
Zapraszamy na casting
W maju zaczyna się druga ogólno-

polska edycja Zmagań Miast, której 
głównym patronem medialnym jest 
telewizja TVN. To cykl jednodnio-
wych imprez plenerowych z udziałem 
13 miast z całej Polski. Wśród nich 
znalazł się Ciechanów, który zmie-
rzy się z Ełkiem. 15 maja staniemy 
w szranki na własnym terenie, a 22 ma-
ja na terenie przeciwnika. Zwycięzca 
zmagań w II etapie będzie walczyć 
z Płockiem. Wygrane miasto przecho-
dzi do półfinału. Dwaj półfinałowi 
zwycięzcy wezmą udział w finale, obok 
Koszalina, który wygrał ubiegłoroczną, 
pierwszą edycję Zmagań Miast. Każda 
impreza będzie się składać z bloku tur-
niejowego (17.00–19.30) i estradowego 
(19.30–24.00). W bloku turniejowym 
w konkurencjach sprawnościowych 
będą ze sobą rywalizować 5-osobowe 
reprezentacje miast. Ekipę Ciechanowa 
wyłoni casting, który odbędzie się 
27 marca o godz. 11.00 na krytej 
pływalni. Wszystkich chętnych zapra-
szamy od dziś do 26 marca do 
Wydziału Kultury, Oświaty i Promocji 
Urzędu Miasta przy ul. Rynek 6. 
Zawodnicy muszą spełniać następu-
jące kryteria: wiek 20–40 lat, obywa-
telstwo polskie, stałe zameldowanie 
w Ciechanowie, niekaralność, ogól-
na sprawność fizyczna, umiejętność 
zespołowego działania, poczucie hu-
moru. Naszą drużynę będą wspierać 
kibice, dla których Urząd Miasta 
zamówił już żółte koszulki i niebieskie 
czapeczki.

   E.B.

W numerze:

— Plan „Dolina Łydyni” uchwalony
— Zbiornik niespełnionych marzeń
— Przychodzi ciechanowianin 
     do lekarza
— Działania w Roku
     Niepełnosprawnych
— Regulamin przyznawania nagród
     i stypendiów
— Mini przewodnik po ustawie 
     o świadczeniach rodzinnych
— Prawo jazdy na nowych 
     zasadach
— Przedstawiamy organizacje 
     pozarządowe — Civitas 
     Christiana
— Co boli Zarządy Osiedli
— Skutki działania monitoringu 
— Podnośnik dla strażaków
— Pokuśniki i marzanny
— Z cyklu: Ciekawi ludzi, ciekawe
     miejsca — Magiczny Klub 
— Wspomnienie o Bolesławie
     Kuźmińskim
— Zawody Teakwon-do o Puchar
     Polski 

Inauguracyjne spotkanie
Od września ubiegłego roku 

w Urzędzie Miasta trwają prace nad 
Strategią rozwoju społeczno-gospo-
darczego Ciechanowa. Jest ona nie-
zbędna w długofalowym myśleniu 
o przyszłości miasta. To podstawa 
skutecznego ubiegania się o fundusze 
Unii Europejskiej oraz konstruowania 
kolejnych budżetów. Zespół pracow-
ników Urzędu, przy udziale przedsta-
wicieli różnych instytucji miejskich 
opracował roboczy projekt planu 
strategicznego. 11 marca odbyło się 
inauguracyjne spotkanie Komitetu 
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Jeżeli nie
tunel, to co?

Takie pytanie zadałem sobie na 
jesieni ubiegłego roku, kiedy nie-
spodziewanie zgłosił się do mnie 
pewien starszy wiekiem mieszkaniec 
Ciechanowa (nazwiska na prośbę za-
interesowanego nie wymienię) 
i zaproponował mi obejrzenie frag-
mentu tunelu prowadzącego z miasta 
do Zamku. Ponieważ byłem właśnie 
w trakcie wykopalisk archeologicznych 
pod bramą południową Zamku, i jako 
                        dokończenie na str. 9 

Konsultacyjnego ds. Strategii, do któ-
rego prezydent Waldemar Wardziński 
zaprosił kompetentnych i szanowanych 
członków naszej społeczności. W ciągu 
najbliższych tygodni projekt zaopiniu-
ją organizacje pozarządowe oraz radni 
miejscy. Do radnych będzie też nale-
żało ostatnie słowo — to Rada Miasta 
uchwali ostateczną wersję Strategii.

 E.B.

Skład Komitetu Konsultacyjnego 
podajemy na str. 7

Mile spędzonych Świąt,
głębokich przeżyć 

duchowych,
wiosny i nadziei w sercu

z okazji 
Wielkiej Nocy

życzą

Waldemar Wardziński
Prezydent 

Miasta Ciechanów

i

Janusz Czaplicki
Przewodniczący 

Rady Miasta Ciechanów

Goście obejrzeli multimedialną prezentację strategicznego planu Dokąt prowadzi to przejście?



2 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Wizyta gości z zagranicy
COMENIUS — komponent programu SOCRATES — stanowi wyzwanie dla 

350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów. Wspiera on inicjatywy mające 
na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymia-
ru europejskiego w procesach edukacyjnych. Uczestniczące w tym programie 
ciechanowskie Gimnazjum Nr 4, Gimnazjum z Olsztyna oraz 6 szkół z Austrii, 

Bułgarii, Estonii i Portugalii rozpoczęło wspólną pracę nad projektem „Wyobraź 
sobie… wszyscy ludzie w świecie pokoju i zrozumienia”. W dniach 26–28 lutego 
Ciechanów gościł delegację nauczycieli z zagranicznych szkół partnerskich. Było 
to pierwsze, robocze spotkanie. W programie wizyty znalazła się wycieczka do 
Olsztyna, zwiedzanie pałacu Krasińskich w Opinogórze oraz wizyta w ciecha-
nowskim Ratuszu, gdzie z pedagogami spotkałsię zastępca prezydenta Eugeniusz 
Sadowski. Agnieszka Mikołajczyk i Barbara Derbin — opiekunki Szkolnego Klubu 
Europejczyka z Gimnazjum Nr 4 wraz z pozostałymi, zaangażowanymi w pracę 
nad projektem nauczycielami, już pod koniec kwietnia pojadą z rewizytą do przy-
jaciół w Portugalii. Program w całości finansowany jest ze środków unijnych.

Warsztaty ratownicze dla harcerzy
W dniach 27–29 lutego Harcerska Szkoła Ratownictwa, a dokładniej nowo 

powstały Inspektorat Mazowiecki Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, zorganizował 
I Chorągwiane Warsztaty Ratownicze.  Uczestniczyli w nich harcerze, instruktorzy 
oraz komendanci hufców z terenu całej Chorągwi Mazowieckiej, m.in. reprezen-
tacje Radomia, Mińska Mazowieckiego, Małkinii, Płocka, Przasnysza, Sokołowa 
Podlaskiego, Mławy, Ostrołęki i Ciechanowa. Głównymi celami warsztatów było 
propagowanie idei niesienia pierwszej pomocy, uaktualnienie wiedzy zdobytej 
wcześniej na kursach oraz zapoznanie środowisk harcerskich, władz miasta i 
szkół z nowo powstałym inspektoratem. Oprócz zajęć traktujących o zmianach w 
doktrynie ratowniczej, udało się zorganizować spotkanie z prawnikami oraz prze-
prowadzić szkolenie z zakresu odpowiedzialności prawnej ratowników i świadków 
wypadku. Oprócz zajęć teoretycznych na ciechanowskim basenie doskonalono 
umiejętności z ratownictwa wodnego. Okazało się, że Ciechanów przypadł do 
gustu harcerzom ratownikom z terenu Chorągwi Mazowieckiej i tuż po zakończe-
niu warsztatów wspominali coś o następnym spotkaniu... też w Ciechanowie.

O dotacjach dla przedsiębiorców
1 marca w Mazowieckiej Izbie Gospodarczej odbyło się szkolenie dla właści-

cieli ciechanowskich firm. Był to efekt spotkania członków MIG z prezydentem 
W. Wardzińskim, który obiecał  przedsiębiorcom stały dostęp do informacji, 
związanych z ubieganiem się o środki unijne. O dotacjach dla firm — procedu-
rach i zasadach formułowania wniosków — mówili pracownicy Wydziału Spraw 
Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miasta. W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele 15 ciechanowskich przedsiębiorstw.

Wykład profesora Jedlickiego
W ramach spotkań organizowanych przez Polskie Towarzystwo Historyczne 

Oddział w Ciechanowie, 11 marca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej miał miej-
sce wykład zatytułowany ”Inteligencja polska, wczoraj i dzisiaj”. Poprowadził go 
profesor Jerzy Jedlicki — historyk, badacz, pracownik Polskiej Akademii Nauk, 
autor kilku publikacji m.in. „Klejnot i bariery społeczne” (1968), „Źle urodzeni, 
czyli o doświadczeniu historycznym” (1993) i „Świat zwyrodniały” (2000). 

Nową halę wypróbują młodzi sportowcy
Dwa wielkie wydarzenia szykują się w życiu Szkoły Podstawowej Nr 4: uro-

czyste otwarcie nowej hali sportowej połączone z X Międzynarodowym Turniejem 
Mini Piłki Ręcznej Chłopców. 26 marca o godz. 9.30 w budynku szkoły rozpocz-
ną się uroczystości, na które dyrektor szkoły Hanna Sterna zaprosiła prezydenta 
Waldemara Wardzińskiego, dyrektora delegatury Kuratorium Oświaty Hannę 
Murawską oraz księdza prałata Ludomira Kokosińskiego. Po części artystycznej, 
o godz. 10.30 planowane jest rozpoczęcie turnieju. Do sportowej rywalizacji staną: 
drużyna gospodarzy — UKS „Olimpikus” i zespół z Mińska (Białoruś). Od 11.00 
rozpoczną się gry eliminacyjne turnieju w halach SP Nr 4 i SP Nr 7. Potrwają do 18.00. 
Gry finałowe zajmą cały kolejny dzień. 28 marca o godz. 12.30 rozegrany zosta-
nie najważniejszy mecz, który wyłoni zwycięzcę. Organizatorzy turnieju: dyrekcja 
i rada pedagogiczna szkoły oraz Klub Sportowy „Jurand” serdecznie zapraszają 
mieszkańców miasta chętnych kibicować sportowcom.

Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt
Stowarzyszenie „Arka” 27 marca po raz piąty organizuje coroczną akcję 

— Dzień Sterylizacji Zwierząt. Do tej pory cieszyła się ona dużym powodzeniem 
w całej Polsce, zarówno u lekarzy weterynarii jak i opiekunów czworonogów. 
Akcja ma na celu troskę o zdrowie naszych pupili, uświadomienie zalet zabiegów 
kastracji, propagowanie odpowiedzialnej opieki i kontroli narodzin niechcianych 
zwierząt, zmniejszenie ich ilości w schroniskach, a co za tym idzie zmniejszenie 
kosztów ponoszonych na ich utrzymanie. W tym dniu niektóre kliniki weterynaryjne 
w całym kraju zgodziły się na wykonywanie zabiegów po preferencyjnej, niższej 
o połowę cenie. W Ciechanowie jest to Lecznica dla zwierząt AB-WET przy ul. 
Fabrycznej 8. Setki tysięcy bezdomnych psów i kotów to w Polsce ważny problem 
społeczny — błąkają się po ulicach miast i miasteczek, wegetują w przepełnionych 
schroniskach. 

Narada w sprawie obrony cywilnej
10 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się coroczna narada 

w sprawie obrony cywilnej miasta. Poruszono kwestie logistyczne, związane 
z możliwościami zakładów pracy. Prezydent Waldemar Wardziński przedstawił 
aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Ciechanowa. Zebrani zapoznali się 
z instrukcją reagowania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Na 

spotkaniu omówione zostały nowe podstawy prawne realizowania zadań kryzyso-
wych. Podsumowano działania z zakresu obrony cywilnej podjęte w 2003 roku, 
wyznaczono nowe zadania na rok 2004.

Pisanki, kraszanki, palmy...
Centrum Kultury i Sztuki organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzie-

ży szkół podstawowych i gimnazjów. Prace w kategoriach: palma wielkanocna, 
pisanka, koszyk wielkanocny, należy dostarczyć do 31 marca. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 2 kwietnia. Najładniejsze kompozycje trafią na wystawę 
w Galerii „Na Pięterku”.

Święto Pułku
I szwadron Szwoleżerów Gwardii oraz Ciechanowski Klub Jeździecki 

17 kwietnia zapraszają na Święto Pułku. W programie m.in. o godz. 11.00 msza 
polowa, nominacje nowych szwoleżerów, wręczanie odznak, o godz. 12.00 występ 
Ludowego Zespołu Artystycznego w strojach księstwa, zawody jeździeckie oraz 
piknik.

Z ogromnym smutkiem żegnamy

Prof. dr hab. Andrzeja Bartnickiego

Rektora Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Ciechanowie

wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim 

składają
    Waldemar Wardziński                       Janusz Czaplicki
       Prezydent Miasta                                     Przewodniczący Rady Miasta
            Ciechanów                                                      Ciechanów

Delegacja pedagogów w ciechanowskim Ratuszu

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółek, firm, zakładów, spółdzielni i przedsię-
biorstw, mających wpływ na stan obronności.

W dniu 16 marca 2004 roku zmarł

Prof. dr hab. Andrzej Bartnicki

Rektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Ciechanowie
Wykładowcom, Studentom i Pracownikom Szkoły

serdeczne wyrazy współczucia
składają

    Waldemar Wardziński  Janusz Czaplicki
Prezydent Miasta                              Przewodniczący Rady Miasta

            Ciechanów                                                Ciechanów



Po 6. latach przyjęto wreszcie 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Dolina Łydyni”. Jak 
poinformowała zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz, do 12 stycznia 2004 r. 
nie wpłynął w tej sprawie żaden pro-
test. Ostatecznie działki będzie można 
zabudować do 45m w głąb (ta kwestia 
wywołała wcześniej kilka protestów). 
„Za” uchwaleniem planu głosowało 
17 radnych, 3 wstrzymało się od głosu. 
Nie obyło się bez dyskusji. Wywołał ją 
hotel, jaki potencjalnie może powstać 
u zbiegu ulic 17. Stycznia i Jesio-
nowej. 

To dwukondygnacyjny budynek, żeby 
jako hotel się zwrócił, pokoje musiały-
by być wynajmowane na godziny — 
stwierdził ironicznie S. Żagiel. — Żeby 
nie okazało się potem, że na terenie 
Doliny Łydyni, w pięknym punkcie, 
zostanie zbudowany budynek mieszkal-
ny jakiegoś zacnego obywatela, sklep 
z butami, albo agencja towarzyska. 
Ta działka jest własnością miasta, 
za ścianą tego obiektu jest położona 
najcenniejsza część przyrodnicza. Tam 
czas się zatrzymał — podkreślił radny. 
Nie zgodził się z nim S. Kurek, który 
uważa, że miastu są potrzebne hotele 
na dobrym poziomie Będziemy w Unii 
Europejskiej, będą do nas przyjeżdżać 
zagraniczni goście. Nie można kosztem 
przyzwoitego obiektu chronić jakieś 
chwasty — oburzał się radny. Zenon 
Stańczak przypomniał, że z tym miej-
scowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Rada boryka się już 
6 lat, a decyzje przez nią podejmowane 
powinny być nie tylko przemyślane, ale 
i w miarę możności szybkie. W każdym 
działaniu można węszyć podstęp, ale 
nie tędy droga. Na takim obszarze, jaki 
zajmuje Ciechanów żyje gdzie indziej 
60–70 tysięcy ludzi. Powinniśmy się 
spieszyć z uchwalaniem kolejnych pla-
nów. Nie powinniśmy kruszyć kopii o 
tak mały kawałek, mamy przecież dużo 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dolina Łydyni” przyjęty

Hotel czy chwasty
terenów zielonych — apelował radny. 
Poparł go Sławomir Walczak, który 
zauważył, że każdy uchwalony plan 
świadczy o otwarciu miasta na inwe-
storów, a hotel był tam wpisany już od 
2 lat. Taki hotel mógłby uatrakcyjnić 
pobliski Zamek, przyciągnąć turystów. 
Cieszyłbym się, gdyby znalazł się inwe-
stor, skłonny wybudować obiekt na 
podmokłym terenie, tam chyba trzeba 
budować na palach — radny zwrócił 

Według planu hotel mógłby stanąć w tym miejscu

Lokalizacja zbiornika wodnego, 
który miałby służyć mieszkańcom 
Ciechanowa i potencjalnym turystom 
do celów rekreacyjnych od kilku 
lat wywołuje spory wśród radnych. 
Pytania — Regimin czy Kargoszyn, 
raczej nie zadają sobie ciechanowia-
nie, którzy latem wypoczywają na 
Krubinie, kanałach, czy Podzamczu. 
Chodzi jednak nie tylko o to gdzie bu-
dować zbiornik, ale za co i czy w ogóle 
warto. Dyskusja podczas posiedzenia 
Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska nie przynio-sła 
rozstrzygnięcia tych kwestii. Go-
ściem spotkania był Stanisław Wiśniew-
ski, przedstawiciel Biura Studiów 
i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnic-
twa „BIPROMEL” w Warszawie, które 
w 2003 r. opracowało koncepcję pro-
gramowo-przestrzenną zbiornika Re-
gimin oraz przeprowadziło analizę 
techniczną, przyrodniczą i ekono-
miczną możliwości budowy zbiornika 
Kargoszyn. 

Wspomniane Biuro sporządziło 
m.in. zestawienie różnych parametrów 
obu akwenów, np. powierzchni zale-
wu (Kargoszyn — 47,1 ha, Regimin 
— 88,5 ha), maksymalnej głębokość 
zbiornika (Kargoszyn — 2,27 m, Regi-
min — 4 m), czy przebudowy linii ener-
getycznych (Kargoszyn — 12,1 km,
Regimin — 2,5 km). Uwaga radnych 

gwarancji wykorzystania wody w tych
 obu zbiornikach do kąpieli, to inwe-
stycje te stoją pod znakiem zapyta-
nia. Jeżeli chcemy budować z myślą 
o rekreacji typu wędkarstwo, kaja-
ki, rowery, żaglówka, to lepszy jest 
zbiornik Regimin, który ma około 
10 km linii brzegowej, a Kargoszyn 
tylko 5 — stwierdził przewodniczący 
Rady Miasta. — Powodem, dla które-
go chcieliśmy budować zbiornik było 
stworzenie terenów rekreacyjnych 
z prawem wejścia do wody — zażar-
tował. Adam Stępkowski zapropono-
wał zainwestowanie w to, co mamy 
w zasięgu ręki. Czy nie uderzyć się 
w piersi i zrezygnować z pomysłu budo-
wy zbiornika, a rozpatrzyć możliwości 
zagospodarowania tych akwenów wod-
nych, które na terenie Ciechanowa już 
są? — zapytał radny.

Kto w świetle dyskusji jest w sta-
nie wyrazić opinię o wyborze jednej 
lub drugiej lokalizacji? W odpo-
wiedzi na to pytanie, zadane przez 
M. Stryczyńskiego, zgłosiły się 2 oso-
by. W tej sytuacji przewodniczący 
Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska nie postawił 
wniosku o wydaniu opinii co do lokali-
zacji zbiornika retencyjnego.

    Ewa Blankiewicz

skoncentrowała się na zbiorniku Kar-
goszyn. Powszechnie wiadomo, że 
jego głównym zwolennikiem jest radny 
Marcin Stryczyński. Zdaniem autorów 
analizy, budowa tego zbiornika reten-
cyjnego nie ma uzasadnienia eko-
nomicznego. Jest stosunkowo droga 
i tylko bardzo aktywne wykorzystanie 
obiektu może sprawić, że poniesione 
nakłady mogą się zwrócić w dają-
cym się określić terminie. Pomimo 
wysokich kosztów zdaniem autorów 
najlepiej byłoby zbudować oba zbior-
niki, które stworzyłyby kaskadę. Na 
tę sprzeczną konkluzję zwrócił uwagę 
M. Stryczyński. Niejasności nie roz-
wiał Stanisław Wiśniewski. Zbiornik 
Kargoszyn był analizowany i oceniany 
w 1973 r. przez zespół różnych eksper-
tów. Został wówczas skrytykowany ze 
względu na małe efekty hydrotechnicz-
ne i tę lokalizację odrzucono. Niestety 
ta dolina jest płaska, szeroka i nie 
jest wcięta jak w przypadku zbiornika 
Regimin. Musimy wykonać tutaj sto-
sunkowo dużo robót w czaszy, z której 
trzeba usunąć prawie 640 tys. m3 ziemi 
— stwierdził S. Wiśniewski. Mówił też 
o funkcjach gospodarczych zbiornika, 
w którym można hodować ryby, może 
on też służyć jako zbiornik przeciwpo-
wodziowy. 
Gorzej jest z rekreacją. Kąpać moż-na 
się w wodzie II klasy czystości, a na 

razie na tym 
odcinku rzeka 
Łydynia ma III 
klasę. Niektóre 
funkcje zbior-
nika się nawza-
jem wykluczają 
i jeżeli będzie-
my prowadzić 
intensywną ho-
dowlę ryb, to 
nie uzyskamy 
p o ż ą d a n y c h 
p a r a m e t r ó w 
c z y s t o ś c i 
— przyznał 
autor analizy. 
Jak Pan oce-

uwagę na znaczącą niedogodność 
miejskiej działki. Ryszard Sobotko 
z niedowierzaniem odniósł się do 
perspektywy powstania w tym miej-
scu wielogwiazdkowego hotelu. Taki 
obiekt wymaga hektarów, ta działka 
jest za mała — powątpiewał radny. 
Przyzwoity hotel nie musi być wielki, 
wystarczy 30, 40 łóżek — replikował 
S. Kurek. Musi mieć jakieś walory kra-
jobrazowe za oknem — dodał Dariusz 
Szczygielski. — Nie może powstać 
w dzielnicy przemysłowej, ale w ład-
nym miejscu.

Maria Kusznierewicz, kierownik 
Wydziału Urbanistyki i Architektury 
Urzędu Miasta, na prośbę Lecha 
Michalskiego przedstawiła konse-
kwencje nieuchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego „Dolina Łydyni”. Jakiekolwiek 
inne przeznaczenie działki, dziś 
określone jako działalność hotelowo-
gastronomiczna, będzie wymagało 
zmiany planu. Przed kolejną próbą 
jego uchwalenia będą konieczne nowe 
uzgodnienia zmian w planie, znowu 
trzeba wyłożyć go do wglądu miesz-
kańców — to wszystko pochłonie sporo 
czasu. Stosunkiem głosów: 16 „za”. 
3 wstrzymujące się i 1 „przeciw” radni 
odrzucili poprawkę Stefana Żagla, 
dotyczącą zmiany planu.

 Ewa Blankiewicz

Czy warto utopić 16,5 mln?
nia zasadność bu-
dowy takiego 
zbiornika, jeśli 
będą tam spły-
wać ścieki, które 
trafiają do Łydyni 
z gospodarstw 
i z pól. Czy 
w ogóle jest 
wtedy możliwość 
wykorzystania go 
w celach rekre-
acyjnych? — za-
pytał eksperta pre-
zydent Waldemar 
Wardziński. Przy 
aktualnym stanie 
czystości wód 
wykorzys tan ie 
rekreacyjne może 
być w ograniczonym zakresie np. do 
żeglowania, ale nigdy do kąpieli. 
Nie jest to zbiornik, który posiadałby 
dobre wskaźniki i parametry — przy-
znał Stanisław Wiśniewski. Stanisław 
Kurek wypowiedział się dobitnie. 
— To jest inwestycja bardzo kosztowna, 
a 70% kosztów to przesuwanie ziemi 
tam i z powrotem. Mieszkańcy powie-
dzą, że władowaliśmy tyle pieniędzy, 
a oni nie mogą się kąpać. Nikt z nas, 
kto jest rozsądny, nie podejmie takiej 
decyzji, żeby tam można było tylko 
rybki hodować. Waldemar Wardziński 
zauważył, że koszt budowy zbiorni-
ka Kargoszyn oblicza się na około 
14 mln zł. 1 hektar wykupowanej ziemi 
eksperci szacują na 7 tys. zł. Takie są 
ceny na Mazowszu. Tymczasem wiemy, 
że dotychczasowi właściciele są skłon-
ni zbyć te grunty po 30 tys. zł, a zatem 
koszt inwestycji zwiększa się o około 
2,5 mln zł. Zbiornik kosztowałby już 
nie 14, tylko 16,5 mln zł — podsumo-
wał prezydent. Eugeniusz Sadowski 
zauważył, że chociaż intencja zbudo-
wania takiego zbiornika może należeć 
do miasta, to inwestorem będzie ten, 
czyje są grunty, czyli Wójtowie Gmin 
Regimin lub Ciechanów.

Janusz Czaplicki wysnuł końco-
wy wniosek, że jeżeli nie ma żadnej 

Terenów rekreacji mamy sporo — choćby Krubin

3 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Kanały aż proszą się o zagospodarowanie
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Civitas Christiana Przychodzi 
Narodowy Fundusz Zdrowia gwa-

rantuje każdemu ubezpieczonemu za-
chowanie dotychczasowych upraw-
nień, jakie zapewniały mu wcześniej-
sze kasy chorych. Nie trzeba ponownie 
się zapisywać. Ubezpieczonym nadal 
przysługuje prawo wyboru lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej (pier-
wszego kontaktu), w dowolnej pla-
cówce posiadającej umowę z NFZ. 
Ubezpieczeni mają też prawo wyboru 
pielęgniarki i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej, mogą ich zmie-
niać, jednak nie częściej niż dwa razy 
do roku. Obowiązuje wcześniejszy 
ustawowy zapis o dostępie do lekarza 
specjalisty w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Na terenie Ciechanowa funkcjonuje 
obecnie 6 Niepublicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej i Specjalistyczny 
Szpital Wojewódzki. Przedstawiamy 
czytelnikom wykaz świadczeń, które 
oferują mieszkańcom w ramach ubez-
pieczenia.

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „MEDICUS” z siedzibą 
przy ul. Okrzei 8 w ramach umowy 
z NFZ świadczy usługi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej (le-
karz pierwszego kontaktu). Dorośli 
i dzieci mogą korzystać z opieki 
lekarza rodzinnego oraz pielęgniarki 
i położnej środowiskowo-rodzinnej. 
W placówce działa:

1. Poradnia dla dzieci
2. Poradnia dla dorosłych
3. Gabinet zabiegowy z częścią dia-

gnostyczną
4. Punkt szczepień
Obie poradnie zatrudniają 9 lekarzy. 

Wszystkie świadczenia profilaktyczne 
i lecznicze wykonywane są bezpłatnie 
dla osób, które pisemnie wyraziły 
chęć korzystania z usług „Medicusa”. 
W nagłych stanach zagrożenia zdrowia 
i życia lekarze udzielą pomocy osobom, 
które nie są na stałe pod opieką placów-
ki. Przychodnia we własnym zakresie 
wykonuje badania ogólne moczu,
krwi (OB, morfologia, glukoza) i EKG.
Pozostałe badania, wchodzące w za-
kres kompetencji lekarza rodzinnego, 
wykonywane są u wyspecjalizowanych 
świadczeniodawców. Chorzy mogą 
rejestrować się osobiście lub telefo-
niczne (tel. 672 32 59 i 673 22 32) 
i umawiani są na konkretną godzinę, 
co w znacznym stopniu usprawnia 
udzielanie porad oraz przyczynia się 
do likwidacji kolejek pod gabinetami. 
W ramach ubezpieczenia, po uzyskaniu 
skierowania od lekarza rodzinnego (nie 
we wszystkich poradniach jest ono 
wymagane) pacjenci mogą korzystać 
ze wszystkich poradni specjalistycz-
nych w całym kraju. Dla pacjentów 
będących pod opieką przychodni orga-
nizowane są akcje przyjęć przez leka-
rzy specjalistów. Raz lub dwa razy 
w miesiącu placówka zaprasza takiego 
lekarza, by chorzy, na miejscu uzyska-
li poradę. W przychodni na bieżąco 
można uzyskać informację o tym, jaki 
lekarz specjalista będzie przyjmował.

Placówka czynna jest w dni robocze 
od 7.00 do 18.00. W soboty i niedziele 
między 8.00 a 10.00 pacjenci mogą 
skorzystać z gabinetu zabiegowego. 

Przychodnia Lekarska „VITA-
MED” mieści się przy ul. Sienkiewi-
cza 71B. W ramach umowy z NFZ 
świadczy usługi w zakresie podsta-
wowej opieki zdrowotnej — praktyki 
lekarskiej i pielęgniarskiej. Przychodnia 
posiada:

1. Punkt pobrań
2. Gabinet szczepień
3. Gabinet Promocji Zdrowia
W placówce pracuje 12 lekarzy 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas
Christiana” jest organizacją, która 
jednoczy świeckich katolików współ-
tworzących wraz z Kościołem Po-
wszechnym polską kulturę katolicką. 
Prowadzi też działalność chary-
tatywną, kulturalną i edukacyjną. 
W siedzibie oddziału Stowarzyszenia 
przy ul. Bema 5 funkcjonuje świetlica 
socjoterapeutyczna współpracująca 
z Biurem ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Urzędu 
Miasta. Mogą w niej spędzać czas dzieci 
z terenu całego miasta, lecz najczęściej 
przychodzą te z dzielnicy Kargoszyn 
lub skierowane przez pedagoga 
z pobliskiej Szkoły Podstawowej 
Nr 5. Obok normalnych zajęć, dzięki 
dotacjom z Urzędu Miasta podopiecz-
ni mają możliwość uczęszczania na 
krytą pływalnię. Są też systematycznie 
dożywiane.

Stowarzyszenie angażuje się w po-
moc rodzinom, zwłaszcza wielodziet-
nym, które znalazły się w trudnej 
sytuacji życiowej. Szuka ludzi dobrej 
woli, m.in. dając anonse do prasy kato-
lickiej. Dzięki takim akcjom niejedna 
rodzina „stanęła na nogi”, otrzymując 
konkretną pomoc od osób prywatnych 
i instytucji. Za pośrednictwem „Civitas 
Christiana” można przekazać ubogim 
rodzinom niepotrzebną odzież, sprzęt 
gospodarstwa domowego czy meble. 
W siedzibie Stowarzyszenia nie ma 
pomieszczenia, by magazynować te 

rzeczy, ale wystarczy  zgłosić chęć 
ich oddania — potrzebujący sam je 
odbierze.

 Jedyny w Ciechanowie Lokalny 

Punkt Informacji dla Organizacji 
Pozarządowych to także inicjatywa 
„Civitas Christiana”, a konkretnie
jego przewodniczącej Marii Pszczół-
kowskiej-Plichty. Dla zainteresowa-

nych prowadzone są szkolenia z za-
kresu obsługi komputera, planowania 
pracy w organizacji pozarządowej, 
pracy z wolontariuszami czy zdo-
bywania środków na działalność.
Korzystając z doświadczenia Stowarzy-

szenia, które działała od 1977 r., inne 
organizacje mogą liczyć też na doradz-
two z zakresu prawa.

                                                    
                    Dominika Żagiel 

Dzieci się cieszą, bo zaraz wyjście na basen

Osoby niepełnosprawne potrzebują 
wsparcia ze strony społeczeństwa. To 
wsparcie nie powinno być traktowane 
jako przywilej, ale jako przysługujące 
prawo. Ogłoszenie roku 2003  Rokiem 
Osób Niepełnosprawnych miało istotny 
wpływ na niwelowanie barier psycho-
logicznych i społecznych oraz większe 
zainteresowanie lokalnych władz roz-
wiązywaniem problemów osób niepeł-
nosprawnych. W ubiegłym roku Urząd 
Miasta dofinansował działalność: 
Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii 
„Amazonki” (zabiegi rehabilitacyjne, 
warsztaty psychologiczne, szkolenie 
wolontariuszek, zakup materiałów 
szkoleniowych, udział w turnusach 
rehabilitacyjnych — 5 000 zł), Ośrodka 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla
Dzieci Niepełnosprawnych Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci (płace tera-
peutów, logopedy, rehabilitantów oraz 
zakup materiałów dydaktycznych 
— 10 050 zł), Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
i Ich Rodziców „Siła Nadziei” (zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, zatrudnienie 
rehabilitantów, zakup pomocy dydak-
tycznych — 24 000 zł), Polskiego 
Związku Niewidomych (zakup 
sprzętu niezbędnego do codziennego 
funkcjonowania członków Związku 
— 2 000 zł). W czerwcu 2003 r. 
przy współpracy Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Dobroczynności prze-
prowadzona została w Ciechanowie 
akcja bezpłatnej dystrybucji 25 wóz-
ków inwalidzkich. Samorząd Miasta 
umożliwił osobom niepełnosprawnym 
korzystanie z bezpłatnej pomocy psy-
chologicznej — psycholog udzielił 56 
porad i konsultacji.

Sport
W 2003 roku Urząd Miasta wspierał 

finansowo i organizacyjnie imprezy 
sportowe adresowane do niepełno-
sprawnych dzieci i młodzieży. Były to 
Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym 
osób lekko upośledzonych umysłowo, 

Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, 
Mistrzostwa Polski w piłce nożnej osób 
upośledzonych umysłowo, Zawody 
w podnoszeniu ciężarów osób niepeł-
nosprawnych we Wrocławiu, gdzie 
występował reprezentant Ciechanowa 
oraz Turniej  Tenisa Stołowego w SP 
Nr 3. W sumie na dofinansowanie im-
prez sportowych dla niepełnospraw-
nych w 2003 roku przeznaczono 3 500 zł.

Kultura 
Urząd Miasta miał udział w organi-

zacji Przeglądu Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 
ATAN w Opinogórze, współpracował 
ze Środowiskowym Domem Samo-
pomocy oraz partycypował w orga-
nizacji koncertu z okazji Roku 
Niepełnosprawnych, który odbył się 
14 maja w CKiSz. Roczny koszt dofi-
nansowania działań z dziedziny kultury 
wyniósł 2 000  zł. 

Edukacja
Do pobytu i kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych przystosowane 
jest Integracyjne Przedszkole Nr 4 
i Integracyjna Szkoła Podstawowa 
Nr 7. Urząd Miasta sfinansował 
udział 4 przedstawicieli Towarzystwa 
Walki z Kalectwem i Stowarzyszenia 
„Siła Nadziei” w Międzynarodowej 
Konferencji Osób Niepełnosprawnych 
w Meudon we Francji. Pokrył także 
koszty transportu związane z udzia-
łem niepełnosprawnych mieszkańców 
miasta w ogólnopolskich konferen-
cjach (Warszawa, Ostrołęka, Kraków). 
W ramach umowy zlecenia Leszek 
Konopa zbierał informacje o fundu-
szach na rzecz osób niepełnospraw-
nych, w tym celu umożliwiono mu  
nieodpłatne korzystanie z internetu. 
Z inicjatywy rzecznika prezydenta 
sporządzona została baza danych doty-
cząca istniejących na terenie miasta 
organizacji pozarządowych osób 
niepełnosprawnych, ich kompetencji, 
adresów, telefonów i składu zarządów. 

Na łamach Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów na bieżąco publikowane 
były informacje o problemach niepeł-
nosprawnych.

Bariery architektoniczne
W ponad 300 punktach na terenie 

miasta dostosowano podjazdy chodni-
kowe do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. TBS wykonało podjazdy w 5. 
blokach, a w 7. poręcze na zewnątrz 
budynków. 

Inne formy pomocy
Zadania na rzecz osób niepełno-

sprawnych realizowane są również 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społe-
cznej w formie pomocy pieniężnej, 
rzeczowej i usługowej. Funkcjonuje 
Środowiskowy Dom Samopomocy, 
który jest ośrodkiem wsparcia dla 30. 
osób niepełnosprawnych umysłowo 
i chorych psychicznie, nie wymagają-
cych leczenia szpitalnego. Opiekę 58. 
osobom w wieku emerytalnym zapew-
nia  Dzienny Dom Seniora. W 2003 
roku z różnego rodzaju świadczeń sko-
rzystało 487 osób niepełnosprawnych 
i 305 osób przewlekle chorych. 

    
    
  Elżbieta Muzińska

Osoby niepełnosprawne inaczej 
niż ludzie pełnosprawni patrzą na 
otaczającą ich rzeczywistość. Czasem 
zamykają się w sobie i wtedy staje 
się to ich największą tragedią. Muszą 
pokonać własny lęk, własną nieśmia-
łość, aby móc żyć zwyczajnie. Często 
powstanie inwalidztwa bywa punktem 
zwrotnym w życiu, pozwala zrozumieć 
sens cierpienia i ukazać inne, oprócz 
zdrowia i siły, wartości i kryteria ich 
oceny. Akceptacja własnej niepełno-
sprawności pomaga w prowadzeniu 
usprawniania i rehabilitacji, której 
celem jest osiągnięcie przez osobę 
niepełnosprawną satysfakcji z życia, 
szacunku innych i przydatności w spo-

ROK NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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(interniści, specjaliści medycyny ro-
dzinnej, specjaliści pediatrzy) i 6 pie-
lęgniarek. Przyjmują pacjentów w dniu
zgłoszenia, a w uzasadnionych przy-
padkach udzielają obłożnie chorym 
porad w domu. W zakresie kompe-
tencji lekarza rodzinnego kierowani 
są na niezbędne badania diagnostycz-
ne. Materiał do badań pobierany jest 
w poniedziałki, środy i piątki 
w godz. 7.00–10.00 w Punkcie pobrań. 
Na badania radiologiczne i USG 
pacjenci kierowani są do zakładów 
współpracujących z przychodnią, a na 
konsultacje specjalistyczne do odpo-
wiednich poradni specjalistycznych. 
W przypadkach koniecznych kie-
rowani są na leczenie 
w szpitalu. W przychodni 
istnieje także Gabinet 
szczepień, gdzie w ra-
mach ubezpieczenia pa-
cjenci są szczepieni wg 
kalendarza szczepień bez-
płatnych. W Gabinecie 
Promocji Zdrowia specja-
lista edukacji zdrowotnej 
i promocji zdrowia udzie-
la porad w zakresie m.in. 
szkodliwości uzależnień, 
zdrowego żywienia oraz 
zdrowego stylu życia. 

Placówka czynna jest 
w dni robocze w godz. 
7.00–18.00. W tych godzi-
nach można się zarejestro-
wać osobiście lub telefo-
nicznie pod nr telefonów: 
672 32 50 i 673 22 35. 
Także telefonicznie udzie-
lane są porady lekarskie.

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „RO-
DZINA”, mieści się przy 
ul. Strażackiej 7, z filią 
przy ul. Sikorskiego 7. 
Świadczy usługi lekar-
sko-pielęgniarskie w 
zakresie podstawowej 
opieki zdro-wotnej. W przychodni 
przy ul. Strażackiej 7 porad lekar-
skich udziela: 3 lekarzy pediatrów, 
3 lekarzy medycyny rodzinnej, 3 leka-
rzy medycyny, 6 lekarzy chorób wene-
rycznych, 8 pielęgniarek pracują-
cych w punkcie szczepień, gabinecie 
zabiegowym i EKG, oraz pielęgniarka 
i położna środowiskowo-rodzinna. 
Pacjent przyjmowany jest w dniu zgło-
szenia. Lekarze i pielęgniarki wykonu-
ją badania i zabiegi w gabinetach lub 
w domu pacjenta. Wszyscy lekarze 
z przychodni mają prawo do wyda-
wania skierowań do poradni specjali-
stycznych w celu konsultacji, orzeka-
nia o czasowej niezdolności do pracy 
lub kierowania na badania dodatkowe 
— zgodne z wykazem badań określo-
nych przez ministra zdrowia.

Placówka czynna jest w dni robocze 
w godz. 7.00–18.00 lub dłużej. Gabinet 
zabiegowy czynny jest również 
w soboty, niedziele i święta w godz. 
8.00–9.00.

Poradnia Rodzinna „PLUS”, 
mieszcząca się przy ul. Ranieckiej 4,
świadczy usługi ubezpieczonym pacjen-
tom, którzy złożyli pisemną deklarację 
o wyborze lekarza, pielęgniarki środo-
wiskowej i położnej środowiskowej. 
Udzielane świadczenia to wypełnianie 
obowiążków lekarza rodzinnego:

1. badania i porady lekarskie 
w gabinetach lekarskich i podczas 
wizyt domowych,

2. odwiedziny pielęgniarki środo-
wiskowo-rodzinnej i położnej w domu 
oraz udzielanie porad w siedzibie 
placówki,

3. wizyty domowe obłożnie chorych 

oraz odwiedziny noworodków przez 
lekarzy, pielęgniarki i położną, 

4. diagnostyka laboratoryjna,
5. szczepienia ochronne w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego,
6. badania profilaktyczne i bilan-

sowe,
7. zabiegi pielęgniarskie (iniekcje, 

kroplówki, płukanie uszu, opatrunki, 
zdejmowanie szwów, EKG, pomiary 
RR, pomiary PEF),

8. edukacja z zakresu promowania 
zdrowego stylu życia.

Poradnia Rodzinna „Plus” udziela 
także bezpłatnych świadczeń każdemu 
pacjentowi w stanach zagrożenia zdro-
wia i życia.

Placówka czynna jest w dni robocze 
w godz. 7.00–18.30. Pacjent może 
zarejestrować się osobiście lub telefo-
nicznie pod nr tel. 672 97 87.

Poliklinika MSWiA w Ciechanowie 
mieści się przy ul. Mickiewicza 8. 
Prowadzi usługi w zakresie:

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna 
dla dorosłych (tel. 673 11 39)

2. Podstawowa Opieka Zdrowotna 
dla dzieci  (tel. 673 11 35)

3. Specjalistyczna opieka ambula-
toryjna (tel. 673 11 42;  673 11 43), 
w skład której wchodzą poradnie: 
okulistyczna, dermatologiczna, orto-
pedyczna, chirurgiczna, otolaryngolo-
giczna, urologiczna, ginekologiczna, 
kardiologiczna, neurologiczna, reu-
matologiczna, chorób płuc, endokry-
nologiczna, endokrynologiczno-gine-
kologiczna oraz poradnia zdrowia 
psychicznego.

4. Rehabilitacja (tel. 673 11 34),
w skład której wchodzi: poradnia
rehabilitacyjna, oddział rehabilitacji 
dziennej oraz zakład rehabilitacji 
medycznej.

5. Poradnia Medycyny Pracy (tel. 
673 11 41).

6. Laboratorium  (tel. 673 14 25).
Placówka czynna jest w dni powsze-

dnie od 8.00 do 19.00 a w soboty od 
8.00 do 12.00.

Centrum Pielęgniarstwa Rodzin-
nego Caritas Diecezji Płockiej, miesz-
czące się przy ul. Augustiańskiej 3, 
świadczy usługi dla tych, którzy zapisali 
się do tej placówki i złożyli deklarację 
wyboru pielęgniarki i położnej środowi-
skowo-rodzinnej. Mogą oni korzystać 
z następujących usług:

1. Pielęgniarstwa środowisko-ro-
dzinnego, oferującego opiekę nad 
ro-dziną w sytuacji zdrowia, choroby 
i niesprawności,

2. Położnictwa środowiskowo-ro-
dzinnego, oferującego opiekę około-
porodową oraz położniczą nad matką 
i dzieckiem,

3. Hospicjum Domowego, gwaran-
tujące opiekę ze strony zespołu (pielę-
gniarka, lekarz, psycholog, pracownik 
socjalny, rehabilitant, duchowny) nad 
pacjentami w terminalnym stanie cho-
roby nowotworowej, przebywającymi 
w swoich domach,

4. Pielęgniarskiej Opieki Długoter-
minowej, gwarantującej opiekę nad 

przewlekle chorymi przebywającymi 
w domu, którzy ze względu na stan 
zdrowia wymagają systematycznych 
świadczeń pielęgniarskich,

5. Gabinetu Promocji Zdrowia i Ga-
binetu Zabiegowego, oferującego pora-
dnictwo i edukację zdrowotną oraz 
badania profilaktyczne.

Placówka czynna jest w dni robocze 
w godz. 7.00–19.00, w soboty niedzie-
le i święta w godz. 8.00–10.00 raz 
16.00–18.00. Nr telefonów: 673 20 
19 — pokój pielęgniarek, 673 20 90 
— pokój kierownika.

Zakład Pielęgniarek Środowiska 
Nauczania i Wychowania „LIDER”, 
mieści się przy ul. Powstańców War-
szawskich 24. Świadczeniami pielę-
gniarskimi obejmuje uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjów, szkół po-
nadgimnazjalnych, Specjalnego Ośro-
dka Szkolno-Wychowawczego w Cie-
chanowie i Szkoły Podstawowej w Cho-
tumiu. Działania pielęgniarskie sku-
piają się głównie na prowadzeniu edu-
kacji zdrowotnej wśród uczniów oraz 
wspieraniu nauczycieli i rodziców 
w promowaniu zdrowia. Uczniowie 
mają zapewniony stały dostęp do pielę-
gniarki szkolnej nie tylko w przypadku 
złego samopoczucia — pielęgniarki 
mierzą ciśnienie krwi i temperaturę, 
wstępnie badają wzrok, dokonują 
ogólnej oceny rozwoju fizycznego 
dziecka. Uczniowie określonych klas 
podlegają szczegółowym badaniom 
pielęgniarskim, tzw. testom przesiewo-
wym, które mają na celu wykrywanie 
zaburzeń rozwoju i zdrowia.

Specjalistyczny Szpital Woje-
wódzki, mieszczący się przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich 2, udziela 
świadczeń zdrowotnych mieszkańcom 
województwa mazowieckiego. Mogą 
oni korzystać całodobowo z leczenia 
szpitalnego w zakresie: chirurgii ogól-
nej, chirurgii dziecięcej z pododdziałem 
rehabilitacji schorzeń narządu ruchu, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej 
z pododdziałem rehabilitacji schorzeń 
narządu ruchu, okulistyki, laryngo-
logii, chorób wewnętrznych z pod-
oddziałem zapewniającym leczenie 
w zakresie onkologii (chemioterapia), 
diabetologii, hematologii, endokryno-
logii, pediatrii, kardiologii z rehabilita-
cją kardiologiczną, chorób zakaźnych, 
urologii, neonatologii, dializoterapii 
z nefrologią, opieki paliatywno-hospi-
cjalnej i w zakresie opieki domowej. 
W stanach zagrożenia życia pacjenci 
wszystkich oddziałów trafiają na 

oddział anestezjologii i in-
tensywnej terapii. W nag-
łych wypadkach bezpo-
średniego zagrożenia życia 
pacjenci przyjmowani są 
bezpośrednio na oddział 
ratunkowy.

Na bazie oddziałów 
szpitalnych świadczone są 
usługi medyczne również 
w trybie jednodniowym 
w zakresie: pediatrii, chi-
rurgii ogólnej, chirurgii 
dziecięcej, dermatologii, 
urologii, okulistyki, laryn-
gologii, gastroenterologii 
i ginekologii.

Usługi z zakresu ambu-
latoryjnej opieki specja-
listycznej świadczone są 
w specjalnościach: chirur-
gii ogólnej, naczyniowej, 
urazowo-ortopedycznej, 
kardiologii, otolaryngolo-
gii, audiologii, foniatrii, 
położnictwa i ginekologii, 
chorób sutka, endokry-
nologii ginekologicznej, 
okulistyki, chorób płuc 
i gruźlicy, alergologii, dia-
betologii, hematologii, 
endokrynologii, gastroen-

terologii, chorób zakaźnych, neurolo-
gii, dermatologii i wenerologii, zdro-
wia psychicznego z poradniami: psy-
chologiczną i uzależnień od alkoholu.

Opiekę specjalistyczną dzieciom 
zapewniają poradnie: kardiologiczna, 
pulmonologiczna, alergologiczna, 
neonatologiczna, chirurgii dziecięcej, 
gastroentorologiczna, logopedyczna, 
neurologiczna, urazowo-ortopedyczna, 
konsultacyjna szczepień, endokrynolo-
giczna, zdrowia psychicznego, psycho-
logiczna i preluksacyjna.

Usługi z zakresu rehabilitacji świad-
czone są w dziennym oddziale reha-
bilitacyjnym, zakładzie rehabilitacji 
i fizjoterapii oraz w poradniach reha-
bilitacyjnych dla dorosłych i dzieci.
Ponadto Specjalistyczny Szpital Woje-
wódzki zapewnia podstawowe i spe-
cjalistyczne badania diagnostyczne 
własnym oraz pozostałym pacjen-
tom na podstawie umów zawartych 
z niepublicznymi zakładami opieki 
zdrowotnej, działającymi na terenie 
powiatu ciechanowskiego i ościen-
nych.

O godzinach przyjmowania poradni 
specjalistycznych można dowiedzieć 
się dzwoniąc na informację pod 
nr 673 02 10. Pacjenci mogą rejestro-
wać się osobiście lub telefonicznie pod 
nr 672 32 71.

                     
                                                    

                           Dominika Żagiel

                na podstawie materiałów 
                        dostarczonych 
               przez powyższe placówki

    c iechanowianin do lekarza
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Uchwały Rady Miasta 
Ciechanów podjęte na XVI sesji  

26 lutego  2004 roku:

Nr 154/XVI/2004  w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Dolina Łydyni” 
w Ciechanowie .

Nr 155/XVI/2004  w sprawie wyra-
żenia woli powołania Związku Miast 
i Gmin Mazowsza i uczestniczenia
w tym związku Miasta Ciechanów jako 
jego założyciela. 

Nr 156/XVI/2004  w sprawie uchwa-
lenia regulaminu przyznawania stypen-
diów i nagród za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, kultury i sportu dla 
uczniów i studentów. 

Nr 157/XVI/2004 w sprawie odmo-
wy uwzględnienia wezwania Pani 
Agnieszki Bukowskiej do usunięcia 
naruszenia jej uprawnienia jako radnej 
Rady Miasta Ciechanów.

Uchwalenie (po 6. latach) miejsco-
wego planu „Dolina Łydyni”, wokół 
którego narosło wiele kontrowersji, 
zmiana obowiązującej dotąd ustawy 
z 1994 roku o zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz kultura jako element 
promocji Ciechanowa — to tematy, na 
których skupiły się dyskusje podczas 
XVI sesji Rady Miasta.

Waga planów
11 lipca 2003 r. weszła w życie usta-

wa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, która z dniem 1 stycz-
nia 2004 roku unieważniła wszystkie 
miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, uchwalone przed 1995 
rokiem. W efekcie tak poważnego roz-
strzygnięcia prawnego 186 hektarów 

obszaru Ciechanowa jest objętych 
obowiązującymi planami. To jedynie 
5,66% powierzchni miasta — powie-
działa zastępca prezydenta Ewa Gła-
dysz. Po uchwaleniu planu „Dolina 
Łydyni” oraz dwóch kolejnych: Alek-
sandrówka i Centrum (prace nad nimi 
są w końcowej fazie) procent ten 
zwiększyłby się do 11,66. W tej sytu-
acji bardzo istotną sprawą dla rozwoju 
Ciechanowa jest rozpoczęcie prac nad 
planami dla pozostałych części mia-
sta. Harmonogram ich sporządzania, 
obejmujący najbliższe lata, zostanie 
przedstawiony Radzie przed projektem 
budżetu na 2005 rok — zapewniła Ewa 
Gładysz. W przyszłorocznym budżecie 
trzeba będzie zarezerwować na ten cel 
odpowiednie środki. W pierwszym rzę-
dzie zostanie sporządzony miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru pomiędzy ulicami: Płocką, 
Kolbego i Różyckiego aż do granicy 
miasta (wiąże się to z budową kolek-
tora deszczowego, koniecznego dla 
odwodnienia osiedla Zachód). Kolejne 
wyzwanie to przystąpienie do zmiany 
uchwalonego w 1999 r. studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Ciechanowa. 
Jest ono nadal ważne, ale zgodnie 
z nową ustawą wymaga rozszerzenia 
terytorialnego (w związku ze zmianą 
granic miasta) oraz tematycznego 
(wskazanie obszarów wymagających 
przeprowadzenia scaleń, obszarów, na 
których będą lokalizowane inwestycje 
celu publicznego oraz obiekty han-
dlowe o powierzchni powyżej 2000 
m2). E. Gładysz zwróciła uwagę, że 
skomplikowany proces uzgodnień w 
przypadku inwestycji celu publiczne-
go (do takich zalicza się większość 

miejskich zadań inwestycyjnych: 
budowa drogi, sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, itd.) może trwać około 
2–3 miesięcy, co dodatkowo wydłuża 
cały proces. Kluczowa jest tu decyzja 
o ustaleniu lokalizacji.

Problemy urbanistyczne
Marcin Stryczyński przedstawił

postulat Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska, aby nowe 
opracowania planów zagospodarowa-
nia przestrzennego były przedstawione 
Radzie Miasta przed uchwaleniem 
budżetu na 2005 r. Zdaniem radnego 
najważniejsze problemy przestrzen-
ne Ciechanowa to brak parkingów 
w centrum miasta (komisja będzie
dyskutować o tym na kwietniowym 

posiedzeniu) oraz 
rozbudowa cmenta-
rza komunalnego. 
Komisja zaprotesto-
wała też przeciwko 
decyzji starostwa 
dotyczącej lokalizacji 
nowego supermar-
ketu przy ul. Armii 
Krajowej. Radny 
przywołał przykład 
obiektu przy ul. 
Ściegiennego, który 
w założeniach miał 
również być zespo-
łem pawilonów, 
a dziś jest tam market 
o dużej powierzchni. 
Na kwietniowym 
posiedzeniu Komisja 
GKiOŚ przeanalizuje 
informację, co dzieje 
się z tym obiektem, 

jak daleko stan faktyczny odbiega od 
tego, co Rada przyjęła w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzenne-
go. Nie może tak być, że my coś uchwa-
lamy, a ktoś sobie to dowolnie zmienia 
— zauważył radny. Zaproponował też, 
żeby przeznaczyć na inwestycje prze-
mysłowe teren przy ul. Niechodzkiej, 
pierwotnie zarezerwowany na budowę 
nowego cmentarza komunalnego. 
W świetle badań geotechnicznych 
gruntu ta lokalizacja nekropolii oka-
zała się nietrafna. Agnieszka Bukow-
ska zwróciła uwagę, że plany zago-
podarowania przestrzennego mia-
sta, przedstawiane mieszkańcom 
konkretnych dzielnic, budzą zawsze 
wiele dyskusji. Niektórzy właści-
ciele nieruchomości odwołują się, 
zwłaszcza ci, którzy przez lata 
pozbawieni prawa własności nie 

mieli możliwości inwestowania w bu-
downictwo rodzinne. Radną cieszy, że 
miasto podjęło procedurę unormowa-
nia i uporządkowania terenu miasta.

Kultura może promować Ciechanów
O tym, jak istotnym elementem pro-

mocji miasta jest kultura, mówił zastęp-
ca prezydenta Eugeniusz Sadowski. 
Wymienił ciechanowskie placówki 
kulturalne i ich osiągnięcia. Od lat 
wizerunek miasta budują działające 
w Centrum Kultury i Sztuki: Ludowy 
Zespół Artystyczny Ciechanów, Ze-
społy Tańca Nowoczesnego FUNNY, 
AMIGAS oraz Grupa Break Dance, 
Teatr EXODUS, Chór SINE NOMINE, 
Klub Dobrej Piosenki, czy organizo-
wane w Galerii „C” wystawy polskich 
i zagranicznych artystów. Sztandarowe 
imprezy CKiSz to Międzynarodowy 
Festiwal Zespołów Folklorystycznych 
KUPALNOCKA, Spotkania z Bluesem, 
Ciechanowska Scena Muzyczna, Cie-
chanowska Scena Kabaretowa. Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej prowa-
dzi działalność archeologiczną, po-
pularyzatorską, wystawienniczą — dwu-
krotnie zostało nagrodzone w „Ogólno-
polskim Konkursie Na Najciekawsze 
Wydarzenie Muzealne Roku” za wy-
stawy: „Portret Szlachty Mazowiec-
kiej” oraz „Pan Prezydent” (ekspo-
zycja poświęcona Ignacemu Mościc-
kiemu). Muzeum organizuje wiele 
konferencji naukowych, odbywają się
tam finansowane przez Urząd Miasta 
Ciechanowskie Spotkania Muzealne 
— spotkania ze znakomitościami, 
reprezentującymi różne dziedziny ży-
cia. Sadowski podkreślił również 
zasługi w promowaniu miasta Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I st. im.
St. Moniuszki, bibliotek, Ciechanow-
skiego Towarzystwa Naukowego, To-
warzystwa Miłośników Ziemi Ciecha-
nowskiej, Stowarzyszenia Pracy
Twórczej oraz Oddziału Ciechanow-
skiego Związku Literatów Polskich 
— do ogólnopolskiego kalendarza 
są wpisane organizowane przez nich 
imprezy: Ciechanowska Jesień Poezji, 
Konkurs Poetycki „O laur Opina”, 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Mój Pejzaż”. Coraz większym zain-
teresowaniem cieszy się realizowane 
od 4 lat przez Urząd Miasta wido-
wisko historyczne „Powrót Szwo-
leżerów Gwardii”. Wspólnie z ogól-
nopolskimi sieciami telewizyjnymi 
i radiowymi w poprzednich latach 
organizowano imprezy masowe: Lato 
z Radiem (TVP 1), Inwazja Mocy 
(RMF FM), Helikopter Polsatu, Warka 
Strong (TVN). W tym roku Ciechanów 
weźmie udział w Zmaganiach Miast,
transmitowanych przez TVN. Zastęp-
ca prezydenta omówił też współ-
pracę z naszymi miastami partner-
skimi: francuskim Meudon, nie-
mieckim Haldensleben, ukraińskim 
Chmielnickim oraz słowackim Brez-

XVI Sesja Rady Miasta

W kręgu zagospodarowania 
przestrzennego

Stanowisko Rady 
Miasta Ciechanów

13 głosami, bez głosów sprzeciwu 
czy wstrzymujących się, radni popar-
li protest w sprawie wydania przez 
Starostę pozwolenia na budowę przy 
ulicy Armii Krajowej kompleksu pawi-
lonów, z których jeden ma powierzchnię 
ponad 4000 m2. Zdaniem Waldemara 
Wardzińskiego decyzja ta została wyda-
na z naruszeniem prawa, w związku 
z czym Prezydent Miasta Ciechanów 
wniósł odwołanie do organu odwoław-
czego jakim jest wojewoda.

Stanowisko Rady, podpisane przez
jej przewodniczącego Janusza Czaplic-
kiego ma stanowić pomoc w działa-
niach, zmierzających do zaniechania 
budowy wielkopowierzchniowego mar-
ketu.

Zmiany w rozkładzie jazdy

W związku z wieloma sygnałami, by 
zsynchronizować rozkład jazdy auto-
busów z godzinami odjazdów i przy-
jazdów pociągów, Zakład Komunikacji 
Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. 
od 01.04.2004 r. wprowadzi komplek-
sową zmianę funkcjonowania linii „0” 
w dni robocze. Od godz. 520 do godz. 
810 (poranny szczyt przewozowy) oraz 
w godz. 1340 do 1700 (popołudniowy 
szczyt przewozowy), autobusy linii 
„0” w kierunku ul. 17. Stycznia lub 
ul. Sienkiewicza będą kursować co 
10 minut. Przez resztę dnia autobu-
sy na tej linii, z wyłączeniem jednej 
23 minutowej i dwóch 30 minutowych 
przerw zmianowych, będą jeździć co 
15 minut. Nowe kursy linii „0” znajdą 
się w rozkładach jazdy na przystankach 
komunikacji miejskiej.

Nauczyciele mianowani

15 marca w ciechanowskim Ratuszu 
prezydent Waldemar Wardziński wrę-
czył akty nadania awansu zawodo-
wego na Nauczyciela Mianowanego. 
W obecności zastępcy prezydenta 
Eugeniusza Sadowskiego, Cezarego 
Chodkowskiego dyrektora Zakładu 
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz dyrek-
torów szkół, w których uczą awanso-
wani nauczyciele, otrzymali je: Joanna 
Godlewska — nauczycielka języka pol-
skiego w Gimnazjum Nr 4, Katarzyna 
Olszewska — matematyczka z Gim-
nazjum Nr 3 oraz Marzena Falęcka 
— nauczycielka języka niemieckiego 
w Szkole Podstawowej Nr 3. 

Wagary? Nie, to tylko przerwa w obradach

Fragment uchwalonego na tej sesji miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Dolina Łydyni”
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Interpelacje radnych

A. Rolbiecki zapytał, czy miasto sprzedało kawałek działki, który pozwala na 
dojazd do terenu przy ul. Armii Krajowej, gdzie ma stanąć kontrowersyjny kom-
pleks dużych pawilonów.
S. Żagla interesują dalsze losy przychodni przy ul. Okrzei — czy ma ona szan-
se stać się własnością miasta. Radny podzielił się refleksją na temat kłopotów 
lokalowych PWSZ. Przekazanie lokali uczelni odwleka się — to przeszka-
dza jej umocowaniu w Ciechanowie. Poważną przeszkodą okazał się protest 
nauczycieli, który zablokował utworzenie zespołu szkół i przekazanie budynku 
Gimnazjum Nr 2 PWSZ. Wyższa uczelnia to poważny czynnik miastotwórczy. 
Radny dziwił się krótkowzrocznej postawie nauczycieli. Jego zdaniem oddanie 
Szkole piętra Gimnazjum nie jest dobrym wyjściem z sytuacji. Konkludując, 
S. Żagiel zapytał o alternatywę tego rozwiązania (inny lokal dla PWSZ) i zapropo-
nował, aby ta kwestia stała się przedmiotem obrad jednej z kolejnych sesji Rady 
Miasta.
M. Stryczyński zastanawiał się nad sformułowaniem wniosku o udział Prezydenta 
Miasta Ciechanów w Społecznej Radzie Szpitala. Chciał się też dowiedzieć, czy 
są prowadzone jakieś postępowania sądowe w sprawie przywrócenia do pracy 
w Urzędzie Miasta.
L. Michalski przekazał prośbę mieszkańców ul. Kąckiej o zainstalowanie tam 
znaku ograniczającego prędkość do 40 km/godz., gdyż jest to ulica wąska, pozba-
wiona chodników.
R. Sobotko przypomniał, że 2 lata temu powstało prężnie działające 
Stowarzyszenie „Siła Nadziei”. Jesienią ubiegłego roku zostało okradzione i teraz 
nie poradzi sobie bez pomocy, o którą zaapelował radny. Wspomniał też, że Rada 
Pedagogiczna Gimnazjum Nr 2 jakiś czas temu wystąpiła z wnioskiem o nadanie 
imienia Wspólnoty Europejskiej. R. Sobotko podziela zdanie pedagogów, że  uro-
czystość ta mogłaby się odbyć 1 maja.
G. Brozdowski ponowił pytanie o ewentualne inwestowanie PKP w Ciechanowie, 
związane ze staraniami Kolei o fundusze unijne.  Poprosił również o informacje, 
jak zaawansowany jest proces scalania działek i jak duży teren jest już scalony na 
osiedlu Płocka, w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 7, między ul. Czarnieckiego 
i Kolbego.
Z. Stańczak przypomniał, że w ubiegłym roku wykupiono część ulic  Biegasa, 
Kuny, Monte Cassino. Radny zgłosił prośbę o usunięcie drzew w pasach drogo-
wych tych ulic, argumentując, że to dobry moment na wycinkę — teraz PUK ma 
jeszcze mniej pracy. Zdaniem Z. Stańczaka problemy lokalowe PWSZ trzeba roz-
wiązać w porozumieniu ze starostwem — może wziąć pod uwagę budynek przy 
ul. Powstańców Warszawskich. Gdyby Zespół Szkół Nr 1 przenieść stamtąd do 
Gimnazjum Nr 2, w dzielnicy Bloki mógłby powstać campus uczelniany (PWSZ 
jest już w posiadaniu pobliskich warsztatów i budynku bursy przy ul. Narutowicza 
— red.).
Z. Dąbrowski zapytał, czy ul. Wieniawskiego jest jedyną nieskanalizowaną na 
osiedlu Zachód. Mieszkańcy zorganizowali się na rzecz poprawy tamtejszej infra-
struktury.
A. Bukowską interesuje, na ile zmiana Regulaminu przewozów ZKM zaburzyłaby 
finanse tej spółki (chodzi  o bezpłatne przejazdy niepełnosprawnych dzieci i ich 
opiekunów do Szkoły Podstawowej Nr 7). Radna zaproponowała, aby pas pomię-
dzy ul. Sienkiewicza i budkami bazarku przy PKP przeznaczyć na parking — ma 
to związek z opłatami za wjazd na teren targowiska, wprowadzonymi od początku 
roku. A. Bukowska uważa, że trzeba pomalować dworzec kolejowy (choć stanowi 
on własność PKP).

nem. Polega ona głównie na spotka-
niach samorządowców, wymianie kultu-
ralnej, współpracy szkół, uczestnictwie 
w zawodach 
s p o r t o w y c h , 
targach, wysta-
wach, współ-
pracy w zakre-
sie pomocy 
społecznej. Do
tej pory nie 
udało się jedy-
nie nawiązać 
kontaktów go-
spodarczych, 
ale są już po-
d e j m o w a n e 
próby w tej 
d z i e d z i n i e . 
Plany współ-
pracy w 2004 
roku obej-
mują: Święto 
Starego Miasta 
w Haldensleben,  Dni Miasta Chmiel-
nicki, Dni Brezna, Targi Bożonarodze-
niowe w Meudon, a w Ciechanowie 
— Forum Miast Partnerskich, Mistrzo-
stwa w Pływaniu Dzieci i Młodzieży 
Miast Partnerskich oraz koncerty chó-
rów z Brezna i Meudon. Urząd Miasta 
jako organizator kontaktów partner-
skich pośredniczy w nawiązywaniu 
współpracy różnych środowisk: szkół, 
instytucji kulturalnych, sportowych, 
organizacji społecznych i stowarzyszeń 
twórczych — poinformował Eugenisz 
Sadowski. — Najcenniejsze jest zapo-
czątkowanie integracji między dziećmi 
i młodzieżą z zaprzyjaźnionych miast. 
To jeden z priorytetów naszej współ-
pracy.

Środki niezbyt duże
Ciechanowska kultura jest niedosza-

cowana — uważa Adam Stępkowski. 
Radny sądzi, że miasto powinno 
wychodzić naprzeciw innym samorzą-
dom w kwestii finansowania na przy-
kład Zamku Książąt Mazowieckich. 
Tomasz Grembowicz zauważył, że 
Zamek nie jest wykorzystany w pro-
mocji Ciechanowa. Trzeba wypraco-

wać wspólną strategię dotyczącą tego 
zabytku i okolic. Słyszałem o pomyśle 
powstania Bractwa Rycerskiego — do-
dał radny. Ryszard Sobotko podkreślił, 
że mamy wprawdzie „wizytówki” mia-
sta, ale nie rozreklamowane. Promocja 
jest przedsięwzięciem niezbędnym, lecz 
kosztownym — zaakcentował radny. 
Jego zdaniem pieniądze powinny się 
znaleźć, choćby na opisanie dziejów 
miasta i wydanie popularnego opra-
cowania na ten temat. R. Sobotko 
zgodził się z opinią, że młodzież 
nie chce uczestniczyć w oficjalnej 
kulturze, brakuje jej na spotkaniach 
czy wernisażach, ale bierze udział 
w lekcjach muzealnych — w zeszłym 
roku odbyło się ich aż 637. Stanisław 

Kęsik zaznaczył, że Ciechanów nie 
ma własnych instytucji kultury (poza 
Miejską Biblioteką Publiczną), ale 

mieszkańcy mają dostęp do bogatej 
oferty kulturalnej. Środki przeznaczo-
ne na ten dział w miejskim budżecie 
są, oględnie mówiąc, niezbyt duże 
— 1% — ubolewał radny, zarazem 
dyrektor ciechanowskiego Centrum 
Kultury i Sztuki. — Wiem, że trwają 
rozmowy między miastem i staro-
stwem, żeby znaleźć rozwiązanie 
trudnej sytuacji finansowej Centrum 
(jest to jednostka powiatowa — red.). 
Stefan Żagiel przypomniał o roli, jaką 
w naszym życiu kulturalnym odgrywają 
biblioteki. Mówił o Klubie Miłośników 
Poezji, braku nowości w niedofinanso-
wanej Powiatowej Bibliotece. Radni: 
Czaplicki, Szczygielski, Sobotko i ja 
zakupiliśmy dla niej 7 tomów Polskiego 
Słownika Bibliotecznego. Brakuje 
jeszcze 3 (całość to 12 tomów), może 
Państwo radni kupią resztę — zasuge-
rował S. Żagiel. Dodał, że należałoby 
opracować bibliografię województwa 
ciechanowskiego, źródło i przewodnik 
po wielu informacjach.

Radni nie powinni być ławnikami
Przez dłuższy czas radni rozwa-

żali, czy uniemożliwienie Agnieszce 
Bukowskiej gło-
sowania na listę
ławników do
Sądu Rejono-
wego w Ciecha-
nowie, na której
znajdowało się 
jej nazwisko, za-
sadnie pozbawiło 
ją prawa wyboru 
pozostałych kan-
dydatów. S. Kęsik
z a p r o p o n o -
wał, aby Rada 
wyraziła z tego 
powodu ubo-
lewanie i prze-
prosiła radną. 
Ten postulat nie 
zyskał aprobaty. 
Nie zgodzili się 
z nim Z. Stań-
czak i M. Stry-

czyński. Obaj podkreślili, że radni 
nie są prawnikami. Nie możemy 
z racji różnego interpretowania prawa 
wciąż przepraszać, a to radną, a to 
resztę społeczeństwa — stwierdził 
M. Stryczyński. D. Szczygielski przy-
pomniał, że decyzję o wyłączeniu 
radnej z głosowania miejscy rajcy 
podjęli po wysłuchaniu radcy praw-
nego Danieli Nastaszyc, której opinia 
była dla nich wiążąca. W mojej ocenie 
nie powinna Pani głosować, radni nie 
powinni być ławnikami. Władza usta-
wodawcza nie powinna być łączona 
z sądowniczą — podsumował tę wy-
mianę zdań przewodniczący J. Cza-
plicki.

 Ewa Blankiewicz

Stanisław Kęsik

A. Bukowska stara się przekonać do swojch racji prezydium  Rady

Komitet Konsultacyjny ds. Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Ciechanowa

Komitet Konsultacyjny ds. Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Ciechanowa tworzą:
   1. Barbara Buczek — dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego
      i Rozwoju Regionalnego Oddział Terenowy w Ciechanowie 
  2. Hanna Długoszewska-Nadratowska — dyrektor Muzeum Szlachty
      Mazowieckiej w Ciechanowie
  3. Hanna Garnowska-Margas — wiceprezes Ciechanowskiego Oddziału 
      Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, pracownik Powiatowego
      Centrum Pomocy Rodzinie
  4. ks. kanonik Eugeniusz Graczyk — dziekan Dekanatu Zachód, proboszcz 
      parafii św. Piotra
  5. Bernard Grzankowski — wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
      Ciechanowskiej
  6. Bożena Kapczyńska — prezes Cechu Rzemiosł Różnych
  7. ks. prałat Ludomir Kokosiński — proboszcz parafii św. Tekli
  8. prof. Andrzej Kolasa — rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  9. Janusz Kolwiński — dyrektor marketingu Delitissue
10. prof. Adam Koseski — prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku 
      i Ciechanowie
11. Mirosław Koźlakiewicz — przewodniczący Rady Nadzorczej „Cedrobu”, 
      poseł na Sejm RP IV kadencji
12. Tomasz Kraskowski — dyrektor Fundacji Gospodarczej im. K. Marcin-
      kowskiego
13. Wojciech Marciniak — prezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej
14. Ryszard Marut — redaktor naczelny Tygodnika Ciechanowskiego, prezes 
      TKKF Odział Ciechanów
15. Sławomir Morawski — Starosta Ciechanowski
16. Marek Rogowski — prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
17. Aleksander Sopliński — wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego,
      ordynator Oddziału Ginekologii Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
      w Ciechanowie
18. Marek Szyperski — dziennikarz Gazety Wyborczej
19. Henryk Tomaszek — prezes „Fanaru”
20. Grzegorz Trojanowski — dyrektor PKO BP Oddział Centrum Ciechanów
21. Waldemar Wardziński — Prezydent Miasta Ciechanów
22. Andrzej Wojdyło — prezes Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
      Wojewoda Ciechanowski w latach 1990–1993
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Mini przewodnik po ustawie 
o świadczeniach rodzinnych

Od 1 maja 2004 roku wchodzi 
w życie ustawa o świadczeniach 
rodzinnych, która wprowadza nowe 
świadczenia i wywraca „do góry noga-
mi” dotychczasowe zasady przyznawa-
nia różnych form pomocy pieniężnej 
rodzinie.

I tak: od 1 maja do zasiłku rodzinne-
go będzie miała prawo każda rodzina, 
w której miesięczny dochód  na osobę 
w 2002 roku  ( zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego) nie przekroczył 504 zł 
netto. W rodzinie z dzieckiem niepeł-
nosprawnym 583 zł. 

Jeśli rodzina nabędzie prawo do 
zasiłku rodzinnego, może ubiegać się 
do niego o następujące dodatki:

· dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka (zastąpi świad-
czenie alimentacyjne ze zlikwidowane-
go Funduszu Alimentacyjnego). Istotną 
zmianą jest to, że będzie on przysługi-
wał niezależnie od tego, czy alimenty 
były zasądzone czy nie i czy są wypła-
cane. Dodatek w wysokości 170 zł na 
dziecko (250 zł, jeśli jest ono niepełno-
sprawne) wypłaca tylko gmina.

· dodatek z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych. 
Jeśli osoba samotnie wychowująca 
dziecko złoży wniosek o dodatek do 
30 dni od utraty prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych i jest zarejestrowana w 
Powiatowym Urzędzie Pracy, otrzyma 
świadczenie w wysokości 400 zł mie-
sięcznie. Będzie ono wypłacane mak-
symalnie przez 3 lata, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia przez dziecko 7 lat. 
Nie otrzymają go jednak osoby, które 
mają ustalone prawo do renty socjalnej, 
emerytury, renty lub świadczenia pielę-
gnacyjnego. W przypadku pokrywania 
się obydwu dodatków, rodzic wybiera 
jeden z nich. 

· dodatek z tytułu opieki nad dziec-
kiem w czasie korzystania z urlopu 
wychowawczego (zastąpi obecny zasi-
łek wychowawczy ). Będzie wypłacany 
przez okres 2 lat (3 lata, jeśli urodzi 
się więcej niż jedno dziecko i 6 lat 
w przypadku dziecka niepełnospraw-

nego). Wysokość tego dodatku to 
400 zł miesięcznie. Aby jednak mieć  
rawo do urlopu wychowawczego 
trzeba przepracować nie mniej niż 
6 miesięcy i samemu sprawować opiekę 
nad dzieckiem. Dodatek ten nie będzie 
wypłacany tym, którzy mają prawo do 
renty, renty socjalnej lub emerytury. 

· dodatek z tytułu urodzenia 
dziecka — jednorazowe świadczenie 
w wysokości 500 zł na każde urodzone 
dziecko. Rodzic ma rok na podjęcie 
starań o wypłacenie tego dodatku. Gdy 
prawo do tego świadczenia zbiegnie 
się z prawem z tytułu urodzenia dziec-
ka finansowanego z budżetu państwa, 
wypłacone zostanie tylko jedno świad-
czenie wybrane przez osobę do niego 
uprawnioną.

· dodatek z tytułu kształcenia 
i rehabilitacji dziecka niepełnospraw-
nego (nowe świadczenie).Wyniesie 
50 zł na dziecko do lat 5 i 70 zł na 
dziecko uczące się w wieku od 6 do 
24 lat.

· dodatek z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego (nowa forma wspar-
cia), wypłacany będzie raz w roku, we 
wrześniu w wysokości 90 zł na dziecko 
uczące się w szkole podstawowej, gim-
nazjalnej lub średniej

· dodatek z tytułu nauki dziecka 
poza miejscem zamieszkania (też 
nowość). Jeśli dziecko zamieszka 
w bursie czy na stancji, rodzic otrzyma 
przez 10 miesięcy 80 zł.

· dodatek z tytułu dojazdów do 
szkoły w wysokości 40 zł miesięcznie 
przez 10 miesięcy.

Wszystkie te dodatki mogą przy-
sługiwać, jeśli nabędzie się prawo 
do zasiłku rodzinnego. Z wnioskiem 
o niego mogą wystąpić: rodzice dziec-
ka, opiekun prawny, osoba przyspo-
sabiająca dziecko ( w trakcie trwania 
procedury), jeśli faktycznie się nim 
opiekuje, osoba pełnoletnia ucząca się 
w szkole, jeżeli jest sierotą albo utrzy-
muje się samodzielnie z orzeczonych 
alimentów. 

Zasiłek przysługuje na dzieci do lat 
18, ale jeżeli się uczą — do końca szko-

ły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
21 lat. Na dziecko niepełnosprawne, 
jeśli się uczy — do ukończenia 24 lat, 
gdy ma orzeczony co najmniej umiar-
kowany stopień niepełnosprawności 
przed ukończeniem 21 roku życia.

Okres zasiłkowy ustalono od 
1 września do 31 sierpnia. W tym roku 
wyjątkowo od 1 maja do 31 sierpnia 
2005 roku. Ważne jest to, że tylko 
w tym okresie zasiłkowym zasady 
i wysokość zasiłków rodzinnych zosta-
ją bez zmian i tak: 43 zł — na pierw-
sze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie 
i 66 zł na kolejne. Natomiast od 
1 września 2005 roku zasiłek będzie 
uzależniony od wieku dziecka. Do 5 lat 
wyniesie 44 zł, od 6 do 18 lat — 56 zł 
i od 18 lat do 21 lub 24 (dziecko niepeł-
nosprawne uczące się) — 65 zł.

Ustawa wprowadza także drugi 
rodzaj świadczeń zwanymi świadcze-
niami opiekuńczymi.

1. zasiłek pielęgnacyjny. Jedyny, 
który można będzie otrzymać bez 
względu na wysokość dochodu na 
członka rodziny. Przysługuje niepeł-
nosprawnemu dziecku oraz osobie 
w wieku powyżej 16 roku życia z orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. Mają do niego prawo rów-
nież osoby z umiarkowanym stopniem, 
jeśli niepełnosprawność powstała przed 
21 rokiem życia. Wysokość zasiłku 
— 142 zł.

2. świadczenie pielęgnacyjne (zastę-
puje zasiłek stały). Jest przeznaczone 
dla osób rezygnujących z aktywności 
zawodowej w celu zapewnienia opieki 
dziecku niepełnosprawnemu do ukoń-
czenia 16 lat lub starszemu — gdy ma 
orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Wynosi 420 zł miesięcz-
nie. Za osobę uprawnioną odprowadza 
się składki na ubezpieczenie emerytal-
ne i rentowe. Nabycie prawa do emery-
tury, renty, renty socjalnej, świadczenia 
przedemerytalnego wyklucza dalsze 
pobieranie świadczenia pielęgnacyj-
nego.

Od 1 maja 2004 do 31 sierpnia 2005 
roku gminy  przyznają i wypłacają 

świadczenia rodzinne następującym 
osobom: bezrobotnym oraz pobiera-
jącym zasiłki przedemerytalne, tym, 
którym zasiłki rodzinne i pielęgnacyj-
ne wypłacał MOPS, uprawnionym do 
dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem 
podczas korzystania z urlopu wycho-
wawczego, uprawnionym do świad-
czenia pielęgnacyjnego, uprawnionym 
do dodatku z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka i utraty prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych oraz samot-
nego wychowywania dziecka, zatrud-
nionym u pracodawcy zatrudniającego 
nie więcej niż 4 pracowników, osobom, 
którym ustalono prawo do renty, eme-
rytury itp. po 1 maja br., otrzymującym 
zasiłki z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby.

Wszystkie wyżej wymienione osoby 
mogą na początku kwietnia zwrócić się 
do gminy (do nowej komórki miesz-
czącego się w siedzibie MOPS-u, przy 
ul Sienkiewicza 32d) po odpowiednie 
druki wniosków i zaświadczeń. Już 
teraz osoby zainteresowane powinny 
przygotowywać potrzebne dokumenty, 
w zależności od tego o jaki dodatek 
do zasiłku będą się ubiegać (np. orze-
czenie o stopniu niepełnosprawności 
dziecka, postanowienie Sądu o rozwo-
dzie, prawomocny wyrok Sądu o przy-
sposobieniu dziecka lub toczącym się 
postępowaniu, zaświadczenia o nauce 
dziecka itp.).

Osoby pracujące u pracodawcy 
zatrudniającego powyżej czterech osób 
odpowiednie druki i informacje zdobę-
dą w swoich miejscach pracy.

Do 1 maja mamy jeszcze trochę 
czasu (choć niewiele) na to, aby z 
różnych źródeł dowiedzieć się jak 
najwięcej o czekających nas zmianach. 
Ustawa wprowadza wiele ograniczeń 
i warunków. Niektórzy poczują się 
pokrzywdzeni. Jednak wprowadza 
także nowe świadczenia i w niektórych 
przypadkach poszerza wachlarz form 
pomocy rodzinie. Niektórzy wiele 
zyskają.

 Jolanta Truszewska

Na XVI sesji Rady Miasta uchwa-
lony został Regulamin przyznawania 
stypendiów i nagród za szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki, kul-
tury i sportu dla uczniów i studentów. 
O stypendia moga się ubiegać ucznio-
wie, których średnia ocen w semestrze 
poprzedzającym przyznanie stypen-
dium przekroczyła 5,6 (szkoły podsta-
wowe) lub 5,0 (gimnazja), w rodzinach 
których dochód na jednego członka 
rodziny nie przekracza minimum so-
cjalnego określonego w ustawie o po-
mocy społecznej.

Wniosek w tej sprawie składa na 
piśmie dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń,  po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii rady pedagogicznej 
szkoły. 

Wnioski o przyznanie stypendium
należy składać w terminie 7 dni od 
zakończenia semestru poprzedzającego 
okres, na który zostaje przyznane sty-
pendium, w Zakładzie Obsługi Szkół 
i Przedszkoli. Stypendium przyznaje 
się na okres jednego semestru. Wypłaca 
się je w okresach miesięcznych, z góry 
do dnia 10 każdego miesiąca.

Nagrody przyznaje się  laureatom 
ogólnopolskich olimpiad przedmio-
towych, zwycięzcom ogólnopolskich 
konkursów wiedzy i artystycznych,  
uczniom i studentom, mieszkającym 

w Ciechanowie, których osiągnięcia 
naukowe bądź artystyczne znalazły 
powszechne uznanie i przyczyniły 
się do promocji miasta, sportowcom, 
którzy odnieśli sukcesy w zawodach 
o charakterze ogólnopolskim  i mię-
dzynarodowym. Nagroda jest świad-
czeniem jednorazowym. Wniosek 
o jej przyznanie mogą składać:

— dyrektor placówki oświatowej 
lub instytucji naukowej, do której 
uczęszcza uczeń lub student,

— zarząd klubu sportowego lub 
stowarzyszenia,

— instytucja kultury oraz stowarzy-
szenia twórcze i artystyczne,

— organ administracji publicznej 
bądź jednostka przez niego nadzoro-
wana.

Wnioski  o przyznanie nagrody wraz
z wyczerpującym uzasadnieniem nale-
ży składać do 30 maja każdego roku 
w sekretariacie Prezydenta Miasta Cie-
chanów. Nagrody będą wręczane 
z okazji zakończenia roku szkolnego
lub innej szczególnej okazji, wyni-
kającej z uzasadnienia wniosku. Sty-
pendia oraz nagrody przyznaje i określa 
ich wysokość prezydent Ciechanowa. 

Pełny tekst regulaminu jest dostępny 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ciechanow.pl 

                   red.

Wprawdzie słupek rtęci poszedł 
w górę, ale na poważne remonty dróg 
jest jeszcze za wcześnie. Na razie 
jezdnie naprawia się przy pomo-
cy recyklera. Metoda recyklingu, 
czyli przetapiania starego asfaltu 
z domieszką emulsji jest bardzo droga 

A @

 Stypendia  i nagrody  
i czasochłonna (1–2 m3 asfaltu powstaje 
w ciągu 8 godzin), dlatego stosuje się ją 
doraźnie, w pilnych sytuacjach, zanim 
rozpocznie się sezon remontowy i ruszy 
produkcja masy asfaltowej na gorąco 
(ta metoda jest znacznie tańsza). Przy 
pomocy recyklera w ostatnich dniach 

łatano już ulice: Jesionową, 
Kolbego, Warszawską, Zie-
loną Ścieżkę, Małgorzac-
ką, Strażacką, Grodzką, 
Ściegiennego, Orylską, Augu-
stiańską, Gostkowską, Gwar-
dii Ludowej i Batalionów 
Chłopskich. Obecnie pra-
cuje on na ul. Powstańców 
Wielkopolskich, gdzie napra-
wia zatoki autobusowe i drogi
dojazdowe do szpitala. Na 
swoją kolej czekają już oko-
lice dworca PKP.

E.B.
Recykler załatał już dziury w pobliżu szpitala

Szukanie pieniędzy na tomograf
24 marca w sali konferencyjnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

odbyła się prezentacja tomografu komputerowego, którą zorganizował społeczny 
komitet powołany na rzecz zakupu tego urządzenia. Tomograf umożliwiłby szybki 
i bezpłatny dostęp do badań oraz wczesne rozpoznanie chorób nowotworowych, 
układu krążenia, urazów powypadkowych, schorzeń neurologicznych oraz innych 
dolegliwości.

red.

Remonty dróg
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Co boli Zarządy Osiedli
Na lutowe spotkanie z przewod-

niczącymi Zarządów Osiedli prze-
wodniczący Rady Miasta J. Czaplicki 
i prezydent W. Wardziński zaprosili 
K. Urbańskiego i K. Matuszewskiego 
ze Straży Miejskiej, przedstawicieli 
Policji — komendanta M. Sobczaka,
komisarzy: A. Pajewską i P. Dombrow-
skiego oraz wszystkich dzielnicowych. 
Przez kilka godzin żywo dyskuto-
wano o porządku i bezpieczeństwie 
w mieście. Ciechanów jest podzielony 
na 9 policyjnych rejonów, obejmu-
jących 12 osiedli. Wkrótce również 
każdemu z miejskich strażników 
zostanie przydzielony rewir, w którym 
będzie odpowiadał za przestrzeganie 
porządku i czystości (nowy plan pracy 
powstaje w związku ze staraniami 
o certyfikat jakości ISO). Już teraz 
w godzinach 14.00–22.00 funkcjona-
riusze Straży patrolują miasto wspólnie 
z policjantami ze Służby Prewencji lub 
dzielnicowymi. Dzięki monitoringowi 
(bardzo chwalonemu przez komendan-
ta Sobczaka i komisarz Pajewską) stró-
że porządku mają dużo mniej pracy w 
samym centrum miasta, ale w pozosta-
łych dzielnicach wciąż grasują złodzie-
je, a wandale bezmyślnie niszczą znaki 
drogowe, latarnie, ławki, klatki schodo-
we. Właśnie wandali i blokersów wszy-
scy przewodniczący Zarządów Osiedli 
zgodnie uważają za prawdziwą zmorę 
Ciechanowa. Komisarz Dombrowski 
uważa, że na poczucie bezpieczeństwa 

powinni pracować wszyscy mieszkań-
cy. Sygnałów o popełnianych przestęp-
stwach i wykroczeniach jest wciąż zbyt 
mało. Poważny problem (mówili o tym 
prawie wszyscy przedstawiciele osiedli) 
to łamanie przepisów ruchu drogowego, 
zwłaszcza niewłaściwe parkowanie 
i przekraczanie prędkości — może efe-
kty pracy fotoradaru ostudzą nieco miej-
skich rajdowców. Pozostałe bolączki 
naszych osiedli to awantury w pobliżu 
nocnych sklepów, nagabywanie prze-
chodniów podczas nielegalnych zbiórek 
pieniędzy, picie alkoholu w miejscach 
publicznych i okupowanie klatek scho-
dowych przez wulgarnie, hałaśliwie 
zachowującą się młodzież. Niektórych 
przewodniczących Zarządów Osiedli 
niepokoi, czy tak duże zaangażowa-
nie miejskich strażników we wspólne 
patrole prewencyjne nie spowoduje, 
że wspomagając Policję zaniedbają oni 
swój podstawowy obowiązek — pilno-
wanie porządku. 

Reasumując — działania służb, od-
powiednio skoordynowane, mają się 
uzupełniać, nie wyręczać. Straż Miejska 
ma pilnować przestrzegania porządku, 
policja zapewnić nam bezpieczeństwo, 
a mieszkańcy powinni ich w tym 
wspierać. Spotkanie spuentował Janusz 
Czaplicki: Największy sukces osiągnie-
cie wtedy, kiedy ciechanowianie będą 
widzieć, że zrobiliście wszystko, co 
możliwe.
  Ewa Blankiewicz

dokończenie ze str. 1

żywo nigdzie śladów tunelu nie napo-
tkałem (a w dokumentacji archeolo-
gicznej z lat wcześniejszych też nie), 
bardzo sceptycznie wysłuchałem dość 
nieskładnej i chaotycznej opowieści 
„o tajemniczych piwnicach”.

Ciekawość jednak wzięła górę i za 
namową nieocenionego pana Tadzia, 
zaopatrzeni w silne latarki, udaliśmy 
się do centrum miasta (okolice ulicy 
Warszawskiej, ale bliższych danych, 
z wiadomych względów, nie podam), 
gdzie na podwórku wiekowego domu 
kryło się niewinne zejście do tzw. 
ziemnej piwniczki. 

Nic interesującego, pomyślałem 
sobie, ale właściciel bez wahania, 
żwawo ruszył w głąb nadspodziewa-
nie długiego pomieszczenia. Ceglane, 
kolebkowe sklepienie, tak charaktery-
styczne dla XIX-wiecznych piwnic, 
nagle zmieniło swój charakter, prze-
chodząc w niewielką niszę kamienną 
zastawioną drewnianym regałem, 
z mnóstwem zakurzonych słoików.

— To tam — powiedział przewod-
nik.

Z niemałym wysiłkiem, odsunęli-
śmy z panem Tadziem regał i naszym 
oczom ukazała się zastawiona deskami 
kamienno-ceglana wnęka, najwyraź-
niej biegnąca w kierunku Zamku! Za 

przyzwoleniem gospodarza, oderwali-
śmy deski i ruszyliśmy w głąb tunelu. 
Po kilkudziesięciu metrach natrafiliśmy 
na blokujące dalszą drogę ceglane gru-
zowisko. Cegły wykazywały wyraźne 
cechy gotyckie! Lekkie drganie gruntu 
świadczyło o tym, że jesteśmy w pobli-
żu ulicy o silnym natężeniu ruchu.

Na tym eskapadę przerwaliśmy a od 
naszego gospodarza dowiedzieliśmy się 
dalszego ciągu tej interesującej historii. 
Tunel był znany (i używany!) jeszcze 
w okresie przedwojennym (dochodził 
do rzeki — dalej był zbyt niebezpiecz-
ny i został zawalony). Rozpoczynał się 
(od strony miasta) w pobliżu, dawno 
rozebranego kościoła św. Małgorzaty. 
Niemiecka przebudowa centrum i póź-
niejsze wykopy kanalizacyjne, 
przer-wały jego bieg, aczkolwiek po 
drugiej stronie ul. 17 Stycznia musi 
istnieć jego kontynuacja! A w którym 
miejscu wnikał do zamku?  Wykopy 
archeologiczne nie objęły południowej 
i wschodniej jego części i być może tu 
kryje się rozwiązanie tej tajemnicy...

Na te pytania postaramy się odpo-
wiedzieć po zakończeniu kolejnych 
etapów badań archeologicznych, któ-
rych rozpoczęcie przewidywane jest 
na 1 kwietnia 2004 r., o ile oczywiście 
pogoda będzie sprzyjająca.

  Marek Piotrowski

Jeżeli nie tunel, to co?

30 grudnia 2003 roku monitorin-
giem wizyjnym zostały objęte główne 
ulice Ciechanowa. Zainstalowane 
4 kamery objęły swoim zasięgiem 
ulicę Warszawską, Pułtuską, Śląską, 
Rynek oraz skrzyżowanie Pułtuskiej, 
17 Stycznia i Warszawskiej. Był to 
pierwszy etap tworzenia monitoringu, 
który kosztował miasto 125 000 zł. 
Do 2005 roku planuje się przyłączenie 
i uruchomienie kolejnych 16 kamer. 
Każda z nich to wydatek w wysokości 
20 000 zł. 

Wszystko wskazuje na to, że 
inwestycja już przynosi spodziewane 
efekty. Porównując pod względem 
zdarzeń przestępczych i wykro-
czeń grudzień 2003 i styczeń 2004, 

w rejonie centrum miasta odnotowano 
wyraźny spadek dynamiki przestępstw. 
Zarówno w grudniu jak i w styczniu, 
najczęstszym przejawem narusze-
nia prawa na odcinku Warszawska 
- Pułtuska były kradzieże sklepowe, 
w tym rabunek na szkodę sprzedaw-
ców, gdzie sprawcy wykorzystując ich 
nieuwagę kradli między innymi torebki 

Skutki działania monitoringu
i telefony komórkowe. W styczniu na 
gorącym uczynku zatrzymano wanda-
la niszczącego aparat znajdujący się 
w budce telefonicznej. W podobny 
sposób przyłapano sprawców  zakłóca-
nia porządku publicznego przy sklepie 
Irena, Merkury oraz przy ul. Rynek. Ilość 
tego typu rozbojów znacznie zmalała 
w rejonach objętych monitoringiem. 
Żadnych incydentów z udziałem 
młodzieży szkolnej nie odnotowano 
w okresie ferii zimowych. Na przeło-
mie grudnia i stycznia dzięki rejestru-
jącym zdarzenia kamerom schwytano 
dwoje nieletnich poszukiwanych listem 
gończym,  którzy zbiegli z placówek 
wychowawczych. Ponadto ujawnio-
no dwóch nietrzeźwych kierowców, 

a w 40 przy-
padkach po-
licja inter-
w e n i o w a ł a
w stosunku
do kierow-
ców niewłaś-
ciwie parku-
jących pojaz-
dy. W strefie 
objętej moni-
toringiem nie 
odnotowano 
poważnych 
zdarzeń kry-
minalnych. 
Całodobową 
obsługą sys-
temu zajmują 
się przeszko-
leni ludzie 
zatrudnieni 
przez Urząd 
Miasta. Pod-
gląd telewi-

zyjny odstrasza i zniechęca od działań 
przestępczych. Obrotowe kamery do-
kładnie zapisują obraz, który w przy-
padku dopuszczenia się czynu karalne-
go stanowi niezbity dowód sądowy.

 Katarzyna Dąbrowska

W centrum monitoringu obraz przekazywany z kamer jest obserwowany 
przez całą dobę

Dosięgnie dziewiątego piętra
Starszy Brygadier Adam Ostrowski, 

komendant powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie, jest 
zarazem zadowolony i dumny: udało 
mu się zdobyć 
strażacki podno-
śnik wysokiego 
zasięgu, który 
ułatwi walkę 
z ogniem w naj-
t rudn ie j szych 
w a r u n k a c h . 
Ramię wysięgni-
ka, umieszczone-
go na ogromnym 
samochodz ie , 
umożliwia ope-
rowanie na wyso-
kości 9 piętra 
— kierowana 
z kosza struga 
wody sięga zna-
cznie wyżej. Cie-
chanowska straż 
zyskała dzięki 
nowemu urządzeniu ogromną „siłę 
ognia”. 

Na razie ogromna maszyna stoi 
w hangarze, wypełniając całą jego sze-
rokość. Kosztowała 965 tys. złotych. 
Komendant Ostrowski zawarł korzyst-
ną umowę z wytwórcą „Bumarem” 
Koszalin — udało mu się odebrać 
urządzenie w ostatnie dni grudnia, 
dzięki czemu uniknięto płacenia 
podatku VAT. Zaoszczędzono więc bli-
sko 200 tys. zł. KP PSP szukuje się do 
uroczystego „przejęcia” podnośnika.

— Będzie to okazja do podzięko-
wania tym wszystkim, którzy pomogli 
nam zebrać ogromną sumę na zakup 

urządzanie — podkreśla komendant 
Ostrowski.

Rzeczywiście „udziałowców” było
wielu. Sporą kwotę wyasygnowała 

sama PSP, ale też dołożyły się wszyst-
kie samorządy z powiatu ciechanow-
skiego (dwa jeszcze nie przekazały 
zadeklarowanych pieniędzy, ale naj-
pewniej niebawem to uczynią), insty-
tucje i zakłady produkcyjne, a nawet
osoby prywatne. Parę złotych udało 
się uzyskać z dotacji Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. I udało się...

Teraz komendant Ostrowski ma-
rzy o nowych zakupach, mających 
usprawnić działania ratownicze i po-
prawić bezpieczeństwo ratowników.
Tylko skąd wziąć pieniądze...

  Stefan Żagiel

„Mała” rzecz, a cieszy

Wyciek oleju
17 marca na terenie stacji transformatorowej przy skrzyżowaniu ul. Tysiąclecia 

i Niechodzkiej doszło do mechanicznego uszkodzenia radiatora. Wyciekło 10 ton 
oleju, który skaził teren o powierzchni około 150 m2. Kanalizacja stacji nie jest 
połączona z kanalizacją miejską, a transformator nie jest podłączony do sieci ener-
getycznej. Na miejsce zdarzenia stawiły się odpowiednie służby: Straż Pożarna, 
policja, Inspektorat Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, służby miejskich 
wodociągów oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta. Skażony teren został zabezpieczony, 
planuje się usunięcie wierzchniej warstwy ziemi.

red.
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Obrzędy wiosenne celebrowane 
w okresie wiosennego przesilenia 
słonecznego. Odgrywały w kulturze 
chłopskiej rolę szczególnie doniosłą. 
Ich sensem było rytualne rozbudze-
nie życia po martwym okresie zimy. 
Wstępną fazę wiosennych rytuałów 
stanowiły zwyczaje i obrzędy zapust-
ne, sprawowane u schyłku zimy. 
W krakowskiem biegały po wsi podczas 
zapustów chłopięce grupy przebierań-
ców, tzw. pokuśniki, chodził też zapust 
— mężczyzna zamaskowany, ubrany 
w kożuch i wysoką papierową czapę. 
Pokuśniki różnymi figlami rozbawiali 
widzów, po czym wpadali na nich 
niespodziewanie, bijąc batami. Zapust 
wygłaszał zabawne oracje, kończące 
się życzeniami dobrych urodzajów. 

 Przybycie wiosny miało ułatwić 
topienie lub palenie w śródpościu 
marzanny, kukły ludzkiej personifiku-
jącej zimę i śmierć. Zwyczaj ten ma  
bardzo odległą tradycję.

Święto wielkiego dnia i wielkiej 
nocy przypadające na pierwszą nie-
dzielę po równonocnej pełni księżyca, 
było dla naszych słowiańskich przod-
ków Świętem Matki Ziemi. Pierwszym 

Wzorem lat ubiegłych, 9 marca 
w Szkole Podstawowej Nr 6 w Cie-
chanowie obchodzono Dzień Regio-
nalizmu. Był on poświęcony Wielka-
nocy i towarzyszącym jej zwyczajom. 
Na tę okazję do szkoły zaproszeni 
zostali liczni goście. Etnograf Grażyna 
Czerwińska omówiła tradycje wiel-
kanocne w poszczególnych regionach 

Polski. Rita Tarczyńska zaprezen-
towała stroje ludowe. Wśród nich 
strój krośnieński, podlaski, kaszubski 
i łowicki. Reprezentanci prowadzo-
nego przez nią Zespołu Ludowego 
„Ciechanów” popisowo zatańczyli 

Pokuśniki i marzanny Bliżej tradycji

Konkurs ortograficzny

z jego rytuałów było przepędzanie 
zimy, czyli topienie słomianej kukły 
zwanej marzanną. Odziewano ją 
w białe płócienne szaty, na głowę wkła-
dano cierniową koronę z gałęzi głogu, 
po czym obnoszono wokół wioski 
śpiewając, wyśmiewając zimę i przy-
zywając wiosnę. Śpiewom towarzy-
szyło trzaskanie z batów, przygrywanie 
na grzechotkach i innych rytualnych 
instrumentach oraz ogólne czynienie 
hałasu i zamieszania. Następnie kukłę 
topiono albo palono. W 1420 roku 
Synod Poznański nakazywał ducho-
wieństwu: „Nie dozwalajcie, aby 
w niedzielę odbywał się zabobonny 
zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, 
którą śmiercią nazywają i w kałuży 
topią”, co jednak na niewiele się 
zdawało. Zakazy nie pomagały, pod-
jęto więc próbę włączenia rytuału 
do obrzędu kościelnego — na prze-
łomie  XVII i XVIII wieku starano 
się zastąpić go zwyczajem zrzucania 

z wierzy kościelnej w środę 
przedwielkanocną kukły, mającej 
wyobrażenie Judasza. Próby te 
się  nie powiodły. Starosłowiański 
zwyczaj z regionalnymi „modyfi-
kacjami” zachował się najdłużej 
w Wielkopolsce, na Podhalu 
i na Śląsku, gdzie marzannie 
niekiedy towarzyszył marzaniok. 
Unicestwieniu marzanny-zimy 
towarzyszyło natychmiastowe 
wnoszenie do wsi znaku wiosny 
— małej jodełki, przystrojonej 
pisankami — symbolami życia, 
zwanej gaikiem lub nowym latem. 
W miarę zaniku pierwotnego sensu 
obrzędowego zwyczaj ten tracił 
stopniowo związek z rytuałem 
niszczenia marzanny i w końcu 
został włączony do obrzędowości 
Wielkiego Tygodnia. 

 Do dziś zachował się zwyczaj 
topienia marzanny, choć dawno 
stracił swój magiczny wydźwięk. 
Pierwszego dnia wiosny grupy 
roześmianych dzieci niosą słomia-
ne kukły przybrane w kolorowe 
szmatki i bibuły, by utopić ją 
w rzece lub stawie i tym samym 

pożegnać zimową porę. Jak dawniej 
towarzyszą temu śpiewy lecz nawet 
najmłodsi wiedzą, że to tylko zabawa.

                     Dominika Żagiel

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Ciechanowie organizuje Między-
szkolny Konkurs Ortograficzny pod 
nazwą „I Ty możesz zostać mistrzem 
ortografii”. Jest on przeznaczony dla 
uczniów klas I, II i III szkół podstawo-
wych z terenu naszego miasta. Konkurs 
składa się z dwóch etapów. Pierwszy 
przeprowadza dana szkoła w wybra-
nym terminie do 2 kwietnia. Listę 
6 reprezentantów w trzech kategoriach 
wiekowych należy przekazać organiza-
torom do 7 kwietnia. Drugi, finałowy 

i zaśpiewali „Suitę kaszubską”. Przy 
akompaniamencie akordeonu dzieci 
nauczyły się gwarowej przyśpiew-
ki. Twórcy ludowi z Kadzidła na 
Kurpiach — Czesława Kaczyńska 
i Beata Głowacka — poprowadziły lek-
cje, na których opowiedziały o kulturze 
kurpiowskiej i wykonały z uczniami 
kilka  rękodzieł. W trakcie spotkań 

i występów na kiermaszu zorganizo-
wanym w holu szkoły przez cały dzień 
sprzedawane były kurpiowskie palmy, 
pisanki, karty świąteczne, wypieki 
z ciasta chlebowego oraz hafty.  

                                  K.D.

Dzieci chętnie uczą się nowych robótek

etap zostanie przeprowadzony 20 kwie-
tnia o godz. 10.00 w Społecznej 
Szkole Podstawowej. Celem konkursu 
jest rozbudzanie potrzeby starannego 
i poprawnego pisania, wyrabianie 
nawyku stosowania reguł ortograficz-
nych oraz integracja uczniów ciecha-
nowskich szkół. Zwycięzca otrzyma 
tytuł Mistrza ortografii. Najlepsza 
szkoła zostanie nagrodzona pucharem. 
Patronat nad konkursem objęła Gazeta 
Samorządu Miasta Ciechanów.

red.

Eko-szkoła
oraz ponownego wykorzystania surow-
ców wtórnych.

Aby prowadzić na terenie szkoły 
segregację odpadów należało zdobyć 
fundusze na zakup solidnych pojem-
ników. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie pozytywnie rozpatrzył 
wniosek dyrektora szkoły Dariusza 
Mosakowskiego dotyczący dofinanso-
wania zakupu pojemników. Ustawiono 
je na wszystkich kondygnacjach szko-
ły. Wychowawcy klas otrzymali kasetę 
wideo i pomoce dydaktyczne z Urzędu 
Miasta Ciechanów i przeprowadzili 
w każdej klasie począwszy od zero-
wych a na szóstych kończąc, zajęcia 
poświęcone segregacji odpadów. 
W SP Nr 3 każde dziecko jest zain-
teresowane prowadzeniem segrega-
cji. Zakupione pojemniki pozwalają 
segregować plastik, makulaturę, szkło
i odpady spożywcze. Na terenie 
przyszkolnym ustawiono duże pojem-
niki dostarczone przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta 
zbierające posegregowane odpady. 

red.

Edukacja ekologiczna to sposób 
na poprawienie jakości naszego życia 
i życia przyszłych pokoleń. Wszyscy 
chcemy żyć w lepszym czyściejszym 
środowisku. Nauczycielka przyrody,  
Ewa Gronowska wraz z  wicedy-
rektor Anastazją Szmit opracowały 
„Program edukacji ekologicznej ze 
szczególnym uwypukleniem problemu 
segregacji odpadów”. Program ten 
ma za zadanie obudzić świadomość 
ekologiczną wśród dzieci SP Nr 3 w 
Ciechanowie. Nauczyciele przyrody 
postanowili nauczać dzieci podstaw 
zrównoważonego rozwoju, wszczepiać 
potrzebę przestrzegania postaw eko-
logicznych i kształtowania nawyków 
kultury ekologicznej. Jest coraz mniej 
czasu, aby przekonać młodych ludzi do 
stylu życia, który pozwoli przyszłym 
poko-leniom żyć w warunkach natu-
ralnych co najmniej nie gorszych niż 
dzisiejsze.

Ważnym wycinkiem ekologii jest 
selektywna zbiórka odpadów i recy-
kling. Dzieci w SP Nr 3 zdobywają 
i pogłębiają informacje dotyczące 
segregacji odpadów, ich przetwarzania 

Wiosna nie tylko dlatego jest obrazem 
młodości,
że wszystko kwitnie w pełnej krasie,
ale i dlatego, że jest czasem nadziei.

Artur Schopenhauer

19 marca, trochę wcześniej niż 
w całym kraju, do Gimnazjum Nr 1
w Ciechanowie zawitała wiosna. 
Cieplejszy powiał wiatr! Zapachniało 
radością, zabawą, odrodzeniem życia. 
Uczniowie, pod kierunkiem Ewy 
Cybulskiej i Bożeny Kraśniewskiej, 
przygotowali program zatytułowany 
„BAR bez ogrodzenia”. Jak na taki 
program przystało, było dużo śmiechu, 
tańca, śpiewu. Ciekawe układy tanecz-
ne opracowały ze swoimi uczennicami 
nauczycielki wychowania fizycznego: 
Renata Burkacka, Maria Gromek-Iskra 
i Małgorzata Kaliszewska. 

Projekt scenariusza napisały 
uczennice klasy II f. Rozpoczęło się 
poważnie — od muzyki Vivaldiego i 
spotkania z Wiosną. Przerywnikami, 
w prezentacji kolejnych uczestników 
„BAR-u”, były konkursy, np. na naj-
lepsze wykonanie piosenki, czy też 
quiz audio-tele. Nie zabrakło także 
turnieju dla nauczycieli pod hasłem: 
„Awantura o... pytanie”. A pytania były 

naprawdę trudne! Pedagodzy musieli 
wiedzieć, co to jest deskorolka, ile 
pasków mają adidasy, którą porą roku 
jest wiosna. Tradycyjnie program 
zakończył konkurs na najciekawsze 
przebranie. Nagrodę dla zwycięzcy 
ufundował dyrektor szkoły. Puentą był 
taniec cygański w wykonaniu dziew-
cząt z II f i zaproszenie do wiosennej 
wędrówki. 

Po co to wszystko? Głównie po 
to, by pierwszy dzień wiosny nie był 
dniem wagarowicza. W Gimnazjum 
Nr 1, od początku istnienia tej pla-
cówki, pierwszego dnia wiosny nie ma 
lekcji. Tego dnia odbywają się zajęcia 
z wychowawcami. Uczniowie, pod 
kierunkiem nauczycieli, przygotowują 
wiosenne spotkanie na sali gimna-
stycznej. To czas zabawy, to także 
możliwość lepszego poznania się, którą 
wykorzystują zarówno nauczyciele jak 
i uczniowie. Nie jest to bynajmniej 
dzień stracony. Szkoła ma nie tylko 
uczyć, ale i wychowywać. Taki pomysł 
na pierwszy dzień wiosny zrodził się z 
marzeń, aby znaleźć sposób na radosną 
i bezpieczną zabawę. Przecież „wiosna 
(...) jest obrazem młodości”, a szczęśli-
wa młodość jest uśmiechnięta.
  Jarosław Krauze

W JEDYNCE już wiosna!
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Magiczny Klub

Nowe zasady, 
nowe „prawko” 

Już wiosną kursy na prawo jazdy będą dwa razy dłuższe, wzrosną więc ich 
ceny. Ci, którzy chcą się załapać na stare zasady szkolenia mają niewiele czasu. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 roku wprowadza 
szereg istotnych zmian w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców, które 
będą obowiązywały od 1 kwietnia 2004 r. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie 
podaje te najistotniejsze: minimalny czas kursu prawa jazdy kategorii A, A1, B, 
B1 oraz T zostaje wydłużony do 30 godzin teorii, nowa liczba godzin dla zajęć 
praktycznych nie może być mniejsza niż 20 dla kategorii A, A1 oraz 30 dla katego-
rii B i B1. Wprowadzono także zajęcia praktyczne poza obszarem zabudowanym 
lub na drogach o dopuszczalnej prędkości poruszania się powyżej 70 km/h. Po 
zakończeniu kursu prowadzący szkolenie instruktor będzie miał obowiązek prze-
prowadzić egzamin wewnętrzny. Inaczej też będzie wyglądała nowa karta zajęć 
przeprowadzanych na kursie.

Trwa ogólnopolska wymiana dokumentów prawa jazdy. Obowiązują już nowe, 
plastikowe karty prawa jazdy. Do końca tego roku tracą ważność te wydane przed 
30.04.1993  r. Wszyscy, którzy się nim posługują, muszą je wymienić do 31 grud-
nia br.

Nowe prawo jazdy wykonane jest z plastiku i ma takie same wymiary jak karta 
kredytowa. Oprócz zdjęcia są na nim dane właściciela (imię, nazwisko, adres, datę 
urodzenia oraz rok wydania upoważnienia). Przed sfałszowaniem chroni je 15 
zabezpieczeń,  np. fotografia umieszczona jest w taki sposób, że każda próba wyję-
cia jej spod folii z  hologramami kończy się dewastacją samej fotografii oraz nieod-
wracalnym zniszczeniem folii  ochronnej. Nowe prawo jazdy wydawane jest każ-
demu świeżo upieczonemu kierowcy,  natomiast każdy posiadacz dwukartkowego 
dowodu zobowiązany jest do wymiany starego na nowe w określonym terminie. 
W Ciechanowie chętni mogą się zgłaszać do Wydziału  Komunikacji i Transportu 
mieszczącego się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17.  Stycznia 7 
(tel. 672 25 20 lub 673 59 76). Aby otrzymać nowe prawo jazdy, należy przynieść  
zdjęcie, ksero starego prawa jazdy i przede wszystkim wnieść opłatę około 80 zł. 
Na dokument czeka się mniej więcej tydzień.

Jeśli nie wymienimy swojego prawa jazdy w przewidzianym terminie, grozić 
nam będzie grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów.

Dominika Żagiel

Ciechanowscy sportowcy trenujący 
sztukę walki Taekwon-do zaczęli odno-
sić sukcesy na skalę kraju. Zawodnicy 
z LKS Matsogi pokazali mistrzowską 
klasę w Pucharze Polski w Taekwon-do 
ITF, który rozegrano w Nowym Dworze 

Mazowieckim w dniach 5–7 marca. Do 
sportowej walki stanęło 320 zawodników 
i zawodniczek z 46 klubów zrzeszonych 
w Polskim Związku Taekwond-do. Barw 
Ciechanowa bronili seniorzy: Piotr 
Szwejkowski (kat. wag. 63 kg), Paweł 
Szwejkowski (kat. wag. 63 kg), Łukasz 
Bieńkowski (kat. wag. 80 kg) oraz junio-
rzy: Kamil Falęcki (kat. wag. powyżej 
70 kg), Maciej Kowalski (kat. wag. do 
70 kg), Agnieszka Kijewska (kat. wag. 

Bolesław Kuźmiński-Leśniowski, 
maturzysta I LO im. Z Krasińskiego 
z 1938 r., oficer artylerii I Dyw. 
Grenadierów Br. Ducha, pilot 
663 DSA w II Korpusie WP gen. 
W. Andersa, podpułkownik w stanie 
spoczynku, wybitny ciechanowianin, 
nie żyje.

Wiadomość o tej nagłej śmierci 
21 lutego w Birmingham w Anglii, 
zaskoczyła licznych przyjaciół i zna-
jomych. Jego długie i aktywne 
życie przepełnione było miłością do 
ludzi, do ojczyzny, do Ciechanowa. 
Dawał temu wyraz uczestnicząc 
w zjazdach koleżeńskich Liceum im. 
Z. Krasińskiego, przekazując osobiste 
pamiątki wojenne i darowizny m.in. do 
Sali Tradycji I Ciechanowskiego Pólku 
Artylerii, do Muzeum Okręgowego 
i ciechanowskiego szpitala.

3 marca w Birmingham miała miej-
sce pierwsza część pogrzebu zakończo-
na kremacją. Część druga odbyła się 
13 marca w Ciechanowie. Urna 
z prochami, przywieziona przez żonę
Irenę i syna Juliana, została wystawio-
na w kościele św. Piotra. Mszę świętą 
celebrował ks. Dziekan Eugeniusz Gra-
czyk i ks. kapelan por. Marek Wojnow-
ski. Po pożegnaniach prochy zmar-
łego, w asyście kompanii honorowej
1 Ciech. p.a. oraz pocztów sztanda-
rowych Ciechanowskiego Obwodu
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, Zarządu Okręgowego Związ-
ku Kombatantów RP, Byłych Więźniów
 Politycznych oraz I Liceum Ogólno-

kształcącego im. Z. Krasińskiego 
w Ciechanowie, przewiezione zostały 
do grobu rodzinnego na Cmentarzu 
Komunalnym. Zmarłego w imieniu 
dowódcy i żołnierzy 1 Ciech. p.a. 
porzegnał mjr. J. Hołoszkiewicz, 
a w imieniu Weteranów Armii 
„Modlin” z 1939 r. — płk. rez. 
J. Pawlak. Uroczystość zakończyła  
salwa honorowa.

   
Andrzej Piotrowski

 

Wspomnienie 
o Bolesławie Kuźmińskim

Przy Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie działa 
„Magiczny Klub”, w którym na comie-
sięcznych spotkaniach miłośnicy poezji 
mogą posłuchać wierszy i zaprezen-
tować własną twórczość. Inicjatorami 
tej działalności są dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Anna Suchodolska i redaktor 
Tygodnika Ciechanowskiego Stefan 
Żagiel.

 W spotkaniach z poezją uczestniczą 
nie tylko dzieci i młodzież — przy-
szli poeci, ale też twórcy z dużym 
dorobkiem literackim oraz pedagodzy, 
opiekunowie kół poetyckich, działa-
jących w szkołach ciechanowskich 
i z Kołaczkowa.

Łączą nas serca, przyjazne słowa. 
Łączy nas Muza Erato i Wszechświat

Nieustannie doświadczamy nowych 
wyzwań

Z głębin wyobraźni od nowa zapala-
my lampki i słowa

Może ten blask pozwoli oderwać się 
od codzienności, zaczaruje ścieżki dróg 
po których stąpamy, 

Byśmy mogli być szczęśliwi i dawali 
ludziom radość.

Stałych bywalców przyciąga ser-
deczna atmosfera i możliwość pozna-
nia twórczości polskich i zagranicz-

nych poetów, wybitnych i tych mniej 
znanych. Takie wieczory z poezją to 
dobry przykład pracy biblioteki, która 
pobudza miłość do książek i zainte-
resowanie literaturą piękną. 11 marca 
miało miejsce pierwsze w tym roku 
spotkanie. Następne będą się odbywać 
w  każdy drugi czwartek miesiąca 
o godz. 16.30 w siedzibie biblioteki 
przy ul. Kicińskiego 21/23.

        Zenona Cieślak-Szymanik

W ciszy książek toczą się rozmowy o poezji...

powyżej 60 kg), Ilona Śmiecińska (kat. 
wag. do 53 kg) i Wioleta Kijewska 
w konkurencji układów formalnych. 
Zwycięzcy poszczególnych konku-
rencji otrzymali kwalifikację do Kadry 
Narodowej Seniorów i Juniorów. 

Zagwarantował ją sobie 
Kamil Falęcki, który, 
bardzo dobrze wypadł 
w konkurencji tech-
nik specjalnych, gdzie 
zdobył srebrny medal. 
Kamil będzie reprezen-
tował polskich juniorów 
na międzynarodowym 
Turnieju Viking Cup 
w Szwecji, ma też 
szansę powalczyć na 
Mistrzostwach Europy 
w Tampere w Finlandii. 
Ilonie Omiecińskiej  
w sięgnięciu po złoto 
przeszkodziła jedynie 
utytułowana Małgorzata 
Kosim z Lotosu Jabłonna, 
z którą przegrała walkę 
finałową. Również sreb-

rnym medalem musiała zadowolić 
się Agnieszka Kijewska, ulegając 
w finale Antoninie Falandysz z Taekwon 
Mokotów Warszawa. Podsumowując 
start LKS Matsogi Ciechanów 
w Pucharze Polski w Nowym Dworze 
Mazowieckim muszę podkreślić dużą 
wolę walki zawodników  — chwalił 
swoich podopiecznych trener Michał 
Korzybski.

Dominika Żagiel 

Matsogi znaczy walka

LKS Matsogi Ciechanów z IX Olimpiady Młodzieży 
w Kielcach. U dołu: Prezes Polskiego Związku TKD Tadeusz 
Łoboda i trener Michał Korzybski 



Cytat miesiąca

Radni dyskutują o roli kultury w promowaniu Ciechanowa. Padają uwagi 
o mizerii finansowej placówek kulturalnych. 
Adam Stępkowski: Silna kultura to silna gospodarka. Nasza kultura jest niedo-
szacowana. Nie można stawiać jej na jednej szali z drogami i chodnikami.
Stanisław Kęsik, radny i zarazem dyrektor Centrum Kultury i Sztuki: Gdyby 
słowa mogły zamienić się w złotówki, to chciałbym, żeby radny Stępkowski 
mówił jeszcze długo ...

Ostatni tydzień lutego upłynął 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Zygmunta Krasińskiego w odświętnej
atmosferze. W tych dniach szko-
ła obchodziła „Tydzień Patro-
na”. Zaczął się on od lekcji biblio-
tecznej popro-
w a d z o n e j
w Powiatowej 
Bibliotece Publi-
cznej. Równo-
legle miało miej-
sce otwarcie wy-
stawy książek
poety oraz publi-
kacji mu poświę-
conych. Następne 
dni przyniosły 
kolejne atrakcje. 
Wśród nich: spo-
tkanie młodzieży 
z Januszem Kró-
likiem — dyrek-
torem Muzeum 
Romantyzmu i le-
kcje muzealne 
w Muzeum Szla-
chty Mazowiec-
kiej. Delegacja klasy sztandarowej 
złożyła kwiaty w podziemiach kościo-
ła w Opinogorze, gdzie znajduje się 
grobowiec poety. Obchodom towa-
rzyszył również konkurs dotyczący 
jego życia i twórczości oraz konkurs 
na aforyzm i fraszkę o „Krasiniaku”. 
Uroczystości uwieńczyła akademia 
zatytułowana „Miłość romantycz-

Irena Kwiatkowska to legenda 
polskiej sceny teatralnej. Zapisała się 
w świadomości kilku pokoleń. Od prze-
szło 67 lat występuje w teatrze, w radiu 

i na ekranach kin. Najbardziej kojarzo-
na jest z Kabaretem Starszych Panów 
i filmami takimi jak „Wojna domo-
wa” czy „Czterdziestolatek”. Z całym 
bogactwem doświadczeń estradowych, 
28 lutego aktorka zawitała do Centrum 
Kultury i Sztuki, gdzie w ramach 
Ciechanowskiej Sceny Kabaretowej 

Pora zdjąć ciężkie okrycia, otrzą-
snąć się z zimowego przygnębienia, 
życzliwszym okiem spojrzeć na ludzi. 
Pachnie wilgotna ziemia. W kwiaciar-
niach żółto od krokusów, tulipanów 
i narcyzów. Zaczynamy porządkować 
ogrody, siać rzeżuchę na świąteczne 
stoły. Jak co roku przeganiamy zimę, 

wrzucając do wody kolorowe marzan-
ny. Symbolicznie odcinamy się od 
zimna i szarości krótkich dni. Od dziś 
cieszymy się ciepłym wiatrem, słoń-
cem, wypatrujemy pierwszych kwia-
tów. Może się nawet zakochamy ...
    
   E.B.

Trzeci dzień odwilży

spojrzałem przez okno
dziś rano
w zwyczajny dzień
trzeci dzień odwilży

Bałwan stał jeszcze
lekko pochylony
nie miał czapki
stracił nos oczy usta
i kawałek głowy

nie zobaczy zielonej trawy
nie poczuje zapachu ziemi
nie usłyszy dźwięku kropli
spadającej z sopla
w bezdenną czeluść kałuży
gdzie zmysły jego pogrzebane
marchewka i kawałki węgla

ciekawe czy był jeszcze Bałwanem
kiedy na niego patrzyłem
czy już tylko kupką śniegu

  Dariusz Węcławski
styczeń 2004

zu każda obrazuje co innego. Każda też 
posiada swoją tajemnicę. Suma kropek 
nadaje im symboliczne i celowo nie 
dopowiedziane treści. Można je zgłę-
biać do końca marca.  
  

  K.D.

Litania to modlitwa o charakterze 
błagalnej pieśni. Pod takim właśnie 
tytułem 12 marca w Galerii „C” otwarta 
została nowa wystawa. Autorem zapre-
zentowanych na niej prac jest Stanisław 
Słonina — wykładowca Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, lau-
reat  wielu prestiżowych nagród (na 
zdjęciu). Artysta od kilkudziesięciu 
lat uprawia rzeźbę, medalierstwo 
i rysunek. Jest także twórcą pomników 
i monumentów. Jego plastyczne kom-
pozycje znajdują się w zbiorach muze-
alnych oraz kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą. 

Czarno-białe grafiki sprowadzo-
ne do Ciechanowa stanowią cykl 
powracających jak echo wersetów 
Litanii Loretańskiej. „Domie złoty”, 
„Uzdrowienie chorych”, „Wspomożenie 
wiernych”... Ich motywem artystycz-
nym jest grafitowy wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Wszystkie 
kompozycje na pozór są takie same. 
Dopiero po uważniejszym przypa-
trzeniu się im widać różnice. Mimo 
oszczędnych i prostych środków wyra-

Prośba o zmiłowanie

 Święto wiosny

Czy to jest przyjaźń, 
czy to jest kochanie

na”. Przygotowały ją polonistki Izabela 
Szczyglak i Magdalena Kołakowska. 
Zaprezentowany przez uczniów mon-
taż słowno-muzyczny pomyślany był 
jako pasmo zmieniającego się uczucia. 
Od flirtu poprzez dojrzałe uniesienie 

i obłęd, w ostatniej fazie kochanką staje 
się ojczyzna. Wszystko to oparte zosta-
ło na wierszach wieszczów. Akademia 
miała charakter inscenizacji, gdzie obok 
deklamacji i piosenek nie zapomniano 
o scenografii czy kostiumach. 

Katarzyna Dąbrowska

Maszerują chłopcy, maszerują...

Śmiech przez łzy
zaprezentowała ponad godzinny program 
satyryczny. Wśród dowcipnych skeczy 
i piosenek nie zabrakło starych nume-
rów, chociażby takich jak „Wygrany 

stawia” czy „Ptasie 
radio”.  Starszej Pani
towarzyszyli młodzi
wykonawcy: Dorota
Marczyk i Janusz
Szrom. Akompanio-
wał Czesław Majew-
ski — dobrze znany 
z Kabaretu Olgi Li-
pińskiej oraz z tele-
turnieju „Grające 
fortepiany”. W takiej 
obsadzie sobotni wie-
czór musiał być du-
żym przeżyciem. 
W końcu nieczęsto 
ogląda się u nas arty-
stów tej miary. Ciągle
wspaniała i charyz-
matyczna Irena Kwiat-

kowska bawiła i olśniewała na przemian. 
Wszystkie jej wejścia na scenę publicz-
ność przyjmowała brawami. Pożegnanie 
też było specjalne. Skończyło się owa-
cjami na stojąco.

        Katarzyna Dąbrowska

Jak co roku, na deskach sceny 
Centrum Kultury i Sztuki gościnnie 
wystąpił Reprezentacyjny Zespół Arty-
styczny Wojska Polskiego z Warszawy. 
Tworzą go sekcje śpiewaków, chóru 
męskiego, tancerzy, baletu oraz orkiestra 
składająca się z muzyków symfonicz-
nych, rozrywkowych i kameralistów. 
W sumie ponad stu artystów — wszy-

scy pracownicy wojska. W ciągu ponad 
półwiecza działalności zespół obejrzało 
kilkanaście milionów widzów w kraju 
i na świecie. Do Ciechanowa dotarł 
na zaproszenie Klubu Garnizonowego 
działającego przy Jednostce Wojskowej. 
Zaprezentowana u nas biesiada była 
humorystycznie pokazaną historią 
poborowego. Sekwencje dialogowe 

przeplatały się z popi-
sami estradowymi. 
Wszystko w barwnej 
oprawie inscenizacyj-
nej i muzycznej. Autor 
scenariusza i reżyser 
widowiska — ppłk 
Stanisław Sukalski 
— dyrygował liczną 
orkiestrą, która z  tru-
dem pomieściła się 
w przejściu między 
proscenium a pierw-
szym rzędem wypeł-
nionej publicznością 
sali widowiskowej. 

K.D.

Mimo sędziwego wieku I. Kwiatkowska jest w świetnej formie

Z piosenką w mundurze

Te marzanny zostały zatopione w Łydyni 
i popłynęły już w nieznane

Romantyczną atmosferę podkreśliła oprawa sceniczna




