
Na początku stycznia Prezydent 
Miasta Ciechanów ogłosił otwarte kon-
kursy ofert na realizację zadań publicz-
nych z zakresu kultury i dziedzictwa 
narodowego, wypoczynku dzieci i mło-
dzieży w okresie ferii zimowych, upo-
wszechniania kultury fizycznej i spor-
tu oraz ochrony i promocji zdrowia.
Na 4 zadania z zakresu kultury i dzie-
dzictwa narodowego wpłynęło w sumie 
27 ofert, na organizację wypoczynku 
zimowego — 2, na 11 zadań z zakre-
su upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu — 12, a z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia — 8 (na 8 zadań).
Prezydent powołał pięcioosobowe 
Komisje Oceniające, w skład których 
wszedł przedstawiciel Rady Miasta, 2. 
członków organizacji pozarządowych 
i 2. pracowników Urzędu Miasta. 
Komisje spośród wielu wybierały 
oferty najciekawsze pod względem 
merytorycznym. Zgłoszone propozycje 
zaakceptował prezydent Waldemar 
Wardziński. 
                                          J.T.
  

Wyniki konkursów publikujemy 
na str. 8
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Kiedy pod koniec ubiegłego roku 
„Gazeta Wyborcza” ogłosiła ogól-
nopolską akcję „Przejrzysta Polska” 
Urząd Miasta Ciechanów był jedną 
z pierwszych w kraju samorządowych 
instytucji, które zgłosiły chęć udziału 
w akcji. — Czytając o „przejrzystych” 
samorządach od razu pomyślałem, 
że to coś dla nas — mówi prezy-
dent Waldemar Wardziński. — Dużo 
zawdzięczamy Certyfikatowi Jakości 
ISO 9001:2000. Podczas procesu wdra-
żania zarządzania jakością musieliśmy 
spełnić wiele z warunków, które teraz 
stawia przed samorządami „Przejrzysta 
Polska”. 

W numerze:

— Pamięci tych, co zginęli na
     nieludzkiej ziemii
— Ferie w mieście
— Gdzie przyjmują lekarze 
     specjaliści?
— Kolejne konkursy na realizację
     zadań publicznych ogłoszone 
— Czy możemy czuć się 
     bezpiecznie?
— Okiem podróżnego – zmiany 
     rozkładu jazdy PKP 
— Co dalej z Zamkiem? – kolejny
     głos w dyskusji
— Z życia szkół
— Z cyklu: Ciekawi ludzie, 
     ciekawe miejsca – Szkoła
     Muzyczna
— Certyfikat dla Sanepidu
— Relacja z Zimowych Mistrzostw
     Polski w Pływaniu Juniorów
     Młodszych 
— Konkurs na szkolną gazetkę
— Komu dodatek mieszkaniowy
— Łóżka z Haldensleben
— Nowy cykl: Poznaj swojego
     radnego 

— To dobra tradycja — mówili 
goście, zaproszeni przez prezydenta 
miasta na 2. Noworoczne Spotkanie 
Przedsiębiorców, połączone z uro-
czystością wręczenia tytułu „Sponsor 
roku” Koncernowi Papierniczemu 
„Delitissue”. 11 lutego 2005 r. plakie-
tę z wizerunkiem Ratusza prezydent 
Waldemar Wardziński przekazał dyrek-
torowi ds. marketingu „Delitissue” 
Januszowi Kolwińskiemu (na zdjęciu). 
Koncern przeznaczył w 2004 r. 50 
tys. zł m. in. na imprezę „Pożegnanie 
lata” i występ zespołu T. Love oraz 
— w ramach obchodów Święta 
Niepodległości — na koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Chóru 
Politechniki Warszawskiej. 

Przy okazji Spotkania prezydent 
poinformował o zamiarze powołania 
Miejskiego Forum Przedsiębiorczości, 
które będzie stanowić płaszczyznę 
debat i wspólnych projektów władz 

Mieszkania za 5% ceny
3 lutego prezydent Waldemar Wardziński wydał zarządzenie, modyfikujące 

dotychczasowe zasady sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę Miejską 
Ciechanów. Do tej pory ci, którzy chcieli wykupić je od Gminy na własność, 
mogli liczyć na  bonifikaty w wysokości 75% w przypadku zapłacenia całej 
ceny za lokal jeszcze przed zawarciem umowy i 65% — jeżeli płacili należność 
w ratach. W obu przypadkach warunkiem było wynajmowanie lokalu znajdujące-
go się w budynku, od którego wybudowania lub modernizacji upłynęło minimum 
10 lat i niezaleganie z czynszem. Wprowadzona w lutym nowelizacja daje możli-
wość skorzystania z kolejnych, dużo większych upustów: 85. i  95. procentowych.
                                                                                                                  red.
Szerzej na str. 3
                                      

Pierwsze konkursy rozstrzygnięte

Oferty na zadania z zakresu upowszechniania kultury fi zycznej i sportu oceniali (od lewej): 
J. Kącki, A. Czyżewski, Z. Milewski i E. Blankiewicz

Przejrzysty Urząd
Samorządy muszą pracować zgod-

nie z sześcioma zasadami: przejrzy-
stości, fachowości, przewidywalno-
ści, rozliczalności, przeciwdziałania 
korupcji i partycypacji społecznej. 
Każda z zasad wyznacza inne zadania: 
samorząd obligatoryjnie wypełnia 
jedno z nich, drugie wybiera spośród 
2–3 proponowanych przez organizato-
rów akcji. Dostaniemy cenny certyfi-
kat przejrzystości, jeżeli zadania obo-
wiązkowe wykonamy do 30 września, 
a pozostałe do końca listopada. 

E.B.

Pełna lista zadań Urzędu na str. 3

Zaopiekuj się mną
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pa-

włowie przebywa ponad 120 psów. Większość 
z nich trafiła tam za włóczęgostwo. Inne, w spora-
dycznych przypadkach, zostały dostarczone przez 
swoich do niedawna kochających właścicieli. Każdy 
pies ma jakieś nieciekawe przejścia. Ich historie są 
podobne — wyrzucenie z domu, zaginięcie, uciecz-
ka, awantura na podwórku... Już nie chciane pupile, 
w schronisku mają minimum niezbędne do życia. Są 
karmione, doglądane, utrzymywane. Mają opiekę 
weterynaryjną, własny box, kawałek budy i miskę. 
Niby dużo, ale co to za życie? Za kratami, bez miło-
ści, bez kogoś, kto przytuli, pogłaska, zachęci do 
zabawy. Może ktoś taki znajdzie się wśród naszych 
Czytelników.

K.D.

Sylwetki pensjonariuszy schroniska na str. 10

Delitissue – Sponsorem roku 2004
miasta i organizacji, zrzeszających 
przedsiębiorców. Później ponad stu 
ciechanowskich biznesmenów świet-
nie bawiło się na występie Wojtka 
Gęsickiego. Może jakiś przedsiębiorca 
pomyślał przy tej okazji, że jednak 
warto sponsorować kulturę...

E.B.

On rozpaczliwie szuka pana 
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Honorowi krwiodawcy
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wytypował honorowych 

dawców, którzy oddali najwięcej litrów krwi. Podczas styczniowej sesji Rady 

Miasta kwiaty i rzeczową nagrodę z rąk Waldemara Wardzińskiego otrzymała 
Wiesława Milewska, która od 1993 r. oddała 25 litrów krwi. Wojciech Copija 
i Józef Lewandowski odebrali swoje nagrody na sesji grudniowej.

Generał z wizytą w Ciechanowie     
24 stycznia odbyła się odprawa służbowa z generałem Wiesławem Stachem 

— Komendantem Wojewódzkim Policji z/s w Radomiu. Wśród wielu omawianych 
zagadnień związanych z pracą Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w 2004 r. 
omówiono udział samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie miasta 
i przyległych gmin. Komendant Mirosław Polakowski przedstawił słabe i mocne 
strony pracy jednostki oraz przedsięwzięcia na rok 2O05 r. Zapoznał też uczestni-
ków odprawy z Planem Operacyjnym na lata 2005–2010. Komendant Wojewódzki 
podsumował uzyskane wyniki oraz przedstawił kierunki pracy mazowieckiej  Policji
w 2005 r.

Konsultowanie wspólnej gospodarki odpadami 
Trwają prace nad Zintegrowanym Systemem Gospodarki Odpadami dla 

powiatów: ciechanowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego. 3 lutego 
w ciechanowskim Ratuszu burmistrzowie sąsiednich miast dyskutowali nad robo-
czą wersją techniczno-ekonomicznej koncepcji tego systemu, przygotowaną przez 
zespół pracowników Politechniki Warszawskiej i Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej pod kierunkiem dr Leona Wyszyńskiego. Eksperci zaprezentowali 
proponowane technologie, techniczne rozwiązania instalacji oraz wstępne koszty. 
Po uwzględnieniu uwag samorządowych inwestorów koncepcja systemu będzie 
gotowa do końca lutego. Podczas spotkania omówiono postęp prac nad powo-
łaniem Celowego Komunalnego Związku Gmin, który ma realizować projekt 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami.

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: 
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych BGŻ 38 2030 0045 
1110 0000 0065 7760,
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), 
Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Bank 
Zachodni WBK 6 Oddzia w Poznaniu 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130.
Aby dokonać wpłaty należy:
1. obliczyć należny podatek za rok 2004 — obliczenia takiego dokonuje się wypeł-
niając PIT-36, lub PIT-37. Istotna jest kwota podatku po wszystkich 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 publicz-
nego. Wpłata musi być dokonana w terminie do 30 kwietnia 2005 roku. 
O tę kwotę będzie obniżony podatek i jest ona w całości refundowana.

Sesja naukowa w WSH
W dniach 14–15 lutego w budynku Wydziału Socjologii Wyższej Szkoły 

Humanistycznej odbyła się sesja naukowa na temat „Marii Ossowskiej nauka 
o moralności a problemy społeczne naszej rzeczywistości”. W programie 2-dnio-
wych obrad znalazły się wykłady i dyskusje.

Zespół opiniujący potencjalnych ławników
Na XXVI sesji Rady Miasta jednogłośnie wybrano członków zespołu opiniują-

cego kandydatów na ławników do Okręgowego Sądu Pracy w Płocku. Tym razem 
Sąd nie delegował swojego przedstawiciela do pracy w komisji. Radni zgodzili się 
z przewodniczącym J. Czaplickim, który zaproponował 5-osobowy skład zespołu. 
Zgodnie z wolą Rady znalazła się w nim pracownica Urzędu Miasta Anna Świat 
oraz radni: Barbara Piasecka, Zenon Stańczak, Marek Mosakowski, Zdzisław 
Dąbrowski.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
25 stycznia w Ratuszu odbyło się spotkanie prezydenta Waldemara 

Wardzińskiego i pracowników Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta z przedstawicielami 32. lokalnych organizacji pozarządowych. 
Wybrano po dwóch członków 5. Komisji Oceniających, opiniujących oferty 
złożone w otwartych konkursach na wspieranie realizacji zadań własnych gminy. 
Komisje Oceniające oferty z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, rozpo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku 
dzieci i młodzieży oraz polityki społecznej, rozpoczęły działalność 10 lutego 
— dzień po terminie składania ofert. 

Studniówki 2005
W szkołach średnich zaczęło się odliczanie dni do matury. 29 stycznia ucznio-

wie I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 1 bawili się do białego rana 
na balach studniówkowych. Zabawom towarzyszyła wyjątkowa atmosfera — tra-
dycyjny polonez, karnawałowe dekoracje, eleganckie stroje, wymyślne fryzury. 

Spotkanie z Prymasem
15 stycznia w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie samorządow-

cy stolicy i województwa mazowieckiego spotkali się na uroczystym opłatku 
z Kardynałem Józefem Glempem Prymasem Polski. Po wysłuchaniu koncertu 
kolęd w wykonaniu chóru „Vivat” i wspólnej modlitwie wicemarszałek wojewódz-
twa Tomasz Sieradz przekazał Jego Eminencji życzenia od wszystkich zebranych. 
Dziękując za nie Kardynał Glemp podkreślił ciężar odpowiedzialności, spoczywa-
jącej na samorządowcach, którzy działając ze wskazania lokalnych społeczności, 
powinni zawsze pamiętać o zaufaniu, jakim zostali obdarzeni. Prymas Polski za 
pośrednictwem swoich gości życzył mieszkańcom Mazowsza wszelkiego dobra 
w rozpoczynającym się 2005 roku.

Zaproszenie na wystawę
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie i Prezydent Miasta 

Ciechanów zapraszają w dniach 24 lutego — 8 marca na wystawę „Ostatni leśni”. 
Wystawę można oglądać w Galerii „C” Centrum Kultury i Sztuki.

Dyrekcja I LO — Marzanna Zmysłowska i Mariusz Stawicki w pierwszej parze 

Takie chwile długo się pamięta

Podczas dzielenia się opłatkiem zastępca prezydenta Ewa Gładysz przekazała Jego 
Eminencji Prymasowi najserdeczniejsze życzenia noworoczne od samorządowców i miesz-
kańców Ciechanowa

Konkurs na gazetkę szkolną

Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza konkurs na wydanie gazetki szkolnej, 
poświęconej tematyce samorządowej. Termin składania prac upływa z dniem 
31 marca 2005 r. Propozycje będzie oceniał zespół redakcyjny naszej Gazety. 
Regulamin konkursu drukujemy na str. 7.
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10 lutego 1940 r. — tego dnia 
w jednej chwili runęło życie tysięcy 
Polaków na zajętych przez Sowietów 
wschodnich kresach Rzeczypospolitej. 
Pół roku, jakie minęło od chwili 
inwazji ZSRR na Polskę, wystarczy-
ło Rosjanom na przygotowanie list 
z nazwiskami ludzi niewygodnych dla 
nowej, radzieckiej władzy. Znaleźli się 
na nich nauczyciele, policjanci, urzęd-
nicy, naukowcy, przedsiębiorcy, leśni-
cy, lekarze. 10 lutego Sowieci weszli 
do ich domów, dając Polakom 15 
minut na spakowanie się. Przerażeni, 
niczego nieświadomi, trafiali na 
dworzec i upchnięci w bydlęcych 
wagonach wyruszali w nieznane. Tym 
nieznanym okazał się Daleki Wschód: 
Kazachstan, Syberia. Podróż trwała 
miesiąc. Przejmujące zimno i głód 
— tak zapamiętali ją ci, którzy ocaleli. 
Tych, którzy nie wytrzymali, umie-
rających, zamarzniętych, wyrzucano 
z pociągu na śnieg. Podobne wywóz-
ki powtórzyły się jeszcze wiele razy. 
Akcję rozszerzano — do wywiezio-
nych na Syberię dołączały całe rodzi-
ny. Wielka deportacja trwała aż do 
śmierci Stalina. W sumie z terenów 
pod sowiecką okupacją za Ural trafiło 
około miliona Polaków (źródła radziec-
kie mówią o niespełna 250 tysiącach, 
niektóre polskie — o 1,5 mln). Co 
trzeci z nich nigdy nie wrócił do kraju. 
— Byłam dzieckiem, ale te straszne dni 
na wygnaniu na trwale zapisały się 

w mojej pamięci. Często mam je przed 
oczami. Czterdziestostopniowy mróz, 
ciągły głód, epidemia tyfusu. Mieliśmy 
tego nie przeżyć — wspomina Helena 
Sędzicka z ciechanowskiego Koła 
Związku Sybiraków, wywieziona wraz 
z rodziną do Kazachstanu w 1948 r. 

Przez ponad pół wieku, jakie 
minęły od tych tragicznych chwil, 
ani razu nie padło słowo „przepra-
szamy”. Dopiero od 1989 r. można 
nazywać rzeczy po imieniu. Zamiast 
braterskiej Armii Czerwonej, która 
wkroczyła, żeby bronić Ukraińców 
i Białorusinów na wschodnich obsza-
rach Rzeczypospolitej przed Niemcami, 
poznajemy brutalnego najeźdźcę, który 
na mocy paktu Ribbentrop — Mołotow 
napadł na Polskę i razem z hitle-
rowcami dokonał jej rozbioru. Dziś, 
kiedy poznajemy całą bolesną prawdę 
o losach naszych rodaków na 
Wschodzie, co roku 10 lutego, w rocz-
nicę pierwszej wywózki, w całym kraju 
oddaje się hołd ofiarom tej tragedii.

Lista Polaków, którzy za sprawą 
NKWD stracili życie na Wschodzie 
jest długa. Oprócz wywiezionych na 
Syberię są na niej oficerowie zamor-
dowani i pogrzebani w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje oraz żołnierze 
Armii Krajowej, którzy od 1944 roku 
aż po lata 50. trafiali do sowieckich 
łagrów i kopalń.

Te ofiary stalinizmu, poległych 
i pomordowanych na Wschodzie 

Pamięci tych, co zginęli na nieludzkiej ziemi

Tegoroczne ferie przypadły w okre-
sie 14–25 lutego. Jak co roku placówki 
oświatowe, kulturalne oraz kluby 
i organizacje sportowe przygotowały 
dla dzieci i młodzieży szkolnej ofertę 
spędzenia czasu wolnego. 

Świetlica O.K.O., znajdująca się 
przy ul. Reutta 3, zorganizowała 
sportowe ferie zimowe. W dniach 14 
i 15 lutego w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej Nr 4  rozegrany został 
halowy turniej piłki nożnej, 23 i 24 
lutego — turniej tenisa stołowego. 
Uczestnicy otrzymali  poczęstunek, 
zwycięzcy — atrakcyjne nagrody, 
ufundowane przez prezydenta miasta, 
który objął turnieje patronatem. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
wspólnie z Klubem „Zamek” oraz 

Polski Czerwony Krzyż  przygoto-
wały projekt „Wypoczynek dzieci 
i młodzieży w okresie ferii zimowych”. 
Urząd Miasta przeznaczył na niego 
3 tys. zł. Uczestnicy (łącznie około 170 
dzieci) wzięli udział w zajęciach rekrea-
cyjno-sportowych, tanecznych, balach 
i wycieczkach. 

Instytucje sportowe okres ferii 
wykorzystały głównie na odpoczy-

nek. Tylko Miejski Klub Sportowy 
„Mazovia” zorganizował zgrupowanie 
dla swoich zawodników — juniorów 
młodszych i starszych do 16. i 18. lat. 
Z myślą o dzieciach z miasta klub udo-
stępnił atlas oraz stół do tenisa na hali 
przy ul. Kraszewskiego.   

Bogatą ofertę feryjną zaproponowa-
ły placówki kultury. Centrum Kultury 
i Sztuki oraz Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej przeprowadziły „Akcję 
Zima”. Maluchy w wieku 7–13 lat, 
od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00–14.00, brały udział w zajęciach 
plastycznych, teatralnych i tanecznych. 
Ponadto korzystały z wycieczek kra-
joznawczych. Zwiedziły stadninę koni 
w Krasnem, Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, Muzeum Pozytywizmu 

w Gołotczyźnie oraz
Zamek Książąt Mazo-
wieckich. W Mu-
zeum Szlachty Mazo-
wieckiej dzieci 
spotkały się z cie-
chanowskimi muzy-
kami — Staśkiem 
Antośkiewiczem i
Maćkiem Ostromec-
kim. Zajęcia feryjne 
zakończył bal prze-
bierańców. Dla kino-
manów CKiSz uru-
chomiło „Kinoferie”.

Miejska Bibliote-
ka Publiczna zapro-
ponowała dzieciom 
„Ferie z Książką 
i Nagrodami”. W Bib-
liotece Głównej przy
ul. Batalionów Chłop-

skich oraz we wszystkich filiach: 
Nr 1 (ul. Kicińskiego), Nr 2 (ul. 
Sempołowskiej), Nr 3 (ul. Reutta) 
w czasie ferii zimowych prowadzone 
były zajęcia plastyczne i potyczki na 
gry planszowe. Nie zabrakło konkur-
sów i ekspozycji książkowych. Dla 
autorów najlepszych prac przewidzia-
no nagrody.  

        Katarzyna Dąbrowska

Ferie w mieście

batanci powołali Komitet Budowy 
Krzyża — Pomnika, który ma sta-
nąć na Cmentarzu Komunalnym 
w Ciechanowie.  

To kolejna inicjatywa kombatan-
tów, którzy w Ciechanowie i całym 
powiecie od 15. lat konsekwentnie 
upamiętniają miejsca i ofiary tra-
gicznej polskiej historii, organizują 
coroczne rajdy rowerowe „Szlakiem 
Pamięci Narodowej” czy Konkurs 
Wiedzy Patriotycznej. — Spieszymy 
się, co roku ubywa nas, świadków 
i uczestników wydarzeń II wojny świa-
towej. Mamy obowiązek i moralne 
prawo dawać świadectwo tamtych 
czasów — mówi ciechanowianin 
Jan Korzybski, AK-owiec, członek 
Światowego Związku Żołnierzy AK, 
syn zamordowanego przez NKWD 
i pochowanego w Miednoje Aleksandra 
Korzybskiego.

Uroczystość odsłonięcia Krzyża 
— Pomnika  kombatanci zaplano-
wali na 17 września, w 66. rocznicę 
napaści ZSRR na Polskę. — Chcemy, 
przypomnieć tę datę mieszkańcom 
Ciechanowa, odkłamać fałszowaną 
przez ponad pół wieku historię, uświa-
domić młodym, że we wrześniu 1939 
roku napadli nas dwaj równie groźni 
agresorzy: Niemcy i Sowieci — pod-
kreśla Zygmunt Blankiewicz, prezes 
Obwodu Ciechanów ŚZŻAK. 

Ewa Blankiewicz

w latach 1939–1956, postanowiły 
upamiętnić ciechanowskie organi-
zacje kombatanckie: Koło Związku 
Sybiraków, Światowy Związek Żoł-
nierzy Armii Krajowej Obwód 
Ciechanów oraz Koło Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskiego. 
We wrześniu ubiegłego roku kom-

Projekt Krzyża-Pomnika autorstwa Marka 
Zalewskiego

Na szczęście spadł śnieg i w czasie ferii można było lepić bałwany

Mieszkania za 5% ceny
Jeżeli wszyscy najemcy w budynku 

z mieszkaniami komunalnymi zdecy-
dyją się je wykupić jednocześnie, mogą 
otrzymać 95% bonifikaty. Warunkiem 
nabycia mieszkania za 5%  jego war-
tości jest konieczność wpłacenia całej 
sumy za te lokale przed zawarciem 
umowy. Jeśli jednak ktoś nie dyspo-
nuje gotówką, lub nie ma co liczyć na 
kredyt w banku, może spłacać miastu 
należność w ratach —  wtedy upust 
będzie wynosił 15%. Pierwsza rata 
roczna to 30% uzyskanej ceny, następ-
ne, których może być maksymalnie 10, 
należy regulować do 31 marca każdego 
roku. 

 Po zawarciu umowy przez kolejne 
5 lat nie można sprzedać mieszkania, 
ani wykorzystywać go na cele gospo-
darcze. Można go jednak przekazać 
komuś z bliskiej rodziny, gdy ten zobo-
wiąże się wypełniać warunki zawartej 
umowy.

Szczegółowych informacji na 
ten temat udziela Wydział Geodezji 
i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta 
Ciechanów (ul. Rynek 6, tel. 672 
32 42, wew. 223 lub 241). Z pełną 
treścią zarządzenia można się zapo-
znać na stronie internetowej Urzędu 
www.um.ciechanow.pl

                               red.

Przejrzysty Urząd 
1. Zadania, które obligatoryjnie musi 
wykonać każdy samorząd:
— opracowanie opisu usług świadczo-
nych przez samorząd (zasada przejrzy-
stości),
— wypracowanie i wdrożenie kodeksu 
etycznego pracowników urzędu (zasa-
da braku tolerancji dla korupcji),
— opracowanie i wdrożenie pro-
gramu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi (zasada partycypacji 
społecznej),
— opracowanie, z udziałem spo-
łeczności lokalnej, strategii rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy oraz 
krótkiego materiału przybliżającego 
strategię mieszkańcom (zasada przewi-
dywalności),
— wprowadzenie procedury naboru 
na każdy wakat w urzędzie. Procedura 
musi zawierać wymóg konkursów 
na stanowiska kierownicze (zasada 
fachowości),
— Urząd przygotuje i rozpropaguje 
książeczkę (coroczny informator 
budżetowy dla mieszkańców) pt. „Skąd 
mamy pieniądze i na co je wydajemy” 
(zasada rozliczalności). 

2. Zadania wybrane przez Urząd 
Miasta Ciechanów:
— uruchomienie samorządowego 
serwisu informacyjnego (zasada przej-
rzystości), 
— przeprowadzenie szerokiej akcji 
informacyjnej na temat braku tolerancji 
dla korupcji  w tym urzędzie; przygoto-
wanie i wdrożenie kodeksu etycznego 
radnego (zasada braku tolerancji dla 
korupcji),  
— stworzenie „mapy aktywności” 
organizacji pozarządowych i inicjatyw 
na terenie gminy — wykazu organizacji 
wraz ze wskazaniem rodzaju działalno-
ści (zasada partycypacji społecznej),
— wprowadzenie stałych terminów 
obrad rady gminy (zasada przewidy-
walności),
— wprowadzenie systemu ciągłej 
poprawy funkcjonowania urzędu opar-
tego na celach jakościowych, zako-
munikowanych społeczności lokalnej; 
wprowadzenie systemu oceny pracy 
urzędników (zasada fachowości),
— identyfikacja w urzędzie kluczo-
wych procesów realizowanych przez 
samorząd (zasada rozliczalności).
 E.B.

Numer konta, na które można wpłacać pieniądze na budowę pomnika: 
Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 07 8213 0008 2001 0009 0867 0001.  
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Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w Ciechanowie
Ambulatoryjną opiekę specjalistycz-

ną świadczy 7 placówek w 30. spe-
cjalnościach. Każda z poradni  czyn-
na jest trzy razy w tygodniu w godzi-
nach 14.00–18.00. Świadczenia udzie-
lane są na podstawie skierowania. Nie 
jest ono wymagane do: ginekologa 
i położnika, dentysty, dermatologa, 
wenerologa, onkologa, okulisty i psy-
chiatry.

Niełatwo się dowiedzieć, jak długo 
czeka się na poradę lekarza specja-
listy. Podaliśmy te informacje tam, 
gdzie udało nam się je telefonicznie 
uzyskać. 

Poliklinika w Ciechanowie (Cen-
tralny Szpital Kliniczny MSWiA 
w Warszawie ul. Mic-
kiewicza 8):
— Poradnia kardiologicz-
na, tel. 673 11 42
— Poradnia dermatolo-
giczna, tel. 673 11 43
— Poradnia neurologicz-
na, tel. 673 11 42
— Poradnia ginekologicz-
no-położnicza, tel. 673 
11 46
— Poradnia urazowo-orto-
pedyczna, tel. 673 11 43
— Poradnia okulistyczna, 
tel. 673 11 42
— Poradnia otolaryngolo-
giczna, tel. 673 11 42
— Poradnia urologiczna, 
tel. 673 11 42
Do wszystkich lekarzy 
specjalistów przyjęcia są na bieżąco. 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Ciechanowie (ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2):
— Poradnia alergologiczna, tel. 673 
02 51 — czas oczekiwania około 2. 
tygodni,
— Poradnia alergologiczna dla dzieci, 
tel. 673 02 05 — najbliższy wolny 
termin: kwiecień/maj w zależności od 
wyboru lekarza,
— Poradnia diabetologiczna, tel. 673 
05 18    
— Poradnia endokrynologiczna, tel. 
673 04 65 
— Poradnia endokrynologiczna dla 
dzieci, tel. 673 05 65 
— Poradnia endokrynologiczno-gine-
kologiczna, tel. 673 02 30 
— Poradnia gastrologiczna, tel. 673 02 
20 — najbliższy wolny termin: koniec 
marca,
— Poradnia gastrologiczna dla dzieci, 

tel. 673 05 64 
— Poradnia hematologiczna, tel. 673 
04 65 
— Poradnia pediatryczna szczepień dla 
dzieci z grupy wysokiego ryzyka, tel. 
673 02 03 
— Poradnia kardiologiczna, tel. 673 03 
32 — przyjęcia na bieżąco,
— Poradnia kardiologiczna dla dzieci, 
tel. 673 65 66 
— Poradnia nefrologiczna, tel. 673 
04 82 
— Poradnia dermatologiczno-wenero-
logiczna, tel. 673 04 61 
— Poradnia neurologiczna, tel. 673 02 
68 — przyjęcia na bieżąco,
— Poradnia neurologiczna dla dzieci, 
tel. 673 05 65 
— Poradnia onkologiczna, tel. 673 

02 36 — czas oczekiwania: około 
1 tygodnia,
— Poradnia chorób sutka, tel. 673 05 
75 
— Poradnia chorób płuc i gruźlicy, tel. 

673 02 99 — przyjęcia na bieżąco, 
— Poradnia pulmunologiczna dla dzieci, 
tel. 673 02 05                                    
— Poradnia chorób zakaźnych, tel. 673 
03 53 — przyjęcia na bieżąco,
— Poradnia neonatologiczna, tel. 673 
02 03 
— Poradnia ginekologiczno-położ-
nicza, tel. 673 02 30 — przyjęcia na 
bieżąco,
— Poradnia chirurgii ogólnej, tel. 673 
05 53  — przyjęcia na bieżąco,
— Poradnia chirurgii ogólnej dla dzie-
ci, tel. 673 02 03 
— Poradnia chirurgii naczyniowej, tel. 
673 04 67 — czas oczekiwania: około 
1. miesiąca,  
— Poradnia chirurgii urazowo-ortope-
dycznej, tel. 673 03 04  

— Poradnia chirurgii ura-
zowo-ortopedycznej dla 
dzieci, tel. 673 02 04 
— Poradnia preluksacyj-
na, tel. 673 02 03  
— Poradnia okulistyczna, 
tel. 673 02 31 — przyjęcia 
na bieżąco,
— Poradnia retionopatii 
jaskrowej, tel. 673 05 33  
— Poradnia leczenia zeza, 
tel. 673 02 31  — przyjęcia 
na bieżąco,
— Poradnia otolaryngo-
logiczna, tel. 673 02 55 
— Poradnia logopedycz-
na, tel. 673 02 06   
— Poradnia audiologicz-
na, tel. 673 05 31 — czas 
oczekiwania: około 

1. miesiąca,
— Poradnia foniatryczna, tel. 673 02 
55   
— Poradnia urologiczna, tel. 673 02 37  

— Pracownia endoskopowa, tel. 673 04 
38 — tylko ze skierowaniem,
— Pracownia tomografii komputero-
wej, tel. 673 05 26 — tylko ze skiero-
waniem,
— Pracownia USG, tel. 673 02 64  
— czas oczekiwania na badanie USG: 
jamy brzusznej — 2 tygodnie, tarczycy 
— 1. miesiąc, tętnic szyjnych — 2 ty-
godnie, tętnic kończyn dolnych 
— 1 miesiąc,
— Pracownia rentgenodiagnostyczna, 
tel. 673 02 64 — tylko ze skierowa-
niem.

NZOS „Sprawność” (ul. Pułtuska 9): 
— Poradnia reumatologiczna, tel. 672 
58 98 — przyjęcia w tym samym tygo-
dniu co zapis,

— Poradnia rehabilitacyjna 
— czas oczekiwania: około 
2. tygodni.

Ciechanowskie Stowarzy-
szenie Niepełnosprawnych 
Poradnia Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży z Wadą 
Słuchu (ul. 17 Stycznia 
37):
— Poradnia logopedyczna, 
tel. 673 67 33 — czas ocze-
kiwania: 1. tydzień.

Specjalistyczny ZOZ 
„Alergia-Med” (ul. Ukoś-
na 3):
— Poradnia alergologiczna 
dla dzieci i dorosłych, tel. 
672 08 65 — czas oczekiwa-

nia około 1. miesiąca.

Przychodnia Lekarska „Vita-Med” 
(ul. Sienkiewicza 71 B):
— Poradnia ginekologiczno-położ-
nicza, tel. 6723250 — przyjęcia na 
bieżąco,
— Poradnia otolaryngologiczna, tel. 
672 32 50 — przyjęcia na bieżąco.

Indywidualna Specjalistyczna Prak-
tyka Lekarska (ul. Pułtuska 20 C/24)
— Poradnia okulistyczna, tel. 672 15 
14 — pierwsze 10 osób przyjmowane 
jest na bieżąco w dniu zapisu, zapisy 
długoterminowe bez oczekiwania 
w kolejce (2–3 osoby) — czas oczeki-
wania: około 2. miesięcy.

Materiały zaczerpnęliśmy ze strony 
internetowej Szpitala oraz informacji 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

red.

Łóżka już służą chorym
Z 15. łóżek rehabilitacyjnych, 

przywiezionych z zaprzyjaźnionego 
z Ciechanowem Haldensleben, w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
pozostały tylko cztery. Ale i te  nie-
bawem trafią do potrzebujących 
mieszkańców Ciechanowa. Tym razem 
do przewiezienia darów z Niemiec 
potrzebny był tir. Jedna z ciechanow-
skich firm transportowych dowiozła 
łóżka do MOPS-u. Są one darem od 
dyrektora Domów Pomocy Społecznej 
w Haldensleben — Detlefa Schmahl. 
Łóżka są wprawdzie używane, ale 
w bardzo dobrym stanie.

Obłożnie chorym mieszkańcom 
Ciechanowa będą one bardzo pomoc-
ne. Cztery z nich obsługiwane są za 
pomocą pilota. Na nie najszybciej 
znaleźli się chętni. Pozostałe są także 
łatwe w obsłudze. Można w nich regu-
lować m.in. wysokość materaca, poło-

żenie nóg i tułowia. Łóżka są odkażone 
i gotowe do użytku.

 Miejski Ośrodek Pomocy Społe-
cznej przekazuje je chorym miesz-
kańcom naszego miasta na podstawie 
2-letniej bezpłatnej  umowy użyczenia. 
Po tym czasie, w miarę rozwoju sy-
tuacji,  umowa może zostać przedłużona 
na następny okres. W imieniu chorych 
umowy mogą podpisać członkowie ro-
dziny lub osoby sprawujące opiekę. 
Wszelkie formalności załatwia się 
w MOPS. Pracownicy transportem 
Ośrodka dowożą je do mieszkań cho-
rych.

Wraz z łóżkami do Ciechanowa 
przyjechała też pokaźna partia odzie-
ży. Została ona złożona w magazynie 
i posegregowana. Już rozpoczęto wyda-
wanie jej najuboższym.  
  Zofia Brzezińska  

Poliklinika przy ul. Mickiewicza Najwięcej poradni mieści się w ciechanowskim Szpitalu

„Vita-Med” planuje rozszerzenie oferty specjalistów

Nabór do Przedszkola Integracyjnego
Trwa nabór do Miejskiego Przed-

szkola Nr 4 w Ciechanowie z Oddzia-
łami Integracyjnymi, mieszczącego 
się przy ulicy Sierakowskiego 21 (tel. 
023 672-54-55). Do placówki, obok 
dzieci zdrowych, uczęszczają dzieci 
niepełnosprawne. W tym przedszkolu 
realizowane są cztery ważne zasady: 
„każde dziecko kocha i jest kochane”, 
„każde dziecko potrafi i pomaga”, 
„każde dziecko wie i doświadcza”, 
„każde dziecko potrzebuje i daje”.
Przedszkole:
— Zapewnia opiekę specjalistycz-
ną sprawowaną przez: pedagogów 
ogólnych, pedagogów specjalnych, 
psychologa, logopedę oraz rehabilitan-
ta ruchowego.
— Organizuje zajęcia dodatkowe:
rytmikę, lekcje języka angielskiego 
i re-ligii.
— Wyspecjalizowana kadra peda-
gogiczna prowadzi zajęcia urozma-

icając je elementami różnorodnych 
metod i form: pedagogiką zabawy, 
metodą dobrego startu, ruchu roz-
wijającego W. Sherborne, mobilną 
rekreacją muzyczną, edukacją mate-
matyczną wg E. Gruszczyk Kol-
czynskiej, gimnastyką twórczą Ru-
dolfa Labana, programami kompute-
rowymi.
— Zapewnia: życzliwą atmosferę oraz 
otwarty styl pracy, integrację społecz-
ną dzieci o zróżnicowanych potrzebach  
rozwojowych, współpracę z rodzicami 
i wspólne rozwiązywanie problemów.

red.

,,Nie wszyscy mamy te same zdolności,
ale wszyscy winniśmy mieć te same
możliwości, 
aby swoje zdolności rozwijać.”
                                                         

     John F. Kennedy
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Zamień  piec  na  PEC

Rok przestępczy 2004
W powiecie ciechanowskim, czyli 

na obszarze działania  Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie 
w ubiegłym roku miało miejsce 3579 
przestępstw. Jak wynika z policyjnych 
statystyk na rok 2004 stolica powiatu 
jest miejscem najmniej bezpiecznym, 
tu bowiem zdarzyło się 77% czynów 
przestępczych. W porównaniu z 2003 r. 
ich liczba wzrosła, ale też zwiększyła 
się skuteczność Policji. Raport KPP 
mówi o wysokim 76 procentowym 
wskaźniku ich wykrywalności.    

   
Najwięcej kradną

Najwięcej było kradzieży i kradzie-
ży z włamaniem. Często łupem zło-
dziei padały samochody (skradziono 
ich 50), a także samochodowe radio-
odtwarzacze i inne wartościowe rzeczy 
nierozważnie pozostawiane w autach. 
Odnotowano przypadki włamań doko-
nywane przez  „profesjonalistów”, 
którzy wcześniej obserwowali wybra-
ne mieszkania i podczas nieobecności 
domowników wynosili z nich sprzęt 
audio, AGD, pieniądze czy biżuterię. 
Nasiliły się kradzieże w sklepach. 

Młodość, alkohol i narkotyki
KPP informuje, że niejednokrotnie 

sprawcami jak i ofiarami napadów jest 
młodzież szkolna. W ubiegłym roku 
w Ciechanowie Policja zatrzymała 116 
młodocianych przestępców, którzy 
napadali na swych kolegów kradnąc 
im telefony komórkowe czy drobne 
sumy pieniędzy, zakłócali porządek, 
pili alkohol w miejscach publicznych, 
byli sprawcami rozbojów i kradzieży 
z włamaniem. Niestety, często w trakcie 
popełniania wykroczeń i przestępstw 
nieletni byli pod wpływem alkoholu 
lub narkotyków. Prawdziwą plagą staje 
się demolowanie przystanków, znaków 
drogowych i koszy na śmieci przez 
młodzież, która wychodzi z imprez 
w miejscowych pubach (na ogół dzie-
je się to w czwartki, piątki i soboty). 
W zeszłym roku młodociani byli 
zatrzymywani za pobicia, a także za 
wykroczenia przeciw Ustawie o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. 4. nieletnim 
udowodniono 18 przestępstw zwią-
zanych z posiadaniem lub sprzedażą 
środków odurzających. Coraz więcej 
narkotyków i w coraz większych ilo-
ściach pojawia się w naszym mieście, 
gdzie głównymi miejscami dystrybucji 

stają się puby, szkoły średnie, gimna-
zja, a nawet szkoły podstawowe. 

Drobne przekręty gospodarcze
Komenda Powiatowa Policji w Cie-

chanowie odnotowała 349 czynów 
przestępczych o charakterze gospo-
darczym. Udało się wykryć 328 z nich, 
co daje 94 % wskaźnik wykrywalności 
takich przestępstw przez naszą Policję.

Fotoradar kontra piraci drogowi
Bezpieczniej zrobiło się na cie-

chanowskich ulicach. W porównaniu 

z 2003 r. o 38% spadła liczba wypad-
ków drogowych, natomiast nieznacznie 
zwiększyła się liczba mniej groźnych 
kolizji drogowych. Od lat najczę-
ściej dochodzi do nich na ulicach: 
Pułtuskiej, 17. Stycznia, Płockiej 
i Płońskiej. Jeździmy po mieście 

Czy możemy czuć się bezpiecznie?

Pomimo 8% wzrostu cen miału węglowego i cen 
transportu opału i ponad 5% zwyżki ceny trans-
portu opału Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Ciechanowie Spółka z o.o., zaproponowało 
mieszkańcom miasta niższe o ok. 0,8% opłaty za 
sprzedawane ciepło. Od lutego nie będzie naliczana 
opłata abonamentowa za układ pomiarowy. 

Korzystne ceny to polityka kierownictwa PEC, 
które chce pozyskiwać nowych klientów. Do sieci 
ciepłowniczej przedsiębiorstwa podłączonych jest 
2/3 domów z terenu miasta. Liczba ta z roku na 
rok sukcesywnie powiększa się. Z usług PEC nie 
korzystają jeszcze mieszkańcy Śmiecina, Krubina 
i części Podzamcza. Są tam głównie osiedla domów 
jednorodzinnych, których właściciele ogrzewają 
swoje domy za pomocą własnych pieców, czego 
ubocznym efektem jest rosnące zanieczyszczenie 
środowiska. Oferta PEC powoli staje się konku-
rencyjna wobec rosnących cen gazu i niepewności 
związanej z płynnością dostaw tego źródła energii. 
Najsilniejszymi atutami miejskiej Spółki jest ekolo-
gia i nowoczesność — efekt dziesięcioletniej moder-
nizacji, którą rozpoczęto w 1993 r. Największy 
w Ciechanowie wytwórca ciepła stosuje sprowadzo-
ne z Zachodu technologie spalania i oczyszczania 
spalin. Pobudowano nowoczesne węzły ciepłowni-
cze i zlikwidowano osiedlowe kotłownie węglowe 
tzw. niskiej emisji. Wykorzystywany wcześniej do 
wytworzenia ciepła węgiel gruby i koks zastąpiono 

spalanym z wyższą sprawnością miałem węglo-
wym. Obecnie w centralnej ciepłowni rocznie 
zużywa się ok. 37 tys. ton surowca — podobnie jak 
miało to miejsce w latach 80-tych. Od tego czasu 
kubatura budynków zaopatrywanych w ciepło 
wzrosła średnio o 75%. W ostatnich latach o blisko 
15% spadło zapotrzebowanie na ciepło w lokalach 
ciechanowskich spółdzielni mieszkaniowych, które 
docieplają swoje budynki. 

Inwestycja w nowoczesność spowodowała 
restrukturyzację PEC. Ograniczono koszty osobo-
we zmniejszając zatrudnienie o około 100 etatów.  

Jak twierdzi prezes Spółki Jerzy Wyrzykowski 
zysk PEC za 2005 r. wyliczono w granicach 
100 tys. zł. To dużo mniej  w porównaniu z „tłu-
stym rokiem” 2003, gdy przeciągająca się zima 
pozwoliła wypracować 1,3 mln zł  zysku, który 
częściowo pokrył straty z wyjątkowo chudego 
sezonu grzewczego 2000. Przychody PEC uzależ-
nione są od łaskawości aury.  

Obecnie Spółka przygotowuje wnioski o unijne 
dofinansowanie na modernizację kotła parowego. 
Tegoroczną inwestycją będą urządzenia do ciągłe-
go pomiaru emisji gazów z komina centralnej cie-
płowni (kosztować będą ok. 500 tys. zł, plus cena 
całorocznej eksploatacji).  Wymagają tego nowe 
przepisy unijne, które restrykcyjnie wymuszają 
dbałość o środowisko. 

Dominika Żagiel

Komu dodatek mieszkaniowy
Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady przy-

znawania dodatków mieszkaniowych. Wprowadzona 
z początkiem roku zmiana w ustawie mówi, że ubiegać się 
o nie mogą osoby, u których średni miesięczny dochód na 
jednego członka rodziny w gospodarstwie jednoosobowym 
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (984,52 zł) 
i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (703,23 
zł na osobę). Dotychczas kryteria te wynosiły odpowiednio 
160% oraz 110% najniższej emerytury. Wybierając się do 
Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta, gdzie można 
składać wnioski o przyznanie dodatku, należy pamiętać
o zabraniu ze sobą paru niezbędnych dokumentów. Wy-
magane jest przedstawienie szczegółowego zestawienia 
wydatków na zajmowany lokal za ostatni miesiąc (rachunek 
za wodę, informację zarządcy domu o podwyżce opłat za 
mieszkanie, jeśli taka była). Drugim ważnym dokumentem 
jest zaświadczenie o dochodach brutto za ostatnie 3 miesiące 
z wyszczególnieniem zasiłku rodzinnego, jeśli taki zasiłek 
jest pobierany. Mieszkańcy lokali bez instalacji dopro-
wadzających energię cieplną lub gaz powinni też okazać 
ostatni rachunek za prąd. Osoba niepełnosprawna przy 
ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy musi przedstawić 
orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powia-
towy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
a w przypadku wcześniejszych orzeczeń również zaświad-
czenie od lekarza.

W 2004 roku wypłacono ponad 25 tys. dodatków miesz-
kaniowych, każdy średnio w wysokości 142,80 zł, co kosz-
towało gminę miejską 3 604 750 zł. W budżecie Ciechanowa 
na 2005 r. zarezerwowano na ten cel 4 mln złotych. 

Dominika Żagiel   

trochę wolniej. Umiar w dodawaniu 
gazu spowodował m.in. „grasujący” na 
ulicach policyjny fotoradar, z pomocą 
którego ukarano mandatami 616 kie-
rowców przekraczających dozwoloną 
prędkość. Ponadto Sekcja Ruchu 
Drogowego KPP rozpoczęła wspól-
ne drogowe patrole z Żandarmerią 
Wojskową, Strażą Miejską i Inspekcją 
Transportu Drogowego. Więcej kultury 
na drogach w centrum miasta to także 
zasługa monitorujących je 10. kamer 
wizyjnych. Do rejestrowanych na bie-
żąco sytuacji, w których naruszane są 

przepisy ruchu drogowego, 
natychmiast wysyłany jest 
policyjny patrol.

Monitoring przynosi 
efekty

Dzięki systemowi  moni-
toringu, od chwili jego 
uruchomienia (październik 
2004 r.) do końca ubiegłe-
go roku udało się ustalić, 
a następnie zatrzymać 
sprawców bójek i pobić, 
kradzieży, włamań, uszko-
dzeń mienia oraz kilku 
nietrzeźwych kierowców. 
Praktycznie wyeliminowa-
no picie alkoholu na skwe-
rach, przy sklepach i loka-
lach, które są w zasięgu 
kamer. W centrum miasta  
ciechanowianie mogą czuć 
się dużo bezpieczniej.

Wspólne nocne 
spacerowanie

Biorąc pod uwagę fakt, iż 
do większości zdarzeń prze-
stępczych dochodzi między 
godz. 16.00 a 24.00, wzmo-
żono w tym czasie czujność 
służb interwencyjnych. 
W rejonach szczególnie za-
grożonych można było spot-
kać pilnujące porządku 
publicznego piesze patrole 

policji i Straży Miejskiej. W 2005 r.
rozszerzono tę wspólną akcję o we-
ekendowe nocne patrolowanie ulic 
w okolicach ciechanowskich pubów 
i dyskotek do godz. 4.00. 

Policyjna profilaktyka
W ramach działań profilaktycznych 

m.in. organizowano w szkołach spotka-
nia funkcjonariuszy policji z młodzie-
żą, rodzicami i nauczycielami, gdzie 
omawiano zagadnienia bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, odpowiedzialności 
karnej osób nieletnich, uzależnień od 
narkotyków. Program „Rozdziobią nas 
kruki i wrony...?” miał na celu infor-
mowanie społeczności o najczęstszych 
zagrożeniach i sposobach ich zapobie-
gania. W lokalnych mediach zachęcano 
do znakowania rowerów, które są czę-
stym łupem złodziei. Funkcjonariusze 
policji przeprowadzali wywiady w do-
mach, gdzie występuje problem alko-
holizmu i przemocy w rodzinie.

Dominika Żagiel

Od niedawna policjant może szyb-
ciej użyć broni, bo poprzednio to 
musiał wcześniej odprawić litanię, 
a bandyta już strzelał. Przez 15 lat nikt 
się tym w Sejmie nie zajął, żeby pomóc 
organom ścigania i sądom rozliczać 
przestępców. 

S. Kurek

Nieletni przestępcy organizują się 
w małe gangi. Są to już subkultury. 
Dokonując napadów na innych nie-
letnich maskują się pod czapkami, bo 
wiedzą, że jest monitoring, może kame-
ra zahaczy i rozpoznają. 

A. Stępkowski

Należałoby rozważyć wprowadzenie 
zakazu sprzedawania piwa w kawia-
rence przy krytej pływalni. Kto chce 
się napić alkoholu może przejść suchą 
nogą do hotelu Olimpijskiego, nie 
wychodząc z tego budynku. 

R. Sobotko

Szkoła może przekazać wiedzę, 
w jakimś stopniu nauczyć pewnych 
elementów dobrego zachowania, 
natomiast wzory zachowań i przede 
wszystkim wartości wpaja rodzina. 
Zbyt często w rodzinie rodzice gonią za 
pieniądzem, a dzieciak zostaje zosta-
wiony sam sobie.

Z. Dąbrowski

Cytaty pochodzą z dyskusji na XXVI 
sesji Rady Miasta.

Jedna z takich kamer monitorujących miasto, niedaw-
no padła ofiarą wandala, który rzucił w nią butelką. 
Pocieszeniem może być fakt, że wandal, choć student 
ciechanowskiej uczelni to nie ciechanowianin lecz war-
szawiak
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Fundusz łez czy nadziei?
— poprzez dyżury, zatrudnianie specja-
listów, ale czy to wystarcza — pytała 
Agnieszka Bukowska. — Jeśli problem 
narasta, to powinniśmy albo urozmaicić 
formę oddziaływania, albo wprowadzić 
coś nowego. Radna przypomniała, że 
na dyżur do specjalisty nie wszyscy 
chcą przychodzić, a w Ciechanowie 
nie ma ośrodka stacjonarnego lecze-
nia alkoholików. Na szczęście są już 
dwie poradnie uzależnień, co poprawi 
dostęp do terapeutów dla osób z pro-
blemem alkoholowym. Środki maso-
wego przekazu mają znaczący wpływ 
na kształtowanie czy zmianę zachowań 
naszych mieszkańców, na styl życia 
— stwierdziła A. Bukowska. — Ofertę, 
którą złożyło KRC osobiście popieram, 
jest tam wiele fachowo opracowanych 
materiałów. Ja innych ofert wśród 
materiałów na sesję nie zauważyłam. 
Te są jedyne i cieszę się, że one są. 

Mówmy w mediach o tym problemie

Ryszard Sobotko zaznaczył, że 
audycje lokalnego radia spełnią swoją 
rolę wtedy, jeżeli będą się odbywać 
cyklicznie: w jeden wtorek  audycje 
dot. problemu nikotynizmu, potem 
narkomanii, alkoholizmu, czy prze-
mocy. — Dyrektorzy podległych nam 
szkół samorządowych powinni zobli-
gować wychowawców, żeby te audy-
cje młodzież potem przedyskutowała 
z nauczycielami — zaproponował 
R. Sobotko. Zdzisław Dąbrowski 
zapewnił, że Spółdzielnia Mieszka-
niowa Mazowsze (radny jest jej 
prezesem — red.) nie poprzestaje na 
przeznaczeniu lokalu przy ul. Reutta 
na świetlicę socjoterapeutyczną, chce 
też wspomóc budżet tej placówki. 
— Świat nie stoi w miejscu, jeżeli 
sposoby radzenia sobie z problemami 
związanymi z nadużywaniem alkoholu 
będą nagłaśniane, tego typu audycje 
będą prowadzone w radio, to będzie 
dobrze świadczyło o nas jako o samo-
rządzie. Będziemy postrzegani jako 
samorząd odważny, który rozumie 
ducha czasów, problemy i stara się 
pomagać ludziom w ich rozwiązywaniu 
— podsumował radny. Głosowanie za 
przyznaniem pieniędzy dla Radia na 
programy profilaktyczne zadeklarował 
również Janusz Czaplicki. — Będę gło-
sował „za”, ponieważ jest to coś nowe-
go, czego do tej pory nie stosowaliśmy 
i sam jestem ciekaw jak to zafunkcjo-
nuje. 30 tys. zł  to duży wydatek, ale  
w skali potrzeb i problemu, który dzi-
siaj omawiamy jest to wydatek niewiel-
ki i to mnie przekonuje.

— Środki jakimi dysponuje Miejska 
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych to nie fun-
dusz ludzkich łez, ale fundusz nadziei 
dla tych wszystkich, którzy dotknięci są 
problemem alkoholizmu — zdefinio-
wał Adam Stępkowski. Radny odniósł 
się do tematu jako wieloletni członek 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz jako 
nauczyciel, który od wielu lat pracuje 
z młodzieżą i wielokrotnie realizował 
programy z zakresu profilaktyki, orga-
nizował obozy socjoterapeutyczne. 
— Widzę dużą bezradność wielu środo-
wisk i dlatego widzę potrzebę wsparcia 
medialnego. Jest konieczność głośnego 
mówienia o tym problemie. To tak jak 
z reklamą. Jeżeli w naszych lokalnych 
mediach dużo będziemy mówili o tym 
problemie, to z całą pewnością zwró-
cimy na niego uwagę wielu środowisk 
— zapewniał A. Stępkowski.

Żaden z wniosków zmieniających 
budżet Programu nie przeszedł. Za 
jego przyjęciem w zaproponowanej 
formie było 14 radnych, przeciw jeden, 
pięciu wstrzymało się od głosu. 

   Ewa Blankiewicz

Bieda i przemoc w rodzinach nało-
gowców, demoralizacja nieletnich, 
wypadki drogowe spowodowane przez 
nietrzeźwych kierowców i pieszych, 
kradzieże, rozboje, nawet zabójstwa  
— alkoholizm jest przyczyną wielu 
patologii i tragedii. Usytuowane 
w strukturach Urzędu Miasta Biuro 
do spraw Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych stara się pomagać uza-
leżnionym i ich rodzinom, zajmuje się 
też profilaktyką. Na XXVI sesji Rady 
Miasta zastępca prezydenta Eugeniusz 
Sadowski, któremu Biuro bezpośred-
nio podlega, przedstawił sprawozda-
nie z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych za rok 2004 
(w skrócie przedstawiamy je na str. 7). 
— Tu same cyfry mówią o tym, ile dobre-
go w Ciechanowie zrobiono w zakresie 
profilaktyki uzależnień — wskazał 
Adam Stępkowski. — 6831 dzieci 
i młodzieży ze wszystkich typów szkół 
było objętych 15. programami profilak-
tycznymi dotyczącymi przeciwdziałania 
agresji oraz uzależnienia od alkoholu 
i narkotyków. Przeszkolono 76. nauczy-
cieli i pedagogów, rozszerzono pomoc 
terapeutyczną, ponieważ powstała 
oprócz przyszpitalnej druga poradnia 
przy przychodni VITA-MED. Radny 
za szczególnie ważne uznał włączenie 
się do akcji profilaktyki Katolickiego 
Radia Ciechanów. — Wiemy, że Radio 
zamierza rozszerzyć tę działalność 
— zapowiedział Adam Stępkowski. 
Właśnie te plany Radia, obok innych 
metod walki z zagrożeniem uzależnień, 
były dla radnych najbardziej spornym 
punktem Programu (i jego budżetu) na 
2005 r., przygotowanego przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Przesuńmy akcenty 

Niektóre  działania i wielkości 
kosztów zaplanowane w harmonogra-
mie finansowym na rok 2005 wzbu-
dziły wątpliwości Urszuli Gajczyk. 
— Tempo wzrostu agresji, patologii 
uzależnień jest przerażające. Raport 
nie obejmował danych ze szkół pod-
stawowych. Z doświadczeń wiem, że 
problem uzależnień i agresji zaczyna 
się już w pierwszym etapie nauki. 
W programie zabrakło programów dot. 
profilaktyki i przemocy w szkołach pod-
stawowych. Radna postawiła wniosek, 
aby środki na audycje informacyjno-
edukacyjne z zakresu przeciwdziałania 
uzależnień zmniejszyć o 10 tys. zł 
i przeznaczyć je na profilaktykę uza-
leżnień i przeciwdziałania agresji 
w szkołach podstawowych. 

Stefan Żagiel był odmiennego zda-
nia. — Sądzę, że edukacji i propagandy 

to już mamy dosyć. Już żeśmy się przez 
te lata wyedukowali, rozpropagowali te 
sprawy i trzeba iść w kierunku mate-
rialnym, w kierunku konkretu. Radny 
uznał, że lepiej przesunąć akcenty 
i 10 tys. zł przeznaczyć po połowie: 
na dofinansowanie obozów, kolonii 
i półkolonii socjoterapeutycznych 
oraz dożywianie dzieci ze świetlic. 
Zaproponował też, żeby kwotę na 
dożywianie zasilić też dodatkowym 
tysiącem złotych, zmniejszając o tę 
sumę środki na dyżury członków 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. — Chcę 
podkreślić gorąco, że nie jestem prze-
ciwnikiem Radia, ale najskuteczniejszą 

pomoc upatruję 
w świetlicach socjo-
terapeutycznych 
— mówił radny. 
— Zagrożone dzieci 
z rodzin alkoholi-
ków, ale nie tylko, 
biednych, patolo-
gicznych spotykają 
się tam z jakimś 
ciepłem, dostają 
posiłek, odrabiają 
lekcje. W tej chwili 
przebywa tam około 
300 dzieci. Dlatego 
ja jestem zwolenni-
kiem przekazywania 
jak największej 
ilości pieniędzy 
z funduszu alko-
holowego na ten 
akurat dział, który 

jest najbardziej konkretnym sposobem 
ocierania przynajmniej tej części łez, 
które biorą się ze zjawisk, które niesie 
alkoholizm. 

Szukajmy nowych metod

Dariusz Szczygielski też jest zda-
nia, że mamy już dość programów 
profilaktycznych, które przez lata 
pisano dla Komisji  ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Zaznaczył, 
że Katolickie Radio Ciechanów powin-
no być traktowane nie jako podmiot, 
który szuka wsparcia, lecz taki, który 
będzie realizował zadania zlecone 
przez Gminę Miejską Ciechanów. 
Poddał też w wątpliwość roztrząsa-
nie zasadności przeznaczenia każdej 
kwoty. — Skoro wiemy, że kołdra 
jest za krótka, jestem przekonany, że 
Komisja dołożyła należytej staranności 
przy budowaniu prowizorium swoich 
wydatków — przekonywał radny. 
Dariusz Szczygielski jest zwolenni-
kiem szukania wszelkich możliwych 
metod trafiania do jak największej 
ilości ludzi młodych, żeby skutecznie 
wyszli w nałogu. — Uważam, że dyżur 
pełniony przez policjanta, psychologa 
będzie atrakcyjniejszy i aktywniejszy, 
gdy siedzibą owego dyżuru będzie 
radio. Radny uznał inicjatywę KRC za 
bardzo trafną. — Bezpośredni kontakt 
czyni audycję żywszą i lepiej odbie-
raną w społeczeństwie. Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych doceniła duże oddzia-
ływanie kampanii medialnych na małe 
lokalne środowiska. Próbujemy jedynie 
skorzystać z medium, który jak czytamy 
dalej  również ma pewne doświadcze-
nia w realizacji walki przynajmniej 
z jednym nałogiem (nikotynizmu 
— red.), za którą zresztą została 
nagrodzona prestiżową nagrodą 
Białego Kruka prof. Zatońskiego i jego 
fundacji. 

— W rozwiązywanie problemu, jakim 
jest alkoholizm i jego skutki angażują 
się służby medyczne oraz Urząd Miasta 

Większość radnych wypowiadała się w dyskusji o rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych — S. Kurek jak zwykle z miejsca

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXVI sesji 
27 stycznia 2005 roku:

Nr 267/XXVI/2005 w sprawie Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na 
2005 rok. 
Nr 268/XXVI/2005 w sprawie powoła-
nia Zespołu opiniującego kandydatów 
na ławników.
Nr 269/XXVI/2005 w sprawie wniesie-
nia do TBS Spółka z o.o. w Ciechanowie 
wkładu niepieniężnego (aportu) celem 
podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki i objęcia udziałów.
Nr 270/XXVI/2005 w sprawie wytypo-
wania przedstawicieli Rady Miasta do 
składu komisji.
Nr 271/XXVI/2005 w sprawie ustano-
wienia służebności gruntowej.
Nr 272/XXVI/2005 w sprawie wyraże-
nia zgody na umieszczenie nazwy mia-
sta Ciechanów w znaku towarowym.
Nr 273/XXVI/2005 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 256/XXV/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 
2004 r.

FARBEX z Ciechanowem 
w znaku towarowym

FARBEX wszczął w Urzędzie Paten-
towym procedurę rejestracji znaku 
towarowego, zawierającego w nazwie 
Ciechanów. Od szybkiej zgody rad-
nych na wykorzystanie nazwy miasta 
zależało, czy firma nie wypadnie 
z kolejki do rejestracji na następne 2–3 
lata. — Uważam, że jest to na tyle sza-
cowna i znana w mieście firma, że nie 
powinniśmy w żaden sposób ograni-
czać jej dostępu do nazwy Ciechanów, 
tym bardziej, że działa na szerokim 
rynku i promuje nasze miasto w całej 
północno-wschodniej części Polski 
— rekomendował prośbę FARBEX-
u prezydent Waldemar Wardziński. 
Radni jednomyślnie wyrazili zgodę na 
umieszczenie nazwy miasta w znaku 
towarowym firmy.

E.B.

Przypominamy skład Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych: 

Zastępca prezydenta Eugeniusz Sa-
dowski (przewodniczący), kierownik
Biura ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych Elżbieta Muziń-
ska, pracownice Biura — Barbara 
Augustyniak i Agnieszka Gorczyca, 
radni — Urszula Gajczyk, Agnieszka 
Bukowska, Andrzej Rolbiecki, Stani-
sław Kęsik, Ryszard Sobotko i Adam 
Stępkowski, kierownik Poradni ds. Uza-
leżnień Józef Kurkowski, pedagodzy
— Bożena Owczarczyk, Marzanna 
Zmysłowska i Sławomir Bartosiewicz, 
zastępca naczelnika Komendy Powia-
towej Policji  Jarosław Brzozowski, 
radca prawny Adam Olszewski, Elżbieta 
Barwińska — pracownica MOPS.

red.

Zmiany na stronie
Na internetowej stronie Urzędu 

Miasta www.um.ciechanow.pl umiesz-
czony został rozkład jazdy autobusów 
wszystkich linii ZKM. Dostępny jest 
z poziomu interaktywnego planu miasta 
— tam można dotrzeć do niego klikając 
na ikonki przystanków zaznaczonych 
na czerwono linii autobusowych. 
Znaleźć go można również  w pod-
stronie „Informator miejski” głównego 
menu witryny internetowej. Zakład 
Komunikacji Miejskiej zobowiązał się 
na bieżąco przesyłać dane dotyczą-
ce zmian kursowania autobusów, co 
pozwoli szybko aktualizować rozkład. 

D.Ż.
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Interpelacje radnych

Marek Skwarski powrócił do interpelacji w sprawie dopłat za wodę, pytając, 
czy różnica między licznikiem głównym a sumą wskazań wodomierzy lokatorów 
wynika głównie z wadliwości liczników, czy też z innych przyczyn. Radny chciał 
się również dowiedzieć, czy w związku z dużą różnicą wskazań  będzie przepro-
wadzona kontrola tych liczników. Poprosił też o wyjaśnienie, dlaczego mieszkań-
cy domu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 11 muszą zapłacić razem około 
4 tys. zł dopłaty, skoro różnica między wskazaniem licznika a wpłaconą zaliczką 
wynosi 1,5 tys. zł. 
Zdzisław Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem, kiedy oznakowanie poziome 
skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Sikorskiego (przy „Biedronce”) zostanie wyko-
nane w sposób prawidłowy. Po ostatnim remoncie pozostały na jezdni linie, które 
utrudniają życie kierowcom i zagrożają kolizją lub wypadkiem.
Grzegorz Brozdowski wystąpił z postulatem, żeby w Gazecie Samorządu Miasta 
Ciechanów cytaty były przedstawiane „tak, jak były mówione”.
Ryszard Sobotko skierował interpelację do kierownictwa ZKM o wymianę 
rozkładów jazdy na bardziej czytelne. Małe cyferki utrudniają odczytanie czasu 
odjazdu autobusu. Radny zgłosił też prośbę mieszkańców części ul. Parkowej (od 
ul. Gostkowskiej do ul. Kicińskiego) o poprawę stanu technicznego nawierzchni 
oraz oświetlenia na tej ulicy.
Adam Stępkowski przedstawił problemy komunikacyjne mieszkańców osiedli 
Płońska i Jeziorko, którzy chcieliby, żeby w koncepcji planów zagospodarowa-
nia tego terenu przewidzieć szlak pieszy od ul. Reutta i Szwanke w linii prostej 
przez działki, bezpośrednio do Szkoły Podstawowej Nr 4. Dzieci chodziłyby 
wtedy do szkoły przez teren osiedla, bezpieczniejszy niż pobliskie skrzyżowanie. 
Radny postuluje również poprowadzenie — wspólnie z samorządem powiatowym 
— chodnika na ul. Sońskiej aż do Krubina, włącznie z oświetleniem tej ulicy. 
Stanisław Kęsik opisał 50-metrowy fragment drogi od ul. Rzeczkowskiej i Witosa 
do ul. Armii Krajowej, gdzie między tworzącymi nawierzchnię dużymi płytami 
budowlanymi powstały wyrwy w ziemi. Radny wie, że ta ulica jest przewidziana 
w projekcie budżetu do remontu, ale na razie proponuje wyrównanie nawierzchni 
tłuczniem lub masą. 
Lech Michalski w imieniu mieszkańców Aleksandrówki złożył interpelację 
w sprawie prawidłowego naliczania kosztów wywozu nieczystości. Zdaniem rad-
nego cennik jest niesprawiedliwy, gdyż SMLW „Zamek” wylicza, że 1 mieszkaniec 
wytwarza 0,16m3 nieczystości trwałych i mnoży tę liczbę przez ilość mieszkańców 
w danym lokalu, a większość pojemników przed posesjami jednorodzinnymi ma 
pojemność 0,11m3. Radny zauważył, że coraz częściej zdarza się podrzucanie 
worków do spółdzielczych pojemników. Sprawdził też, że nie wszyscy zawierają 
umowy z PUK. L. Michalski jest za powołaniem specjalnej komisji, która jego zda-
niem określi te koszty w sposób sprawiedliwy (Przewodniczący Janusz Czaplicki 
przypomniał radnemu, że ten podniósł rękę, akceptując cenę wywozu nieczystości 
stałych, ustalaną przez Radę Miasta).
Tomasz Grembowicz prosi o wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju 
na odcinku ul. Smorawińskiego od Domu Złotej Jesieni do ul. Sikorskiego. Ulica 
jest wąska i jeśli po jednej stronie parkują samochody, to może tam przejechać 
tylko jeden pojazd. Wjazd od ul. Sikorskiego czasem jest wręcz zablokowa-
ny. Radny zgłosił też, że identyczna sytuacja występuje przy wyjeździe z ul. 
Pijanowskiego w ul. Sierakowskiego oraz z ul. Sierakowskiego w ul. Warszawską. 
T. Grembowicz prosi o dalsze starania o ograniczenie w tych miejscach zatrzymy-
wania się i postoju.
Marcin Stryczyński przypomniał, że w ubiegłym roku Rada podjęła decyzję 
o wprowadzeniu opłaty za wjazd na targowisko przy ul. Sienkiewicza. Radny sądzi, 
że o ile ta opłata jest słuszna w przypadku sobót ze względu na bardzo duży ruch, 
to w ciągu tygodnia nie powinno się pobierać opłat za parkowanie przy sklepie 
PANORAMA, który właśnie został zlikwidowany. Radny zapytał, ile przychodów 
budżet miasta uzyskał z tytułu tych opłat, a ile stracił na opłatach z dzierżawy.
Zenon Stańczak stwierdził, że z wielką satysfakcją powitał wiadomość, że miasto 
dostanie pieniądze z Unii Europejskiej na inwestycję na osiedlu Zachód. W jego 
przekonaniu to tylko kwestia czasu, kiedy wojewoda po merytorycznym spraw-
dzeniu naszego wniosku podpisze umowę. W związku z tym radny uważa, że 
w przypadku tak dużego zadania byłby już czas robić przymiarki przetargowe na 
pierwsze dwa etapy inwestycji. Przypomniał, że miasto ma zezwolenie na budowę, 
projekt, a przy tak wielu tegorocznych zamierzeniach inwestycyjnych w II poło-
wie roku będzie bardzo duże spiętrzenie robót. Radny sądzi, że wczesną wiosną 
można wynegocjować korzystniejszą cenę, ponieważ firmy nie mają jeszcze wielu 
zamówień.  
Janusz Czaplicki zwrócił uwagę na fakt, iż coraz więcej interpelacji dotyczy orga-
nizacji ruchu na terenie  Ciechanowa. Przewodniczący zgłosił sprawę ślepej ul. 
Moniuszki, na której nie ma oznakowania zasad parkowania. Odkąd przy tej ulicy 
zainstalował się Oddział Doradztwa Rolniczego, gdzie pracuje kilkunastu pracow-
ników i bardzo często odbywają się szkolenia, pojawia się tam czasem nawet kilka-
dziesiąt samochodów. Oznacza to, że ulica na odcinku od Narutowicza i wszystkie 
okoliczne podwórka dwa, trzy razy w tygodniu są zablokowane przez parkujące 
pojazdy. Zdaniem przewodniczącego najprościej rozwiązać ten problem przez 
ograniczenie parkowania do jednej strony ulicy.                                           E.B.

Realizacja Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2004 rok

Co roku Urząd Miasta przeznacza niemałe pieniądze na walkę z alkoholizmem. 
Mimo to skala tego zjawiska w naszym mieście jest wciąż duża. Dane donoszą 
o około 2 tysiącach uzależnionych. Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r. kosztowała 610 tys. zł. 
♦ Rozszerzono pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i spółuzależnionych 
od alkoholu. W ramach dofinansowania Poradni do spraw Uzależnień zwiększono 
ilość przyjęć w późnych godzinach popołudniowych i w dni wolne od pracy. 
Dodatkowe usługi świadczyli specjaliści finansowani przez Urząd Miasta. 
Otwarcie drugiej poradni w strukturach Przychodni „Vita-Med” wzbogaciło pomoc 
terapeutyczną w mieście. Kontynuowano współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie oraz 
z Ośrodkiem Terapii w Gostyninie. 
♦ Zrealizowano 15 programów profilaktycznych (audycje radiowe, 3 realizacje 
spektaklu słowno-muzycznego z zakresu narkomanii w wykonaniu muzyka rocko-
wego Jarosława Wajka, profesjonalne programy „Debata”, „Korekta”, „Tajemnica 
zaginionej skarbonki”, „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia”, „Wypadek dro-
gowy a alkohol”, „Sportowe wakacje”, „Śmiej się i skacz”, „Zabawa  i  nauka  dla  
każdego”, „Radzenie sobie ze stresem”). W programach wzięło udział 6831 dzieci 
i młodzieży.
♦ Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadziło szkolenie 
76. nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Cykl warsztatów, ćwiczeń i wykładów uzupełnił i utrwalił wiedzę na 
temat umiejętności wychowawczych, służących profilaktyce zachowań patolo-
gicznych.
♦ Wspierano działalność 13. świetlic socjoterapeutycznych funkcjonujących na 
terenie miasta. W 2004 roku uczęszczało do nich 301 dzieci. W grudniu dla wszyst-
kich podopiecznych ze świetlic ufundowane zostały paczki świąteczne. 
♦ W 2004 roku na letni wypoczynek wyjechało 130 dzieci uczęszczających na 
zajęcia socjoterapeutyczne. Dzieci spędziły 2-tygodniowe wakacje w Stegnie 
Gdańskiej, Czarnym Dunajcu, Pucku, Kozienicach, Serocku i Mżerzynie. 
Zorganizowano również formy wypoczynku w mieście: „Sportowe wakacje” 
na krytej pływalni, pokryto koszty wynagrodzenia wychowawców kolonijnych 
prowadzących w PCK „Lato w mieście”. Łącznie ze zorganizowanych form wypo-
czynku w 2004 r. skorzystało 730 dzieci.
♦ W Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych terapeuci i specjaliści 
pełnili dyżury w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie. Skorzystało z nich 926 osób.
♦ Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 r. 
odbyła 26 posiedzeń, przyjęła 201 wniosków o skierowanie na leczenie pod nad-
zorem Sądu, do Sądu skierowała 111 wniosków o obowiązku poddania się leczeniu 
odwykowemu, wydała 94 postanowienia w sprawie usytuowania punktów sprzeda-
ży alkoholu zgodnego z Uchwałami Rady Miasta.
                                                                                     Katarzyna Dąbrowska

na podstawie materiałów 
                                                                                           Biura ds. RPA

Zgłoś odpady zawierające azbest
Mieszkańcy Ciechanowa, którzy posiadają na swojej posesji wyroby lub

odpady zawierające azbest, powinni zgłaszać ten fakt do Wydziału Inży-
nierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Obowiązek prowadzenia ewi-
dencji tej groźnej dla środowiska substancji nakłada rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r.
Informację o posiadaniu azbestu należy podawać co roku, dlatego osoby, które 
składały ją w roku ubiegłym muszą zrobić to ponownie w 2005 roku. Wynik 
inwentaryzacji dokumentuje się na specjalnych drukach, które są dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl lub w Wydziale Inżynierii 
i Ochrony Środowiska, mieszczącym się przy ul. 17. Stycznia 30. Szczegółowych 
informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału pod nr tel. 672 32 41 wew. 
247 lub 248. 

 D.Ż.

Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza konkurs
na gazetkę szkolną o tematyce samorządowej

Regulamin konkursu
I. Cel konkursu
Celem konkursu jest wydanie gazetki szkolnej o tematyce samorządowej, zaanga-
żowanie uczniów w jej tworzenie, podniesienie wiedzy uczniów oraz ich rodzin 
o samorządzie miasta, kształtowanie postaw obywatelskich.
II. Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Ciechanów, przy współpracy 
redakcji Gazety Samorządu Miasta Ciechanów.
III. Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu Ciechanowa.
IV. Sprawy organizacyjne
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, 
szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne. Gazetki należy złożyć w specjalnie 
oznakowanych kopertach w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Rynek 6. Koperta 
powinna być zaklejona, zaadresowana na Redakcję Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów, opatrzona dopiskiem „Konkurs na gazetkę”. Termin składania prac 
upływa z dniem 31 marca 2005 r. W przypadku dostarczania prac drogą listową  
liczy się data stempla pocztowego. Informacje o wynikach konkursu opublikowa-
ne zostaną w „Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów”, na stronie internetowej 
Urzędu Miasta oraz ogłoszone w Katolickim Radiu Ciechanów. Informacji na 
temat konkursu udziela zespół redakcyjny Gazety, ul. Rynek 6, tel. 673 58 02.
V. Główne kryteria oceny nadsyłanych prac:
— zawartość i poprawność merytoryczna, 
— szata graficzna,
— pomysłowość w ujęciu tematów samorządowych.
VI. Nagrody
W każdej z 3. kategorii zostanie przyznana nagroda za najlepsze wydanie gazetki 
szkolnej — cyfrowy aparat fotograficzny. 
VII. Komisja konkursowa
W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy redakcji Gazety: Ewa 
Blankiewicz —  przewodnicząca, Katarzyna Dąbrowska — sekretarz, Dominika 
Żagiel — członek.
VIII. Uwagi końcowe
Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają szkoły. Organizatorzy 
konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych prac. We wszystkich 
szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzje będzie 
podejmował Prezydent Miasta Ciechanów.
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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 polityki społecznej

Zadanie I.
Organizacja zajęć popołudniowych dla osób starszych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:
Zadanie I — 10 000 zł (w roku 2004 — nie było realizowane).

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

Zadanie I.
Utrzymywanie hali sportowej przy ul. Kraszewskiego.
Zadanie II.
Utrzymywanie kąpieliska „ Krubin” w okresie letnim.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:
Zadanie  I — 55 000 zł (w roku 2004 — 55 000 zł)
Zadanie II — 62 000 zł (w roku 2004 — 67 000 zł)

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

Zadanie I.
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. 
Zadanie II.
Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w miejscu 
zamieszkania.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań:
Zadanie  I — 10 500 zł  (w roku 2004 — 13 000 zł)
Zadanie II —  2 000 zł  (w roku 2004 — nie było realizowane)

W konkursach ofert mogą brać udział podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego (wymienione w art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają nastę-
pujące warunki:
— zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Ciechanowa,
— prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
— 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 kwietnia 
2003 r.,
— uchwała Rady Miasta z dnia 28 października 2004 dotycząca programu współ-
pracy Urzędu Miasta z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego.
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 Komisje Oceniającą i Prezydenta Miasta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań 
regulować będzie umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Ciechanów a oferentami 
wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert.
Terminy i warunki realizacji zadań
1. Dofinansowanie zadania obejmie okres określony w umowie.
2. Realizacja zadania odbywać się będzie na terenie miasta Ciechanów.
Terminy i warunki składania ofert
1. Termin składania ofert: do 16 marca 2005.
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 
Powiatu (ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia),
— sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2004,
— aktualny statut lub dokument zawierający zakres działalności podmiotu.
5. Zaadresowane na Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
oferty należy składać do dnia 16 marca 2005 roku w sekretariacie Prezydenta 
Miasta Ciechanów, ul. Rynek 6, w zamkniętych kopertach z napisem konkurs 
— zadanie (podać nr) w zakresie (podać), codziennie w godzinach od 8.00 do 
16.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decy-
duje 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 dnia 30 marca 2005 roku
2.Wyboru dokona Komisja Oceniająca powołana Zarządzeniem przez Prezydenta 
Miasta Ciechanów.
3.Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
— zakres merytoryczny zadania,  
— 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 
samym bądź podobnym charakterze,
— cykliczność przedsięwzięcia,
— dotychczasowa współpraca podmiotu z administracją publiczną,
— partnerzy biorący udział w realizacji zadania,
— posiadane zasoby kadrowe konieczne ze względu na realizację zadań,
— baza lokalowa, w której realizowane będzie zadanie.
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. 

I. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych:
Realizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci — 2 000 zł, Polski Czerwony Krzyż 
— 1 000 zł.
II. kultury i dziedzictwa narodowego
1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej dziejów miasta — 10 000 zł. Realizator: 
Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe.
2. Przygotowanie i zrealizowanie nowego przedstawienia Teatru Exodus, którym 
będzie „Sonata Belzebuba” za kwotę 3 200 zł. Realizator: CKiSz.
3. XIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka 2005” 
— 15 000 zł. Realizator: CKiSz.  
4. Realizacja wystaw w „Galerii C” — 5 000 zł. Realizator: CKiSz.
5. Opracowanie choreograficzne tańca regionalnego KONTRO i zakup strojów 
— 5 000 zł. Realizator: CKiSz.
6. Ciechanowskie Spotkania Muzealne na kwotę 10 000 zł. Realizator: Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej.
7. Organizacja Konkursu Historycznego „Najciekawsze historie z kart dziejów 
mojej rodziny” na 2 000 zł. Realizator: Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
8. Wydanie VII Ciechanowskiego Zeszytu Literackiego „Chrześcijański Horacy 
z Mazowsza” za 4 000 zł. Realizator: ZLP.
9. Wystawa w Bibliotece Powiatowej w ramach  „Sesji naukowo-literackiej 
— Chrześcijański Horacy z Mazowsza”— 2 000 zł. Realizator: ZLP.
10. Organizacja  XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyki „O Laur Opina” 
— 1 500 zł. Realizator: ZLP. 
11. „Jubileuszowa sesja przewodnicka – Ziemia Ciechanowska zaprasza” na kwotę 
4 000 zł. Realizator: PTTK.
12. Zorganizowanie XIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Dionizje” 
— 15 000 zł. Realizator: Stowarzyszenie Artystyczne „Makata”.
13. Organizacja X Konkursu „Ciechanowska Jesień Poezji” — 1 500 zł. Realizator: 
ZLP.
III. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu 
— 30 000 zł. Realizator MPKS „Orka”.
2. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów — 55 000 zł. 
Realizator: CLKS „Mazovia”.
3. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji piłki ręcz-
nej — 70 000 zł. Realizator: MKS „Jurand”.

4. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji koszyków-
ki — 30 000 zł. Realizator: MKS „Jurand”.
5. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji kolarstwa 
— 20 000 zł. Realizator: MKS „Jurand”.
6. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo- 
15 000  zł. Realizator: TKKF „romyk”.
7. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo ITF 
— 5 000 zł. Realizator: LKS „MATSOGI”.
8. Szkolenie ratowników wodnych — 20 000 zł. Realizator: CWOPR
9. Zorganizowanie sekcji sportowej dla osób niepełnosprawnych — 10 000 zł. 
Realizator: CLKS „Mazovia”.
10. Organizowanie interdyscyplinarnego współzawodnictwa sportowego dzieci 
i młodzieży w ramach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej” — 16 000 zł. Realizator:      
Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy.
11. Nie została jeszcze rozpatrzona oferta dotycząca „Szkolenia i współzawodnic-
twa dzieci i młodzież w zakresie piłki nożnej”.
IV. ochrony i promocji zdrowia
1. Prowadzenie świetlicy rehabilitacyjno-terapeutycznej dla dzieci niepełnospraw-
nych — 8 000 zł. Realizator: TPD.
2. Organizacja cyklu szkoleń z zakresu profilaktyki chorób i najnowszych 
osiągnięć medycznych. Realizatorzy: Ciechanowskie Stowarzyszenie Kobiet 
Po Mastektomii „Amazonki” — 1 000 zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
— 1 000 zł.
3. Organizacja pikniku integracyjnego z okazji Dnia Chorego Psychicznie. 1 000 zł. 
Realizator: Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.
4. Opracowanie i wydanie folderów profilaktyczno-informacyjnych na temat 
chorób społecznych. Realizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków — 700 zł, 
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego — 1 300 zł.
5. Organizacja cyklu działań z zakresu promocji zdrowia — propagowanie zdro-
wego stylu życia. Realizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków — 2 000 zł.
Polski Czerwony Krzyż — 1 000 zł.
6. Organizowanie  wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Realizator: TWK — 4 000 zł.
7. Rehabilitacja psychofizyczna dorosłych osób niepełnosprawnych. Realizator:
Ciechanowskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii „Amazonka” — 5 000 zł.   

Lista podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i zadań, które uzyskały pozytywną opinię 
Komisji Oceniających z zakresu:
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Co dalej z Zamkiem?

Okiem pasażera
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Rozkład jazdy pociągów powinien 
być kompromisem między potrzebami 
pasażerów i rentownością połączeń. 
Wydaje się jednak, że kolei nie zale-
ży ani na klientach, ani na zarobku, 
gdyż likwidacji często ulegają połą-
czenia popularne i przynoszące zyski. 
W dodatku każda kolejna zmiana 
rozkładu jazdy coraz bardziej izoluje 
Ciechanów od innych regionów kraju.

Wprowadzony 12 grudnia 2004 r. 
rozkład jazdy chwalą sobie wyłącznie 
nieliczni podróżni korzystający z eks-
presów i pociągów Intercity, w dodat-
ku tylko mieszkający w największych 
miastach, gdzie takie pociągi kursują 
regularnie. Mieszkańcy Ciechanowa 
(tak jak każdej miejscowości w Pol-
sce) znacznie częściej korzystają z 
pociągów regionalnych i pospiesznych. 
Wydaje się, że o zmianach dotyczących 
godzin kursowania tychże pociągów 
oraz likwidacji niektórych połączeń 
zdecydowano na chybił trafił, nie bio-
rąc pod uwagę ani zysków, ani potrzeb 
pasażerów, dla których pociąg był czę-
sto jedynym sposobem punktualnego 
dotarcia na miejsce. Oto kilka przy-
kładów utrudnień, na które najczęściej 
skarżą się pasażerowie.

Najliczniejszą grupą podróżnych są 
osoby dojeżdżające do pracy, ucznio-

wie i studenci. Ci ostatni korzystali 
z pociągu do Olsztyna odjeżdżającego 
z Ciechanowa ok. 4.30. Mimo wcze-
snej pory chwalono sobie to połącze-
nie, gdyż w Olsztynie pociąg był ok. 
7.30 i bez problemów można było 
dotrzeć do pracy czy na zajęcia; poza 
tym w Działdowie była dogodna prze-
siadka na pociąg do Iławy i Malborka. 
W nowym rozkładzie o tej godzinie 
odjeżdża pociąg pospieszny kursujący 
tylko w wakacje, a więc poza okresem, 
gdy ciechanowianom jest najbardziej 
potrzebny. Studentom pozostaje prze-
siąść się na autobus (jedzie 4 godziny 
i przyjeżdża na miejsce znacznie póź-
niej). Zlikwidowano pociąg wyjeżdża-
jący z Olsztyna ok. 21.00 i przyjeżdża-
jący do Ciechanowa o 23.00. Z wymie-
nionych połączeń korzystało wielu 
studentów Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie mieszkają-
cych w naszym regionie. Taka likwi-
dacja stanowi znaczne utrudnienie  
w dojeździe na uczelnię i powrocie 
do domu. Niezrozumiałe jest przenie-
sienie pociągu pospiesznego Olsztyn 
– Kraków z godzin porannych na ok. 
11.30. Połączenie było dość szybkie 
i chętnie korzystali z niego mieszkańcy 
Ciechanowa i innych miejscowości na 
trasie Olsztyn – Warszawa pracujący 
i uczący się w stolicy. Teraz pociąg jeź-
dzi na pół pusty, podczas gdy wcześniej 
był wypełniony po brzegi. 

Zlikwidowano pociąg do Iławy 
odjeżdżający ok. 5.50, wypełnio-
ny pasażerami dojeżdżającymi od 

strony Nasielska do pracy i szkół 
w Ciechanowie i Mławie, wiosną 
i latem zaś służący  turystom szu-
kającym wytchnienia nad jeziorami 
Warmii i Mazur. Oryginalną zmianą 
jest wprowadzone w ostatniej chwili 
przemianowanie pociągu osobowego 
z Warszawy do Olsztyna (przyjazd do 
Ciechanowa o 20.53) na pospieszny. 
Pociąg nadal zatrzymuje się na tych 
samych przystankach, co wcześniej. 
Oznacza to, że płacąc jak za pociąg 
pospieszny jedziemy w istocie osobo-
wym! Jako osobowy zawsze był pełen 
ludzi powracających z pracy w stolicy. 
Teraz wielu podróżnych będzie musia-
ło z niego zrezygnować ze względu 
na cenę. Najlepszy dowód, że kolej 
ustalając rozkład jazdy nie kieruje się 
rzeczywistymi potrzebami, to połącze-
nie z Mławy do Ciechanowa. Odjazd 
z Mławy o 2.59, przyjazd do Ciecha-
nowa 3.30. Z ciekawości poszedłem 
na dworzec, by sprawdzić, czy ktoś 
z niego korzysta: nie licząc obsługi 
pociąg był pusty. Z pytanych przeze 
mnie na dworcu osób (w tym pracow-
ników kolei) żadna nie umiała powie-
dzieć, komu pociąg ten ma służyć.

Nie lepsza jest sytuacja podróż-
nych wyjeżdżających na wypoczy-
nek lub w daleką podróż służbową. 

Najdogodniejsze połą-
czenia międzyregio-
nalne mogłyby zapew-
nić pociągi ekspre-
sowe przejeżdżające
co dzień przez Cie-
chanów, jednak prawie
żaden z nich się 
u nas nie zatrzymuje. 
Jeszcze kilka lat temu 
w Ciechanowie za-
trzymywało się kilka
„ekspresów”, zapew-
niających połącze-
nie z Krakowem 
i Katowicami oraz 
z Gdańskiem i innymi 
nadmorskimi miej-
scowościami. Dzisiaj
możemy liczyć tylko
na nocne pociągi 

pospieszne, których szybkość, komfort 
jazdy i bezpieczeństwo pozostawiają 
wiele do życzenia. 

Pociągi podmiejskie na przeci-
nającej Ciechanów trasie Warszawa 
– Gdańsk i Olsztyn zawsze były 
pełne pasażerów, więc ich kursowanie 
wydawało się niezagrożone. Jednak 
kolej niezrozumiale likwiduje połą-
czenia potrzebne dojeżdżającym do 
pracy, szkoły czy uczelni. Znacznemu 
pogorszeniu uległa jakość połączeń. 
Nie chodzi tu tylko o odrażający stan 
pociągów i niski stopień bezpieczeń-
stwa. Podróżujący z Ciechanowa do 
Warszawy z pewnością zauważyli, że 
pociągi na tej trasie jeżdżą coraz wol-
niej. Wszystkie te czynniki powodują, 
że podróż pociągiem staje się uciążliwa 
lub wręcz niemożliwa.

Dopiero liczne skargi przynoszą 
skutek. Do niedawna od 9.40 do 14.30 
nie było żadnego pociągu regionalnego 
w stronę Nasielska, co było wielką 
niedogodnością dla mieszkańców wsi 
leżących na trasie. Obecnie wprowa-
dzono nowe połączenie ok. 11.00. 
O 19.20 wyjeżdża z Warszawy w stro-
nę Ciechanowa pociąg osobowy za-
trzymujący się na wszystkich stacjach, 
co również ułatwi życie wielu osobom, 
powracającym późną porą ze stolicy. 
Reasumując: czy był w ogóle sens 
likwidacji połączeń, skoro pociągi te 
jeździły w poprzednim roku i zawsze 
były pełne podróżnych?

Marek Czowgan

Ciechanowski Zamek ze względu na 
swoje walory budzi zainteresowanie, 
zwłaszcza turystów oraz przybywa-
jących do naszego miasta gości. Jest 
to cenny zabytek ze względu na jego 
nizinno-moczarowe usytuowanie, naj-
bardziej odpowiednie w ówczesnych 
czasach ze względów strategicznych. 
Zamki tego typu są na świecie rzad-
kością. 

Jako mieszkaniec „Podzamcza” od 
ponad 30. lat przechodzę obok zam-
kowych murów i często kieruję wzrok 
na tę niezwykłą budowlę. Ponieważ 
dalsze losy Zamku nie są mi obojętne, 
również chcę wyrazić swoją opinię 
w tej sprawie. 

Do wnętrza Zamku zaglądam 
z okazji odbywających się w jego 
murach imprez kulturalnych lub też w 
charakterze oprowadzającego swoich 
gości spoza Ciechanowa. Uważam, 
że Zamek stałby się jeszcze bardziej 
atrakcyjny, gdyby nie był ruiną, nawet 
trwałą. Zaprezentowana swego czasu 
przez Jana Korzybskiego makieta, 
przedstawiająca orientacyjny wygląd 
tego zabytku z czasów jego świetności, 
wzbudzała ogromne zainteresowanie. 
Przydałaby się i obecnie podobna 
miniatura Zamku. 

O pełnej, możliwie wiernej, rekon-
strukcji Zamku można by myśleć 
dopiero wtedy, gdyby udało się pozy-
skać znaczne fundusze, także unijne. 
Tymczasem należy, moim zdaniem, 
zabezpieczyć zamkowe kurtyny 
pokrywając je z góry odpowiednim 
materiałem. To chroniłoby cegły przed 
szybko postępującym zniszczeniem 
spowodowanym zmiennymi warunka-
mi atmosferycznymi. Wówczas prace 
konserwatorskie nie musiałyby być tak 
częste. Podobnie jak dom bez dachu, 
tak też baszty bez zadaszenia będą 
wymagały częstych remontów.

Chciałbym dorzucić kilka zdań na 
temat pełniejszej promocji naszego 
Zamku kilkakrotnie nazywanego cie-
chanowskim Wawelem (m.in. prof. 
S. Pazyra, dr A. Kociszewski).

W zamkowym muzeum znajduje 
się w sprzedaży zbyt mało materia-
łów o charakterze popularyzatorskim, 
a niektóre są już częściowo nieaktu-
alne. Warto wznowić zbiorek legend 
zamkowych opracowany przez Jana 
Korzybskiego. W ostatnim wydaniu 
z 2001 r. zamieszczone jest zdjęcie 
zamurowanej jeszcze bramy połu-
dniowej, czyli pierwotnego wjazdu 
do Zamku. To się zmieniło. Warto też 
w nowym wydaniu zamieścić kilka 
informacji o nowych odkryciach arche-
ologicznych, dokonanych przy okazji 
prowadzonych niedawno prac, zmie-
rzających do otwarcia drugiej bramy.

Wznowienia wymaga, moim zda-
niem, publikacja A. Kociszewskiego 
„Dzieje zamku w Ciechanowie”, 
można też wydać katalog muzealnych 
eksponatów związanych z Zamkiem. 

Istnieje potrzeba wznowienia „Prze-
wodnika po Ziemi Ciechanowskiej” 
autorstwa R. Bartołda. Znajdują się 
w nim m.in. praktyczne informacje 
potrzebne turyście.

Nie ma też w sprzedaży  w zamkowym 
muzeum krótkiego opracowania popu-
larno-naukowego o współczesnym Cie-
chanowie. 

Broszurka A. Wołosza pt. „Zamek 
w Ciechanowie” zawiera na końcu 
8 kolorowych zdjęć fragmentów zam-
kowych murów. W nowym wydaniu 
powinno być ich więcej i lepszej jako-
ści. Pozwolą one ukazać ciekawe szcze-
góły obu baszt oraz kurtyn, zwłaszcza 
wewnętrznych. Wewnętrzna kurtyna 
zachodnia mogłaby być częściowo 
zabudowana drewnianymi pawilonami. 
Dawnej były w tym miejscu drewniane 
zabudowania gospodarskie.

Zabudowa zamkowa, zwana przez 
historyków architektury „Wielkim 
Domem”, być może nieprędko powsta-
nie. Na razie zróbmy więc to, co już 
w najbliższym czasie jest możliwe.

                 Ryszard Sobotko
       radny Rady Miasta Ciechanów

Z winy kolei ciechanowski dworzec pustoszeje

Grzegorz Brozdowski —  urodził 
się 19 kwietnia 1966 roku w Nowym 
Mieście Lubawskim. Absolwent UMK 
w Toruniu, z wykształcenia biolog. 
Pracownik Starostwa Powiatowego, 
gdzie jest  Pełnomocnikiem ds. Integra-
cji Europejskiej i Wspierania Rozwoju 
Gmin Powiatu Ciechanowskiego. 
W poprzedniej kadencji Rady pełnił 
funkcję członka Zarządu Miasta. Obec-
nie jest przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej i członkiem Komisji Kul-
tury, Oświaty i Sportu. W wolnych
chwilach uprawia sport i turystykę,
z czego najwięcej czasu poświęca 
koszykówce, piłce nożnej i tenisowi 
ziemnemu. Lubi też dobrą książkę. 
Radny reprezentuje ugrupowanie Cie-
chanowskie Forum Dialogu.

Zdzisław Dąbrowski — urodził się 
28 sierpnia 1956 roku w Ciechanowie. 
Jest absolwentem Wydziału Nauk 
Politycznych WSH w Pułtusku. Posiada 
licencję zawodowego zarządcy nieru-
chomości oraz uprawnienia do przepro-
wadzania lustracji w spółdzielniach.
Od 1999 r. prezes Zarządu SMLW
„Mazowsze”.  Jest członkiem Komi-
sji Spraw Obywatelskich i Spraw
Społecznych oraz wiceprzewodni-
czącym Komisji Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska. Wolne 
chwile poświęca aktywnemu wypo-
czynkowi wraz z rodziną. Lubi tury-
stykę pieszą, pływanie, koszykówkę, 
chętnie odwiedza siłownię. Radny 
niezrzeszony.

Poznaj swojego radnego
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Zaopiekuj się mną
W schronisku psy są anonimowe. 

Zamiast imienia posiadają numer 
ewidencyjny. Na pierwszy rzut oka 
wszystkie czterołapy tworzą jedną 
wielką rodzinę. Część męska zajmuje 
lokale od południowej strony, część 
żeńska — od północnej. Płeć słabsza, 
choć równie dobrze uzębiona, stanowi 
mniejszość. Rotacja zwierząt jest duża. 
Jedne wyjeżdżają, drugie przyjeżdżają. 

 

Ta suka do schroniska trafiła razem 
ze szczeniakami kilka tygodni temu. 
Powoli odnajduje się w nowym śro-
dowisku. Jest opanowana, po stracie 
domu — nieufna. Potomstwo odcho-
wała jak umiała najlepiej. Niestety, nie 
wszystkie szczeniaki przeżyły. 
  

Pies. Od niedawna lokator schroniska, 
jest jeszcze w czasie kwarantanny. 
Mimo gwałtownej zmiany miejsca jest 
przyjazny, sympatyczny, ułożony, nie 
sprawia kłopotów wychowawczych. 

Ten osobnik od wielu lat przesiaduje 
w schronisku. Dominuje w swoim 
boxie. Rozstawia kumpli po kątach. 
Pierwszy spożywa posiłki. Jada z ape-
tytem. Podobno pod tym względem 
nie jest wybredny. Ma wyjątkowy urok 
osobisty. 

Podopieczni schroniska trzymają 
się nieźle, jak na dramat, który prze-
chodzą. Ze smutkiem w oczach patrzą 
w niepewną przyszłość. Czekają cier-
pliwie na właściciela. I jeszcze jedną 
szansę od parszywego losu... Będziemy 
go śledzić.  
          Katarzyna Dąbrowska

„Wizja lokalna” w Pałacu Prezydenckim 

Rok Staszicowski 
w ZS Nr 3

6 stycznia z Zespole Szkół Nr 
3 zainaugurowano obchody Roku 
Staszicowskiego. W 2005 r. przypa-
da 250. rocznica urodzin Stanisława 
Staszica – patrona szkoły. Już teraz 
uczniowie z „trójki” przygotowują 
się do udziału w Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy o Stanisławie 
Staszicu i Jego Epoce. Wezmą też 
udział w konkursie plastycznym, kon-
kursie na opracowanie projektu strony 
internetowej Towarzystwa Przyjaciół 
Szkół Staszicowskich i Ogólnopolskim 
Turnieju Tenisa Stołowego, organizo-
wanym przez TPSS. Zostanie też wyda-
ny biuletyn informacyjny o działalno-
ści Szkolnego Klubu Staszicowskiego. 
W programie obchodów nie zabraknie 
sesji popularnonaukowej poświęconej 
patronowi.
   red.

Z życia szkół 
i przedszkoli

Święto Szkoły 
w Gimnazjum TWP

10 lutego Gimnazjum TWP po raz 
pierwszy obchodziło Święto Szkoły. 
Uroczystość została wpisana do har-
monogramu stałych imprez szkolnych. 
W tym dniu nie obowiązują żadne 
wymagania dotyczące stroju, nauczy-
ciele nie przeprowadzają klasówek 
i kartkówek, uczniowie prowadzą 
lekcje. Nauczyciele rozwiązują przy-
gotowany przez uczniów test z zakresu 
przedmiotów humanistycznych i mate-
matyczno-przyrodniczych.

red.

10 lutego w Szkole Podstawowej 
Nr 4 odbyło się spotkanie poświęcone 
profilaktyce uzależnień i bezpiecznej 
szkole. Przybyli na nie przedstawiciele 
Straży Miejskiej: zastępca  komen-
danta Krzysztof Matuszewski i Jerzy 
Karwowski. Gośćmi byli też ucznio-
wie gimnazjów i szkół średnich oraz 
wolontariusze skupieni wokół Klubu 
młodzieży pozytywnej „Pozytyw”
i stowarzyszenia „Arka Noego”.

Można było wykazać się wiedzą 
na temat uzależnień i spostrzegaw-
czością przy rozszyfrowywaniu hasła 
BEZPIECZNA SZKOŁA. Dla najak-
tywniejszych organizator przygotował 
nagrody ufundowane przez Urząd 
Miasta Ciechanów. 

Zastępca komendanta Straży Miej-
skiej zwrócił uwagę na rolę i misję, 
jaką ma do spełnienia Straż Miejska 
i Policja w dążeniu do zapewnienia 
uczniom i mieszkańcom Ciechanowa 
spokoju i bezpieczeństwa.

 red.

Bezpieczna Szkoła

Oddziałowe Biuro Edukacji Publi-
cznej Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie organizuje dla nauczy-
cieli historii cykliczne warsztaty pod 
nazwą „wizja lokalna”. Ten eduka-
cyjny program ma pokazać miejsca 
interesujące z punktu widzenia historii 
Polski i regionu. Wizyty te połączone 
są z relacjami naocznych świadków 
i wykładami historyków, przedstawia-
jącymi szerszy kontekst omawianych 
wydarzeń.

28 stycznia odbyło się spotkanie, na 
które została zaproszona grupa nauczy-
cieli z naszego miasta. Odwiedziliśmy 
Pałac Prezydencki w Warszawie. 
Głównym prelegentem spotkania był 
dyrektor Oddziału IPN w Warszawie 
prof. Jerzy Eisler. Profesor omówił 
historię trzech wydarzeń, związanych 
z miejscem, w którym przebywali-
śmy: podpisanie w 1955 roku układu 
między państwami komunistycznymi 
o przyjaźni i pomocy wzajemnej 
(Układ Warszawski); podpisanie 
w 1970 roku między PRL a RFN układu 
o podstawach normalizacji i wzajem-
nych stosunkach; negocjacje w 1989 
roku pomiędzy władzą komunistyczną 
a opozycją, które doprowadziły do 
porozumienia przy okrągłym stole.

Cennym uzupełnieniem wykła-
du prof. Eislera były wspomnienia  
świadków historii: gen. Tadeusza Pióro 
(przedstawiciela Sztabu Generalnego 
WP w Naczelnym Dowództwie Układu 
Warszawskiego), jedynego żyjącego 

naocznego świadka wydarzeń z 1955 
roku oraz Władysława Frasyniuka, 
którego relacja z zakulisowych roz-
mów toczonych przy okrągłym stole 
ubarwiona była wieloma anegdotami 
i ciekawostkami.

Po zakończeniu tej arcyciekawej
lekcji zaproszeni zostaliśmy do zwie-
dzenia Pałacu Prezydenckiego. Obej-
rzeliśmy reprezentacyjne sale siedziby 
głowy państwa, m.in. salę kolumnową, 
kaplicę prezydencką i wybudowaną 
niedawno oranżerię. Kulminacyjnym 
punktem było obejrzenie wyjątkowego 
mebla — okrągłego stołu, tego same-
go, przy którym tworzyła się nasza 
najnowsza historia.

Myślę, że wszyscy obecni byli usa-
tysfakcjonowani spotkaniem. Pomysł 
IPN na tego rodzaju działalność eduka-
cyjną jest godny pochwały. Historyczny 
obiekt i naoczni świadkowie z nim 
związani to dla historyka najlepszy 
materiał badawczy. Z pewnością każdy 
z obecnych na spotkaniu wykorzysta tę 
dodatkową wiedzę na swoich lekcjach. 
Zajęcia takie będą bardziej atrakcyjne.

O tym, iż spotkanie było ciekawą 
formą kontaktu z najnowszą historią 
niech zaświadczy fakt, iż większość 
z nas wyraziła chęć wzięcia udziału 
w kolejnej „wizji lokalnej”, która odbę-
dzie się w kwietniu. Miejscem spotka-
nia ma być Pałac Prymasowski, a boha-
terem kardynał Stefan Wyszyński.

                       Joanna Śpiewak

Gala w SP Nr 7

7 lutego w Szkole Podstawowej 
Nr 7 odbyła się GALA’ 2005 pod hasłem 
„Muzyka łagodzi obyczaje”. O praw-
dziwie karnawałową atmosferę zadbali 
uczniowie-artyści, którzy przygotowali 
program artystyczny: układy taneczne 
i znane wszystkim piosenki, takie jak: 
„Nie zadzieraj nosa”, „A ja nie chcę 
czekolady”, „Serduszko puka w rytmie 
cza-cza”. Zabrzmiały też łagodne tony 
pięknej muzyki klasycznej: Chopina, 
Schindlera i Bacha. Prawdziwą nie-
spodzianką był występ nauczycielek 
ze szkoły, które zabrały wszystkich 
w niezwykłą podróż „Windą do 
nieba”.

red.

Ach, te bale w karnawale
W ostatnich dniach 

karnawału przedszko-
laki z Miejskiego 
Przedszkola Nr 4 
z Oddziałami Integra-
cyjnymi, wspólnie 
z nauczycielkami 
i rodzicami bawiły 
się na balu przebie-
rańców. Dorośli, jak 
i mali uczestnicy im-
prezy, oprócz wymy-
ślnych strojów pre-
zentowali dobry na-
strój. Obok przebra-
nych nauczycielek, 
dodatkową atrakcją 
balu były konkursy 
z nagrodami i wyjąt-
kowo słodki podwie-
czorek.
                              

 Jolanta PiotrowskaJuż w tak młodym wieku kobiety lubią się stroić

Mistrzostwa SP Nr 4 w sportach zimowych
11 lutego w Szkole Podstawowej 

Nr 4  zainaugurowano rozpoczęcie 
ferii zimowych Mistrzostwami szkoły 
w sportach zimowych w dwóch  kon-
kurencjach: łyżwiarstwie szybkim 
i hokeju na lodzie. 
W kategorii dziew-
cząt najlepszy czas 
na dystansie 300 m 
osiągnęła Monika 
Tarnowska z klasy Va. 
W kategorii chłopców  
zwyciężył Krzysztof 
Kondracki z klasy 
Vb, w kategorii klas 
szóstych — Wojciech 
Gumienny.

W hokeju na lodzie 
najlepsza była klasa 
VI c, drugie miejsce 
zajęła klasa Vb, trze-
cie – VIa.

Organizatorami Mi-

strzostw byli: SP Nr 4 przy udziale 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Olimpicus”, MOSiR oraz Zarząd 
Osiedla Nr 6. red.

Zmagania na lodzie przyciągnęły wielu kibiców
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Państwowa Szkoła Muzyczna

            
 

 

Od 35. lat Państwowa Szkoła 
Muzyczna I-st. im. Stanisława Mo-
niuszki w Ciechanowie kształci dzieci
i młodzież z naszego miasta i powia-
tu. Kontynuuje zresztą tradycje po-
przedników — ognisk muzycznych, 
które działały w latach 1945–70. Do 
1994 r. siedziba szkoły znajdowała 

się przy Zielonej Ścieżce 4 (obecnie 
pensjonat „Hubertus”). Od jedenastu 
lat funkcjonuje w zmodernizowanym 
w latach 1990–94 budynku przy ulicy 
Małgorzackiej 16, zbudowanym na 
początku XX stulecia. Dzieli go z drugą  
prowadzoną również przez Ministra 
Kultury placówką — Państwowym 
Pomaturalnym Studium Kształcenia 
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. 
Szkole do szczęścia brakuje sali kon-
certowej o odpowiedniej akustyce 
i z niezbędnym zapleczem technicz-
nym. To jeden z kilku powodów, dla 
których szkoła nie może uzyskać sta-
tusu II stopnia. Paradoksem naszych 
czasów jest też zły stan szkolnego 
instrumentarium przy bogatej ofer-
cie ich zakupu. Pytanie: kto da na 
to pieniądze? Powinien to zrobić 
minister, który jest „właścicielem” 
szkoły. Poziom kształcenia jest na 
tyle wysoki, iż wielu absolwentów 
kontynuuje naukę w średnich szkołach 
artystycznych. Najwięcej w pobli-
skiej Mławie, ale również w Płocku 
i Warszawie. W ciechanowskiej szkole 
rozpoczynali swoją muzyczną drogę 
późniejsi absolwenci wyższych uczelni 
muzycznych, instrmentaliści: Witold 
Buraczyński — klarnecista pracujący 
w warszawskich orkiestrach, Tadeusz 
Trojanowski — kompozytor i pianista 
działający w Białymstoku, Robert 
Kuśmierski — akordeonista zamiesz-
kały i pracujący w Warszawie, Adam 
Sychowski — pianista i pedagog 
pracujący w Estradzie Kameralnej 
Filharmonii Narodowej oraz uczący 
w ciechanowskiej szkole, Anita Skrobisz 
— pianistka z Poznania, Monika Marut 
— pianistka i dziennikarka mieszkają-
ca i pracująca w Warszawie, Tomasz 
Kaszubowski — koncertujący gita-
rzysta i pedagog pracujący na terenie 
Warszawy i Żyrardowa. Spora liczba 

absolwentów studiuje też obecnie 
w kilku ośrodkach akademickich, 
wśród nich między innymi: Dorota 
Goździewska — studentka klasy for-
tepianu  i Paweł Zagańczyk — student 
klasy akordeonu (oboje w Akademii 
Muzycznej w Gdańsku). Warto też 
wspomnieć o absolwentach wydzia-

łów pedagogicznych 
w akademiach muzycz-
nych oraz uniwersy-
tetach, którzy pracują 
w szkolnictwie ogól-
nokształcącym, a także 
są nauczycielami cie-
chanowskiej szkoły, 
z której się wywodzą. 
Do tej grupy należą: 
Joanna Makijonko — 
pianistka i dyrygent czy 
Zdzisław Sychowski — 
akordeonista. Dziś uczą 
tu: Tatiana Fedorczuk 
— pianistka, autorka 
wielu sukcesów ciecha-
nowskiej i mławskiej 
pianistycznej młodzieży, 
Małgorzata Stryjewska 
— akordeonistka, Ju-

styna Kierczyńska — skrzypaczka, 
Michał Kaszubowski — pianista, Ko-
nrad Lusawa — saksofonista i klarne-
cista, Włodzimierz Adamski — flecista 
i Stanisław Lusawa — uczący przed-
miotów teoretycznych. To ich praca 
przyczyniła się do sukcesów w kon-
kursach, przeglądach i na festiwalach 
o zasięgu regionalnym i krajowym. 

Szkoła kształtuje w dużej mierze
kulturę muzyczną Ciechanowa. Wystar-
czy popatrzeć na działające w Centrum 
Kultury i Sztuki oraz szkołach zespo-
ły, obejrzeć muzyczne imprezy, czy 
przejrzeć składy ekip uczestniczących 
w wymianie z naszymi zagranicz-
nymi partnerami. Jest wśród nich 
wielu uczniów i absolwentów szkoły 
muzycznej. 

Jaka będzie przyszłość szkoły? 
Zważywszy na jej osiągnięcia i ciągłe 
zainteresowanie kształceniem powinna 
ona być świetlana. Są jednak bariery, 
których pokonanie w dzisiejszych uwa-
runkowaniach wydaje się niemożliwe. 
Sprzeczność polega na tym, że szkoła 
realizując potrzeby lokalnego środo-
wiska na profesjonalne kształcenie 
muzyczne jest  finansowana z dziura-
wego budżetu państwa. Prowadzi to do 
coraz szybszej degradacji materialnej, 
zniechęca ludzi, a w efekcie obniża 
jakość ich pracy. Warto więc powtórzyć 
pytanie o pieniądze, bez których nie da 
się choćby ogrzać budynku, nastroić 
fortepianów i pianin, wyjechać na kon-
kurs czy przesłuchanie, a także przyjąć 
do szkoły biednych, ale za to utalento-
wanych dzieci. Na szczęście wspaniali 
rodzice doceniający rolę muzycznego 
kształcenia swoich pociech, wspiera-
ją jak mogą szkołę. Również z tego  
powodu jest to ciekawe miejsce, w któ-
rym dzieją się rzeczy niezwykłe. 

 Stanisław Kujawa

Od lewej: „pierwsze skrzypce” — dyrektor Szkoły Muzycznej 
S. Kujawa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Ciechanowie uzyskała 
certyfikat akredytacji na prowadzo-
ne przez siebie badania z zakresu 
żywności, wody oraz środowiska 
pracy. 19 stycznia podczas uroczy-
stości związanych 
z obchodami 50-lecia 
Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i 85-lecia 
służb sanitarnych 
w Polsce, w sali kon-
ferencyjnej Starostwa 
Powiatowego odbyła 
się ceremonia wrę-
czenia certyfikatu. 
Dyrektor ciechanow-
skiej PSSE Wiesława 
Krawczyk przyjęła go 
z rąk Państwowego 
Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego  
Zbigniewa Kutyby. 
Wiesława Krawczyk 
nie kryła satysfakcji 
i zadowolenia — uro-
czysty moment odebrania dyplomu był 
finałem  kilkuletniej, wytężonej pracy 
wszystkich pracowników Sanepidu. 
Udało się przeskoczyć wysoko posta-
wioną poprzeczkę: zaopatrzenie w wy-
sokiej jakości sprzęt i podniesienie 
kwalifikacji personelu. 

 W dzisiejszych czasach trzeba być 
konkurencyjnym na rynku. Wynik 
badania laboratoryjnego jest takim 
samym produktem jak samochód czy 
chleb, a jego producent stara się być 
jak najbardziej atrakcyjny dla klienta. 
Obecnie ciechanowskiej PSSE zlecane 
są  różnego rodzaju badania dla potrzeb 
11. pobliskich powiatów, dla 4. z nich 

wykonywane są m. in. analizy jakości 
wody pitnej. Zdobyta akredytacja 
potwierdza gwarancję dobrej jakości 
tych usług, a ich wyniki nie muszą 
być potwierdzane przez inne tego typu 
placówki. W. Krawczyk zapowiedziała 

rozszerzenie akredytacji w 2005 r. na 
następne rodzaje badań wykonywa-
nych w czterech laboratoriach PSSE.

Wśród zaproszonych na ceremo-
nię wręczenia certyfikatu gości nie 
zabrakło Ewy Gładysz — zastępcy
Prezydenta Miasta Ciechanów, nie-
gdyś dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej. Uho-
norowano ją pamiątkowym medalem 
jubileuszowym. Gratulując sukcesów 
swojemu dawnemu zakładowi pracy, 
Ewa Gładysz życzyła jego pracowni-
kom powodzenia w dalszej  pracy. 

Dominika Żagiel 

 Sanepid zdobył certyfikat 

Fundusz „Sztuka Młodych”
Kwestujący podczas Koncertu No-

worocznego GALA’ 2005 ciechanow-
scy dziennikarze zebrali 4 105,37 zł na 
fundusz „Sztuka Młodych”. Centrum 
Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo 
Muzyczne, dysponenci tych środków, 
uruchomili procedury wyłonienia sty-
pendystów. Umotywowane wnioski 
z powiatowych i miejskich placówek 

upowszechniania kultury, stowarzy-
szeń oraz organizacji społeczno-kul-
turalnych można składać do 15 marca 
w sekretariacie CKiSz, ul. Strażacka 5, 
tel./fax 672 42 96. Uzyskane stypen-
dium będzie mieć charakter jednorazo-
wej nagrody pieniężnej, która zostanie 
przekazana na konkretne przedsięwzię-
cia artystyczne i warsztatowe.       red.

W „Orce” brakuje 15-latków
W dniach 21–23 stycznia na pły-

walni „U-ciecha” odbyły się Zimo-
we Mistrzostwa Polski w Pływaniu 
Juniorów Młodszych w kategorii 
15 lat. W zawodach brały udział 
74 klubowe reprezentacje z całego 
kraju. Nasz klub MPKS „Orka” nie 
startował z powodu braku zawod-
ników w tej kategorii wiekowej.

Najlepszym okazał się Buks Warszawa 
zdobywając 16 złotych medali, 10 srebr-
nych i 6 brązowych. Drugie miejsce 
zajęła Polonia Warszawa z dorobkiem 

medalowym: 9 złotych, 7 srebrnych 
i tyle samo brązowych. Trzecie miejsce 
przypadło MKS Trójce Łódź z 2. złoty-
mi, 2. srebrnymi i 6. brązowymi meda-
lami. Dalsze miejsca to: 4-EKS SKRA 
Bełchatów, 5-Gigant Wrocław, 6-Unia 
Oświęcim, 7-MUKP Warszawianka, 
8-Victoria Racibórz, 9-Kormoran Ol-
sztyn, 10-UKS Morena Gdańsk.

W tym samym czasie 
w Ostrowcu Świętokrzy-
skim odbyły się Mi-
strzostwa Polski Młodzi-
ków w kategorii 13 lat. 
Z klubu „Orka” starto-
wał Jarek Gawlik, który 
zajął 6. miejsce w finale 
B-200 m stylem grzbie-
towym. Z kolei w Za-
mościu odbyły się 
Mi-strzostwach Polski 
w kategorii 14-latków. 
Na tych zawodach rów-
nież mieliśmy swojego 
reprezentanta. Jakub 
Adamus zajął 6. miejsce 
w finale B na 100 m sty-
lem klasycznym, 3. 
miejsce w finale B na 

50 m stylem klasycznym i 4. miej-
sce w finale B na100 m stylem motyl-
kowym.

 Andrzej Szypulski

Otwarcie Mistrzostw — poczet sztandarowy złożony z przed-
stawicieli klubów

Od lewej:  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Z. Kutyba 
i W. Krawczyk tuż po odebraniu certyfikatu akredytacji

 



Cytat miesiąca

15 lutego, posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Radni analizują ubie-
głoroczne wydatki Zarządów Osiedli. Kilku z nich zwraca uwagę, że jeden 
z Zarządów przeznaczył sporo pieniędzy na paliwo i rozmowy telefoniczne. 
Andrzej Rolbiecki: Może dzwonią na stację benzynową po paliwo?
Stefan Żagiel: I to na Seszele!

Muzyka ponad podziałami
Występ „Europa Philharmonie” to 

drugi w tym roku koncert zorganizowa-
ny przez Urząd Miasta pod patronatem 

prezydenta Waldemara Wardzińskiego. 
5 lutego w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Sztuki gościliśmy orkiestrę 
z Haldensleben, składającą się z mu-
zyków pochodzących z różnych stron

Europy. Artyści pod batutą znane-
go dyrygenta Reinharda Seehafera 
wykonali wybrane utwory Josepha 

Haydna, Wolfganga 
Amadeusa Mozarta oraz
Franza Schuberta. Go-
ścinnie z orkiestrą wy-
stąpił Maurizio Moretti, 
uchodzący za jednego 
z najbardziej witalnych 
pianistów Włoch. 

W tak doborowym 
składzie „Europa Phil-
harmonie” daje rocznie 
około 60 koncertów na 
scenach całego świata. 
Wszędzie zdobywa 
sympatię publiczności 
— w Ciechanowie 
również. W licznie 
wypełnionej sali wido-
wiskowej CKiSz nie 
obyło się bez bisu 

i owacji na stojąco.    
Koncert był wyrazem współpra-

cy partnerskiej miast Ciechanów 
– Haldensleben.

 K.D.

„Europa Philharmonie” tworzą znakomici muzycy

Przełom stycznia i lutego w Ga-
lerii „C” CKiSz upłynął w kręgu 
dwóch wystaw. Pierwsza prezentowała 
rysunki satyryczne Mirosława Hajnosa 
— wieloletniego współpracownika 
Tygodnika Ciechanowskiego. Autor 
prac, oprócz ilustracji tekstów, prowa-
dzi na łamach „TC” autorską rubrykę 
„Kreską Hajnosa”. Jako rysownik 
i karykaturzysta debiutował na łamach 
legnickiego „Satyrokonia” w 1978 r. Od 
tej pory jest stale obecny w licznych 
tytułach. Poza publikacjami prasowy-
mi brał udział w wystawach w kraju 
i za granicą. Był wielokrotnie nagra-
dzany. Wernisaż z satyrykiem odbył 
się 21 stycznia i zbiegł z obchodami 
25-lecia istnienia „TC”.

Tematem kolejnej wystawy w Galerii
„C” było malarstwo Wieńczysława 
Pyrzanowskiego z Warszawy. Artysta 
studiował na stołecznej Akademii 
Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał 
w 1990 r. Uprawia malarstwo sztalugo-
we. Ekspozycja przedstawiająca konie, 

pejzaże, martwą naturę i portrety została 
otwarta 4 lutego. Niestety nie mieliśmy 
szansy poznać autora prac. Przybyłych 
na wernisaż sympatyków sztuk pla-
stycznych po wystawie oprowadził 
wicedyrektor CKiSz Marek Zalewski. 

                          K.D. 

Wystawa za wystawą

Grupa licealistów z I 
LO, członków stowarzy-
szenia „Młode Centrum”, 
postanowiła zareagować 
na tragedię ofiar tsunami 
w Azji, a w szczególności 
w Sri Lance. Do organiza-
cji tej akcji charytatywnej 
przyłączył się Urząd 
Miasta oraz ciechanow-
skie firmy. 

W sobotni wieczór 
w hotelu „Zacisze” miał 
miejsce koncert rocko-
wo-jazzowy. Obecnością 
i wsparciem zaszczyciły 
nas prawdziwe gwiazdy 
— Krzysztof Ścierański 
(jeden z najlepszych pol-
skich basistów), Marek 
Raduli (gitarzysta Budki
Suflera, Bajmu), Michał
Dąbrówka (perkusista współpracują-
cy z Robertem Chojnackim, Natalią 
Kukulską) oraz „nasz” Maciej Ostro-
mecki, mający za sobą m.in. liczne 
występy w filharmoniach całej Polski. 

 Koncert rozpoczęły lokalne kapele 

— The Without oraz Artur Ewertowski 
z zespołem. Wspomagał ich grający 
na saksofonie Michał — mała gwiazda 
koncertu. Dorosłe gwiazdy powitano 
ze szczególnym entuzjazmem. Z każdą 
kolejną piosenką publiczność bawiła się 
coraz lepiej, aż do późnych godzin noc-
nych. Organizatorzy byli pod wrażeniem 
poziomu artystycznego, jednak po cichu 
liczyli na większą publikę (przybyło nie-
wiele ponad 100 osób).

W niedzielę zorganizowano „Wieczór 
z kulturą cejlońską”. Dzięki pomocy 
Munindry Perera (nauczyciel języka 
angielskiego w ciechanowskich szkołach, 
pochodzący z Cejlonu) akcja odbyła się 
pod oficjalnym patronatem Ambasady 
Sri Lanki. Młodzież przygotowała dla 
gości typowo lankijskie potrawy, słynną 
cejlońską herbatę, licytacje na rzecz ofiar 
tsunami oraz prezentację multimedialną. 
Ponownie nie dopisali goście, jednak 
na grypę nie ma mocnych. Swoją obec-
nością zaszczycili nas m.in. prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziński 
i sekretarz generalny UW — Andrzej 
Potocki.

Zebrane pieniądze zostaną przezna-
czone na budowę tymczasowego domu 
dla ludzi poszkodowanych przez żywioł 
w Sri Lance.                  

Kamil Skwarski

Dla ofiar tsunami

Koniec stycznia to dla słucha-
czy Państwowego Pomaturalnego 
Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury i Bibliotekarzy schyłek 
pierwszego semestru, czas zali-
czeń i kolokwiów. 26 stycznia 
w skromnych warunkach scenicznych 
jednej z sal szkolnych odbyło się 

Zwierzenia zza grobu

W roli dziecka wystąpiła Justyna Ratko, 
w roli schizofreniczki — Bożena Zagórska 

Wystawę mogliśmy oglądać do 22 lutego  

Nieprzypadkowo w lutowej edycji 
cyklicznych Spotkań Muzealnych 
mieliśmy okazję spotkać się z Anną 
Nasiłowską — pisarką, krytykiem 
literackim, pracownikiem Instytutu 
Badań Literackich PAN. W tym roku 
przypada setna rocznica urodzin 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
(1905–1953). Wieloletnie badania 
prof. Nasiłowskiej nad życiem i twór-
czością poety pozwoliły uchylić wąską  
furtkę do faktów z jego życia, genezy 
i istoty twórczości. Jak dotąd jedyną 
dostępną na rynku wydawniczym bio-
grafią Gałczyńskiego jest ta, napisana 

przez jego córkę Kirę — jak dowodzi 
Nasiłowska, niezbyt obiektywną i mil-
czącą na temat mniej chlubnych kart 
twórczości ojca. Wobec sporów i napięć 
wokół Gałczyńskiego należy mieć wię-
cej wiedzy na temat jego życia i czasów, 
w których tworzył, w których nie zawsze 
dawał sobie radę — podkreślała prof. 
Nasiłowska. A były to czasy niełatwe, 
niepokojące i niezbyt oczywiste z punktu 
widzenia twórczego umysłu: socjalizm, 
wszechobecna cenzura. Gałczyński nie 
jest zły ani dobry. Gałczyński jest skom-
plikowany — tymi słowami profesor 
podsumowała swój naukowy wykład, 

który poprowadziła w bardzo 
przystępnej, zrozumiałej, cza-
sem humorystycznej formie. 
Po nim parę wierszy z róż-
norodnego dorobku poety 
zaprezentowała aktorka Anna
Chodakowska. Jej inter-
pretacja zabawnych, grote-
skowych wierszy, wywo-
ływała falę chichotu wśród 
widowni, poważne utwory 
— fragmenty poematu „Nio-
be” — uświadamiały słucha-
czom skalę talentu mistrza 
Konstantego Ildefonsa.

Dominika Żagiel

przedstawienie dyplomowe słuchaczy II 
roku kierunku teatralnego, przygotowane 
pod opieką reżysera Violetty Komar. 

Wystawiona sztuka „Chciałabym ci 
coś powiedzieć...” powstała na pod-
stawie scenariusza filmowego Małgo-
rzaty Imielskiej — autorki reportaży, 
filmów dokumentalnych i krótkome-
trażowych. Tekst został opublikowany 
w 2002 roku w miesięczniku „Dialog”. 
Jest to historia młodej schizofreniczki, 
która nie otrzymawszy z nikąd pomocy, 
popełnia samobójstwo. W snutej przez 
główną bohaterkę mrocznej opowieści 
przewija się motyw jej nadopiekuńczej 
matki i beztrosko bawiącej się córeczki, 
która trafia do domu dziecka. Wszystko 
to dzieje się z perspektywy nieodwracal-
nej tragedii, do której już doszło. Zapis 
taśmy video jest tylko wspomnieniem. 
Widz zostaje postawiony wobec pytania: 
czy ludzie cierpiący umysłowo, ale twór-
czy, wartościowi i starający się leczyć nie 
mają miejsca w społeczeństwie? Ciężar 
takiego problemu w jakimś stopniu zasy-
gnalizowali aktorzy „KO”. W monodra-
mie wystąpiła Bożena Zagórska (Anna). 
Partnerowali jej: Martyna Olewnik 
(Krystyna) i Justyna Ratko (Basia). 

       Katarzyna Dąbrowska

Gałczyński prześwietlony

Od lewej: prof. A. Nasiłowska i aktorka A. Chodakowska

Prezydent W. Wardziński (na zdjęciu z małżonką) podarował 
gościowi z Ambasady Sri Lanki grafi kę z wizerunkiem miasta

Jedna z gwiazd wieczoru — K. Ścierański




