzecie, któż to wie ...

Ewa Blankiewicz

Koncert z okazji 5-lecia chóru w kościele Farnym

lowej Klub „Orka” znalazł się na 
8 pozycji. 

Równolegle do zawodów w Cie-
chanowie, w Lublinie przeprowadzone 
zostały Zimowe Mistrzostwa Polski 
15-latków. Startowała w nich trój-
ka zawodników „Orki”. Monika 

Miałka zdobyła 4 me-
dale: złoty (50 m stylem 
grzbietowym), srebr-
ny (100 m) i brązowy 
(200 m obydwa w stylu 
grzbietowym) oraz sre-
brny (50 m stylem 
dowolnym). Druga cie-
chanowska zawodnicz-
ka — Katarzyna Gąsio-
rowska, startująca w 
finale B na 100, 200, 400 
i 800 m stylem dowol-
nym, uplasowała się na 
pozycjach od 7 do 10. 
Maciej Gulczyński zajął 
dalsze miejsca. 

Sukces młodych pły-
waków „Orki” jest 

dużym osiągnięciem. Klub istnieje 
dopiero cztery lata, a jego podopieczni 
już zdobywają medale na zawodach 
rangi mistrzostw Polski. Podczas pły-
wackich zmagań nie padły wprawdzie 
rekordy, ale młodzi pływacy wykazali 
się swoimi umiejętnościami. Wielu 
z nich pobiło rekordy życiowe. 

    K.D.

Mistrzostwa Polski w pływaniu

Mistrz Polski 13-latków — Aleksy Otłowski w towarzystwie 
swojch rywali



Cytat miesiąca

XV sesja Rady Miasta. Radni decydują, czy głosować za podjęciem (lub 
nie) uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu Andrzeja Rolbieckiego. 
Grzegorz Brozdowski oświadcza, że nie będzie brał udziału w głosowaniu: 
— Jako radni nie mamy żadnych uprawnień, żeby bawić się w sąd. 

Stefan Żagiel: Chcę bardzo mocno podkreślić, że w niektórych sytuacjach 
nie wolno umywać rąk jak Poncjusz Piłat, chyba, że się chce trafić do „Wierzę 
w Boga”.

W połowie zeszłego roku 
w Ciechanowie otwarty został 
Irish Pub „Qfel”, który wzbo-
gacił naszą wątłą bazę rozryw-
kową. Lokal mieści się przy 
ul. Warszawskiej 1/3, na II piętrze 
SDH. Pub tętni życiem każdego 
dnia tygodnia. W poniedziałki 
wyświetlane są filmy nagrane 
podczas wcześniejszych imprez. 
Wtorki związane są z występami 
karaoke, podczas których każdy 
możne wypróbować swoje umie-
jętności wokalne. Środy zarezer-
wowane są dla sympatyków spor-
tu — przyjemniej obejrzeć mecz 
w gronie znajomych. Czwartki 
przeznaczone są na wieczory 
studenckie. Piątki to występy na 
żywo. Soboty oznaczają zabawę 
na party, a niedziele  koncerty 
akustyczne. 

6 lutego, w późny piątkowy 
wieczór, pub przyciągnął miłoś-
ników jazzu. Koncert rozpoczęła
ciechanowska grupa Epsilon 
(dawniej Strefa Ciszy). Młodzi 
muzycy zaprezentowali głównie 
covery znanych utworów. W dal-
szej części programu publiczność 
rozgrzewała warszawska formacja 
Hetman. Zagrała swoje najbardziej 
znane kompozycje, a także piosen-
ki z obcego repertuaru. Większość 
przybyłych ludzi czekała jednak na 
występ wybitnego polskiego basisty 
Krzysztofa Ścierańskiego. Artysta 

Nagroda im. Franciszka Rajkow-
skiego została ustanowiona w 1980 r.
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Ciechanowskiej. Od tamtego czasu 

  Pierwsze w tym roku, a 115 
z koleji, Ciechanowskie Spotkanie 
Muzealne przypadło na dzień 13 
lutego w piątek. Data małego jubi-
leuszu, nie przyniosła pecha. Do 
godz. 17.00 salę Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej zapełnili entuzjaści 
spotkań. Na miejsce dotarł zaproszo-
ny przez Mariana Klubińskiego sza-
cowny gość — profesor nauk praw-
nych Andrzej Rzepliński, dzie-

kan Wydziału Stosowanych Nauk 
Społecznych i Resocjalizacji UW, kie-
rownik Ośrodka Badań Praw człowieka 
oraz Katedry Kryminologii i Polityki 
Kryminalnej. Trudno wymienić wszyst-
kie funkcje i osiągnięcia profesora. 
Jest członkiem Komitetu Helsińskiego 
w Polsce, opiniuje parlamentarne pro-
jekty dotyczące praw człowieka, sądow-
nictwa, policji, więziennictwa oraz 
służb specjalnych. Działa jako ekspert 

w Radzie Europy w dzie-
dzinie wolności słowa 
i mediów. Tematem wykładu 
A. Rzeplińskiego były prawa 
człowieka zagwarantowane 
w Konstytucji Europejskiej. 
Profesor przyniósł hiszpań-
skie wydanie Karty praw 
i wartości podstawowych 
— miniaturową książeczkę 
wielkości pudełka zapałek. 
W przystępny i obrazowy 
sposób wyjaśniał zagadnienia 
w niej zawarte. Po przeszło 
półtoragodzinnej  prelekcji, 
słuchacze zadawali profe-
sorowi pytania. Zabrakło 
jednak czasu by mógł odpo-
wiedzieć na wszystkie.

 Warto przypomnieć, że 
Ciechanów to rodzinne stro-
ny Andrzeja Rzeplińskiego. 
Tu się wychował, jest absol-
wentem Liceum Ogólno-
kształcącego im. Z. Kra-
sińskiego. Wśród obec-
nych na spotkaniu osób nie 
zabrakło jego koleżanek 
i kolegów.  

  D.Ż.

K. Ścierański w trakcie strojenia

stali, miedzi, kamieni, tektury, papieru 
fotograficznego, styropianu, dżinsu, 
a nawet... opakowań po tabletkach 
antykoncepcyjnych.

Wystawę można oglądać do 9 marca.

   A.G. 

Ozdoby z połyskujących metali 
i kamieni fascynowały ludzi od 
wieków. Większość technik i form 
złotniczych powstała dawno — już 
w starożytnej Mezopotamii. Przez setki 
lat złotnicy na całym świecie udoskona-
lali je i upiększali. Zostawiali po sobie 
bezcenne wizytówki czasów, w których 
żyli. Także współcześni jubilerzy szu-
kają nowych, zaskakujących rozwiązań 
— takich, które być może podziwiać 
będą przyszłe pokolenia.

Od 13 lutego w Galerii „C” oglą-
dać można pokonkursową wystawę 
12. Międzynarodowego Konkursu 
Sztuki Złotniczej KRĄG. Sięgnięcie 
po motyw koła jako formy uznawanej 
za najdoskonalszą w różnych okresach 
historii sztuki nie było przypadkowe. 
Krąg jest nośnikiem znaczeń symbo-
licznych, filozoficznych i religijnych. 
Odniesienia do nich znajdują się 
w prezentowanych na wystawie pra-
cach autorstwa czołówki europejskich 
jubilerów. „Ozdoby” intrygują prosto-
tą. Ciekawe wartości pozwala odkryć 
łączenie różnych materiałów. Do wyko-
nania prac użyto m.in. srebra, złota, 

W kręgu eksperymentu

 W muzeum o prawie

Jazz w Irish Pubie

debiutował w Krakowie w połowie lat 
70. Na co dzień  współpracuje m.in. 
z Ewą Bem i Jackiem Skubikowskim. 
Na bębnach Ścierańskiemu towarzyszył 
ciechanowianin Maciej Ostromecki, na 
gitarze — Krzysztof Misiak. Muzycy 
oczarowali publiczność, zasłuchaną 
w charakterystyczne dźwięki gitary 
Krzysztofa Ścierańskiego. 

       Katarzyna Dąbrowska

Profesor Andrzej Rzepliński

Ciechanowianin Roku
jest ona przyznawana co roku za 
długoletnią pracę w dziedzinie roz-
woju i upowszechniania kultury. 
Statuetka przedstawia gałązkę lau-

rową odlaną w brązie. 31 stycznia 
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
odbyła się uroczystość wręczenia tej 
nagrody za 2003 rok. Otrzymał ją 
Zygmunt Długołęcki — zasłużony 
działacz i społecznik. Ceremonii 
towarzyszyła odświętna atmosfe-
ra. Salę muzealną wypełnili liczni 
goście, w tym przedstawiciele władz 
samorządowych oraz potomkowie 
doktora Rajkowskiego. Słowo biogra-
ficzne o laureacie wygłosił Edward 
Lewandowski. W części artystycz-
nej wystąpili akordeoniści Szkoły 
Muzycznej oraz chór szkolny z SP 
Nr 7 poprowadzony przez nauczyciel-
kę Hannę Długołęcką.

    K.D.

Od lewej: laureat — Z. Długołęcki i prezes 
TMZC — E. Sadowski

Najważniejsze by sztuka budziła emocje




