
Ambitny, spójny, elastyczny, od-
ważny, odmienny od budżetów wielu 
poprzednich lat — tak pozytywne 
opinie o budżecie 2005 roku padały 
z ust radnych podczas XXV sesji Rady 
Miasta Ciechanów. Potwierdziło je 
głosowanie. 16 rajców opowiedziało 
się za budżetem, proponowanym przez 
prezydenta Waldemara Wardzińskiego, 
przeciwko zagłosowało 5 radnych SLD.
Budżetowe plany wysoko ustawiają 
poprzeczkę służbom Urzędu Miasta. 
17 047 tys. zł na inwestycje to aż 21,8% 
wszystkich wydatków, przewidzianych 
na ten rok. Dla porównania: w 2002 r.
było to 9,4%, w 2003 — 9,8%, 
w 2004 — 11,5%. Rosną wydatki, ale 
i dochody, wśród których znaczące 
miejsce zajmuje 3 570 tys. zł z pierw-
szej transzy środków z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (ca-
łość unijnego dofinansowania, które 
udało się pozyskać miastu to 5 898 
tys. zł). Po raz pierwszy od dawna 
budżet uchwalono w optymalnym 
terminie, tuż przed początkiem 2005 
roku. Oznacza to, że prace nad jego 
wykonaniem mogły ruszyć zaraz po 
pierwszym stycznia. E.B.
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Pierwsza taka 
dotacja

Centrum Kultury i Sztuki od chwili 
powstania było jednostką powiatową, 
później przez lata wojewódzką, dziś 
znów powiatową. Centrum nigdy nie 
było dotowane przez miasto, chociaż co 
roku otrzymywało kwoty, wspomagają-
ce organizowanie imprez kulturalnych. 
W tym roku w budżecie miasta po 
raz pierwszy w historii przewidziano 
150 tys. zł na dotację dla powiatu 
z przeznaczeniem na CKiSz.

E.B.
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Dostaniemy pieniądze 
z Unii! 

Wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów o dofinanso-
wanie ze ZPORR  „Rozbudowy i modernizacji systemu 
kanalizacji Osiedla zachód w Ciechanowie” na kwotę 
w wysokości 5.898 tys. zł (całość zadania 11.710 tys. zł) 
znajduje się na 11 miejscu listy 221 projektów, wybranych 
11 stycznia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 
po wcześniejszej ocenie panelu ekspertów i posiedzeniu 
Regionalnego Komitetu Sterującego. 9 typów przedsię-
wzięć ma być finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na łączną sumę 475 mln zł. 
Ogółem w II i III turze w województwie wpłynęło 468 
wniosków. W działaniu 1.2 dotyczącym infrastruktu-
ry ochrony środowiska, na 19 złożonych wniosków 
zaakceptowanych zostało 16, a wśród nich — wniosek 
Gminy Miejskiej Ciechanów, który w ocenie panelu eks-
pertów uzyskał 74,55% punktów (do akceptacji Zarządu 
Województwa kierowano wnioski powyżej 60%). 
Kolejnym etapem procedury jest akceptacja wniosków 
przez Wojewodę Mazowieckiego, podpisanie umów 
i realizacja zadań.

red.

Zaproszenie na koncert
Prezydent Miasta Ciechanów serdecznie zaprasza 

na koncert Europejskiej Orkiestry Symfonicznej, który 
odbędzie się 5 lutego o godz. 18.00 w sali widowisko-
wej Centrum Kultury i Sztuki. Orkiestrę poprowadzi 
Reinhard Seehafer. W programie utwory Josepha Haydna, 
Wolfganga Amadeusa Mozarta oraz Franza Schuberta. 
Koncert został zorganizowany w ramach współpracy 
partnerskiej miast Ciechanów – Haldensleben. 

Wstęp wolny

Ciechanów pod znakiem serca
Po raz pierwszy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-cy 

zagrała w całym powiecie ciechanowskim. Efekt — ze-
brano ponad 52 tys. zł. Siłami połączonych sztabów dowodziła 
Jadwiga Malanowska. Atrakcje rozłożyły się na 3 dni. Były 
dyskoteki, koncerty, aukcje. Część licytacji transmitowała 
Telewizja Miejska TV 5. Tak jak w całej Polsce wieczorem  
puszczone zostało symboliczne „Światełko do Nieba”. Pokaz 
sztucznych ogni sfinansował Urząd Miasta. 

więcej str. 10                                     

Wysoko ustawiona poprzeczka 

Za budżetem głosowało 16 radnych

www po angielsku
Po uruchomieniu poradnika interesanta, nowego menu z pro-

pozycjami na spędzenie wolnego czasu w mieście i interaktywnej 
mapy Ciechanowa, przyszła kolej na uzupełnienie internetowej 
strony Urzędu Miasta o angielską wersję językową. Zapraszamy 
do odwiedzania naszego serwisu www.um.ciechanow.pl.   
            D.Ż.

Stanisław Antośkiewicz (z lewej) — od lat numer 1 ciechanowskiej Orkie-
stry. Stachu, dzięki za Twoje wielkie serce!
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Nagroda z rąk ambasadora Egiptu                            
W ubiegłym roku Biuro Kulturalne Ambasady Egiptu w Warszawie ogłosi-

ło Konkurs Wiedzy o Egipcie. Wpłynęło na niego około 400 prac literackich 
i plastycznych. Wśród wyróżnionych znalazły się uczennice Gimnazjum Nr 3: 
Patrycja Lewandowska, Karolina Królewiecka i Agnieszka Gęsicka. 19 listopada 
w Warszawie ambasador Egiptu wręczył dziewczętom dyplomy i nagrody.

Odwołanie członków Rad Nadzorczych
Elżbieta Szymanik z Rady Nadzorczej TBS oraz Waldemar Tomaszewski 

z Rady Nadzorczej ZWiK złożyli rezygnację z funkcji członków tych Rad. 
Prezydent Miasta Ciechanów odwołał ich z dniem 27 grudnia 2004 r.

Zasłużeni dla Ciechanowa
Każdego roku samorząd gminy miejskiej przyznaje medale „Za zasługi dla 

Ciechanowa”. W 2004 roku Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości do 
tego wyróżnienia zgłosił dwóch swoich członków: Edmunda Kosmowskiego 
i Antoniego Chodorowskiego. Kapituła Medalu, w której w skład wchodzą: 
przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Miasta, prezydent oraz najstarszy 
i najmłodszy radny, rozpatrzyła wnioski pozytywnie. Medale wręczono laureatom 
30 grudnia, podczas XXV sesji Rady Miasta. 

Edmund Kosmowski 
— ur. w1931 r., me-
chanik, przez 5 ka-
dencji był członkiem
Komisji Egzamina-
cyjnej przy Izbie Rze-
mieślniczej w Warsza-
wie. W latach 1977–1981 
podstarszy Cechu, od
1985 r. przewodniczą-
cy Komisji Rewizyj-
nej. Wyróżniał się 
czynnym udziałem 
w życiu społecznym 
miasta. Od 1976 r. 
przez dwie kadencje 
był radnym Miejskiej 
Rady Narodowej.
Antoni Chodorowski 
— ur. w 1938 r., elek-
tromechanik, od 1981 

r. podstarszy Cechu, w latach 1987–1991 zastępca prezesa zarządu Spółdzielni 
Rzemieślniczej, w latach 1997–2003 przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej 
Izby Rzemieślniczej. Działacz oddany sprawom rzemiosła. Organizator wielu czy-
nów społecznych na rzecz miasta. Inicjator budowy zespołu pawilonów usługowo-
handlowych „Optymista”. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi 
i rzemieślniczymi. 

Nagrody dla honorowych krwiodawców
Zarząd Rejonowy

Polskiego Czerwone-
go Krzyża wytypował 
honorowych dawców, 
którzy oddali najwię-
cej litrów krwi. Pod-
czas grudniowej sesji
Rady Miasta Woj-
ciech Copija i Józef 
Lewandowski z rąk
Waldemara Wardziń-
skiego otrzymali 
kwiaty i rzeczowe na-
grody, przyznane 
przez Prezydenta Mia-
sta Ciechanów. Wie-
sława Milewska od-
bierze swoją nagrodę 
na sesji styczniowej.  

Kolejne bezpłatne badania słuchu 
Zorganizowane przez Urząd Miasta  w sierpniu ubiegłego roku bezpłatne 

badania słuchu cieszyły się dużym zainteresowaniem ciechanowian, dlatego akcja 
została powtórzona  w tym roku. Przez dwa dni: 18 i 19 stycznia, od godz. 10.00 
do 17.00 przyjmowano pacjentów w gabinecie laryngologicznym, prowizorycznie 
urządzonym w siedzibie Stowarzyszenia Civitas Christiana. Chętnych nie brako-
wało. W marcu planuje się kolejne bezpłatne badania. Szczegółowe informacje 
będą podawane w radiu, lokalnej prasie oraz na plakatach rozklejanych na słupach 
ogłoszeniowych. 

Z Bibliotecznej Półki...
12 stycznia w Czytelni Naukowej Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyła 

się promocja ostatniego — 6. tomu Bibliografii Województwa Ciechanowskiego 
za lata 1997–1998, w opracowaniu Barbary Bielastej. Publikacja została przygo-
towana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Ciechanowie, 
przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa 
Powiatowego, Urzędu Miasta oraz Banku Spółdzielczego.

60. rocznica wyzwolenia Ciechanowa  
17 stycznia dla uczczenia 60. rocznicy wyzwolenia Ciechanowa władze miasta 

złożyły kwiaty pod pomnikiem „Walka – Męczeństwo – Zwycięstwo”. Kolejne 
wiązanki zostały złożone przed głazem upamiętniającym miejsce  dawnej siedziby 
Gestapo przy ul. 17. Stycznia oraz przed Ratuszem i tablicą, poświęconą dowód-
com Batalionów Chłopskich. 

25-lecie Tygodnika Ciechanowskiego
21 stycznia w restauracji „Baron” zespół redakcyjny Tygodnika Ciechanowskiego 

w gronie licznych gości, w tym władz samorządowych, świętował 25-lecie ist-
nienia swojej gazety. W programie uroczystości znalazły się: projekcja filmu 
o historii „TC”, koncert pieśni polskich oraz stylizowanych pieśni hiszpańskich.  

Redakcja wyróżniła statuetkami najwierniejszych reklamodawców. Tygodnik 
Ciechanowski oraz jego dziennikarze: Ewa Stangrodzka, Bolesław Prus i Marek 
Żbikowski otrzymali Medale za zasługi dla Ciechanowa. Nie zabrakło szampana 
i tortu urodzinowego. Serdeczne urodzinowe życzenia od Gazety Samorządu 
Miasta Ciechanów!  

Spotkanie z naczelnym „TC”
26 stycznia w Czytelni Naukowej PBP przy ul. Sikorskiego 7  z okazji jubi-

leuszu 25-lecia Tygodnika Ciechanowskiego odbyło się spotkanie z Ryszardem 
Marutem, redaktorem naczelnym czasopisma, połączone z promocją książki 
o „Tygodniku Ciechanowskim” pt. „Z biegiem lat, biegiem tygodni”.

Od lewej: E. Sadowski, E. Kosmowski i A. Chodorowski

Od lewej: W. Copija i J. Lewandowski 

O tej rocznicy, oprócz władz, pamiętają kombatanci  O tej rocznicy, oprócz władz, pamiętają kombatanci  

Dziennikarze S. Żagiel i R. Marut otrzymali odznaczenia państwoweDziennikarze S. Żagiel i R. Marut otrzymali odznaczenia państwowe

1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego

Gorąco zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie 
Ciechanowa: 
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (z dopiskiem TWK w Ciechanowie) 
40 1020 1156 0000 7502 0006 4238, 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe (z dopiskiem Koło nr 76 w Ciechanowie) 
Bank BISE S.A 50 1370 1037 0000 1706 4021 3000, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci BPH PBK S.A 
38 1060 0076 0000 4010 2000 5651 (z dopiskiem TPD Ciechanów), 
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych BGŻ 
38 1060 0076 0000 4010 2000 5651 (z dopiskiem TPD Ciechanów), 

 BGŻ 
38 1060 0076 0000 4010 2000 5651 (z dopiskiem TPD Ciechanów), 

38 2030 0045 1110 0000 0065 7760.
Aby dokonać wpłaty należy:
1. Obliczyć należny podatek za rok 2004 — obliczenia takiego dokonujecie 
Państwo wypełniając PIT-36, lub PIT-37. Istotna jest kwota podatku po wszyst-
kich odliczeniach (poz. 180 w PIT-36 lub poz. 110 w PIT-37).
2. Od kwoty należnego podatku odliczyć 1%. Taką kwotę odliczyć od zobowią-
zania podatkowego za rok 2004 i wpisać do zeznania  za rok 2004  w poz. 181 
w PIT-36 lub w poz. 111 w PIT-37.
3. Kwotę wpłacić na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publiczne-
go. Wpłata musi być dokonana w terminie od 1stycznia do 30 kwietnia 2005 roku. 
O tę kwotę będzie obniżony podatek i jest ona w całości refundowana.
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Na zadania inwestycyjne w 2004 r. 
wydano 7,4 mln zł. 

1. Kontynuacja budowy hali spor-
towej przy ul. 17 Stycznia — ponad 
1 400 tys. zł.
2. Prace wykończeniowe budynku 
biurowego przy ul. Wodnej — 1 100 
tys. zł. 
3. Zakończenie budowy i oddanie do 
użytku hali sportowej przy SP Nr 4 
— 150 tys. zł. 
4. Drogi, chodniki, kanalizacja desz-
czowa — ponad 1 800 tys. zł  
— dokumentacja rozbudowy i moder-
nizacji systemu kanalizacji osiedla 
Zachód,
— opracowanie projektu budowlanego 
i budowa parkingu wraz z odwod-
nieniem przy budynku Sądu na ulicy 
Mikołajczyka,
— budowa zatoki parkingowej w pasie 
ulicy Sikorskiego,
— opracowanie projektu budowlane-
go ulicy Warszawskiej i Rynku wraz 
z chodnikami, odwodnieniem, moder-
nizacją i przebudową oświetlenia, zie-
leni, małej architektury,
— budowa ulic: Astrowej, Kolberga, 
Szymanowskiego, Krótkiej (wraz 
z chodnikami),
— budowa ulicy Widokowej,
— opracowanie projektu budowlanego 
budowy ulicy Pułaskiego wraz z kana-
lizacją deszczową i chodnikami,

— opracowanie projektu budowlanego 
i budowa chodnika w ulicy Batalionów 
Chłopskich na odcinku od kościoła do 
Domu Kombatanta,
— opracowanie koncepcji odprowa-
dzenia wód opadowych i roztopowych 
z dróg na terenie miasta  wraz z  inwen-
taryzacją istniejącej sieci deszczowej 
i rowów odwadniających

— opracowanie projektu budowlanego 
i budowy jednostronnego chodnika 
w ulicy Augustiańskiej,
— opracowanie projektu budowlanego 
budowy ulicy Akacjowej wraz z chod-
nikami i odwodnieniem.  

— przebudowa drogi dojazdowej z ul. 
Płońskiej do SP Nr 4, 
— opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego budowy ulicy Witosa 
wraz z chodnikami i kanalizacją desz-
czową, budowy ulicy Zagumiennej 
wraz z odwodnieniem oraz brakują-
cym odcinkiem chodnika i kanalizacji 
sanitarnej, przebudowy przepustu 
w ulicy Starowiejskiej wraz z prze-
budową sieci kanalizacji sanitarnej, 
budową kanalizacji deszczowej i jed-
nostronnym chodnikiem oraz budowa 
(I etap), 
— budowa ulicy Dąbrowskiej i Staffa 
wraz  z chodnikami i kanalizacją desz-
czową, 
— budowa ulicy Działkowej, 

— opracowanie pro-
jektu budowlanego i 
wykonawczego oraz 
budowa zatoki autobu-
sowej w ulicy 17 Sty-
cznia, 
— realizacja zadań 
inwestycyjnych razem 
z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Warszawie 
— projekt moderni-
zacji drogi krajowej 
Nr  50 i chodników na 
rondzie.
8. Oświetlenie ulic 
— plan 280 tys. zł 
— opracowanie pro-
jektu budowlanego 
i wykonawczego oraz 
budowa oświetlenia: 
pasażu pomiędzy ulicą 
Narutowicza i Placem 

Piłsudskiego, ulicy Pułtuskiej, 
— opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego wraz z modernizacją 
oświetlenia na odcinku od Centrum 
Kultury i Sztuki do ulicy 3 Maja, 
— opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz budowa oświe-
tlenia ulic: Obozowej, Staffa, Gostkow-

skiej (nad zbiornikiem wodnym), 
Andersena, Niechodzkiej, Klonow-
skiego, Rajkowskiego i Bohaterów 
Westerplatte,
— budowa I etapu oświetlenia ulicy 
Klonowskiego.
9. Sygnalizacja świetlna — plan 120 
tys. zł 
— opracowanie projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz  budowa sygna-
lizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
Sienkiewicza, Spółdzielczej i Śmie-
cińskiej.
10. Rozbudowa nowej części Cmen-
tarza Komunalnego przy ul. Gost-
kowskiej — plan  300 tys. zł 
— ukształtowanie  i ogrodzenie terenu,  
— ukształtowanie i zabezpieczenie 
skarp. 
11. Budowa III etapu monitoringu wi-
zyjnego w mieście — plan 200 tys. zł.
12. Rozbudowa budynku SP Nr 4 
— plan 70 tys. zł 
— docieplenie ścian zewnętrznych, 
— wymiana okien w sali gimnastycz-
nej, 
— wymiana pokrycia dachowego.
13. Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej Nr 3 — plan  640 tys. 
zł (docieplenie ścian zewnętrznych 
z wykonaniem elewacji).
14. Termomodernizacja Gimnazjum 
Nr 1 — plan  326 tys. zł (wymiana 
okien).
15. Modernizacja boisk sportowych 
przy placówkach oświatowych — 
plan 200 tys. zł (opracowanie projektu 
techniczno-budowlanego).
16. Wydatki inwestycyjne MOSiR 
— plan 350 000 zł 
— opracowanie dokumentacji tech-
nicznej związanej z planowaną moder-
nizacją bazy hotelowo-sportowej, 
— modernizacja Krytej Pływalni (wy-
miana filtrów stacji uzdatniania wody, 
pozostałe remonty i naprawa elewacji 
zewnętrznej).

red.

Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe 
Urzędu Miasta w  2004 r.

Zadania inwestycyjne w 2005 roku 
według planu pochłoną 17 047 tys. zł.
1. Kontynuowanie robót wykończe-
niowych w budynku hali sportowej 
przy ul. 17 Stycznia  — plan  2 500 
tys. zł. Prace obejmować będą także 
zainstalowanie przyłączy zewnętrz-
nych i urządzenie terenu. Z zaplano-
wanych środków kupiona będzie część 
sprzętu sportowego. Przewidywany 
całkowity koszt zadania — 12 045 
tys. zł. Planowany termin zakończenia 
budowy — IV kwartał 2005 r.  
2. Kontynuowanie robót wykończe-
niowych w budynku biurowym przy 
ul. Wodnej — plan 1 200 tys. zł. 
3. Rozbudowa i modernizacja sys-
temu kanalizacji osiedla Zachód 
(I część zadania) — plan  6 430 tys. 
zł. Przewiduje się: 
— budowę kanalizacji deszczowej 
— etap I (ul. Różyckiego, Węgrzyna, 
Zelwerowicza, Modrzejewskiej, Wol-
skiego, Paderewskiego, część ul. Kur-
pińskiego),
— budowę kanalizacji deszczowej 
etap II (ul. Bohaterów Września, część
ul. Kurpińskiego, Ogińskiego, Wie-
niawskiego), 
— budowę kanalizacji deszczowej
etap III (ul. Matejki, Stwosza, Chełmoń-
skiego), 
— budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 
Wieniawskiego, Matejki, Stwosza, 
— przebudowę odcinków gazociągu  
kolidujących z budową kanalizacji 
i dróg, 
— wykonanie części robót drogowych 
po robotach kanalizacyjnych.
Całość zadania, które będzie kontynu-
owane w 2006 r. to 11 710 tys. zł.
4. Budowa i wdrożenie publicznego, 
interaktywnego systemu usług  admi-
nistracji samorządowej e-Urząd 
— plan 250 tys. zł (zakup sprzętu 
i oprogramowania komputerowego). 
Całkowity koszt zadania — 2 mln zł. 
Zakończenie realizacji przewiduje się 
w  2006 r.

5.  Budowa separatora na oczyszczal-
ni ścieków — plan 300 tys. zł (opra-
cowanie dokumentacji technicznej 
i wykonanie prac przygotowawczych 
do montażu). Przewidywany koszt 
zadania — 600 tys. zł.
6.  Budynki socjalne — plan 1 200 
tys. zł (dokończenie budowy budynku 
socjalnego 32-rodzinnego przy ul. 
Komunalnej  i rozpoczęcie prac przy-
gotowawczych związanych z  budową 
kolejnego bloku socjalnego).  
7. Drogi, chodniki, kanalizacja desz-
czowa — plan  2 300 tys. zł 
— opracowanie dokumentacji dla zada-
nia: modernizacja ulicy Warszawskiej 
i  Rynku, 
— opracowanie projektu budowlanego 

i wykonawczego oraz realizacja I etapu 
budowy ulicy Obozowej, 
— budowa ul. Reymonta wraz z chod-
nikami, 
— budowa ulicy Akacjowej i Brzo-
zowej — I etap, 
— budowa kanalizacji deszczowej  
w ulicy Gostkowskiej, 

Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie na 2005 rok

części cmentarza przy ulicy Gostkow-
skiej.
9. Monitoring — 136 tys. zł
— II etap budowy monitoringu wizyj-
nego w mieście (lokalizacja kamer: 
skrzyżowanie Armii Krajowej z Sikor-
skiego, skrzyżowanie Pułtuskiej z Za-
gumienną, Plac Kościuszki na rogu 
Zielonej Ścieżki, słup oświetlenio-
wy naprzeciwko Dworca PKS wraz 
z osprzętem w ulicy Mikołajczyka 
i w pobliżu obiektów TP S.A.). 
10. E-Urząd: elektroniczny system 
obsługi interesantów i obiegu doku-
mentów — 29 tys. zł (opracowanie 
Studium Wykonalności i Strategii 
Informatyzacji Gminy Miejskiej Cie-
chanów). 
11. Remont dróg — ponad 1 mln zł
—  wyremontowano wiele dróg, m.in.:
ul. Zamkową, Przelotną, Zieloną 
Ścieżkę, Tysiąclecia, Gwardii Ludo-
wej, Mleczarską, Armii Krajowej, 
Jastruna, Gajcego, Powstańców Wiel-
kopolskich oraz chodniki w ulicach: 
Świętochowskiego, Głowackiego, Wy-
zwolenia, Sikorskiego, Kopernika.
12. Remonty w placówkach oświa-
towych — przeszło 367 tys. zł. 
Remontowano Szkoły Podstawowe 
Nr 3, 6, 7, Gimnazja Nr 1 i 3 oraz 
Przedszkola Nr 1, 3, 4,  5, 6, 8 i 10.

   red.

5. Kanalizacja sanitarna — ponad 
950 tys. zł 
— budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej dla osiedla „Podzamcze” — bu-
dowa sieci głównej wraz z przyłą-
czami do granicy działek w ulicach: 
Zamkowej, Rycerskiej, Księcia Ja-
nusza Mazowieckiego, Zagłoby, 
i Skrzetuskiego. 

6. Oświetlenie ulic 
— 270 tys. zł 
— przebudowa linii 
energetycznej SN 
15 kV w rejonie ulic 
Pułtuska – Pogodna,
— opracowanie projek-
tu budowlanego i budo-
wa oświetlenia ulic: 
Andersa, Spacerowej, 
Bielińskiej, Okopowej, 
Łukasiewicza i Dzie-
dzica.
7. Budynki  socjalne 
— ponad 690 tys. zł 
— II etap adaptacji 
budynku biurowego 
przy ul. Komunalnej 
na mieszkania socjalne,
— budowa bloku 

mieszkalnego socjalnego 32-rodzinne-
go przy ulicy Komunalnej.
8. Cmentarz Komunalny — ponad 
142 tys. zł 
— opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego rozbudowy nowej

Jedną z większych inwestycji miejskich jest budowa biurowca 
przy ul. Wodnej 

Kłopoty Mostostalu Gdańsk, głównego wykonawcy Hali Sporto-
wej przy ulicy 17. Stycznia, który w maju 2003 roku ogłosił upa-
dłość, znacznie wydłużyły proces inwestycji. Teraz halę buduje 
ciechanowski CEPROBUD 



4 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Prezydent Miasta Ciechanów
działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz.U. nr 96 poz. 873 z póź. zm.)
ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
 w roku 2005 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zadanie I.
Popularyzowanie twórczego dorobku regionu ciechanowskiego.
Zadanie II.
Opracowanie dokumentacji dotyczącej dziejów miasta. 
Zadanie III.
Prezentowanie mieszkańcom miasta dorobku polskiej kultury, nauki i sztuki.
Zadanie IV.
Kultywowanie tradycji regionalnej i pamięci narodowej. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:
Zadanie     I – 44 000 zł   (w roku 2004 – 25 000 zł)
Zadanie    II – 10 000 zł   (w roku 2004 –   5 000 zł)
Zadanie   III – 10 000 zł   (w roku 2004 – 20 000 zł)
Zadanie   IV – 16 000 zł   (w roku 2004 –  10 000 zł)

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w roku 2005 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zadanie I.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu.
Zadanie II.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów.
Zadanie III.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcz-
nej.
Zadanie IV.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki.
Zadanie V.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji kolarstwa.
Zadanie VI.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w TAEKWONDO.
Zadanie VII.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w TAEKWONDO 
ITF.
Zadanie VIII.
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki nożnej.
Zadanie IX.
Szkolenie ratowników wodnych.
Zadanie X.
Zorganizowanie sekcji sportowej dla osób niepełnosprawnych.
Zadanie XI.
Organizowanie interdyscyplinarnego współzawodnictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:
Zadanie     I    –   30 000 zł  (w roku 2004 – 30 000 zł)
Zadanie    II    –   55 000 zł  (w roku 2004 – 55 000 zł)
Zadanie   III   –   70 000 zł  (w roku 2004 – 117 000 zł na zadanie III, IV i V)  
Zadanie   IV   –   30 000 zł  
Zadanie    V   –   20 000 zł  

Zadanie   VI   –   15 000 zł  (w roku 2004 – 15 000 zł) 
Zadanie  VII   –   15 000 zł  (w roku 2004 – 15 000 zł na całą działalność klubu)
Zadanie VIII   – 112 000 zł  (w roku 2004 – 117 000 zł)
Zadanie  IX    –   20 000 zł  (w roku 2004 – 20 000 zł ) 
Zadanie   X    –   10 000 zł  (w roku 2004 – nie było realizowane)
Zadanie  XI    –   16 000 zł  (w roku 2004 – nie było realizowane)

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w roku 2005 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zadanie I.
Organizowanie wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełno-
sprawnych.
Zadanie II.
Prowadzenie świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnospraw-
nych.
Zadanie III.
Organizacja cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki chorób i najnowszych osiągnięć 
medycznych.
Zadanie IV.
Organizacja pikniku  integracyjnego z okazji Dnia Chorego Psychicznie.
Zadanie V.
Opracowanie i wydanie folderów profilaktyczno-informacyjnych na temat chorób 
społecznych.
Zadanie VI.
Organizacja cyklu działań z zakresu promocji zdrowia — propagowanie zdrowego 
stylu życia.
Zadanie VII.
Organizowanie wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób nie-
pełnosprawnych.
Zadanie VIII.
Rehabilitacja psychofizyczna dorosłych osób niepełnosprawnych.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:
Zadanie     I    –  5 000 zł  (w roku 2004 – nie było realizowane)
Zadanie    II    –  8 000 zł  (w roku 2004 – 10 000 zł)
Zadanie   III   –  2 000 zł  (w roku 2004 – nie było realizowane)
Zadanie   IV   –  1 000 zł  (w 2004 roku – nie było realizowane)
Zadanie    V   –  2 000 zł  (w 2004 roku – nie było realizowane)
Zadanie   VI   –  5 000 zł (w roku 2004 – 3 000 zł) 
Zadanie  VII   –  4 000 zł  (w roku 2004 – nie było realizowane)
Zadanie VIII  –  5 000 zł  ( w roku 2004 – 5 000 zł)
 

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w roku 2005 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zadanie I.
Zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w okre-
sie ferii zimowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań
Zadanie I  – 3 000 zł  (w roku 2004 – 2 000 zł)

We wszystkich ogłoszonych konkursach ofert mogą brać udział podmioty pro-
wadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 11 ust1 pkt 1 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie), które spełniają następujące warunki:
— zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,— zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
— prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,— prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
— przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami.  — przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę wraz z załącznikami.  

Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które 
rozpisany jest konkurs określa:
— ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiet-— ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwiet-
     nia 2003 roku, 
— uchwała Rady Miasta z dnia 28 października 2004 dotycząca programu współ-— uchwała Rady Miasta z dnia 28 października 2004 dotycząca programu współ-
  pracy Urzędu Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
     publicznego.
1.  Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa
     w ogłoszeniu konkursowym.
2.  Dotację na realizację zadań otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane
     za najkorzystniejsze przez Komisję Oceniającą i Prezydenta Miasta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań 
    regulować będzie umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Ciechanów a oferen-
    tami wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert.

Terminy i warunki składania ofert
1.  Termin składania ofert upływa 9 lutego 2005 roku. 
2.  Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia
    Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003
    roku w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania.
3.  Oferent może złożyć  jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każda na
     inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
4.  Do oferty należy załączyć:
— aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru — aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do rejestru 
     Powiatu (ważne przez 3. miesiące od daty wystawienia),
— sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2004,— sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2004,

— aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.— aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
5.  Zaadresowane na Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
      oferty należy składać do 9 lutego 2005 roku w sekretariacie Prezydenta Miasta
       Ciechanów, ul.Rynek 6, w zamkniętych kopertach z napisem konkurs — zadanie
    nr (podać nr) w zakresie (podać) codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00.
      W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje
     data stempla pocztowego.
6.  Oferty złożone na innym druku, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
    odrzucone ze względów formalnych.  

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. Wybór najlepszej oferty nastąpi w terminie do 28 lutego 2005 roku, 
   a w przypadku oferty na zorganizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży 
   w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych — do 11 lutego 2005 
     roku.             
2.  Wyboru dokona Komisja Oceniająca powołana zarządzeniem przez Prezydenta
     Miasta Ciechanów.
3.  Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
— zakres merytoryczny zadania,  — zakres merytoryczny zadania,  
— zakres finansowy (koszty realizacji planowanego zadania, inne źródła finanso-— zakres finansowy (koszty realizacji planowanego zadania, inne źródła finanso-
     wania, wielkość i celowość wnioskowanej dotacji),
— posiadane przez oferenta doświadczenie w zakresie realizacji zadania o tym— posiadane przez oferenta doświadczenie w zakresie realizacji zadania o tym
     samym bądź podobnym charakterze,
— cykliczność przedsięwzięcia,— cykliczność przedsięwzięcia,
— dotychczasowa współpraca podmiotu z administracją publiczną,— dotychczasowa współpraca podmiotu z administracją publiczną,
— partnerzy biorący udział w realizacji zadania,— partnerzy biorący udział w realizacji zadania,
— posiadane zasoby kadrowe konieczne ze względu na realizację zadań,— posiadane zasoby kadrowe konieczne ze względu na realizację zadań,
— baza lokalowa, w której realizowane będzie zadanie,— baza lokalowa, w której realizowane będzie zadanie,
— wpływ realizacji i jej formy na promocję miasta,— wpływ realizacji i jej formy na promocję miasta,
— dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji zadań.— dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji zadań.
4. Prezydent Miasta Ciechanów po zapoznaniu się z wnioskami Komisji
     Oceniającej dokonuje wyboru oferty w drodze zarządzenia.
5.  Od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.
6.  Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta zawiadomi w for-
     mie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.      mie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu. 
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Obiady tanie jak… barszcz

Od 3 stycznia w strukturach przy-
chodni Vita-Med przy ul. Sienkiewicza 
71 b rozpoczęła działalność Porad-
nia Terapii Uzależnienia i Współuzależ-
nienia od Alkoholu. Świadczenia 
Poradni są nieodpłatne. Mogą z nich 
korzystać również osoby nieubezpie-

czone. Kierownikiem placówki został 
pedagog i specjalista psychoterapii uza-
leżnień — Leszek Wróblewski, który 
kieruje pracą 4-osobowego zespołu 
terapeutycznego w składzie: Danuta 
Górny, Ewa Kortes-Pakuszewska, Mał-

gorzata Karczmarczyk, Marek Szym-
borski, Maria Gałązka.

Władze miasta wspierały stara-
nia dyrektora przychodni Grzegorza 
Sobolewskiego o utworzenie Poradni. 
— Cieszymy się, że mieszkańcy 
tej części miasta, będą mieli bliżej 

do terapeutów. Każda 
inicjatywa niosąca po-
moc jest bardzo cenna
— powiedział Walde-
mar Wardziński. — Li-
czymy głównie na współ-
pracę bliskich osób uza-
leżnionych: matek, żon. 
Oni sami dobrowolnie nie 
zgłaszają się na leczenie. 
Konieczny jest przymus: 
wyrok sądowy, stanowcza 
postawa rodziny — wyja-
śniał Leszek Wróblewski.

Jest to druga tego
typu placówka w mieś-
cie, która zapewni większą
dostępność do pomocy
terapeutycznej i będzie 
uzupełnieniem działań 
istniejącej Poradni w struk-
turach Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego. 

Uzależnieni pacjenci będą mieli też 
alternatywną propozycję terapeutycz-
ną.

E.M., E.B.

Zespoły terapeutyczne obydwu placówek ambulatoryjnych czekają na pacjen-
tów codziennie:
— Poradnia ds. Uzależnień, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, ul. Pow-
stańców Wielkopolskich 2, tel. (023) 673 04 60. Czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-20.00, w soboty od 10.00 do 14.00.
— Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, 
ul. Sienkiewicza 71b, tel. (023) 672 32 50, 673 22 35, 672 49 75. Czynna 
codziennie od 8.00 do 19.00.

Jeśli nie radzisz sobie z problemami, próbujesz 
rozwiązać je przy pomocy alkoholu, oferujemy Ci pomoc.

Poradnie oferują profesjonalny program  terapii dla osób z problemem 
alkoholowym oraz ich rodzin.

NIE JEST NICZYM ZŁYM SZUKAĆ DLA SIEBIE POMOCY.

Nowa poradnia

Niekiedy opieszałość ustawodaw-
ców w wydawaniu potrzebnych rozpo-
rządzeń może wywołać niemałe zamie-
szanie. Zwłaszcza, kiedy jakiś akt traci 
moc prawną, a Rada Ministrów przega-
pi moment zastąpienia go następnym. 
Wtedy samorządy gminne, pozbawione 
jasnego światełka podstawy prawnej, 
zaczynają błądzić, niczym przysłowio-
we „dzieci we mgle”. 

Tak się stało, gdy z dniem 31 gru-
dnia 2004 r. przestało obowiązywać 
rozporządzenie Rady Ministrów, w któ-
rym widniał zapis, że uczeń korzystają-
cy z obiadów w szkolnej stołówce płaci 
jedynie za „wsad do kotła”, czyli za 
produkty, z których przygotowywany 
jest posiłek. Koszt zatrudnienia kucha-
rek, zużycia wody, gazu czy prądu 
ponosiła gmina, jako organ prowadzą-
cy szkołę. Z początkiem roku obiady 
mogły zdrożeć z 2–3 zł do 10–12 zł. 
I w niektórych gminach zdrożały, ale 
nie w Gminie Miejskiej Ciechanów. 
Choć zniknęło omawiane rozporzą-
dzenie, gmina nadal ma „obowiązek 
zapewnienia m.in. warunków material-
nych, organizacyjnych dla prawidłowe-
go funkcjonowania szkół” — jak głosi 
ważna od 7 września 1991 r. ustawa. 
W Ciechanowie uznano więc, że na 
mocy obowiązującego prawa, miasto 
nadal może dokładać do obiadów 
w podległych mu placówkach oświa-

towych. Dopiero w połowie stycznia 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu wprowadziło zmianę w st-
tusach szkół, dodając zapis, iż sto-
łówka jest integralną jej częścią.  
Póki co, w szkołach podstawowych 
i gimnazjach uczeń nadal będzie płacił 
tylko za „wsad do kotła”. Dyrektorzy 
poszczególnych placówek zadecy-
dują jedynie, czy będzie to droższy 
schabowy, czy tańsze kluski z serem, 
ale za to z zupą na pierwsze danie. 
Przygotowano już projekt uchwały 
Rady Miasta Ciechanów, regulujący tę 
sytuację. Nasi rajcy będą go rozpatry-
wać na jednej z najbliższych sesji.

— Obecnie miasto dofinansowuje 
670 obiadów dziennie — poinformował 
nas dyrektor Zakładu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli Cezary Chodkowski. 
— Blisko 1/3 z nich  jest bezpłatna 
dla   uczniów, których rodziców nie 
stać nawet na zapłacenie tych 2–3 
złotych. Koszt produktów składających 
się na darmowy obiad pokrywa Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej — dodaje 
C. Chodkowski. Łatwo przewidzieć, 
że gdyby wzrosły ceny w szkolnych 
jadłodajniach, skurczyłyby się moż-
liwości dożywiania dzieci. Dla wielu 
z nich to szansa na jedyny ciepły posi-
łek w ciągu dnia. 

Dominika Żagiel

Podczas przecinania wstęgi prezydentowi towarzyszą głów-
ni „sprawcy” powstania nowej Poradni: G. Sobolewski 
oraz E. Muzińska z Urzędu Miasta

Szansa rozwoju i współpracy

Pomost
Profesor Andrzej Kolasa, rek-

tor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie i Mławie 
postrzega z nadzieją decyzję cie-
chanowskiego samorządu, związaną 
z połączeniem Szkoły Podstawowej 
Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 w zespół szkół. 
Nie jest dla nikogo tajemnicą, że cho-
dzi o przekazanie budynku gimnazjum 
na potrzeby PWSZ. 

W akcie przekazania tkwić będzie 
odpowiedź, czy ciechanowska uczelnia 
będzie się rozwijać, czy wegetować. 
— Ten budynek byłby słupem milo-
wym w rozwoju uczelni w Ciechanowie 
— podkreśla prof. Kolasa. — Można by 
urządzić z prawdziwego zdarzenia sale 
wykładowe. Widząc tę iskierkę nadziei 
rozpoczynamy natychmiast starania 
w Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu o nowe 
kierunki nauczania. 

Przypomnijmy: w ubiegłym roku 
PWSZ występowała o dwa nowe kie-
runki: pedagogiczny i rolniczy. Niestety, 
brak warunków lokalowych przeważył 
szalę na „nie”. Wnioskodawcy musieli 
przełknąć gorzkie docinki, wyrażane 
w pytaniach, czy chcą tworzyć uczelnię 
w namiotach? A może pod chmurką?

Gmach szkoły, przekazany przez 
miasto, wypełniające zobowiązanie 
swych władz sprzed pięciu lat deklaru-
jących wówczas wyposażenie powsta-
jącej uczelni w odpowiednie obiekty, 
będzie poważnym argumentem w sta-
raniach o rozwój uczelni. Najpewniej 
pedagogiki nie uda się uruchomić, ale 
dużą szansę ma kulturoznawstwo. Ma 

ono w Ciechanowie swoistą tradycję. 
Jest też szansa powrotu do kierunków 
rolniczych.

Dobry gospodarz
Trzeba podkreślić, że uczelnia 

szybko i sprawnie zagospodarowała 
przekazane przez miasto obiekty: 
stolbudowski baraczek po przedszkolu 
i przekazany ostatnio budynek przy ul. 
Powstańców Warszawskich, w którym 
kiedyś był żłobek. W dawnym przed-
szkolu urządzono sale wykładowe 
dla Instytutu Inżynierii oraz pomiesz-
czenia dla uczelnianej administracji, 
w dawnym żłobku powstało studium 
nauki języków obcych. Urządzono 
pięć niedużych sal-pracowni języko-
wych. Odnowiono budynek dawnej 
międzyszkolnej bursy, gdzie urządzony 
został dom studenta — trzeba było 
wymienić stolarkę i wszystkie insta-
lacje, były bowiem w stanie niemal 
tragicznym. Budynek ocieplono. Do 
„zrobienia” został tylko studencki klub 
w piwnicach budynku. Studencka brać 
potrzebuje kulturalnej rozrywki, więc 
taki lokal jest tam potrzebny. Właściwie 
niezagospodarowane w pełni zostały 
tylko warsztaty mechaniczne, przeka-

zane PWSZ przez samorząd powiatu, 
ale ich wartość to właściwie tylko 
teren, na którym uczelnia zamierza 
wybudować jeden ze swych obiektów 
dydaktycznych dla kierunków inżynie-
ryjnych. W pierwotnych planach miała 
być tam aula, biblioteka. Niestety, 
ministerialna „hojność” spowodowała 
okrojenie planów — mówi się o salach 
wykładowych i laboratoriach, i to pod 
warunkiem, że uczelni przyznane 
zostaną dotacje unijne. Wnioski zosta-
ły złożone, ale o inwestowaniu będzie 
można mówić dopiero po podpisaniu 
odpowiedniej umowy z wojewodą 
mazowieckim.

Ogniwo rozwoju miasta
Uczelnia, mimo własnych kło-

potów, powoli zaczyna wpływać na 
rozwój Ciechanowa. Jej specjaliści 
pracują nad programem gospodarki 
odpadami komunalnymi dla samorzą-
dów czterech powiatów: ciechanow-
skiego, pułtuskiego, makowskiego 
i przasnyskiego, których główne miasta 
zawarły w tym względzie odpowiednie 
porozumienie. 

Uczelnia życzliwie traktowana 
jest przez niektóre przynajmniej cie-
chanowskie zakłady przemysłowe. 
Wytwórnia Przekładni Zębatych LUKA 
urządziła nawet salę wykładową dla 
studentów inżynierii produkcji i udo-
stępnia na ćwiczenia własne laborato-
rium. Zakłady „Metaltech” przyjmują 
studentów na praktyki zawodowe. 
A więc właśnie ciechanowski prze-
mysł, widząc korzyści — tak doraź-

ne, jak długofalowe 
— dużo lepiej rozu-
mie znaczenie uczelni 
technicznej, niż część 
przynajmniej ciecha-
nowskich radnych, nie 
mówiąc o tych, którzy 
patrzą kategoriami 
swych partykularnych 
bądź prywatnych inte-
resów.

Część mławska 
uczelni, humanistycz-
na, ma się na razie 
sporo lepiej od cie-
chanowskiej. Tam na
potrzeby PWSZ powiat
przekazał budynek 
internatu, zaś miasto 
wyremontowało go 

solidnie kosztem ponad 1,5 mln zł.
— Wydatek na urządzenie akademic-
kiego obiektu był znaczący dla naszego 
budżetu — mówi burmistrz Mławy 
Jerzy Rakowski. — Ale uczelnia to 
niepowtarzalna szansa dla miasta 
i z myślą o jego potrzebach nie mogli-
śmy jej zaprzepaścić.  

Rozumują tak prezydent Ciechanowa 
Waldemar Wardziński i działacze 
samorządowi zatroskani o przyszłość 
swego miasta. Może im również się 
uda na tyle wesprzeć uczelnię, że 
stanie się ona rzeczywiście uczelnią 
z prawdziwie uczelnianymi obiektami, 
nie zaś prowizorkami. Pierwszy krok 
został uczyniony.

A swoją drogą: swego czasu 
Ciechanów i Mławę dzieliła rywaliza-
cja o wojewódzki status. Rywalizacja 
niedobra, nacechowana antagoni-
zmami. Dziś PWSZ, zapuszczająca 
korzenie w obu miastach — już o rów-
nym statusie — stała się swoistym 
pomostem między nimi. Czymś co 
łączy, choć nie wyklucza pożytecznej 
rywalizacji. Rywalizacji i jednoczesnej 
współpracy. 

Kamil Rawski

Tu mieści się aula ciechanowskiej PWSZ
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XXV Sesja Rady Miasta

Wysoko ustawiona poprzeczka
widowiskowo — sportowej. Koleżanki 
i koledzy perswadowali mi, że wątpli-
wości mieć nie powinienem, bo halę 
sportową w ciągu 2, maksimum 3 lat 
miał nam zbudować GKKFiT za prak-
tycznie rzecz biorąc swoje pieniądze, 
bo miasto miało dołożyć maksimum 
1/3. A jaka jest rzeczywistość? Jest to 
zadanie chyba nawet droższe od tej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej na 
Zachodzie, a do tych dróg, chodników, 
do tej sanitarki, deszczówki w przeci-
wieństwie do hali nie będziemy dokła-
dać 1 mln. zł, czy 1,5 mln. zł rocznie. 
Hala sportowa jest niczym innym 
jak kolejnym obciążeniem budżetu. 
Radny ocenił, że 2,3 mln zł na drogi, 
chodniki, to poważna suma, zwłaszcza 
w porównaniu z innymi budżetami. 
— W tamtej kadencji uchwaliliśmy 
budżet, kiedy było 450 tys. zł na ten 
cel. 

Unijne pieniądze niepewne?

W dyskusji jako jedyny przeciwko 
projektowi budżetu wypowiedział 
się Marcin Stryczyński, który chwa-
ląc jego proinwestycyjny charakter 
skrytykował, że większość wysiłku 
jest skierowana na projekt budowy 
i modernizacji kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej oraz dróg na osiedlu 
Zachód. Cała inwestycja to koszt rzędu
13 837 tys. zł, z czego 6 430 tys. zł
przypada na 2005 rok. Zgodnie z bu-
dżetowymi założeniami w tym roku 
znaczną część kosztów — 3 570 tys. zł 
— mają pokryć środki z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
resztę — 2 860 tys. zł — sfinansuje 
miasto. — To zadanie jest wpisane 
w tym budżecie z założeniem, że ponad 
7 mln zł z całości kosztów będzie sfi-
nansowane ze środków strukturalnych 
UE, a więc  te wydatki jakie poniesie 
budżet będą potem nam zwrócone 
w formie dodatkowych środków zewnę-
trznych — przypomniał M. Stryczyński. 
— Pieniądze unijne są niepewne. 
Przeciwnie, niektórzy mówią, że jest 
pewność, że te środki nie będą przy-
znane, dlatego, że jest to kanalizacja 
deszczowa, która nie jest najwyżej 
preferowanym przedsięwzięciem inwe-
stycyjnym. Przy braku zwrotu środków 
z UE większość wysiłku inwestycyjnego 
lat następnych będzie związana z tym 
jednym zadaniem.  I to jest w zasadzie 
jedyny argument jakim jako radni SLD  
żeśmy się kierowali — tak w imieniu 
klubu radny uzasadniał odrzucenie 
budżetu. 

Ryzyko związane z pozyskaniem
unijnych funduszy dostrzega też klub
radnych „Porozumienie”. Przedstawia-
jąc stanowisko klubu, który opo-
wiedział się za budżetem, Sławomir 
Walczak wśród jego zagrożeń wymie-
nił obok niedostatecznego spływu 
dochodów z podatku od osób praw-
nych i fizycznych czy obaw co do 
wykonania planowanych inwestycji, 
właśnie negatywną decyzję gremium 
przyznającego środki z UE. 

Grzegorz Brozdowski zasuge-
rował, że miasto stara się o środki 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w kwocie mniejszej niż 
są ku temu możliwości. — Można 
ubiegać się o dofinansowanie tego typu 
inwestycji do 75%, a miasto występuje 
o kwotę zdecydowanie mniejszą. I gdzie 
w budżecie jest zapisane 10%, które 
ustawowo należy się z budżetu państwa 
przy realizacji takiego projektu. To 
kwota około 1,4 mln zł — dopytywał 
się radny. 

To byłaby decyzja polityczna

Prezydent Waldemar Wardziński 
zrekapitulował stanowisko klubu SLD. 
— Projekt tego budżetu jest nie do 

W tym roku budżet uchwalono 
w optymalnym terminie, tuż przed 
początkiem roku. Głosowało za nim 
16. radnych, przeciw było tylko 5. 
z SLD. Zdecydowana większość 
podkreślała zalety budżetu: spójność, 
elastyczność, odmienność od budżetów 
poprzednich lat, większe wskaźniki 
dynamiki w wielu działach, śmiałość 
i wysoki udział inwestycji, zrozumie-
nie potrzeb społecznych.

Opinia właściwej Komisji 

Andrzej Czyżewski, przewodniczą-
cy Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Budżetu Rady Miasta przedstawił 
jej pozytywną opinię w sprawie 
projektu budżetu na 2005 r. Nasz 

budżet przychylnie zaopiniowała 
też Regionalna Izba Obrachunkowa. 
Przewidziano w nim dochody w wyso-
kości ponad 71 180 tys. zł, a wydatki 
w kwocie prawie 78 220 tys. zł. 
Źródłem pokrycia deficytu są przycho-
dy pochodzące  z wolnych środków, 
pożyczek w wysokości 874 tys. zł oraz 
kredytu długoterminowego i obligacji 
w wysokości 8 mln zł.

Dynamika dochodów ukształtowała 
się na poziomie 110,5 % w stosun-
ku do roku 2004. Po raz pierwszy 
w dochodach budżetu znajduje się kwota 
w wysokości 3 570 tys. zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. Wydatki wynoszą 117,2% 
w odniesieniu do 2004 r. Wydatki 
bieżące stanowią 77,6%, inwestycyj-
ne  21,8 % — aż 17 047 tys. zł i jest 
to zdecydowanie wyższy poziom niż 
w 2004 roku. Jak zwykle największą 
pozycję stanowią nakłady na oświatę 
i wychowanie (ponad 35,6%) oraz 
pomoc społeczną (17,4%). Na 2005 
rok zaplanowano spłatę zobowiązań w 
wysokości  ponad 3 mln zł.  Planowana 
kwota zadłużenia na koniec 2005 rok 
wynosi 34 % (dopuszczalny pułap 
— 60%).

Projekt budżetu był wnikliwie ana-
lizowany i dyskutowany na komisjach 
Rady Miasta w listopadzie i grudniu. 
Nie padły propozycje dotyczące zmian 
ogólnych kwot dochodów czy wydat-
ków. 

Ambitny budżet

S. Walczak uważa, że prezydent 
wysoko ustawił poprzeczkę sobie 
i innym realizatorom budżetu. — Jest 
to budżet proinwestycyjny, ambitny, 
ale jednocześnie trudny do wykonania, 
wymagający dyscypliny po stronie 
dochodów i wydatków. Dochody wzra-
stają o 10% w stosunku do roku 2004. 
Wydatki inwestycyjne stanowią prawie 
22% wszystkich wydatków, czego od 
dawna nie notowano. Taki wysoki udział 
inwestycji miał miejsce chyba tylko 

w czasach, kiedy budowano oczysz-
czalnię ścieków, również zasilając się 
kredytem z NFOŚ. Radny podkreślił, 
że proponowany budżet jest optymal-
ny, pozwala na bezpieczne i właściwe 
bieżące funkcjonowanie miasta we 
wszystkich dziedzinach. 

Zdaniem klubu radnych POPiS 
budżet w zaproponowanej formie 
stanowi logiczną całość i w pełni 
zasługuje na poparcie. Przemawiający 
w imieniu klubu Marek Mosakowski 
jako główne zalety budżetu wymienił 
dużą dynamikę wzrostu po stronie 
dochodów i wydatków oraz śmiałe 
podejście do inwestycji. — Funkcjonuje 
obiegowa opinia, że dla tej władzy liczą 
się przede wszystkim drogi i chodniki. 
A przecież zwiększamy wydatki na 

budownictwo socjal-
ne, idziemy w kie-
runku przybliże-
nia mieszkańców 
do Urzędu Miasta 
poprzez stworzenie 
elektronicznego syste-
mu obsługi. Troszczy-
my się o bezpie-
czeństwo poprzez 
rozszerzenie systemu 
monitoringu. Po-
prawiamy stan 
obiektów służących 
oświacie poprzez 
docieplenie ścian, 
ale też budowę boisk 
przyszkolnych. Jest 
bardzo duża dynami-
ka w nakładach inwe-

stycyjnych na remonty bazy sportowo-
hotelowej. Radny podkreślił, że budżet 
2005 r. skonstruowany jest oszczędnie, 
nie rosną bieżące wydatki, płace są 
indeksowane tylko o kwotę inflacji. 

Najpierw przeciekający dach 

Plany w dziedzinie oświaty 
i sportu docenił też Adam Stępkowski. 
— W budżecie dostrzega się potrze-
bę zajęć pozalekcyjnych, aktywności 
fizycznej, silne wsparcie otrzymuje 
ciechanowska kultura. Radny przy-
znał, że niełatwo jest dzielić środki 
przy tak dużych potrzebach, chociaż 
nakłady rosną: z 78 mln zł przychodów 
w 2005 r. aż 17 mln zł przeznaczono na 
inwestycje. W ocenie A. Stępkowskiego 
dobrze byłoby całościowo rozwiązy-
wać problemy poszczególnych osie-
dli. — Po Zachodzie przyjdzie kolej 
na Bielin, Krubinek, Krubin, kolejne 
zaniedbane dzielnice. Zwolennikiem 
takiego podejścia do problemu infra-
struktury na osiedlach jest też Stefan 
Żagiel. — Z troską patrzę na potężną 
inwestycję na Zachodzie, ale jest to 
osiedle zaniedbane, na które w końcu 
musimy spojrzeć przychylniejszym 
okiem. Lepiej wcześniej, niż później, 
lepiej całość, niż po kawałku — osą-
dził radny. — Konstrukcja budżetu 
jest spójna, elastyczna, możliwa do 
wykonania. Wprawdzie jest to uzależ-
nione od wpływów z podatku, ale są 
możliwości łatania ewentualnych dziur 
— zawyrokował S. Żagiel. 

— W mojej ocenie jest to budżet 
najlepszy od początku funkcjonowania 
samorządu w tym mieście. Uważam, że 
jest śmiały, wybiegający w przyszłość, 
powinniśmy go hołubić i wspólnie 
starać się realizować — powiedział 
Zenon Stańczak. Stwierdził, że trzeba 
umieć postawić na załatwienie najpil-
niejszych potrzeb mieszkańców. — Na 
naszym wspólnym domu dach przecieka 
w wielu miejscach. W 1998 r. przy 
uchwalaniu budżetu głośno zastanawia-
łem się, czy zasadna jest budowa hali 

Prezes ZKM W. Dziliński (z lewej) i radny A. Stępkowski

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXV sesji 

30 grudnia  2004 roku:

Nr 256/XXV/2004 w sprawie uchwa-
lenia budżetu Gminy Miejskiej Ciecha-
nów na 2005 rok
Nr 257/XXV/2004 w sprawie zwolnień 
od opłat za zgłoszenie o dokonanie 
wpisu lub zmiany wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej
Nr 258/XXV/2004 w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym
Nr 259/XXV/2004 w sprawie zamiaru 
utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 w Ciechanowie
Nr 260/XXV/2004 w sprawie zmiany 
uchwały o zaciągnięciu pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr 261/XXV/2004 w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2004 rok
Nr 262/XXV/2004 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej przez Gmi-
nę Miejską Ciechanów Powiatowi 
Ciechanowskiemu
Nr 263/XXV/2004 w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Miasta Ciechanów 
i jej komisji na 2005 rok
Nr 264/XXV/2004 w sprawie zmiany 
uchwały nr 248/XXIV/2004 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 2 grudnia 2004 
roku w sprawie stawek podatku od 
posiadania psów
Nr 265/XXV/2004 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 249/XXIV/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 2 grudnia 
2004 roku w sprawie ustalenia stawek 
podatku od środków transportowych
Nr 266/XXV/2004 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 245/XXIV/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 2 grudnia 
2004 roku w sprawie określenia inka-
sentów do poboru opłat targowych

Wymień dowód 
bez nerwów

Na wymianę dowodu osobistego 
w postaci „zielonej książeczki” na 
nowy — 31 grudnia 2004 r. upłynął ter-
min wymiany dokumentów wydanych 
w latach 1973–1980. Za niedotrzymanie 
terminów nie grozi żadna kara. Warto 
jednak pomyśleć wcześniej o dopełnie-
niu obowiązku wymiany, choćby po to, 
by uniknąć potem sterczenia w długich 
kolejkach w urzędzie. Największy tłok 
przy okienku biura dowodów panuje 
pod koniec roku, kiedy to znaczna część 
obywateli przypomina sobie o upływają-
cym terminie. Od stycznia  robi się tam 
spokojnie i cicho. Dlatego z początkiem 
roku do Wydziału Spraw Obywatelskich 
(Urząd Miasta, ul. Rynek 6) zapraszamy 
ciechanowian, którzy wyrabiali dowo-
dy w latach 1981–1991 — termin ich 
wymiany upływa z końcem 2005 r. 
Teraz załatwią swoją sprawę szybko, bez 
kolejki i bez nerwów. Do końca  2006 r. 
o nowe dowody muszą się postarać ci, 
którzy stare, zielone książeczki dostali 
w latach 1992–1995, a do końca 2007 r. 
wymieniają dowody ci, którym wydano 
je w latach 1996–2000.

D.Ż.

Uwaga poborowi!

Informujemy, że w związku z prze-
prowadzaniem poboru, obowiązkowi 
stawienia się do powiatowych komisji 
poborowych i powiatowych komi-
sji lekarskich podlegają mężczyźni 
urodzeni w 1986 roku oraz w latach 
1981–1985, którzy dotąd nie stawili się 
do poboru. Komisja powiatowa działa od 
7 lutego do 17 marca w Ciechanowie 
przy ul. Płockiej 32 (Komenda Powia-
towa Straży Pożarnej). 

Referat ZKO Urzędu Miasta
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Interpelacje radnych

A. Bukowska wróciła do sprawy zakazu zatrzymywania się na ul. Nadrzecznej 
(droga powiatowa), ponownie pytając o możliwość jego likwidacji.
Do S. Żagla dotarła informacja, że Poradnia Medycyny Sportowej ma być zlikwi-
dowana z powodu braku kontraktu z NFZ. Radny zapytał, czy miasto może zrobić 
coś w tej sprawie.
R. Sobotko przypomniał o pasażerach, którzy dotkliwie odczuli zmianę rozkładu 
jazdy PKP. Radny wciąż styka się z ich skargami.
Z. Dąbrowski zaproponował postawienie kolejnych wiat przystankowych przy 
ul. Armii Krajowej, podobnych to tej, która pojawiła się na tej ulicy w 2004 r. 
Zasygnalizował również utrudniony wyjazd z ul. Sońskiej do ul. Ludowej, gdzie 
została położona nakładka asfaltowa. W czasie giełdy samochodowej obie strony 
tej ulicy są zastawione samochodami.
A. Stępkowski wniósł o opracowanie strategii rozwoju ciechanowskiego sportu 
i kultury fizycznej do 2012 r.
M. Skwarski w imieniu mieszkańców bloku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
11, administrowanego przez TBS, zasygnalizował, że dopłata lokatorów do cen 
wody wzrosła o 30% w porównaniu do wskazań liczników.
L. Michalski poprosił o renowację chodnika przy ul. Gwardii Ludowej od strony 
obwodnicy. Zauważył też, że na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Pułtuskiej zbyt 
krótko pali się zielone światło, zlikwidowano również zieloną strzałkę w prawo, 
która spełniała tam swoje zadanie. 
A. Rolbiecki uważa, że trzeba konsekwentnie egzekwować zakaz parkowania 
ciężkich samochodów. Radny jest zdania, iż świetlice socjoterapeutyczne, uloko-
wane poza szkołami (przy ul. Reutta i Sikorskiego) powinny być czynne w czasie 
ferii i wakacji, a uczniowie muszą mieć w tym czasie wolny dostęp do szkolnych 
boisk i sal gimnastycznych.
S. Kęsik poruszył kwestię opłat za wpis do ewidencji gospodarczej, również 
w kontekście różnych interpretacji zapisów ustawy oraz projektu uchwały, która 
ma być głosowana na tej sesji.
Z. Stańczak przypomniał sprawę zagospodarowania osiedla przy ul. Płockiej. 
Radny widzi potrzebę scalenia rozdrobnionych działek, zwłaszcza, że jest już 
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z. Stańczak roz-
ważał, czy nie należałoby podjąć działań wspólnie z firmą developerską (wnosząc 
do tego przedsięwzięcia jako aport część działek pod drogi), która wzięłaby na 
siebie ciężar negocjacji z właścicielami działek.
S. Kurek zwrócił uwagę na skrzyżowanie przy „Fanarze” i siedzibie Straży 
Pożarnej. Idąc od strony Szkoły Podstawowej Nr 7 ul. Szymanowskiego prze-
chodnie natykają się tam na 6-metrowy odcinek błota.
D. Szczygielski zaproponował zmianę organizacji ruchu na ul. Przelotnej. Okres 
przedświąteczny wykazał, że skręt w tę ulicę z ul. Grodzkiej znacznie usprawniłby 
ruch w rejonie ul. Ściegiennego i Zielonej Ścieżki.
J. Czaplicki zapytał, czy dokumentacja budynku biurowego przy ul. Wodnej 
zawiera też rozwiązanie organizacji ruchu na tej ulicy. Zdaniem przewodniczącego 
obecnie ruch na skrzyżowaniu przed Ratuszem (Wodna, Rynek, Kilińskiego) nie 
jest  bezpieczny.

przyjęcia dla radnych SLD praktycz-
nie z tego powodu, że istnieją wąt-
pliwości, czy uda się pozyskać środki 
unijne. Padło nawet stwierdzenie, że 
właściwie to jest pewność, że się nie 
uda. Prezydent przypomniał, że nasz 
wniosek zarówno od strony formalnej 
jak i merytorycznej otrzymał 74% 
maksymalnej możliwej do uzyskania 
ilości punktów (dolna granica, która 
kwalifikuje wniosek do dalszego trybu 
procedowania to 60%). Z pierwszej 
tury naboru akceptację i końcowe 
skierowanie do Wojewody do podpi-
sania stosownych umów finansowych 
uzyskiwały wnioski, które oceniono 
na 62, 65 i więcej procent. 10 stycznia 
Regionalny Komitet Sterujący będzie 
ustalał priorytety i rekomendował 
wnioski Zarządowi Województwa, 
który podejmie ostateczną decyzję. 
— Gdyby chodziło wyłącznie o ocenę 
merytoryczną, nie obawiałbym się 
o nasz projekt. Został on dobrze 
oceniony i jeżeli dzisiaj ktoś ma pew-
ność, że on nie przejdzie, to znaczy, 
że z góry zakładamy, iż pewien układ 
polityczny nie pozwoli, żeby przeszedł. 
Prezydent zauważył, że w tej chwili 
zaczynająsię pewnego rodzaju prze-
targi polityczne i regionalne w ramach 
poszczególnych obszarów, czy miast 
Mazowsza. — Działajmy wspólnie 
w tym kierunku, żeby uzyskać jednolity 

front i siłę poparcia dla starań naszego 
miasta o te pieniądze — zaapelował 
W. Wardziński. 

W odpowiedzi na uwagi radnego 
G. Brozdowskiego prezydent wytłu-
maczył, że 75% to maksymalny próg 
dofinansowania. Wniosek dotyczący 
osiedla Zachód nie może na tyle liczyć, 
ponieważ jest wnioskiem komplekso-
wym, obejmuje kanalizację sanitarną, 
deszczową, drogi i chodniki. Część 
nakładów — na kanalizację desz-
czową i sanitarną — to koszty t.zw. 
kwalifikowane, objęte refundacją ze 
środków UE. Pozostałe to nakłady 
niekwalifikowane, nie ma możliwo-
ści, żebyśmy mogli aplikować w tym 
zakresie o środki unijne. — Na budo-
wę nawierzchni ulic, czy chodników 
w przypadku wszystkich dróg, poza  
drogami włączającymi pewien obszar 
miasta w system dróg krajowych, na 
tego typu zadania miasto naszej wiel-
kości środków otrzymać nie może. Jest 
to możliwe w przypadku miast czy gmin 
do 20 tys. mieszkańców — podkreślił 
prezydent. Są takie działania w niektó-
rych zakresach, jeśli chodzi o ochronę 
środowiska, gdzie jest możliwość uzy-
skania dodatkowych dotacji, natomiast 
na pewno nie ma to zastosowania 
w przypadku naszego projektu. Stwier-
dził też, że nie zna takiej ustawy, 
z mocy której budżet państwa ma obo-
wiązek dofinansować w 10% każdy 
wniosek. Dofinansowanie otrzymują 

jedynie gminy do 20 tys. mieszkań-
ców. 

Odrzucone wnioski 

Wpłynęły dwa wnioski o zmiany 
w budżecie. G. Brozdowski postulował 
zwiększenie dotacji dla Centrum
 Kultury i Sztuki ze 150 tys. zł do 200 
tys. zł, zmniejszając o 50 tys. zł nakła-
dy na promocję miasta. Stefan Żagiel 
zaproponował przesunięcie 100 tys. zł 
z 850 tys. zł przeznaczonych w budże-
cie na remonty TBS na potrzeby ZKM. 
W jego przekonaniu Zakład Komuni-
kacji Miejskiej potrzebuje dodatko-
wych pieniędzy na dopłatę do t.zw. 
wozokilometrów. — Dla ZKM pro-
ponujemy kwotę 1 969 tys. zł, to tylko 
o 3,05% więcej, niż przyznaliśmy 
temu zakładowi w roku ubiegłym. 
Radny przypomniał, że w ubiegłym 
roku Rada zmniejszyła dopłatę do
wozokilomentrów o 300 tys. zł. Jego 
zdaniem ZKM od dłuższego czasu jest 
w trudnej sytuacji finansowej, która 
będzie się pogłębiać. — Jednocześnie 
jest znaczny wzrost nakładów na 
remonty i obawiam się, że TBS tej 
kwoty nie będzie w stanie przero-
bić. Jeżeli potrzeby remontowe TBS 
w ciągu roku będą większe, to będzie-
my mogli przesunąć odpowiednią sumę 
— zgodził się radny.

Ryszard Sobotko nie podzielił zda-
nia przedmówcy. — Od lat występo-
wałem o zwiększenie środków nie na 
inwestycje, tylko na remonty, również 
kapitalne, na Blokach, najbardziej 
zaniedbanej dzielnicy Ciechanowa, 
gdzie większością budynków admi-
nistruje Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego i dopiero w tym roku 
zauważyłem zmianę na lepsze. Nawet 
te 850 tys. zł w budżecie na 2005 r. 
nie wystarczą. Poparł go Zdzisław 
Dąbrowski. — Tak się złożyło, że 
zarządzam nieruchomościami i wiem, 
co oznacza utrzymanie nieruchomo-
ści w stanie niepogorszonym. Jakie 
są zasoby komunalne każdy widzi. 
Asygnowane środki, wystarczą tylko 
na zarządzanie. Radny był przeciwny 
wnoszeniu poprawek. — Wchodzenie 
w szczegóły, chociaż świadczy o zaan-
gażowaniu radnych w sprawy miasta 
narusza konstrukcję tego budżetu, 
w tych warunkach optymalnego — prze-
strzegał radny.

Oba wnioski zostały odrzucone, 
a cały budżet zatwierdzony znaczną 
większością głosów. Po jego przyję-
ciu Waldemar Wardziński serdecznie 
podziękował radnym za umożliwienie 
wszystkim służbom Urzędu Miasta 
rozpoczęcia intensywnej pracy zaraz 
po Nowym  Roku. 

  Ewa Blankiewicz

W czasie przerwy trzeba ustalić kwestie prawne — prezydium RM konferuje z radcą prawnym 
Danielą Nastaszyc (w środku) 

Poszukiwani ławnicy
W związku z utworzeniem w grudniu  2004 r. Wydziału  Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych w Sądzie Okręgowym w Płocku Rada Miasta Ciechanów musi 
wyłonić 4 nowych ławników. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać terenowe 
organy administracji rządowej, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. 
Wśród danych kandydata powinny się znaleźć: imię i nazwisko, data urodzenia, 
miejsce zamieszkania oraz okres zamieszkiwania  i zatrudnienia na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów. Ławnikiem może zostać obywatel Polski, który korzysta 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończył 30 lat, ale nie przekroczył lat 
70  i jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od 
roku.  Kandydat powinien też być człowiekiem o nieskazitelnym charakterze, 
mieć znajomość spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób 
ubezpieczonych.

Nie każdy może kandydować na to stanowisko. Ławnikami nie mogą być: osoby 
zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz  w prokuraturze; osoby 
wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego; funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 
zajmujące  stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń; adwokaci 
i aplikanci adwokaccy;  radcy prawni i aplikanci radcowscy; duchowni; żołnierze 
w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Nie można 
też być ławnikiem  jednocześnie w więcej niż  jednym sądzie. 

Zaproponowana osoba powinna swoim podpisem potwierdzić zgodę na kandy-
dowanie i na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 Kandydatów na ławników należy zgłaszać do Biura Obsługi Rady Miasta 
Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Rynek 6, pok. 104 w terminie do 30 stycznia 2005 
roku.                                                                                                           red.

Pierwsza taka dotacja
— Po raz pierwszy odkąd pamiętam, nastąpił znaczny wzrost  udziału nakładów 

na kulturę w strukturze budżetu o 27%, a ich udział w strukturze całego budżetu 
wynosi 1,4%. Mówię o tych procentach nie bez kozery, ponieważ do niedawna 
mówiłem z tej mównicy, że udział tegoż działu  w strukturze budżetu był na pozio-
mie 0,5–0,6% — powiedział Stanisław Kęsik na XXV sesji Rady Miasta. — Ten 
budżet zyskuje ludzką twarz, dlatego, że jest to przełożenie pieniędzy na to, co 
dostaje mieszkaniec miasta w sferze duchowej. 

Radny, który od 4. lat pełni funkcję dyrektora CKiSz podkreślał, że kultura 
to dziedzina niezmierzalna i trudno w tej dziedzinie o szybkie rezultaty. Podał 
jednak dwa przykłady efektów zwiększenia nakładów na rozwój chóralistyki 
w Ciechanowie. Dzięki temu rozwinęły się chóry w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, parafialne, powstało Stowarzyszenie Chór Sine Nomine. Ten chór 
znakomicie promuje miasto. Ostatnio koncertował w Teatrze Wielkim w ramach 
V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego, gdzie wystąpił pod patronatem m.in. 
Prezydenta Miasta Ciechanów. 

E.B.
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Na co w 2004 roku wydały pieniądze Zarządy Osiedli?
W Ciechanowie funkcjonuje 12 

Osiedli. Każde z nich ma swój Zarząd 
i swoje potrzeby. Ich zadaniem jest 
reprezentowanie interesów mieszkań-
ców oraz realizowanie społecznie uży-
tecznych zadań. Osiedla są statutowy-
mi jednostkami pomocniczymi Gminy 
Miejskiej. Działalność Zarządów finan-
sowana jest z budżetu miasta. Za jej 
właściwy przebieg odpowiadają prze-
wodniczący. Ich praca, jak również 
praca całego zarządu, ma charakter 
społeczny. W 2004 roku każde osie-
dle otrzymało do swojej dyspozycji 
3 941 zł. Na co te pieniądze wykorzy-
stano? Zobaczmy.

Osiedle Nr 1 „Powstańców 
Wielkopolskich”

Fundusze Zarządu na 2004 r. 
w znacznej części zostały przezna-
czone na utrzymanie zieleni przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich. Za kwotę 
3 437 zł zakupiono kolejną partię drzew 
i krzewów ozdobnych, posadzono je 
oraz zainstalowano zabezpieczenia 
ochronne. Pozostałe wydatki zarzą-
du to zakup materiałów biurowych 
(127 zł) i 78 litrów benzyny bezołowio-
wej (293 zł).

Osiedle Nr 2 „Aleksandrówka II”
Zarząd skupił swoją działalność 

głównie na organizowaniu imprez 
osiedlowych. Przygotowanie zabawy 
noworocznej, karnawałowej i festynu 
osiedlowego „Żegnaj szkoło, witaj 
lato” kosztowało 3 171 zł. Na tę 
kwotę złożyły się takie atrakcje jak: 
wynajem bryczek i koni z „Panderozy” 
oraz zakup zabawek, ciasta, słodyczy, 
napoi. 400 zł zarząd wygospodaro-
wał na książki dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (Biblioteka Główna 
przy ul. Batalionów Chłopskich). 
85 zł przeznaczył na działalność własną 
— wymianę zamków meblowych, 
haków, uchwytów okiennych oraz 
zakup tuszu do drukarki. 

Osiedle Nr 3 „Aleksandrówka”
Zarząd podjął się zorganizowania 

kolacji wigilijnej dla około 70. osób 
z Domu Złotej Jesieni, co wyniosło 
2 141 zł. Dużym przedsięwzięciem
był również festyn osiedlowy „Zakoń-
czenie wakacji”. Słodycze dla dzieci, 
balony oraz występ zespołu tańca 
nowoczesnego „Funny” kosztowały 
1 418 zł. Za 220 zł zarząd kupił pucha-
ry, dyplomy i medale na halowy turniej 
piłki nożnej. Sfinansował też zakup 
piłki siatkowej dla powołanej przez 
siebie drużyny osiedlowej (nagroda 
za udział w Powiatowej Lidze Piłki 
Siatkowej). Pozostałe 258 zł przezna-
czył na swoje bieżące potrzeby (mate-
riały sanitarne i biurowe).

Osiedle Nr 4 „Śródmieście” 
W 2004 roku Zarząd zmienił siedzibę. 

Wyposażenie nowego lokalu w biurko 
i szafę oraz zakup materiałów biuro-
wych kosztowało 874 zł. Pozostałe pie-
niądze — 3 000 zł — zostały przeznaczo-
ne na zajęcia sprawnościowe, odbywa-
jące się na krytej pływalni. Skorzystały 
z nich  dzieci z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej.

Osiedle Nr 5 „Płońska”
Największym wydatkiem Zarządu 

był wynajem sceny plenerowej 
na festyn z okazji Dnia Dziecka 
— 1 300 zł. Ufundowanie nagród 
w konkursach o ruchu drogowym, 
organizowanych przy współudziale 
Komendy Powiatowej Policji, wynio-
sło 1 149 zł. Za te pieniędze zostały 
kupione piłki, stroje piłkarskie, rękawi-
ce i ochraniacze. Zarząd wygospodaro-

wał 802 zł na książki, które przekazał 
Miejskiej Bibliotece Publicznej (Filia 
Nr 3 przy ul Reutta 13). 536 zł prze-
znaczył na zabawę choinkową, a 168 zł 
na nasadzenia krzewów na osiedlu.

Osiedle Nr 6 „Słoneczne”
Za 1 424 zł Zarząd kupił słodycze, 

napoje i ozdoby świąteczne na zabawę 
choinkową dla dzieci. Dofinansowanie 
letnich zabaw (w tym Dnia Dziecka) 
kosztowało 1 122 zł. Rozbudowa 
boisk osiedlowych i doposażenie ich 
w urządzenia sportowe stanowiły 
wydatek rzędu 816 zł. 349 zł pochłonę-
ło zatankowanie 93. litrów benzyny. Za 
36 zł zarząd kupił ciastka i napoje na 
spotkanie dzieci z osiedla z Prezydentem 
Miasta. 89 zł na 30 litrów oleju napę-
dowego to środki, które wpłynęły 
w formie darowizny.

Osiedle Nr 7 „Przemysłowe”
Ze swoich funduszy Zarząd ufun-

dował słodycze na Dzień Dziecka 
w Przedszkolu Nr 8 (1 479 zł) oraz 
paczki świąteczne dla dzieci z rodzin 
będących w trudnej sytuacji material-
nej, mieszkających na terenie osiedla 
(569 zł). Pozostałe środki przezna-
czył na działalność własną: artykuły 
spożywcze na spotkania służbowe 
(153 zł), telefony służbowe (550 zł) 
i 239 litrów benzyny na załatwianie 
spraw służbowych (916 zł).

Osiedle Nr 8 „Kwiatowe”
W 2004 r. Zarząd swoje wysiłki 

skierował na porządkowanie boiska 
osiedlowego. Wyrównanie terenu, wy-
wóz śmieci, malowanie bramek były 
wydatkiem rzędu 596 zł. Dodatkowe 
środki — 1 500 zł — Zarząd pozyskał 
(na skutek uchwały Rady Miasta) na 
częściowe ogrodzenie boiska. 1 481 zł 
przeznaczył na przygotowanie festynu 
osiedlowego z okazji Dnia Dziecka. 
Z myślą o słodyczach i zabawkach dla 
260. dzieci Zarząd wystarał się o dota-
cję w wysokości 1 269 zł. Kolejnym 
wydatkiem były paczki świąteczne 
dla dzieci z biednych rodzin oraz dla 
dorosłych, niepełnosprawnych osób. 
Na prezenty wydano 1 399 zł. To, 
co zostało z funduszy budżetowych 
— 442 zł — Zarząd przeznaczył na 
własne potrzeby. Kupił materiały 
biurowe (79 zł), kawę, herbatę, soki, 
ciastka (162 zł) oraz 50 litrów paliwa 
(200 zł).

Osiedle Nr 9 „Bloki”
1 000 zł Zarząd przekazał w 

postaci bonów towarowych dzie-
ciom z najbiedniejszych rodzin. 1 

615 zł wydał na książki i materiały 
plastyczne dla Powiatowej Biblioteki 
Publicznej (Odział dla Dzieci przy ul. 
Okrzei). 938 zł wyniosły darowizny 
na rzecz Stowarzyszenia „Pomocna 

Dłoń” i Ośrodka 
Wsparcia dla osób 
z zaburzeniami 
p s y c h i c z n y m i . 
Zakupione mate-
riały rehabilitacyj-
no-terapeutyczne 
wzbogaciły zaję-
cia prowadzone 
z podopiecznymi. 
Kolejny wydatek 
zarządu to zakup 
obuwia sportowe-
go dla Gimnazjum 
Nr 3 za kwotę 
1 007 zł.  

Osiedle Nr 10 
„Kargoszyn”
Swoje środki 

Zarząd przezna-
czył na obiady 
dla siedmiorga 
dzieci z SP Nr 5,
p o c h o d z ą c y c h 
z najuboższych 
rodzin (1 512 zł), 
zakup książek dla 

Miejskiej Biblioteki Publicznej (Filia 
Nr 1 przy ul. Kicińskiego) — 600 zł oraz 
na prace porządkowe placu przy oczku 
wodnym w pobliżu osiedla „Wiosenna” 
(1 762 zł). 

Osiedle Nr 11 „Podzamcze”
200 zł Zarząd przeznaczył na za-

kup książek dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (Filia Nr 1 przy ul. Kiciń-
skiego). Głównym zadaniem i obcią-
żeniem finansowym było zorga-
nizowanie choinki dla 140 dzieci 
w wieku do 12 lat. Za 3 741 zł kupio-
no paczki, poczęstunek i opłacono 
orkiestrę. Salę bezpłatnie udostępnił 
sponsor.

Osiedle Nr 12 „Zachód”
W 2004 r. Zarząd kupił 15 paczek 

żywnościowych za kwotę 600 zł 
dla dzieci z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej. Odnowił 
osiedlowy plac zabaw, ścieżkę zdrowia 
oraz metalowe urządzenia znajdujące 
się na terenie SP Nr 7 i Gimnazjum 
Nr 4. Prace związane z malowaniem 
i naprawą wyniosły 1 641 zł. Innym 
dużym wydatkiem osiedla była współ-
organizacja obchodów Dnia Patrona 
SP Nr 7. Na ciasta, napoje, pieczywo, 
owoce i inne artykuły spożywcze 
Zarząd wydał 604 zł. Kolejne 573 zł 
przeznaczył na zakup strojów spor-
towych oraz piłek dla Gimnazjum 
Nr 4. Listę wydatków zamykają 
maskotki i dyplomy na Dzień Dziecka 
(493 zł) oraz podręczniki dla dzieci 
(113 zł). 

Tak, jak w latach ubiegłych Zarządy 
Osiedli były wrażliwe na rożne proble-
my i sugestie swoich mieszkańców. 
Środki budżetowe, którymi dyspono-
wały, zostały przez nie zagospodaro-
wane mniej lub bardziej zasadnie. 

 
                 Katarzyna Dąbrowska
                  na podst. materiałów
      dostarczonych przez przew. osiedli

Zarząd osiedla Nr 3 „Aleksandrówka” powołał osiedlową drużynę 
piłki siatkowej. Zespół został mistrzem Ciechanowskiej Amatorskiej 
Ligi Siatkówki w sezonie 2003/2004. Od lewej stoją: Krzysztof 
Fałdowski, Wojciech Jagodziński, Tadeusz Rybka, Marian Wiśniewski. 
Siedzą: Marian Sprusiński i Jacek Pyszniewski

Tegorocznym laureatem nagrody
im. Franciszka Rajkowskiego, przy-
znawanej przez Towarzystwo Miłoś-
ników Ziemi Ciechanowskiej, został 
Kazimierz Bobiński. Zasłużony dla 
miasta rzemieślnik urodził się w 1931 
roku we wsi Szlasy Umiemy w gminie 
Krasne.

Ukończył Zasadniczą Szkolę Za-
wodową ze specjalnością murarza. 
W 1964 roku otrzymał tytuł mistrzow-
ski, założył własną firmę budowlaną, 

w której szkolił uczniów i zatrudniał 
czeladników. Brał udział w życiu 
samorządu cechowego — przez kilka 
kadencji wybierany był do władz Cechu 
Rzemiosł Różnych w Ciechanowie, był 
członkiem Rady Izby Rzemieślniczej 
w Warszawie. Prowadził Klub Po-
stępu Technicznego Budowlanych 

i kursy doskonalenia zawodowego. 
Angażował się przy budowie Domu 
Rzemiosła, szpitala, pawilonu Klubu 
Sportowego „Jurand”, SP Nr 2 i SP 
Nr 6 (obecnie budynki Gimnazjum 
Nr 2 i Nr 3), budował estradę w parku 
im. Marii Konopnickiej, wykony-
wał elewacje Ratusza i wiele innych 
obiektów w mieście. W 1996 roku 
z powodu choroby przeszedł na emery-
turę. Zaczął pisać książki („Wędrówka 
przez XX wiek”) i rzeźbić. Stworzone 

przez niego minia-
tury wzbudziły duże 
zainteresowanie. Ek-
sponaty, przedstawia-
jące dawne rzemiosło 
wsi mazowieckiej, 
prezentowane były 
w okolicznych mu-
zeach i domach kul-
tury. W 2000 roku 
zostały przekazane 
Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej i stały 
się ekspozycja stałą.   

Za długoletnią pra-
cę na rzecz kultury
i tradycji regionu
Kazimierz Bobiński 
został odznaczony
tytułem „Ciechano-
wianina Roku”. Cere-
monia wręczenia na-
grody odbyła się 

22 stycznia w Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej. Towarzyszyła jej od-
świętna atmosfera. W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych. Słowo o laureacie 
wygłosił Edward Lewandowski. 

     Katarzyna Dąbrowska

Kazimierz Bobiński 
                 Ciechanowianinem Roku

Laureat odbiera nagrodę z rąk prezesa TMZC E. SadowskiegoLaureat odbiera nagrodę z rąk prezesa TMZC E. Sadowskiego



Głosy w dyskusji o przyszłości Zamku Książąt Mazowieckich

Co dalej z Zamkiem?

XXV sesja Rady Miasta

Ważą się losy zespołu szkół i PWSZ

gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów9

Pod obrady Rady Miasta wróciła
sprawa utworzenia zespołu szkół, 
w skład którego weszłyby razem 
Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum 
Nr 2. Rok temu po zasięgnięciu opinii 
Rad Rodziców i Rad Pedagogicznych 
obu szkół zaniechano tego pomysłu. 

— Dziś coraz lepiej widać, że 
względy ekonomiczne i demograficzne 
przemawiają za utworzeniem zespołu
— powiedział na XXV sesji Rady 
Miasta zastępca prezydenta Eugeniusz 
Sadowski. Niewykorzystany obecnie 
budynek Gimnazjum Nr 2, którego 
część zajmuje już dziś Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa, zostałby 
przekazany tej uczelni. Procedura 
utworzenia zespołu jest następująca: 
przyjęcie przez radnych uchwały
o zamiarze stworzenia zespołu i wy-
stąpienie o akceptację do Kuratora 
Mazowieckiego oraz Rad Pedago-
gicznych obu szkół. Dopiero po jej 
uzyskaniu Rada Miasta może podjąć 
decyzję o utworzeniu zespołu szkół. 
— Mamy już pisemne zapewnienie 
kuratora Raczyńskiego, że popiera 
ten zamysł — zakomunikował E. Sa-
dowski.

— Oszczędności z tego tytułu będą 
symboliczne, jeśli nie iluzoryczne, 
a dzieci uczące się razem z nastolatka-
mi to zły pomysł. Zaraz pojawią się tam 
alkohol i narkotyki. PWSZ może funk-
cjonować tak jak do tej pory, razem 
z Gimnazjum Nr 2, potrzebuje przecież 
sal głównie w weekendy, dla zaocznych 
studentów — zdeklarowanym przeciw-
nikiem przekazania PWSZ budynku 
przy ul. Wojska Polskiego okazał się 
Grzegorz Brozdowski, który ostatecz-
nie wolałby formę użyczenia. — Po tej 
uczelni za kilka lat może nie być śladu, 
a obciążony hipoteką budynek nie 
będzie własnością ani miasta, ani nawet 
tej PWSZ, której państwo chcecie przy-
chylić nieba. — Czy podobnie będzie 
potraktowana Szkoła Podstawowa 
Nr 7 i Gimnazjum Nr 4, które funk-
cjonują w jednym budynku? — pytał 
Marcin Stryczyński. Radny był zdania, 
że dyskusja nad tego typu dokumen-
tem powinna być poprzedzona debatą 
nad całą oświatą w mieście (łącznie 
z uwarunkowaniami demograficzny-
mi), a rezerw dla PWSZ poszukiwałby 
wśród siedzib szkół średnich — to, 
jak wyraził się radny, „kamyczek do 
ogródka władz powiatu”.

Janusz Czaplicki zaznaczył, że 
nie wie co jest lepsze: powołanie 
zespołu, czy dwie szkoły w obiekcie 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich, 
ale nie zgodził się z przedmówcami. 
— Kształcenie nie kończy się na szkole 
podstawowej. Naszym obowiązkiem jest 
przygotowanie gruntu do kształcenia 
na poziomie wyższej szkoły zawodowej, 
bezpłatnej, w przeciwieństwie do WSH. bezpłatnej, w przeciwieństwie do WSH. bezpłatnej, w przeciwieństwie do WSH
Przewodniczący przypomniał, jak 
krótkowzroczne podejście pogrzebało 
szansę Ciechanowa na zlokalizowanie 
tu Wyższej Szkoły Humanistyczno-
Rolniczej, która w końcu powstała 
w Siedlcach i dziś jest to już Uniwer-
sytet Podlaski. 

Za pomocą dla PWSZ opowie-
działa się też Agnieszka Bukowska.  
Przypominała, że WSH też zawsze 
otrzymywała wsparcie samorządu, 
mimo że jest uczelnia prywatna. 
— Szkoda, że samorząd powiato-
wy nie zaproponował stosowne-
go obiektu — ubolewała radna. 
Zaproponowała, żeby zmiany ogra-
niczyć do przeniesienia Gimnazjum 
Nr 2 do budynku przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Adam Stępkowski 
z kolei opowiedział się za zespołem. 
— Umocowania  prawne reformowa-

nia systemu edukacji powstają w  wiel-
kim trudzie i jest oczywiste, że ciągle 
muszą być korygowane. Utworzenie 
zespołu jest logiczne. SP Nr 3 ma 
duży budynek, który przy obecnym niżu 
demograficznym stwarza możliwość 
rozwoju dwóch placówek. 

Dariusz Szczygielski uważa, że 
dwóch zarządców jednego obiektu 
może rodzić niepotrzebne komplikacje. 
W zespole szkoły zachowają autono-
mię, o sprawach merytorycznych będą 
decydować dwie Rady Pedagogiczne. 
— Skoro kierujemy się takimi czynnika-
mi, jak czynnik ekonomiczny, demogra-
ficzny i ten najważniejszy, czyli zdrowy 
rozsądek, zachowajmy konsekwencję 
przy rozwiązywaniu problemów oświa-
towych miasta. Jeśli stworzymy zespół 
na ul. Powstańców Wielkopolskich to 
i na ul. Czarnieckiego — podsumował 
radny. Mówiąc o znaczeniu PWSZ 
dla Ciechanowa zaakcentował, że 
patronat Politechniki Warszawskiej 
nad tą szkołą stanowi gwarancję 
solidnego wykształcenia i jest szansą 
dla młodzieży z niezamożnych rodzin. 
— Zaangażowanie powiatu w pomoc 
dla uczelni powinno być większe, bo 
logika wskazuje, że skoro ma 4 zespoły 
szkół, a ilość oddziałów zmniejszyła 
się o 1⁄4, to jeden z tych obiektów mógł-
by być przekazany PWSZ — dodał by być przekazany PWSZ — dodał by być przekazany PWSZ
Dariusz Szczygielski. 

Zgodził się z nim Stanisław Kurek. 
— To powiat powinien bardziej pomóc 
tej uczelni. Przekazali warsztaty, ale 
to jest stanowczo za mało. Był jednak 
odmiennego zdania co do utworzenia 
zespołu szkół. — Nie może być tak, 
żebyśmy łączyli młodzież z dziećmi 
— podkreślał.

Stefan Żagiel postawił sprawę 
— podkreślał.

Stefan Żagiel postawił sprawę 
— podkreślał.

wprost. — Chcemy mieć tę PWSZ czy 
nie? Jeżeli tak, to musimy tę uchwałę 
podjąć. Jako miasto zobowiązaliśmy 
się kiedyś do zapewnienia szkole bazy 
lokalowej. Nie ma co oglądać się na 
powiat, chociaż dla uczelni najlepszy 
byłby obiekt Zespołu Szkół Nr 1 przy 
ul. Powstańców Warszawskich. Byłoby 
to najbardziej racjonalne, ale skoro 
powiat nie chce, obowiązek ciąży na 
nas. Radny podkreślił, że PWSZ to 
poważny pracodawca, a Uniwersytet 
Podlaski (dawniej WSP), z którego 
kiedyś Ciechanów zrezygnował, dziś 
zatrudnia około 5 tys. ludzi.  — Jest 
największym pracodawcą  w Siedlcach, 
a Siedlce z takiego zapyziałego miasta 
jakim był Ciechanów w tamtych latach, 
stał się dzisiaj miastem 80-tysięcznym 
— argumentował radny. Przyznał, że 
w szkole przy ul. Powstańców Wlkp. 
będzie ciasno. — Ale nie szermujmy 
jakimiś wymysłami, że jak się połączy 
szkoły to będą narkotyki. Ludzie, narko-
tyki będą dlatego, że połączymy szkoły! 
– ironizował radny. — Póki co to rok 
przegadaliśmy i PWSZ rozwijała się 
w Mławie, a nie w Ciechanowie. Na 
razie uciekła nam pedagogika i rol-
nictwo i tylko determinacji kierownic-
twa tej szkoły zawdzięczamy, że ono 
chce się tu plątać po Ciechanowie po 
barakach, po przedszkolach, po maga-
zynach, Ja też jak radny Brozdowski 
martwię się o budynek przy ul. Wojska 
Polskiego, niemniej przekazywaliśmy 
kiedyś grunty WSH koło kanałów 
i takich zastrzeżeń nie robiliśmy
— przypomniał S. Żagiel.
i takich zastrzeżeń nie robiliśmy
— przypomniał S. Żagiel.
i takich zastrzeżeń nie robiliśmy

W imiennym głosowaniu 17. rad-
nych poparło zamiar utworzenia zespo-
łu szkół, 3. się wstrzymało, przeciw był 
tylko G. Brozdowski.

Ewa Blankiewicz

Sprawy Ciechanowa, stanowiącego 
wraz z Pułtuskiem siedzibę naszej 
uczelni, bardzo żywo mnie obchodzą, 
toteż wdzięczny jestem za udziele-
nie mi głosu w sprawie Zamku. To 
najciekawszy zabytek Ciechanowa 
i na pewno trzeba odnosić się doń tro-
skliwie, dobrze przemyślawszy każde 
posunięcie.

Zamek ciechanowski należy do 
najokazalszych i najciekawszych śre-
dniowiecznych fortec na Mazowszu. 
Powstał jako obronna rezydencja 
książęca, w czasach, gdy dopiero co 
pojawiła się artyleria. Jego architekturę pojawiła się artyleria. Jego architekturę 
— dwie potężne wieże, niemal baste-— dwie potężne wieże, niemal baste-
je, dostosowano wyraźnie do obrony je, dostosowano wyraźnie do obrony 
przed ogniem z ciężkiej broni palnej. przed ogniem z ciężkiej broni palnej. 
Jest to przypadek rzadki na ziemiach 
polskich i z tego choćby względu polskich i z tego choćby względu 
ciechanowskie zamczysko budzi wiel-
kie zainteresowanie. Innym walorem 
Zamku jest jego autentyczne, w grun-
cie rzeczy też zabytkowe otoczenie, 
nieźle zachowane, jak na warunki 
miejskie. Mimo że budowla stoi tuż 
obok rynku lokacyjnego, nadal otacza 
ją podmokła łąka, dawne rozlewisko ją podmokła łąka, dawne rozlewisko 
Łydyni. Podobne lokalizacje są dziś 
przeważnie mało czytelne ze względu przeważnie mało czytelne ze względu 
na późniejsze melioracje i zabudowę. 
Tymczasem ciechanowska jest wręcz 
szokująca: potężne mury wyrastają 
jak za Piastów na niskiej, wyraźnie jak za Piastów na niskiej, wyraźnie 
zalewowej łące!

Dziś Zamek jest ruiną, ale jak na 
polski, osobliwie mazowiecki zamek, polski, osobliwie mazowiecki zamek, 
bardzo okazałą, z zachowanym obrę-bardzo okazałą, z zachowanym obrę-
bem wysokich murów i z owymi bem wysokich murów i z owymi 
dwiema wieżami. I niech tak już pozo-
stanie. Zostawmy odbudowę zamków 

Liczba dzieci w gimnazjach i szkołach podstawowych co roku zmniejsza się. 
W perspektywie 5. najbliższych lat w podstawówkach będzie się uczyć 2 716 
dzieci, o 724 mniej niż w roku 2004. Według symulacji, w tym samym czasie 
ubędzie też 595. gimnazjalistów. Za 10 lat będzie ich już o 897 mniej.

W Szkole Podstawowej Nr 3 (według stanu na 30 września 2004) uczy się  
1018 dzieci. Liczba oddziałów – 39, liczba etatów pedagogicznych — 78. Do 
Gimnazjum Nr 2 (stan na 30 września 2004) uczęszcza 303. dzieci (w tym 230 
z Ciechanowa). Liczba oddziałów — 12, liczba etatów pedagogicznych — 26. 
Łączna liczba oddziałów SP Nr 3 i G2 — 51.

12 stycznia odbyły się posiedzenia Rad Pedagogicznych Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 w sprawie zaopiniowania aktu zało-
życielskiego Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. W SP Nr 3 w glosowaniu 
udział wzięło 66 osób. 60 opowiedziało się za utworzeniem Zespołu Szkół, 
1 przeciw, 5 osób wstrzymało się od głosu. W Gimnazjum Nr 2 głosowało 
19 osób: 15 za, 2 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

(od fundamentów, jak gdzieniegdzie 
uczyniono) tym miastom, w których 
doszło do całkowitego zniszczenia 
zabytku. Zamek ciechanowski powi-
nien pozostać tak zwaną trwałą ruiną. 
Ruiną, ale za to niemal co do jednej 
cegły, autentycznym, średniowiecznym 
zamkiem!

Dla zabezpieczenia murów zamko-
wych zrobiono już wiele (nie wiem, czy 
nie nazbyt wiele). Teraz należałoby się 
skupić na ochronie okołozamkowego 
krajobrazu. Budowla musi być wyeks-
ponowana, wyraźnie odseparowana od 
zwartej, broń Boże wysokiej zabudo-zwartej, broń Boże wysokiej zabudo-
wy miejskiej. Musi mieć odpowiednie, wy miejskiej. Musi mieć odpowiednie, 
w miarę odległe, najlepiej zielone tło. w miarę odległe, najlepiej zielone tło. 
Jeśli coś budować w bliskości Zamku, Jeśli coś budować w bliskości Zamku, 
to tylko coś niskiego, lekkiego, rusty-to tylko coś niskiego, lekkiego, rusty-
kalnego — z drewnianymi ścianami, kalnego — z drewnianymi ścianami, 
strzechami, co najwyżej gontami.

Za rogatkami Ciechanowa leży Opi-Za rogatkami Ciechanowa leży Opi-
nogóra, słusznie pretendująca do roli nogóra, słusznie pretendująca do roli 
sanktuarium romantyzmu. Romantyzm sanktuarium romantyzmu. Romantyzm 
to gotyk: w Opinogórze mamy roman-to gotyk: w Opinogórze mamy roman-
tyczną baśń neogotycką z zameczkiem tyczną baśń neogotycką z zameczkiem 
w pięknym parku, w Ciechanowie w pięknym parku, w Ciechanowie 
średniowieczną rzeczywistość, budzą-średniowieczną rzeczywistość, budzą-
cą zwłaszcza w dzisiejszym stanie cą zwłaszcza w dzisiejszym stanie 
i respekt, i grozę, i melancholię. i respekt, i grozę, i melancholię. 
W sumie obydwa zespoły znakomicie W sumie obydwa zespoły znakomicie 
się uzupełniają. Z dodatkiem trzeciego, się uzupełniają. Z dodatkiem trzeciego, 
najstarszego ciechanowskiego zespołu najstarszego ciechanowskiego zespołu 
— grodziska, fary i poaugustiańskie-— grodziska, fary i poaugustiańskie-
go klasztoru — stanowią znakomitą go klasztoru — stanowią znakomitą 
średniowieczną, gotycką, romantyczną średniowieczną, gotycką, romantyczną 
całość, dając Ciechanowowi poczesne całość, dając Ciechanowowi poczesne 
miejsce na mapie naszej kultury naro-miejsce na mapie naszej kultury naro-
dowej.dowej.

prof. dr hab. Adam Koseski
           rektor WSH

Od lewej: D. Mosakowski — dyr SP Nr 3, C. Chodkowski — dyr ZOSiP-u i prezydent 
W. Wardziński
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Poznaj swojego strażnika

Ciechanów pod znakiem serca

Krystian Urbański — jest komendantem 
Straży Miejskiej od początku powstania tej jed-
nostki służb miejskich, czyli od 1 sierpnia 1991 r.
Wcześniej pracował w Policji. Ma 58 lat, żonę 
i trójkę dorosłych dzieci. Na pierwszym miejscu 
wśród ulubionych zajęć wymienia uprawianie
działki na ciechanowskim Śmiecinie. Pasji ogrod-
nictwa oddaje się od 32 lat. Poza tym intere-
suje się piłką nożną światowego formatu
— nie przepuści żadnej telewizyjnej transmisji 
pucharowych rozgrywek.

red.

Rozśpiewana „Fermata”
„Fermata” działa od 2001 r. przy 

Gimnazjum Nr 1. Jej opiekunem jest 
Małgorzata Nowicka — nauczycielka 
muzyki. W repertuarze zespołu znaj-
dują się piosenki współczesne, tury-
styczne, patriotyczne, regionalne. Od 
2003 r. śpiewają w nim: Joanna Piecha, 
Magda Nowicka, Natalia Sady i Anna 
Chuchulska. Skład grupy co trzy lata 
ulega zmianie, ponieważ uczennice 
odchodzą do szkół ponadgimnazjal-
nych. Sytuacja ta nie przeszkadza 
w osiąganiu  sukcesów. Od kilku lat 
zespół regularnie zajmuje I miejsce 
w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej, organizowanym przez 
Centrum Kultury i Sztuki. Występuje 
również z powodzeniem w konkur-
sach w innych miastach, np. w XIV 
Siedleckim Finale „Piosenki o zdro-
wiu” (2004 r.). W październiku ubie-
głego roku „Fermata” reprezentowała 
Ciechanów w konkursie organizowa-

W niedzielę 9. stycznia po raz 13 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy Jurka Owsiaka. Na ulicach 
Ciechanowa kwestowało trzystu wolon-
tariuszy, którzy ofiarnie, nie bacząc na 
złą pogodę, poświęcili się szlachetnemu 
celowi zbierania datków na zakup spe-
cjalistycznych urządzeń niezbędnych 
w leczeniu schorzeń u noworodków. 
Pierwsze atrakcje związane z finałem 
Orkiestry zaczęły się już w piątek. 
Tego dnia w hali sportowej przy ulicy 
Kraszewskiego zorganizowano dysko-
tekę prowadzoną przez ciechanowskich 
DJ-ów, z której dochód w całości prze-

kazano na konto Orkiestry. Miłośnicy 
tanecznych rytmów nie zawiedli — „na 
dobry początek” zebrano ok. 1800 zł.

W sobotę w Kawiarni Artystycznej 
Centrum Kultury i Sztuki odbyła się 
licytacja fantów zorganizowana przede 
wszystkim z myślą o ciechanowskich 
VIP-ach. Największym powodzeniem 
cieszył się tomik „Wierszy wybranych” 
Wisławy Szymborskiej z dedykacją 
autorki i autografem Owsiaka, który 
ostatecznie sprzedano za 2100 zł! Ci, 
którym nie udało się zakupić poezji 
naszej noblistki, mogli stać się wła-
ścicielami prac plastycznych dzieci lub 
ręcznie robionej biżuterii. Kameralną 
atmosferę panującą w kawiarni wspa-
niale podkreślała piękna, poetycka 
muzyka. Tego wieczoru zagrał Wojtek 
Gęsicki oraz przybyły ze Szczytna 
bard Jarosław Chojnacki, który wystą-
pił w duecie z Alicją Osiecką. Sobotni 
wieczór uświetnił swą obecnością 
wybitny językoznawca, ciechanowia-
nin prof. Jerzy Bralczyk. Tego dnia 
zebrano łącznie 10 200 zł. Licytację 
kontynuowano następnego dnia przed 
kamerą lokalnej TV5. Swoje zdjęcie 
z J. Owsiakiem nabył prezydent W. 
Wardziński, orkiestrowe gadżety kupili 
też m.in. zastępcy prezydenta, starosta 
i wójt gminy Ciechanów.

Dzień finału, niedziela, zaczął 
się od pasma niepowodzeń, którym 
winna była fatalna pogoda. Silny wiatr 
zerwał dach nad sceną na zamkowym 
dziedzińcu. Organizatorzy zostali zmu-
szeni do przeniesienia finału Orkiestry 
z Zamku do hali sportowej przy ul. 
Kraszewskiego. Niespodziewana zmia-

na planów zmyliła wielu mieszkańców 
miasta, którzy dopiero wieczorem 
zaczęli schodzić się na zabawę. 

Od samego rana na ulice wyszło ok. 
300 kwestujących, łatwych do rozpo-
znania dzięki kolorowym puszkom 
i plakietkom. Ciechanowianie byli 
hojni, szkoda, że pogoda wystraszyła 
ludzi i przechodniów było tak niewielu. 
Atmosferę zabawy wnieśli (a właści-
wie wwieźli) motocykliści, paradujący 
głównymi ulicami miasta ze specjalnie 
na tę okazję wykonanym wielkim ser-
cem — logo Orkiestry. Duże podzię-
kowania należą się  ciechanowskiemu 

ZKM. Na trasie linii 
„0” kursował darmo-
wy autobus dowo-
żący chętnych na 
imprezę w hali spor-
towej. Wolontariusze 
też podróżowali za
darmo. W hali kwe-
stowały „anioły” 
— wolontariusze 
z anielskimi skrzy-
dłami na plecach. 
Żołnierze przygoto-
wali dla przybyłych 
specjalną grochówkę. 
Można było kupić los 
na loterii fantowej, 
zorganizowanej w 
Ciechanowie z tej
okazji pierwszy raz.
Na scenie najpierw 

zaprezentowały swe umiejętności
dzieci z zespołów tanecznych „Mada
Dance” i „Funny”. Następnie przy-
szedł czas na koncerty, zorganizo-
wane przez niezastąpionego Stani-
sława Antośkiewicza. Na scenie
grały miejscowe zespoły, m.in. „De-
mobil Blues”, grające cięższą muzykę 
„Garage Raiders”, „Vermon”. Z Lublina 
przyjechał rockowy zespół „Naczynia”, 
z Warszawy „Kochankowie Gwiezd-
nych Przestrzeni”. W przerwach mię-
dzy występami  odbywały się licyta-
cje różnych gadżetów, np. poduszki 
z wyhaftowanym logo Orkiestry i de-
biutancka płyta zespołu „Demobil 
Blues”.

 Tak jak w całej Polsce, rów-
nież w Ciechanowie o godzinie 20.00
w niebo wystrzeliły sztuczne ognie, 
czyli „Światełko do Nieba”. Urząd 
Miasta zapłacił za nie 2 tys. zł.

Gdyby nie pogoda, więcej ludzi 
wybrałoby się na niedzielny spacer 
i wynik zbiórki byłby lepszy. Szkoda 
też, że na występy w hali sportowej 
przyszli tylko ci nieliczni, których nie 
odstraszyła nieprzyjemna aura. Rzadko 
spotykało się całe rodziny, choć impre-
za pomyślana była jako rodzinna; na 
sali bawiła się prawie wyłącznie mło-
dzież. Wynik ciechanowskiej kwesty 
można uznać za sukces. Udało się 
zebrać ponad 52 tys. złotych (w całym 
powiecie ponad 56 tys.). Nie zawiedli 
młodzi wolontariusze, którzy tego dnia 
mieli doskonałą okazję wykazać się 
bezinteresownością i zapałem. 

           Marek Czowgan

Europejskie jasełka 
Szkoła Podstawowa Nr 3 we wrze-

śniu 2003 roku otrzymała certyfikat 
„Szkoły z klasą”. Jak na to zaszczytne 
miano przystało, placówka stara się 
propagować idee tolerancji i otwartości 

na inne kultury, zwyczaje i obrzędy. 
Już po raz drugi w szkole wystawio-
no „Europejskie jasełka”. 21 grudnia 
uczniowie klas piątych, pod kierun-
kiem nauczycieli języków obcych, 
zorganizowali uroczystość szkolną 
pod tytułem „Tradycje świąt Bożego 

Narodzenia w Europie”. W programie 
znalazły się przedstawienia jasełkowe 
i kolędy śpiewane po polsku, nie-
miecku, angielsku i rosyjsku. W ten
sposób mali artyści przekazali swym

kolegom wiedzę o tra-
dycjach i zwycza-
jach adwentowych, 
bożonarodzeniowych 
i noworocznych prak-
tykowanych u naszych 
europejskich sąsiadów. 
Po spektaklu uczniowie 
innych klas mogli obej-
rzeć prace plastyczne, 
m.in. charakterystyczne 
dla kultury niemieckiej 
kalendarze i wieńce 
adwentowe, świąteczne 
i noworoczne karty. 
Mieli też okazję spró-
bować świątecznych 
ciasteczek, wypieka-
nych według angiel-

skiej receptury.
Nauczyciele języków obcych SP 

Nr 3 spodziewają się, że ich pomysł 
podejmą inne szkoły. Chętnie się udo-
stępnią scenariusze jasełek wszystkim 
zainteresowanym.

Krystyna Polens

nym przez Białołęcki Ośrodek Kultury 
w Warszawie. Dziewczęta wyśpiewały 
wyróżnienie w kategorii 13–15 lat za 
wykonanie piosenek „Nie płacz Ewka” 
i „Małgośka”. 6 grudnia zespół wziął 
udział w VI Regionalnym Przeglądzie 
Piosenki Turystycznej. Zajął I miejsce 
w kategorii gimnazjów.

„Fermata” często występuje pod-
czas miejskich imprez okolicznościo-
wych. — Śpiewanie jest dla nas pasją, 
której poświęcamy każdą wolną chwilę 
— zgodnie przyznają dziewczęta 
z zespołu. Wielką nagrodą i wyróż-
nieniem był dla nich występ na Gali 
2003 i  festynach. — „Fermata” jest 
wizytówką naszej szkoły — twierdzi 
dyrektor Gimnazjum Jarosław Krauze. 
Za swoje osiągnięcia wokalne zespół 
otrzymał nagrodę z rąk prezydenta 
miasta Waldemara Wardzińskiego.

                    red.

Katarzyna i Wiesław Włodarscy 
oraz  Beata i Adam Ostaszowie prowa-
dzą w Ciechanowie wspólny interes. 
W pawilonie przy ul. 17. Stycznia 
otworzyli niedawno park rozrywki dla 
dzieci — Kinderland. Basen wypełnio-
ny gumowymi piłeczkami, dmuchany 
tor przeszkód, automaty do gier — to 
nie lada atrakcja dla każdego malu-
cha. Rodzice chętnie przyprowadzają 
tam swoje pociechy. I nie 
byłoby w tym nic szczegól-
nego, gdyby nie fakt, że wła-
ściciele Kinderladnu bez-
płatnie goszczą dzieci ze 
świetlicy socjoterapeutycz-
nej Szkoły Podstawowej 
Nr 5. Wychowawczynie 
z placówki: Elżbieta Woź-
niak, Izabela Szmit i Wiera
Pazyrowa co drugi ponie-
działek przyprowadzają
tam około 30. osobową
grupkę swoich podopiecz-
nych. Ich rodziców nie stać 
byłoby na zafundowanie 
dzieciom takiej atrakcji. 

 To inicjatywa godna 
pochwały zarówno dla właś-

cicieli parku rozrywki, jak i pedago-
gów ze świetlicy.  

Wychowawczynie znalazły sposób, 
by zorganizować dzieciakom trochę 
rozrywki i zabawy poza murami szko-
ły. Wystarczyło zapukać do odpowied-
nich drzwi. Cieszy również fakt, że 
rośnie liczba lokalnych przedsiębior-
ców chcących wspierać społeczne czy 
kulturalne przedsięwzięcia. D.Ż.

Za kupiony los na loterii fantowej można było stać się posiadaczem 
cennych nagród

Inicjatywa godna pochwały

Uśmiech na twarzy dziecka to najlepsza zapłata

Na szkolny występ dzieci same przygotowały kolorowe kostiumy 
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Hodowcy gołębi rasowych i drobiu ozdobnego

            
 

 

Gołąb domowy jest spokrew-
niony z dzikim gołębiem skalnym. 
Udomowienie tego gatunku nastąpiło 
prawdopodobnie ok. 4000 lat p.n.e. 
na Bliskim Wschodzie. Krzyżowanie  
ptaków doprowadziło do uzyskania 
około 300 różnych podgatunków i ras, 
różniących się między sobą wielkością, 

ubarwieniem, upierzeniem, rozmiara-
mi dzioba czy nóg. Najciekawszymi 
odmianami pod względem wyglądu 
są: turkoty, perukacze, mewki, pawi-
ki, kuraki, brodawczaki, garłacze. Na 
ich wdzięki szczególnie wrażliwi są 
hodowcy, których ambicją jest wyhodo-
wanie okazu, jak najbardziej zgodnego 
z idealnym wzorcem. Wymaga to dużej 
cierpliwości, troski i poświęcenia. 

Pasjonatów gołębi jest wielu, rów-
nież w naszym mieście. Najpierw sku-
piali się oni wokół Związku Hodowców 
Drobnego Inwentarza w Warszawie. 
Po podziale organizacji na hodow-
ców gołębi i hodowców pozostałych 
gatunków, zrzeszeni byli w Polskim 
Związku Hodowców Gołębi Rasowych 
i Drobiu Ozdobnego. W 1990 r.  poja-
wiły się zamysły by stworzyć oddział 

w Ciechanowie. Udało się to dopiero 
na początku 2002 r. W chwili rejestra-
cji Oddział zrzeszał 15. członków. Jego 
prezesem został Michał Rutkowski 
— emerytowany policjant. Dużym 
sukcesem nowo powstałego Oddziału 
było zorganizowanie w grudniu 2002 r. 
w Szkole Podstawowej Nr 3 wystawy 
około 400. gołębi. Ekspozycja postrze-
gana była jako jedna z najładniejszych 
w sezonie. Liczba hodowców ciecha-
nowskiego Oddziału rozrosła się wtedy 
do 30. osób. W styczniu i grudniu 
2004 r. w SP Nr 3 mogliśmy podziwiać 
kolejne dwie, jeszcze większe ptasie 
wystawy. Swoje okazy zaprezentowali 
na nich hodowcy nie tylko z Polski, ale 
także z Litwy i Niemiec. Wystawione 
na pokaz osobniki rożnych odmian 
i krzyżówek przyciągnęły kilka tysięcy 
zwiedzających. 

Aktualnie Oddział skupia ponad 
100. hodowców różnych profesji. Są 
wśród nich rolnicy, prawnicy, leka-
rze. To typowi hobbyści — pasjona-
ci, w dodatku nie tylko mężczyźni. 
Imponujące osiągnięcia mają kobiety. 
Katarzyna Malinowska, dzięki swo-
jemu okazowi, zajęła III miejsce na 
trzeciej wystawie regionalnej o puchar 
Andrzeja Malinowskiego. Jolanta 
Tartas-Rutkowska na Mistrzostwach 
Polski Gdańsk’ 2004 zdobyła champio-
nat w rasie śląski tarczowy i II miejsce 
w kategorii „kolekcje”. Oddział funk-
cjonuje coraz prężniej. Poza wystawa-
mi organizuje szkolenia. Nie doczekał 
się jeszcze siedziby. Spotkania odby-
wają się w prywatnych mieszkaniach, 
najczęściej u prezesa. 
    

              Katarzyna Dąbrowska

Jeden z championów

Kilka dni przed Bożym Narodzeniem 
do Ciechanowa dotarła kolejna par-
tia darów, przekazanych przez Stowa-
rzyszenie Miast Partnerskich z Halden-
sleben. Tym razem szefowa stowa-
rzyszenia — Barbel Ziese przywio-
zła ze sobą pościel, odzież, obuwie 

dziecięce, zabawki oraz paczki 
z żywnością i słodyczami. Dary zostały 
przekazane 22 grudnia podopiecznym 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Kontakty pomiędzy Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej a Stowarzy-
szeniem Miast Partnerskich są tym 
łatwiejsze, że Barbel Ziese zna język 

polski. Lubi nasz kraj, Ciechanów i chęt-
nie nam pomaga. Aby zmniejszyć 
koszty związane z transportem z odda-
lonego o 750 km Haldensleben dary 
przywożone są zwykle przez samochód 
MOPS. 

To jeszcze nie koniec pomocy przyja-
ciół z Niemiec. Szef Do-
mów Pomocy Społecznej 
z Haldensleben Detlef 
Schmahl przekaże 15 
specjalnych łóżek, prze-
znaczonych dla obłożnie 
chorych mieszkańców 
naszego miasta.  

Członkowie Stowa-
rzyszenia Miast Partner-
skich dużo pracy włożyli 
w segregację darów 
i przygotowanie ich do 
wysyłki. Od lat robią 
to z dużym zaangażo-
waniem i skutecznie 
organizują zbiórki. Dary 
przekazane przez miesz-
kańców Haldensleben 

są dobrej jakości i z pewnością przy-
dadzą się potrzebującym ciechano-
wianom. Reszta należeć już będzie 
do pracowników ciechanowskiego 
MOPS. To oni typują najbiedniejsze 
rodziny z naszego miasta i przekazu-
jąim dary. red.

 Świąteczne dary z Haldenleben 

Integracja w świątecznej oprawie
127 dzieci, drugie tyle rodziców, 

wolontariusze z Gimnazjum Nr 3 i klasy 
mi IV Liceum Ogólnokształcącego 
Zespołu Szkół Nr 1 oraz zaproszeni go-
ście, w tym zastępca prezydenta Ewa
Gładysz, bawili się na integracyjnej 

choince, zorganizowanej 8 stycznia
przez ciechanowski Oddział Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. Sala konfe-
rencyjna Starostwa dzięki świątecz-
nym dekoracjom zmieniła się nie do 
poznania. Zastawione ciastkami i na-
pojami stoły, dziesiątki balonów, barw-
na choinka. Dzieci, również te niepeł-
nosprawne,  bawiły się razem z doro-
słymi — taneczne korowody przy mu-
zyce z płyt i akordeonu (radny Ry-
szard Sobotko popisowo zagrał popu-
larne „Kaczuszki”), wzbudzające 
mnóstwo emocji konkursy, w któ-
rych podopieczni TPD wygrywali 
maskotki, książki, zabawki, szkolne 

przybory. Zabawa szybko rozkręciła 
się dzięki pomysłowemu Łukaszowi 
Chocholskiemu — okazało się, że tan-
cerz z LZA Ciechanów jest też dobrym 
wodzirejem. I wreszcie najważniejszy 
moment — na salę wkroczył Mikołaj 

z torbami pełnymi 
słodyczy. Czego 
w nich nie było ... 
Delicje, wafle, ba-
toniki, gumy do 
żucia, czekolady, 
biszkopty, pierniki, 
chałwa, ciastecz-
ka i rodzynki 
w czekoladzie, ana-
nasy i brzoskwi-
nie w puszce. 
A były też paczki 
bezglutenowe, nie
mniej bogate, dla 
dzieci, które muszą 
przestrzegać die-
ty (TPD ma wielu 
takich podopiecz-
nych). 138 paczek, 
każda o wadze 
4 kg i wartości 

45 zł to piękny prezent. Dzieci z TPD 
dostały go dzięki dotacji Zarządu 
Województwa Mazowieckiego na pro-
gram „Impreza integracyjna — spot-
kanie z Mikołajem dla dzieci niepeł-
nosprawnych i przewlekle chorych”. 
Prezes ciechanowskiego oddziału TPD,
niezmordowana Jadwiga Paprocka 
i jej współpracownice potrafią zdo-
być nie tylko środki na działalność 
Towarzystwa, ale  i miłość dzieci. To 
widoczna na każdym kroku wzajemna 
sympatia stworzyła w tej imprezie nie-
powtarzalną atmosferę.

  Ewa Blankiewicz

Turniej Wyzwolenia
15 stycznia w hali sportowej MKS 

Mazovia odbył się coroczny, już XVI
Turniej Wyzwolenia o Puchar Prezy-
denta Miasta Ciechanów w podno-
szeniu ciężarów. W zawodach uczest-
niczyło 66. zawodników i zawodni-
czek z 7. klubów naszego regionu: 
WLKS Siedlce, Start Maków, Legia 
Warszawa, Zapora Żychlin, Tarpan 
Mrocza, HKS Szopienice i Mazovia 
Ciechanów. Uczestnicy 
zawodów rywalizowali 
w 2-boju (rwanie i pod-
rzut) w kategoriach wie-
kowych: juniorzy do 
16 lat — rocznik
1989–90 i juniorzy do 
lat 18 rocznik 1987–88. 
Zawody ob-serwowali za-
proszeni goście, wśród  
nich zastępca prezydenta 
Eugeniusz Sadowski 
oraz olimpijczyk — sre-
brny medalista w podno-
szeniu ciężarów z Mek-
syku  Norbert Ozimek.

W kategorii męż-
czyzn rocznik 1989–90 
triumfował Michał Mar-
czak (Zapora Żychlin),
drugie miejsce zajął Grzegorz Pepłow-
ski (Start Maków) a na trzecim uplaso-
wał się reprezentant Mazovii Grzegorz 
Lubiński, uzyskując wynik w 2-boju 
— 172,5 kg.

Trzecie miejsce w roczniku 
1987–88 zajął również nasz reprezen-
tant  Michał Wawrzonkowski,  podno-
sząc łącznie 235 kg. Najlepszym w tej 
kategorii wiekowej okazał się Paweł 
Faraś (Legia Warszawa), uzyskując 
końcowy wynik 312,5 kg. Drugie 

miejsce zajął zawodnik klubu Tarpan 
Mrocza — Ariel Hennig — 267,5 kg.

Kategorię kobiet w obu rocznikach 
wiekowych zdominowały zawodniczki 
ciechanowskiego klubu Mazovia. Aż 
pięć z nich stanęło na podium meda-
listów. 

W roczniku 1989–90 drugie miejsce 
zajęła Ewelina Bryl z wynikiem 115 kg, 
przegrywając jedynie z zawodniczką 

WLKS Magdaleną Talarską. Na trze-
cim miejscu sklasyfikowano Katarzynę 
Brulewicz z wynikiem112,5 kg. 

W roczniku 1987–88 kobiet wszyst-
kie miejsca medalowe przypadły 
Mazovii Ciechanów. Wygrała Justyna 
Skrzecz — 142,5 kg, drugie miejsce 
Paula Długołęcka — 120 kg, trzecie 
Agnieszka Kaszuba — 115 kg. 

Nagrody w Turnieju na łączną kwotę 
3 tys. zł ufundował Urząd Miasta.

  Andrzej Szypulski

Od lewej: Ariel Hennig, Paweł Faraś i Michał Wawrzonkowski 
(rocznik 1987–88)

Dary otrzymali m.in. podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy

— Mamo pomóż, bo ciężkie... 

 



Cytat miesiąca

XXV sesja Rady Miasta, dyskusja nad budżetem przedłuża się. Radny Stefan 
Żagiel przemawia już dłuższą chwilę. Przewodniczący Janusz Czaplicki: 
— Panie radny, czy mógłbym prosić jednak do rzeczy. Stefan Żagiel: — Dobrze 
panie przewodniczący. Jestem strofowany, ponieważ jakoś tutaj mówię od rze-
czy... Janusz Czaplicki: — Broń Boże, nie tylko pan radny. 

W krainie uśmiechu 
2 stycznia w sali widowiskowej 

Centrum Kultury i Sztuki odbył się 
koncert noworoczny „W krainie 
uśmiechu”. Wszyscy, którzy skorzy-
stali z zaproszenia Prezydenta Miasta 
Ciechanów, spędzili przemiły wieczór 

z Salonową Orkiestrą J. Straussa pod 
dyrekcją artystyczną Piotra Skubisa. 
Wystąpili soliści: Małgorzata Długosz 
(sopran), Andrzej Kostrzewski (bary-
ton) i Jerzy Ostapiuk (bas). Z wielką 
przyjemnością wysłuchaliśmy słynnych 

arii i duetów z naj-
piękniejszych operetek 
i musicali. Koncert arty-
ści zakończyli wspól-
nym odśpiewaniem arii 
z  „Wesołej wdówki” 
— „usta milczą, dusza 
śpiewa, kocham cię”. 
Publiczność nuciła 
razem z nimi i nagro-
dziła wykonawców 
owacją na stojąco. Nie 
obyło się bez bisu. 
Miejmy nadzieję, że 
tak miłe wieczory 
z muzyką na stałe wpi-
szą się w życie kultural-
ne Ciechanowa.

  
J.T.Małgorzata Długosz i Andrzej Kostrzewski

Najciekawsze — zdaniem reży-
serów: Stanisława Kęsika i Łukasza 
Chocholskiego — propozycje estrado-
we ziemi ciechanowskiej oglądamy co 
roku na styczniowej Gali w Centrum 
Kultury i Sztuki.  Tym razem Centrum 
postawiło głównie na sprawdzonych 
wykonawców. Klub Dobrej Piosenki 
pod kierownictwem Waldemara Ko-
perkiewicza i jego gwiazdy: Anna 
Tańska i Ilona Rojewska, uczennice 
Szkoły Muzycznej, przyszłe pianistki: 
Anna Chmielińska, Elżbieta Bartczak 
i Wiktoria Bieńkowska, Zespół Tańca 
Nowoczesnego FUNNY Jolanty Szla-
gowskiej. Owację zgotowano naj-
młodszym tancerzom z FUNNY II, 
którzy rozbawili widzów w „Rogatym 
ranczu” w roli krówek i ich rudego 
pastuszka. Ciekawie wypadły też 
nastolatki w etiudzie „Pewnego wie-
czoru na pewnej prywatce”. Szerokie, 
na halkach, spódnice w groszki i tańce 
do piosenek Beatlesów przypomniały 
klimat lat 60. W Gali znaczące miej-
sce, zgodnie z tytułem „Ciechanów. 
Moje Mazowsze”, zajął folklor. LZA 
nie zawiódł — podobały się zarówno 
tańce (polonez, mazur) jak i ludowe 
przyśpiewki (suita polek łowickich).  
Na deser nienagannie zestrojone 
głosy SINE NOMINE pod dyrekcją 
Dominika Molewskiego (tym razem w 
pieśniach gospel: „Every time I fell the 
spirit” oraz „Babilon’s Falling Gospel”) 
oraz Wojtek Gęsicki w autorskich 
piosenkach z nowej płyty: „Spokój” 
i „Popieszczochaj mnie” (ta ostat-
nia do słów Marka Piotrowskiego). 
Widownia rytmicznie klaskała i krzy-
czała „ole” pod dyktando swojego ulu-
bieńca. Udanie zadebiutował też  stwo-
rzony przez Bogumiłę Nasierowską 

„Vox Gregalis”, chór z Gimnazjum 
Nr 3. Słowa „Dezyderaty”: „unikaj gło-
śnych i napastliwych, unikaj głośnych 
— są udręką” zabrzmiały jak przesłanie 
na rozpoczynający się rok.

15 stycznia, podczas koncertu nowo-
rocznego Gala 2005 „Ciechanów Moje 
Mazowsze” zebrano 4 105,37 zł na fun-
dusz Sztuka Młodych. Już po raz trzeci 
na ten cel kwestowali ciechanowscy 
dziennikarze. Tegoroczną Galę poprowa-
dzili: Rita Tarczyńska z LZA Ciechanów 
i Ksiądz Krzysztof Stępniak, dyrektor 

Katolickiego Radia Ciechanów. W trak-
cie Gali po raz drugi wręczono tytuł 
„Przyjaciel Domu Kultury”. W tym roku 
otrzymali go: Urząd Miasta Ciechanów, 

P r z e d s i ę b i o r s t w o 
„Marprex”, Browar 
Ciechanów, Zakład 
Poligraficzno-Wy-
dawniczy „Arjada”, 
P r z e d s i ę b i o r s t w o 
Energetyki Cie-
plnej, Przedsiębior-
stwo Usług Komu-
nalnych, Szkoła Pod-
stawowa im. Orła
Białego w Ciecha-
nowie i Stanisław 
Antośkiewicz —” za 
wielkie serce i bez-
interesowność dla 
kultury”.

Ewa Blankiewicz

Gala 2005

Stare dobre towarzystwo

Do końca marca w Muzeum Szla-
chty Mazowieckiej można oglądać
wystawę „Ceramika berberyjsko-
andaluzyjska z Tunezji”. Zgromadzo-
ne zbiory pochodzą z Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie. Ek-
spozycja ręcznie wyrabianych naczyń 
zdobionych wzorami, które przez wieki 
wykształciła bogata historia Tunezji, 
tradycyjnie tkanych płócien czy stro-
jów ludowych, fotogramy zachowanej 
po dziś dzień rzymskiej, arabskiej
i punickiej architektury, przybliża spe-
cyficzną kulturę kraju.

 Na otwarcie wystawy — 5 stycz-
nia, przyjechał ambasador Republiki 
Tunezji, prof. Ali Bousina (na zdję-
ciu), który powiedział, iż Ciechanów 
jest miastem dobrze znanym w śro-
dowisku tunezyjskich sportowców, 
a to za sprawą naszych mistrzów w 
podnoszeniu ciężarów. Ciekawie opo-
wiadał o swojej ojczyźnie, zachęcając 
tym do jej odwiedzenia. Jak wiadomo, 
ten śródziemnomorski, afrykański 
kraj słynie z turystyki. By uzmysłowić 
walory tamtejszej kuchni, zaserwowa-
no jej  przysmaki i wyśmienite wino, 
z którego słyną tunezyjskie winnice. 
To wszystko sprawiło, że tego wie-

czoru w Muzeum zrobiło się wyjątkowo 
ciepło i egzotycznie. Kiedy wyszłam 
z wystawy, nie wiedzieć czemu, zasko-
czyła mnie zima: ciemno, zimno, i jakoś 
nie widać wokół słonecznych plaż z bia-
łym piaskiem… 

Dominika Żagiel

Afrykańskie słońce w środku zimy

W dniach 14-20 stycznia w Galerii „C” można 
było oglądać wystawę „Mazowsze w grafice Marka 
Zalewskiego”. Ekspozycja znanego artysty plastyka 
i zarazem wicedyrektora Centrum Kultury i Sztuki
przygotowana była na okoliczność XV Koncertu 
Noworocznego „Gala 2005”. Na kilkudziesięciu
rysunkach utrwalone zostały sztandarowe miejsca 
związane z Ciechanowem oraz pobliskim Płońskiem 
i Pułtuskiem. Niektóre  z grafik odwzorowywały wspo-
mnienia z przeszłości: kino „Nysa”, dawny wizerunek 

ulicy Warszawskiej... 
Wszystkie w wytwor-
nej, jednolitej oprawie, 
wykonane charaktery-
styczną kreską. 

Marek Zalewski jest 
autorem najciekaw-
szych lokalnych po-
mników (Święty Piotr, 
Ciechan). Oprócz rzeź-
by i grafiki uprawia 
malarstwo i medalier-
stwo. Jego prace prezen-
towane są na wysta-
wach nie tylko w Pol-
sce, ale także w Niem-
czech, Szwajcarii, Syrii,
Włoszech czy Nor-
wegii. 

K.D.

Kreską Zalewskiego 

M. Zalewski tym razem w podwójnej roli: gospodarza i bohatera 
wernisażu                                                      Fot. A. Arumiński

Na tegorocznej Gali nie zabrakło Wojtka 
Gęsickiego

 Fot. A. Arumiński

Śpiewacy z LZA                                                 Fot. A. Arumiński

Turniej tańca
W ostatni weekend 15 i 16 stycznia w Gim-

nazjum Nr 1 odbył się XIII Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Mia-
sta Ciechanów. Do tanecznej rywalizacji zgło-
siło się około 300. par z całego kraju, m.in. 
z Warszawy, Bydgoszczy, Białegostoku, Gdańska, 
Kętrzyna, Koluszek, Łodzi, Łomży, Płocka, 
Ostrołęki, Elbląga, Olsztyna, Chełma, Olecka. 
Na parkiecie zaprezentowało się ponad 80 par 
z naszego miasta.

Największe sukcesy ciechanowskich par to:  
I miejsce Mateusza Markowskiego i Heleny 

Tegene (kategoria 12–13 lat, klasa D), II miejsce 
Patryka Dąbrowskiego i Dagmary Kowalskiej 
(kategoria 12–13 lat, klasa C) oraz III miejsce  
Macieja Mosakowskiego i Izabeli Barkowskiej 
(kategoria powyżej 15 lat. klasa B). Urząd Miasta 
ufundował puchary i medale na sumę 3 900 zł. 

red.




