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Święto pracowników 
oświaty 

W  zasięgu  kamer

www.um.ciechanow.plwww.um.ciechanow.pl

Parkujesz w niedozwolonym miej-
scu? Niszczysz ławki i znaki drogo-
we? Bazgrzesz po ścianach? Pijesz 
w miejscu publicznym? Nie będziesz 
tego robił bezkarnie. Prawie całe 
centrum miasta, część Aleksandrówki 
i dzielnicy Bloki widać jak na dłoni na 
ekranach w centrum monitoringu na 
Komendzie Powiatowej Policji. Teraz 
wychodząc z zasięgu jednej kamery, 
wchodzisz w pole widzenia następnej. 

8 października Urząd Miasta 
oficjalnie przekazał w użytkowanie 
policji kolejnych 6 kolorowych (typu 
dzień/noc) szybkoobrotowych kamer 
z 18-krotnym przybliżeniem. Włączono 
je w system, który liczy już 10 kamer. 
Przez całą dobę obsługuje je na zmianę 
4. specjalnie przeszkolonych pracow-
ników. Każdy z nich posiada certyfikat 
dopuszczenia do tajemnicy służbo-
wej. To ewenement na Mazowszu 
i rzadkość w skali kraju, żeby Urząd 
Miasta pokrywał koszty wynagro-
dzenia pracowników, którzy zajmują 
się wyłącznie obserwacją monitorów 
— mówi Marek Wrzochalski z firmy, 
instalującej system. — Z reguły robią 
to policjanci w czasie dyżurów, ale
                          dokończenie na str. 3

14 października, w Dniu Edukacji 
Narodowej, w Szkole Podstawowej 
Nr 7 uroczyście obchodzono świę-
to pracowników oświaty. Waldemar 
Wardziński wręczył nagrody prezy-
denta,  które zaopiniowała komisja 
w składzie: Eugeniusz Sadowski 

O ciechanowskiej 
nekropolii

„Nekropolie Ciechanowa” to naj-
nowsza publikacja Edwarda Lewan-
dowskiego, ukazująca się w przeddzień 
Święta Zmarłych. Promocja książki 
odbędzie się 30 października o godz. 
14.00 w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Sztuki. Autor szczegółowo 
opisuje w niej dzieje cmentarza para-
fialnego przy ul. Płońskiej. Monografia 
obejmuje również historię kilkuset 
rodzin, których prochy dawno spoczęły 
w grobach. Fragmenty książki publiku-
jemy na łamach naszej gazety.

czytaj str. 8

Era techno i hip-hopu to czas ćpa-
nia, bo tego mnóstwa bitów nie sposób 
znieść bez „kreseczki”. Wyznanie 
narkomana? Wprost przeciwnie. Tak 
Artur Amenda, charyzmatyczny lider 
i prezes Stowarzyszenia „Arka Noego” 
mówił o problemie „brania” podczas 
5-dniowej kampanii antynarkotyko-
wej. Kilku członków „Arki” przyje-
chało z Ostrowa Wielkopolskiego do 
Ciechanowa na zaproszenie miejskiego 
Biura ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Szokującą prawdę 
o uzależnieniu naszej młodzieży 
poznali w czasie spotkań z 3000 
uczniów szkół średnich. Diagnozę 
skali problemu przedstawili 20 paź-
dziernika, podczas posiedzenia Ko-
misji Spraw Obywatelskich i Spraw 
Społecznych Rady Miasta. W połowie 
listopada zostanie zarejestrowany 
ciechanowski oddział Stowarzyszenia. 
Zrobimy wszystko, żeby jak najszybciej 
powstało Centrum Przeciwdziałania 
Narkomanii, — obiecał prezydent  
W. Wardziński nieukrywając wrażenia, 
jakie zrobiło na nim wystąpienie Artura 
Amendy i lektura dziesiątków anoni-
mowych ankiet, wypełnionych przez 
ciechanowskich nastolatków.

E.B.

Więcej na str. 3

Ocalenie na 
„Arce Noego” 

— zastępca Prezydenta Miasta, Marek 
Mosakowski — członek Komisji 
Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miasta, 
Cezary Chodkowski — dyrektor 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
Jadwiga Pajewska — przewodnicząca  
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
i Zbigniew Baranowski — przedstawi-
ciel NSZZ „Solidarnoąść”.

 
                          dokończenie na str. 8

Jolana Niesłuchowska (po prawej) i Irena Licjago odbierają nagrody z rąk W. Wardzińskiego 
i E. Sadowskiego

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz i komendant ciechanowskiej Policji Mirosław Polakowski 
obserwują pracę kamer

`
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Spotkanie biblioteczne
Wrześniowe spotkanie w Czytelni Naukowej PBP z cyklu Z bibliotecznej 

półki” poświęcone zostało Bolesławowi Biegasowi — rzeźbiarzowi i malarzowi 
związanemu niegdyś z Ciechanowem. Prelekcję na temat życia i twórczości artysty  
wygłosiła regionalistka i polonistka Maria Barwińska-Zduńczyk.

Uczniowie SP Nr 5 z wizytą w TVP
Grupa uczniów SP Nr 5 została zaproszona do udziału w nagraniu telewizyjnej 

„Szansy na sukces”. Gwiazdą programu była Reni Jusis. Młodzież zobaczyła „na 
żywo” pracę charakteryzatorów, inspicjentów oraz operatorów kamer, świateł 
i dźwięku. Największe wrażenie zrobił na nich prowadzący Wojciech Mann — jak 
zwykle wesoły, dowcipny, czasami sarkastyczny, w przerwach nagraniowych 
milczący i niedostępny. Nagranie programu trwało ponad dwie godziny. Była to 
ciekawa lekcja, podczas której uczniowie poznali pracę osób zatrudnionych w tak 
magicznej i tajemniczej instytucji, jaką jest telewizja.

Wizyta w Chmielnickim
Z okazji obchodów Dni Miasta do Chmielnickiego na Ukrainę pojechała 

delegacja radnych w składzie: Janusz Czaplicki, Zdzisław Dąbrowski,  Stanisław 

Kęsik i Sławomir Walczak. W wyjeździe uczestniczył też Marek Zalewski, 
który w tamtejszej galerii otworzył  wystawę swoich rzeźb. Pobyt przedsta-
wicieli w dniach 24–26 września zbiegł się z Rokiem Polskim na Ukrainie. 
Do Chmielnickiego przybyły też delegacje z zaprzyjaźnionej Mołdawii, 
Hiszpanii i Rosji. Obok oficjalnych spotkań goście wzięli udział w koncertach 
i wernisażach.

Konsekracja kościoła św. Franciszka 
25 września biskup płocki Stanisław Wielgus dokonał konsekracji kościoła 

w Parafii św. Franciszka z Asyżu. Na to podniosłe wydarzenie licznie przybyli 
parafianie, goście, władze miasta i powiatu. Wydarzenie uświetnił występ chóru 
Sine Nomine i orkiestry dętej. Budowa kościoła trwała 11 lat (od 1993 r.). 
Podczas homilii biskup podziękował parafianom, którzy nie szczędzili wysiłku 
i pieniędzy na budowę swojej świątyni. Jego ekscelencja dekretem biskupim, na 
prośbę proboszcza ks. kanonika Jana Dzieniszewskiego, nadał kościołowi tytuł 
Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Święto Hubertusa
2 października Ciechanowski Klub Jeździecki jak co roku obchodził Święto 

Hubertusa — patrona myśliwych i jeźdźców. Tego dnia w ciechanowskiej Panderozie 
stawiło się 18 jeźdźców na koniach. Przybyli goście mieli do dyspozycji wozy i 
bryczki. Orszak wyruszył w okoliczne lasy. Pod Kanigówkiem rozegrany został 
wyścig konny. Po przerwie na grochówkę i pieczoną kiełbasę wszyscy powrócili 
do Panderozy, gdzie odbyła się gonitwa za lisem (na zdjęciu). „Lisem” był jeden 
z jeźdźców – Witold Brodewicz, (prezes CKJ), z przyczepioną do ramienia 
lisią kitą. Tomasz Ślesicki, który pierwszy ją zerwał, został królem polowania. 
Miłośnicy jazdy konnej świętowali do późnej nocy. Do śpiewu i tańca przygrywała 
im kapela pod kierunkiem Jerzego Szpojankowskiego. W Święcie Hubertusa wziął 
udział zastępca prezydenta Eugeniusz Sadowski.   

Inauguracja roku akademickiego 
Uczelnie rozpoczęły nowy rok akademicki 2004/2005. W Wyższej Szkole 

Humanistycznej naukę podjęło 2820. studentów, w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej — około 1500, w Wyższej Szkole Biznesu i Zarządzania — około 
200. Na WSH zostały otwarte dwa nowe kierunki — socjologia oraz turystyka 
i rekreacja.

105 lat Banku Spółdzielczego 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie jest jednym z najstarszych banków spół-

dzielczych w Polsce. Swoją działalność rozpoczął w 1899 roku jako Towarzystwo 
Wzajemnego Kredytu. Świadczył usługi dla klientów z powiatu ciechanowskiego, 
mławskiego i przasnyskiego. Towarzystwo i patrycjat miejski założyli ziemianie 
z okolicznych powiatów. Ponieważ uboższe warstwy społeczeństwa nie miały do 
niego dostępu, zorganizowały się samodzielnie i w 1903 r. powstało w Ciechanowie 
Towarzystwo Drobnego Kredytu, dla obsługi włościan, drobnych rzemieślników 
i najuboższej ludności. Oba towarzystwa przetrwały do I wojny światowej. 
W 1923 r. z połączenia instytucji powstał Bank Spółdzielczy, który w październiku 
uroczyście obchodził 105 lat istnienia.

Wschód-Zachód
Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód prowadzi na Północnym Mazowszu 

działania , których celem jest mobilizacja sił i środków na umożliwienie powrotu 
do kraju polskim rodzinom z terenu byłego Związku Radzieckiego. Organizacja 
pomaga naszym rodakom ze wschodu w odwiedzeniu Polski, osoby samotne 
i schorowane stara się umieszczać w domach spokojnej starości. Stowarzyszenie 
zwróciło się do Rady Miasta oraz do prezydenta Waldemara Wardzińskiego z proś-
bą o pomoc w osiedlaniu na terenie Ciechanowa polonusów ze wschodu. Prezes 
Zarządu tej organizacji — Teresa Chlebińska — zasugerowała, aby co roku jedna 
rodzina mogła zamieszkać w Ciechanowie. Stowarzyszenie skierowało podobną 
propozycję do wszystkich gmin powiatu płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego, 
płońskiego, żuromińskiego, ciechanowskiego, mławskiego i przasnyskiego. 

Rocznica śmierci ks. Popiełuszki
19 października, w 20. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, 

zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, w kościele farnym 
odbyła się uroczysta msza święta.

Wizyta w Haldensleben
W dniach 9 – 11 października na zaproszenie burmistrza naszego miasta 

partnerskiego z Niemiec ciechanowscy samorządowcy: Waldemar Wardziński, 
Eugeniusz Sadowski, Andrzej Czyżewski, Marek Skwarski, Ryszar Sobotko 
i Marek Mosakowski przebywali w Haldensleben. Delegacja rozmawiała o zada-

niach, jakie wypełniają obydwa samorządy — inwestycjach, oświacie oraz kwe-
stiach budżetowych. Nakłady na oświatę w Handelsleben stanowią 2,7%-3% całe-
go budżetu, u nas 45%. Tamtejszy samorząd odpowiada tylko za utrzymanie bazy 
oświatowej, wynagrodzenia pedagogów finansuje w całości państwo. Nakłady 
inwestycyjne Haldensleben przekraczają 30% budżetu. Niemcy dużo inwestują 
w infrastrukturę drogową, ale to mieszkańcy ponoszą od 40 do 61% całości kosz-
tów nawierzchni i chodników na lokalnych ulicach. Delegacja zwiedziła m.in. hutę 
szkła, największy zakład produkcyjny naszego partnera, w pełni zautomatyzowa-
ny, zatrudniający 250 ludzi.

RUP do likwidacji?
Prezydent Miasta Ciechanów wystosował pismo do Tadeusza Bartkowiaka, 

dyrektora generalnego Poczty Polskiej, wyrażające daleko idące zaniepokojenie 
z powodu zamiaru likwidacji Rejonowego Urzędu Poczty w Ciechanowie. 
Zdaniem Waldemara Wardzińskiego to instytucja o wieloletniej tradycji, świadczą-
ca usługi na bardzo wysokim poziomie, dająca zatrudnienie wielu mieszkańcom 
miasta, osiągająca dobre wyniki ekonomiczne. Zamiar likwidacji placówki wydaje 
się niezrozumiały i krzywdzący dla wielu pracujących tam ludzi. Jeżeli istnieją 
problemy, w rozwiązaniu których mógłbym pomóc, a tym samym ocalić byt RUP 
w Ciechanowie — gotów jestem do podjęcia stosownych rozmów — napisał prezy-
dent. 25 października W. Wardziński wziął udział w spotkaniu ze związkowcami 
z „Solidarności”, poświęconym kłopotom ciechanowskich pocztowców.

Sprostowanie

W artykule z cyklu „Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca” — Ludowy Zespół 
Artystyczny „Ciechanów”, opublikowanym w numerze 8/150 z września 2004 r., 
w sposób niezamierzony dopuściliśmy się dwóch nieścisłości. Pierwsza doty-
czyła osoby Leonarda Sobieraja, który został dyrektorem WDK-u w 1990 r., 
a nie wcześniej, jak sugeruje autorka tekstu. Napisaliśmy też, że szeregi LZA 
zasilili uczniowie szkół średnich i kapela — obecnie to kapela pod kierunkiem 
Jerzego Szpojankowskiego. Natomiast od 1986 r. do 1993 r. LZA współtworzyła 
kapela prowadzona przez Stanisława Kujawę. Przepraszamy. 
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dokończenie ze str. 1

to mniej skuteczne, bo mają wtedy 
jeszcze inne zadania. Dzięki tak sta-
łemu nadzorowi ciechanowska poli-
cja notuje kolejne sukcesy. Kamery 
pomogły zatrzymać sprawców m.in. 
włamania do sklepu przy ul. Witosa, 
napadu na ul. Ściegiennego, oszustów 
posługujących się fałszywymi pie-
niędzmi, były świadkiem wypadków 
drogowych — wylicza komendant 
Mirosław Polakowski. Widać też 
inne zmiany. Ławki na skwerach przy 
placu Kościuszki i pod pomnikiem 

św. Piotra przestali okupować pijacy 
— teraz odpoczywają tam starsi ludzie. 
Ocalały kwiaty na miejskich rabatkach. 
Z zasięgu kamer zniknęły niebezpiecz-
ne wyścigi samochodowe. 

Oprócz kamer miasto kupiło 
wysokiej jakości rejestrator cyfrowy. 
Teraz każde wykroczenie można udo-
kumentować przed sądem. Zdjęcia 
drukuje się z rejestratora (zapis cyfro-
wy), magnetowidu (zapis analogowy 
z jakością SVHS) lub bezpośrednio 
z kamery. Wydruk można zrobić nawet 
po miesiącu — tak długo archiwizuje 
się materiały. Cyfrowe zbliżenie jest 
tak dobrej jakości, że widać dokładnie 
rysy twarzy czy numery rejestracyjne. 
Komendant Polakowski uprzedza, że 
wkrótce kierowcy, którzy nie zapinają 
pasów w czasie jazdy samochodem 
mogą otrzymać 100-złotowe manda-
ty na podstawie zdjęć z rejestratora. 

Chociaż system monitoringu nie zastą-
pi pracy policji, to poważnie ją wspo-
maga. Ma też działanie psychologiczne 
— przestępcy i chuligani wiedzą, że 
zostaną rozpoznani, a mieszkańcy 
czują się bezpieczniej pod tak czujnym 
okiem.

Zakładamy, że w przyszłym roku 
powiększymy sieć o 6 kolejnych 
kamer — mówi prezydent Waldemar 
Wardziński. — To razem 16. Właśnie 
tyle punktów, najbardziej strategicz-
nych z punktu widzenia bezpieczeństwa 
miasta, wskazała nam policja. Centrum 
monitorowania jest przygotowane na 

obsługę 16. kamer. Centrum to najdroż-
szy element systemu, kamera — naj-
tańszy. Dwie — na ul. Mikołajczyka 
i Grodzkiej — sfinansowała 
Telekomunikacja Polska S.A., pracują 
równolegle w systemie zakładowym 
i miejskim. Za cztery pozostałe kamery 
i montaż wszystkich sześciu 135 tys. zł 
zapłacił w tym roku Urząd Miasta. Do 
tej pory cały system kosztował budżet 
miejski 264 tys. zł. Jeśli poprawą 
bezpieczeństwa w bliskim sąsiedztwie 
będą zainteresowane instytucje czy 
właściciele przedsiębiorstw, sieć i cen-
trum możemy rozbudować, wspólnie 
ponosząc koszty — twierdzi prezydent 
Wardziński. Są już pierwsi chętni. 
W przyszłym roku przy wjeździe do 
Ciechanowa może śmiało pojawić się 
napis: „Miasto monitorowane”.

    
  Ewa Blankiewicz

Ocalenie na „Arce Noego”
„Arka Noego” ma w Polsce 19 

placówek. Stowarzyszenie zajmuje 
się uzależnionymi od narkotyków. 
Współpracuje z kościołem, poradniami 
psychologicznymi, urzędami, policją, 
nawet z Centralnym Biurem Śledczym. 
W Ciechanowie znalazło się nie-
przypadkowo. W mieście brakuje 
profesjonalnej placówki leczenia nar-
komanii, ale Biuro ds. Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych (funkcjo-
nujące w strukturze Urzędu Miasta) 
starało się pomagać rodzicom, którzy 
nie umieją sobie poradzić z uzależ-
nionymi od opiatów dziećmi. Ofertę 
„Arki Noego” znaleźli w internecie 
członkowie Klubu Pozytyw, organi-
zacji pozarządowej, współpracującej 
z Biurem. Na stronie internetowej prze-
czytali pełne emocji opinie młodzieży, 
uczestniczącej w spotkaniach profilak-
tycznych, prowadzonych przez człon-
ków „Arki”. Odwiedzili ambulatoryjne 
placówki terapeutyczne nadzorowane 
przez Stowarzyszenie, nawiązali kon-
takt z prezesem. 

W efekcie — od 18 do 22 październi-
ka „Arka” poprowadziła w Ciechanowie 
kampanię z zakresu przeciwdziałania 
narkomanii. To nie były zwykłe spo-
tkania, szkolenia, jakich wiele. 3000 
uczniów naszych szkół: I LO im. 
Z. Krasińskiego, Zespołów Szkół 
Nr 1, 2, 3, Zespołu Szkół Budowlanych 
i Gimnazjum Nr 4 dostało uderzeniową 
dawkę prawdy o nich samych i ich 
rodzinnych relacjach. Artur Amenda, 
charyzmatyczny prezes i lider „Arki” 
mówił językiem, jakim porozumiewają 
się na co dzień. Był bardzo przekonu-
jący — świadczą o tym wypełnione 
przez młodzież ankiety. Są dowo-
dem, że osiągnął cel — zachęcił do 
powiedzenia „nie” dealerom narkoty-
ków, czasem zmierzenia się z bólem 
rodzinnej tragedii. Kilka wypowiedzi 
drukujemy. 

Udały się też popołudniowe dyżury 
przy telefonie zaufania w Biurze ds. 
Rozwiązywania  Problemów Alko-
holowych, indywidualne konsul-
tacje dla rodzin, borykających się 
z „braniem” dzieci. Porażką okazały 
się zajęcia edukacyjne dla rodziców 
i wychowawców klas. Prawie nikt 
nie przyszedł... Nie ma szkoły bez 

narkotyków, ale one boją się opinii 
publicznej. Rodzice są zbyt zabiegani 
i nie dostrzegają problemu, albo wypie-
rają go ze świadomości — mówił Artur 
Amenda na posiedzeniu Komisji Spraw 
Społecznych i Obywatelskich Rady 
Miasta. — Staliśmy się społeczeń-
stwem przemysłowo-konsumpcyjnym, 

nastawionym na branie. Dysfunkcja 
w rodzinie jest największym wrogiem 
społeczeństwa. Tylko część naszych 
pacjentów pochodzi ze środowisk 
patologicznych. Połowa to dzieci 
pedagogów, psychologów, policjantów, 
nauczycieli. Dlatego „Bezpieczna przy-
stań”, program „Arki Noego”, kładzie 
nacisk na rodzinę. Uzależnienia: od 
alkoholu i od narkotyków krzyżują 
się. Problemy się nawarstwiają — kra-
dzieże, rozboje, prostytucja nieletnich. 
Leczymy nawet wbrew woli pacjenta 
— Artur wie, o czym mówi, w Ostrowie 
Wielkopolskim jest szefem Ośrodka 
Leczenia Narkomanii. — Najpierw 
docieramy do rodziców — to program 
„Minesota”. Potem bierzemy się za 
dzieci. Koszt leczenia jednego pacjenta 
i jego rodziny według programu „Arki” 
to 450 zł, roczny koszt prowadzenia 
poradni — 20 tys. zł. 

Czy taki punkt diagnostyczny i ośro-
dek terapeutyczny jest w Ciechanowie 
niezbędny? To pytanie retoryczne. 
„Arka Noego” zdiagnozowała skalę 
problemu uzależnień młodych ludzi 
w naszym mieście. Na 1123 ankie-
towanych 226 (ponad 20%) uczniów 
przyznało się do brania narkotyków, 
kolejne 132 osoby (58%) z nimi ekspe-
rymentowały. 952 nastolatków (prawie 
85%) miało kontakt z alkoholem. Te 
dane świadczą o t.zw. uzależnieniu 
krzyżowym. Inicjacja akoholowa 
odbywa się już w wieku 11 lat, narko-
tykowa — 14. 

Prezydent miasta obiecał pomoc
w zorganizowaniu Centrum Przeciw-
działania Narkomanii, ambulatoryjnej 
placówki, prowadzonej przez cie-
chanowski oddział „Arki Noego”. 
Stowarzyszenie przeszkoli terapeu-
tów (jednym z nich będzie Mariusz 
Długoszewski z Klubu Pozytyw), 
którzy przejdą cały cykl pracy z nar-
komanami. Programy „Minesota” 
i „Bezpieczna przystań” odnoszą suk-
cesy. Miejmy nadzieję, że sprawdzą się 
też w Ciechanowie.

Nie wystarczy powiedzieć: „nie 
bierz”. Trzeba znaleźć skuteczny, prze-
konujący sposób dotarcia do młodych 
ludzi. Wydaje się, że „Arce Noego” się 
to udało.

   Ewa Blankiewicz,
       współpraca Elżbieta Muzińska

W  zasięgu  kamer

W mojej rodzinie też jest ojciec, 
który pije, tydzień chla i ok. 2 tygo-
dni ma przerwy. Pracuje. Dwa razy 
chciano go już z tej pracy wyrzucić, 
ale ze względu na nas (mam mamę 
i 3 rodzeństwa) tego nie zrobili. 
Wreszcie po 16 latach jego pijaństwa 
mama z naszą pomocą zdecydowała 
się na jego przymusowe leczenie. 
Cieszy mnie to i mam nadzieje, że 
będzie dobrze (kiedyś), ale musimy 
wspierać mamę, bo sama się boi, że 
nie da rady. On straszy nas, że się 
powiesi, bo jego najbliżsi są prze-
ciwko niemu. Ale my chcemy mu 
pomóc. Chcemy szczęścia i modlę 
się by kiedyś nasza rodzina była 
szczęśliwa, bez łez, strachu i pełna 
radości. Potrzebuję tego. Nie chcę 
iść w jego ślady.

Jeśli chodzi o alkohol i narkotyki 
czasami były takie okresy, że przez 
cały tydzień używałem tego wszyst-
kiego. Uważam, że te spotkanie 
nauczyło mnie dużo ważnych rzeczy. 
Od tego momentu będę patrzył na 
wiele rzeczy z dystansem i starał się 
lepiej żyć.

Spotkanie było bardzo interesujące. 
Zauważyłam, że dotyczy również 
mnie. Szłam tu z myślą: po co mi to?, 
przecież ja nie biorę, ale mój chło-
pak, którego kochałam naprawdę 
był dla mnie wszystkim. Rozstałam 
się z nim. Dlaczego? Dlatego, że on 
wolał zioło. Jarał, dowiedziałam się 
o tym za późno. Zaczął mnie olewać, 
przestałam się liczyć mimo iż kiedyś 
mnie kochał. To bolało, ale stało się. 
Do dzisiaj płaczę. Zerwaliśmy kon-
takt, nie wiem co on robi, ale mam 
nadzieję, że wyleczę się z nałogu.

Jaram rzadko, raczej nie skończę, 
może później, jak będę starszy, 
z nudów. Raczej nie jestem uzależ-
niony i nie będę — mam silną wolę.

Wydruk z policyjnej kamery. Radiowóz był tam w parę minut... 

Natalia akustycznie
Natalia Kukulska w Ciechanowie?! 

Media milczą. Nikt nic nie wie. 
Plakaty nie wiszą. A jednak. 21 paź-
dziernika córka niezapomnianej Anny 
Jantar wystąpiła w sali widowiskowej 

CKiSz. Koncert zgromadził komplet 
publiczności. Blisko 1,5-godzinna 
część artystyczna poprzedzona była 
krótkim seminarium z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej. Później była już 
tylko Natalia i towarzyszący jej zespół 
muzyków: Ryszard Sygitowicz (gita-
ra), Michał Dąbrówka (instrumenty 
perkusyjne), Anna Szarmach i Łukasz 
Zagrobelny (chórki). Akustycznie 
i absolutnie na żywo piosenki woka-
listki z ostatnich kilku płyt oraz covery 
znanych przebojów zabrzmiały ciepło, 
blisko i jakoś wyjątkowo. 

Po bisie bieg wypadków przeniósł 
się za kulisy, gdzie niestrudzona i ciągle 
w dobrym humorze Natalia rozdawała 
autografy wdając się w sympatyczną 
rozmowę ze swoimi wielbicielami. Po 
długim pożegnaniu zespół udał się do 
Hotelu „Zacisze”. Następnego dnia 
wyjechał na koncert do Działdowa.

   K.D.
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wyrok

najpierw był wyrok szarej koperty
przestraszone litery
niewyraźny cień na kliszy
nadzieja
uczepiona kurczowo białych drzwi

w laboratorium możliwości
nieoperacyjny czas

potem
pomieszczenie korytarzy

wysiłek schodów
opór krawężnika

życie potłuczone na kawałki

Ewa Zelenay-Grabny

Nowotwory złośliwe są drugą pod 
względem częstości przyczyną zgo-
nów w Polsce — po chorobach serca 
i naczyń. Oznacza to, że co piąty 
mieszkaniec Polski umiera na raka, 
a co czwarty zachoruje na tę chorobę. 
Rocznie na nowotwory złośliwe zapa-
da 110 tys. osób, około 80 tys. umiera 
z tego powodu. Każdego dnia 
ponad 300 osób zapada na raka, 
ponad 200 nie udaje się uratować. 

Według prognoz epidemiologicznych 
w 2010 roku będzie 160 tys.
nowych zachorowań na raka, 100 tys. 
zgonów. W obliczu tak niepokoją-
cych prognoz Mazowieckie Centrum 
Zdrowia Publicznego, Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
oraz Stowarzyszenie Kobiet po 
Mastektomii „Amazonka” 16 paździer-
nika zorganizowały akcję „Zdążyć 
przed rakiem”. Celem tego typu przed-
sięwzięć jest zjednoczenie wszyst-
kich w walce z tą groźną chorobą 
i przyspieszenie prac nad wdrożeniem 
ustawy o Narodowym Programie 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. 
Akcja przeprowadzona była w czterech 
punktach miasta jednocześnie: przy 
skrzyżowaniu ulic 11. Pułku Ułanów 
Legionowych i Duracza, na Placu 
Kościuszki, skwerze przy pomniku 
św. Piotra oraz przy Urzędzie Miasta. 
Punkty oferowały mieszkańcom pora-
dy onkologiczne z zastosowaniem 
fantomów do nauki samobadania piersi 
oraz materiały edukacyjno-informacyj-
ne. Patronat nad akcją objął prezydent 
miasta.
  K.D.

Rozmowa z Leszkiem i Edmun-
dem, trzeźwiejącymi alkoholikami

— Czy pamiętacie swój pierwszy 
mityng ?

LESZEK: To było dokładnie
11 czerwca 1995 roku, przy Augustiań-
skiej. Najpierw poszedłem do Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
gdzie powiedziano mi, że jeśli chcę 
przestać pić, muszę pójść na mityng. 
Samo słowo alkoholik mnie przera-
żało. Czułem niepokój i lęk. Bałem 
się, że spotkam tam kogoś znajome-
go. Doznałem szoku. Siedzieli tam 
ludzie czyści, ogoleni, pachnący. Nie 
tak według mnie wyglądał alkoholik.   
Miałem też takie przekonanie, że 
trochę pochodzę, uspokoi się w domu 
i przestanę chodzić.  

EDMUND: U mnie było inaczej. 
W czerwcu 1994 roku byłem na odwy-
ku w Gostyninie i tam  w ramach zajęć 
miałem obowiązkowo mityng. Był 
przymus, to poszedłem. Bez lęku, ale 
też bez oczekiwań. Tak naprawdę moja  
przygoda z AA zaczęła się po powro-
cie z Gostynina, kiedy poszedłem na 
Augustiańską w Ciechanowie. 

— Czy macie takie przekonanie, że 
mityngi wspierają terapię?

LESZEK: Myślę, że tak. Uważam, 
że alkoholizm to choroba duszy. 
Owszem, trzeba coś zrobić z psycholo-
gicznymi mechanizmami uzależnienia, 
ale największy kawałek do zrobienia 
jest w duszy.

EDMUND: Uważam, że na począt-
ku terapii nie wszystkim mityngi mogą 
służyć. Najpierw terapia. Pamiętam 
swoje pierwsze kroki w abstynencji 
i pierwsze mityngi w Ciechanowie. 
Po każdym mityngu  inny, cudzy 
pomysł na trzeźwienie mi się podobał.  
To napędzało moją niecierpliwość. 
Łapałem chore rzeczy, z którymi nie 
umiałem sobie poradzić.  

— Jesteśmy już po terapii i co dalej? 
Założenie jest takie, że należy uczestni-
czyć w mityngach dalej, po terapii.

LESZEK: To jest tak: zadaniem 
terapii jest uporządkowanie, z kolei 
uznanie bezsilności jest procesem. 
Program aowski mówi: uznać, uwie-
rzyć, powierzyć. Na terapii pacjent 
dostaje informację o chorobie, 
jakie straty spowodowała w życiu. 
Zostawienie osoby uzależnionej samej 
spowoduje, że będzie wracać do sta-
rych mechanizmów, będzie umierać. 
Musi mieć oparcie w trzeźwieniu.

EDMUND: Uważam, że program 
AA jest na całe życie. Terapia się koń-
czy. W krokach aowskich nie jest tak, 
że można sobie powiedzieć: pierwszy 
zaliczyłem, drugi zaliczyłem. Bez 
przerwy muszę pamiętać kim jestem, 
że jestem bezsilny wobec alkoho-
lu. Wiem co mówię, bo przez 6 lat 

byłem w abstynencji przed zapiciem 
i w ostatnim okresie byłem bardziej 
pijany niżbym pił.

— Ludzie mają bardzo duże opory 
przed pójściem na mityng. Dlaczego?

LESZEK: Najbardziej bałem się 
naznaczenia. Wtedy dla mnie alko-
holik, to ten co leży pod mostem 
i najgorsze było zidentyfikowanie się 
z kimś takim.

EDMUND: Fakt, że jesteśmy spo-
łeczeństwem  „proalkoholowym” też 
utrudnia przyjście na pierwszy miting. 
Trafiłem na terapię i mitingi z rozpa-
czy, bo życie się zawaliło i musiałem 
coś zrobić. Chciałem nauczyć się, jak 
kontrolować picie, bo wtedy takie mia-
łem o tej chorobie pojęcie.

— Powiedziałeś, że społeczeństwo 
jest proalkoholowe. Co możemy zrobić, 
żeby trochę to zmienić?

EDMUND: Dzisiaj, po 10 latach 
bycia w terapii, we Wspólnocie AA, po 
doświadczeniu zapicia  naprawdę mam 
głęboko w nosie to, że społeczeństwo 
pije, że piją moi koledzy, sąsiedzi. Nie 
szukam recepty na to, żeby zbawiać 
świat. 

LESZEK: A ja myślę, że my kon-
centrujemy się na alkoholu, a problem 
nie jest w nim...  Jeśli nie nauczymy się 
rozmawiać, mówić o swoich uczuciach 
— to ludzie będą sięgać po alkohol. 

— Ale jak mamy nauczyć się wyra-
żania swoich uczuć skoro nikt nas tego 
nie uczył? Naszych dzieci też tego nie 
uczymy. Ani rodzice, ani nauczyciele.

LESZEK: Największy opór mają 
rodzice. Jak przyprowadzają do mnie 
dziecko, to chcą, żebym coś z nim 
zrobił. Gdy mówię — w porządku, ale 
chcę najpierw porozmawiać z wami 
— rezygnują.

— Jaki widzicie sens w obcho-
dach tej 15 rocznicy Wspólnoty AA 
w Ciechanowie?

LESZEK; Warto takie rzeczy robić, 
nawet po to,  żeby ludzie mogli spoj-
rzeć na AA z innej perspektywy, żeby 
zobaczyli, że tam są normalni ludzie, 
których też należy szanować i nie 
należy ich przekreślać. Żeby wiedzie-
li, że coś takiego istnieje. A samym 
alkoholikom pozwala powrócić do 
społeczeństwa. 

EDMUND: Nie ma w tym nic nad-
zwyczajnego, że chcemy świętować. 
Jak mamy rocznicę ślubu, też świętu-
jemy i na to świętowanie zapraszamy 
gości, by wspólnie dzielić się radością. 
Ja bym był daleki do budowania wokół 
tego ideologii. Najważniejsze jest 
życie według Programu 12. kroków. To 
najprostszy sposób na trzeźwe, dobre 
życie.

                     
                              Rozmawiała 
                        Jolanta Truszewska

Już po raz drugi do 3. ciechanow-
skich organizacji pozarządowych 
dotarła żywność z Fundacji Banku 
Żywności SOS w ramach unijnego pro-
gramu PEAD.  Makaron, ryż i mleko 
w proszku są przeznaczone dla rodzin 
ubogich, objętych pomocą Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta nawiązał 
także kontakt z bankiem Drugiej Ręki, 
z którego otrzymaliśmy bardzo dużo 
gadżetów. Część z nich przeznaczo-
no na nagrody dla dzieci biorących 
udział w różnych konkursach. 200 płyt 
kompaktowych z muzyką operową  
przekazano Mazowieckiemu Centrum 
Zdrowia Publicznego do rozpowszech-

niania podczas trwania akcji „Zdążyć 
przed rakiem”. Takie same płyty otrzy-
mało Ciechanowskie Stowarzyszenie 
Kobiet Po Mastektomii „Amazonka”. 
Dary  (paski i koszulki „Arcadiusa”, 
koszulki bawełniane, pudełka śnia-
daniowe i płyty  kompaktowe) tra-
fiły też do dzieci objętych pomocą 
przez Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych.   

5 listopada, w trakcie spotkania 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, działających w obszarze pomocy 
osobom niepełnosprawnych, gadżety 
otrzymają następne organizacje zajmu-
jące się dziećmi. 

J.T.

Zdążyć przed rakiem

Stoisko na skwerze św. Piotra

Dary dla organizacji pozarządowych

Integracja wśród dzieci
Segregacja ludzi młodych prowadzi 

do segregacji w życiu dorosłym, to 
z kolei prowadzi do braku akceptacji 
i równouprawnienia w społeczeństwie. 
Uniemożliwianie zaś wzajemnych 
kontaktów prowadzi do odrzucenia 
i stanowi formę społecznego upośle-
dzenia. Dlatego ważne jest, by dzieci 
z niepełnosprawnością od wczesnego 
dzieciństwa nawiązywały kontakty 
z rówieśnikami. 

Dzięki przemianom ustrojowym 
w naszym kraju stało się to możliwe 
i od ok. 10 lat w niektórych szkołach 
i przedszkolach realizuje się proces 
integracji. W Ciechanowie niepełno-
sprawne dzieci chodzą do Przedszkola 
Nr 4, w którym od 1997 roku realizo-
wana jest idea integracyjnego systemu 
kształcenia i wychowania. W maju tego 
roku podczas Ogólnopolskiego Forum 
przedszkoli Integracyjnych w Chełmie 
przedszkole otrzymało dyplom „Lidera 
integracji”. W placówce tej znajdują się 
4 oddziały z 98. dziećmi, w tym  do 2. 
oddziałów uczęszcza 10. dzieci niepeł-
nosprawnych. 

Proces integracji kontynuuje Szkoła 
Podstawowa Nr 7, gdzie na 32 oddziały 
z 747. dziećmi,  do 10. uczęszcza 42. 
dzieci niepełnosprawnych. W 2002 
i 2003 roku niepełnosprawni uczniowie 
„siódemki” otrzymali wyróżnienia w 
przeglądzie „Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Niepełnosprawnych”, 
który odbywa się w Opinogórze.

Środki na integrację są pozyski-
wane z subwencji, czyli dotacji z 
budżetu państwa oraz z Urzędu Miasta 
Ciechanów. W roku szkolnym 2004/
2005 Szkoła Podstawowa Nr 7 otrzy-
ma ok. 358 tys. złotych, Gimnazjum 
Nr 4 — ok. 50 tys. złotych, a Przed-
szkole Nr 4 — ok. 158 tys. złotych. 
Te środki przeznaczane są na pensje 
dla pedagogów o różnych specjali-
zacjach, psychologów, pracowników 
socjalnych, terapeutów i rehabilitan-
tów. Część dotacji jest przeznaczana 
na dowóz dzieci niepełnosprawnych 
do szkół.

Integracja polegająca na współży-
ciu ze sobą osób niepełnosprawnych 
i zdrowych to wyzwanie naszych 
czasów. Ważne jest to, że jest wcielana 
w życie już w przedszkolach i szkołach 
podstawowych. Sytuacja taka, że dzie-
ci zdrowe i niepełnosprawne uczą się 
w jednej klasie, jest dziś rzeczą natu-
ralną. Bezpośrednie kontakty mogą 
spowodować zmianę nastawienia do 
osób z upośledzeniem w całym spo-
łeczeństwie. Integracja jest nowym 
systemem pedagogicznym, wymagają-
cym organizacji warunków nauczania, 
zmian w metodyce prowadzenia zajęć. 
Wielu nauczycieli musi podjąć trud 
zdobywania dodatkowych kwalifikacji 
i budowania specyficznego warsztatu 
pracy.  

Klaudia Betlińska
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Co to jest opłata adiacencka? Z prac Wydziału 
Inwestycji

Opłaty adiacenckie. Brzmi nie-
zrozumiale. Wiadomo tylko, że trze-
ba płacić. Mieszkańcy Podzamcza 
szczegóły poznają 3 listopada na 
spotkaniu w ciechanowskim ratuszu. 
Zainicjowali je miejski radny Ryszard 
Sobotko i przewodniczący osiedla 
Kazimierz Miziołek, którzy zaprosili 
zastępcę prezydenta Ewę Gładysz, 
Ewę Zduńczyk kierownika Inżynierii 
Miejskiej., kierownika Wydziału 
Geodezji Wiesława Szymańskiego 
i Krystynę Aksamitowską, kierującą 
Wydziałem Inwestycji. 

Dziś na łamach gazety wyjaśniamy, 
cóż to są  te opłaty o ładnie brzmiącej 
nazwie. Termin „opłata adiacencka” 
pochodzi od słowa łacińskiego „adia-
cere”, które oznacza „przylegać”.

Modernizacja drogi, jak również 
wybudowanie urządzeń wodocią-
gowych, kanalizacyjnych, ciepłow-
niczych, elektrycznych, gazowych, 
telekomunikacyjnych, która daje 
możliwość podłączenia do nich przyle-
głych nieruchomości podnosi standard 
i atrakcyjność gruntów, a co za tym 
idzie — ich wartość.

Na właścicielach gruntów oraz 
użytkownikach wieczystych, którzy nie 
mają obowiązku wnoszenia opłat rocz-
nych za użytkowanie wieczyste, ciąży 
ustawowy obowiązek uczestniczenia 

Nowe miejsca dla czterech kółek

Przybyły dwa nowe miejsca na 
dogodne parkowanie. Od końca 
czerwca kierowcy mogą zostawiać 
swoje auta w zatoce parkingowej 
w pasie ulicy Sikorskiego. To zadanie 
Urząd Miasta zrealizował wspólnie ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Zamek”. 
Od 15 października można korzystać 
z parkingu naprzeciwko sądu przy ul. 
Mikołajczyka (na zdjęciu). Znalazło  
się tam miejsce dla ok. 20. samocho-
dów. 

Ulice zmieniają wygląd

Zakończono budowę ulic Kolberga 
i Astrowej (na zdjęciu). Wcześniej obie 
drogi na osiedlach domów jednoro-
dzinnych na Śmiecinie miały gruntową 
nawierzchnię. Zakres wykonanych 
tam prac objął budowę chodników 
i nawierzchni z asfaltu, wraz z tzw. przy-
kanalikami do kanalizacji deszczowej. 
Budowa kolejnej ulicy na Śmiecinie 
— Szymanowskiego (odcinek od ul. 
Czarnieckiego do ul. Kolbego) nie 
poszła tak gładko, jak w przypadku 
wyżej wymienionych. Ostatecznie 
oddano ją do użytku 28 września, dwu-

krotnie przesuwając wcześniejsze ter-
miny zakończenia prac. Powodem były 
wady i usterki, które należało usunąć. 
Nową nawierzchnię i chodniki z kolo-
rowej kostki brukowej położono rów-
nież na ul. Widokowej w Śródmieściu 
i ul. Krótkiej na Kargoszynie. Na tej 
ostatniej trwają jeszcze prace wykoń-
czeniowe. 

Jaśniej na południu miasta

Od lipca do października trwały 
prace związane z budową lub moder-
nizacją ulicznego oświetlenia w po-
łudniowej części naszego miasta. 
Jaśniej będzie na ulicach: Andersa, 
Spacerowej, Bielińskiej, Okopowej, 
Łukaszewicza i Jana Dziedzica. 

Nowe okna w szkole

Trwa wymiana okien w budynku SP 
Nr 3. Poprzednie, drewniane służyły 
szkole ponad 15 lat. Nowe 334 okna 
z PCV wykonano na zamówienie. 
Prace remontowe prowadzone są tak, 
by nie przeszkadzały uczniom w zaję-
ciach szkolnych — najczęściej popo-
łudniami i w soboty. Ich zakończenie 
zaplanowano na koniec listopada. Za 
wymianę okien miasto zapłaciło 380 
tys. zł.

 Dominika Żagiel 

Wspólna gospodarka 
odpadami

w kosztach budowy komunalnych 
urządzeń infrastruktury technicznej. 
Ten obowiązek to wnoszenie na rzecz 
gminy tzw. opłaty adiacenckiej. Jest 
o niej mowa już w ustawie z dnia 
14. 07.1961 r. o gospodarce terenami 
w miastach i osiedlach. Opłata adia-
cencka stanowi 50% kwoty wzrostu 
wartości nieruchomości, a jej usta-
lenie może nastąpić w ciągu 3 lat od 
wybudowania danego urządzenia. Jest 
jednorazowa, ale może być, na wniosek 
strony, rozłożona na roczne raty, płatne 
przez okres 10. lat. Wówczas podlega 
oprocentowaniu. 

Na poczet tej opłaty, ustalonej 
w drodze decyzji wójta gminy, prezy-
denta lub burmistrza miasta, można 
zaliczyć także świadczenia wniesione 
w czynie społecznym lub w naturze 
na rzecz wybudowania określonego 
urządzenia.

Ustalona opłata jest dochodem 
gminy, lecz nie jest należnością podat-
kową. W ten sposób gmina odzyskuje, 
w drobnej zaledwie części, sumy zain-
westowane w infrastrukturę.

Obowiązek uiszczenia opłaty adia-
cenckiej nie zależy od tego, czy wła-
ściciel nieruchomości (wieczysty użyt-
kownik) ma zamiar z wybudowanego 
urządzenia korzystać czy też nie.

                               red.

21 września w ciechanowskim ratu-
szu spotkali się prezydent Waldemar 
Wardziński, burmistrz Makowa 
Mazowieckiego Tadeusz Ciak, bur-
mistrz Przasnysza Zenon Lendzion, 
burmistrz Pułtuska Wojciech Dębski 
oraz rektor Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Ciechanowie Andrzej Kolasa. Było 
to kolejne spotkanie samorządowców 
debatujących o zgodnym z polity-
ką ekologiczną państwa wspólnym 
systemje gospodarki odpadami dla 
obszaru północnego Mazowsza. 
Podczas wrześniowej wizyty doszło 
do podpisania listu intencyjnego w tej 
sprawie. W myśl dokumentu władze 
samorządowe podjęły się opracowania 
i wdrożenia zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami. Do tego zada-
nia powołają Celowy Związek Gmin 
na Rzecz Ochrony Środowiska. To 
nia powołają Celowy Związek Gmin 
na Rzecz Ochrony Środowiska. To 
nia powołają Celowy Związek Gmin 

na jego forum zostaną opracowane 
konkretne zadania dla poszczególnych 
partnerów projektu. Merytoryczny nad-
zór nad nim powierzono Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej. Uczelnia 
zobowiązała się stworzyć zespół, 
w skład którego wejdą przedstawicie-
le samorządów oraz eksperci PWSZ 
i Politechniki Warszawskiej pod kie-
runkiem dr inż. Leona Wyszyńskiego. 
W zakresie koordynacji technicz-
no-technologicznej pomogą im spe-
cja-liści z Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych w Ciechanowie. 

          D.Ż.
Komunalnych w Ciechanowie. 

          D.Ż.
Komunalnych w Ciechanowie. 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 22.09.2004

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717 z póżn. zm.), art. 25 oraz 
art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999r., poz. 139 z późn. zm.) zawiada-
miam, że skorygowany, po rozpatrzeniu wniesionych protestów i zarzutów, skorygowany, po rozpatrzeniu wniesionych protestów i zarzutów, skorygowany
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM” 
w Ciechanowie wraz z „Prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko”, 
obejmujący teren położony pomiędzy rzeką Łydynią, ulicami: 11 Pułku Ułanów 
Legionowych, Witosa oraz Orylską, będzie wyłożony do publicznego wglądu:

od dnia 11 października 2004r. do dnia 12 listopada 2004 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Rynek 6 w Wydziale Urbanistyki 
i Architektury, pokój nr 14 w godzinach 9.00–15.00. 
Mapa z granicami terenu objętego projektem planu wywieszona jest na tablicy 
informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Rynek 6.

Zgodnie z art. 23 w/w ustawy każdy, kto kwestionuje zmianę ustaleń przy-
jętych w projekcie planu, może wnieść protest dot. wprowadzonych zmian. 
Zgodnie z art. 24 w/w ustawy każdy, którego interes prawny lub uprawnienia 
zostały naruszone przez skorygowane ustalenia przyjęte w projekcie planu, może 
wnieść zarzut dot. wprowadzonych zmian.

Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Prezydenta 
Miasta z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 
14 dni po upływie okresu wyłożenia.

                                                                  Prezydent Miasta Ciechanów
                                                                           Waldemar Wardziński 

Jedni narzekają, inni działają. Zmienia się wygląd otoczenia ciechanow-
skiech zakładów produkcyjnych. Siedzibę Zakładu Produkcji Odzieży „LE-
MAR” przy ul. Żeromskiego wyróżniono w tym roku w konkursie na najład-
niejszą posesję w kategorii „Budynki i obiekty użyteczności publicznej”.  To 
przykład coraz większej dbałości ciechanowskich przedsiębiorców o wizeru-
nek fi rmy i wygląd miasta. Kolejne przykłady będziemy publikować na łamach na-
szej gazety.                                                                                                            red.

Miło popatrzeć...

Komunikacja w Święto 
Zmarłych

W dniach 30 i 31 października oraz 
1 i 2 listopada zostanie wprowadzona 
czasowa organizacja ruchu w okolicy 
cmentarza komunalnego. Na ulicy 
Gostkowskiej, na odcinku od ronda do 
ogródków działkowych po obu stro-
nach ulicy, obowiązywać będzie zakaz 
zatrzymywania pojazdów.

Na ul. Zamkowej zostanie wprowa-
dzony ruch jednokierunkowy na odcin-
ku od ul. Gostkowskiej do ul. Parkowej, 
podobnie na ul. Parkowej na odcinku 
od ul. Gostkowskiej do ul. Zielonej. 
Zostaną uruchomione dodatkowe miej-
sca postojowe niepłatne: przy ogrodze-
niu cmentarza i wzdłuż drogi dojazdo-
wej na tyły cmentarza, przy ogródkach 
działkowych „Łydynia” oraz płatny na 
terenie bazy ZKM.

Dodatkowo bezpłatnie będzie można 
zaparkować w okolicy cmentarza para-
fialnego, na terenie targowiska przy ul. 
Płońskiej 28 i placu przy Gimnazjum 
Nr 1 przy ul. Orylskiej 3.

 Zachęcamy mieszkańców miasta do 
korzystania z dodatkowo uruchomio-
nych linii komunikacji miejskiej.

30 października — 30 października — 2 listopada2 listopada

LINIA „A” — na trasie Gostków — 17 
Stycznia — Plac Kościuszki — Gostków 
godz. 8.30–17.00 z częstotliwością co 15 
minut.

1 litopada

LINIA „B” — na trasie Gostków — 
Kraszewskiego — Rynek — Plac Kościuszki 
— Dw.PKP — Gostków. w godz. 9.00–17.00 
z częstotliwością co 20 minut.

LINIA „C” — na trasie Gostków — 
17 Stycznia — Rynek — Bat. Chłopskich 
— Gostków w godz. 9.05–17.00 z częstotli-
wością co 15 minut.

LINIA „D” — na trasie Gostków — 
17 Stycznia — Rynek — Sikorskiego 
— Armii Krajowej — Płońska — Gostków 
w godz. 9.10–17.00 z częstotliwością co 
20 minut.
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXII sesji w dniu 

30 września 2004 roku:

Nr 227/XXI/2004 w sprawie przy-
jęcia „Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami dla miasta Ciechanów” 
oraz „Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta Ciechanów”
Nr  228/XXII/2004  w sprawie usta-
nowienia odrębnej własności garaży 
murowanych usytuowanych w budyn-
kach mieszkalnych przy ul.Witosa nr 
70 i nr 72 w Ciechanowie oraz ich 
sprzedaży wraz z udziałami w częściach 
wspólnych budynków i udziałami 
w prawie własności gruntu
Nr 229/XXII/2004 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2004 rok
Nr 230/XXII/2004 zmieniająca Uch-
wałę Nr 212/XXII/2004 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 24 czerwca 2004 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego

XXII Sesja Rady Miasta

Codzienna ocena rzeszy ekspertów
o spełnieniu rygorów higieniczno 
— sanitarnych. Po stwierdzeniu nie-
prawidłowości jest prowadzone postę-
powanie administracyjne. W tym roku 
stwierdziliśmy nieznaczny wzrost ocen 
negatywnych. Bierze się to z zaostrze-
nia przepisów z chwilą wejścia do UE 
— zaznaczyła J. Napiórkowska. W I pół-
roczu tego roku na terenie Ciechanowa 
tylko raz wykryto bakterie w żyw-
ności. Chodziło o jedną z ciastkarni. 
W takich przypadkach zakazujemy dal-
szej produkcji żywności do czasu, kiedy 
będzie spełniała odpowiednie wymogi 
— powiedziała J. Napiórkowska. 

Piękniej niż przed rokiem
Zdaniem Ryszarda Sobotko Ciecha-

nów  wygląda piękniej niż przed 
rokiem. W zaniedbanej dzielnicy Bloki 
sporo się zmieniło. W wielu budynkach 
wymienione zostały  drzwi wejścio-
we. Na ulicach: Świętochowskiego, 
Wyzwolenia i Głowackiego są nowe 
chodniki.  Hala zwana Pułtuską zyska 
na wyglądzie po wymianie  dachówki. 
W mieście pojawiły się nowe zatoczki 
parkingowe, wyasfaltowany został 
parking przy „Panoramie bis”, na 
ukończeniu jest budowa kolejnego 
— przy Sądzie Rejonowym. Kilka dni 
temu położony został asfalt i chodniki 
na ul. Astrowej. Zniknęły ruiny budyn-
ku przy ul. Wojska Polskiego. Pojawiły 
się nowe kosze na śmieci na przy-
stankach ZKM — radny skupił się 
na zmianach na lepsze w wyglądzie 
Ciechanowa. Zgodził się też z uwa-
gami policji na temat stanu este-
tycznego miasta. Z uznaniem trzeba 
przyjąć informację, że policja zaczęła 
prowadzić akcję „zero tolerancji”. 
W jej ramach karane są osoby spoży-
wające alkohol w miejscach publicz-
nych, sprzedające alkohol nieletnim 
i nietrzeźwym, zakłócające porządek 
publiczny, osoby prowadzące pojazdy 
w złym stanie techniczny — powiedział 
radny. R. Sobotko podzielił też zdanie 
pracowników Wydziału Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miasta co do 
mankamentów ul. Warszawskiej. Ta 
ulica powinna stać się prawdziwym 
salonem miasta. Teraz ma nieestetyczne 
oświetlenie, nieatrakcyjną nawierzch-
nię i chaotyczne reklamy — radny 
cytował materiał, przygotowany przez 
Wydział. — W materiale stwierdza się, 
że należy opracować program poprawy 
estetyki miasta. Pewnie  gorzej będzie 
z jego realizacją. Jako przykład mogę 
podać 5-letni program gospodarowa-
nia lokalami podległymi TBS na lata 
2002–2006. W tym planie na rok 2002 
ujęto takie niezbędne remonty, jak 
wymiana pokrycia eternitowego na 
budynku przy ul. Świętochowskiego 
2/6, czy remont tzw. Krzywej Hali. 
Nadal czekają ... 

Stanisław Kurek nie uważa, że Cie-
chanów coraz lepiej wygląda. Jako 
przykład zadbanych miast podał Ostró-
dę i Bartoszyce. Zaakcentował, że 
poprawa porządku zależy nie tylko od 
władzy. Nie można zmusić właściciela 
prywatnej posesji do jej sprzątania. 
Przed wojną, jeżeli nie było porządku, 
to policjant karał słonym mandatem, 
albo wsadzał na 2 tygodnie do „kozy”. 
Teraz też niektórym by się to przydało 
— stwierdził S. Kurek. Z nostalgią 
wspominał ubrane w kolorowe serdaki 
„filipinki”, sprzątające przed wielu laty 
ulice Ciechanowa. Żadna maszyna nie 
zastąpi miotły i szczotki — westchnął 
radny.

Ciechanów nie Zachód, 
ale i nie Wschód

Stanisław Kęsik zwrócił uwagę, 
że Ciechanów jak na liczbę miesz-
kańców jest dość rozległy i nie uda 
się z dnia na dzień osiągnąć stanu 
idealnego, który zadowalałby wszyst-

5 miast, 5 ciężkich zmagań, 5 relacji 
w ogólnopolskiej telewizji TVN — ten 
wysiłek wymaga szczególnych podzię-
kowań. Ta zwarta, zgrana ekipa dopro-
wadziła do tego, że Ciechanów jest roz-
poznawalny w całym kraju. Pozwoliłem 
sobie, w porozumieniu z przewodniczą-
cym, zaprosić dziś naszą drużynę na 
sesję, żeby uhonorować zajęcie przez 
nią 3. miejsca w „Zmaganiach miast” 
— powiedział prezydent Waldemar 
Wardziński. Członkowie drużyny: 
Barbara Chełmińska (kapitan), Dorota 
Smosarska, Ilona Tomaszewska, Kata-

rzyna Tromska, Krzysztof Dołęgowski, 
Grzegorz Grabowski, Andrzej Ładziń-
ski i Piotr Szostak otrzymali listy 
gratulacyjne, nagrody pieniężne oraz 
płyty CD. ze zdjęciami ze „Zmagań 
miast”. Płyty prezydent wręczył też 
radnym Tomaszowi Grembowiczowi 
i Andrzejowi Rolbieckiemu, którzy 
kibicowali podczas wszystkich roz-
grywek.

Chociaż program sesji przewidy-
wał ocenę pracy spółek komunalnych, 
wbrew oczekiwaniom radni poświęcili 
jej niewiele czasu. Chętniej wypowia-
dali się na temat stanu sanitarnego 
miasta.

Spółki czy zakłady budżetowe
Ciężar sprawy widać było na pier-

wszy rzut oka. Materiały dotyczące 
ZKM, ZWiK, PUK, TBS i PEC były 
bardzo obszerne. To dobra okazja, żeby 
zastanowić się, jak ważną rolę pełnią 
spółki komunalne — powiedziała za-
stępca prezydenta Ewa Gładysz. 
— Przywykliśmy do tego, że codziennie 
ułatwiają nam życie i dopiero awaria, 
choćby najdrobniejsza, zwraca naszą 
uwagę. Spółki są oceniane nie tylko 
przez rady nadzorcze, prezydenta, komi-
sje Rady Miasta, ale przede wszystkim 
są codziennie poddawane ocenie rzeszy 
ekspertów, jaką są mieszkańcy miasta.

Marcin Stryczyński zastanawiał się, 
czy posiadanie przez PUK składowiska 
odpadów nie jest działaniem monopo-
listycznym. Zwrócił uwagę, że przy 
wypracowywaniu zysku spółek (cho-
dzi o PEC i PUK) trzeba odprowadzić 
19%. Czy spółki mają wypracowywać 
zysk i środki z dywidendy przekazy-
wać do miasta, czy przeznaczać je na 
inwestycje — zapytał radny. Rozważał, 
podobnie jak swojego czasu prezydent 
Wardziński, oddzielenie działalności 
inwestycyjnej od pozostałych funkcji 
spółek. Problem amortyzacji środków 
trwałych, z jakim mamy do czynienia 
w spółkach prawa handlowego, nie ist-
nieje w przypadku zakładu budżetowe-
go. Strona organizacyjna spółek warta 
jest przemyślenia. Nie było jednak 
dyskusji na temat: spółki czy zakłady 
budżetowe. Tylko Ryszard Sobotko 
zauważył, że warto zastanowić się nad 
tą kwestią. 

Najgorzej ze stanem świadomości
Omawiając problemy związane ze 

stanem sanitarnym, z utrzymaniem 
porządku i czystości w gminie, Ewa 
Gładysz zwróciła uwagę na eskalację 
zachowań niektórych mieszkańców. 
W brutalny sposób przekonał się 
o tym wiceprezes ZWiK Jacek
Jelonkiewicz, podczas poważnej awa-
rii wodociągu w czerwcu tego roku. 
Prezes, który wraz ze swoimi ludźmi 
pracował przez dobę nad usunięciem 
awarii, odbierał wiele telefonów 
z obelgami. Ciężka praca nie jest 

doceniana, najłatwiej 
żądać niemożliwego 
— ze smutkiem stwier-
dziła Ewa Gładysz. 
— Coraz częściej 
mamy do czynienia 
z niespotykaną agresją 
interesantów, domaga-
jących się zmian na-
wierzchni dróg, odwod-
nień. Nasila się też 
agresja wobec martwej 
natury — wandale nisz-
czą, podatnicy płacą. 
Zastępca prezydenta 
ubolewała również nad 
tym, że z powodu bez-
władu organizacyjnego 
PKP nie jest możliwe 
nawiązanie dialogu 

w sprawie dworca kolejowego, wątpli-
wej wizytówki Ciechanowa.

Sanepid uspokaja
Radni mieli wiele do powiedzenia na 

temat stanu sanitarnego i estetycznego 
naszego miasta. Z przerażeniem prze-
czytałam materiał sporządzony przez 
Sanepid — powiedziała Agnieszka 
Bukowska. Skomentowała stan sanitar-
ny ciechanowskich basenów, sklepów 
spożywczych, zakładów fryzjerskich 
i kosmetycznych. Wyliczyła szereg nie-
bezpieczeństw: zainfekowana gronkow-
cem woda w basenie DPS „Kombatant” 
i miejskim, żywność, w której trafiają 
się pałeczki coli czy pałeczki kałowe, 
brak ważnych świadectw zdrowia 
sprzedawców żywności, niedezyn-
fekowane przybory fryzjerskie czy 
kosmetyczne. Niesie to ze sobą poważ-
ne zagrożenie zdrowia. Prosiłabym, 
żeby Sanepid podał nam informację 
na piśmie, jakie kroki wszczęto w spra-
wach zagrożeń sanitarnych — zakoń-
czyła radna. 

Na pytania Agnieszki Bukowskiej 
odpowiedziała Jagwiga Napiórkowska 
z Sanepidu. Stan wody w basenach 
jest dobry. Sprawdzamy jej jakość co 
2 tygodnie. Pobieramy wtedy prób-
ki wody do badań i generalnie 
wyniki są pozytywne — podkreśliła 
J. Napiórkowska. Skażenia zdarzają się 
rzadko. Gronkowiec w basenie DPS 
„Kombatant” pojawił się po raz pierw-
szy. Czasem takie przypadki zdarzają 
się na krytej pływalni „U Ciecha”. Tu, 
gdzie jest duża liczba kąpiących się, 
takie przypadki będą się zdarzać. 
W innych miastach także poja-
wia się ten problem — zaznaczyła 
J. Napiórkowska. W momencie stwier-
dzenia drobnoustrojów w pobranej 
próbce wody, wyłącza się basen z użyt-
kowania. Ponowne uruchomienie jest 
możliwe dopiero w momencie, kiedy 
kolejne wyniki badań potwierdzają, że 
jakość wody jest dobra. 

W zakładach fryzjerskich przypadki 
nieprawidłowej dezynfekcji zdarza-
ją się sporadycznie — uspokajała 
J. Napiórkowska. Jeśli chodzi o żyw-
ność, to każdy podmiot, który ją produ-
kuje, czy nią obraca, musi mieć decyzję 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

E. Gładysz i prezes PUK P. Pikus

Umorzenia
W ubiegłym roku Urząd Miasta wydał 

łącznie 7228 decyzji o wymiarze podat-
ku oraz decyzji, dotyczących wystąpień 
o umorzenia. Było ogółem 8 odwołań, 
z czego 3 decyzje zostały uchylo-
ne przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze. Jedna z nich doty-
czyła osoby prawnej — Zakładu 
Energetycznego. W tej sprawie od kilku 
lat trwają kontrowersje wokół zasadno-
ści nakładania podatków od nierucho-
mości na obiekty, co do których trwa 
spór ekspertów, czy są one obciążanymi 
podatkiem budowlami. Dwie pozostałe 
decyzje dotyczyły osób fizycznych. Nie 
zdarzyło się, żeby w wyniku uchylenia 
ktoś otrzymał decyzję o umorzeniu. 
W roku 2004 ogółem zostały wyda-
ne 7603 decyzje, złożono od nich 
10 odwołań. SKO uchyliło 3 decy-
zje do ponownego rozpatrzenia. 
2 z nich dotyczyły osób prawnych:  
Zakładu Energetycznego i szpita-
la. Pozostałe decyzje utrzymano 
w mocy. W Wojewódzkim Sądzie 
Administracyjnym jest skarga jednego 
z podatników, ale jest to skarga na 
decyzję SKO, a nie Urzędu Miasta. 

red.

Myszką po mapie
W tym miesiącu na internetowej 

stronie Urzędu Miasta www.um.cie-
chanow.pl uruchomiliśmy interaktywny 
plan Ciechanowa. Mamy nadzieję, że 
ucieszy on wielu naszych mieszkańców, 
pomoże też przyjezdnym w znalezieniu 
ulic, zabytków, hoteli, obiektów uży-
teczności publicznej — mapa wskazuje 
pulsującymi punktami, gdzie dokładnie 
się znajdują. Dostępna jest funkcja 
skalowania planu, z jednoczesnym pod-
glądem całego obszaru miasta. Ułatwia 
to orientację, w jakiej jego części znaj-
duje się poszukiwana ulica lub obiekt. 
Dodatkowo, przy wyświetlanych obiek-
tach, umieściliśmy dane teleadresowe. 
Ulice posegregowaliśmy alfabetycznie, 
a obiekty w grupach tematycznych: 
banki, bankomaty, biblioteki, dworce 
PKP/PKS, gimnazja, kultura, media, 
noclegi, poczta, policja, pomoc społecz-
na, przedszkola, sport, szk. artystyczne, 
szk. podstawowe, szk. pomaturalne, 
szk. średnie, uczelnie, urzędy, zabyt-
ki, zdrowie. Postaramy się, aby tych 
grup przybywało.  Dzięki temu można 
szybko „polecić” interaktywnej mapie, 
by wskazała poszukiwany szczegół. 
Na mapie są zaznaczone wszytkie linie 
autobusowe, które pokazują się po klik-
nięciu w numer linii.

Pod ikonkami przystanków auto-
busowych niedługo dostępny będzie 
rozkład jazdy autobusów.                   

D.Ż.
rozkład jazdy autobusów.                   

D.Ż.
rozkład jazdy autobusów.                   
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Interpelacje radnych

Ryszard Sobotko zauważył, że piesi idący chodnikiem po stronie dworca PKS 
potykają się o wystający krawężnik, chcąc umknąć przed wyjeżdżającymi auto-
busami, które tarasują tam przejście dla pieszych. Radny postuluje namalowanie 
w tym miejscu pasów i obniżenie krawężnika. Zwrócił się też o pomoc miasta 
w remoncie ul. Towarowej (pokrycie jej dywanikiem asfaltowym). R. Sobotko 
zaalarmował, że z nowego rozkładu jazdy PKP, wchodzącego w życie 11 grudnia, 
może zniknąć kilka pospiesznych połączeń z Warszawą Centralną, zostaną tylko 3. 
Zdaniem radnego należy zwrócić się pilnie do spółki PKP Intercity z wnioskiem 
o to, aby w Ciechanowie zatrzymywały się wszystkie stałe pociągi ekspresowe 
— 7 na dobę. 
Agnieszka Bukowska wnioskuje o likwidację zielonej strzałki w prawo na 
skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. z Pułtuską. Zapewni to większe bezpie-
czeństwo dzieciom przechodzących przez przejście do Szkoły Podstawowej 
Nr 3.  Radna zaapelowała o nawiązanie współpracy z handlowcami z ul. Pułtuskiej 
(droga krajowa), którzy deklarowali partycypowanie w kosztach położenia chod-
nika. Zasygnalizowała też trudności z dojazdem do posesji mieszkańców nowe-
go osiedla Batalionów Chłopskich. Tamtejsze ulice (np. Pogodna. Lazurowa, 
Bursztynowa) to polne drogi, które potrzebują całej infrastruktury. Podobne potrze-
by mają mieszkańcu ul. Obozowej i Działkowej. Radna przyłączyła się do inter-
pelacji R. Sobotko w sprawie pospiesznych połączeń kolejowych. Poprosiła, żeby 
Straż Miejska egzekwowała czystość na terenie wokół dworca PKP. A. Bukowska 
podziękowała ciechanowskiej policji za skuteczną kontrolę sprzedaży alkoholu.
Urszula Gajczyk złożyła interpelację w sprawie przywrócenia przejazdu przez ul. 
Olchową i wykonania tam niezbędnych prac konserwacyjnych. Radna wnioskowa-
ła o umieszczenie kosztów remontu tej ulicy w budżecie na rok 2005 oraz o wyja-
śnienie, na jakiej zasadzie jeden z jej mieszkańców użytkuje zatokę (utrudnia to 
lokalny ruch). Poprosiła również o informację, z czyjego polecenia zostały wycięte 
zdrowe drzewa akacjowe od ulicy Głowackiego. 
Tomasz Grembowicz zasygnalizował, że po nałożeniu na ul. Ks. Konrada 
nakładki asfaltowej ulica ta stała się niebezpieczną drogą szybkiego ruchu. Radny 
wnioskuje o pachołki zwalniające przy bloku przy ul. Ks. Konrada 10/12, który 
ma bezpośrednie wejście ze schodów na ulicę (z tamtej strony nie ma chodnika). 
T. Grembowicz wrócił do sprawy przewidywanej budowy hipermarketu naprze-
ciwko Championa. Przypomniał, że Starostwo dwukrotnie udzieliło pozwolenia na 
budowę, prezydent W. Wardziński dwukrotnie oprotestowywał tę decyzję i dwu-
krotnie Wojewoda uchylał decyzję Starostwa. W związku z licznymi protestami od 
organizacji handlowych, zaniepokojonych budową hipermarketu w tym miejscu, 
radny pyta, czy ostatnio wydarzyło się coś nowego w tej sprawie.
Grzegorz Brozdowski chciał się dowiedzieć, na jakim etapie jest tworzenie 
lokalnego planu rozwoju dla miasta Ciechanów i które z 4. zadań tzw. „unij-
nych”, zgłoszonych do internetowego systemu kart ewidencyjnych, znalazły finał 
w postaci kompletnych wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego. 
Radnego interesuje również, czy prowadzone są prace w sprawie opracowania 
planu koncepcji zagospodarowania terenów Doliny Łydyni. G. Brozdowski przy-
pomniał, że Wojewoda wskazywał możliwość współfinansowania zagospodaro-
wania tego terenu. Radny zapytał, czy miasto widzi taką potrzebę i czy podjęło 
w tej sprawie jakieś działania. Chciał też poznać powody przesunięcia na okres 
powakacyjny budowy ogrodzenia przy SP Nr 4.
Zdzisław Dąbrowski podziękował komendantowi Mirosławowi Polakowskiemu 
w imieniu mieszkańców ulic Sońskiej i Ludowej za obecność w soboty funkcjona-
riuszy z Wydziału Ruchu Drogowego u zbiegu ul. Kasprzaka, Płońskiej i Sońskiej. 
Ułatwia to przejazd przez to skrzyżowamie podczas giełdy samochodowej. Radny 
poprosił o sprostowanie jego wypowiedzi w „Interpelacjach radnych” w Gazecie 
Samorządu Miasta Ciechanów, gdyż jego zdaniem  nie przytoczono jej dosłow-
nie.
Stefan Żagiel poddał pod rozwagę pomysł utworzenia w Ciechanowie sanato-
rium. Mieszkańcy nie musieliby wyjeżdżać, żeby poddać się fizykoterapii, która 
w naszym mieście jest na bardzo dobrym poziomie. Bazą mogłyby się stać dobrze 
wyposażone poradnie rehabilitacyjne — zwłaszcza w Domu Kombatanta — oraz 
jeden z dwóch domów pomocy społecznej. Zdaniem radnego przedsięwzięcie to 
byłoby możliwe przy współpracy prezydenta z powiatem. S Żagiel zapytał, czy 
w ramach prac nad programem gospodarki odpadami mógłby być rozważony 
pomysł zbudowania pieca szklarskiego (w celu zagospodarowania wszelkiego 
rodzaju odpadów szklanych), czy też jakiś pomysł na zagospodarowanie maku-
latury (np. na papier toaletowy, czy na opakowania). Radny zwrócił się również 
z prośbą o poprawienie 50 m chodnika (z funduszy na remonty dróg) przy na 
końcu ul. Gostkowskiej, na długości bloku, administrowanego teraz przez wspól-
notę mieszkańców. Dom, wykupiony od Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt 
jest teraz ocieplany, wyróżnia się zadbanym otoczeniem.
Adam Stępkowski poprosił o informację, jak zaawansowane są przygotowania 
dokumentacji, dotyczącej drogi krajowej nr 50. Radny wyliczył kilka problemów, 
związanych z ul. Płońską: nasilony ruch, duże kałuże po deszczu, zalewane pose-
sje, bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły, zatoka autobusowa na wysokości 
SP Nr 4. Niebezpiecznie jest poruszać się piechotą również po ul. Kasprzaka 
i Sońskiej. Potrzebny jest tam chodnik. Radny poruszył też po raz kolejny kwe-
stię poprawy dojazdu do Szkoły Podstawowej Nr 4. Zapytał też, czy istnieje 
projekt wybudowania ścieżek rowerowych w całym Ciechanowie. Zdaniem 
A. Stępkowskiego powinien on zawierać koncepcję przeprowadzenia ich przez cen-
trum oraz okolice szkół, aż do miejsc rekreacji. W razie braku takiego planu radny 
wnioskuje o to, żeby powstał on jak najszybciej.
Lech Michalski przedstawił radnym prośbę Zarządu Rejonowego PCK 
w Ciechanowie o rozważenie możliwości  przyznania bezpłatnych przejazdów 
środkami komunikacji miejskiej tym honorowym dawcom krwi z Ciechanowa, 
którzy oddali powyżej 30. l krwi. Dotyczy to 50. z około 1000.  dawców, członków 
Klubu honorowych dawców krwi. 30. spośród nich jest w ciężkiej sytuacji material-
nej. Radny zaznaczył, że podjęcie uchwały w sprawie zwolnień za przejazdy leży 
w kompetencjach Rady. Podkreślił, iż składa tę interpelację przed ustaleniami, 
dotyczącymi planu finansowo-rzeczowego na przyszły rok. Podziękował też 
władzom miasta za załatwienie interpelacji z poprzedniej sesji oraz poprosił 
o odpowiedź na piśmie, ile decyzji odmawiających umorzenia podatku od nieru-
chomości w roku 2003 do chwili obecnej zostało skutecznie zaskarżonych przez 
wnioskodawców.

kich. Trzeba się skupić na najważniej-
szych fragmentach miasta: centrum, 
Warszawska, która powinna stać się 
wizytówką miasta — tu są już czynio-
ne zabiegi przez prezydenta, żeby ta 
ulica wyglądała reprezentatywnie. Na 
razie jest jak jest — zauważył radny. 
W jego przekonaniu wizerunek miasta 
psują: otoczenie ZUS i TP.S.A. (chodzi 
o ul. Rzeczkowską i Witosa), zniszczo-
ne witacze, zaniedbana prywatna pose-
sja przy wjeździe na stadion miejski, 
okolice t.zw. „jeziorka”. Przez przyjezd-
nych miasto często jest oceniane przez 
pryzmat otoczenia obiektów użytecz-
ności publicznej — stwierdził radny. 
Podkreślił, że mieszkańcy sami muszą 
dbać o czystość otoczenia. Nawet pre-
cyzyjne i dobre miejskie służby same 
nie utrzymają porządku. Malkontentom 
radzę podróż za wschodnią granicę, 
a zbytnim optymistom — za zachodnią. 
Gdyby u nas był stan uśredniony, to 
byłoby optymalne. Radny pochwalił 
materiał Komendy Powiatowej Policji, 
która zwraca uwagę na związek estety-
ki i bezpieczeństwa. 

Zdzisław Dąbrowski przypomniał 
starą prawdę: Nie tam jest czysto, gdzie 
dużo ludzi sprząta, tylko tam, gdzie 
mało ludzi brudzi. Radny uważa, że 
z estetyką na osiedlach mieszkaniowych 
byłoby lepiej, gdyby placówki szkolne, 
dysponujące salami sportowymi oraz 
boiskami, udostępniały te obiekty 
młodzieży i dzieciom, zwłaszcza 
w czasie wakacji. Kiedy dzieci są 
bez nadzoru dorosłych, niekoniecz-
nie muszą swoją energię zużywać na 
poprawę estetyki najbliższego otocze-
nia — stwierdził radny.

Propozycje zmian w Regulaminie
W ubiegłym roku 30% właścicieli 

nieruchomości nie posiadało umów na 
wywóz nieczystości. Ostatnia kontrola 
ustaliła ten wskaźnik w granicach 20% 
— to znaczy, że dokładnie 78 posesji 
nie miało zawartych umów. Czy te dane 

zostały  ustalone na tej podstawie, że 
miasto przekazało wykaz właścicieli 
nieruchomości i PUK skonfrontował 
go ze swoimi umowami? — chciał się 
dowiedzieć Janusz Czaplicki.  Złożył 
też formalny wniosek o zmianę zapi-
su w „Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta 
Ciechanowa”. W tym dokumencie 
określa się ilość odpadów na osobę 
na 1,8 m3 rocznie, co w przeliczeniu  
na miesiąc daje 0,15 m3. Zdaniem 
przewodniczącego to trochę za dużo, 
a wskaźnikiem wystarczającym jest 
0,13 m3. Wnioskuję, aby w naszym 
Regulaminie umieścić zapis mówiący, 
że każdy właściciel nieruchomości 
zawierający umowę będzie płacił 
właśnie według tego wskaźnika. Wtedy 
przestanie mu się opłacać wywożenie 
nieczystości. 

Lech Michalski zaproponował roz-
szerzenie zmian, postulowanych przez 
przewodniczącego. Przy określaniu 

ilości wytwarzanych odpadów nale-
żałoby uwzględnić jeszcze wielkość 
nieruchomości, ponieważ jedna osoba 
mieszkająca na posesji o wielkości 
0,5ha wytwarza dużo więcej odpadów, 
niż 10 osób mieszkających na 5 arach 
— stwierdził radny. — Rozwiązali-
byśmy tym zapisem problem nieczysto-
ści stałych z pracowniczych ogródków 
działkowych. Według mojej wiedzy 
większość działkowiczów przeważnie 
podrzuca śmieci do spółdzielczych 
śmietników. 

Higiena pracy ucznia
Zarówno prawo lokalne jak i przepi-

sy ogólne są na tyle dobre, że powinny 
zapewnić poprawę estetyki miasta, ale 
ciężko je skutecznie wyegzekwować. 
Kontrole są, niewiele z tego wynika, 
a kwestia mentalności pozostawia 
wiele do życzenia — powiedział 
Grzegorz Brozdowski. Radny sporo 
uwagi poświęcił rozważeniu paradok-
su: coraz większe nakłady z budżetu 
miasta na inwestycje oświatowe są 
niewspółmierne do właściwych warun-
ków nauczania. Ponad 67% szkół nie 
zapewnia tych warunków, wynika to 
z organizacji pracy. Subwencja oświa-
towa jest coraz mniejsza, bo maleje 
liczba dzieci, ale z drugiej strony nie 
ma opracowanego jasnego kryterium 
naboru do szkół.  Niby nie ma rejo-
nizacji, a jest rejonizacja. W jednych 
szkołach klasy liczą ponad 30 osób 
i zajęcia odbywają się do późnych 
godzin  popołudniowych, a inne świecą 
pustkami — stwierdził radny. 

Stan sanitarno-estetyczny obiektów 
oświatowo-wychowawczych popra-
wił się od momentu przejęcia szkół 
przez samorząd — podkreślił Adam 
Stępkowski. Jednak do ideału daleko 
— radny zacytował zarzuty co do 
higieny pracy, które pojawiły się 
w materiale informacyjnym: zbyt
krótkie przerwy międzylekcyjne, nie-
równomierne obciążenie nauką, brak 

stałej godziny roz-
poczynania zajęć. 
Szkoła nie może 
być przepełniona 
i powinna kon-
tynuować proces 
wychowawczy po
lekcjach, udostęp-
niać dzieciom 
sale  gimnastycz-
ne, być wypo-
sażona w meble 
dostosowane do 
wzrostu ucznia. 
Ważną rzeczą jest 
dożywianie. Ko-
rzysta z niego 
15% uczniów 
szkół podsta-
wowych i 8% 
gimnazjalistów. 

Nie powinniśmy zapominać o ak-tyw-
ności fizycznej — zaznaczył radny. 
— Nasz samorząd inwestuje w bazę 
sportowo — rekreacyjną, hale sporto-
we — mamy z czego być zadowoleni. 
Z drugiej strony powinniśmy wiedzieć, 
że to samorząd musi teraz utrzymać 
te hale sportowe. Za utrzymaniem hal 
muszą iść pieniądze na zajęcia pozalek-
cyjne. Jest to duże wyzwanie dla samo-
rządu, związane z budżetem. Polityka 
państwa w tej dziedzinie nie jest naj-
lepsza. Gdyby była dobra, to środki dla 
samorządów na realizację tych celów 
spływałyby z góry — zaakcentował 
A. Stępkowski. 

Na tej sesji radni przyjęli „Gminny 
plan gospodarki odpadami dla miasta 
Ciechanów” oraz „Gminny program 
ochrony środowiska dla miasta Cie-
chanów” (dyskusja na ten temat w na-
stępnym numerze).

    
  Ewa Blankiewicz

Na Podzamczu ściśle współpracują: radny R. Sobotko (z prawej) 
i przewodniczacy zarządu osiedla K. Miziołek 
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Święto pracowników oświaty dokończenie ze str. 8

O nagrody dla nauczycieli wnio-
skują dyrektorzy szkół, dla dyrek-
torów – przyznaje prezydent.
Wszystkie wnioski opiniują Rady 
Pedagogiczne i Związki Zawodowe. 
Końcowa ocena należy do Komisji. 
Nagrody otrzymało 10. pedagogów:

Jolanta Niesłuchowska — dyrek-
tor Miejskiego Przedszkola Nr 8 od 
1997 r., staż pracy — 22 lata. Ściśle 
współpracuje z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Policją, Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną. Włącza 
przedszkole w wiele ogólnopolskich 
programów promujących zdrowy 
styl życia, ochronę środowiska itp. 
Organizuje imprezy o charakterze nie 
tylko wewnętrznym, ale także  lokal-
nym. Otwarta na nowe formy pracy, 
doskonalenia i pomocy dzieciom.  

Irena Liciago — dyrektor 
Miejskiego Przedszkola Nr 10 od 
1989 r, staż pracy — 29 lat. Wieloletni 
pracownik oświaty. Współpracuje 
z instytucjami wspierającymi pla-
cówkę. Uczestniczy w wielu formach 
doskonalenia zawodowego.   

Jolanta Piotrowska — dyrektor 
Miejskiego Przedszkola Nr 4 od 2000 
r., staż pracy —  22 lata, cały czas 
w Przedszkolu Nr 4. Bardzo zaangażo-

wana w proces integracji przedszkol-
nej. Promuje placówkę w środowisku 
lokalnym.  

Tatiana Sęk — dyrektor Gimnazjum 
TWP, staż pracy — 21 lat. Jest autorką 
zbioru zadań z matematyki, opra-
cowała gry i zabawy matematyczne 
dla młodzieży. Zainicjowała konkurs 
języka angielskiego dla gimnazjalistów 
na terenie naszego miasta. (Środki na 
tę nagrodę nie pochodzą z Funduszu 
Nagród, lecz ze środków prezydenta.)

Adam Krzemiński — wicedyrektor 
SP Nr 4, staż pracy — 6 lat. Od 1998 do 
2003 roku był nauczycielem matematy-
ki i fizyki w Szkole Podstawowej Nr 1 
i Gimnazjum Nr 1. Z jego inicjatywy 
powstała w szkole pracownia multime-
dialna. Współpracuje z kwartalnikiem 
oświatowym „Kaskada” publikując 
w nim cykl artykułów pt.: „Systemy 
oświatowe Unii Europejskiej”. Jest 
koordynatorem akcji „Szkoła z klasą”. 
Zorganizował kiermasz używanych 
podręczników. Angażuje się w  pomoc 
w rozwiązywaniu problemów swoich 
uczniów i ich rodziców.

Elżbieta Wodzyńska — wicedyrek-
tor SP Nr 3, staż — 18 lat. Jest koordy-
natorem Programu Atynikotytonowego 

„Uwolnijmy nasze dzieci od tytoniu” 
w placówkach szkolnych i przedszkol-
nych na terenie miasta. Organizuje 
wystawy prac dzieci w ramach „ Mała 
Galeria Trójki”. 

Barbara Chełmińska — nauczy-
ciel wychowania fizycznego w SP 
Nr 7, staż — 12 lat. Opracowała 
i realizowała autorski program pro-
filaktyczny dla klas IV–VI. Wdraża 
nowatorskie metody nauczania 
i wychowania. Opracowała scenariusze 
zajęć wraz z poradnikiem metodycz-
nym, który został oddany do publikacji 
w czasopiśmie „Wychowanie Fizyczne 
i Zdrowotne”. Współpracuje z Przed-
szkolami Nr 4 i 8 organizując mini 
maratony sportowe oraz pikniki dla 
dzieci, nauczycieli i rodziców.   

Agnieszka Dubert — pedagog 
szkolny w SP Nr 5, staż pracy — 27 
lat. Jest autorką wielu programów 
profilaktycznych z zakresu uzależ-
nień, przeciwdziałania przemocy 
domowej i agresji uczniów, programu 
świetlicy socjoterapeutycznej itp. 
Programy te uzyskały akceptację 
oraz wyróżnienia ze strony Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego, Towa-
rzystwa Pomocy Dzieciom czy Biura 

ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Prowadziła szkolenia 
dla wychowawców świetlic szkol-
nych z woj. ciechanowskiego oraz 
dla studentów Kolegium Nauczy-
cielskiego. Recenzowała programy 
profilaktyczne. Ściśle współpracuje 
z MOPS-em, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Sądem i organizacjami 
pozarządowymi pomagającymi dzie-
ciom.

Renata Gałecka — nauczycielka 
języka niemieckiego w Gimnazjum 
Nr 1, staż pracy — 6 lat. Ściśle współ-
pracuje z Goethe Institut w Warszawie. 
W szkole jest realizowany opracowany 
przez nią program autorski z języka 
niemieckiego.   

Beata Lasecka — nauczyciel-
ka nauczania początkowego w SP
Nr 5. Jest autorką programu  „Moja 
mała Ojczyzna” uświadamiające-
go dziecku miejsce Polski i Pola-
ków w Europie. Współpracujez 
Polonią Francuską i Stowarzy-
szeniem Francusko-Polskim „Sekwana-
Łydynia’. Dzięki temu szkoła dwukrot-
nie gościła zespół baletowy z Fran-
cji. Organizowała wyjazdy dzieci 
i nauczycieli do partnerskiego 
Meudon.    
 red.

Fragment książki „Nekropolie Ciechanowa”

Cmentarz przy ulicy Płońskiej
O jego początkach wiadomości są 

skąpe (...), w aktach wizytacji parafii 
zachowała się wzmianka z 1828 r., że 
„Jest miejsce osobne do chowania ciał 
zmarłych”. Nie znaczy to, że mamy do 
czynienia z cmentarzem w dzisiejszym 
rozumieniu (...) „Na dołach” przy ul. 
Płońskiej grzebano najuboższych, 
bezdomnych, żebraków i ofiary mniej-
szych epidemii. Właśnie ta zapadlina, 
zajmująca część lewostronną cmenta-
rza jest jego zaczątkiem. Powstała po 
wybranej stamtąd glinie przetworzo-
nej na cegłę. (...) Drugie wyrobisko 
po glinie znajduje się równolegle do 
poprzedniego, po prawej stronie alei 
głównej i jest usłane grobami. W póź-
niejszych latach, gdy upowszechniły 
się na tym miejscu pochówki, mówio-
no potocznie, że zmarły przeniósł się 
na wilcze doły, bądź na glinki lub pod 
bociana, ponieważ na rosłych topolach 
gnieździły się te ptaki.

Założenie cmentarza „na grun-
tach plebańskich” przy ul. Płońskiej 
niektórzy badacze (...) przypisują ks. 
Józefowi Kwiatkowskiemu, probosz-
czowi w latach 1849–1865. Inni idą 
jeszcze dalej, wiążąc powstanie tej 
nekropolii ze śmiercią tego księdza. 
Jego pochówek „na dołach” jako jeden 
z pierwszych miał ostatecznie przeko-
nać nieufnych do korzystania z tego 
miejsca. 

Pochówki były z pewnością wcze-
śniejsze i nie miały, zwłaszcza w odnie-
sieniu do osób z nizin społecznych (...) 
obrzędu w dzisiejszym znaczeniu. 
(...) Początkowo teren cmentarza przy 
ul. Płońskiej ograniczał się do obu 
zapadlin oddzielających je w części 
środkowej obecną aleję główną. Po 
ich wykorzystaniu był przesuwany 
na grunt sąsiedni, będący także we 
władaniu parafii. Jego powierzchnię 
w 1858 r. określano na 1 mórg i 150 
prętów. Grunty były dobre, w III kla-
sie. W 1938 r. Konstanty Próchniak 
i Aleksander Mazanek odstąpili na 
30 lat „prawo przejazdu i przechodu 
przez działkę ziemi przy cmentarzu 
całą szerokością”. Obecnie cmentarz 
liczy 2,367 ha i ma kształt zbliżony do 
trapezu. Układ wewnętrzny, a zwłasz-

cza alejki wyłożone przed dwoma laty 
kostkami polbruku, pozwalają bez 
trudu wyodrębnić na cmentarzu pięć 
kwater i to kryterium było wskazów-
ką przy opisie grobów. Pierwsze dwie 
kwatery rozpoczynają się od bramy 
i są do siebie równoległe, oddzielone 
główną aleją. Po stronie wschodniej 
kończą się przy poprzecznej alejce bie-
gnącej przez całą szerokość cmentarza. 
Dwie następne są ich przedłużeniem 
i dochodzą do kaplicy stojącej pośrod-
ku alei. Ostatnia, piąta rozpoczyna się 
za kaplicą i ciągnie się do parkanu. (...)

W 1924 roku przystąpiono do wyko-
nania nowego oparkanienia cmentarza, 
zastępując nim poprzednie, zrujnowa-
ne, z kamienia polnego. Była to ważna 
inwestycja, prowadzono ją przy dużym 
udziale społecznym i zajęła dwa lata. 
(...) Parkan wzdłuż ściany wschod-
niej wykonany został przez następcę 
zmarłego w 1928 r. ks. Jankowskiego. 
Był nim zamordowany w 1942 r. 
w obozie koncentracyjnym w Dachau 
ks. Wincenty Chabowski. Prace 
wykonywała znana w mieście firma 
budowlana Bolesława Roszki, zmar-
łego w 1956 r., pochowanego na tym 
cmentarzu. Roboty przygotowawcze 
rozpoczęto w 1924 r., a zasadnicze 
prowadzone były w latach 1925–1926. 
Istniejącą do dziś bramę cmentarną 
Roszko wykonał bezpłatnie. Obecny 
parkan od strony ul. Płońskiej w sto-
sunku do swojego poprzednika sprzed 
1925 r. jest przesunięty w głąb cmen-
tarza. Stojący wtedy po zewnętrznej 
stronie dwuramienny wysoki krzyż 
metalowy osadzony w polnym granicie 
został przeniesiony na cmentarz. 

Cmentarz w nowym oparkanieniu 
prezentował się okazale, o czym infor-
mował ks. Aleksander Pęski: „Drzewa 
i krzewy gęsto i bez planu, czyniły 
z cmentarza las, a co najmniej park 
dziki, dokąd lubiła uczęszczać mło-
dzież tutejsza na spacery. Drzewa 
nie w linii wycięto, porobiono drogi. 
Cmentarz cały porządnie ogrodzono 
i zamykany jest wieczorem. Przy oka-
zji wyrównano cmentarz przy kościele, 
plantując miejsca po zapadających się 
mogiłach”. 

Na bramie, w 
półkolu z liter kowal-
skiej roboty umiesz-
czona została fraza 
z wiersza Brunona 
Kicińskiego, poety, 
redaktora i dzie-
dzica Ojrzenia: Tu 
się kończy wielkość 
świata. Tekst nie 
przetrwał dłużej, 
ale był powszechnie 
znany (...) 

Teren narożny 
wschodni od ul. 
Rzeczkowskiej był 
najsłabiej urządzony 
i służył do chowania 
samobójców, dzieci 
nieochrzczonych itp. 
Na tym miejscu cho-
wano przed wojną 
zmarłych w przy-
tułku, mieszczącym 
się w domu parafial-
nym, po wojnie w 
Państwowym Domu 
Opieki w Krubinie. 
(...) W czasie okupa-
cji Niemcy chowali 
tu swoje ofiary, w 
1945 r. NKWD, 
po nich także Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego.

W pobliżu spotkać można było czę-
ste mogiłki dziecięce (...) Do połowy 
1915 r. część lewostronna licząc od 
bramy była wydzielona na pochówki 
wyznawców prawosławia. Jeszcze nie-
dawno nagrobki były liczne i bogatsze 
pod względem architektury. Przetrwał 
grób Iwana Maksymowicza, naczelnika 
ciechanowskiego ujezda (powiatu) zm. 
w 1906 r. W głębi kwatery I stoi ogro-
dzony i zadaszony pomnik secesyjny 
Stratonowicz Katjuszy (1890–1905). 

(...) W 1961 r., po urządzeniu cmen-
tarza komunalnego, pochówki zostały 
ograniczone do grobów rodzinnych, 
a rok później wydano całkowity zakaz 
chowania na nim zmarłych. W decy-
zji Ministra Gospodarki Komunalnej
z 9.VII. 1962 r. czytamy m.in.: 
„Zamyka się cmentarz rzymsko-kato-

licki o powierzchni 2,367 ha, położony 
w Ciechanowie u zbiegu ulic Płońskiej 
i Rzeczkowskiej”. 

(...) W 1972 r. cmentarz parafial-
ny przy ul. Płońskiej uznany został 
za zabytkowy. Po roku 1980 podjęto 
starania o uchylenie zakazu i otwarcie 
tego cmentarza. W jednym z pism czy-
tamy m. in.: „Dołączając się do żądań 
mieszkańców Ciechanowa, zwracam 
się z ponowną  z prośba o otwarcie 
cmentarza rzymsko-katolickiego przy 
ul. Płońskiej”. W uzasadnieniu pisma 
podano, że na cmentarzu „znajduje się 
330 wolnych miejsc, do tego dochodzi 
ok. 800 grobów rodzinnych i tyle mogił 
ziemnych, w których są wolne miej-
sca”. W 1984 r. zakaz został uchylony 
i cmentarz jest nadal czynny.

Edward Lewandowski

Przedwojenny nagrobek rodziny Chełchowskich i Góreckich 



Głosy mieszkańców miasta w dyskusji o przyszłości Zamku Książąt 
Mazowieckich

Co dalej z Zamkiem?

gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów9

Nowa kadencja w Towarzystwie Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej

...Hm, Zamek ciechanowski stoi 
sobie i duma — czy ktoś w końcu 
o mnie pomyśli,  ale to mało — czy 
ktoś coś zrobi?!

— Tak, Zamek jest naszym ,,ci-
chym” największym atutem promo-
cyjnym, niestety tylko na obrazach. 
Stoi martwy i nikomu nie przeszka-
dza. Pewnie gdyby były tam możliwe 
pomieszczenia na gabinety to ... ?!

,,Cudze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie co posiadacie ...”

Tak się składa, że jeżdżę trochę po 
świecie i bywam z moimi wystawami 
w wielu ciekawych miejscach. Prawie 
zawsze — gdy to miejsce przypomina 
ciechanowski Zamek — żal ściska, że 
to nie jest u nas — w naszym Zamku. 
Dlaczego?

Zaraz usłyszę odpowiedź — pienią-
dze! Nie, jeszcze raz powtórzę — to 
nasza wina. Nawet w tak konserwa-
tywnej Anglii w ruinach zamku można 
coś ciekawego turyście pokazać, zapro-
ponować — i co ważne w atrakcyjny, 
nowoczesny sposób. Nawet w bied-
nym Kamieńcu Podolskim na Ukrainie 
w ruinach Twierdzy zobaczyłem coś, 
co działa na wyobraźnię przeciętnego 
turysty.

Dobrze — nie szukajmy daleko. 
Wystarczy popatrzeć na to, co się 
dzieje w Muzeum opinogórskim. To 
wspaniale, że istnieje wizja rozwoju 
Muzeum, to krok do przodu, krok 
w przyszłość, a przy tym z rozma-
chem. Życzę kierownictwu Muzeum 
w Opinogórze cierpliwości i konse-
kwencji. Tak trzymać.

Ograniczenie się do estrady na 
dziedzińcu i paru ,,biedaeksponatów” 
to naprawdę za mało. Nie załatwią 
tego również imprezy: ,,Dionizje” czy 
,,Powrót Szwoleżerów Gwardii”.

Z całym szacunkiem dla zaangażo-
wania Pana Andrzeja Piotrowskiego, 
który z góry odrzuca wszelkie pomysły 

i wie, co należy z naszym Zamkiem 
zrobić... po pierwsze potrzebny jest 
POMYSŁ. 

Należałoby zorganizować konkurs 
na projekt zagospodarowania, oczywi-
ście z uwzględnieniem funkcji muzeal-
nych. Może inni myślą inaczej, może 
ciekawiej. Spojrzenie na taki obiekt 
historyczny — zabytek.

Kto pyta nie błądzi.
W wypowiedzi, która ukazała się 

w Gazecie Samorządu Miasta we wrze-
śniu przeczytałem, że powstał kolejny 
projekt, hm ...

Proszę nie straszyć nas, cytuję 
,,nowoczesnymi aluminiowymi bądź 
stalowo-szklanymi konstrukcjami ...’’ 
Jestem przekonany, że chcielibyśmy 
wszyscy jeździć lepszym samochodem 
niż Syrenka sprzed lat. Nawiasem 
mówiąc, był to wspaniały samochód 
jak na tamte czasy.  Oczywiście, że nie 
stać nas na ,,szklany dach”, ale przecież 
Panu Markowi Piotrowskiemu chodziło 
zapewne o zwrócenie uwagi na to, by 
spojrzeć nieco inaczej na rekonstrukcję 
Zamku. Że są inne możliwości.

Gwoli ścisłości, jestem też za 
rekonstrukcją Zamku w sposób maksy-
malnie zbliżony do średniowiecznego 
pierwowzoru, tylko że według nowej 
wizji, programu, czy jak kto woli 
koncepcji opartej na pomyśle, zrealizo-
wanej nowocześnie. Żyjemy przecież 
w XXI w.

Na rewolucyjne pomysły nas nie 
stać — w sensie mentalnym, to potrafią 
inni, np. Francuzi budując wieżę Eifla 
czy szklaną piramidę na dziedzińcu 
Luwru.

Niestety — my z upodobaniem trwa-
my w prowizorkach i przeciętności.

Jedno jest pewne — jest taka potrze-
ba, by to zmienić.

Marek Zalewski 
   

Miasto pod lupą
Polskiego — budynki nr 28 A, B 
i C), spłukiwanie piasku z Farskiej 
Góry, zły stan nawierzchni niektórych 
ulic (Nowokolejowa, Witosa,  Polna, 
Rzeczkowska, Pogodna) i targowiska 
przy ul. Płońskiej, niezabezpieczenie 
barierką części ulicy Pułtuskiej (przy 
wyjściu z pubu „Qfel”), niezagospo-

darowanie terenu między blokami 
przy ul. Witosa 19 i Sikorskiego 2 oraz 
terenu wokół akwenu wodnego na osie-
dlu „Jeziorko”, brak dalszego odcinka 
chodnika przy ul. Sońskiej, brak 

Ocena stanu sanitarnego i estetycz-
nego miasta jest corocznym tematem 
wrześniowej sesji Rady Miasta. 
Dokładne i systematyczne analizy poka-
zują, że z każdym rokiem jest lepiej. 
Sukcesywnie podnoszony jest standard 
dróg i nawierzchni. Budowane są nowe  
chodniki i kanalizacja deszczowa. 
Są też postępy w dziedzinie ochrony 
środowiska. Potrzeb jest wciąż bardzo 
dużo. Decydują pieniądze. Czasem 
wystarczają tylko na minimalizowanie 
niekorzystnych zjawisk występujących 
w naszym mieście. Jeśli chodzi o stan 
sanitarny i estetyczny ciągle jest wiele 
do zrobienia. Swoją opinię na ten 
temat wyraziły podmioty zajmujące się 
kontrolą i egzekwowaniem zagadnień 
związanych ze stanem sanitarnym. 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny zwrócił uwagę na: brak 
awaryjnego zaopatrywania w wodę 
ludności z uwzględnieniem alternatyw-
nych źródeł zaopatrzenia, nadmierne 
zanieczyszczanie odchodami ptasimi 
posesji zlokalizowanych w pobliżu 
siedziby jednostki wojskowej (co może 
stanowić źródło przenoszenia chorób 
zakaźnych), zły stan techniczny sali 
kinowej w CKiSz, niedostateczną tro-
skę o zapewnienie dzieciom higienicz-
nego procesu nauczania, niski poziom 
wiedzy na temat skażeń chemicznych 
oraz zagrożenia związane z produkcją 
i obrotem żywnością.

Komenda Powiatowa Policji 
jako zjawiska niepokojące wskazała: 
niedoświetlenie niektórych miejsc 
miasta (Pl. Kościuszki, zaplecze sklepu 
„Irena”, pasaż przy ul. Gostkowskiej, 
ul. Witosa, ul. Polna, ul. Wojska 

Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej 
wybrało nowy zarząd. Po raz 
czwarty na prezesa powołany 
został Eugeniusz Sadowski. 
Nowy skład zarządu przed-
stawia się następująco:
Józef Malinowski — wice-
prezes, Bernard Grzankowski 
— wiceprezes, Maciej 
Adamkiewicz — sekretarz, 
Ewa Stangrodzka — z-ca 
sekretarza, Bogumił Kowalski 
— skarbnik, Zygmunt 
Długołęcki — z-ca skarbnika.
Członkowie: Ks. Prałat 
Ludomir Kokosiński, 
Alfred Borkowski, Hanna 
Długoszewska-Nadratowska,
Mariusz Górski, Jan 
Korzybski, Stanisław Kujawa, 
Krzysztof Ostromecki, 
Barbara Piasecka, Marek 
Zalewski oraz na prawach 
specjalnych: Stanisław 
Borodzicz — prezes oddzia-
łu warszawskiego TMZC 
i Aleksander Kociszewski 
— kierownik
CSN MOBN.

TMZC powstało w 1957 r. z inicja-
tywy grupy społeczników, widzących 
potrzebę krzewienia patriotyzmu 
i kultury w regionie. Zrzesza 300 
członków, w większości mieszkańców 
Ciechanowa. Od 1980 roku za zaanga-
żowanie na rzecz miasta i ziemi ciecha-
nowskiej, przyznaje nagrodę — „Laur 
Ciechanowski”, której patronem jest dr 
Franciszek Rajkowski. Jej laureat otrzy-
muje tytuł „Ciechanowianin Roku”.
Wśród najważniejszych zadań, jakie 
stawia przed sobą organizacja, jest 
odnowa zabytków kultury, upamiętnia-
nie zasłużonych ludzi oraz miejsc histo-
rycznych. Stowarzyszenie jest autorem 
wielu przedsięwzięć: m.in. doprowa-

dziło do odbudowy pałacu Krasińskich 
w Opinogórze, ma swój udział w reno-
wacji Zamku Książąt Mazowieckich 
i utworzeniu Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie, zainicjowało budowę 
i rekonstrukcję kilkunastu pomni-
ków (m.in. Marii Konopnickiej, Św. 
Piotra, pomnika „Walki, Męczeństwa, 
Zwycięstwa”), ufundowało kilkadzie-
siąt tablic pamiątkowych i wydało 
drukiem wiele książek o historii 
regionu oraz ludziach związanych 
z ziemią ciechanowską. Ostatnio reali-
zowanym zadaniem była odbudowa 
pomnika w Przedwojewie, poświęco-
nego poległym w wojnie w 1920 r. 
ułanom z 203 Pułku Ułanów. Pomnik 
odsłonięto we wrześniu. 

   red.

wyznaczonego przejścia dla pieszych 
w rejonie skrzyżowania ulic Pułtuskiej 
i Batalionów Chłopskich.

Straż Miejska zgłosiła takie pro-
blemy jak: trudności w egzekwowaniu 
udokumentowanego wywozu nie-
czystości z gospodarstw domowych, 
instytucji i firm, zanieczyszczanie 
miasta psimi odchodami, umieszczanie 

afiszy w miejscach niedozwolonych, 
zaśmiecanie i dewastowanie miejsc 
użyteczności publicznej, zaniedbywa-
nie prywatnych posesji.

Spółki miejskie (PUK, ZKM, 

ZWiK, TBS) miały następujące 
zastrzeżenia: zbyt mała częstotliwość 
zamiatania dróg, zaniedbywanie obo-
wiązku czyszczenia chodników przez 
właścicieli posesji, niszczenie zieleni 
miejskiej i ławek w parkach, niewy-
starczająca ilość pojemników do selek-
tywnej zbiorki odpadów, dewastowanie 
nowych wiat przystankowych, trudno-
ści w prawidłowym utrzymaniu ciśnie-
nia wody w porze letniej w najwyżej 
położonej części miasta, konieczność 
remontów lub wymiany najstarszych 
sieci wodociągowych, nienajlepszy 
stan budynków wielorodzinnych 
(szczególnie tych wybudowanych 
przed wojną).

Spółdzielnie mieszkaniowe („Za-
mek”, „Mazowsze”, „Ziemowit”) 
zasygnalizowały takie niekorzystne 
zjawiska jak: brak miejsca na konte-
nery na surowce wtórne i niszczejące 
place zabaw. 

Wydział Urbanistyki i Architek-
tury oraz Wydział Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska UM 
jako najpilniejsze do skorygowania 
problemy wskazał: chaos przestrzenny 
reklam, nieatrakcyjne nawierzchnie, 
mało estetyczne oświetlenie, brak 
wyposażenia ulic w elementy małej 
architektury, niski standard przestrzeni 
publicznej miasta (ul. Warszawska, 
Rynek, Pl. Kościuszki), nieznajomość 
procedur dotyczących usuwania wyro-
bów zawierających azbest, narastający 
wandalizm.

                  Opracowała 
          Katarzyna Dąbrowska

Dzięki staraniom TMZC odbudowano pomnik w Przed-
wojewie

Miasto najpiękniej wygląda z lotu ptaka. Stąd nie widać brzydkiej latarni czy wyrzuconych 
„na dziko” śmieci
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Poznaj swojego strażnika

AIDS może dotyczyć i ciebie 

Jerzy Karwowski w Straży Miej-
skiej pracuje od lutego 2004 roku. 
Ukończył Wydział Nauk Politycznych 
w Wyższej Szkole Humanistycznej 
w Pułtusku. Ma 35 lat, dwójkę dzie-

ci; żona Anna pracuje 
w ciechanowskim szpi-
talu jako położna. Jest 
zapalonym wędkarzem. 
Lubi spacery z rodziną, 
interesuje się filmem 
i literaturą.

Odpowiada za rejon, 
który obejmuje:

— od strony połu-
dniowej: granice mia-
sta;

— od strony pół-
nocnej: ul. 3-go Maja,
ul. Orylską, ul. Rzecz-
kowską, ul. Polną, 
drogę osiedlową na 
północnej granicy 
osiedla Jeziorko wraz 
z jej przedłużeniem 

 kierunku wschodnim.;
— od strony zachodniej: rz. Łydy-

nię, linię kolejową;
— od strony wschodniej: granicę 

miasta.                                        red.

AIDS nie wybiera. Może dotyczyć 
każdego z nas. Niestety dominuje 
przeświadczenie, że nieszczęścia 
i groźne choroby przytrafiają się innym, 
ale nie nam. Nic bardziej złudnego. Nie 
można rozpoznać po wyglądzie, kogoś 
kto żyje z HIV, często nawet sam 
nosiciel nie wie o obecności wirusa 
w swoim organizmie i nieświadomie 
zaraża innych. Wczesne stwierdzenie 
zakażenia ogranicza rozprzestrzenia-
nie epidemii. Krajowe Centrum ds. 
AIDS zorganizowało ogólnopolską 
multimedialną kampanię społeczną 
„Nie daj się AIDS, zrób test na HIV”. 
6 października w wielu miastach nasze-
go kraju akcję tę rozpoczęto konferen-
cją prasową. W Ciechanowie odbyła 
się ona w siedzibie Powiatowej Stacji 
Sanitaro-Epidemiologicznej. 

 Wyniki ostatnich badań epidemio-

logicznych nie są pocieszające. Od 
początku epidemii w Polsce (1985 r.) 
do końca września 2004 r. było 9002. 
zakażonych. Na AIDS zachorowały 
1 473 osoby, 710 zmarło. Statystyki 
z terenu Mazowsza, w porównaniu 
z innymi regionami kraju, wypadają 
lepiej — uspokajają specjaliści. Od 
stycznia do sierpnia tego roku zdia-
gnozowano 48 przypadków HIV, 
u 7 osób rozwinęła się śmiertelna 
choroba. Mowa tu oczywiście o zareje-

strowanych przypadkach nosicielstwa. 
Faktyczne liczba ta może być 3-4-krot-
nie większa. 

Do tej pory nie wynaleziono leku 
zwalczającego HIV. Jedynym orężem 
w walce z nieuleczalnym wirusem 
jest profilaktyka i rozpowszechnianie 
wiedzy o tym, jak unikać  zachowań, 
które mogą prowadzić do zakażenia. 
Powszechnie uważa się, że grupa 
najbardziej na nie narażona, to osoby 
przyjmujące dożylnie narkotyki, lub
mężczyźni — homoseksualiści. Tym-
czasem sytuacja ta już kilka lat temu 
uległa zmianie. W Polsce, jak i na 
świecie, coraz częściej są to osoby 
heteroseksualne, które zarażają się 
drogą kontaktów seksualnych i coraz 
młodsze — ponad 50% jest w wieku 
20–29 lat (aż 10% w momencie zaka-
żenia miało poniżej 20 lat). Zasadniczo 
nie mówi się już o grupach podwyż-
szonego ryzyka. Mówi się o ryzykow-
nych zachowaniach. Młodzi ludzie 
(często nastolatki) z powodu braku 
lub niedostatecznej wiedzy na temat 
istoty infekcji HIV, stają się ofiarami 
przedwcześnie podejmowanego życia 
seksualnego. Dorośli, którzy weszli 
w nowy związek nie zastanawiając się 
nad przeszłością swoją ani partnera, 
mogą bezwiednie ulec zakażeniu. 
Dlatego tak ważne jest przypominanie 
o zagrożeniach zdrowotnych związa-
nych z życiem seksualnym, wykonanie 
testu na obec-ność HIV, używanie pre-
zerwatyw oraz zmiana ryzykownych 
zachowań seksualnych.

W powiecie ciechanowskim anoni-
mowo można wykonać test w Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Ciechanowie przy ul. Sienkie-
wicza 27, (tel. 672 33 13, 672 33 14,
od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30–12.00, koszt 22 zł) oraz bez-
płatnie w poradni chorób zakaźnych 
Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego przy ul. Powstańców Wielkopol-
skich 2.

W Warszawie anonimowo i bez-
płatnie można zrobić to badanie
w Punkcie Konsultacyjno-Diagnosty-
cznym przy Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Lecznictwa Otwartego 
przy ul. Romera 4 (tel. 641 65 64, 
641 72 80). Całodobowy telefon 
zaufania AIDS to (022) 692 82 26. 
Lekarze specjaliści dyżurują przy 
nim we wtorki i czwartki w godz. 
17.00–19.00. Poradnia internetowa 
HIV i AIDS : www.aids.gov.pl

                                                    
                        Dominika Żagiel

IX Ciechanowska Jesień Poezji

Na konferencji  Dariusz Goryszewski, ordy-
nator oddziału zakaźnego ciechanowskiego 
szpitala, mówił o profilaktyce zakażeń HIV

13 października IX Ciechanowską 
Jesień Poezji zainaugurowały spot-
kania autorskie w szkołach  i warsz-
taty. Punktem kulminacyjnym była 
promocja VI Ciechanowskiego Zeszy-
tu Literackiego zatytulowanego „Niosąc
pamięć” oraz spotkanie z wydawca-
mi. Z Kawiarni Artystycznej CKiSz
poeci przenieśli się do pobliskiej 
Opinogóry. Tam, w Muzeum Roman-
tyzmu, ogłoszone zostały wyniki 
XVI Ogólnopolskiego Konkursu 
Poetyckiego „O Laur Opina”, do któ-
rego przystąpili poeci z całego kraju. 
Spośród nadesłanych wierszy jurorzy 
— Dariusz Lebioda i Tadeusz Stefań-
czyk — wyłonili najlepsze. Pierwszą 
nagrodę (1000 zł) zdobyła Dorota 
Dziedzic z Warszawy, drugą (800 zł) 
— Lech Grala z Płocka, trzecią 
— Daniel Ratz z Płocka. Nagrodę 

za tematykę ciechanowską otrzymała 
Lidia Izabela Lachowska (Przed-
wojewo Parcele), a za tematykę opino-
górską — Maria Olkowska (Ciecha-
nów). Ponadto jury przyznało dwa 
wyróżnienia: dla Marka Janusza Pio-
trowskiego (Warszawa) i dla Toma-
sza Juchniewicza (Skarżysko Kamienna). 

Organizatorami tego wydarze-
nia kulturalnego byli: warszawski 
i ciechanowski oddział Związeku 
Literatów Polskich, Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie, Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze oraz Sto-
warzyszenie Pracy Twórczej. Pomocy
finansowej udzielił Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego, 
Urząd Miasta Ciechanów, Starostwo 
Powiatowe w Ciechanowie oraz 
Zakład Wydawniczo-Poligraficzny 
„Arjada” S.C.           red.

16 października w Sali Ślubów 
Urzędu Stanu Cywilnego Państwo 
Zofia i Ewald Reichel świętowali 
Szmaragdowe Gody. Szacowni 
ciechanowianie sakramentalne 
„tak” powiedzieli sobie 55 lat 
temu. Pan Ewald pracował wtedy 
w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym w Opinogórze. Pani 
Zofia zajęła się domem i wycho-
wywaniem czwórki dzieci. Teraz 
cieszą się z gromadki 12. wnu-
cząt.

Również tego dnia w cie-
chanowskim ratuszu dwie pary 
obchodziły Złote Gody. 50 lat 
temu pobrali się Państwo Zenobia 
i Szczepan Wróblewscy oraz 
Stanisław i Teresa Rusinowie. 
Państwo Wróblewscy docze-
kali się trójki dzieci i pięciorga 
wnuczków. Oboje pracowali 

Złote i Szmaragdowe Pary

niegdyś w WZGS-sach. 
Państwo Rusinowie 
wspólnie prowadzili 
gospodarstwo rolne 
w Ciechanowie. Mają 
troje dzieci i siedmioro 
wnucząt.

W uroczystościach 
wręczenia medalu „Za 
Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” parom 
towarzyszyły rodziny. 
Wraz z nimi dalszych 
lat w zdrowiu i szczę-
ściu życzyła małżon-
kom zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz 
i pracownicy Urzędu 
Stanu Cywilnego.

Dominika Żagiel       
Stanu Cywilnego.

Dominika Żagiel       
Stanu Cywilnego.

Moment dekoracji — państwo Wróblewscy

Państwo Reichel

Państwo Rusinowie
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Koło Plastyczne PALETA

            
 

 

Nie od dziś wiadomo, że sztuka 
rozwija percepcję, wzbogaca wyobraź-
nię, kształtuje wrażliwość i postawę 
estetyczną. Pomaga wydobyć i roz-
ładować napięcia czy stany lękowe. 
Językiem wizualnym można wyrazić 
uczucia, nastroje i emocje, dla któ-
rych środki werbalne często zdają się 
być niewystarczające. Sztuka pozwala 
pełniej poznawać rzeczywistość, uczy 
przeżywać, patrzeć w głąb... Takie też 
założenia realizuje Koło Plastyczne 
PALETA, które skupia aktywnych 
twórczo młodych ludzi. 

Koło działa od 1994 roku. Zostało 
założone przez artystów plasty-
ków Marię Mazanowską i Marka 
Zalewskiego. Przez pierwsze 2 
lata mieściło się w Biurze Wystaw 
Artystycznych (wtedy w „Blaszaku”), 
od 1997 roku jego siedzibą stał się  
Wojewódzki Dom Kultury (dzisiejsze 
Centrum Kultury i Sztuki). We wrze-
śniu 1997 r. PALETA doczekała się 
swojej pierwszej wystawy, zatytuło-
wanej „Mali twórcy”. Po niej przyszły 
kolejne. 

Uczestnicy zajęć, oprócz warszta-
tów, biorą udział w konkursach, prze-
glądach, plenerach i akcjach plastycz-
nych. Zdobywają nagrody i wyróżnie-
nia. Na VI Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Sen” (2000 r.), gdzie 
wpłynęło 1521 prac z 95 placówek, 
Agnieszka Skrzypczak w kategorii 
powyżej 15 lat zdobyła III nagrodę. 
Rok później I nagroda w kategorii 
13–15 lat w Konkursie Plastycznym 
„Kosmos i my”, zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Współpracy 
Polska-Wschód oraz Rosyjski Ośrodek 

Nauki i Kultury w Warszawie w 40 
rocznicę lotu  J. Gagarina, przypadła 
Magdalenie Niedzielskiej. Zwycięska 
praca pojechała do Moskwy na eks-
pozycję międzynarodową. Podobnych 
sukcesów było więcej. Członkowie 
PALETY zaznaczyli swoją obecność 
m.in. na plenerach plastycznych 
w Suchych Rzekach (2000/2001 r.) 
i w Ratowie (2002 r.), a następ-
nie na wystawach poplenerowych.
Zaprezentowali się podczas Ogólno-
polskiej Konferencji Naukowej „Regio-
nalizm w kulturze” (2001 r.). Współ-

organizowali aukcje prac plastycznych, 
z których środki zostały przeznaczone 
na leczenie chorego kolegi Bartka 
Boniewskiego. Są autorami graffiti na 
murach CKiSz (2002 r.). Przygotowali 
akcję plastyczną „Magia miejsca, 
miejsce magiczne” podczas II Forum 
Młodzieży Chrześcijańskiej (2002 r.). 
W tym roku trzy wychowanki PALETY 
dostały się na studia artystyczne. Marta 
Kaszuba na Architekturę Wnętrz do 
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Katarzyna Ruszczycka i Katarzyna 
Robak – na Edukację Artystyczną 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie.

Zajęcia Koła odbywają się 2 razy 
w tygodniu w pracowni plastycznej 
na II piętrze CKiSz. Grupa młodsza 
spotyka się w poniedziałki w godz. 
16.15-17.45, starsza – w piątki w godz. 
17.00-19.00. Sekcje pracują pod kie-
runkiem Marii Mazanowskiej, której 
pomaga Marzanna Sikorska — pra-
cownik CKiSz.  

Katarzyna Dąbrowska

KSU wciąż na topie

Piątkowy (8 października) koncert 
był nie lada gratką dla miłośników 
punk rocka. W pubie Gawra zagrał 
legendarny już zespół KSU. Formacja 
istnieje od 1977 roku, powstała 
w Ustrzykach Dolnych. Była polską 
odpowiedzią na takie 
zespoły jak Sex Pistols, 
The Damned, Wire czy 
UK Subs. Mimo, iż jej 
skład w ciągu lat ulegał 
wielokrotnie zmianom, 
muzyka zachowała swój 
charakter i zawsze cie-
szyła się powodzeniem. 
W obecnym składzie od 
roku grają: Eugeniusz 
Olejarczyk (Siczka) — 
gitara, wokal; Jasiu Jarek 
Kidawa — gitara; Prezo 
3 bas, wokal; Sebastian 
Mnich — perkusja.

Zanim fani zespołu 
mogli usłyszeć i zobaczyć 
swoich idoli, rozgrzewały 
ich dwa ciechanowskie zespoły, także 
grające i śpiewające punk rocka: Bin 
Equality i Garage Raids. Publiczność 
świetnie bawiła się przy ich muzyce, 
jednak wszyscy czekali na gwiazdę 
wieczoru. Po głośnym skandowaniu 
i pojawieniu się KSU na scenie, na 
parkiecie zaczęło się istne szaleń-
stwo. Rozentuzjazmowana widownia 

Dobiegł końca sezon tenisowy na 
kortach ciechanowskiego MOSIR-u. 
W trakcie jego trwania rozegrano pięć 
turniejów tenisowych dla dorosłych 
oraz jeden dla dzieci i młodzieży. 
Wśród dorosłych najlepszy okazał 
się Mirosław Płocharski — trener 
miejscowej Szkółki tenisa ziemnego, 
który kolejno zwyciężał we wszyst-
kich pięciu turniejach. W ostatnim, 
w drodze do finału, pokonał Krzysztofa 
Kaczorowskiego (Ciechanów) 6:1, 6:1; 
Krzysztofa Jakubiaka (Ciechanów) 6:2, 
6:1; Macieja Smolińskiego (Przasnysz) 
6:1, 6:2. W finale spotkał się z Ra-
dosławem Wojdą (Ciechanów), z któ-
rym wygrał 6:3, 3:6, 6:1. W turnieju 
deblowym Mirosław Płocharski zagrał 
w parze ze swoim wychowankiem 
Krzysztofem Jakubiakiem i tu też byli 

nie do pokonania. Kolejno zwyciężali 
z: Pietras, Jurkiewicz (Ciechanów) 
6:3, 6:1; Strzelec, Marcinkowski 
(Działdowo) 6:3, 6:1; Dąbrowski, 
Tarnowski (Ciechanów) 6:2, 7:6, (0). 
W turniejach przez cały sezon wzięło 
udział łącznie około 150 zawodników 
i zawodniczek z Działdowa, Przasny-
sza, Płońska, Pułtuska i Ciechanowa. 
Warto wspomnieć, że z inicjatywy 
trenera Płocharskiego i przy pomocy 
sponsorów obiekty ciechanowskiego 
MOSIR-u wzbogaciły się o ścianę tre-
ningową do tenisa ziemnego. Ze ściany 
bezpłatnie mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy naszego miasta. Na miej-
scu można również bezpłatnie wypoży-
czyć rakiety i piłeczki tenisowe.

Andrzej Szypulski

dawała się ponieść nastrojowi sytuacji. 
Zaskoczeniem dla niektórych były 
przeróbki znanej piosenki filmowej 
„Deszcze niespokojne” oraz przeboju 
Czerwonych Gitar „Ciągle pada”. 
Świetnie zabrzmiały w punkowym 

wykonaniu. Po 1,5-godzinnym koncer-
cie muzycy bisowali.

Organizatorzy: Stanisław Antośkie-
wicz i pub Gawra dobrze znają gusta 
muzyczne ciechanowskiej publiczności 
i wiedzą, że takie koncerty, chociaż 
nie masowe, są potrzebne w naszym 
mieście.

Bożena Zagórska

Maria Mazanowska i mali malarze

Szkółka tenisa ziemnego

Już po raz piąty ruszyła w Polskę 
FILMOSTRADA — Pierwszy Polski 
Festiwal Objazdowy organizowany 
przez SPInkę. Pośród przeszło 50 kin, 
w których się zatrzyma, znalazła się 
również ciechanowska „Łydynia”. 
Festiwal zawita tu po raz trzeci z rzędu, 
w tym roku w dniach 5–11 listopada. 
Dwie wcześniejsze edycje niestety nie 
przyciągnęły tłumów ciechanowian. 
Frekwencja była mizerna – średnio kil-
kanaście widzów na każdym z siedmiu 
seansów. Po raz kolejny zachęcamy 
mieszkańców naszego miasta do sko-
rzystania z możliwości obejrzenia fil-
mów, które zdobyły uznanie na wielu 
światowych festiwalach i przeglądach 
filmowych. Jest okazja, by tu, na miej-
scu, zapoznać się z wartościową, choć 
mniej znaną kinematografią latyno-
amerykańską czy koreańską. 

W tym roku zobaczymy ostatni 
film Adrieja Konczałowskiego DOM 
WARIATÓW, o którym amerykańska 
prasa pisała, że jest „wstrząsający 
jak Ziemia niczyja”; filozoficzną 
opowieść o ludzkim życiu WIOSNA, 
LATO, JESIEŃ, ZIMA... I WIOSNA, 
film, który stał się rewelacją festi-
walu w Locarno i San Sebastian;  
nagrodzony nagrodą BAFTA 2003 
w kategorii Najlepszy Dokument 
— BODYSONG, do którego muzy-
kę skomponował Jonny Greenwood 
z Radiohead; debiut reżyserski Jacka
Filipiaka ZERWANY, którego
pokaz na ostatnim FPFF w Gdyni 
zakończyła trwająca ponad 3 minuty 

owacja oraz LILIA 4-EVER — naj-
nowszy film Lukasa Moodyssona, 
twórcy bardzo dobrze przyjętych 
w Polsce filmów „Fucking Amal” 
i „Tylko razem”. Wydarzeniem 
FILMOSTRADY V będzie na pewno 
film CARANDIRU Hectora Babenco 
— opowieść o największym więzieniu 
na świecie, gdzie w 1992 roku miała 
miejsce masakra, w czasie której zgi-
nęło 111 więźniów oraz nagrodzony 
na ostatnim MFF w Wenecji film z 
Omarem Sharifem — PAN IBRAHIM 
I KWIATY KORANU.

Rozkład jazdy FILMOSTRADY 
w kinie „Łydynia”, ul. Strażacka 5: 
5 listopada — WIOSNA, LATO, 
JESIEŃ, ZIMA... I WIOSNA, godz. 
19.00, czas 103 min.
6 listopada  — ZERWANY, godz. 
19.00, czas 97 min.
7 listopada  — CARANDIRU, godz. 
19.00, czas 140 min.
8 listopada — PAN IBRAHIM I KWIA-
TY KORANU, godz. 19.00, czas 
95 min.
9 listopada —  BODYSONG, godz. 
19.00, czas 83 min.
10 listopada — LILIA 4-EVER, godz. 
19.00, czas 109 min.
11 listopada — DOM WARIATÓW, 
godz. 19.00, czas 104 min.

Bilety: normalny 14 zł, ulgowy 
11 zł, karnet 70 zł, dla członków DKF 
8 zł, zbiorowo dla zakładów pracy 
11 zł (zamówienia zbiorowe w godz. 
8.00 – 16.00 tel./fax 672 35 09). 

                           Dominika Żagiel

KSU na scenie                                               Fot: A. Arumiński 



Cytat miesiąca
XXII sesja Rady Miasta. Radny Lech Michalski odniósł się do relacji pra-

sowych z poprzedniej sesji: Funkcjonowanie sklepu nocnego GAMA taki ma 
wpływ na moje interesy, jak pełnia księżyca na życie seksualne mrówek.

Ilustracje luckich przywar Arkadiusza Latosa

Z przymrużeniem oka

Kiedy Marian Klubiński zapraszał 
prof. Marka Kwiatkowskiego do 
udziału w Ciechanowskich Spot-
kaniach Muzealnych usłyszał w słu-
chawce krótkie „oczywiście”.  I stało
się. 20 października gościem Spotkań 
był wybitny historyk sztuki, muzeal-
nik, od 1960 roku kustosz Łazienek 
Królewskich w Warszawie. Na prze-
strzeni lat prof. Kwiatkowski 
doprowadził do świetności letnią 
rezydencję króla Augusta Ponia-
towskiego. Jego zasługą stało się 

odrestaurowanie i urządzenie wnętrz 
zabytkowych budynków Łazienek. 
W Starej Pomarańczarni utworzył
Galerię Rzeźby Polskiej, w Królikarni
— Muzeum im. Ksawerego Dunikow-

Ładne, ładniejsze, 
najładniejsze 

20 października w Ratuszu pre-
zydent Waldemar Wardziński i jego 
zastępca Ewa Gładysz wręczyli 
nagrody w konkursie na najładniejszą 

posesję WIOSNA – LATO 2004. W I 
kategorii — budynki mieszkalne, jedno-
rodzinne pierwszą nagrodę – 750 zł zdo-
byli Barbara i Bronisław Cienkowscy, 

mieszkający przy 
ul. Reutta 2. 
Cztery równorzęd-
ne II nagrody po 
500 zł przypadły 
Krystynie Brym 
(ul. Konwerskie-
go 15), Mariu-
szowi Rychlew-
skiemu (ul. Ry-
cerska 38), Ewie 
i Tadeuszowi Ol-
czakom (ul. Cheł-
mońskiego 16) 
oraz  Jadwidze 
i Włodzimierzowi 
K r a w c z y k o m 
(ul. Parkowa 8). 
Trzeciej nagrody 
w tej kategorii 

komisja nie przyznała. Wyróżniła 
jedynie posesje Małgorzaty 
Zimińskiej (ul. Leśna 9), Ewy 
Nowackiej (ul. Chełmońskiego 
7) oraz  Małgorzaty i Mirosława 
Bartczaków (ul. Chełmońskiego 
8). W II kategorii — obiekty uży-
teczności publicznej, nie przy-
znano żadnej nagrody. Wyróż-
niono za to Gimnazjum Nr 3 
im. M. Konopnickiej przy ul. 
17 Stycznia 17, Urząd Gminy 
w Ciechanowie przy ul. Fabry-
cznej 8, Urząd Kontroli Skarbo-
wej w Warszawie Ośrodek Za-
miejscowy w Ciechanowie przy 
ul. Gostkowskiej 39 oraz Zakład 
Produkcji Odzieży „LEMAR”, 
mający swoją siedzibę przy ul. 
Żeromskiego 7.

Nagrody (łącznie 2.750 zł) 
zostały wypłacone ze środków 
Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Wyróżnieni uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe 
tabliczki i dyplomy. 

red.

8 października w Galerii „C” otwarta 
została wystawa Arkadiusza Latosa 
„Świat małej formy rzeźbiarskiej”. 
Artysta pochodzi z Kielc, ukończył 
Wydział Rzeźby w Akademii Sztuk 

Pięknych w Warszawie. Tworzy głów-
nie w brązie, kamieniu i drewnie. 
Projektuje również medale, plakiety, 

Profesor Marek Kwiatkowski chce wesprzeć odbudowę naszego Zamku

W obronie wartości 

Jury najbardziej zachwycił ogród Barbary i Brońsława Cienkowskich

II miejsce ex-equo przypadło 4. posesjom — m.in. 
Barbary Brym

statuetki, tablice pamiątkowe. Ma na 
swoim koncie kilka wyróżnień i nagród, 
między innymi Srebrny Medal na 
X Biennale Małej Formy w Poznaniu. 

Zaprezentowane w Ciechanowie 
rzeźby to anegdotyczne ilustra-
cje ludzkich wad. Opowieści 
te są pełne humoru, czasem 
złośliwości i ironii. Klucz do 
zrozumienia ich specyficznego 
charakteru znajduje się nie tyle 
w obszarze plastycznych środ-
ków wyrazu, co ich inspiracji 
literackich. A tych artysta poszu-
kuje w formach sztuki różnych 
epok, głównie średniowiecza 
i baroku. Znaczna część ilustro-
wanych porzekadeł czy tytułów 
dotyczy młodych dziewcząt, 
ukazanych w niejednoznacz-
nych sytuacjach. Rzeźby przy-
pominają zastygłe w brązie 
teatralne scenki. Przy ilustra-
torskich założeniach autora jest 
to skojarzenie nieuniknione. 
Teatr, w istocie swojej łączący 
w jedną całość słowo i obraz, 
jest niewyczerpanym źródłem 
gestów, póz i znaków, przeka-
zujących wizualnie wszelkiego 
rodzaju treści i emocje. Wiele 
z tych gestów i póz można 
w pracach  A. Latosa odna-
leźć — to one nadają im osta-

teczny kształt. Wystawa czynna będzie 
do 4 listopada.

  K.D.

Od lewej: M. Zalewski i A. Latos

Właściciele najładniejszych tegorocznych poseji uczcili sukces lampką szampana

skiego. Był pierwszym kuratorem 
odbudowanego Zamku Królewskiego. 
Przyczynił się do powstania Muzeum 
Kolekcji im. Jana Pawła II. Sprawował 
nadzór konserwatorski m.in. przy 
renowacji Hotelu Bristol, Pałacu 
Prezydenckiego, Belwederu... Jego 
dorobek naukowy obejmuje kilkaset  
publikacji,  poświęconych głównie 
sztuce Warszawy i Polski. 

Na spotkaniu w Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej prof. Kwiatkowski 
wygłosił wykład „Między pałacem 

a dworem”. Mówił o ślepym 
zapatrzeniu w kulturę zachodnią 
i nieszanowaniu polskich warto-
ści. Potępił umieszczanie gigan-
tycznych reklam na budynkach 
dziedzictwa narodowego. 
Jako przykład podał Muzeum 
Narodowe i Zamek Królewski. 
Według profesora niepokoją-
cym zjawiskiem jest też zanik 
naszej świadomości i odręb-
ności kulturowej. Wynika to 
z powszechnej niewiedzy i nie-
znajomości historii, szczególnie 
wśród młodych ludzi. Zasypany 
pytaniami prof. Kwiatkowski 
odpowiadał ekspresyjnie, mąd-
rze i dowcipnie. Chciałoby się 
powiedzieć: jak dobrze się stało, 
że tej miary autorytet przyjechał 
do Ciechanowa. Właśnie teraz, 
kiedy ważą się losy naszego 
najznakomitszego zabytku, 
jakim jest Zamek Książąt 
Mazowieckich. Wielu lokalnych 
ekspertów nie wie, co z nim zro-
bić. A rozwiązanie według prof. 

Kwiatkowskiego jest proste. 
Odbudować, ale tak by nie znisz-

czyć średniowiecznej atmosfery zamku. 
Profesor zapowiedział swoją pomoc.

Katarzyna Dąbrowska

prof. Marek Kwiatkowski




