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Instytut Pamięci Narodowej Komi-
sja Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu — tak brzmi pełna 
nazwa instytucji, która w przekonaniu 
jednych pozwala nam poznać wiele 
tajemnic lat 1944 – 1989, a według 
innych mści się na funkcjonariuszach 
dawnej PRL. 15 listopada mieliśmy 
okazję wyrobić sobie zdanie na ten 
temat, uczestnicząc w debacie „Czym 
była PRL”. Na zaproszenie prezydenta 
Waldemara Wardzińskiego Ciechanów 
odwiedził prezes Instytutu prof. 
Leon Kieres, kierujący warszawskim 
oddziałem IPN prof. Jerzy Eisler oraz 
jego pracownicy: dr Antoni Dudek 
i Jacek Pawłowicz. Salę widowiskową 
Centrum Kultury i Sztuki wypełnili ci, 
którzy większość życia spędzili w PRL–u 
i ci, którzy już go nie pamiętają.

E.B.
Relacja z dnia IPN–u na str. 4

sła skutek — odstąpiono od złożenia 
formalnego wniosku o likwidacji. 
Nie oznacza to, że poczta porzuciła 
zamiar restrukturyzacji urzędów na 
Mazowszu. Teraz jednak zobowiązała 
się do przeprowadzenia dokładnych 
analiz ekonomicznych.

Zamysł likwidacji tak ważnej pla-
cówki, nowy rozkład jazdy pociągów, 
pozbawiający miejscowości na trasie 

Warszawa — Działdowo 
11 połączeń kolejowych 
to kolejne działania, 
które odczuwamy jako 
przejaw marginalizo-
wania Ciechanowa jako 
ośrodka subregionalnego 
na Północnym Mazowszu 
— mówi Waldemar 
Wardziński. Tego samego 
zdania jest Rada Miasta, 
która wyraziła stanowczy 
sprzeciw wobec tych posu-
nięć (stanowisko radnych 
w obu sprawach drukuje-
my na str. 6 i 7). 

Ewa Blankiewicz
Urząd Miasta Ciechanów zgłosił swój 

akces do prowadzonej przez „Gazetę 
Wyborczą” akcji „Przejrzysta Polska”. 
Samorządy, które się do niej przyłączą 
pracują zgodnie z 6. zasadami. 3 z nich 
— przejrzystość, partycypacja społeczna 
i brak tolerancji dla korupcji — określa-
ją filozofię działania urzędu. 3 kolejne 
— fachowość, przewidywalność i roz-
liczalność — ograniczają możliwości 
zachowań korupcyjnych. 
   red.

Polska odzyskała wolność pod ko-
niec pierwszej wojny światowej, jesie-
nią 1918 roku, po 123. latach pod nie-
mieckim, austriackim i rosyjskim zabo-
rem. Równoczesna klęska 3. zabor-
ców była darem, na jaki czekało 5 po-
koleń Polaków. Dopiero szóste mogło 
cieszyć się wolnym państwem, odbu-
dowanym wysiłkiem całego społe-
czeństwa. 11 listopada, w Święto Nie-
podległości, ciechanowianie zgroma-
dzili się na mszy świętej w kościele far-
nym, później wypełnili plac J. Piłsud-
skiego. Prezydent Ciechanowa w swoim
przemówieniu przypomniał, że niepod-
ległość odzyskaliśmy też w 1989 roku. 
— Wciąż pamiętamy, jak wielką pła-
cimy cenę za lata skrępowanej myśli, 
zniewolonego rynku, a przede wszystkim 
braku swobody podejmowania decyzji 
i braku nadziei na zmianę. A jednak 
myślę, że przyszłość rysuje się optymi-
stycznie. Wielkie społeczeństwa mają
siłę wewnętrzną i dosyć żywotnej ener-
gii, żeby podnieść się z najdotkliwszych 
porażek i wyjść z najcięższych kryzysów 
— powiedział Waldemar Wardziński.

Wieczorem mieszkańcy miasta spo-
tkali się na koncercie pieśni patriotycz-
nych.                       E.B.

Zamiar likwidacji Rejonowego 
Urzędu Poczty w Ciechanowie wywołał 
natychmiastową  reakcję ciechanow-
skiego oddziału NSZZ „Solidarność” 
oraz władz miasta i powiatu. Prezydent 
Waldemar Wardziński w piśmie, skie-
rowanym do dyrektora generalnego 
Poczty Polskiej nalegał na dokładne roz-
ważenie tej kwestii i zaoferował pomoc 
samorządu. Na zorganizowanym przez 
„Solidarność” spotkaniu przedstawicieli 
wszystkich sił politycznych zgodnie 
wyliczano możliwe straty: gorsza jakość 
usług poczty w mieście, utrata około 
100. miejsc pracy. 18 listopada dyrektor 
okręgu poczty w Warszawie Andrzej 
Wiśniewski, zaproszony na spotkanie 
ze związkowcami, wyprosił z niego 
przedstawicieli mediów. Po burzliwej 

wymianie zdań salę opuścił też pre-
zydent, przewodniczący Rady Miasta, 
starosta oraz Jerzy Olszewski, prze-
wodniczący ciechanowskiej „Solidar-
ności”. Trwająca od tygodni burza 
wokół przekształceń w RUP przynio-

Nie doszło do rozmów władz samorządowych z dyr. A. Wi-
śniewskim (pierwszy z lewej)

Wspólna gospodarka odpadami

Gminy powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego 
stworzą Zintegrowany System Gospodarki Odpadami. Techniczno-ekonomicz-
ną koncepcję systemu opracuje PWSZ w Ciechanowie. Działając na zasadach 
partnerstwa samorządy będą starać się o fundusze z UE na budowę nowoczesne-
go składowiska oraz zakładu segregacji i utylizacji odpadów. Pierwszy krok na 
tej drodze to utworzenie Celowych Komunalnych Związków Gmin.

Więcej na str. 5

„Przejrzysta
   Polska”



2 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Spotkanie z władzami  ZHP
Komendant Chorągwi Płockiej ZHP Grzegorz Woźniak oraz Komendant Hufca 

Ciechanów Hanna Załoga 8 listopada rozmawiali z prezydentem miasta o trudno-
ściach lokalowych ciechanowskiego harcerstwa. Budynek przy ul. Niechodzkiej, 
zaproponowany przez miasto na siedzibę ZHP, nie został przyjęty z zadowoleniem. 
Rozważana jest jeszcze możliwość udostępnienia pomieszczenia w jednej ze szkół 
podstawowych.

Refleksje nad Konstytucją
4 listopada gościem Ciechanowskich Spotkań Muzealnych był Mirosław 

Wyrzykowski — sędzia Trybunału Konstytucyjnego, członek Komitetu Nauk 
Prawnych PAN, Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego 
i wielu rad naukowych, wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego 
Towarzystwa Nauk Prawnych. Jest autorem licznych publikacji: monografii, arty-
kułów oraz studiów w języku polskim i w językach obcych z zakresu prawa admi-
nistracyjnego i konstytucyjnego. Prelegent wygłosił wykład na temat „Wartości 
Konstytucji”. Mówił też o codziennej pracy i swoim prywatnym życiu.
 

10 lat „Kombatanta” 
10 listopada mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 

świętowali 10-lecie swojej placówki. Uroczystości rozpoczęła msza św. w kaplicy 
DPS celebrowana przez ks. proboszcza Jana Dzieniszewskiego. W sali kominko-
wej pensjonariusze pokazali program artystyczny, na który złożyły się zabawne 
skecze i śpiewy. Z życzeniami długich lat życia do „kombatantów” udała się wice-
prezydent Ewa Gładysz.  

Nowe Miasteczko Ruchu Drogowego 
Po dwóch latach starań 10 listopada obok boiska Gimnazjum Nr 3 zostało 

otwarte Miasteczko Ruchu Drogowego. Dzieci mogą w nim rozwijać znajomość 
przepisów oraz sprawdzać swoje umiejętności przed przystąpieniem do egzaminu 
na kartę rowerową. Miasteczko przy Gimnazjum Nr 3 nie jest jedynym w mieście. 
Tego typu obiekt funkcjonuje też przy SP Nr 5. 

Sukcesy zespołów z CKiSz
11 listopada w Miejskim Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej odbył się IV 

Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Wirujący Krąg”. W przeglądzie wzięły udział 
44 zespoły. W kategorii zespołów folklorystycznych zaprezentowało się 8 grup 
tanecznych. Wśród nich Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”, który za 
wykonanie suity polek łowickich zdobył nagrodę Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Tancerze młodszej grupy uzyskali nominacje do 
nagrody za wykonanie suity tańców podlaskich. 13 listopada Klub Dobrej Piosenki 
zdobył w warszawskim Domu Kultury „Włochy” GRAND PRIX Ogólnopolskiego 
Spotkania z Piosenką. Jury festiwalu w kategorii solisty przyznało I miejsce Annie 
Tańskiej. Wyróżnienie specjalne przypadło Waldemarowi Koperkiewiczowi 
— kierownikowi zespołu.

Tydzień bez papierosa
Palenie papierosów jest najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. Z powodu 

tego nałogu na całym świecie co 10 sekunt życie kończy jedna osoba. W Polsce 
z tego powodu rocznie umiera 100 tys. osób. w ciągu roku. Ponad 9 milionów Polaków 
wypala rocznie około 90 miliardów papierosów, czyli „puszcza z dymem” ponad 
22 miliardy złotych! Problem palenia w dużym stopniu dotyczy dzieci. Codziennie 
zaczyna palić około 500. nieletnich. Już ograniczenie palenia wpływa na przedłuże-
nie życia oraz poprawę stanu zdrowia. Stowarzyszenie Ciechanowskie Konsorcjum 
Zdrowia w dniach 15–21 listopada po raz XII zorganizowało Ciechanowski Tydzień 
bez Papierosa, połączony ze Światowym Dniem Rzucania Palenia, przypadającym 
na 18 listopada. Akcje były okazją do zastanowienia się nad swoim stylem życia, 
poważnymi skutkami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi związanymi 
z paleniem papierosów.

W jaki sposób można pomóc hospicjom?
Listopad był miesiącem Kampanii „Hospicjum to też Życie”. Działania 

informacyjne uzupełniały edukacyjne. Była to też wielka akcja charytatywna, 
w czasie której zbierano pieniądze na rzecz ruchu hospicyjnego. Żeby pomóc 
wystarczyło zadzwonić pod nr audiotele, wpisać się na listę przyjaciół hospicjów  
w ogólnopolskim portalu hospicyjnym, pod adresem www.hospicja.pl wziąć udział 
w internetowej aukcji gadżetów ofiarowanych przez znanych polityków, artystów, 
sportowców, kupić świąteczną kartkę pocztową oraz kalendarz „Hospicjum to też 
Życie” na 2005 rok. Ciechanowskie hospicjum działa od 2000 r. Jest tu 14 łóżek, 
pacjenci są też otaczani opieką w miejscu zamieszkania.

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego. W uro-

czystościach w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wziął udział zastępca 
prezydenta Eugeniusz Sadowski. Tym, którzy pomagają najbardziej potrze-
bującym mieszkańcom naszego miasta życzymy wytrwałości, cierpliwości  
i sukcesów w pracy zawodowej. W życiu osobistym — dużo  radości i ciepła.

Piosenka turystyczna
Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, przy 

współpracy z CKiSz, 6 grudnia organizuje VI Regionalny Przegląd Piosenki 
Turystycznej „Ciechanów — 2004”. Wezmą w nim udział dzieci i młodzież szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanow-
skiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego i nowodworskiego. 
Przesłuchania odbywać się będą w kategorii „solista” i „zespół”. 

Nagroda dla STO
W Teatrze Słowackiego w Krakowie wręczono nagrody konkursu Pro Publico 

Bono. Zwycięzcą VI edycji, spośród ponad 200 organizacji, zostało Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe z Warszawy oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, 
Rehabilitacji i Resocjalizacji z Siedlec. STO, które  prowadzi w Polsce  ponad 
200 placówek oświatowych, w tym także w Ciechanowie (Społeczną Szkołę 
Podstawową, Społeczne Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych, 
Społeczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych) zostało nagrodzone przez 
kapitułę za przełamanie państwowego monopolu w oświacie i realizację programu 
„Rodzice w szkole”. To już druga nagroda STO w tym prestiżowym konkursie.  

Wizyta gości z Brezna
W dniach 19–21 listopada do Ciechanowa na zaproszenie prezydenta miasta przy-

jechała delegacja z partnerskiego Brezna. Primator Brezna Jaroslav Demian i radna 
Maria Šajgalikova rozmawiali z naszymi władzami na temat współpracy w 2005 
roku. Goście zwiedzili Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, z Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie oraz Warszawę. 
Uczestniczyli też w wernisażu fotografii Petera Bercika w Galerii „C” oraz 
w koncercie jubileuszowym Zespołu Tradycyjnej Muzyki Salonowej „Camerata 
Ciechanovia”.

Gratulacje
Kilka ciechanowskich organizacji pozarządowych ubiega się o uzyskanie sta-

tusu organizacji  pożytku publicznego. Na razie udało się to tylko Towarzystwu 
Przyjaciół Dzieci i Ciechanowskiemu Stowarzyszeniu dla Niepełnosprawnych. Na 
rzecz tych organizacji każdy może wpłacić 1% należnego podatku dochodowego. 
Fakt ten należy wskazać w formularzu PIT. 

Międzynarodowe Spotkania Chóralne
W dniach 9–12 grudnia w Warszawie pod patronatem Ministra Kultury odbę-

dą się Międzynarodowe Spotkania Chóralne. Weźmie w nich udział 14 chórów 
z zagranicy i 4 z Polski, wśród nich chór Prezydenta Miasta Ciechanów „Sine 
Nomine”. Ciechanowianie wystąpią dwukrotnie: 9 grudnia w Kościele Św. Krzyża 
o godz. 19.30 i 12 grudnia w Teatrze Wielkim o godz. 19.00. 

Najnowsza mapa Ciechanowa
Opracowany we współpracy z Urzędem Miasta szczegółowy plan Ciechanowa 

lada dzień będzie można kupić w kioskach i księgarniach. Na nowej mapie znaczo-
no lokalizację instytucji, urzędów, szkół, uczelni, przychodni lekarskich itp. 

 

Od lewej: G. Woźniak, G. Mojska i H. Załoga

Panu

Zbigniewowi Sawickiemu
kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają
Prezydent Waldemar Wardziński

oraz pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów

P. Bercik uchwycił w kadrze życie słowackich górali 
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Waldemar Wardziński

Na półmetku
wać niepłacących czynszu lokatorów. 
W lipcu tego roku oddaliśmy wyre-
montowany budynek z takimi mieszka-
niami przy ul. Komunalnej, w sierpniu 
ruszyła budowa nowego. Zamieszkają 
w nim 32 rodziny.

Duże nakłady na oświatę
Niż demograficzny spowodował

zmniejszenie liczby szkolnych od-
działów. W porównaniu z rokiem 
2002 ubyło 781 uczniów. Dziś 543 
nauczycieli uczy 6 845 uczniów. To 
wysoki wskaźnik. Budżety oświaty 
są teraz starannie opracowywane, 
zrównoważone. Ma to duże znaczenie 

dla całości finansów miasta, ponieważ 
wydatki na szkolnictwo stanowią 45% 
całego budżetu Ciechanowa. Znaczącą 
pozycję zajmują w nim inwestycje 
oświatowe. Od 2003 r. rozbudowa 
Szkoły Podstawowej Nr 4 (głównie 
hala sportowa) kosztowała już 2 056 
tys. zł. W tym roku rozpoczęliśmy ter-
momodernizację SP Nr 3 (386 tys. zł), 
w przyszłym ocieplimy też Gimnazjum 
Nr 1. Inwestycje w oświacie, planowa-
ne na przyszły rok, pochłoną ponad 
1,2 mln zł. 

Rosną inwestycje
W projekcie przyszłorocznego 

budżetu zaproponowałem na inwesty-
cje ponad 17 mln zł — 21,8% wszyst-
kich wydatków. To znaczący skok. W 
2002r. było to 9,4% budżetu, w 2003 
— 9,8%, w 2004 — 11,5%. Przez 
2 lata konsekwentnie  zmniejszaliśmy 
zadłużenie, żeby w przyszłym roku 
bezpiecznie sięgnąć po kredyt na 
„unijny” projekt. Zaczynamy bowiem 
duże zamierzenie, które radykalnie 
odmieni oblicze dzielnicy Zachód. 
Modernizacja i rozbudowa tamtejszej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz 
budowa ulic będą kosztować ponad 
11 mln zł. Staramy się o dofinanso-
wanie tego projektu z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej. Musimy 
dokończyć duże inwestycje z poprzed-
niej kadencji samorządu: halę sportową 
i budynek biurowy przy ulicy Wodnej. 
Przed nami inne poważne wyzwania. 
Wspólnie z sąsiednimi samorządami 
podejmujemy zadanie z dziedziny 
gospodarki odpadami. W perspektywie 
kilku lat w Woli Pawłowskiej powsta-
nie rozbudowane, nowoczesne skła-
dowisko wraz z zakładem segregacji 
i utylizacji odpadów. 

Zmieniły się ulice
Przyszłoroczne inwestycje drogowe 

to 2,3 mln zł. Od początku kadencji na 

budowę dróg i chodników wydaliśmy 
już ponad 1,5 mln zł, na ich wyremon-
towanie — 1,3 mln zł. Kanalizacja 
deszczowa na osiedlu Zachód i na 
Kargoszynie pochłonęła 900 tys. zł. 
W ciągu 2 lat na Podzamczu zbu-
dowaliśmy też kanalizację sanitarną 
w 6 ulicach. Kosztowało to mia-
sto ponad 1,3 mln zł. W tym roku 
opracowano też projekt techniczno 
— budowlany modernizacji Rynku, 
ul. Warszawskiej i Placu Kościuszki.

Jeden z radnych nazwał te inwe-
stycje w infrastrukturę nadrabianiem 
zapóźnień cywilizacyjnych. Cóż, 
skoro je zastałem, mam za zadanie 
je nadrabiać, żeby mieszkańcy mogli 
żyć w warunkach na miarę XXI wieku. 
Żyć bezpiecznie. 
żyć w warunkach na miarę XXI wieku. 
Żyć bezpiecznie. 
żyć w warunkach na miarę XXI wieku. 

10 kamer monito-
ringu wizyjnego znacznie podniosło 
bezpieczeństwo mieszkańców w cen-
trum, części Aleksandrówki i Bloków 
— co podkreśla Komenda Powiatowa 
Policji. Poprawiły się statystyki wy-
krywalności przestępstw, chuligani 
i złodzieje nie czują się bezkarni. 
W przyszłym roku zamontujemy jesz-
cze 6 kamer. 

Budowanie więzi
Pojawiają się głosy, że żyjemy coraz 

mniej w społeczeństwie i coraz bardziej 
w gospodarce. Nie może tak być. Czy 
mamy pozostać obojętni na fakt, że 
brakuje idei dobra wspólnego, wspól-
nego interesu — przecież wszyscy 
ponosimy tego konsekwencje. Trzeba 
budować świadomość lokalną i naro-
dową. Samorząd musi stać się rów-
nież ośrodkiem wymiany myśli, mieć 
stały kontakt z różnymi środowiskami 
opiniotwórczymi. Stąd pomysł, żeby 
organizować konferencje dla przedsię-
biorców, wystawy i dyskusje z udzia-
łem historyków, regularne spotkania 
z organizacjami pozarządowymi. Więzi 
społeczne są potężną siłą. One tworzą 
się też podczas wspólnej zabawy, 
dlatego organizujemy coraz więcej 
imprez — tych kameralnych i tych 
masowych.

Dobra współpraca z Radą
Rząd zrzuca na barki samorządu 

kolejne zadania. Wydatków przybywa, 
a dochody pozostają na podobnym 
poziomie. Tym trudniej zaspokoić 
wszystkie potrzeby naszych miesz-
kańców. Tym bardziej potrzebny jest 
spokojny dialog, rzeczowe ustalenie 
hierarchii zadań, sztuka godzenia 
interesów.

Stabilność współpracy radnych 
i prezydenta jest bardzo ważna dla 
pomyślności miasta. Starałem się o nią 
w ciągu minionych 2 lat. Wyższości 
sporów merytorycznych nad politycz-
nymi nie trzeba nikomu udowadniać. 
Aż nadto dobrze znamy dysputy, 
w których nie chodzi o to, żeby coś 
mądrego ustalić, ale wymierzyć cios. 
Różnice mogą jednak być pozytywne: 
ożywiają dyskusję, rozszerzają naszą 
wiedzę, pomagają sprecyzować wła-
sne stanowisko. Na szczęście — choć 
czasami wymaga to wielu rokowań 
— w Ciechanowie na forum Rady 
Miasta dzięki rozsądkowi i doświad-
czeniu większości radnych spieramy 
się sensownie.

Ludzie nie tylko żyją w społe-
czeństwie, lecz równocześnie to 
społeczeństwo tworzą. Życie spo-
łeczne to wzajemny wpływ na siebie 
wszystkich i wszystkiego. Zbiorowość 
terytorialna to zaledwie punkt wyjścia. 
Kiedy zaczyna ona mieć tradycje, 
rozpoznawalną przeszłość, więzi kul-
turowe, kiedy zaczynamy w zgodzie 
kształtować historię naszego miasta 
— oznacza to rozwój i budowę „małej 
ojczyzny”. Cierpliwie gromadźmy 
wszystkie zwycięstwa, aż złożą się na 
wspólny sukces.

Nie jesteśmy w stanie osiągnąć ide-
ału, ale angażując w pracę całą wiedzę, 
wyobraźnię, najlepszą wolę, możemy 
starać się do niego przybliżyć. To 
pierwsze spostrzeżenie, jakie mi się 
nasuwa, kiedy myślę o mijających 
właśnie dwóch latach sprawowania 
funkcji prezydenta. Każdy krok na 
drodze do celu, jakim jest pomyślność 
Ciechanowa, powinien być przemyśla-
ny, działania powinny się uzupełniać, 
jedno ma być konsekwencją drugiego.

Po pierwsze — strategia
Zadanie pierwsze, najważniejsze 

— stworzenie długofalowej strategii 
rozwoju miasta. Musieliśmy szybko 
nadrobić dotychczasowy brak tak 
podstawowego dokumentu. Bez niego 
nasze starania o unijne fundusze struk-
turalne byłyby pozbawione szans. Od 
sierpnia 2003 roku w Urzędzie Miasta 
trwały prace nad Strategią rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Ciechanowa na 
lata 2004–2023. W kwietniu tego roku 
przyjęła ją Rada Miasta. To pierwszy 
w dziejach miasta ramowy do-
kument, wyznaczający kierunki 
rozwoju. Decyzje budżetowe, często 
wzbudzające emocje, będą teraz dla 
wszystkich przejrzyste. Strategia stwo-
rzyła bowiem podwaliny pod wszystkie 
przyszłe budżety i sensowny program 
inwestycyjny na długie lata. Kolejne 
kroki na tej drodze to przygotowanie 
planu rewitalizacji i planów operacyj-
nych – powstały już zespoły, które nad 
tym pracują. Strategię współtworzyli 
ludzie z wielu środowisk i organizacji 
pozarządowych. Ich zgoda na taki, 
a nie inny kształt naszej wspólnej przy-
szłości, zawarty w tym dokumencie 
oznacza, że jest to plan nie tylko władz 
samorządowych, ale samych mieszkań-
ców Ciechanowa.

Certyfikat jakości ISO 
W Strategii zdecydowaliśmy, dokąd 

zmierzamy. Wiedzieliśmy też, że trze-
ba usprawnić pracę Urzędu Miasta, 
który ma wypełniać nakreślone w niej 
zadania. Dziś nie wystarczy mieć do 
zrealizowania ważną ideę. Konieczne 
są odpowiednie mechanizmy. Jeden 
z nich to wprowadzenie systemu zarzą-
dzania jakością. Pozyskaliśmy środki 
pozabudżetowe na jego wdrożenie. 
Zwykle trwa ono rok — nam udało 
się to w 6 miesięcy. Od czerwca tego 
roku Urząd Miasta posiada certyfikat 
jakości ISO 9001 : 2001 — to osią-
gnięcie, które poprawi jakość obsługi 
mieszkańców. Przeszkadzają nam 
jeszcze złe warunki lokalowe, w jakich 
pracuje Urząd. Po oddaniu do użytku 
budynku przy ul. Wodnej powstanie 
w nim Biuro Obsługi Mieszkańców, 
pozwalające na załatwienie wszystkich 
spraw w jednym miejscu. 

Przejrzystość działań
Chcemy wciąż doskonalić naszą 

pracę. Zgłosiłem akces Urzędu Mia-
sta do prowadzonej przez „Gazetę 
Wyborczą” akcji „Przejrzysta Polska”. 
Od początku kadencji staramy się pra-
cować zgodnie z zasadami, które pro-
muje akcja. Udział w niej dodatkowo 
nas zmobilizuje. 

Do każdej idei czy inicjatywy trze-
ba przekonać ludzi. Dobry przepływ 
informacji to podstawa współpracy 
i przejrzystości działań. W ciągu ostat-
nich 2 lat na bieżąco informowaliśmy 
mieszkańców o zamierzeniach i poczy-
naniach samorządu. Zwiększa się ilość 
wiadomości w Gazecie Samorządu 
Miasta Ciechanów. Powstała nowa 
strona internetowa Urzędu, którą wciąż 
rozbudowujemy o nowe podstrony. 
Zawiera ona już poradnik interesanta 
— przewodnik, jak załatwić każdą 
sprawę, ostatnio wzbogaciła się o elek-
troniczny plan miasta.

Partnerstwo
Po pytaniach: dokąd idziemy, jak 

przejść tę drogę najsprawniej, poja-
wiło się kolejne — jak przekonać 
ludzi, dla których pracujemy, do 
współuczestnictwa. Wszyscy jesteśmy 
„współudziałowcami” Ciechanowa. 
Współudziałowiec ma świadomość 
bezpośredniego związku wpłacenia 
podatku do miejskiej kasy z nowym 
chodnikiem, odśnieżaniem czy kame-
rą monitoringu. Nie poprzestaje na 
krytyce — proponuje rozwiązania 
i własne zaangażowanie. Brakuje nam 
tej tradycji uczestnictwa, ale rozwój 
organizacji pozarządowych wskazu-

je, że szybko się uczymy. Staje się 
widoczne dążenie, aby wszędzie było 
więcej społeczeństwa i mniej państwa. 
Rosną ambicje i inicjatywy naszych 
mieszkańców. Samorząd musi wycho-
dzić im naprzeciw. Społecznicy powin-
ni mieć w Urzędzie Miasta sprawnego 
partnera – w tym celu powstał Wydział 
Promocji i Komunikacji Społecznej. 
Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem 
Żywności, Bankiem Drugiej Ręki, 
Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem 
Żywności, Bankiem Drugiej Ręki, 
Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem 

włączamy się w ogólnopolskie akcje. 
Jeszcze nigdy w Ciechanowie nie było 
ich tak wiele. 

Łagodzenie skutków bezrobocia
Łatwiej o dokonania tam, gdzie 

wszystko zależy od motywacji, 
zaangażowania, wiedzy i pracowi-
tości. Trudniej — gdy w grę wcho-
dzą uwarunkowania zewnętrzne. 
Najważniejsze pytanie XXI wieku 
brzmi: jak w świecie szybkiego 
postępu technicznego znaleźć pracę 
dla ludzi. Instrumenty do rozwią-
zywania problemu bezrobocia ma 
w ręku parlament i rząd. Konieczna 
jest śmiała rewolucja podatkowa 
i stabilność prawa. Obniżenie stawek 
podatku dochodowego, dobrze sfor-
mułowane, jasne przepisy, rozliczanie 
urzędników skarbowych za źle podjęte 
decyzje — bez takich działań na rzecz 
przedsiębiorców, które mogą przynieść 
realne ożywienie polskiej gospodarki, 
można tylko starać się łagodzić skutki 
bezrobocia. 

W naszym mieście firmy, które 
tworzą nowe miejsca pracy mogą 
liczyć na pomoc, polegającą na umo-
rzeniu części zobowiązań z tytułu 
podatku od nieruchomości. Z inspira-
cji Mazowieckiej Izby Gospodarczej 
tworzymy czytelny system zwolnień 
podatkowych. Istotna pomoc dla nie-
zamożnych to mieszkania socjalne. 
Miasto nie budowało ich przez wiele 
lat, chociaż nie było dokąd eksmito-



Forum Organizacji 
Pozarządowych

Walka z cukrzycą
4 gazeta

Samorządu Miasta  ciechanów

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 
przebiegał w tym roku pod hasłem 
„Walka z otyłością profilaktyką 
cukrzycy”. 14 listopada w wielu mia-
stach Polski odbyły się marsze, między 
innymi po to, by uświadomić ludziom, 
że cukrzyca zagraża dziś każdemu i jest 
problemem społecznym. A problem 
jest duży: w naszym kraju na tę cho-
robę cierpi około półtora miliona osób. 
Szacuje się, że drugie tyle nie wie, że 
na nią choruje (dotyczy to szczególnie 
cukrzycy typu II, którą zwykle wykry-
wa się po 6–8 latach od zachorowania). 
Sytuację chorych z terenu powiatu 
podsumowano podczas październi-
kowego spotkania ciechanowskiego 
oddziału Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków. Organizacja działa od 
2002 roku, obecnie skupia około 50 
osób, głównie w starszym wieku, 
borykających się z tym ciężkim scho-
rzeniem. Zbierają się raz na kwartał 
w sali konferencyjnej ciechanowskiego 
szpitala. Ostatnie spotkanie było szcze-
gólnie ważne, ponieważ jego gościem 
była prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków okręgu mazowieckie-
go Elżbieta Gnas. Jak powiedziała, 
w centrali Stowarzyszenia przygotowy-
wany jest raport dotyczący diabetyków 

w Polsce. Na spotkaniu dowiedzia-
ła się, że sytuacja osób chorych na 
cukrzycę w Ciechanowie nie jest 
niestety najlepsza. Szacuje się, że 
w całym powiecie boryka się z tą cho-
robą około 5 tys. ludzi. Do ich dyspozy-
cji w ciechanowskim szpitalu jest tylko 
2 lekarzy diabetologów, w tym jeden na 
pół etatu. Cukrzyca jest trudną chorobą 
— każdy pacjent to praktycznie inny 
przypadek. Sami chorzy skarżą się 
— Jak ktoś ma cukrzycę, to tak napraw-
dę nie do końca wiadomo co może jeść, 
jaką dietę stosować. Czas, jaki może 
poświęcić im specjalista jest zbyt 
krótki na tak szczegółowe wskazania. 
Za drzwiami gabinetu czekają przecież 
inni. Członkowie ciechanowskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków spoty-
kają się m.in. po to, aby razem lepiej 
poznawać zasady leczenia, podzielić 
się własnymi doświadczeniami co do 
diety czy sposobu radzenia w życiu 
z tą nieuleczalnąchorobą. Prezes cie-
chanowskiego oddziału Stowarzyszenia 
Wanda Brzezińska chciałaby w przy-
szłym roku rozszerzyć jego działalność 
i włączyć się do ogólnoświatowej akcji 
Dnia Walki z Cukrzycą. 

D.Ż.

27 października odbyło się Forum 
Organizacji Pozarządowych zorganizo-
wane przez Urząd Miasta Ciechanów 
i Lokalny Punkt Informacyjny dla 
Organizacji Pozarządowych. Otwarcia 
Forum dokonał prezydent Waldemar 
Wardziński, który zwrócił uwagę na 
to, jak duży wpływ na rozwój miasta 
mają podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego.

Zbigniewa Wejcman — prezes Biura 

Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 
mówił, jak w praktyce działa ustawa 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. Ustawa nie jest two-
rem doskonałym, jest w niej sporo luk, 
niejasności. Gość zachęcał do kiero-
wania pisemnych wniosków, uwag na 
temat niepraktycznych zapisów w usta-
wie do odpowiednich organów władzy. 
Zbigniew Wejcman, autor broszury 
„Budowanie porozumień i rzecznictwo 
organizacji pozarządowych” podkre-
ślał siłę trzeciego sektora, jego rosnący 
wpływ. Organizacje muszą uwierzyć 
w swoje możliwości, sięgnąć wspólnie 
po środki finansowe z Unii Europejskiej. 
Gość odpowiadał na pytania, zadawane 
przez przedstawicieli ciechanowskich 
organizacji pozarządowych. Jan Bazyl
— prezes Federacji Organizacji Słu-
żebnych „Mazowia” namawiał  poza-
rządowców do współpracy i federa-

lizowania się. „Mazowia” istnieje od 
2001 roku, współpracuje z rządową 
i samorządową administracją publicz-
ną oraz oferuje organizacjom człon-
kowskim porady prawne i szkolenia. 
W Federacji działa pięć zespołów 
problemowych: ds. dzieci i młodzieży, 
ubóstwa i bezrobocia, osób niepełno-
sprawnych, przeciwdziałania dyskry-
minacji oraz ds. ekologii i rozwoju 
obszarów wiejskich. Justyna Kopeć

z Urzędu Miasta 
w Siedlcach 
opowiedzia ła 
o współpracy 
Urzędu z or-
g a n i z a c j a m i 
pozarząowymi. 
W Siedlcach po-
wołano do życia 
składającą się 
z 11 osób Radę 
O r g a n i z a c j i 
Pozarządowych, 
która spotyka 
się raz w mie-
siącu, omawia 
bieżące sprawy, 
konsultuje pro-
jekty uchwał 
Rady Miasta. 
Rada Siedlec 
przeznacza na 

zadania realizowane przez organizacje 
pozarządowe około 1,5% rocznego 
budżetu.

Na Forum zaproszono 55. przed-
stawicieli ciechanowskich organizacji 
pozarządowych. Na spotkaniu obec-
nych było około 30. Tak liczny udział 
świadczy o tym, że ustawa stanowi dla  
wszystkich nowe wyzwanie. Pierwszy 
etap prac związanych z jej realizacją 
mamy już za sobą. Ciechanowscy 
radni  uchwalili program współpracy 
z podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego. Teraz 
czeka nas etap drugi — bardzo trudny 
i poważny — rozpisywanie konkursów 
na realizacje zadań. Jest to wyzwa-
nie dla Urzędu Miasta, ale także dla 
organizacji pozarządowych, które będą 
działać w zmienionych warunkach.

               Jolanta Truszewska

Dzień pod znakiem IPN-u

To nie był normalny kraj
Wiedza historyczna Polaków jest 

pełna białych plam. Walki z podzie-
miem niepodległościowym w okresie 
stalinowskim, prześladowanie ludzi 
Kościoła, ograniczanie swobód obywa-
telskich czy szeroka działalność służb  
specjalnych to tylko niektóre tema-
ty, zakazane za czasów PRL. Biuro 
Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej 
wciąż poszerza informacje, dotyczą-
ce lat 1944–1989. Mówiąc o Polsce 
Ludowej trudno oddzielić pogląd ściśle 
historyczny od politycznego — powie-
dział prof. J. Eisler. — Można starać 
się analizować ten okres tak jak Polskę 
Piastów, ale jeśli ktoś wspomina go 
z nostalgią jest uważany za komunistę, 
jeśli wypowiada się krytycznie — za 
człowieka „Solidarności”. Profesor 
zasług PRL nie widzi, nie zalicza też 
do nich odbudowy kraju ze zniszczeń 
wojennych. Polskę odbudowywali 
nasi rodzice, a nie siedmiu pierwszych 
sekretarzy PZPR, stu członków Biura 
Politycznego, tysiące funkcjonariuszy 
SB czy ORMO — twierdzi J. Eisler. 
Dr Antoni Dudek, autor książki 
„Reglamentowana rewolucja” uważa, 
że były 2 PRL-e, a cezurą był rok 1956. 
Do tego czasu w polskiej armii na 60. 
generałów ponad 50. było Rosjanami. 
Mieliśmy godło, flagę, atrybuty suwe-
renności, ale wszyscy wiedzieli, że wła-
dze zostały tu zaimplantowane przez 
obce mocarstwo, z którego przez 45 
lat płynęły instrukcje. PRL przestał ist-
nieć, bo zmieniła się władza w ZSRR.  
Gorbaczow uważał, że sojusz wojskowy 
i polityczny wystarczy, żeby utrzymać 
kontrolę nad państwami satelickimi, 
które mogłyby same decydować o swo-
jej gospodarce. Te procesy po prostu 
wymknęły się spod kontroli — uważa 
A. Dudek. Ustrój socjalistyczny przez 
pierwsze 20 lat zaspokajał potrzeby 
i aspiracje ludzi, potem stało się to eko-
nomicznie niemożliwe. Nie pomogły 
nawet kredyty, wzięte przez Edwarda 
Gierka. Gospodarka stanęła na krawę-
dzi katastrofy. Mięso, cukier, papie-
rosy, alkohol, benzyna — nawet buty 
były na kartki. Obowiązywały t.zw. 
instrukcje nomenklaturowe, zgodnie 
z którymi z klucza było obsadzanych 
ok. 300 tysięcy stanowisk: od mistrza 
w dużym zakładzie pracy, kierownicz-
ki sklepu, aż do dyrektorów. To nie był 
normalny kraj. Właśnie wtedy dzisiejsi 
politycy nauczyli się, że państwo ma 
być skrajnie upartyjnione i praktykują 
to do dziś — mówi A. Dudek. Łamano to do dziś — mówi A. Dudek. Łamano to do dziś

konstytucję. Jednym z takich prze-
stępstw, które nigdy nie będą ukarane, 
było czytanie, a nawet konfiskowanie 
korespondencji osób wytypowanych 
i tych wybranych losowo. Przez tak 
zwane „Biuro W” przeszło przez 40 
lat kilka milionów listów. Na tych 
i podobnych przykładach naukowcy 
z IPN-u wykazywali, że ustrój PRL był 
niesuwerenny, nieefektywny, demorali-
zujący i oparty na bezprawiu. Historia 
PRL była znaczona kryzysami: 1956, 
1968, 1976, 1980. Czy nie było tak, że 
kraj przez cały czas trwał w kryzysie, 
tylko wybuchał on co kilka lat — pytał tylko wybuchał on co kilka lat — pytał tylko wybuchał on co kilka lat
Jacek Pawłowicz.

Oprócz wypowiedzi historyków na 
temat minionego ustroju słuchacze 
dowiedzieli się wielu szczegółów, doty-
czących pracy Instytutu. Prof. Leon 
Kieres opisał pracę 3. filarów IPN–u: 
pionu archiwów, naukowo-edukacyj-
nego i śledczego. Pion archiwów wciąż 
ma przed sobą gigantyczną pracę. Na 
zbadanie czeka 80 kilometrów akt! 
Upominamy się o prawdę, godność 
i pamięć o niesłusznie oskarżonych 
przez UB i zamordowanych — powie-
dział prof. Kieres. Wydziały edukacji 
przygotowują debaty i wystawy. Dwie 
z nich mieliśmy w tym roku okazję 
obejrzeć: „Zwyczajny resort. Ludzie 
i metody bezpieki 1944 – 56” oraz 
„Dni Powstania – Warszawa 1944”. 
W ciągu 4. lat działalności Instytutu 95. 
prokuratorów zatrudnionych w pionie 
śledczym prowadziło 1200 śledztw. 70 
z nich skutkowało wniesieniem oskar-
żenia, 30 zakończyło się wyrokami 
skazującymi. Zawsze oceniamy, czy 
postępowanie było zgodne z prawem, 
nawet jeśli obowiązywało ono w latach 
40. czy 50. i dziś postrzegamy je jako 
niesprawiedliwe. Oskarżamy tylko 
wtedy, jeśli są dowody świadczące 
o działaniu wbrew prawu — z naci-
skiem mówił profesor Kieres. 

Tego dnia debata nie była jedynym 
wydarzeniem spod znaku IPN-u. We 
wszystkich ciechanowskich liceach 
młodzi doktoranci Instytutu przepro-
wadzili lekcje powojennej historii. Od 
godziny 13 do 20, najpierw w Urzędzie 
Miasta, później w CKiSz można było 
wypełnić wniosek o wgląd do t.zw. 
„teczek”, czyli dokumentów, groma-
dzonych przez służby specjalne PRL. 
Z tej możliwości skorzystało kilka 
osób, kilka innych zasięgało infor-
macji.

Ewa Blankiewicz

Regulamin przyznawania tytułu 
SPONSOR ROKU

1. Tytuły SPONSORA ROKU przy-
znawane są corocznie za miniony rok 
kalendarzowy według następujących 
kryteriów:

a) za największy wkład we wpół-
finansowanie przedsięwzięć kultural-
nych, społecznych i sportowych na 
terenie miasta Ciechanów,

b) za najciekawszą formę i efek-
tywność tegoż sponsoringu ustaloną 
według najlepszego lub niekonencjo-
nalnego pomysłu, ciągłości sponsoro-
wania jednego podmiotu lub przed-
sięwzięcia.

2. Do zgłaszania kandydatur do tytu-
łu SPONSORA ROKU uprawnione są: 
instytucje publiczne, związki i stowa-
rzyszenia, fundacje oraz przedsiębior-
stwa funkcjonujące w sferze kultury, 
sportu i spraw społecznych; indywi-
dualni twórcy, sportowcy i osoby zaan-
gażowane w działalność społeczną; 
organizacje samorządu gospodarczego 
oraz związki i stowarzyszenia gospo-

darcze; organy administracji publicznej 
i jednostki im podległe lub przez nie 
nadzorowane.

3. Zgłoszenie kandydatury do tytułu 
SPONSOR ROKU powinno zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę kandydata 
do tytułu, adres kandydata, krótką
charakterystykę kandydata, opis dotych-
czasowych działań kandydata na rzecz
wspierania inicjatyw kulturalnych, 
sportowych i społecznych, szczegóło-
we uzasadnienie zgłoszenia kandyda-
tury, udokumentowany udział finan-
sowy lub rzeczowy w zakresie spon-
sorowanych podmiotów lub przedsię-
wzięć.

4. Zgłoszenia należy składać w ter-
minie do 10 stycznia każdego roku 
w sekretariacie Prezydenta Miasta.

5. Wręczenie tytułów SPONSOR 
ROKU odbywać się będzie podczas 
dorocznych Noworocznych Spotkań 
Przedsiębiorców.

Członkowie ciechanowskich organizacji wypełnili salę konferencyjną 
Ratusza
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W tym roku po raz kolejny władze 
miasta występowały do starosty ciecha-
nowskiego — zarządcy dróg powiato-
wych, którymi są Spółdzielcza i Śmie-
nowskiego — zarządcy dróg powiato-
wych, którymi są Spółdzielcza i Śmie-
nowskiego — zarządcy dróg powiato-

cińska, z wnioskiem o zaplanowanie 
budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu 
tych ulic z ul. Sienkiewicza. Niestety 
został on odrzucony. Sprzymierzeńca 
w podnoszeniu bezpieczeństwa na 
ciechanowskich ulicach Urząd Miasta 
znalazł w Wojewódzkim Ośrodku Ru-
chu Drogowego w Ciechanowie. 
15 listopada przedstawiciele Urzędu 
i WORD-u podpisali porozumienie, 
w którym zobowiązali się podejmować 
wspólne działania w tym kierunku. 
Będziemy współfinansować dwie inwe-
stycje. Pierwszą będzie budowa sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza, Spółdzielczej i Śmie-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Sienkiewicza, Spółdzielczej i Śmie-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic

cińskiej, a następnie Sienkiewicza 
z Powstańców Warszawskich — mówi 
Dariusz Szczygielski, zastępca dyrek-
tora WORD-u. 

Obie strony zadeklarowały współ-
pracę w popularyzowaniu przepisów 
o ruchu drogowym, podnoszeniu kul-
tury jazdy wśród kierowców i prze-
ciwdziałaniu negatywnym skutkom 
rozwoju motoryzacji.  

Kolejną inicjatywą może być budo-
wa autodromu, czyli placu treningo-
wego, na którym kierowcy mogliby 
doskonalić swoje umiejętności pano-
wania nad samochodem w sytuacjach 
ekstremalnych. W tej sprawie WORD 
prowadzi już rozmowy z prezydentem 
miasta. Chcielibyśmy aby do realizacji 
naszego pomysłu, obok władz gminy 
miejskiej i samorządu województwa 
mazowieckiego, włączyły się takie pod-
mioty, jak firmy ubezpieczeniowe czy 
bank — dodaje Dariusz Szczygielski. bank — dodaje Dariusz Szczygielski. bank

D.Ż.

Plany WORD-u 
i Urzędu Miasta

Z prac Wydziału 
Inwestycji

Kanalizacja na Podzamczu

Od połowy września na ulicy 
Skrzetuskiego i odcinku Rycerskiej (na 

zdjęciu) trwa budowa kanalizacji sani-
tarnej. Pracownicy „STANGPOLU” 
— firmy, która wygrała przetarg na 
wykonanie robót — położą tam łącz-
nie blisko kilometr rur sieci głównej 
wraz z przyłączami do granic działek. 
Zakończenie prac zaplanowano na 
połowę grudnia.

Inwestycja finansowana jest ze
środków Urzędu Miasta oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
środków Urzędu Miasta oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
środków Urzędu Miasta oraz Woje-

wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. 

Chodników ciąg dalszy

Trwa budowa chodnika przy ul. 
Batalionów Chłopskich na odcinku 
od nowego kościoła św. Franciszka 
z Asyżu do Domu Kombatanta. Po 
stronie południowej tej drogi powstaną 
23 nowe miejsca postojowe i wjazdy 

na parking. Termin zakończenia budo-
wy kolejnego chodnika — przy ul. 
Augustiańskiej (na zdjęciu) — zapla-
nowano na koniec grudnia.   

Nowy socjalny

W lipcu tego roku zakończono remont 
budynku przy ul. Komunalnej, gdzie 
powstało 6 mieszkań socjalnych. Już 
w 2003 r. opracowano projekt budowla-

ny  kolejnego bloku przy Komunalnej, 
który częściowo rozładuje problem 
niedostatecznej ilości lokali socjalnych 
w naszym mieście. Od września, kiedy 
przekazano plac pod budowę wyko-
nawcy robót — firmie „CIECHBUD” 
Sp. z o.o., prace posunęły się w zna-
cznym stopniu. Wybudowano już 
ściany do wysokość pierwszego piętra. 
W przyszłym roku zamieszkają 
w bloku 32. rodziny. Wydatki związa-
ne z inwestycją w tym roku zamkną się 
kwotą około 600 tys. zł.  

Dominika Żagiel
kwotą około 600 tys. zł.  

Dominika Żagiel
kwotą około 600 tys. zł.  

W Ciechanowie mieszka 46,5 tys. mieszkańców. Na terenie miasta działa 
ponad 4 500 podmiotów gospodarczych. Wszyscy produkują ogromne ilości 
odpadów, które są gromadzone na składowisku w Woli Pawłowskiej. Co roku 
trafia tam około 20 tys. ton śmieci. 

Gmina planuje najbliższe 8 lat: 
— objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców (roz-

poczęta w 2000 r. taka selektywna zbiórka objęła 95% mieszkańców posiadają-
cych umowy na wywóz śmieci z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych),

— deponowanie na składowisku nie więcej niż 85% wytworzonych nieczy-
stości komunalnych,

— zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk,
— kierowanie na składowisko coraz mniejszej ilości odpadów ulegających 

biodegradacji, 
— osiąganie zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 

odpadów,
— nowelizację przepisów związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

w gminie,
— podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem biodegradacji,
— rozpoczęcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych,
— dostosowanie składowiska w Woli Pawłowskiej do nowych wymogów,
— oddanie do 2010 r. do użytku regionalnego zakładu przetwarzania odpa-

dów komunalnych 
— utworzenie Ciechanowskiego Regionalnego Obszaru Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi na bazie istniejącego składowiska,
— prowadzenie kampanii na rzecz społecznej świadomości w zakresie pra-

widłowej gospodarki odpadami.
Bardzo ważnym elementem realizacji planu gospodarki jest akceptacja spo-

łeczna.
                                                                                opracowała 
                                                                            Katarzyna Dąbrowska 

30 września na XXII sesji Rady 
Miasta jednogłośnie przyjęto „Gminny 
Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta jednogłośnie przyjęto „Gminny 
Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta jednogłośnie przyjęto „Gminny 

miasta Ciechanów” oraz „Gminny 
Plan Gospodarki Odpadami dla miasta 
Ciechanów”, który  będzie punktem 
odniesienia dla kolejnych budżetów.  
W dokumentach uwzględniono zało-
żenia Polityki Ekologicznej Państwa 
oraz Krajowego, Wojewódzkiego 
i Powiatowego Planu Gospodarki 
Odpadami. Zapobieganie powsta-

waniu śmieci, redukcja ich ilości, 
zamiana tych bardziej szkodliwych 
na mniej groźne, odzysk surowców 
i ponowne wykorzystanie odpadów — 
to według planu podstawowe działania 
w ochronie środowiska naturalnego. 
Nad dokumentami obok firmy „Eko – 
projekt” pracował prezes PUK Tadeusz 
Pikus oraz radni: Andrzej Czyżewski i 
Grzegorz Brozdowski. 

M. Stryczyński zauważył, że har-
monogram realizacji Planu Gospodarki 
Odpadami, opracowanego do roku 
2012, powinien zawierać dalsze 
etapy utylizacji, a nie tylko zbiórkę i 
segregację śmieci. — Jeśli program 
wojewódzki przewiduje na terenie 
Mazowsza regionalne ośrodki utyliza-
cji i proponuje się kompostownie, to 
czy nasza centralna ciepłownia może 
być spalarnią nie tylko tych odpadów, 
które produkuje samo miasto, ale 
również odpadów niebezpiecznych, np. 
szpitalnych? Czy nie łączyć z tym pro-
gramem modernizacji ciepłowni PEC?

Ochrona środowiska — plan na 8 lat
Co zrobić ze zużytym sprzętem AGD 
czy starymi samochodami? — pytał 
radny. Ryszard Sobotko interesował 
się, co robić z coraz większą ilością 
takich odpadów niebezpiecznych, jak  
zużyte baterie. 

W planie wojewódzkim zapisano, że 
powiat ciechanowski docelowo powi-
nien rozwiązywać problem odpadów 
wspólnie z 4. sąsiednimi  powiatami. 
Waldemar Wardziński poinformował 
radnych o porozumieniu między bur-

mistrzami Pułtuska, Przasnysza, 
Makowa Mazowieckiego, pre-
zydentem Ciechanowa i PWSZ 
w Ciechanowie co do prac nad 
koncepcją powstania zintegro-
wanego systemu gospodaro-
wania odpadami. Do udziału 
we wspólnym przedsięwzięciu 
został też zaproszony Wyszków. 
Ocenimy różne technologie uty-
lizacji odpadów i wybierzemy 
optymalne rozwiązanie, które 
będziemy starali się realizować 
w latach następnych. Możemy 
razem, jako samorządy miast i 
gmin 4. czy 5. powiatów starać 
się o fundusze, jakie oferuje 
Unia Europejska — powiedział 
prezydent Wardziński.

Gospodarka odpadami 
to tylko jeden z problemów, 
związanych z ochroną środo-

wiska. Radni wskazali jeszcze kilka 
z nich. Sławomir Walczak niepokoił 
się, czy 10 największych zakładów w 
Ciechanowie może zastosować odpo-
wiednie środki w razie awarii i eko-
logicznej katastrofy. Dla Stanisława 
Kęsika zagrożenie dla środowiska 
stanowią czynniki związane z trans-
portem: hałas na tranzytowych ulicach 
(np. 17. Stycznia i Płońskiej), spaliny 
wielkogabarytowych samochodów oraz 
przewożenie niebezpiecznych materia-
łów. Ciechanów leży na skrzyżowaniu 
krajowych dróg nr 50 i 60 i każdego 
dnia przez miasto przejeżdża kilkana-
ście, kilkadziesiąt cystern z materia-
łami łatwopalnymi czy toksycznymi. 
Najlepszym rozwiązaniem byłaby 
obwodnica. Do czasu jej wybudowania 
problem będzie narastał. Tymczasem 
Sejmik Mazowiecki, do którego nale-
ży decyzja, na razie nie uwzględnia 
obwodnicy w swoich planach. 

  Ewa Blankiewicz

Przed podpisaniem porozumienia. Od lewej: A. Kola-
sa — rektor PWSZ ,W. Dębski — burmistrz Pułtuska, 
E. Gładysz, W. Wardziński i T. Pikus — prezes PUK

Wspólna gospodarka 
odpadami

Zintegrowany system gospodarki 
odpadami dla północnego Mazowsza, 
obejmujący powiaty: ciechanowski, 
makowski, przasnyski i pułtuski 
zaczyna nabierać kształtów. 5 listopada 
w ciechanowskim ratuszu prezydent 
Waldemar Wardziński, burmistrz 
Pułtuska Wojciech Dębski, Przasnysza 
— Zenon Lendzion i Makowa Ma-
zowieckiego — Tadeusz Ciak zawarli 
umowy z Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową w Ciechanowie, reprezen-
towaną przez jej rektora prof. Andrzeja 
Kolasę, na opracowanie techniczno
-ekonomicznej koncepcji tego syste-
mu. Samorządy prowadzące razem 
gospodarkę odpadami będą działały 
na zasadach partnerstwa. Ich wspólne 
zamierzenie to nowoczesne składowi-
sko wraz z kompostownią i systemem 
segregacji odpadów, które powsta-
nie na bazie istniejącego wysypiska 
w Woli Pawłowskiej. Po wybudowaniu 
zakładu utylizacji przejmie ono ciężar 
przerobu odpadów z sąsiednich miast. 
Punkty odbioru śmieci zostaną zloka-
lizowane na terenach poszczególnych 
powiatów. 

Jednym z etapów zamierzenia było
podpisanie przez prezydenta Ciechano-
wa, burmistrza Glinojecka oraz wójtów 
gmin ciechanowskiego powiatu dekla-
racji utworzenia Celowego Komunal-
nego Związku Gmin z siedzibą w Cie-
chanowie. Gminy powiatu makow-
skiego, przasnyskiego i pułtuskiego też 
zawarły podobne związki. To właśnie 
one mają zrealizować projekt kom-
pleksowego zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami. 

   E.B.
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XXIII Sesja Rady Miasta

O bezrobociu, pomocy i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, czyli 

sesja na tematy społeczne

nowe miejsca pracy — poinformował 
prezydent. Z własnymi propozycja-
mi wystąpiła tu Mazowiecka Izba 
Gospodarcza. Zdaniem prezydenta 
przynajmniej jeden z projektów MIG 
jest wart głębokiego zastanowienia, 
ale trzeba go dopracować. — Może ta 
uchwała pozwoli uniknąć spekulacji 
na temat, dlaczego prezydent umorzył 
podatek firmie x, a nie umorzył innemu 
zakładowi. W Wardziński zaznaczył, 
że tego typu rozwiązanie wpłynie na 
stan miejskiej kasy, ponieważ ogra-
niczy dochody budżetu. W dłuższej 
perspektywie zrekompensują to jednak 
dochody z tytułu udziału miasta we 
wpływach z podatku dochodowego  
od osób fizycznych. Prezydent poin-
formował, że oprócz 3ha terenów 
inwestycyjnych, w jednym miejscu 
mamy skomasowanych kilka sąsied-
nich działek — około 5,5 ha z pełnym 
uzbrojeniem. Jest jeszcze kilka innych 
działek dla inwestorów, o powierzchni 
od 1,5 do 2 ha. Dodał, że zawirowania 
przy ustawach o gospodarce gruntami 
spowodowały wstrzymanie prac nad 
miejscowym planem zagospodaro-
wania dzielnicy przemysłowej, ale 
w przyszłym roku jest przewidywane 
jego sporządzenie.  

Najpilniejsze są mieszkania socjalne

Eugeniusz Sadowski przedstawił, 
jak w Ciechanowie funkcjonuje pomoc 
społeczna. W ubiegłym roku miasto 
wydało na nią 5 152 tys. zł, a 3 838 
tys. zł na dodatki mieszkaniowe. Część 
zadań z zakresu pomocy społecznej 
miasto zleca coraz prężniej działa-
jącym organizacjom pozarządowym 
— podkreślił zastępca prezydenta.

A. Bukowska wyliczyła 3 pilne dzia-
łania społeczne: sprawa bezdomnych, 
asystenta osoby niepełnosprawnej 
i mieszkań socjalnych. Widzę potrze-
bę uściślenia współpracy z Komisją 
Spraw Społecznych Rady Powiatu 
oraz Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie. Tam są rządowe środki 
pomocy dla niepełnosprawnych, czego 
nie ma u nas w mieście — powiedziała 
radna. Jej zdaniem przy organizacyj-
nej pomocy Urzędu Miasta powinny 
również powstać kluby samopomocy 
dla rodzin, w których są chorzy np. 
na celiakię czy epilepsję. Zaakcento-
wała też, że dla ludzi, którzy niezbyt 
dobrze zarabiają, nie zawsze mają 
pracę, mają kilkoro dzieci, najważ-
niejszy jest problem mieszkania. Nie 
wiem, czy powinien to być budynek, 
czy adaptowane pomieszczenia, czy 
pojedyncze mieszkania w poszczegól-
nych obiektach — zastanawiała się 
A. Bukowska.

Radni S. Kurek, Z. Dąbrowski 
i J. Czaplicki też poruszyli sprawę 
mieszkań socjalnych. Trzeba wykorzy-
stywać te niewielkie budowle kuba-
turowe, które znajdują się na terenie 
miasta — zasugerował J. Czaplicki. 
Przewodniczący Rady uważa, że na 
mieszkania socjalne rozsądniej jest 
zagospodarować np. budynek biuro-
wy na Chabrowej — co proponował 
już D. Szczygielski, kotłownię przy 
dawnym Domu Młodego Robotnika 
przy ul. Sierakowskiego czy biuro-
wiec po cegielni. Propozycje prze-
wodniczącego poparł też S. Kurek. 
Z. Dąbrowski przestrzegał, że czasem  
efekty są niewspółmierne do nakładów.  
— Spółdzielnia Mazowsze była zainte-
resowana adaptacją pomieszczenia 
byłej kotłowni na ul. Sierakowskiego 
na mieszkania socjalne, ale byłoby to 
droższe niż budowanie od podstaw. 
Radny zaproponował, żeby służby pre-
zydenta zlokalizowały i określiły, które 
obiekty można niewielkim nakładem 
sił i środków sukcesywnie adaptować 
na mieszkania.

Październikowa sesja Rady Miasta 
była poświęcona sprawom dla dużej 
części mieszkańców Ciechanowa naj-
ważniejszym: bezrobociu i pomocy 
społecznej. Przedyskutowano i przegło-
sowano „Roczny program współpracy 
z organizacjami pożytku publicznego”. 
Radni: A. Czyżewski, M. Mosakowski 
i R. Sobotko sformułowali w imieniu 
Rady 2 stanowiska — w sprawie 
zamiaru likwidacji Rejonowego Urzędu
Poczty w Ciechanowie oraz ograni-
czenia ilości połączeń pospiesznych 
i likwidacji połączeń ekspresowych 
między Ciechanowem a Warszawą 
(oba stanowiska drukujemy na str. 6 
i 7).

Ciechanów nie jest oazą

Materiał omawiający ciechanow-
skie bezrobocie, przygotowany przez 
Urząd Pracy, zreferował zastępca 
prezydenta Eugeniusz Sadowski. Ilość 

bezrobotnych zarejestrowanych w tym
roku porównaniu z 2003 r. spadła 
o 189 osób. 142 osoby podjęły pracę 
w ramach robót interwencyjnych 
i publicznych. W ramach tych robót 
w tym roku w Urzędzie Miasta i podle-
głych mu jednostkach zatrudniono 55. 
pracowników (dane z raportu publiku-
jemy na str. 9). 

Bezrobocie staje się patologiczne, 
przechodzi z pokolenia na pokolenie 
— stwierdził Marcin Stryczyński. 
— Albo będziemy tych ludzi wspo-
magać, albo stwarzać warunki do 
rozwoju miasta. Mamy uzbrojone 
tereny w dzielnicy przemysłowej, 
trzeba tylko uchwalić plan zago-
spodarowania przestrzennego dla 
tego obszaru. Niestety, działek pod 
inwestycje brakuje. Największy teren 
to około 7 hektarów, wykupionych 
w rejonie Niechodzina z przeznacze-
niem pod cmentarz. Poza 3–4 ha ziemi 
na wysokości Zakładu Bauer przy ul.  
Niechodzkiej w tej dzielnicy nie ma 
innej oferty dla przyszłego inwestora. 
Może teren pod cmentarz zamienić 
na grunty położone w pobliżu firmy 
Bauer i dodając do tych 3 ha kolejne 
7, uzyskać działkę o powierzchni około 
10 ha — zaproponował radny. Nawiązał 
do przedstawionego przez prezydenta 
na komisjach projektu Mazowieckiej 
Izby Gospodarczej, dotyczącego zasad 
przyznawania ulg i umorzeń podatku 

od nieruchomości. To ważny temat, 
aczkolwiek trudny do rozwiązania 
systemowo. Na przykład jeśli chodzi 
o inwestycje w handlu, to sytuacja jest 
inna niż w przemyśle — są to inwe-
stycje bardzo szybko zwracające się 
w sensie obrotu kapitału — zauważył 
M. Stryczyński. Zdaniem R. Sobotko 
analiza zjawiska bezrobocia przed-
stawiona przez Urząd Pracy została 
przeprowadzona niezbyt dogłębnie. 
Z roku na rok powiększa się grupa 
osób, które straciły prawo do zasiłku 
dla bezrobotnych — przypomniał 
radny. — Oczywiście samorząd lokal-
ny nie jest w stanie rozwiązać pro-
blemu, ale władze miasta podejmują 
działania, żeby zmniejszyć jego skalę 
w naszym mieście. Radny wspomina-
jąc o różnych posunięciach, przeciw-
działających bezrobociu, zapytał, ilu 
przedsiębiorcom umorzono podatek 
od nieruchomości z tytułu utworzenia 
nowych miejsc pracy. Ciechanów nie 

jest tu jakąś oazą, czy ewenementem. 
Bezrobocie dotyczy całego kraju. 
Pojawiło się razem ze zmianą ustro-
ju, jest jednym z następstw trans-
formacji — powiedział przewodni-
czący Zarządu Osiedla Podzamcze 
Kazimierz Mi-ziołek. Dodał, że nie-
stabilne przepisy i wysokie koszty 
organizacji firm zniechęcają przed-
siębiorców. Agnieszka Bukowska 
uważa, że bliskość Warszawy to 
szansa na nawiązanie współpracy 
z tamtejszymi zakładami, które 
poszukują pracowników — PUP 
powinien zatem podjąć współpra-
cę z sąsiednimi Urzędami Pracy. 
Wiele przedsiębiorstw nie może się 
już ulokować w pobliżu Warszawy, 
gdyż zaczyna tam brakować terenów 
pod inwestycje. Ciechanów jest 
w środku wiejskich obszarów, gdzie 
jest produkcja roślinna, nasiennic-
two, owoce i warzywa, a my tu nie 
mamy żadnej oferty dla okolicznych 
rolników w sensie przetwórstwa ich 
produktów — stwierdziła radna.

Nowe miejsca pracy = umorzenia 
podatku

Temat obrad dzisiejszej sesji jest 
bardzo odczuwalny w naszym mieście 
— powiedział prezydent Waldemar 
Wardziński. — Próbujemy zapewnić 
środki utrzymania się dla osób, które 
pracy nie mają, staramy się tworzyć 
warunki do tego, żeby mogły znaleźć 
pracę. W wyniku zmian, jakie przy-
niosło ostatnie 15 lat, część naszego 
społeczeństwa została wyrzucona poza 
rynek pracy, który w tej chwili jest 
w dużej części rynkiem prywatnym. 
Z drugiej strony brakuje ludzi odpo-
wiednio przygotowanych, fachowców 
w wąskich specjalizacjach. Ciechanów 
nie jest miejscem, w którym najłatwiej 
prowadzi się działalność gospodarczą. 
Następuje odpływ firm do innych 
regionów Polski. Odpływ formalny, 
bo firmy de facto tu zatrudniają ludzi, 
tu prowadzą działalność, ale faktycz-
nie zarejestrowane są w Warszawie, 
bądź w innych dużych miastach. Tam 
jest im łatwiej się poruszać, działa-
nia ze strony różnych służb są mniej 
dotkliwe, i nie mam tu na myśli służb 
miejskich — zauważył W. Wardziński. 
— Co możemy w tej sytuacji zrobić, jak 
pomóc. Na najbliższej sesji przedsta-
wię projekt uchwały, która w sposób 
systemowy będzie wprowadzała ulgę
podatkową dla osób tworzących 

S t a n o w i s k o
Rady Miasta Ciechanów

w sprawie planowanych zmian 
w rozkładzie jazdy pociągów 

pospiesznych i ekspresowych na 
odcinku Warszawa — Ciechanów

W związku z zamiarem ogranicze-
nia ilości połączeń pospiesznych  oraz 
likwidacji połączeń ekspresowych mię-
dzy Ciechanowem a Warszawą Rada 
Miasta Ciechanów wyraża głębokie 
zaniepokojenie tym faktem. Aktualna 
ilość połączeń na tej trasie jest zdaniem 
mieszkańców Ciechanowa i okolic już 
i tak niewystarczająca i nie gwarantuje 
sprawnego przemieszczania się kilku 
tysięcy mieszkańców zatrudnionych 
na terenie Warszawy i okolic. Pociągi 
odjeżdżające w godzinach rannych  
i przyjeżdżające w godzinach popołu-
dniowych są często przepełnione i nie 
gwarantują pełnego komfortu podró-
żowania. Pozostawienie w rozkładzie 
tylko pociągów podmiejskich wydłuży 
dwukrotnie czas dojazdu oraz pogorszy 
bezpieczeństwo podróżnych. Ze stacji 
PKP Ciechanów korzystają mieszkańcy 
okolicznych miast pozbawionych linii 
kolejowej, która zapewnia im dojazd do 
Warszawy i innych miast. Proponowane 
ograniczenie ilości pociągów spowodu-
je rezygnację dużej liczby osób z pracy 
w Warszawie, co zwiększy i tak już 
duże bezrobocie w naszym regionie. 
Utrudni w sposób znaczący komuni-
kowanie mieszkańców naszego regionu 
(około 150 tys. mieszkańców) z innymi 
regionami w kraju.

Zwracamy się z prośbą o przychylne 
rozpatrzenie argumentów i utrzymanie 
poziomu usług  przynajmniej w dotych-
czasowym zakresie.

Ciechanów, 28 październik 2004 r.

Eugeniusz Sadowski

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXIII sesji 

28 października 2004 roku:

Nr 231/XXIII/2004 w sprawie zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne, usługi 
opiekuńcze z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat jak 
również tryb ich pobierania.
Nr 232/XXIII/2004 w sprawie określe-
nia na 2005 rok liczby przeznaczonych 
do wydania nowych licencji na wykony-
wanie transportu drogowego taksówką 
na terenie miasta Ciechanowa. 
Nr 233/XXIII/2004 w sprawie okre-
ślenia:
1. Zasad udzielania i rozmiaru zniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych, opiekuńczych dyrektorom, 
wicedyrektorom oraz nauczycielom 
pełniącym inne stanowisko kierownicze 
w szkole w zależności od wielkości 
i typu placówki oraz zasad zwalniania 
ich od obowiązku realizacji tych zajęć. 
Dotyczy to również nauczyciela, który 
obowiązki kierownika pełni w zastęp-
stwie nauczyciela, któremu powierzono 
stanowisko kierownika.
2. Tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
— Karta Nauczyciela.
Nr 234/XXIII/2004 w sprawie uchwa-
lenia rocznego programu współpracy 
Miasta Ciechanów z podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publi-
cznego. 
Nr 235/XXIII/2004 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2004 rok.
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Interpelacje radnych

A. Bukowska wyraziła zaniepokojenie likwidacją Rejonowego Urzędu Poczty 
w Ciechanowie. Zapytała, czy jest możliwe zjednoczenie wszystkich sił 
politycznych wokół interwencji w tej sprawie. Radną interesowało też, czy 
w Urzędzie Miasta przewiduje się stworzenie Centrum Wolontariatu oraz Ośrodka 
Socjoterapeutycznego. A. Bukowska zaproponowała radnym włączenie się w ogól-
nopolską akcję na rzecz hospicjów. 
S. Kurek wniósł o umieszczenie w budźecie 2005r. naprawy zniszczonego przez 
ciężarówki 50-metrowego odcinka chodnika po lewej stronie ul. Śmiecińskiej 
— od ul. Sienkiewicza do torów kolejowych.
G. Brozdowski w imieniu mieszkańców ul. Bukietowej zasygnalizował, że ulica 
ma oświetlenie tylko od strony Przasnyskiej, a wciąż brakuje go w części od 
ul. Gruduskiej.  Radny poprosił o informacje, jakie są możliwości prawne, aby 
Starosta nie wydał pozwolenia na budowę supermarketu przy ul. Armii Krajowej, 
jeżeli złożono właściwe dokumenty. Zapytał też, kto wydał decyzję o warunkach 
zabudowy dla tej inwestycji.
D. Szczygielski zauważył, że kierowcy nie przestrzegają ograniczenia prędkości 
na ul. Sienkiewicza do 40 km/godz. Zdaniem radnego sygnalizacją świetlna spo-
wolni tam ruch i zwiększy bezpieczeństwo na drodze. D. Szczygielski w imieniu 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wystąpił z propozycją, żeby miasto 
wspólnie z WORD-em sfinansowało budowę sygnalizacji na 2 skrzyżowaniach: 
Sienkiewicza z Powstańców Warszawskich oraz Sienkiewicza ze Spółdzielczą 
i Śmiecińską.
R. Sobotko poprosił o wsparcie Ciechanowskiego Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego, który boryka się z problemami lokalowymi. Zwrócił również uwagę, że 
na terenie miasta jest obecnie około 30. bezdomnych, przebywających głównie na 
dworcu kolejowym. Radny sądzi, że 8 miejsc w noclegowni w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej to za mało. Postuluje też wyrównanie zniszczonego odcinka 
placu targowego za bramą przy ul. Płońskiej.
M. Stryczyński zasygnalizował, że na osiedlu Wiosenna ścieki wybijają z kanali-
zacji. Radny poprosił o wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Chciał się też dowie-
dzieć, jakie kwalifikacje ma nowy członek Zarządu ZKM oraz czy z powodu braku 
odpowiedniego certyfikatu istniało zagrożenie dla funkcjonowania komunikacji 
miejskiej.
T. Grembowicz po raz kolejny poruszył problem drogi dojazdowej do Szkoły 
Podstawowej Nr 4. Zdaniem radnego nie można czekać do momentu remontu ul. 
Płońskiej (prace na obu ulicach miały ruszyć w tym samym czasie). T. Grembowicz 
proponuje ułożenie brakujących 100 m drogi między Płońską a Sońską z płytek 
pochodzących z rozbiórki.
A. Stępkowski poparł interpelację T. Grembowicza. Zapytał też, jak długo potrwa 
rozstrzygnięcie prawne, czy budynek Państwowej Szkoły Muzycznej będzie wła-
snością miasta, czy powiatu. Niepokoi go również, że boisko przy tej szkole powo-
li zamienia się w parking. Zdaniem radnego ten teren można byłoby utwardzić. 
A. Stępkowski przekazał, że mieszkańcy ulic: Fabrycznej i Augustiańskiej skarżą 
się na brak oświetlenia. Na Augustiańskiej brakuje też chodnika. Radny sądzi, że 
warto przeprowadzić badania dotyczące kontaktu z narkotykami dzieci ze szkół 
podstawowych i gimnazjów.
L. Michalski zwrócił uwagę na nowe osiedle domów jednorodzinnych przy ul. 
Batalionów Chłopskich i Pułtuskiej. Radny przekazał pytanie mieszkańców, czy 
i w jakim zakresie w przyszłym roku są tam planowane inwestycje infrastruktu-
ralne.
A. Rolbiecki poprosił o udzielenie pomocy stowarzyszeniu „Arka Noego”, które 
chce zaangażować się w walkę z narkotykami w naszym mieście. Radny poprosił 
o skontrolowanie, czy mieszkańcy ulic, gdzie wybudowano kanalizację sanitarną, 
zawarli umowy o podłączeniach. A. Rolbiecki poprosił o umieszczenie wśród 
zadań inwestycyjnych na przyszły rok budowy ul. Fredry i Dąbrowskiej.
Z. Stańczak wyraził nadzieję, że w budżecie na 2005 rok znajdą się środki na 
budowę ulic na osiedlu Zachód, np. ulicy Pułaskiego. Podkreślił, że pierwszeństwo 
powinny mieć te, które mają już wykonane projekty. 
Z. Dąbrowski zapytał, czy podczas Święta Zmarłych przy miejskiej nekropolii 
będą zainstalowane dodatkowe sanitariaty.
U. Gajczyk poprosiła o umieszczenie w budżecie na 2005 r. remontu nawierzchni 
ulic: Sygietyńskiego, Kasprowicza i Słowackiego.
J. Czaplicki stwierdził, że parkujący od rana przez wiele godzin na ul. Warszawskiej 
zajmują tam miejsca postoju. Często niemożliwy jest skręt w lewo z ul. Pułtuskiej 
w tę ulicę, czekające na swoją kolej samochody blokują ruch. Przewodniczący 
postuluje wprowadzenie na głównej ulicy miasta płatnego parkowania. Proponuje 
jednocześnie zbudowanie, wspólnie ze spółdzielnią mieszkaniową, parkingów na 
ul. Ściegiennego oraz na zapleczu Izby Skarbowej. 

Nowe zasady współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

Sporo czasu radni poświęcili dy-
skusji nad „Rocznym programem 
współpracy miasta Ciechanów z pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego”, którego pro-
jekt przedstawił prezydent Waldemar 
Wardziński.

Ryszard Sobotko podkreślił, że to 
bardzo ważna uchwała, program ramo-
wy, który stwarza warunki zwiększenia 
aktywności społecznej mieszkańców 
Ciechanowa. Wśród 9. form współ-
pracy z podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego 
w programie wymienia się m.in. 
konsultowanie projektów lokalnych 
aktów prawnych. Mamy już pierwszy 
przykład współpracy w tym zakresie. 
Mazowiecka Izba Gospodarcza prze-
słała do wszystkich członków Rady 
Miasta propozycję 2. projektów uchwał 
— przypomniał radny. 

Stanisław Kęsik poruszył kwestię 
ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie, która stanowi 
podstawę prawną współpracy samo-
rządu i organizacji pozarządowych. 
Tę sprawę omawiano też na zorgani-
zowanym przez Urząd Miasta Forum 
Organizacji Pozarządowych, w którym 
uczestniczył radny. Ustawa o pożytku 
publicznym jest to zupełne novum. 
Ludzie są przestraszeni. Czy poradzą 

sobie z napisaniem projektów, które 
muszą stanąć do konkursu o pieniądze 
z budżetu miasta? To nie jest takie pro-
ste — stwierdził S. Kęsik. Powiedział, 
że trzyma za słowo Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej UM, który 
zadeklarował pomoc wszystkim orga-
nizacjom, a szczególnie ludziom star-
szym, nie mającym doświadczenia 
w wypełnianiu wniosków. 

Decyzje o wyborze podmiotów, które 
uzyskają dotacje podejmuje prezydent, 
ale co będzie, kiedy wytypuje do dotacji 
jakąś organizację, zgłosi to do budżetu, 
a radny Żagiel z sąsiadami powie, że 
nie da pieniędzy — zastanawiał się 
Stefan Żagiel. W projekcie budżetu 
będą zapisy, mówiące o przeznacze-
niu określonych kwot na różne cele: 
wspieranie w zakresie kultury fizycznej 
i sportu, wspieranie w zakresie kultu-
ry, w zakresie pomocy społecznej, itd. 
Dopiero po uchwaleniu przez państwa 
radnych budżetu określi się kwoty na 
poszczególne zadania — wyjaśnił 
W. Wardziński. — Na konkretne 
zadanie będzie rozpisany konkurs 
i każdy z podmiotów może przedstawić 
swoją ofertę, podając warunki: co za 
tę kwotę jest w stanie zrobić, w jaki 
sposób, z jakim doświadczeniem, bazą 
itd. Komisja rozpatrzy  oferty i wyda 
opinie, na podstawie których ja w dro-
dze decyzji przyznam te kwoty i zawrę 
umowy z poszczególnymi podmiotami 

na realizację zadań — doprecyzował 
prezydent.

Nie decydujmy za społeczników

Lecha Michalskiego zaniepokoił 
zapis, mówiący, że w skład 5-osobo-
wej komisji wydającej opinię o pro-
jektach organizacji pozarządowych, 
wchodzą: 1 radny delegowany przez 
Radę Miasta, 2. pracowników Urzędu 
delegowanych przez prezydenta oraz 
2 przedstawicieli organizacji, niezwią-
zanych z podmiotami uczestniczących 
w otwartym konkursie. Dysponujemy 
tu środkami publicznymi gminy na 
dotacje, więc należałoby komisję roz-
szerzyć — kwestionował zapis radny. 
— Trzeba powiększyć jej skład do 
7 osób, żeby było tam 3 radnych, bądź 
wykluczyć 2 przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych — wnioskował 
L. Michalski. Poruszyła mnie ta propo-
zycja, żeby wykluczyć przedstawicieli 
organizacji pozarządowych — odpo-
wiedział Waldemar Wardziński. 
— Cały sens nowej ustawy sprowa-
dza się do tego, żeby uspołeczniać 
pewne działania, budować społeczeń-
stwo obywatelskie, zapewnić orga-
nizacjom równy dostęp do skromnych 
środków, którymi wspomagamy ich 
działalność. Prezydent podkreślił, że 
nie jest celowe, żeby samorząd wyrę-
czał społeczników. Ci ludzie, którzy 
w swoich środowiskach funkcjonują 

od lat 10–20, mają lepsze rozeznanie, 
jakie są potrzeby tych środowisk, na co 
i w jakiej formie należałoby przezna-
czyć pieniądze. My mamy ich wspomóc,
 a nie decydować za nich. Dlatego uwa-
żam za bardzo nietrafny pomysł, żeby 
ze składu komisji opiniującej wnioski 
wyłączać tych, którzy przede wszystkim 
powinni decydować. Prezydent zazna-
czył, że pracownicy, których będzie 
delegował do komisji, będą czuwali 
nad tym, żeby wszystko działo się 
w ramach prawa. 

Nie wyobrażam sobie, żeby ta komi-
sja działała bez przedstawicieli orga-
nizacji, bo oni najlepiej znają potrzeby, 
które będą chcieli realizować — poparł 
prezydenta Grzegorz Brozdowski. 
Radny przypomniał, że komisja jest 
tylko ciałem opiniotwórczym. Decyzję 
będzie podejmował prezydent, wynika 
to z ustaleń prawnych. Nie jest tak, że 
Rada nie będzie miała kontroli nad 
wydawaniem pieniędzy publicznych, 
ponieważ wszystko znajdzie się w zapi-
sach budżetowych. Jest też Komisja 
Rewizyjna, która ma prawo to badać 
— zwrócił uwagę G. Brozdowski. 

Po tych krytycznych uwagach Lech 
Michalski podtrzymał tylko wniosek 
o rozszerzenie składu komisji do 
7 osób (w tym 3 radnych).  Wniosek 
upadł.  Uchwała została podjęta przy 
20 głosach za, bez głosów przeciwnych 
i 1 głosie wstrzymującym się. 

    Ewa Blankiewicz

Radni (od lewej): M. Mosakowski, A. Czyżewski i R. Sobotko opracowali stanowiska Rady

Stanowisko Rady Miasta Ciechanów
w sprawie zamiaru likwidacji Rejonowego Urzędu Poczty

Rada Miasta Ciechanów bardzo negatywnie ocenia zamiar likwidacji 
Rejonowego Urzędu Poczty w Ciechanowie podjęty przez Dyrektora Okręgu 
p. Andrzeja Wiśniewskiego w piśmie z dnia 14 października 2004 r.

Likwidacja Rejonowego Urzędu Poczty oznacza dla naszego miasta utratę około 
100 miejsc pracy, w regionie o i tak wysokim poziomie bezrobocia. Jednocześnie 
stwierdzamy, że zdecydowanie pogorszy się poziom dostępu i jakości świadczo-
nych usług na rzecz mieszkańców miasta i okolic. Dotknie to obszaru zamieszka-
łego przez  kilkaset tysiecy osób. Likwidacja Rejonowego Urzędu Poczty niewąt-
pliwie pogorszy poziom usług pocztowych na naszym terenie. Zastanawiającym 
jest fakt bardzo szybkiej likwidacji Rejonowego Urzędu Poczty w Ciechanowie 
w momencie, gdy nie ma wypracowanej koncepcji restrukturyzacji Poczty Polskiej 
w kraju.

Rada Miasta Ciechanów podjęcie decyzji o zamiarze likwidacji Rejonowego 
Urzędu Poczty w Ciechanowie uważa  za szkodliwą dla Poczty Polskiej, a krzyw-
dzącą dla pracowników i mieszkańców naszego regionu i zwraca się z prośbą 
o jej cofnięcie. Zamiar likwidacji Rejonowego Urzędu Poczty w Ciechanowie 
budzi poważne obawy, że jest to kolejny etap marginalizacji funkcji naszego mia-
sta jako ośrodka subregionalnego na Północnym Mazowszu.

          Ciechanów, 28 października 2004 r.
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 2 lata pracy Rady Miasta - ocena radnychPo dwóch latach pracy Rady Miasta 
poprosiliśmy jej przewodniczącego 
oraz przewodniczących Komisji Rady 
o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jak ocenia Pan/Pani minione dwa 
lata kadencji Rady Miasta?

2. Jakie najważniejsze zadania stoją 
przed Radą w ciągu najbliższych 
2 lat?

3. Jak Pan/Pani ocenia współpracę 
z Prezydentem?

Janusz Czaplicki
przewodniczący Rady Miasta

Odpowiadając na tak postawione 
pytanie muszę stwierdzić, że nie można 
oceniać działań, czy zamierzeń Rady 
w oderwaniu od działań Prezydenta. 
Zniknął bowiem Zarząd Miasta, a po-
jawił się nowy organ Gminy — Pre-
zydent, mający mocną pozycję nie 
tylko jako organ wykonawczy.
Ad.l

Do pozytywnych działań Rady 
i Prezydenta należy zaliczyć:
— zakończenie prac i przyjęcie stra-
tegii,
— przyjęcie zasad współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi,
— rozpoczęcie budowy budynku socjal-
nego,
— uzyskanie certyfikatu ISO,
— wykonanie pierwszego kroku 
w sprawie gospodarki odpadami m.in.  
poprzez podpisanie porozumienia 
z sąsiadami,
— wysoki poziom prac Rady, wyraża-
jący się  generalnie w merytorycznej 
dyskusji i merytorycznych głosowa-
niach.
Ad.2

Oczywiście są takie sprawy nie-
podjęte czy niezakończone w minio-
nych dwóch latach, do których należy 
przyłożyć się w II połowie kadencji. 
Wymaga to wysiłku i zrozumienia ze 
strony Pana Prezydenta, jak i Rady. 
Jakie zadania widziałbym na te dwa 
lata:
— najważniejsze są prace i działania 
na rzecz pozyskania ogólnie określając 
pieniędzy unijnych,
— rozwiązywanie problemu mieszka-
niowego, który ma dwa aspekty.

Po pierwsze — mieszkania socjalne. 
Jedna jaskółka nie czyni wiosny, a pro-
jekt budżetu na 2005 r. nie przewiduje 
wyraźnie prac przygotowawczych, które
dałyby możliwość uzyskania efektu 
20–30 mieszkań w 2006 r. Drugi 
aspekt to „umowny” problem zarzą-
dzania gminnymi zasobami komunal-
nymi. Życie pokazało, że powierzenie 
zarządzania TBS jest nie najlepszym 
rozwiązaniem.

Problemem do rozwiązania jest 
sprawa zróżnicowania opłat za wywóz 
odpadów komunalnych z terenu mia-
sta. Problemem, który trzeba przedło-
żyć mieszkańcom do rozstrzygnięcia, 
jest sprawa komunikacji miejskiej, 
a właściwie jej koszty. Projekt budżetu 
na 2005 r. przewiduje na dopłaty do 
ZKM 1.969.000 zł. Według Zarządu 
Spółki to mało, ale porównajmy to 
z kwotą 2.300.000 zł. na drogi, chodni-
ki i kanalizację deszczową.
Ad.3

Współpracę z Panem Prezydentem 
muszę ocenić w dwóch płaszczyznach. 
Pierwsza płaszczyzna to współ-
praca w zakresie obowiązków Przewo-
dniczącego Rady, polegających na 
organizacji pracy Rady, komisji czy 
współpracy z samorządami osiedlo-
wymi i oceniam tę współpracę jako 
prawidłową.

Przewodniczący Rady to przede 
wszystkim radny, który startował 
w wyborach z określonym progra-

mem, skierowanym do wyborców, 
w większości spółdzielców. Na tej 
płaszczyźnie współpraca układa się 
różnie. Bardzo wysoko sobie cenię 
stanowisko Pana Prezydenta i Jego 
inicjatywy uchwałodawcze w sprawie 
zakupu gruntów pod zabudowę miesz-
kaniową przez wieczystych użytkow-
ników.

Jako największy zgrzyt tej współ-
pracy traktuję zarzut skierowany przez 
Pana Prezydenta na sierpniowej sesji 
br., że Spółdzielnie Mieszkaniowe 
opóźniły rozpoczęcie budowy budynku 
socjalnego. Niestety Gazeta Samo-
rządowa pogłębiła ten zgrzyt w dziwny 
sposób relacjonując przebieg sesji. Są 
przypadki, że nie zawsze zgadzam się 
z Panem Prezydentem co do prioryte-
tów w mieście, lub co do metod i dróg 
rozwiązywania problemów. Traktuję to 
jednak jako normalne zjawisko ściera-
nia się poglądów.

Agnieszka Bukowska
przewodnicząca Komisji Spraw

Obywatelskich i Spraw Społecznych        
Ad.1 

Komisja Spraw Społecznych i Oby-
watelskich Rady Miasta Ciechanów 
bardzo pracowicie wypełniła 2 lata 
kadencji. Zajmowała się problemami 
mieszkańców Ciechanowa, ich spra-
wami: mieszkaniowymi, alkoholi-
zmem, narkomanią, wadami postawy, 
próchnicą, itd. Jest jeszcze wiele spraw 
do omówienia i problemów do roz-
wiązania na pozostałe 2 lata kadencji. 
Dotyczą one osób chorych, niepełno-
sprawnych.
Ad.2 

Samorząd miasta i Pan Prezydent 
powinni zachęcić przedsiębiorców do 
inwestowania w mieście, aby tworzyć 
miejsca pracy. Inne zadania to:
— budowa mieszkań komunalnych, 
ponieważ lista oczekujących jest bar-
dzo długa, mieszkańcy liczą na pomoc 

mieszkaniową od miasta,
— utworzenie rejonowych przychodni 
w osiedlach, 
— tworzenie nowych terenów pod osie-
dla domów jednorodzinnych — m.in. 
ul. Kargoszyńska (prawa strona),
— remont budynków PKP, dworca 
PKP,
— obiekty dla PWSZ
— utworzenie zakładu pielęgnacyjno 
— opiekuńczego oraz ZOL —  Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego,
— reorganizacja pomocy społecznej 
w mieście,
— drogi na nowych osiedlach, m.in. 
Osiedlu Batalionów Chłopskich (Lazu-
rowa, pogodna, itd.)
— drogi w osiedlach „starych” — ul. 
Zagumienna (modernizacja, kanaliza-
cja deszczowa),
— ul. Obozowa – „stary Śmiecin”,

— komunikacja, bezpieczeństwo dzieci
w drodze do szkoły —  m.in. zlikwido-
wanie zielonej „strzałki w prawo” na 
przejściu z Powstańców Wielkopolskich 
do ul. Pułtuskiej,
— utworzenie ośrodka socjoterapeu-
tycznego,
Ad.3 

Oczywiście pozytywna ocena. 
Dalsza współpraca pozwoli wspólnie 
rozwiązywać problemy wyborców, 
tworzyć miłe miasto Ciechanów, 
w którym będzie przestrzegane prawo, 
będą mieszkania oraz perspektywy na 
przyszłość.

Andrzej Czyżewski
przewodniczący Komisji Rozwoju 

 Gospodarczego i Budżetu

Ad.1 
Jeżeli mam przedstawić taką ocenę, 

to pozwolę sobie najpierw na ocenę 
jednej dwudziestej pierwszej rady, 
czyli siebie. Otóż gdybym miał oce-
niać swoje funkcjonowanie w radzie 
np. poprzez pryzmat ilości interpelacji, 
to byłem kiepskim radnym. Jestem 
zwolennikiem przede wszystkim sku-
tecznych działań i muszę stwierdzić, 
że wiele drobnych problemów moich 
wyborców udało mi się załatwić 
poprzez bieżące kontakty i współpra-
cę z Prezydentem oraz pracownikami 
Urzędu Miasta, nie czekając na moż-
liwość złożenia interpelacji. Natomiast 
patrząc szerzej, to minione dwa lata 
przebiegły spokojnie, bez większych 
zakłóceń w funkcjonowaniu miasta. 
Zaspokojone były potrzeby bieżące na 
miarę możliwości budżetu. Oczywiście 
tych potrzeb, w którą stronę nie spoj-
rzeć, jest dużo więcej. Był to okres 
małego udziału inwestycji w budżecie, 
ale jednocześnie okres przygotowania 
do absorbcji funduszy strukturalnych, 

które pojawiły się wraz z wejściem 
do Unii Europejskiej. Byłem zwo-
lennikiem utrzymania zadłużenia na 
poziomie około 30% do momentu 
otrzymania środków z funduszy struk-
turalnych. Jeśli chodzi o całą Radę 
Miasta to jest to zespół ludzi rozumie-
jących problemy Ciechanowa i nawet 
kiedy się różnimy, toczymy spory, to 
są one konstruktywne, prowadzące do 
budowania czegoś lepszego i rozwiązy-
wania problemów - w przeciwieństwie 
do samorządu powiatowego.
Ad. 2 

Na pewno te dwa lata przed nami są 
tak ważne jak poprzednie. Zacznijmy 
od budżetu, który został nam przedsta-
wiony przez Prezydenta i nad którym 
będziemy dyskutować. Powiem krótko: 
jest to dobry budżet, który zaspokaja 
wydatki bieżące miasta na poziomie 

nie gorszym niż w latach ubiegłych, 
ale na inwestycje mamy prawie 22%, 
czego dawno nie było. Planowana jest 
inwestycja w infrastrukturę na osiedlu 
Zachód ze środków strukturalnych na 
kwotę około 11 mln, zakończenie hali 
sportowej i budynku przy ul. Wodnej 
oraz dalsze inwestycje w kanalizację, 
drogi i chodniki. Mam nadzieje, że 
to wszystko da się zrealizować, że 
służby Urzędu zmobilizują się do tych 
trudnych zadań. Wśród części radnych 
pojawiły się już się takie głosy, że 
zadłużenie miasta wzrosło z około 
30% do 34%. Jest to normalna sprawa 
— budżet miasta musi się przejściowo 
zadłużyć w większym stopniu. W tym 
momencie należy podziękować kolej-
nym radom, zarządom i prezydentom 
od 1990 roku, że nie doprowadzili do 
zadłużenia ponad 50 % i mamy aktual-
nie luksus możliwości zaciągania kre-
dytów, w przeciwieństwie do innych 
miast. Uważam, że budżet roku 2006 
powinien być jeżeli chodzi o inwesty-
cje jeszcze lepszy, ale już dzisiaj trze-
ba o nim myśleć, przede wszystkim 
w kontekście dalszych działań.
Ad. 3 

Moja współpraca z Panem Prezy-
dentem jest dobra. Chociaż będę 
w tym miejscu nieskromny, ale na jego 
miejscu wykorzystywałbym jeszcze 
bardziej moją wiedzę i doświadczenie. 
Dodam, żeby nie było niedomówień, że 
w zakresie rozwiązań budżetowych,
inwestycji czy gospodarki komunalnej 
(nie w sprawach kadrowych).

Marcin Stryczyński
przewodniczący Komisji 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska

Ad.1
Uważam, że niestosownością było-

by ocenianie Rady będąc jej członkiem. 
Taka ocena to przywilej mieszkańców 
miasta. Można natomiast powiedzieć 
o uwarunkowaniach, w tym wynikają-
cej z ustawy dominacji Prezydenta nad 
Radą. Główny bój radnych dotyczy 
inwestycji w infrastrukturze i tu party-
kularny interes dominuje. Zacierają się 
polityczne podziały i Rada nie prze-
szkadza, lecz inspiruje władze miasta 
w działaniu.
Ad.2

Najważniejsze zadania na kolejne 
2 lata to:
— zakończenie rozpoczętych inwe-
stycji (hala sportowa, budownictwo 
socjalne, nowa siedziba Urzędu 
Miasta),
— pozyskanie zewnętrznych środków 
(w tym Unii Europejskiej) na inwe-
stycje,
— poprawa obsługi administracyjnej 
mieszkańców miasta,
— pozyskanie inwestorów zewnętrz-
nych,
— poprawa bezpieczeństwa i estety-
ki miasta, w tym zagospodarowanie 
Zamku.
Ad.3

Trudno mówić o współpracy w sy-
tuacji, gdy większość przyszłościo-
wych pomysłów poprzedniego Zarządu 
Miasta i moich osobistych została 
odrzucona. Trudno mówić o współpra-
cy, gdy moje wystąpienia w dyskusji 
nie są przez Pana Prezydenta oceniane 
merytorycznie, tylko traktowane jako 
zarzut bądź atak, a odpowiedzi są 
reprymendą.

Jaki z tego wniosek. Rywalizujący 
o prezydenturę nie powinni zabiegać 
o mandat radnego miejskiego, a o man-
dat innego szczebla samorządu. Oczy-
wiście jest to mój osobisty wniosek.
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Według danych statystycznych 
Powiatowego Urzędu Pracy w końcu 
sierpnia  2004 roku w Ciechanowie 
było zarejestrowanych 8606 bezro-
botnych. Blisko połowę z nich (4225) 
stanowili mieszkańcy Ciechanowa. 
Wprawdzie w analogicznym okresie 
roku 2003 bez pracy pozostawało 
nieco więcej, bo 4414 ciechano-
wian, to jednak stan bezrobocia musi 
w dalszym ciągu budzić niepokój. 
Nadal w mieście wysoki jest  tzw. 
napływ do bezrobocia. Od 1 stycznia 
do 31 sierpnia zarejestrowano 2391 
nowych osób bez pracy. Porównując 
statystyki z lat ubiegłych widać, że 
maleje liczba ciechanowian rejestrują-
cych się po raz pierwszy, a co za tym 
idzie — wzrasta tych, którzy zgłaszają 
się po raz kolejny. W omawianym 
okresie ci ostatni stanowili  blisko 
80% ogółu bezrobotnych. Nadal więk-
szość bezrobotnych stanowią kobiety 
— 55,2%. 

Najtrudniej znaleźć pracę osobom 
w wieku od  45 do 54 lat (26,4%) i tym, 
którzy szukali jej bezskutecznie ponad 
dwa lata .

W tym roku, po zakończeniu nauki 
w szkole, do PUP zgłosiło się 132 mło-
dych ludzi. Liczba zarejestrowanych 
absolwentów, w stosunku do końca 
sierpnia 2003 roku, utrzymała się na 
podobnym poziomie, i dominują tu 
osoby z wykształceniem wyższym (33 
osoby z Ciechanowa). Warto jednak 
zadbać o wysokie kwalifikacje zawo-
dowe, ponieważ największa grupa 
w całej armii bezrobotnych ciechano-
wian legitymuje się wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (35,5%) 
a następnie policealnym i średnim 
zawodowym (25,3%). Oznacza to, że 
osoby z „wyższym” szybciej znajdują 
zajęcie i rzadziej wracają do kolejki po 
pracę (bez pracy jest ich 6,2%).

 Na dzień 31 sierpnia prawo do 
zasiłku przysługiwało 694. osobom, co 
stanowiło zaledwie 16,4 % wszystkich 
mieszkańców miasta zarejestrowanych 
w Urzędzie Pracy. 

Wiele osób bezrobotnych potrze-
buje pomocy w procesie wchodzenia 
na rynek pracy. PUP organizuje m.in. 
poradnictwo zawodowe, z którego od 
początku roku do końca sierpnia korzy-
stało 387 osób z Ciechanowa. Dobry 
skutek przynoszą szkolenia podno-
szące kwalifikacje. Po ich ukończeniu 
33 spośród 89. kursantów znalazło 
pracę — to 37% przeszkolonych z tere-
nu naszego miasta. 117 młodych osób 
skierowano na staże i do pracy na pod-
stawie zawartych z zakładami umów 
absolwenckich. Kolejną z form aktyw-
nego przeciwdziałania bezrobociu jest 
organizowanie prac interwencyjnych 
i robót publicznych. W tym roku sko-
rzystało z nich 272. ciechanowian. 

Z  PUP współpracują na stałe 
większe i mniejsze przedsiębiorstwa, 
które korzystają z usług pośrednictwa 
pracy. Do największych z nich nale-
żą: „CEDROB”, PSS „SPOŁEM”, 
firma „BUDMARK” oraz  Zakład 
Wykonawstwa Robót Ślusarsko-
Tokarskich i Zakład Usług Spedycyjno 
–Transportowych w Ciechanowie. Dały 
one zajęcie około 150. bezrobotnym.

 Do 31 sierpnia do tutejszego urzę-
du pracy zgłosiło się 141 bezrobotnych 
osób niepełnosprawnych ( 85 z terenu 
Ciechanowa), z których 41 poszukiwa-
ło pracy. W 2004 r. PUP pozyskał dla 
nich 23 oferty pochodzące z lokalnych 
firm. Zorganizowane zostały 3 giełdy 
pracy dla osób niepełnosprawnych, 
w wyniku których piętnaścioro z nich 
znalazło zatrudnienie.

Dominika Żagiel

Stan bezrobocia w mieście
Grzegorz Brozdowski  

przewodniczący Komisji Rewizyjnej
    
Ad.1

Próbując ocenić półmetek obecnej 
kadencji Rady Miasta należy pamiętać, 
że znowelizowana ustawa samorządo-
wa, jak również bezpośredni wybór 
Prezydenta Miasta w znacznym stopniu 
ograniczyły rolę Rady Miasta, sprowa-
dzając ją głównie do funkcji  kontrolnej 
i opiniotwórczej.

Niestety i z tych ograniczonych 
zadań Rada Miasta w mojej ocenie 
wywiązywała się w stopniu nie do 
końca zadawalającym. Niestety wielu 
radnych  zapomniało o swoich ugru-
powaniach i programach wyborczych, 
zajmując się sobą i swoimi miejscami 
pracy. Jeszcze inni przelicytowują się 
w populistycznych hasłach, których 
realizacja nie leży w kompetencjach 
gminy, ale dotyka wielu mieszkań-
ców naszego miasta. Natomiast brak 
jest szukania odważnych rozwiązań, 
które w perspektywie czasu przyniosą 
wymierne korzyści dla całej lokalnej 
społeczności, a nie tylko dla grupy 
„moich wyborców”. Należy jednak 
zaliczyć na plus obecnej Radzie Mia-
sta to, iż potrafi wznieść się ponad 
podziałami politycznymi przy realizacji 
niektórych zadań (np.: strategia miasta, 
budownictwo socjalne, oświata) i oby 
to była prawidłowość, a nie przypad-
kowość.
Ad.2

Dwa lata to dużo i mało czasu. Ale 
tak naprawdę czas mierzy się możliwo-
ścią realizacji konkretnych projektów 
i zadań. A przez okres dwóch lat 
można zrealizować tyle zadań i roz-
wiązać tyle problemów, aby śmiało 
powiedzieć, że czas ten nie został 
zmarnowany. Dlatego też zaczynając 
od spraw zasadniczych, jak pozyskanie 
środków zewnętrznych (np. fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej) na 
projekty inwestycyjne, przygotowanie 
rozwiązań systemowych, które będą 
wspierały lokalny biznes — czego kon-
sekwencją będzie spadek bezrobocia, 
poprzez  przygotowanie konkretnych 
rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa 
(obniżenie kosztów funkcjonowania 
TBS), komunikacji miejskiej (bardzo 
duże nakłady z budżetu miasta), koń-
cząc na modernizacji rynku i ulicy 
Warszawskiej oraz budowie parku zie-
leni (przy udziale innych podmiotów, 
jak Wyższa Szkoła Humanistyczna) 
to zadania na najbliższe dwa lata. 
Oczywiście, aby zrealizować te zadania 
musi być wola ze strony radnych, ale 
przede wszystkim wola i determinacja 
ze strony Pana Prezydenta.
Ad.3

To trudne pytanie. Powiem tak: 
można się nie lubić, ale można się 
szanować. Myślę, że moja współpra-
ca jako Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej z Prezydentem Miasta 
Waldemarem Wardzińskim układa się 
więcej niż poprawnie, przynajmniej ja 
mam takie odczucia. Natomiast sądzę, 
że gdyby Pan Prezydent  był bardziej 
kreatywny i nie ograniczał się tylko do 
administrowania miastem moglibyśmy 
się szczerze polubić. Ale rozumiem, 
ze mężczyźni nie są wylewni przy 
okazywaniu uczuć — przynajmniej 
niektórzy.

Adam Stępkowski
przewodniczący Komisji Oświaty,

Kultury i Sportu

Ad.1
Trudno jest ocenić dwa lata pracy 

Rady w kilku zdaniach. Na pewno był 
to trudny okres nie tyko dla radnych, 
ale dla całej społeczności samorządo-
wej i lokalnej. Ograniczanie wydatków 
bieżących i inwestycyjnych spowo-
dowało słowa krytyki opozycji i nie 

tylko. Często podkreślano zachowaw-
czy charakter budżetu. Dzisiaj planu-
jemy wzrost nakładów na inwestycje 
do kwoty ok.17 mln, przy zadłużeniu 
miasta na 2005 rok nieprzekraczającym 
34% — to cieszy, bo rezerwy i tak jesz-
cze zostają, a miasto nie traci zdolności 
kredytowych. Był to czas wytężonych 
działań w obszarze oświaty, kultury 
i sportu. Wstąpienie Polski do Unii 
Europejskiej niosło za sobą wiele obo-
wiązków, którym trzeba było sprostać, 
dostosowując stopniowo prawo lokalne 
i standardy do wymagań europej-
skich. Opracowanie Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Miasta 
Ciechanów do roku 2023, planów 
inwestycyjnych spółek komunalnych 
i przygotowywanie wniosków o dofi-
nansowanie inwestycji miejskich ze 
środków pozabudżetowych — to tylko 
niektóre z przykładów tych działań. 
Systematycznie była i jest ulepszana 
i remontowana baza szkolna placówek 
oświatowych, monitoring, pracownie 
komputerowe, medialne, miasteczko 
ruchu drogowego. Mówiąc o oświa-
cie nie sposób nie wspomnieć o roli 
Komisji O K i S i całej Rady (wspól-
nie z Towarzystwem Rozwijania 
Inicjatyw Oświatowych) w tworzeniu 
w Miejskim Przedszkolu Nr 8 Centrum 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych 
dla dzieci z różnych środowisk na tere-
nie województwa mazowieckiego.

Wiele uwagi radni poświęcali też 
działaniom zmierzających w kierunku 
krzewienia kultury w regionie (stała 
pomoc dla bibliotek, Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej, organizacji pozarzą-
dowych). Wielokrotne wystąpienia 
Komisji i wielu radnych w sprawie 
Zamku Książąt Mazowieckich zaowo-
cowały pozyskaniem środków na jego 
modernizację.

Widoczne są inwestycje w sfe-
rze sportu i rekreacji. Ukończenie 
budowy hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej Nr 4, kontynuowanie 
budowy hali miejskiej i ścieżek rowe-
rowych pokazuje, że zdrowie i wycho-
wanie przez sport nie było i nie jest 
obce rajcom Ciechanowa. 
Ad.2

Patrząc na zadania Rady w kon-
tekście pracy Komisji na pierwszym 
miejscu stawiam kontynuowanie dzia-
łań zmierzających do tworzenia lokal-
nej polityki edukacyjnej, opartej na 
współpracy z jednostkami oświatowo-
wychowawczymi, związkami zawodo-
wymi i organizacjami pozarządowymi 
w celu poprawy warunków nauczania 
i rozwoju szkolnictwa wyższego, 
w tym Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej.

Ważnym kierunkiem będzie kon-
tynuowanie pozyskiwania środków 
pozabudżetowych na budowę i moder-
nizację obiektów sportowo-rekreacyj-
nych przy placówkach oświatowych 
i obiektach MOSiR, w tym budowa 
„skate parku.”

Wspieranie jednostek kultury i pro-
mocja miasta wymaga ciągłego moni-
torowania. W wyniku trudnej sytuacji 
finansowej Centrum Kultury i Sztuki, 
będziemy rozważać możliwość doto-
wania, a może nawet przejęcia przez 
miasto tej instytucji.

Strategicznym celem będzie opra-
cowanie w powołanych komisjach 
problemowych, małych planów roz-
woju dzielnic Ciechanowa dla potrzeb 
najbliższych zadań inwestycyjnych.
Ad.3

Wszelkiej oceny współpracy Rady, 
Komisji OKiS  z Prezydentem najpeł-
niej i najdokładniej dokonają pewnie 
wyborcy w stosownym czasie, ale 
jeśli mam ustosunkować się do tego 
jako przewodniczący, to jestem zado-
wolony, że wnioski z pracy Komisji 
znajdują odzwierciedlenie w budżecie 
miasta i innych zadaniach.

Jeżeli ktoś pyta, co dalej z Zam-
kiem, to odpowiadam, że jeszcze 
długo będzie stał na swoim miejscu, 
chociaż widać już jak cegła kruszy się 
i opada na ziemię. Przy obecnej kon-
dycji finansowej Rzeczypospolitej i jej 
obywateli, ani teraz, ani w najbliższej  
przyszłości  nie uda się dokonać  grun-
townej renowacji tego zabytku. Gdyby 
udało się pozyskać bogatego sponsora, 
to na pewno można byłoby zrekonstru-
ować Zamek i pokazać, jak w rzeczy-
wistości wyglądał. Z dużym naciskiem 
mówię zrekonstruować, bo tylko 
w tym kierunku winna iść jego odno-
wa. Nie może to być silenie się na jakąś 
nowoczesność, bo wtedy nie będzie 
to Zamek Książąt Mazowieckich. 
Konkursy mają to do siebie, że ścierają 
się w nich własne wizje autorów. To, 
że żyjemy w XXI w. nie upoważnia 
nas do tego, abyśmy  unowocześniali 
Zamek.  Pan Marek Zalewski martwi 
się (artykuł  nr 9/151 z października 
2004 r. Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów), że nie wykorzystujemy 
Zamku na wzór zachodni — angiel-
ski, czy wschodni — ukraiński. Panie 
Marku, chyba widać, że w naszym 
Zamku i obok niego też wiele dobre-
go się dzieje. Na miarę możliwości 
wielokrotnie w ciągu roku odbywają 
się różne imprezy, pokazy, widowi-
ska. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że 
zupełnie inne były style budowy, jego 
wielkość i rola, jaką odgrywał Zamek 
Książąt Mazowieckich w porównaniu
do przywołanych zamków w Opino-
górze,  w Anglii czy Kamieniu Podol-

skim. Upodobnienie do innych zamków  
zeszpeci nasz zabytek. Możliwe jest 
natomiast odtworzenie istniejącej kie-
dyś fosy i mostu zwodzonego, co bar-
dzo uatrakcyjniłoby nasz Zamek, przy 
mniejszych kosztach. Rekonstrukcję 
należałoby realizować etapami w miarę 
pozyskiwania środków. W ten sposób 
wykonano w bieżącym roku drugie 
drzwi wejściowe Zamku. Martwi mnie 
jednak, że w godzinach wieczornych, 
nocnych,  szczególnie w soboty i nie-
dziele nasz Zamek stał się ulubionym 
miejscem dla wandali, którzy niszczą 
cegły, kosze na śmieci, znajdujące się 
tam znaki i tablice. 

Dobrze, że Muzeum w Zamku 
nieczynne jest w poniedziałki, w tym 
czasie służbom porządkowym udaje 
się naprawić szkody i zwiedzający 
w następnych dniach nie oglądają 
„owoców pracy” niektórych niegodzi-
wych mieszkańców, ale czy tak musi 
być zawsze?

Niezwykle pomocny mógłby tu 
być zainstalowany przy ul Zamkowej 
naprzeciw Zamku monitoring, przez 
którego oczy widać byłoby jak na 
dłoni, kto dokonuje tych haniebnych 
czynów, a także zapewniłby większe 
bezpieczeństwo osób przechodzących 
wieczorem czy nocą ulicą Zamkową.

Traktuję ten artykuł  jako dyskusyj-
ny i będę wdzięczny, gdy ktoś ustosun-
kuje się do niego, bądź wyrazi swój 
pogląd w sprawie Zamku.

             Kazimierz Miziołek
    Przewodniczący Zarządu Osiedla
       „Podzamcze” w Ciechanowie 
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Poznaj swojego strażnika

Wizerunek z klasą

Sławomir Kodorski pracuje 
w Straży Miejskiej od początku jej 
powstania w 1991 r. Urodził się 
w Ciechanowie, ma 38 lat, żonę i dwoje 
dzieci. Jeśli czas na to pozwala, wypra-

Złota rocznicawia się w dalekie podróże po Europie. 
Lubi wędkować. Jego pasją jest też 
motoryzacja i mechanika pojazdowa. 
Spośród kolegów strażników żaden nie 
dorówna mu w tenisie stołowym.

Jest odpowiedzialny za rejon obej-
mujący:

— od strony południowej: ul. 
Płocką;

— od strony północnej: ul. 
Śmiecińską i jej przedłużenie w kie-
runku zachodnim (rejon nie obejmuje 
terenu przeznaczonego na plac zabaw 
osiedla Kwiatowa);

— od strony zachodniej: granicę 
miasta;

— od strony wschodniej: linię kole-
jową.                                           red.

6 listopada w Sali Ślubów Urzędu 
Stanu Cywilnego 50. rocznicę zawar-
cia związku małżeńskiego obchodzili 
państwo Maria i Edmund Gawareccy. 

Jubilaci pobrali się w Regiminie 
w 1954 roku. Od wielu lat są miesz-
kańcami Ciechanowa. Wychowali 
dwoje dzieci. Doczekali się czworga 
wnucząt. 

Pan Edmund urodził się w 1931 r. 
w miejscowości Jarluty Duże. Pracował 
w Państwowym Ośrodku Maszynowym 
w Krzywonosi, w Powiatowym Zakła-
dzie Weterynarii, a później w Urzędzie 
Wojewódzkim w Ciechanowie. Prowa-
dził aktywną działalność społeczną

„Szkoła z klasą” to ogólnopolska 
akcja dla szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i średnich. Program przy-
gotowała fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej oraz Gazeta Wyborcza. 
Honorowy patronat objął prezydent 
RP Aleksander Kwaśniewski. Akcja 
została zainicjowana w 2002 r., żeby  
zachęcać polskie placówki oświato-
we do wdrażania nowoczesnej, na 
wysokim poziomie edukacji. „Szkoła 
z klasą” to taka szkoła, która dobrze 
uczy każdego ucznia, ocenia sprawie-
dliwie, uczy myśleć i rozumieć świat, 
rozwija społecznie, uczy wrażliwości, 
pomaga uwierzyć w siebie, tworzy 
dobry klimat, przygotowuje do przy-
szłości. O status „Szkoły z klasą” 
mogą ubiegać się placówki, które 
w ciągu roku szkolnego zrealizują po 
jednym zadaniu z sześciu wymienio-
nych zasad.  

Do tej pory do akcji przystąpiło ponad 
6 tys. szkół z całego kraju. W naszym 
mieście jest już sześć „Szkół z klasą”. 
Tytuł ten uzyskały: Szkoła Podstawowa 
Nr 3 im. Orła Białego, Szkoła 

Podstawowa Nr 5 im. Władysława 
Broniewskiego, Gimnazjum Nr 3 
im. Marii Konopnickiej, II Liceum 
Ogólnokształcące im. Adama Mickie-
wicza oraz IV Liceum, wchodzące 
w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 
Józefa Bema. Ostatnio dołączyła do 
nich Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Jana 
Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi. 

Placówki zostały włączone do Aka-
demii „Szkół z klasą” i mogą brać 
udział w losowaniu grantów. 

 K.D.

Wieczór 3 listopada zgromadził 
w Czytelni Powiatowej Biblioteki 
Publicznej liczne grono miłośników 
poezji. Na spotkanie autorskie z Ewą 
Stangrodzką przyszło spore grono jej 
przyjaciół z Klubu Pracy Twórczej 
i Związku Literatów Polskich, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Ciecha-
nowskiej, nauczycieli i stałych bywal-
ców bibliotecznych spotkań. Zasłuchani 
najpierw w słowa piosenek — wierszy 
w wykonaniu Katarzyny Gabrysiak 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Glinojecku i członkiń zespołu wokal-
nego z tamtejszego liceum, później 
w skupieniu słuchali poetyckich strof 
i ich interpretacji w wykonaniu pani 
Ewy. Były to swoiste wspomnienia 
z podróży na Litwę, Białoruś, Ukrainę, 
do Włoch czy w Alpy, poetyckie reflek-
sje ciechanowianki silnie związanej ze 
swoją małą ojczyzną, przeżycia poetki 
– miłośniczki przyrody.

Wiersze Ewy Stangrodzkiej czytel-
nicy znajdą w licznych almanachach 
poetyckich oraz debiutanckim tomiku 

„Kamień czasu”, wydanym w 1997 r. 
Liryczne nuty dają się też zauważyć 
w jej tekstach pisanych prozą, cho-
ciażby w artykułach ukazujących
się na łamach „Tygodnika Ciecha-
nowskiego”.

Wielu uczestników spotkania było 
zawiedzionych, że nie można już kupić 
wspomnianego tomiku, życzyli więc 
poetce, by szybko wydała kolejny, 
który — jak przyznała — przygotowu-
je do druku już od dłuższego czasu.

Barbara Bielasta

Ewa Stangrodzka to poetka, dzien-
nikarka „Tygodnika Ciechanowskiego”, 
prezes Klubu Pracy Twórczej przy
Centrum Kultury i Sztuki w Ciecha-
nowie, przewodnik turystyczny, pilot 
wycieczek krajowych i zagranicz-
nych, członek Zarządu Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 
i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. 

Kolejne spotkanie z cyklu „Z Bibliotecznej Półki...”

Wieczór z poetką

Dobry pomysł na integrację
Nowa szkoła, klasa, nauczyciele to 

dla 13-latka spory stres. W Gimnazjum 
Nr 3 postanowiono zadbać o dobre 
samopoczucie nowych uczniów. 1 paź-
dziernika zorganizowano wyjazd inte-
gracyjny do Niestumia. Oprócz tych, 
którzy pojechali na  piknik autobusem, 
dla grupki chętnych zorganizowano 

rajd rowerowy.
Humory dopisywały, zwłaszcza że 

na miejscu zadbano o liczne atrakcje: 
przejażdżki bryczkami i konne, zwie-
dzanie ZOO i ciepły posiłek z grila. 
Przeprowadzono też zawody rowero-
we w jeździe na czas, co wyzwoliło 
w uczestnikach spotkania sporto-

we emocje. Nawet 
pogoda, mimo złych 
prognoz, okazała się 
łaskawa, więc można 
było podziwiać jesien-
ną przyrodę w pełnej 
krasie. 

Taka forma spę-
dzania czasu i przeła-
mania wewnętrznych 
barier, wywołanych 
choćby nieśmiałością, 
doskonale się spraw-
dziła, dlatego pewnie 
stanie się w tej szkole 
tradycją. Innym gorąco 
polecamy.

red.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 3 im. Orła Bialego w Ciechanowie, 
po raz pierwszy obchodzili „Święto 
Drzewa”. W połowie października 
szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody 
zorganizowało dla klas IV–VI loterię 
fantową, która cieszyła się dużym 
powodzeniem. Dochód z loterii  prze-
znaczony został na zakup „drzewka 
pokoju”, które rośnie już w ogródku 

przyrodniczym.
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa 

Ciechanów szkoła otrzymała nie-
odpłatnie drzewka, które posadzili 
uczniowie wszystkich klas. Dzieci od 
razu obdarzyły je sympatią i niektórym 
nawet nadały imiona, np.: „Bartuś”, 
„Porucznik”.

Krystyna Mossakowska

Jak to z chlebem było...
28 października w Szkole Pod-

stawowej Nr 6 odbyło się spotkanie 
z okazji szkolnego „Dnia Chleba”. 
Przybliżyło ono uczniom historię 
wyrobu i wypieku chleba oraz współ-
czesne technologie jego produkcji. 
Imprezę przygotowali
i przeprowadzili ucznio-
wie klasy VI b.

Wśród zaproszonych 
gości byli: Grażyna Czer-
wińska — etnograf i Ma-
ciej Gawarecki — wła-
ściciel piekarni przy ul. 
Płońskiej.

Grażyna Czerwińska 
zaprezentowała narzędzia 
i naczynia służące do 
wyrobu i wypieku chleba 
w minionych epokach. 
Maciej Gawarecki przy 
pomocy slajdów przed-

stawił dzieciom współczesne technolo-
gie produkcji pieczywa.

Uczestnicy spotkania mieli też oka-
zję degustować pyszne wypieki z jego 
piekarni.

Elżbieta Siatkowska

Małych słuchaczy szczególnie zainteresowały narzędzia go-
spodarskie z minionej epoki

Święto drzewa  

W Niestumiu było super!

— Klub Sportowy Mazovia, Związek 
Zawodowy Pracowników Rolnych, 
Wojewódzki i Powiatowy Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Polski Czerwony Krzyż. 
Przez 15 lat był ławnikiem 
Sądu Wojewódzkiego. Po-
litycznie związany z PSL. 
Został odznaczony za zasługi 
dla rolnictwa, pożarnictwa 
i finansów. Uhonorowano go 
także Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi oraz Złotym Znakiem 
Związku OSP. 

Pani Maria urodziła się
w 1933 r. w Zeńboku. Praco-
wała tam w Szkole Podsta-
wowej, a następnie w SP 
Nr 5 w Ciechanowie. Uczyła 
matematyki. Należała do 
Związku Nauczycielstwa Pol-

skiego. Została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. 

W uroczystościach wręczenia me-
dalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie” parze towarzyszyła rodzina. 
Wraz z nią dalszych lat w zdrowiu 
i szczęściu życzył małżonkom prezy-
dent Waldemar Wardziński.     
   K.D.
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Zespół Tradycyjnej Muzyki Salonowej 
„Camerata Ciechanovia” 

Ciechanów brydżem słynie

            
 

 

W lutym 1979 roku przy Cie-
chanowskim Towarzystwie Muzycz-
nym powołany został kameralny 
zespół smyczkowy. W jego składzie 
znaleźli się nauczyciele szkół muzycz-
nych z ówczesnego województwa 

ciechanowskiego pod kierownictwem 
Stanisława Kujawy. Na początku lat 
80-tych nastąpiła pierwsza zmiana 
w składzie zespołu. Zasilili go dwaj 
fleciści. Muzycy znaleźli swoje miej-
sce w Wojewódzkim Domu Kultury. 
Zespół prezentował się na imprezach 
w mieście, sporadycznie koncertował 
w sąsiednich miejscowościach.

Na przełomie 1984/85 roku nastą-
piła kolejna zmiana składu i repertu-
aru. Powodem tego było powstanie 
Ludowego Zespołu Artystycznego 
„Ciechanów”, którego integralną 
częścią stała się kapela towarzysząca 
grupom tanecznym. Przestawienie 
się na repertuar z zakresu ludowej 
muzyki wymagało innych umiejętności 
niż muzyka klasyczna. W tym czasie 
zespół często wyjeżdżał za  granicę, 
od Wielkiej Brytanii po Sycylię i od 
Ukrainy po Portugalię. 

Po zakończeniu współpracy z LZA 
„Ciechanów” w 1993 roku nastąpił 
powrót do repertuaru klasycznego. 

Teraz zespół rzadko występuje 
publicznie. Koncentruje w składzie: 
Stanisław Kujawa (I skrzypce), 

Mirosław Kruszyński (II skrzypce, 
gitara), Włodzimierz Adamski (flet 
poprzeczny), Lucjan Rogalski (klar-
net), Zdzisław Sychowski (akordeon), 
Stanisław Kochanek (kontrabas), Adam 
Sychowski (fortepian). 

Brak stabilnego oparcia finansowe-
go jest głównym zagrożeniem dla ist-
nienia i rozwoju formacji. W tym roku 
„Camerata Ciechanovia” obchodzi 
25-lecie swojego istnienia. Z tej okazji 
daje jubileuszowe koncerty. Pierwszy 
z nich odbył się na początku roku pod-
czas balu TMZC. Drugi — 20 listopada 
w Kawiarni Artystycznej CKiSz, gdzie 
w towarzystwie przyjaciół, dawnych 
muzyków i zaproszonych gości zespół 
zaprezentował utwory klasyczne, ludo-
we oraz taneczne, popularne i fil-
mowe. Na bis przygotowano dwa 
utwory-niespodzianki. Jeden muzycy 
zadedykowali swoim rodzinom, drugi 
— gościom ze Słowacji. W odpowiedzi 
na to wyróżnienie primator naszego 
partnerskiego miasta Jaroslav Demian 
zaprosił „Cameratę” na występy do 
Brezna. 

Miłośnicy muzyki salonowej będą 
mieli okazję spotkać się z zespołem 
15 grudnia o godz. 17.00 w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej na kolejnym 
jubileuszowym koncercie.

red.

„Camerata Ciechanovia” 

W dniach 23–24 października 
w hali sportowej SP Nr 7 odbył się XI 
Ogólnopolski Kongres Brydża Spor-
towego, zorganizowany przez TKKF 
„Promyk”. Impreza ta zaliczana jest 
do największych i najbardziej prestiżo-
wych w skali kraju. W ramach zawo-
dów rozegrano 4 oddzielne turnieje.

W I turnieju — maxy, który zalicza 
się do GP Mazowsza wystąpiło 57 par, 
w tym 10 par z Ciechanowa. Trumfowali 
przedstawiciele Okręgu mazowieckie-
go: Kosianko / Kondeja. Najlepsza para 
z Ciechanowa Grabowski / Rutkowski 
zajęła 15 miejsce.

W II turnieju — impy wystartowa-
ło 49 par. Tutaj też mieliśmy swoich 
przedstawicieli: Biedrzycki / Ślesicki, 
którzy uplasowali się na 14 pozycji 
w klasyfikacji końcowej. Wygrała 
para reprezentująca Mazowsze i Śląsk 
— Narkiewicz / Burgas.

W trzecim turnieju — indywidu-
alnym brało udział 44 zawodników, 
w tym 13 z Ciechanowa. Turniej roz-

grywano systemem każdy z każdym. 
Nieoczekiwanie zwyciężył Mirosław 
Art, który reprezentował Okręg mazo-
wiecki.

Na koniec kongresu rozegrano 
drużynowy turniej, który w tym roku
nie cieszył się ze strony zawodni-
ków dużym zainteresowaniem. Wy-
startowało tylko 10 drużyn, w tym aż 
4 z naszego miasta. Wygrał team ślą-
sko-mazowiecki TOPEKO. Najlepszą 
naszą drużyną okazała się MEBLE 
WALDI w składzie: D. Biedrzycki, 
W. Ślesicki, A. Fronczak, J. Bojko. 
Pozostałe miejsca ciechanowskich 
drużyn: 5 — CIECHANÓW; 7 — 
ACHTEL; 8 — ŁYSY.

Patronat nad Kongresem objął 
Prezydent Miasta Ciechanów, który 
ufundował puchary dla zwycięzców 
oraz udostępnił halę sportową. W przy-
szłym roku planowana jest organizacja 
Kongresu brydżowego zaliczanego do 
GP Polski.   

Andrzej Szypulski

Właściwie nie wiem, co to za muzy-
ka, kim są jej wykonawcy, co czują, 
myślą i w czym pokładają nadzieję. O 
czym tak naprawdę śpiewają i co chcą 
swoją muzyką wyrazić. Ze wstydem 
przyznaję — nie wiem. Pewnie dlatego, 
że nigdy nie starałam się zrozumieć. 
Jednak poszłam zobaczyć i posłuchać. 
Usłyszałam, jak gra tylko jeden z trzech 
zaproszonych zespołów, reszty nie zdą-
żyłam… Gdy weszłam, na scenie byli 
członkowie grupy EFFECT MURDER 
z Białegostoku. Brzmiała bardzo ostra 
muzyka, chwilami wręcz drażniąca 
nieprzyzwyczajone uszy. Głośna, ale 
dobra. Ale o tym przekonałam się 
dopiero po chwili, gdy nogi jakoś 
niepostrzeżenie zaczęły leciutko drgać 
w rytm dźwięków. Ze sceny ema-
nowało coś dziwnego. Coś, co 
przyciągało w kierunku sceny. 

Emanowała stamtąd jakaś energia, 
w której czuć było miłość wykonaw-
ców do tego, co robią i chęć prze-
kazania tego widowni. No właśnie 
— widownia. Ta katastrofalnie wręcz 
nie dopisała. Ale ci, którzy przyszli, 
wychodzili uśmiechnięci i zadowoleni. 
Szkoda, że tylko nieliczni bawili się 
pod sceną podczas koncertu, zapewne 
resztę hamował wstyd. Szkoda, bo 
muzycy tak bardzo się starali poru-
szyć słuchaczy, tyle emocji wkładali 
w swoje granie — żal, że tak nie-
wiele otrzymali w zamian. Trudno. 
Może w innym mieście zdobędą 
liczniejszą publikę. Koncert odbył się 
w pubie Gawra 15 listopada, w ponie-
działek. To chyba nie jest najlepszy 
dzień tygodnia na tego typu imprezy…

Bożena Zagórska

Wynurzenia laika 

SP Nr 7 najlepsza spośród 317 szkół! 
Uczniowie SP Nr 7 mogą pochwa-

lić się sporymi osiągnięciami spor-
towymi. W klasyfikacji końcowej 
VI Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej zajęli I miejsce. Tegoroczne 
igrzyska rozegrano w Radomiu i Jeliń-
sku. Nauczyciele wychowania fizycz-
nego SP Nr 7 i ich podopieczni nie 
kryją zadowolenia. Takim sukcesem nie 
może się pochwalić żadna inna szkoła 
z terenu naszego powiatu. Ciechanow-
ska „siódemka” pokonała 317 szkół, 
które w tym roku stanęły do sportowej 
rywalizacji.

Na pierwszą lokatę w całych igrzy-
skach złożyły się wysokie wyniki 

w poszczególnych konkurencjach. 
W klasyfikacji drużynowej indywidu-
alnych biegów przełajowych zarów-
no chłopcy jak i dziewczęta zajęli 
II miejsce. Ekipa chłopców zdobyła 
złoty medal, a dziewcząt — srebrny 
w sztafetowych biegach przełajowych 
10x800 m. Drużyna chłopców zajęła 
VI miejsce w rozgrywkach koszy-
kówki. Ponadto sportowcy z „sió-
demki” wywalczyli awans do Igrzysk 
w Czwórboju Lekkoatletycznym, gdzie 
uplasowali się na 5 pozycji.

Małym sportowcom życzymy dal-
szych sukcesów.

D.Ż.   

Międzynarodowy Turniej Taekwon-do ITF

13 listopada zawodnicy ciecha-
nowskiego klubu LKS Matsogi brali 
udział w Międzynarodowym Turnieju 
Taekwon-do ITF w Koniecpolu. Wśród
 juniorów najlepiej spisała się Wioleta 
Kijewska, która w konkurencji ukła-
dów formalnych w gronie 36. zawodni-
czek zdobyła srebrny medal, a w kon-
kurencji walk do 42 kg — brązowy. Na 
dobrym poziomie stał turniej seniorów, 
szczególnie w kategoriach wagowych 
mężczyzn — do 63 kg i 71 kg, 
w których startowali bracia Piotr 
i Paweł Szwejkowscy oraz wracający 
po dłuższej przerwie do sportu wyczy-
nowego Andrzej Reduch. Najlepiej 

wypadł tym razem Piotr Szwejkowski, 
który w konkurencji układów formal-
nych stopni mistrzowskich Dan zdobył 
złoty medal, a w kategorii wagowej 
do 71 kg — brązowy. Jego brat Paweł 
zdobył dwa brązowe medale w kon-
kurencjach: układy stopni mistrzow-
skich i walkach do 63 kg. Powraca 
do dawnej formy Andrzej Reduch, 
który wywalczył brązowy medal. 
Zawody były startem kontrolnym 
i pokazały, że naszych juniorów czeka 
jeszcze sporo pracy, żeby mierzyć się 
z czołówką kraju. Ciechanowscy 
zawodnicy posiadają duży potencjał, 

muszą tylko nauczyć 
się go wykorzystać. 
Wszyscy seniorzy 
wypadli bardzo 
dobrze. Główny cel, 
jakim jest zdobycie 
Mistrzostwa Polski 
i awans do kadry 
narodowej, przy 
dalszych takich 
postępach i sy-
stematyczności na tre
ningach, może być 
całkiem realny już 
w przyszłym sezo-
nie.

 
Andrzej 

Szypulski
Bracia Szwejkowscy (w środku) na podium



Cytat miesiąca

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Radni dyskutują nad 
projektami uchwał.
Stefan Żagiel: Panie Przewodniczący, niech Pan mnie słucha i niech mnie Pan 
poprze, albo powie, że głupi jestem. 

Wystawa „Dni Powstania – Warszawa 1944” 

Bez przekłamań

14 listopadar o godz. 19:00 Kawiar-
nia Artystyczna. Zaczęło się. Przy-
jazną atmosferę kawiarni, która na 
ten wieczór stała się salą koncertową, 
przenika oczekiwanie. Oczekiwanie 
na niego. Zanim jednak dane nam 
będzie ujrzeć Go na scenie dwa blu-
esowe zespoły muszą nas przygoto-
wać. „B’loose Connection” z Mławy 
i „Tamersajm” z Działdowa robią to 
na wysokim poziomie. Część widowni 
już gotowa — szaleje na parkiecie. 
Reszta czeka na główną atrakcję wie-
czoru. Są! Leszek Cichoński i forma-
cja „Guitar Workshop” pojawiają się 
na scenie. Burza oklasków towarzyszy 
niesamowitym popisom wirtuozerii 
Leszka Cichońskiego. Jego gitara 
zdaje się spełniać wszystkie żądania 
swego mistrza. W połączeniu z orga-
nami Hammonda Wojciecha Karolaka, 
basem Roberta Szewczugi i perkusją 
Bartosza Niebieleckiego daje wspaniałą 

kompozycję, która porywa publiczność 
do reszty. Gdy już wszyscy są gotowi, 
Leszek usuwa się, a na scenie pojawia 
się on — Carlos Johnson. Widownia 
szaleje. Po przywitaniu zaczyna swoje 
granie. Charakterystyczny, przenikliwy 
głos harmonijnie łączy się z jego gitarą 
i resztą instrumentów, są niczym jeden, 
nierozerwalny organizm. Muzycy grają 
— publiczność szaleje. Johnson ma 
świetny kontakt ze swymi słuchacza-
mi: mówi do nich, rozśmiesza i kokie-
tuje, niewątpliwie jest showmanem. 
Z tym, że wszystko podbudowane jest 
dobrą muzyką i miłością do bluesa. 
Nieoczekiwanie Carlos schodzi ze 
sceny, zaczyna grać dla jednej, wybra-
nej z tłumu kobiety. Wybrzmiewają nuty 
nastrojowej, przepięknej, wzruszającej 
muzyki. Po dłuższym czasie wybiera 
kolejną. Zapewne pozostawił w ich 
sercach ciepłe wspomnienia… I znowu 
powrót do żywych, porywających 
do zabawy rytmów. Jeszcze solówki 
poszczególnych muzyków, spośród 
których na szczególną uwagę zasługują 
te w wykonaniu Pawła Serafińskiego 
i Leszka Cichońskiego. I znowu gitara 
i śpiew Johnsona. Mimo zmęczenia 
chciało się, aby ten blues trwał wiecznie. 
Carlos Johnson i „Guitar Workshop” kil-
kakrotnie bisowali, nie mogąc i chyba
nawet nie chcąc zlekceważyć gorących 
próśb rozentuzjazmowanego tłumu. 
Potem przyszła kolej na autografy, 
rozmowy, podziękowania. Ta noc, po-
zostanie zapewne na długo w pamięci 
obecnych. Noc pięknego bluesa, z któ-
rym było tak dobrze…

Należy podkreślić, że to niecodzien-
ne przedsięwzięcie nie byłoby możliwe 
bez sponsorów. Specjalne podzięko-
wania dla Urzędu Miasta — głównego 
sponsora koncertu oraz Stanisława 
Antośkiewicza — organizatora.

Bożena Zagórska

W dniach 5–17 listopada Prezydent 
Miasta i Warszawski Oddział Instytutu 

Pamięci Narodowej zaprosili miesz-
kańców Ciechanowa do Galerii „C” na 
wystawę „Dni Powstania — Warszawa 
1944”. Ekspozycja miała wymiar sym-
boliczny. Przywołała atmosferę krwa-
wych dni Powstania. W sposób pełny 
i wyrazisty pokazała bohaterską walkę 
powstańców, zbiorowy wysiłek miesz-
kańców stolicy, nadzieję pokładaną 
w pomocy zachodnich aliantów, zmar-
nowany wysiłek poległych żołnierzy 
armii Berlinga, zdradę radzieckiego 
„sojusznika” czekającego na agonię 
miasta i jego obrońców. Zwiedzający 
zobaczyli to wszystko na wielkofor-
matowych płótnach oraz panelach 
fotograficznych, przedstawiających 
tragedię Warszawy. 

Na wernisażu wystawy, 5 listo-
pada, obecni byli m.in. przedsta-

wiciele władz, lokalni historycy, 
żołnierze AK — wśród nich Wacław 

Dołęgowski i Zygmunt 
Blankiewicz — członkowie 
Światowego Związku Żoł-
nierzy AK, którzy wspo-
minali dni walki i zdrady. 
Jacek Pawłowicz z IPN 
opowiedział o genezie 
wystawy. W kolejnych 
dniach ekspozycji Galeria 
„C” stała się miejscem lekcji 
historycznych. Skorzystali 
z niej uczniowie ciechanow-
skich szkół m.in.: Społe-
cznego Gimnazjum STO,
Gimnazjum Nr 1 i 3, Zespółu 
Szkół Nr 1 i 2.

   
K.D.

Czerń i biel fotografi i podkreśliła wymowę zdjęć

Mistrz ceremonii Carlos Johnson 
Fot. A. Arumiński

24 listopada gościem Ciechanow-
skich Spotkań Muzealnych była
znana aktorka Alina Janowska. Arty-
stka ze sceną związana jest od lat 
40-tych. Największą popularność zdo-
była w połowie lat 60-tych, dzięki roli 

w serialu „Wojna domowa”. Jest koja-
rzona z takimi filmami jak „Zakazane 
piosenki”, „Skarb”, „Stawka większa 
niż życie”, „Dulscy”, „Lalka” a ostatnio 
z telewizyjnym serialem „Złotopolscy”, 
gdzie gra rolę Eleonory Gabriel. 

Środowe spotkanie z artystką 
gdzie gra rolę Eleonory Gabriel. 

Środowe spotkanie z artystką 
gdzie gra rolę Eleonory Gabriel. 

w Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej nie było poświęcone 
jej karierze. Aktorka opowiada-
ła o Powstaniu Warszawskim, 
w którym brała udział jako 
młoda dziewczyna. Obecnie jest
członkiem Rady Honorowej Bu-
dowy Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Spotkanie rozpoczął występ 
chóru Sine Nomine. Pod kierun-
kiem Dominika Molewskiego 
śpiewacy wykonali pieśni pow-
stańcze.

   K.D.

W listopadzie na ekrany kin wszedł 
amatorski film „Trzymajmy się planu” 
w reżyserii Marcina Sobocińskiego 
i Macieja Łęgowskiego. To trzecia 
produkcja przasnyskich filmowców 
z grupy „Sajgon”. Zdjęcia były krę-
cone w Przasnyszu. Twórcy filmu 
zaprosili do udziału „gwiazdy”: woka-
listę zespołu Boys Marcina Millera, 
Andrzeja Piasecznego, Krzysztofa 
Skibę z Big Cyca czy Piotra „Gulcza-
sa” Gulczyńskiego, znanego z Big 
Brothera. Obok nich w filmie wystą-
pili, wyłonieni w castingu, młodzi 
ciechanowianie: Sylwia Błażejewska 
oraz aktorzy Teatru Exodus — Cezary 
Kaźmierski i Kamil Dąbrowski. 

W dniach 19–25 listopada film 
był wyświetlany w kinie „Łydynia”. 
22 listopada został zaprezentowany 
w ramach seansu Dyskusyjnego Klubu
Filmowego. Po projekcji odbyła się
konfrontacja z twórcami, którzy opo-
wiadali o tym, jak powstawał film.
Obecny na seansie dyrektor CKiSz 
Stanisław Kęsik powieział: Zrobiliście 
piękną reklamę Przasnyszowi. Mam 
nadzieję, że władze gminy to docenią.

Tymczasem komedia sensacyjna 
„Trzymajmy się planu” spotkała się 

z różnymi reakcjami. Jednym się spodo-
bała, innych oburzyła. Prowincjonalny 
humor i tandetne modele zachowań 
bohaterów nie każdemu przypadły do 
gustu. Widocznie tak miało być.

Katarzyna Dąbrowska

W ramach obchodów Święta 
Odzyskania Niepodległości w Kościele 
Farnym odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Chóru 

Politechniki Warszawskiej. Zespół 
powstał w 2000 r. Współpracuje 
z wieloma znanymi orkiestrami, takimi 

jak: Simfonia Varsovia, Polska Orkiestra 
Radiowa, czy Orkiestra Filharmoników 
ze Lwowa Harmonia Nobile. Jest lau-
reatem konkursów międzynarodowych 

i ogólnopolskich. 
Studenci i absolwenci 

warszawskich uczelni pod 
kierunkiem Władysława Cha-
nasa podbili serca publicz-
ności oryginalną aranżacją 
znanych polskich utworów. 
Podniosłe pieśni chóralne 
przeplatane były wierszami, 
czytanymi przez aktorów: 
Grażynę Barszczewską 
i Jerzego Zelnika. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy 
miasta w skupieniu i powa-
dze wysłuchali śpiewów oraz
recytacji poświęconych prze-
łomowym dla polskiej histo-
rii dniom. Dzięki Urzędowi 
Miasta koncert transmitowa-

ło Katolickie Radio Ciechanów.
             K.D.

Wacław Dołęgowski walczył w Powstaniu

Wyjątkowa bluesowa noc

Zamyślenie nad historią

Artyści zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami

Trzymajmy się planu

Powstańcze wspomnienia 

Nie wszyscy wiedzą, że aktorka była żołnierzem AK

Od lewej: K. Dąbrowski, S. Błażejewska 
i C. Kaźmierski




