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     – felieton 
¿ Rozpoczęły się jesienne kontrole
     posesji
¿ Jak walczyć z korupcją – debata
     samorządowa w Radiu KRC
¿ Przedstawiamy sylwetki naszych
     parlamentarzystów
¿ Sportowi doradcy prezydenta
¿ Miejmy oko na wandala 
¿ Święto pracowników oświaty
¿ Sylwetki nagrodzonych przez 
     prezydenta nauczycieli
¿ Z cyklu: Ciekawi ludzie, ciekawe
     miejsca – Psie rodziny 
     w Pawłowie
¿ O Mazowieckiej Izbie
    Gospodarczej

Urząd Miasta uzyskał — w ramach 
zwrotu od Daewoo Motors części 
zadłużenia z tytułu podatku od nieru-
chomości — 4 nowe samochody osobo-
we marki Lanos. Prezydent Waldemar 
Wardziński zaproponował by auta o łą-
cznej wartości 131 900 zł, przekazać 
służbom czuwającym nad bezpieczeń-
stwem w mieście. Na XXXII i XXXIII 
sesji RM radni zaakceptowali przekaza-
nie w użyczenie dwóch samochodów na 
potrzeby Komendy Powiatowej Policji 
i jednego dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej (kilka mie-
sięcy temu KPP otrzymała też od miasta 
używaną Nubirę). Czwarty samochód 

Kto zbuduje Zachód

W przekazaniu terenu budowy oprócz inwestora i wykonawcy uczestniczą przedstawiciele 
służb miejskich 

Długo czekaliśmy, aż Wojewoda 
podpisze z miastem umowę na dofi-
nansowanie z unijnych funduszy tak 

Podobnie, jak to miało miejsce wcze-
śniej Specjalistyczny Szpital Woje-
wódzki w Ciechanowie otrzyma od 
miasta dotację na zakup nowego sprzętu
i aparatury medycznej. Za pośrednic-
twem Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego prezydent przekaże tej pla-
cówce medycznej kwotę ponad 
163 800 zł. Jest to równowartość zapła-
conego przez szpital podatku od nieru-
chomości za I połowę 2005 roku. Za 
te pieniądze szpital zakupi cystoskop 
z wyposażeniem i 3 aparaty do dializ.

red.

Od miasta dla szpitala

zwanej inwestycji „Zachód”. Pod tą 
nazwą mieści się rozbudowa i moderni-
zacja systemu kanalizacji tego osiedla. 

Zadanie inwestycyjne jest poważniej-
sze. Drogi na Zachodzie otrzymają 
nowe nawierzchnie i chodniki, część 
z nich brakujące do tej pory oświetle-
nie. Procedura przetargowa była długa 
i żmudna. Komisja musiała skrupu-
latnie przestudiować 4 oferty. Każda 
z nich to od 300 do 600 stron dokład-
nych kosztorysów. Zanim zapadła decy-
zja powstało aż 12 protokołów z posie-
dzeń komisji przetargowej. Przetarg 
wygrało konsorcjum 2. firm: „Drogi 
i Mosty Jan Kaczmarczyk” z Kacic 
k/Pułtuska i Przedsiębiorstwo Robót 
Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” 
Sp. z o.o. z Ciechanowa. Najbardziej 
wyczekiwany moment nastąpił 14 paź-
dziernika. Tego dnia prezydent Wal-
demar Wardziński w imieniu Gminy 
Miejskiej Ciechanów podpisał umowę 
na wykonanie największego zadania 
inwestycyjnego ostatnich lat. Sama 
umowa liczy 35 stron, w tym 19 
załączników. 19 października konsor-
cjum przekazano teren budowy. Prace 
na osiedlu mają być zakończone do 
31 października przyszłego roku.

E.B.
Szczegóły na str. 5

Zbliża się Święto Zmarłych

1 listopada pamiętajmy także o bezimien-
nych i opuszczonych grobach  

Nie dać się ptasiej grypie

W związku z zagrożeniem wystą-
pienia tzw. ptasiej grypy Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowa-
dził na terenie całego kraju zakaz 
organizowania targów, wystaw, 
pokazów i konkursów z udziałem 
kur, kaczek, gęsi, indyków, prze-
piórek, perlic, gołębi, bażantów 
i kuropatw. Zakazuje się również 
sprzedaży wszelkiego rodzaju ptac-
twa i trzymania go na otwartej prze-
strzeni.  Rozporządzenie ministra 
w naszym mieście będzie egzekwo-
wać Straż Miejska, która znacznie 
nasili kontrole targowisk. Przeciwko 
mieszkańcom, którzy nie będą chcie-
li stosować się do zakazu, kierowane 
będą wnioski do sądu grodzkiego. 

red.

został oddany do dyspozycji Straży 
Miejskiej. 3 października na parkingu 
obok Ratusza prezydent oficjalnie 
przekazał samochody (na zdjęciu). 

Przekazanie aut służbom prewen-
cyjnym powinno znacznie wpłynąć na 
poprawę bezpieczeństwa w mieście, 
podobnie jak montaż kolejnych 6. ka-
mer. Zostaną one zainstalowane na 
skrzyżowaniach ulic: Ściegiennego 
i Grodzkiej, Pułtuskiej i Powstańców 
Wielkopolskich, Spółdzielczej i Okrzei,
Sienkiewicza i 17. Stycznia oraz 
naprzeciwko krytej pływalni i na bu-
dynku nowej hali sportowej. Dodatko-
wym monitoringiem objęte zostaną

więc następujące 
obiekty i ich oko-
lice: ul. Ściegien-
nego, Miejski Ze-
spół Szkół Nr 1 
i pobliski sklep 
„Panorama”, Pl. 
Piłsudskiego, Ho-
tel Olimpijski, 
„Kanały” wraz 
z WSH oraz dwo-
rzec PKP. W tego-
rocznym budżecie 
miasta na nowe 
kamery zarezer-
wowano 200 tys.
zł. W sumie 
wszystkich kamer 
będzie już 16. 

K.D.

Możemy czuć się bezpieczniej Prezydent Ciechanowa zaprasza

Uroczystości 11. Listopada

Rozpoczną się o 17.00 złożeniem 
kwiatów pod pomnikiem Marszałka 
na pl. Piłsudskiego. O 18.00 w ko-
ściele farnym odprawiona zostanie 
msza święta za Ojczyznę, a po niej 
o 19.00 można będzie wysłuchać 
uroczystego koncertu z okazji 
Świę-ta Niepodległości w wyko-
naniu światowej sławy skrzypka 
Konstantego Andrzeja Kulki.
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Podziękowania
Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Osobom Niepełnosprawnym 

„Być jak inni” składa serdeczne podziękowania władzom Ciechanowa za pomoc 
w sfinansowaniu grzejników do budynku Fundacji. Dzięki Państwu w ogrzewa-
nych pomieszczeniach dzieci będą mogły korzystać z terapii i pomocy specjali-
stów.

Certyfikat ISO dla PEC
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie 13 września uzyskało 

certyfikat systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowe-
go, spełniający wymagania norm EN ISO 9001:2000 oraz EN ISO 14001:2004. 
Na przełomie sierpnia i września jednostka certyfikacyjna — RW TÜV Polska 
— przeprowadziła audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który jest wdro-
żony i stosowany w Spółce od 18 lutego. Otrzymany certyfikat ISO jest rezultatem 
wielu miesięcy intensywnej pracy całej załogi. Celem wdrożenia Zintegrowanego 
Systemu Zarządzania jest doskonalenie organizacji Spółki, ukierunkowane na 
spełnienie wymagań ochrony środowiska, oczekiwań odbiorcy ciepła, zwięk-
szenie jego zadowolenia i zyskanie wiarygodności w oczach potencjalnych oraz 
obecnych klientów.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi
27 września prezydent miasta spotkał się z przedstawicielami organizacji poza-

rządowych w związku z przygotowywanym projektem uchwały, dotyczącej rocz-
nego programu współpracy samorządu z organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Celem spotkania było ustalenie priorytetowych zadań na 

2006 rok. Po dłuższej 
dyskusji ustalono, że 
organizacje pozarządo-
we działające w róż-
nych obszarach spot-
kają się jeszcze osobno 
i określą priorytety na 
przyszły rok. Prezydent 
Waldemar Wardziński 
zobowiązał  się do zor-
ganizowania spotkania 
przedstawicieli klubów 
sportowych, aby wspól-
nie z nimi wypracować 
koncepcję dotyczącą 
rozwoju ciechanow-
skiego sportu. 

Wykład o szlachcie mazowieckiej
W Czytelni Naukowej PBP 5 października miał miejsce wykład historyka 

z Warszawy Adama Pszczółkowskiego. Tematem spotkania była szlachta cie-
chanowska w świetle dokumentów archiwalnych. A. Pszczółkowski interesuje 
się historią szlachty północnego Mazowsza, a w szczególności ziemi ciecha-
nowskiej, zawkrzeńskiej, różańskiej i zakroczymskiej. Penetruje księgi sądowe, 
metryki Księstwa Mazowieckiego, księgi kościelne, akta notarialne. Jest autorem 
książek takich jak „Szlachta przasnyska w połowie XIX wieku” oraz „Rodowody 
Chodkowskich”. 

Inauguracja roku akademickiego PWSZ
6 października przemarszem ulicami miasta członków Senatu, pracowników 

i studentów oraz pocztu sztandarowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
zainaugurowany został rok akademicki 2005/2006. Spod Centrum Kultury 
i Sztuki uczestnicy przeszli ul. Strażacką i Ściegiennego do Kościoła Farnego, gdzie 
odprawiona została msza św. w intencji środowiska akademickiego Ciechanowa 
i Mławy. Po nabożeństwie korowód studentów, profesorów i gości wraz z orkie-
strą przeszedł ulicą Warszawską i 17. Stycznia do hali sportowej przy ul. Kra-
szewskiego. Tam odbyła się główna część uroczystości. Przybyłych powitał 

rektor uczelni Andrzej 
Kolasa. Głos zabrali 
Przewodniczący Kon-
wentu Uczelni Alek-
sander Sopliński oraz 
zaproszeni goście. Naj-
lepszym studentom
i pracownikom PWSZ
wręczono nagrody.
Wystąpił Chór Akade-
micki. Wykład inau-
guracyjny „Komuni-
kowanie się w społe-
czeństwie informacyj-
nym” wygłosił prof. 
Bronisław Rocławski.

Dzień Papieski
16 września w Ciechanowie, tak jak w całym kraju, obchodzony był Dzień 

Papieski. Po uroczystej mszy świętej w kościele farnym w Domu Parafialnym 
„Katolik” zostało otwarte i poświecone Centrum Nauczania Papieskiego imienia 
Jana Pawła II. Centrum będzie funkcjonowało od 1 listopada. Trzy razy w tygodniu 
pełnione w nim będą półtoragodzinne dyżury. Centrum będzie działało na zasa-
dzie czytelni, biblioteki oraz wypożyczalni nośników audiowizualnych. Laureatom 
konkursu wiedzy o pontyfikacie Ojca Świętego przyznano roczne stypendia.  

Ładniejszy dworzec PKP
Wyładniał na razie tylko od środka. PKP wyremontowały dworcową pocze-

kalnię. Odświeżone zostały ściany, zamontowano estetyczne i czytelne rozkłady 
jazdy. Oprócz wyglądu poprawił się także stan higieniczny obiektu. Niestety nie 
pozwolono nam sfotografować wnętrza budynku.

Podziękowania dla PWSZ
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Ciechanowie serdecznie 

dziękuje Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej za pomoc w badaniach poziomu 
cukru we krwi, przeprowadzonych podczas imprez miejskich. Urząd Miasta 
przeznaczył na te badania 1 000 zł.

Komunikat o jakości wody
Państwowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie w oparciu o wyniki badań 

fizykochemicznych i mikrobiologicznych uzyskanych w III kwartale 2005 r. infor-
muje, że ciechanowskie ujęcia wody: Tysiąclecia i Gostkowska, dostarczały wodę 
spełniającą obowiązujące dla wody pitnej wymagania jakościowe.

Echa „Komunalnej na finiszu”
W opublikowanym w poprzednim numerze naszej gazety materiale „Komunalna 

na finiszu” zamieściliśmy informację, że nakładka asfaltowa ulicy Komunalnej 
została odtworzona. W dniu składania materiału prasowego do druku Wydział 
Promocji i Komunikacji Społecznej posiadał informację z Wydziału Inżynierii 
UM, że wykonawca zgłosił do odbioru budynek socjalny łącznie z infrastrukturą 
(siecią kanalizacji deszczowej i nawierzchnią ulicy) oraz zobowiązał się zakończyć 
prace do połowy września. Wszystko wskazywało na to, że w chwili ukazania 
się Gazety Samorządu Miasta nakładka asfaltowa będzie już odtworzona, a ulica 
doprowadzona do stanu sprzed budowy kanalizacji deszczowej. Tak się jednak nie 
stało. Za błąd przepraszamy.

Wiedza o chorobie — twoją szansą
W ramach profilaktycznej akcji „Zdążyć przed rakiem” 12 października na 

ulicach miasta pojawiły się różowe baloniki (różowa wstążka to symbol walki 
z rakiem piersi). W trzech punktach informacyjnych, zlokalizowanych 
przy Placu Kościuszki, na ulicy Warszawskiej (przy pomniku Św. Piotra) 
i w pasażu handlowym na ulicy Ściegiennego, można było uzyskać poradę, 
nauczyć się samokontroli piersi, otrzymać materiały dotyczące profilaktyki
nowotworów. Ciecha-
nowianki wykazały 
duże zainteresowanie 
techniką samobadania
piersi, chętnie również
dzieliły się uwa-
gami na ten temat. 
Honorowy patronat 
nad akcją objął prezy-
dent Waldemar War-
dziński, a jej organi-
zatorami byli: Sto-
warzyszenie „Ama-
zonki”, Mazowieckie 
Centrum Zdrowia Pu-
blicznego Oddział w 
Ciechanowie, Powia-
towa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna i 
Urząd Miasta. 

Nasze psy będą znakowane
Na XXXIII sesji Rady Miasta Grzegorz Brozdowski wystąpił z wnioskiem, by 

w przyszłorocznym budżecie uwzględnić zadanie dotyczące elektronicznego zna-
kowania psów. Jako źródło finansowania radny wskazał podatek od psów. Roczne 
wpływy z tytułu tego podatku wynoszą niewiele ponad 20 tys. zł. Koszt znako-
wania psów znacznie przewyższy tę kwotę. Od pewnego czasu na posiedzeniach 
komisji i sesjach radni narzekali na wałęsające się bez kagańców, niebezpieczne 
psy. Nie wszystkie z nich są bezdomne. Tak zwane czipowanie sprawi, że będą  
zarejestrowane. Ich właścicieli będzie można odszukać. To znacznie poprawi 
ściągalność podatku od posiadania psów, egzekwowanie obowiązku szczepień 
i przestrzegania regulaminu utrzymania porządku w mieście. Wniosek został przy-
jęty 4. głosami za, przy 2. przeciwnych i 10. wstrzymujących się. Sposób zrealizo-
wania zadania ureguluje stosowna uchwała.                              

Promocja książki E. Lewandowskiego
Prezydent miasta oraz dyrektor I LO zapraszają na promocję książki Edwarda 

Lewandowskiego „Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego 
w Ciechanowie”. Spotkanie odbędzie się 5 listopada o godz. 11.00 w sali gimna-
stycznej szkoły przy ul. 17. Stycznia 66. Promotorem publikacji jest prof. dr Jerzy 
Bralczyk.

INFORMACJE

Przedstawicielki ciechanowskich organizacji pozarządowych

Chcesz pomóc innym, ale nie wiesz jak?
Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe, ale nie wiesz gdzie?
Chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiesz jeszcze co?

ZOSTAŃ  WOLONTARIUSZEM!

Spróbuj zmienić świat wokół siebie!

Liczą się przede wszystkim dobre chęci i gotowość niesienia pomocy innym. 
Dzięki wolontariatowi zrozumiesz czym jest altruizm, a także poznasz wielu 
ciekawych ludzi, dla których praca dla innych jest wartością. Pamiętaj, że dla 
organizacji, z którą będziesz chciał współpracować przydatne mogą być twoje 

umiejętności, takie jak np. znajomość języków obcych, programów 
komputerowych, zdolności plastyczne i wiele innych.

Zgłoś się do Centrum Wolontariatu 
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej

Urzędu Miasta Ciechanów, Plac Jana Pawła II 7, tel. 673-58-02.

Członkowie Senatu, pracownicy i studenci PWSZ przemaszero-
wali ulicami miasta

Punkt informacyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie „Ama-
zonki”
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prac nad Strategią Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Miasta do roku 2023. 
W ankietach mieszkańcy mogli wska-
zać najważniejsze ich zdaniem słabe 
strony miasta i jego atuty, a także klu-
czowe dla rozwoju inwestycje. Wzięto 
także pod uwagę poziom bezrobocia 
i ubóstwa, trudne warunki mieszkanio-
we, poziom degradacji infrastruktury 
technicznej, budynków oraz terenów. 
Na podstawie tych wszystkich informa-
cji ustalono obszary, które trzeba objąć 
Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Pierwszy obszar to Trakt śre-
dniowieczny — oś komunikacyjna 
od Zamku Książąt Mazowieckich 
z przyległą częścią zespołu krajobra-
zowo-przyrodniczego „Dolina Ły-
dyni”, poprzez ulicę Wodną, Plac 
Jana Pawła II z Ratuszem, ul. 
Warszawską, Pl. Kościuszki, Zieloną 
Ścieżkę do Farskiej Góry i Parku im. 
Dąbrowskiego oraz ul. Ściegiennego. 
Drugi obejmuje Dzielnicę „Bloki” 
— obszar poniemieckiej zabudowy 
wielorodzinnej z okresu okupacji, 
położony w obrębie torów kolejowych 
i ulic: Reja, 17. Stycznia i Tatarskiej. 
Obszar trzeci to tereny poprzemysłowe, 
a na nich wypełnione wodą wyrobiska 
pocegielniane, zlokalizowane w cen-
trum i na obrzeżach miasta: „Kanały”, 
„Krubin”, „Jeziorko” i „Kargoszyn”. 
Ogółem program obejmie obszar około 
260 ha powierzchni miasta.

Pierwsze zamierzenia ujęte w pla-
nach na lata 2005–2006 to moderni-
zacja oświetlenia od Centrum Kultury 

do ul 3. Maja oraz bulwaru wzdłuż 
Gostkowskiej, budowa iglastego parku 
botanicznego między Gostkowską, 
Kargoszynską i Kraszewskiego, ada-
ptacja budynku przy Wodnej (przyszła 
siedziba Urzędu Miasta), powołanie 
Centrum Wolontariatu oraz dokończe-
nie budowy hali sportowej.

Lokalny Program Rewitalizacji 
nawiązuje do strategicznych dokumen-
tów dotyczących rozwoju przestrzen-
no-społeczno-gospodarczego miasta 
i regionu. To planowy rozwój miasta. 
Oczekiwane efekty to poprawa jakości 
życia mieszkańców, ładne, zadbane, 
bezpieczne miasto, z chronionym dzie-
dzictwem kulturowym, łatwiejszym 
dostępem do dobrej jakości obiektów 
kulturalnych, większą ilością miejsc 
w obiektach sportowo-rekreacyjnych. 
Przyjęto założenie, że w wyniku reali-
zacji nowych projektów turystycznych 
i kulturalnych zwiększy się ilość miejsc 
pracy. Będziemy mieli lepsze drogi. Na 
obszarach objętych rewitalizacją zmo-
dernizowane zostaną zasoby miesz-
kaniowe. Najważniejszym jednak 
i bardzo pożądanym efektem ma być 
pobudzenie aktywności społecznej 
mieszkańców i wzrost ich odpowie-
dzialności za miasto. Program bez 
ludzi to martwy papier.

Z treścią Lokalnego Programu 
Rewitalizacji można się zapoznać na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
(podstrona: Programy strategiczne).

Anna Goszczyńska

Radni przyjęli Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005–2010 oraz Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005–2013

Kierunki rozwoju miasta

Propozycje do planu zgłosiły mię-
dzy innymi wspólnoty i spółdziel-
nie mieszkaniowe, zarządy osiedli, 
Towarzystwo Budownictwa Społe-
cznego, Telekomunikacja Polska, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Ener-
getyki Cieplnej, Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Oddział Regionalny 

Wewnętrznych i Administracji. 
W 2005 r. przystąpił do ogólnopolskiej 
akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. 
Potencjał miasta tworzy rozwinięta 
infrastruktura komunalna, edukacyjna 
i rekreacyjno-sportowa. Naszym atu-
tem jest też dogodne połączenie ze 

stolicą, bogate dziedzictwo kulturowe, 
dobry stan bezpieczeństwa publiczne-
go, czyste środowisko, duża ilość zie-
leni, duża liczba organizacji pozarzą-
dowych działających w wielu sferach 
życia. Problemem jest bezrobocie, brak 
dużych terenów pod inwestycje, nieza-

kończony proces regulacji stanu praw-
nego gruntów, mała ilość parkingów, 
niedostatecznie rozwinięta sieć kanaliza-
cji deszczowej i sanitarnej, duże natężenie 
ruchu tranzytowego, niska świadomość 
ekologiczna społeczeństwa.

Nie dać się problemom 
W celu poprawy sytuacji miasta 

i warunków życia jego mieszkańców 
w Planie Rozwoju Lokalnego okre-
ślony zostały konkretne projekty 
i zadania. Najważniejsze z nich to: 
wspieranie przedsiębiorczości i two-
rzenie warunków do powstawania 
miejsc pracy, kreowanie i promowa-
nie wizerunku miasta, modernizacja 
centrum miasta i dzielnicy „Bloki”, 
polepszenie infrastruktury komunalnej 
i wodno-ściekowej, ochrona i racjonal-
ne wykorzystanie zasobów środowiska 
przyrodniczego, wspieranie edukacji 
ze szczególnym uwzględnieniem 
szkolnictwa wyższego, aktywizacja 
bezrobotnych, kształtowanie tożsa-
mości kulturowej mieszkańców, pod-
noszenie jakości usług administracji 
samorządowej, powiększanie zasobów 
mieszkaniowych, tworzenie warunków 
do aktywnego spędzania czasu. PRL 
nie jest dokumentem zamkniętym. Jego 
realizacja będzie monitorowana, mody-
fikowana w miarę potrzeb i podawana 
na bieżąco do publicznej wiadomości. 
Wirtualna wersja Planu znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
(podstrona: Programy strategiczne).

Katarzyna Dąbrowska

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Do-
broczynności, Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków i Powiatowy Urząd 
Pracy.

Kryteria wyboru obszarów, które 
mogłyby zostać objęte programem 
przyjęto na podstawie badania ankieto-
wego lokalnej społeczności oraz analiz 
ekspertów, przeprowadzonych podczas 

Plan Rozwoju Lokalnego (w skró-
cie PRL) powstał w oparciu o prace, 
powołanych przez prezydenta miasta 
zespołów zadaniowych, które przy-
gotowały szczegółowe programy 
operacyjne. PRL przedstawia aktual-
ną sytuację społeczno-ekonomiczną 
gminy, formułuje cele i zawiera opis 
działań zmierzających do osiągnięcia 
rozwoju, szacuje efekty planowanych 
przedsięwzięć oraz określa, na co będą 
przeznaczone środki z funduszy struk-
turalnych i zasobów własnych. 

Mocne i słabe strony
Rada Gmin i Regionów Europy 

wspólnie z innymi organizacjami 
i Komisją Europejską wyróżniły 
Ciechanów w konkursie „Europejska 
Nagroda — Przyjazne Miasto 1999”
za szczególne osiągnięcia w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. W roku
2001 otrzymaliśmy nagrodę w kon-
kursie „Miasta a wymagania Unii 
Europejskiej”, zorganizowanym przez 
Komisję Europejską i Regionalne 
Centrum Ekologiczne. W roku 2002 
Król Szwecji wręczył przedstawicielom 
Ciechanowa nagrodę za zwycięstwo 
w konkursie „Stockholm Partnership 
for Sustainable Cities”. W 2004 r. 
Urząd Miasta zdobył certyfikat syste-
mu zarządzania jakością według normy 
PN-EN ISO 9001:2000 oraz wyróżnie-
nie w konkursie „Lider Zarządzania 
w samorządzie Lokalnym”, orga-
nizowanym przez Ministra Spraw 

Budowa oświetlenia bulwaru wzdłuż ulicy Gostkowskiej to jedna z wielu inwestycji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji

Trzy obszary rewitalizacji

Jednym z ważniejszych zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego jest poprawa wizerunku 
miasta

Na XXXIII sesji Rada Miasta uchwaliła Plan Rozwoju Lokalnego 
Ciechanowa na lata 2005–2010. Dokument jest elementem zarządzania 
strategicznego Gminy Miejskiej. Wytyczone są w nim kierunki rozwo-
ju społecznego i gospodarczego miasta, wskazane szanse i zagrożenia.

Na XXXIII sesji Rady Miasta radni przyjęli dokument strategiczny — Lokalny Program Rewitalizacji Ciechanowa na lata 2005–2013. 
Strategiczny, bo określa ważne zmiany w wizerunku miasta i jakości życia jego mieszkańców. Wyznacza zadania, informuje o ich kosztach 
i terminach. Jest dokumentem koniecznym do ubiegania się o środki z Unii Europejskiej, dlatego niezmiernie ważne było, żeby swoje projekty 
do programu zgłaszały także organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty prawne, które przewidują 
możliwość ubiegania się o dofinansowanie swoich inwestycji z funduszy strukturalnych.
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Mazowiecka Izba Gospodarcza
Jest organizacją dobrowolnie zrze-

szonych w niej podmiotów gospo-
darczych. Jej historia sięga początku 
lat 90-tych. Powstała w maju 1991 
r. Po trzyletniej przerwie reaktywo-
wała działalność w styczniu 1994 r. 
Przystąpiła wtedy do Krajowej Izby 
Gospodarczej. Od początku 1999 
roku terenem działania MIG jest woje-

wództwo mazowieckie. Członkami 
Izby mogą być przedsiębiorcy i osoby 
prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie działania Izby, o ile nie jest 
ona ubocznym zajęciem zarobkowym. 
Przynależność do MIG dobrze wpływa 
na wizerunek firmy, z drugiej strony 
zrzeszone w Izbie przedsiębiorstwa 
pracują na szyld tej organizacji. 
Skupionych jest tu 70 firm z powia-
tów ciechanowskiego i mławskiego. 
Razem zatrudniają one około 3000 

pracowników.
Zadaniem Izby jest wspieranie 

wszelkich przejawów przedsiębiorczo-
ści w myśl zasady, że są to podstawy 
rozwoju ekonomicznego. Członkowie 
MIG-u mogą liczyć na reprezento-
wanie i ochronę swoich interesów 
gospodarczych oraz pomoc w rozwią-
zywaniu problemów ekonomicznych, 

organizacyjnych 
i prawnych. 
Izba dba także 
o kształtowanie 
i upowszechnia-
nie dobrych oby-
czajów kupiec-
kich. Prowadzi 
działalność kul-
turalną, oświato-
wo-wychowaw-
czą, sportowo-
turystyczną oraz 
towarzyską, słu-
żącą integracji 
swoich człon-
ków. Organizuje 
uroczystości i 
spotkania z oka-
zji Dnia Kobiet, 
Dnia Dziecka, 

pożegnania lata. Członkowie MIG 
mogą bawić się na wspólnym balu kar-
nawałowym. Rodzina MIG-u rozrasta 
się. Dołączają do niej nowe, rekomen-
dowane przez innych członków firmy. 
Razem łatwiej jest utrzymać się na 
powierzchni kapryśnego wolnorynko-
wego oceanu.

Szczegóły na temat działalności 
MIG na www.um.ciechanow.pl oraz 
www.mig.ciechanow.pl.

A.G.

Próba sił podczas „Pożegnania lata”

Przedłużona dzierżawa
z reprezentującym PKP S. A. Oddziałem 
Gospodarowania Nieruchomościami 
w Warszawie. Poprzednia umowa dzier-
żawy zawarta była na 2 lata i wygaśnie 
31 grudnia tego roku. Nowa obowiązy-
wać będzie od 1 stycznia 2006 r. przez 

kolejnych 5 lat. Dłuższy 
termin dzierżawy dla 
handlowców oznaczać 
będzie większą  stabil-
ność ekonomiczną, dla 
miasta możliwość pod-
jęcia szerszego zakresu 
prac adaptacyjnych. Do
projektu budżetu na 
przyszły rok zgłoszone 
zostały propozycje po-
prawienia stanu bazaru. 
Dzierżawa odbywać się
będzie na takich samych 
jak dotychczas warun-
kach finansowych.

A.G.

Handlowcy i klienci zaopatrujący się 
na bazarze osiedlowym „Bloki” mogą 
być spokojni o jego przyszłość. Na 
początku października Gmina Miejska 
Ciechanów podpisała umowę dzier-
żawy terenu w pobliżu dworca PKP 

Dłuższy okres dzierżawy to większa stabilność dla handlow-
ców

Silni razem 

Sala konferencyjna Starostwa 
Powiatowego zapełniła się przedsta-
wicielami ciechanowskich instytucji 
i organizacji zajmujących się rozwią-
zywaniem problemów społecznych 
w mieście. Gospodarzem spotkania 
były władze miasta, reprezentowane 
przez zastępcę prezydenta Eugeniusza 
Sadowskiego, a szczególnym gościem 
był poseł Mirosław Koźlakiewicz. 
Uczestnicy debaty stworzyli koali-
cję na rzecz rozwoju społecznego. 
Spotkanie przybliżyło ideę budowania 
społeczeństwa aktywnego, które łączy 
siły, by lokalnej społeczności łatwiej 
się żyło. 

Paweł Jordan od lat propaguje 
Centrum Aktywności Lokalnej. Od 
wiosny tego roku do powołania Cen-

trum przygotowywani są pracownicy 
MOPS. Opracowywane są tzw. mapy 
zasobów i potrzeb, mające określić 
potrzeby ciechanowian. Kolejnym 
etapem jest określenie najpilniejszych 
bolączek i zorganizowanie ludzi,  aby 
zaczęli je wspólnie rozwiązywać, 
pobudzenie uśpionej aktywności 
obywatelskiej. O swoich doświadcze-
niach i sukcesach we wdrażaniu CAL 
w Gdyni mówiła zastępca dyrektora 
tamtejszego MOPS Bożena Nowa-
kowska. Zwracała uwagę, że nawet 
małe sukcesy wypracowane wspólnie 

dają energię, poczucie siły i wartości. 
Lokalni liderzy są wszędzie. Trzeba 
ich tylko wyszukać i pomóc działać. 
Dotyczy to szczególnie klientów 
pomocy społecznej. Budowanie 
ich aktywności ma istotną wartość. 
Pomaga im  uwierzyć w siebie, wyjść 
z niemocy i zacząć godnie żyć.

Debata przyniosła już konkrety. 
Miasto zostało podzielone na cztery 
rejony, grupy. W ich skład weszli 
przedstawiciele instytucji, organizacji 
pozarządowych, dzielnicowi, kurato-
rzy, pedagodzy i psychologowie szkol-
ni oraz pracownicy socjalni. Określono 
wspólne obszary i sposoby działania. 
Okazało się, że uczestnicy spotkania 
czują potrzebę tworzenia lokalnych 
koalicji na rzecz rozwiązywania pro-

blemów społecznych. Ich obszary 
działania wzajemnie pokrywają się, 
a umiejętności i doświadczenie uzupeł-
niają. „W jedności siła” dało się sły-
szeć podczas pracy w zespołach. Oby 
tej siły i zapału wystarczyło na długie 
lata, bo nie sztuką jest deklarować 
współpracę lecz podtrzymywać kon-
takty i wspólnie pomagać. Prawdziwe 
egzaminy z demokracji i budowania 
społeczeństwa obywatelskiego dopiero 
przed nami. Nie można przecież bier-
nie czekać i mówić, że nic od nas nie 
zależy.                     Dariusz Trzciński

Zmienił się zarządca cmentarza
23 sierpnia ogłoszony został przetarg 

nieograniczony na dzierżawę od Gminy 
Miejskiej Ciechanów budynku Zakładu 
Pogrzebowego, zlokalizowanego przy 
ul. Gostkowskiej 86 oraz zarządzanie 
cmentarzem komunalnym na najbliż-
sze 3 lata, od 1 listopada 2005 r. do 
31 października 2008 r. Termin skła-
dania ofert upłynął 16 września. Wśród 
trzech oferentów znaleźli się: Zakład 
Usług Pogrzebowych i Cmentarnych 
„Gostków”, Zakład Betoniarsko-
Kamieniarski oraz dotychczasowy 
zarządca Zakład Usług Pogrzebowych 

„Hades”. Komisja przetargowa spraw-
dziła zgodność ofert z wymaganiami 
specyfikacji i postanowiła do każdego 
z oferentów  skierować pisemne zapy-
tania z prośbą o dodatkowe wyjaśnie-
nia dotyczące koncepcji zarządzania 
cmentarzem. 30 września oferty pod-
dano ostatecznej weryfikacji. Przetarg 
wygrał Zakład Usług Pogrzebowych 
i Cmentarnych „Gostków”, prowadzo-
ny przez Tadeusza Antosika. Złożoną 
przez niego ofertę uznano za najko-
rzystniejszą cenowo.                

  K.D.

Akcja deratyzacyjna
Na terenie Ciechanowa od 24 paź-

dziernika 2005 do 31 marca 2006 roku 
prowadzona będzie akcja odszczu-
rzania. Podlegają jej bloki, budynki 
użyteczności publicznej oraz sieć 
kanałów ciepłowniczych, kanalizacja 
sanitarna i deszczowa. Akcję eduka-
cyjną na temat bytowania szczurów 
w środowisku miejskim, zagrożeń 
z tego wynikających i sposobów zwal-
czania gryzoni rozpoczęło spotkanie 
z Adamem Puścińskim, przedstawi-
cielem Stowarzyszenia Pracowników 
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji, 
zorganizowane przez Wydział Inżynierii 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
Zaproszeni na nie zostali, z racji cią-
żącego na nich obowiązku przeprowa-

dzenia i pokrycia kosztów deratyzacji, 
przedstawiciele wspólnot mieszkanio-
wych i służb miejskich (ZWiK, PUK, 
PEC). Podczas spotkania wiele uwagi 
poświęcono zwyczajom szczurów. 
Podkreślano, że mierzymy się z bardzo 
inteligentnym przeciwnikiem, dlatego 
działania powinny być prowadzone 
w sposób przemyślany, przy zrozumie-
niu i współpracy mieszkańców. Należy 
w tym czasie zachować ostrożność. 
Nie wolno dotykać trutek wykłada-
nych w miejscach, gdzie najczęściej 
pojawiają się gryzonie. Może to być 
niebezpieczne dla życia lub zdrowia 
ludzi i zwierząt domowych.

A.G.

Duże zainteresowanie towarzyszyło debacie na temat „Budowanie 
partnerstwa na rzecz rozwoju społeczności lokalnej”, zorganizowanej 
przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Uczestnicy debaty. Na pierwszym planie od lewej: Z. Brzezińska, dyrektor MOPS w Ciecha-
nowie i zastępca prezydenta E. Sadowski

30 września w sali konferencyj-
nej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
MOPS i Urząd Miasta zorganizowały 
debatę na temat strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych w Cie-
chanowie. Wzięli w niej udział radni 
Rady Miasta oraz przedstawiciele 

O strategii społecznej
instytucji i organizacji pozarządowych, 
związanych z pomocą społeczną. 
Strategia rozwiązywania problemów 
społecznych w mieście będzie doku-
mentem określającym na najbliższe 
lata kierunki działania gminy w obsza-
rze polityki społecznej.                 red.
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Nowe stare ulice Kto zbuduje Zachód Z prac Wydziału 
Inżynierii Miejskiej

Kontrole posesji
Nieczystości stałe i płynne

Od 1 października trwają kontrole 
posesji na Osiedlu Bielin. Strażnicy 
miejscy i przedstawiciele Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta kontrolu-

jąc posesje żądają okazania ostatnich 
rachunków opłat za wywóz śmieci. 
Porównują ilość zużytej wody z sieci 
wodociągowej (na podstawie rachun-
ków z ostatniego roku) z rachunka-
mi za wywóz nieczystości ciekłych 
z szamb. Właściciele posesji muszą 
przedstawić rachunki z wywozu takiej 
ilości nieczystości ciekłych, która sta-
nowi co najmniej 60% zużytej wody. 
Jeżeli posesja nie korzysta z kanali-
zacji wodociągowej sprawdzane są 
tylko rachunki za usługi asenizacyjne. 
Właściciele nieruchomości wyposa-
żonych w zbiornik bezodpływowy 
proszeni są o informacje o wielkości 
i danych technicznych takiego zbiorni-
ka. Informacje te są niezbędne do pro-
wadzenia ewidencji zbiorników bezod-
pływowych na terenie Ciechanowa.

Zwierzaki
Kontroli podlegają także świa-

dectwa szczepienia psów przeciw 
wściekliźnie i dowody opłat podatku 
od posiadanych psów (jeżeli właścicie-
lowi nie przysługuje zwolnienie).

Porządek na i wokół posesji
Kontrolujący zwracają również 

uwagę na porządek na kontrolowanej 
posesji, w przylegającym pasie dro-
gowym oraz sprawdzają czy nieru-
chomość jest oznakowana widocznym 
numerem.

zł. Jako pierwsze, jeszcze w tym roku, 
ruszą prace przy kolektorze kanali-
zacji deszczowej w ul. Różyckiego 
(od miejsca, do którego kanalizacja
została doprowadzona w 2004 roku).
Ten kolektor będzie zbierał wody 
opadowe z całego osiedla. W przy-
szłym roku przyjdzie kolej na ulice:
Węgrzyna, Zelwerowicza, Wolskiego, 

Kurpińskiego, Wieniawskie-
go, Ogińskiego, Chopina, 
Bogusławskiego, Jaracza, 
Osterwy, Solskiego. Dołączą 
do nich ulice: Kuny, Bie-
gasa, Wita Stwosza,  Matejki,
Nodzykowskiego, Grzelako-
wej, Jelińskiej. W ul. Boha-
terów Września, w pasie zie-
leni, powstanie kanalizacja 
deszczowa. 

— Prace będą prowadzone 
w 7 etapach, przez kilka nie-
zależnych ekip. Chcemy wziąć 
jak najmniej kredytów, więc 
po zakończeniu każdego etapu 
dokonamy jego rozliczenia 

i wystąpimy do Wojewody o refundację 
nakładów. W sprzyjających warunkach 
możemy się jej spodziewać w ciągu 
3 miesięcy — powiedział na konfe-
rencji prasowej prezydent Waldemar 
Wardziński.

22 września tego roku miasto zawar-
ło też umowę na budowę brakującego 
na osiedlu Zachód oświetlenia. Nowe 
latarnie staną na ulicach: Jelińskiej, 
Jureckiego i Modrzejewskiej. W tym 
postępowaniu przetargowym zosta-
ły złożone dwie oferty. Wybrano 
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno-
Remontowych „Energetyka” Wojciech 
Bral w Ciechanowie. Wybudowanie 
oświetlenia będzie kosztować miasto 
51 tys. zł.

Mieszkańcy „Zachodu” bardzo długo
czekali na porządne ulice. Pierwsze 
domy stanęły tam 20 lat temu. Teraz 
ich lokatorzy muszą tylko przetrwać 
niedogodności, związane z rozkopa-
nymi drogami i objazdami. W chwili, 
kiedy oddajemy ten numer Gazety do 
druku Waldemar Wardziński zaprosił 
mieszkańców osiedla na spotkanie 
w Miejskim Zespole Szkół Nr 2. 
Prezydent ma na nim przedstawić 
zakres i harmonogram robót objętych 
projektem. Ewa Blankiewicz

Zakres prac na „Zachodzie” jest 
bardzo rozległy. Cała sieć kanalizacji 
deszczowej o długości 5 km, pozostała 
część kanalizacji sanitarnej (580 m), 
25 tys. m2 nawierzchni asfaltowej, 
8 tys. m2 chodników z kostki brukowej i 
3,7 tys. m2 zjazdów do posesji. Przetarg 
wygrało konsorcjum wyspecjalizo-
wanych firm. Utworzyły je: „Drogi 

i Mosty Jan Kaczmarczyk” z Kacic 
k/Pułtuska i Przedsiębiorstwo Robót 
Wodno-Inżynieryjnych „Melwobud” 
Sp. z o.o. z Ciechanowa. Do rywa-
lizacji stanęły jeszcze 3 podmioty: 
konsorcjum firm: PPHU „MELBET” 
Suchocki, Umiejewski, Kącicki S.J.,
PETRO WodKan Sp. z o.o. i Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych w Płoc-
ku S.A. z Płocka; konsorcjum firm: 
Delta S.A. z Warszawy i P.B.O. i R.I. 
„Inżynieria” Sp. z o.o. z Płońska oraz 
przedsiębiorstwo Stangpol Sp. z o.o. 
z Płocka. Chociaż konkurencja była 
duża, do rozstrzygnięcia przetargu nie 
wniesiono żadnych protestów. Okazało 
się, że w stosunku do kosztów progno-
zowanych w kosztorysie inwestorskim 
uda się zaoszczędzić ok. 3 mln zł. 
W ramach ponad 8,5 mln zł oprócz 
wymienionych prac zostanie wykona-
ny również projekt stałej organizacji 
ruchu oraz oznakowanie poziome 
i pionowe.

Spóźnione podpisanie (dopiero 21 
lipca) umowy na refinansowanie 50% 
kosztów inwestycji przez Wojewodę 
spowodowało zmianę całego harmo-
nogramu prac. Ich ciężar zostanie 
przeniesiony na przyszły rok. Na tego-
roczne roboty przewidziano 800 tys.

PUK inwestuje 1,2 mln zł
Przedsiębiorstwo Usług Komu-

nalnych w Ciechanowie pracuje nad 
realizacją inwestycji, która pozwoli 
rozwiązać problem magazynowania 
i utylizacji odcieków ze składowiska 
odpadów w Woli Pawłowskiej. Metoda 
polegająca na skierowaniu odcieków 
do kanalizacji sanitarnej miasta zastąpi 
pracochłonne i drogie transportowanie 
ich wozami asenizacyjnymi do oczysz-
czalni ścieków. Wybudowano już 
w tym celu 7 km rurociągu tłocz-
nego. Do zalet takiego rozwiązania 
należą między innymi niskie koszty 
eksploatacji infrastruktury oraz możli-
wość włączenia w system kanalizacji 
sanitarnej pobliskich miejscowości. 
Z wyliczeń PUK wynika, że koszt 
budowy rurociągu, wynoszący 1 200 
tys. zł. zwróci się po 10 latach eksplo-
atacji. W kalkulacji nie uwzględniono 
włączenia kanalizacji sanitarnej z wio-
sek, co umożliwiłoby znaczne obniże-
nie kosztów i skrócenie czasu zwrotu 
nakładów. Inwestycja jest realizowana 
ze środków własnych PUK i pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 500 tys. zł.             

A.G.

Budowa Obozowej
W połowie października rozpoczęła 

się budowa odwodnienia i nawierzchni 
ulicy Obozowej. Dokumentację tech-
niczną tej inwestycji wykonała firma 
„WILECH” z Ciechanowa. Pierwszy 
etap prac obejmuje modernizację 
oświetlenia ulicznego na istniejących 
słupach linii elektrycznej. Cztery opra-
wy rtęciowe zostaną wymienione na 
energooszczędne. Na odcinku od ul. 
Granicznej do Przytorowej wykonane 
zostanie odwodnienie ulicy, w ciągu 
dla pieszych i zmotoryzowanych użyt-
kowników ulicy oraz na zjazdach do 
posesji położona będzie kostka beto-
nowa. Prace planuje się zakończyć do 
15 listopada. Mieszkańcy ulicy pro-
szeni są o wyrozumiałość i cierpliwość,
ponieważ brak jest możliwości zorga-
nizowania objazdu.                     A.G.

Ulice na Osiedlu Zachód zyskają nowe oblicze

Pod koniec września rozpo-
częły się budowy ulic Działkowej 
oraz Dąbrowskiej i Staffa. Przetarg 
na realizację budowy Działkowej 
wygrał Zakład Robót Inżynieryjno-
Drogowych KAMIBUD. Zakres prac 
obejmuje wykonanie przykanalików 
kanalizacji deszczowej i wpustów 
ulicznych na studniach osadnikowych, 
położenie nawierzchni z 2 warstw 

betonu asfaltowego oraz wykonanie 
zjazdów do posesji z kostki bruko-
wej. Zakończenie prac planowane jest 
na 30 października. Prace na ulicach 
Dąbrowskiej i Staffa wykonuje firma 
„Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk 
z Kacic. Po ich zakończeniu, przewi-
dzianym na 10 listopada, mieszkańcy 
ulicy będą cieszyć się kanalizacją 
deszczową, nową nawierzchnią ulic 
i wygodnymi chodnikami. Na końcu, 
zgodnie z obowiązującą organizacją 
ruchu, postawione będą znaki drogo-
we.

A.G.

Trwają prace na Działkowej

W grudniu 2003 roku mieszkań-
cy Towarowej złożyli w Zakładzie 
Wodociągów i Kanalizacji wniosek 
o budowę kanalizacji wodociągowej 
w ich ulicy. Podczas sporządzania ko-
rekty planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych na lata 2003–2007 ZWiK za-
planował opracowanie projektu i reali-
zację części tej inwestycji na rok 2005.
Plan został zatwierdzony uchwałą
Rady Miasta w grudniu 2004 r. Przy-
gotowywanie niezbędnej dokumenta-
cji rozpoczęto w styczniu tego roku. 
Pozyskanie stosownych zezwoleń oka-
zało się drogą przez mękę. Duża część 
budowy zlokalizowana jest na terenie 
zamkniętym PKP. Po wielu perypetiach 

Osiedle Zachód stanie się w ciągu najbliższego roku terenem najpo-
ważniejszej ciechanowskiej inwestycji. Obejmie ona 24 ulice, położone 
na obszarze pomiędzy ulicami: Monte Cassino, Biegasa, Różyckiego 
i Kolbego. Zakres prac jest duży: budowa kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, odbudowa i budowa nawierzchni asfalto-
wej, chodników, zjazdów oraz przebudowa urządzeń kolidujących z 
prowadzonymi robotami. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 8,5 
mln zł, z czego ok. 4,7 mln zł dołoży Unia Europejska. Na pierwszy 
ogień pójdą prace ziemne: kanalizacja deszczowa w ul. Różyckiego i 
Modrzejewskiej. Jeśli pogoda pozwoli, jeszcze w tym roku ruszą robo-
ty na Paderewskiego i Jureckiego. 

Nowa sygnalizacja 

Przestrzegamy przed t.zw. jazdą 
na pamięć. Na skrzyżowaniu ulic 
Sienkiewicza, Spółdzielczej i Śmie-
cińskiej ruch reguluje już sygnalizacja 
świetlna. Prace przy budowie zakoń-
czyły się w połowie października. 

Ostatnim etapem było pomalowa-
nie poziomych znaków na jezdni. 
Wydzielono w ten sposób nowe pasy 
ruchu drogowego oraz przejścia dla 
pieszych. Wykonane zostały także nie-
zbędne prace adaptacyjne: poprawiono 
geometrię skrzyżowania, wymienio-
no nawierzchnię chodników w jego 
obrębie, obniżono krawężniki przy 
przejściach. Konieczne okazało się 
wycięcie dwóch drzew kolidujących 
z urządzeniami sygnalizacyjnymi oraz 
podcięcie gałęzi drzew zasłaniających 
widoczność. A.G.

ZWiK otrzymał wstępną zgodę Kolei 
na umieszczenie sieci wodociągowej 
na tym terenie. Konieczne było też 
uzyskanie pozwolenia na budowę od 
Wojewody Mazowieckiego. Pozostałe 
odcinki wymagały zgody Starostwa 
Powiatowego. Kolejny etap prac to 
uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych budowy kanalizacji 
wodociągowej na tym terenie. Musi 
ona być poprzedzona oceną oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko. 
ZWiK spodziewa się, że cała procedura 
przygotowawcza zostanie zakończona 
w I kwartale 2006 r. i od kwietnia 
będzie można przystąpić do układania 
sieci wodociągowej.

A.G.

Skomplikowana  Towarowa

Kontrolujący zwracają uwagę na porządek 
na posesjach

Sygnalizatory są widoczne z dużej odle-
głości
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Ważne plany i wybory
wych i poprzemysłowych fragmentów 
miasta. — Różne usterki to koszt 
szybkiego opracowania dokumentu tak 
bogatego i wielostronnego. Najlepszym 
rozwiązaniem jest przyjęcie tego doku-
mentu z wpisaniem uwagi, że on będzie 
rozważany i poprawiany. Zawsze będą 
jakieś zmiany, związane bądź z potrze-
bami, bądź z możliwościami finansowy-
mi — stwierdził radny.

Prezydent Waldemar Wardziński 
przypomniał, że co roku w sierpniu 
Rada będzie dokonywać analizy pod-
stawowego dokumentu planistycznego, 
czyli Strategii Rozwoju Społeczno- 
Gospodarczego Ciechanowa. — Przy 
tej okazji będziemy też mówić o planie 
rewitalizacji i planie rozwoju lokal-
nego. Te wszystkie dokumenty muszą 
być ze sobą spójne. Jesteśmy tutaj po 
to, żeby wychwytywać pomyłki i wno-
sić nowe treści do tych dokumentów 
— zaznaczył prezydent.

Plan do końca następnej kadencji
Za przyjęciem Planu Rozwoju 

Lokalnego Miasta Ciechanów głoso-
wało 15. radnych, 5. wstrzymało się od 
głosu. Nie obyło się bez wątpliwości. 
— Dlaczego plan lokalny jest  na lata 
2005–2010, jeżeli wiadomo, że okres 
aplikacji o środki unijne  to lata 2004-
2006, a następny 2007–2013? — pytał 
G. Brozdowski.  — W mojej ocenie 
w przedsięwzięciach zapisanych w pla-
nie dominuje odrabianie zaległości 
i opóźnień cywilizacyjnych, a nie 
rozwój. Nie znajduję tu pomysłu na 
zatrzymanie w Ciechanowie ludzi, 
którzy wyjeżdżają stąd nie mając pracy 
— stwierdził M. Stryczyński. 

— Wszystko co robi samorząd 
miasta, zwłaszcza w dziedzinie infra-
struktury, służy poprawie bytu i życia 
mieszkańców, ale też wpływa na miej-
sca pracy. Jestem zdania, że samorząd 
nie może ponosić odpowiedzialności 
za wynikające z makropolityki i ma-
kroekonomii bezrobocie. To nie my 
jesteśmy winni, my tylko w małej 
skali próbujemy te skutki złagodzić, 
a adresatem tych uwag są Sejm i rząd 
— odpowiedział S. Żagiel. Radny 
położył nacisk na to, że potrzeby 
miasta każdy widzi trochę inaczej, 
lub w innej perspektywie czasowej, 
a plany finansowe skoryguje życie.  
— Dłuższe planowanie niesie więcej 
niewiadomych, lepiej jest założyć wyż-
sze wydatki — prognozował S. Żagiel. 
— Miasto nie posiada wiodącej dzie-
dziny rozwoju gospodarczego, ale żyje-
my w świecie globalizacji. Nie wszystko 
zależy od samorządu, dużo od decyzji 
ogólnokrajowych — Adam Stępkowski 
zgadzał się z przedmówcą. 

— Skąd taka perspektywa czasowa 
— do 2010 r.? Plan jest przygotowany 
do końca następnej kadencji — odpo-
wiedział Waldemar Wardziński.  
— Kolejny plan perspektywą będzie 
sięgał w kadencję następną. Im bar-
dziej odległe zadania planujemy, tym 
szacunki finansowe będą mniej precy-
zyjne. Zadania zapisane 2006 r. mają 
kosztować około 20 mln zł. Przyjąłem 
założenie, że aby Ciechanów się rozwi-
jał, rocznie miasto powinno inwesto-
wać między 15 a 20 mln zł. Prezydent 
podkreślał, że wiele propozycji umiesz-
czonych w Planie Rozwoju Lokalnego 
bazuje nie tylko na środkach własnych, 
ale i zewnętrznych. Co do kwestii 
prorozwojowych, zwrócił uwagę, że 
w planie są np. zapisy, które mówią 
o rozwoju dzielnicy Przemysłowej 
i przygotowaniu nowych terenów pod 
inwestycje.

Ewa Blankiewicz

Wybór nowego przewodniczącego, 
wizyta posłów ziemi ciechanowskiej, 
informacja na temat działalności ZWiK, 
ocena stanu estetycznego miasta, 
uchwalenie wieloletnich programów 
strategicznych: Lokalnego Programu 
Rewitalizacji oraz Programu Rozwoju 
Lokalnego — ostatnia sesja Rady 
Miasta obfitowała w wydarzenia.

Jeden kandydat
Na tej sesji radni przyjęli rezygna-

cję Janusza Czaplickiego z funkcji 
przewodniczącego Rady Miasta. — Ze 
strony państwa zawsze znajdowałem 
pomoc i zrozumienie. Rozstaję się z tą 
funkcją o wiele mądrzejszy, ponieważ 
wiele się od wszystkich nauczyłem. 
Życzę swojemu następcy atmosfery 
sprzyjającej koncentracji na pracy 
— powiedział J. Czaplicki. Jak okazało 
się w chwilę póżniej, słowa te były 
skierowane do Andrzeja Czyżewskiego 
z klubu Wspólnoty Samorządowej 
„Porozumienie”. Zgłoszony przez 
Zdzisława Dąbrowskiego kandydat 
nie miał rywali. W tajnym głosowaniu 
poparło go 18 radnych, 3 głosowało 
przeciw. — Jestem zaskoczony tak 
dużym poparciem. Zobowiązuje mnie 
ono do szczególnej pracy. Znając 
wysoką kulturę i merytoryczne po-
dejście radnych mam nadzieję na 
sprawną współpracę — deklarował 
A. Czyżewski. Były i obecny przewod-
niczący oprócz kwiatów odebrali wiele 
życzeń od radnych, władz miasta, pra-
cowników Urzędu i obecnych na sesji 
mieszkańców.

Nowy przewodniczący od 14 lat
działa w miejskim samorządzie. 
W latach 1991–94 był wiceprezyden-
tem miasta.  Radnym jest nieprzerwa-
nie od 1994r. W poprzedniej kadencji 
przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
w tej — Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Budżetu. 

Parlamentarzyści o związkach 
z samorządem 

Specjalnymi gośćmi sesji byli po-
słowie Mirosław Koźlakiewicz i Alek-
sander Sopliński. Obaj podkreślali, 
jak silną reprezentację w parlamen-
cie ma Ciechanów, jaką stanowi to 
szansę. Obaj też wyrażali nadzieję na 
stworzenie dobrze współpracującego 
zespołu, lobbującego na rzecz miasta 
w Sejmie. — Związki parlamenta-
rzystów z samorządami powinny być 
aktywne. Powstanie samorządów to 
najwspanialsze osiągnięcie trans-
formacji. One dokładnie wiedzą, co 
w miastach i gminach powinno być 
priorytetem, ale nie zawsze mają na 
to środki. Potrzebują wsparcia par-

lamentarzystów, żeby otwierali drzwi, 
popierali lokalne dążenia — mówił 
M. Koźlakiewicz. A. Sopliński wspo-
minał swoją drogę samorządowca. 
— Od  1989 r. byłem radnym miej-
skim, później wiceprzewodniczącym, 
przewodniczącym Rady Miasta i od 
dwóch kadencji wiceprzewodniczącym 
Sejmiku. Dużo zależy również od was 

samorządow-
ców, od pro-
gramów i ini-
cjatyw, które 
my możemy 
wspierać. 

Prezes ZWiK 
odpowiada na 

pytania 
Po przestu-

diowaniu Infor-
macji o działal-
ności Zakładu 
Wo d o c i ą g ó w 
i Kanalizacji 
radni mieli kilka 
pytań do prezesa 
Andrzeja Boli.
Marcin Stry-
czyński chciał 
się dowiedzieć, 
jaki jest pomysł 

na utylizację odpadów, które są koń-
cowym efektem pracy oczyszczalni 
ścieków. — Najbardziej popularnym 
sposobem jest  ich suszenie i spalanie. 
Tutaj współpracujemy dość szeroko 
z miastem, które taki system do zago-
spodarowania osadów przewiduje przy 
projektowanym zakładzie przeróbki 
odpadów — poinformował prezes 
ZWiK. Edward Rokowski przypo-
mniał, że po sierpniowej nowelizacji 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i odprowadzaniu ścieków 
mieszkańcy budynków wielorodzin-
nych mają możliwość przejścia na 
system indywidualnego rozliczenia 
zużycia wody. — ZWiK będzie to robić 
zgodnie z ustawą, jeżeli będą takie 
wnioski, ale potrzebujemy czasu, żeby 
się do tego przygotować — stwierdził 
prezes. Stanisław Kurek zapropono-
wał, żeby woda do podlewania (część 
mieszkańców ma zamontowane do 
tego celu odrębne liczniki) była trochę 
tańsza od wody pitnej. — Woda musi 
spełniać warunki określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia. Taka sama 
jest do picia i do podlewania, więc nie 
może się różnić ceną — zauważył 
A. Bola. 

Bez dokumentu ani rusz
Zanim radni jednogłośnie uchwa-

lili Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Ciechanów w dyskusji padło 
kilka uzupełniających go propozycji. 
Grzegorzowi Brozdowskiemu zabrakło 
w tym dokumencie pomysłu na zago-
spodarowanie błoni między Zamkiem, 
a ul. 17. Stycznia. — Plan zagospoda-
rowania przestrzennego Doliny Łydyni 
jest już przyjęty i aż się prosi, żeby 
w przeciągu najbliższych lat powstał 
tam teren rekreacyjny ze ścieżkami 
rowerowymi, z placem zabaw — prze-
konywał radny.  — W tym dokumencie 
na str. 67 jest napisane: „na błoniach 
od strony ul. Zamkowej na terenie 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
Dolina Łydyni mogą powstać w naj-
bliższych latach ścieżki spacerowe 
i rowerowe” — prostował Ryszard 
Sobotko. Stefan Żagiel zauważył, że 
ten dokument jest potrzebny miastu ze 
względu na biurokrację UE. Bez niego 
nie sposób uzyskać unijne środki na 
doprowadzenie do porządku zabytko-

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXIII sesji 
29 września 2005 roku:

Nr 353/XXXIII/2005 w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym.
Nr 354/XXXIII/2005 w sprawie odrzu-
cenia protestu Dariusza Wernickiego, 
Waldemara Wernickiego i Dariusza 
Wiktora Wernickiego do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Centrum” w Ciechanowie 
dot. planowanej ścieżki.
Nr 355/XXXIII/2005 w sprawie odrzu-
cenia protestu Dariusza Wernickiego, 
Waldemara Wernickiego i Dariusza 
Wiktora Wernickiego do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Centrum” w Ciechanowie 
dot. budowy dwupasmowej drogi zapla-
nowanej w centrum.
Nr 356/XXXIII/2005 w sprawie odrzu-
cenia protestu Dariusza Wernickiego, 
Waldemara Wernickiego i Dariusza 
Wiktora Wernickiego do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Centrum” w Ciechanowie 
dot. gruntu za budynkiem gospodar-
czym na działce nr 613.
Nr 357/XXXIII/2005 w sprawie od-
rzucenia protestu Pana Janusza Kowal-
skiego do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Cen-
trum” w Ciechanowie dot. przeznacze-
nia do likwidacji pawilonu handlowe-
go zlokalizowanego na części działki 
nr 431 przy ul.3 Maja.
Nr 358/XXXIII/2005 w sprawie odrzu-
cenia zarzutu Pani Haliny Rudnickiej, 
Pana Jarosława Rudnickiego, Pana 
Krzysztofa Rudnickiego oraz Pani 
Angeli Rudnickiej do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Centrum” w Ciechanowie 
dot. przeprowadzenia drogi ogólnodo-
stępnej przez nieruchomość położoną 
przy ul.17 Stycznia 20 oraz poszerzenia 
bulwaru wzdłuż rzeki Łydyni.
Nr 359/XXXIII/2005 w sprawie przy-
jęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Ciechanów.
Nr 360/XXXIII/2005 w sprawie przy-
jęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta 
Ciechanów.
Nr 361/XXXIII/2005 w sprawie orga-
nizacji i zasad odpłatności za pobyt 
pensjonariuszy w Dziennym Domu 
Pobytu zwanym „Dziennym Domem 
Seniora” Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie.
Nr 362/XXXIII/2005 w sprawie prze-
kazania w użyczenie Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ciechanowie samochodu osobowego 
marki „Lanos 1,4”.
Nr 363/XXXIII/2005 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Województwu 
Mazowieckiemu na dofinansowanie 
zakupu sprzętu i aparatury medycznej 
z przeznaczeniem dla Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciecha-
nowie.
Nr 364/XXXIII/2005 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2005 rok.
Nr 365/XXXIII/2005 w sprawie okre-
ślenia zasad dokonywania oceny pra-
cowników mianowanych Urzędu Miasta 
Ciechanów. 
Nr 366/XXXIII/2005 zmieniająca uch-
wałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie przez Prezydenta Miasta Cie-
chanów umowy o dofinansowanie bu-
dowy hali sportowej przy ul. 17. Sty-
cznia w Ciechanowie.
Nr 367/XXXIII/2005 w sprawie przyję-
cia rezygnacji Przewodniczącego Rady 
Miasta Ciechanów.
Nr 368/XXXIII/2005 w sprawie wybo-
ru Przewodniczącego Rady Miasta 
Ciechanów.

Były i obecny przewodniczący Rady Miasta: Janusz Czaplicki 
(z lewej) i Andrzej Czyżewski
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Interpelacje radnych

A. Bukowska zapytała, czy istnieje możliwość renowacji górnego chodnika przy 
budynku Hali Pułtuskiej. Chodzi o uzupełnienie cementowych płytek. Poprosiła 
też, żeby miasto dalej występowało do zarządcy drogi krajowej, o położenie 
chodnika po prawej stronie ul. Pułtuskiej, od sklepu Panorama do granic mia-
sta. Zaznaczając, że wie, iż prezydent zlecił w tym roku projekt budowy ul. 
Zagumiennej, radna chciała się dowiedzieć na jakim etapie jest projekt i czy jest 
możliwość jego realizacji w przyszłym roku (chodzi o kanalizację deszczową oraz 
nawierzchnię). Spytała też o budowę ul. Ukośnej, przy której znajduje się przy-
chodnia dla alergików.
U. Gajczyk interesowało, czy prezydent podpisał z PKP umowę dzierżawy terenu 
bazarku osiedlowego przy dworcu, na ile lat i kiedy zostaną podjęte tam prace 
modernizacyjne. Radna zapytała również, kiedy na ul. Towarowej zostanie popro-
wadzony wodociąg. Poprosiła też o postawienie znaku ograniczenia prędkości na 
ul. Żeromskiego od ul. Letniej w stronę osiedla Wiosenne (po obu stronach ulicy 
nie ma chodników, a dzieci chodzą tamtędy do szkoły).
G. Brozdowski zwrócił się z pytaniem, czy prezydent ma zamiar wprowadzić 
pod obrady, jeszcze przed uchwaleniem uchwały budżetowej, projekty zmian 
w uchwale podatkowej, proponowane przez Mazowiecką Izbę Gospodarczą. Jeżeli 
nie, czy przewidywana jest dyskusja na ten temat. Radny poprosił o informację, jak 
Urząd Miasta zamierza rozwinąć sieć ścieżek rowerowych w mieście, w związku 
z tym, że Ciechanów przystąpił do projektu Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza. 
G. Brozdowski zapytał o koncepcję takiej sieci w obrębie miasta i przeszkody 
natury własnościowej. Postulował też zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad o ustalanie harmonogramu prac drogowych w zależności 
od warunków atmosferycznych. Jako przykład podał źle wykonaną podczas desz-
czowej pogody naprawę drogi krajowej — ul. Pułtuskiej. 
S. Walczak zapytał o realny termin modernizacji Centrum — od Zamku, poprzez 
ul. Warszawską aż po Kościół Farny — z uwagi na wielkość przedsięwzięcia, uwa-
runkowania finansowe oraz ciągnące się sprawy własnościowe.
M. Stryczyński poprosił o bieżące informowanie o losach protestów miasta 
w sprawie kontrowersyjnej lokalizacji sklepu wielkopowierzchniowego w rejonie 
ul. Armii Krajowej. 
S. Żagiel przekazał prośbę mieszkańców ul. Bocznej (wąska ulica w bok od ul. 
Sienkiewicza) o jej utwardzenie tłuczniem. Radnego interesowało, czy władze 
miasta mają rozeznanie, jak wygląda sprawa wyposażenia uczniów z ubogich 
rodzin w podstawowe pomoce dydaktyczne — podręczniki, zeszyty, ołówki. 
S. Żagiel zastanawiał się, czy Rada Miasta podejmie próbę rozwiązania tego 
problemu. Zapytał też, czy od początku roku szkolnego funkcjonują już świetlice 
socjoterapeutyczne, w jakiej liczbie, czy nie spotykają się one z kłopotami kadro-
wymi, finansowymi lub organizacyjnymi.
E. Rokowski zapytał, czy miasto może w jakikolwiek sposób pomóc mieszkańcom 
budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, którzy od półtora roku nie mogą 
wykupić mieszkań od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i utworzyć wspólnoty 
mieszkaniowej. Agencja zaproponowała lokatorom wykup mieszkań wraz z tere-
nem i drogą dojazdową do budynków nr 6 i 8, które są własnością Spółdzielni 
Mieszkaniowej Novum. Sprawę utrudnia fakt, iż według planów ta droga powinna 
być wybudowana w innym miejscu. W związku z brakiem możliwości otrzy-
mania kredytu na termomodernizację gminnych obiektów z funduszu Ochrony 
Środowiska radny proponuje rozważenie finansowania termomodernizacji zgodnie 
z ustawą z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
Oprocentowanie kredytu dla samorządów wynosi 5,5% w stosunku rocznym, jest 
możliwość uzyskania premii termomodernizacyjnej w wysokości około 25%. 
Wkład własny wynosi 20% ogólnych kosztów inwestycji. 
S. Kęsik zasygnalizował, że po wymalowaniu poziomych znaków drogowych na 
ul. Płońskiej jest 8 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowe 2 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych utworzył sklep ze sprzę-
tem dla osób niepełnosprawnych. Radny zaproponował, żeby rozważyć zmniejsze-
nie ilości miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych w pasie drogi na tej ulicy. 
Zapytał również, kto może korzystać z dużych nieoznakowanych pojemników na 
odpady, ustawianych w zatoczkach przy ul. Sienkiewicza czy Narutowicza. Chodzi 
o poinformowanie mieszkańców, czy są to pojemniki przydzielone do określonych 
bloków przy tych ulicach. 
A. Stępkowski chciał się dowiedzieć, czy skate park zostanie zbudowany 
wraz z oświetleniem. Radny zaproponował przeznaczanie przez najbliższe lata 
w budżecie kwoty około 10 tys. zł na doposażenie tego miejsca o kolejne urządze-
nia. Druga interpelacja radnego dotyczyła inwestycji Zakładu Energetycznego na 
ul. Płońskiej. Napowietrzna sieć jest tam zamieniana na okablowanie podziemne. 
A. Stępkowski zapytał, jak długa będzie trwała ta inwestycja, czy Generalna 
Dyrekcja Dród Krajowych i Autostrad bierze pod uwagę budowę zatoki na wyso-
kości Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz zjazdu z ul. Płońskiej w ul. Szwanke.

E.B.

Czy w przyszłym roku pozbędziemy się skansenu w centrum miasta?

Szansa dla Witosa, Rzeczkowskiej 
i Starowiejskiej 

Opracowanie dokumentacji, doko-
nanie uzgodnień oraz przeprowadzenie 
długiej procedury przetargowej (obo-
wiązuje przecież niedoskonała, miej-
scami granicząca z absurdem, ustawa 
o zamówieniach publicznych) trwają 
kilka miesięcy. Wykonanie budżetu 

w dziale „inwestycje” na koniec I pół-
rocza zwykle wygląda więc mizernie 
i jest stuprocentowo pewnym powo-
dem krytyki opozycji. Największe pie-
niądze wydaje się przecież w II poło-
wie roku, kiedy wreszcie mogą ruszyć 
prace budowlane. Jeżeli budowa jest 
duża, miejskie służby modlą się o jak 
najpóźniejsze nadejście mrozów.  

Prezydent proponuje zmiany 
w budżecie

— Cały proces projektowy i wyła-
niania wykonawcy powinien przebie-
gać w roku poprzedzającym, bo ina-
czej będziemy ciągle pod presją czasu. 
Wtedy roboty mogą zacząć się wczesną 
wiosną i przypaść na najlepszą dla prac 
budowlanych porę. Zdrowy rozsądek 
podpowiada, że takie planowanie ma 
ręce i nogi. Dlatego prezydent zapropo-
nował zmiany w tegorocznym budże-
cie — przesunięcie części środków na 
opracowanie jeszcze w 2005 r. doku-
mentacji modernizacji ulic: Witosa 
i Rzeczkowskiej. W budżecie na 
ten rok zapisane wykonanie doku-
mentacji oraz I etap budowy kanali-
zacji deszczowej i sanitarnej na ul. 
Starowiejskiej. Prezydent proponuje, 
żeby rozpisać jeden przetarg na oba 
etapy tego zadania, również przy-
szłoroczny. — W przyszłym roku na 
trzech znaczących ulicach miasta 
będzie można prowadzić cały proces 
inwestycyjny od końca kwietnia, jak 
tylko warunki atmosferyczne pozwolą 
— stwierdził prezydent. 

Nie wszystkim radnym ten pomysł 
przypadł do gustu. Marcinowi Stry-
czyńskiemu nie spodobało się, że 
przez zmiany  w budżecie w ciągu roku 
wprowadza się inwestycje wieloletnie. 
— O czym my będziemy decydowali 
w grudniu uchwalając budżet, jeśli 
już mamy rozdysponowane 14 mln
zł na inwestycje w ramach doku-
mentu zmian w budżecie (w związ-
ku z opóźnionym podpisaniem przez 
Wojewodę umowy na t.zw. „Zachód” 
większość środków na tę wielką inwe-
stycję trzeba przesunąć na przyszły rok 
— red.) — pytał radny. — Stawiam 

wniosek formalny, żeby środki w bud-
żecie 2005 r. zabezpieczyć tylko na 
dokumentację.

Nie zostawimy tych ulic 
rozkopanych

Zaniedbane ul. Witosa i Rzecz-
kowska od kilku ka-
dencji pojawiają się 
w interpelacjach rad-
nych. To prawdziwy 
skansen w centrum 
miasta. — Do tej 
pory tego zadania nie 
podejmowaliśmy, bo 
był nierozstrzygnięty 
problem, co zrobić 
z kanalizacją deszczową 
na ul. Rzeczkowskiej. 
Bez odwodnienia tej 
ulicy nie można było 
przystąpić do prac. Po 
głębokiej analizie kon-
cepcji odprowadzenia 
wód opadowych z tere-
nu miasta Ciechanów 

(taka koncepcja została opracowywana 
w Urzędzie Miasta w ubiegłym roku 
— red.) stwierdziliśmy, że można 
odprowadzić wody opadowe z ul. 
Rzeczkowskiej bez konieczności budowy 
kosztownego kolektora w ul. Płońskiej. 
Z części Rzeczkowskiej odprowadzamy 
wody do ul. Armii Krajowej (łącznie 
z odwodnieniem ul. Witosa), z pozo-
stałej części — bezpośrednio do rzeki 
nowym kolektorem, który w przyszłości 
obsłuży również ul. Płońską — wyja-
śniał prezydent. Część odwodnienia 
ul. Witosa i odcinka ul. Rzeczkowskiej 
będzie wykonywana już w tym roku 
— to zadanie zapisano w tegorocznym 
budżecie. — Nie zostawimy tych ulic 
rozkopanych, trzeba będzie w przy-
szłym roku zakończyć to zadanie poło-
żeniem nawierzchni dróg i chodników. 
W ten sposób za jednym podejściem 
zlikwidujemy zaniedbaną enklawę 
w centrum miasta. Chcemy wcze-
sną wiosną zabrać się za robotę, 
a nie przystępować dopiero do pro-
cedur i ogłaszania przetargu — prze-
konywał W. Wardziński. — Podpisanie 
umowy z wykonawcą może nastąpić 
z chwilą zabezpieczenia środków 
w budżecie. Ja wcale nie wiem, 
że akurat te inwestycje będą prio-
rytetowe, a nie inne.  Jeśli chodzi 
o potrzeby  miasta, zwłaszcza rozwo-
jowe, może dobrze byłoby realizować 
ul. Armii Krajowej — nie ustępował 
M. Stryczyński. Prezydenta poparli 
Tomasz Grembowicz i Stefan Żagiel. 
— Nie sądzę, żeby suwerenność Rady  
została w ten sposób ograniczona, bo 
przecież nikt nam nie zabroni kon-
struując budżet podjąć innych decyzji 
— przekonywał Stefan Żagiel.

Wniosek radnego Stryczyńskiego 
nie został przyjęty przez Komisję. 
Oprócz wnioskodawcy głosował za 
nim Edward Rokowski. Ku zaskocze-
niu radnych prawicy od głosu wstrzy-
mał się Sławomir Walczak, wybrany 
z okręgu obejmującego centrum mia-
sta. Na sesji stosunkiem głosów: 17 za, 
2 przeciw, 2 wstrzymujących się radni 
zaakceptowali zmiany w budżecie.

Ewa Blankiewicz

Tak obecnie wygląda fragment ulicy Witosa

Od decyzji radnych daleka droga do nowej drogi, kanalizacji 
czy budynku. Rozstrzygnięcia budżetowe zapadają w końcu roku. 
Przygotowanie inwestycji zajmuje kilka miesięcy i prace ruszają 
późno, pod koniec sezonu budowlanego. Z tego powodu prezydent 
Waldemar Wardziński proponuje wprowadzenie 2-letniego cyklu 
inwestycji. W Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz sesji 
Rady Miasta rozegrał się spór o zmiany w tegorocznym budżecie, 
skutkujące usprawnieniem inwestycyjnego procesu.

13 października w Ratuszu odbyło 
się spotkanie prezydenta z przedstawi-
cielami ciechanowskich klubów spor-
towych. Omawiano kwestie związane 
z rozwojem kultury fizycznej dzieci, 
młodzieży i dorosłych, stanem bazy 
sportowej Ciechanowa, uwarunkowa-
niami prawnymi dotyczącymi udzie-
lania przez miasto pomocy finansowej 
klubom. Podkreślano znaczenie koor-
dynacji działań Uczniowskich Klubów 
Sportowych z organizacjami sportowy-
mi. Dużo uwagi poświęcono kryteriom 
oceny działalności klubów. Do życia 
powołany został także Zespół Doradczy 
Prezydenta Miasta Ciechanów ds. 
Kultury Fizycznej i Sportu. W jego 

Sportowi doradcy prezydenta
skład weszli znani sportowcy i działa-
cze: Janusz Kącki z Ciechanowskiego 
Szkolnego Związku Sportowego (prze-
wodniczący), Zbigniew Grochowski 
z „Orki”, Jerzy Ostrowski z „Mazovii”, 
Zbigniew Milewski z „Juranda”, 
Michał Korzybski z „Matsogi”, Dariusz 
Płoski z TKKF „Promyk”, Sławomir 
Grzybowski z MKS Ciechanów 
i Andrzej Wojtczuk z WOPR-u. Do zadań 
zespołu należeć będzie między innymi 
opiniowanie projektów uchwał i budże-
tu w części dotyczącej kultury i sportu, 
a także kryteriów udzielania dotacji 
sportowym organizacjom pozarządo-
wym.

A.G.
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Powstał kodeks etyki pracowników 
Urzędu Miasta

W 2005 roku Gmina Miejska 
Ciechanów przystąpiła do akcji 
„Przej-rzysta Polska”, w ramach której 
zobligowana została do wypracowania 
i wdrożenia kodeksu etycznego swo-
ich pracowników. Jego zarys powstał 
w trakcie warsztatów z zakresu 
postępowania etycznego i biegłości 
interpersonalnej w kontakcie z inte-
resantem, przeprowadzonych przez 
firmę zewnętrzną w dniach 13–22 
czerwca. Wzięli w nich udział wszy-
scy pracownicy Urzędu Miasta. Po 
zakończeniu cyklu szkoleń, powołany 
zespół redakcyjny w składzie: Tomasz 

Kałużyński (przewodniczący), Berta 
Skomska i Justyna Tomkowska przy-
stąpił do tworzenia kodeksu. Jego osta-
teczną wersję zatwierdzono 22 sierpnia. 
Kodeks wyznacza zasady postępo-
wania pracowników, jakimi powinni 
kierować się w związku z pełnieniem 
służby publicznej. Obowiązuje ich 
m.in. rzetelne, kompetentne i bezstron-
ne wykonywanie obowiązków, dbałość 
o podnoszenie kwalifikacji, neutralność 
polityczna, praworządność, pogłębianie 
zaufania mieszkańców, troska o dobro 
publiczne.

red.

Miasto gniewnych ludzi

Mieszkamy w niewielkim mieście. 
Oddychamy czystym powietrzem, pije-
my zdrową wodę, możemy swobodnie 
poruszać się po ulicach (zarówno 
w charakterze pieszego, jak i kierowcy 
czy pasażera), wszędzie mamy blisko 
— do pracy, szkoły, sklepu... A jednak 
i z tym jest coś nie tak. Nie da się nie 
zauważyć, że nie mamy teatru instytu-
cjonalnego, opery, metra, Mc’Donalda, 
Empiku — czyli tego, co stanowi o ran-
dze danej miejscowości. Mamy dokład-
nie to, co wspólnie wypracowaliśmy. 
Nasze miasto jest obrazem nie tylko 
naszych możliwości, ale też  ambicji, 
potrzeb i oczekiwań. Nie udawajmy, 
że tak nie jest. Nie zwalniajmy siebie 
z odpowiedzialności. Szczególnie 
wtedy, gdy coś nam się nie podo-
ba w naszym wspólnym „dziele”. 
Krytykantów nie brakuje. Mnożą się 

jak zaraza. Przyjmując bezpieczną 
pozycję nic nie robienia opluwają tych, 
którym jeszcze coś się chce. Wśród 
nastrojów społecznych jeden wydaje 
się najgroźniejszy – ogólna frustracja, 
taka z zasady, bez wyraźnej przyczyny. 
Ci, co najbardziej narzekają zazwyczaj 
sami nie wiedzą, o co im dokładnie cho-
dzi i dlaczego coś potępiają. Mało tego, 
w swoich skargach wykazują się wiel-
ką niewiedzą. Często bazują na infor-
macjach  wyssanych z palca. Rzucają 
na ślepo obelgami. Oczywiście anoni-
mowo, bo kto z nich chciałby ujawnić 
swoją urągającą twarz. Jest też inna 
niepokojąca maniera — nie pomóc, 
a jednocześnie przeszkodzić. Na 
takich fundamentach niewiele zbudu-
jemy. Ale zawsze trzeba mieć nadzieję 
i robić swoje.

Katarzyna Dąbrowska   

Debata samorządowa w Radiu KRC

Chcemy prostych przepisów prawa

— Czy są możliwe doskonałe 
przepisy, takie aby można było unik-
nąć korupcyjnych sytuacji? 

Waldemar Wardziński: — Prze-
pisy mogą być lepsze lub gorsze, najle-
piej, jeżeli są w miarę przejrzyste, pro-
ste, niezbyt rozbudowane, ale jednak 
efekt końcowy zależy od tego, kto i w 
jaki sposób te przepisy realizuje. Dużo 
zależy od uczciwości urzędników. 

— Czyli najważniejszy jest czło-
wiek? Pani jest prawnikiem, na co 
dzień spotyka się z setkami różnych 
przepisów, dlaczego one są takie 
trudne? 

Beata Blankiewicz-Wóltańska: 
— Mamy nadmiar prawodawstwa 
w Polsce. Mnożą się akty prawne, 
każdy kolejny sejm podkreśla, ile 
w danym roku uchwalił ustaw, 
a powinno ich być coraz mniej. 
Powinny być nastawione nie na to, 
żeby uszczegóławiać, bo im bardziej 
przepis jest szczegółowy, im bardziej 
zagmatwane są reguły gry, tym więk-
sze pole do nadużyć. Przepisy powinny 
być proste. Dziś ludzie ich nie rozu-
mieją. Jest ich za dużo i bardzo często 
są niezrozumiałe po to, aby ułatwiać 
manipulowanie przepisami prawa.

— Na ile prostsze byłoby życie 
przedsiębiorców i ich działalność, 
jeżeli przepisy byłyby bardziej 
jasne?

Kazimierz Małaczewski: — By-
łoby wyjątkowo proste, a przykładem 
ewidentnym jest przejście z podatku 
progresywnego na podatek liniowy 
bez ulg, bo deklaracja podatkowa CIT 
dzisiaj jest jednostronicowa. Gdyby 
przedsiębiorca nie bał się różnych 
interpretacji prawa przez inspektorów 
firm kontrolujących, byłby zdecydo-
wanie odważniejszy w podejmowaniu 
decyzji dotyczących inwestowania 
i rozwoju swojego zakładu.

— Panie prezydencie, co robi 
Urząd, aby pokazać mieszkańcom 
jak pracuje, aby dostępność do 
informacji była powszechna?

W.W.: — Wszystkie decyzje, które 
podejmujemy, uchwały i zarządzenia 

prezydenta są zamieszczane na stronie 
internetowej Urzędu i dostępne dla 
ludzi. Decyzje podatkowe, dotyczące 
umorzenia podatku od nieruchomości, 
które podejmuje prezydent miasta, 
są podawane do publicznej wiado-
mości. Wszystkie działania związane 
z opracowywaniem nowych planów 
zagospodarowania czy planów roz-
wojowych miasta są upubliczniane 
nie w momencie przyjęcia uchwały 
przez Radę Miasta, ale są wcześniej 
konsultowane. Każdą informację, 
o którą poproszą nas nasi mieszkańcy 
czy przedstawiciele mediów — jeżeli 
jest to informacja, którą z mocy prawa 
możemy ujawnić — przekazujemy bez 
zbędnej zwłoki.

— Pani prezes, czy były jakieś 
skargi na ciechanowski samorząd, 
jeśli chodzi o jawność sytuacji? A czy 
w ogóle często są takie skargi?

B.B-W.: — Mamy dosyć często 
takie sprawy. To są zażalenia na posta-
nowienia o odmowie udzielenia infor-
macji na podstawie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej, ale akurat 
mieszkańcy Ciechanowa się na to nie 
skarżyli. Natomiast w innych urzędach 
nierzadko zdarzają się takie sytuacje 
i racja jest zwykle po stronie obywa-
tela.

— Czy jawność informacji o ul-
gach i umorzeniach podatkowych 
jest dla przedsiębiorców ważna, czy 
korzystacie z tej wiedzy?

K.M.: — Korzystamy z tej wiedzy. 
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest 
stowarzyszeniem przedsiębiorców, 
która dba o to, by te informacje docie-
rały do przedsiębiorstw, wydając swój 
biuletyn, organizując raz lub dwa razy 
do roku spotkania z panem prezyden-
tem. 

— Ustawa o zamówieniach pu-
blicznych była tworzona po to, aby 
zapobiegać korupcji. Takie jest jej 
zadanie, ale słyszałam, że utrudnia 
i opóźnia pracę samorządów.

W.W.: — Bardzo opóźnia, trzeba 
to jednoznacznie powiedzieć. Każdy 
z oferentów, który przystępuje do prze-

targu ma dostęp do całej dokumentacji, 
jest wręcz walka pomiędzy nimi o to, 
żeby zdobyć zamówienie. Są próby 
podważania pewnych zapisów czy 
wiarygodności danych, podawanych 
przez oferentów. Plusem ustawy jest 
jawność, minusem dla gminy miejskiej, 
która chce wykonać inwestycje jest 
wydłużenie procedury. Przygotowanie 
dokumentacyjne i przetargi częstokroć 
trwają 6, 7, 8 miesięcy, a wykonanie 
inwestycji zamykamy w miesiąc czy 
trzy tygodnie. 

— Ale efekt ustawy jest taki, że 
nie ma później żadnych zastrzeżeń 
do danego przetargu. To chyba jest 
najważniejsze?

W.W.: — Dobrze, żeby miesz-
kańcy wiedzieli, że jest wiele takich 
przetargów, do których startuje nieraz 
kilku wykonawców i efekt końcowy 
jest taki, że nie ma rozstrzygnięcia, bo 
wszyscy się wzajemnie wykluczyli. Na 
tyle szczegółowe są te przepisy, że oka-
zuje się, że na jednym z załączników 
ktoś zapomniał złożyć podpis, czy nie 
dołączył zaświadczenia. Idą zażalenia, 
skargi innych oferentów i przetarg trze-
ba unieważnić. To komplikuje pracę 
samorządom i tym, którzy składają 
oferty — przedsiębiorcom. Oni siedzą 
całymi tygodniami nad tym, żeby przy-
gotować ofertę, a każdy drobny błąd 
skrzętnie wykorzystują ich potencjalni 
konkurenci.

— Pani prezes, czy w ogóle jest 
potrzeba powołania urzędu antyko-
rupcyjnego?

B.B-W.: — Są takie pomysły, ale 
patrząc z punku widzenia prawnika 
uważam, że to nie jest potrzebne. 
Kolejny urząd to niepotrzebne wyda-
wanie pieniędzy, lepiej uprościć 
przepisy. Wtedy trudno cokolwiek 
zarzucić i przedsiębiorcy i urzędni-
kowi, nie ma już czego kontrolować.

— Dlaczego tworzy się są tak 
skomplikowane przepisy? Czy 
komuś na tym zależy?

B.B-W.: — Można odnieść takie 
wrażenie. Do ostatnio mienionej 
ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami przepisów wykonawczych 
nie ma od prawie roku. Dochodzi 
do absurdów. Jest ustawa, nie ma 
przepisów wykonawczych, a mnożą 
się najróżniejsze szkolenia, na które 
jeżdżą przedstawiciele ministerstwa 
i opowiadają, jaki ten przepis będzie. 
Te szkolenia nie mają żadnej warto-
ści z punktu widzenia prawniczego, 
ale ktoś bierze za nie pieniądze.

W.W.: — Dostaję dziennie 50-60 
zaproszeń na różnego rodzaju szko-
lenia, w których powinni brać udział 
pracownicy samorządu. Szkolącymi 
są pracownicy ministerstw, dyrektorzy 
różnych departamentów. Te szkolenia 
kosztują 500, 800, 1000 zł. Przejrzysty 
przepis i brak dowolności interpreta-
cyjnej oznacza dla samorządu łatwość 
i szybkość wydawania decyzji, nie 
budzących wątpliwości u obywateli. 
Chcemy prostego życia gospodarcze-
go, jasnych reguł gry.

B.B-W.: — I ustaw, które nie zmie-
niają się, zanim wejdą jeszcze w życie, 
bo to jest ostatnio nagminne. Jeszcze 
ustawa nie wejdzie w życie, a już ją ze 
dwa razy zmienią.

— Ale co można z tym zrobić? Co 
może Izba Gospodarcza, co mogą 
samorządy, prawnicy, jak mogą 
wpłynąć na zmianę tego stanu rze-
czy?

K.M.: — Ustawę trzeba tworzyć dla 
rozwiązania konkretnego problemu od 
początku do końca tak, żeby była sku-
teczna. Dotychczasowe prawodawstwo 
często jest po to, żeby tworzyć prawo 
dla prawa.  

W.W.: — Rozmawiałem z bur-
mistrzem naszego zaprzyjaźnionego 
miasta ze Słowacji, która wchodziła 
razem z nami do UE, korzysta z tych 
samych środków, na tych samych zasa-
dach. Ich wniosek o miejską inwestycję 
komunalną składał się z 9 stron, a nasz 
zawierał ich ok. 150. To pokazuje, na 
ile my sami, naszym polskim prawo-
dawstwem, komplikujemy sobie życie. 
Jest silne lobby urzędniczo-prawnicze 
na szczeblu ministerstw. Ci ludzie 
bardzo mocno dbają o to, żeby tak 
w Polsce tworzyć prawo nieprecyzyj-
ne i niezrozumiałe dla przeciętnego 
obywatela. Przed wyborami parla-
mentarnymi kandydaci na przyszłych 
parlamentarzystów deklarowali „proste 
nieprzeregulowane prawo, zrozumiałe 
dla wszystkich obywateli”. Teraz zoba-
czymy, jak te hasła zostaną wcielone 
w życie.

Oprac. E.B.

7 października na antenie Radia KRC Barbara Tokarska-Wójciak poprowadziła debatę poświęconą 
korupcyjnym zagrożeniom. Uczestniczyli w niej prezydent Waldemar Wardziński, prezes Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie radca prawny Beata Blankiewicz-Wóltańska i przedsiębiorca 
Kazimierz Małaczewski, właściciel firmy Folpak, wiceprezes MIG.

Żyjemy w nienajgorszych czasach. Można zaryzykować stwierdze-
nie, że z perspektywy niedawnych kataklizmów idzie ku dobremu. 
Lata rozbiorów i wojen mamy raczej za sobą. A jednak coś jest nie 
tak. Niejeden z naszych przodków przewróciłby się w grobie, gdyby 
wiedział, jak mocno gubimy się w wywalczonej przez nich rzeczywi-
stości. Jak bardzo jej nie doceniamy i nie szanujemy. 
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Janina Fetlińska — 53 lata, sena-
tor PiS, mężatka, ma syna. Ukoń-
czyła Wydział Pielęgniarski Akademii
Medycznej w Lublinie. W Centrum
Medycznym Kształcenia Podyplomo-
wego w Warszawie uzyskała w 1986  r. 

stopień doktora nauk medycznych. 
Pracowała na stanowisku kierownika
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonale-
nia Kadr Medycznych Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Ciechano-wie 
(1977–1991), dyrektora Wojewódz-
kiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki
Ochrony Zdrowia (1991–1998), dy-
rektora Biura Ciechanowskiego Kon-
sorcjum Zdrowia (1994–1998), dyrek-
tora Mazowieckiego Centrum Zdro-
wia Publicznego w Warszawie 
(2000–2002) i Oddziału w Ciechanowie 
(1998–2000). Była wicedyrektorem 
Instytutu Edukacji Zdrowotnej i Pro-
mocji Zdrowia w Ciechanowie w Wyż-
szej Szkole Humanistycznej w Pułtusku 
(w latach 1996–2003). Od 2002 r. 
dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Ciechanowie. Jest człon-
kiem m.in. Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, Ciechanowskiego 
Konsorcjum Zdrowia, Stowarzyszenia 
Przyjaciół PWSZ. Była radną powiatu 
ciechanowskiego (z ramienia AWS, 
potem z listy PiS). 

Robert Jerzy Kołakowski — 42 
lata, poseł PiS, historyk, kawaler. 
W latach 1985–1989 przewodnik

w Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze, później redaktor graficzny kilku 
czasopism. Wydawca wielu książek 
o tematyce regionalnej i autor arty-
kułów historycznych publikowanych 
w lokalnej prasie. Od 2001 r. członek 
Mazowieckiego Zarządu Regionalnego 
PiS oraz Przewodniczący Zarządu 
Powiatowego PiS w Ciechanowie. Od 
2002 r. dyrektor Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego. Zaangażowany 
w działalność społeczną: sekretarz Rady 
Społecznej Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Ciechanowie, sekre-
tarz Zarządu Ciechanowskiego Od-
działu Polskiego Towarzystwa Ludoz-
nawczego, członek Towarzystwa Miłoś-
ników Opinogóry, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Budowy 
Krzyża Katyńskiego w Ciechanowie. 

W wolnych chwilach interesuje się 
historią średniowiecznego Mazowsza, 
sztukami plastycznymi, polityką, etno-
logią i motoryzacją.

Mirosław Koźlakiewicz — 48 lat,
poseł PO. Żonaty, ma dwie córki: 
Annę i Zofię oraz syna Piotra. 
W 1982 r. ukończył studia na 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 
W latach 1985–1991 prowadził wła-
sne gospodarstwo rolne. Od 1991 do
1997 r. był prezesem Zarządu „Cedro-
b-u” w Ciechanowie. W latach 1997–
2001 — poseł na Sejm RP, a od 1999 do 
2001 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Jerzego Buzka. Od 2001 r. prowadzi 
własną działalność gospodarczą, jest 
też przewodniczącym Rady Nadzorczej 

„Cedrob” w Ciechanowie. Członek cie-
chanowskiej Platformy Obywatelskiej. 
W jego życiu ważne miejsce zajmuje 
działalność społeczna. Jest członkiem 
Rady Płockiej Akcji Katolickiej, hono-
rowym członkiem Związku Sybiraków 
oraz Związku Więźniów Politycznych 
Okresu Stalinowskiego. Wchodzi 
w skład krajowej Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa, obok prof. 
Władysława Bartoszewskiego oraz 
Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego 
prezydenta RP na uchodźctwie.

Aleksander Sopliński — 63 lata, 
poseł PSL. Żonaty, ma dwóch synów 
i troje wnuków. Wieloletni ordynator 
od-działu położniczo-ginekologicznego
Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Ciechanowie. Były specjalista 
wojewódzki w zakresie położnictwa. 
Współorganizator wiodącego syste-
mu opieki zdrowotnej nad kobietą 
w byłym województwie ciechanow-
skim. Wykształcił wielu lekarzy spe-
cjalistów. Członek towarzystw nauko-
wych. Współorganizator i przewod-
niczący Konwentu Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej. Od 25 lat 
radny. Były przewodniczący Rady 

Miasta. Drugą kadencję pełni funk-
cję wiceprzewodniczącego Sejmiku 
Mazowieckiego. Jest wiceprezesem 
Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego na Mazowszu.                     red. 

na podstawie informacji 
parlamentarzystów

Ryszard Sobotko — radny Miejskiej 
Rady Narodowej w latach 1988–1989 
i Rady Miasta Ciechanów w latach 
1990–1994 (PSL), 1998–2002 i obec-
nej kadencji (Wspólnota Samorządowa 
„Porozumienie”). Od 1968 r. mieszka 
w Ciechanowie. Ukończył Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Sopocie. 
Należy do Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej. Pełni funkcję 
zastępcy przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej w Ciechanowie. Jego hobby 
to muzykowanie. Od 7 lat śpiewa 
w chórze parafialnym. W Radzie Mia-
sta uczestniczy w pracach Komisji 
Rewizyjnej, jest wiceprzewodniczącym 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Poznaj swojego radnego

Barbara Piasecka — urodziła się 
1942 roku w Lipie. Jest absolwentką 
Uniwersytetu Warszawskiego, który 
ukończyła na Wydziale Organizacji 
i Zarządzania z tytułem specjalisty ds. 
organizacji i zarządzania. Na Wydziale 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
uzyskała tytuł magistra polityki spo-
łecznej. Ukończyła również Studium 
Samorządu Terytorialnego w Warsza-
wie. Jest członkiem Zarządu Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej. Od 1994 roku radna AWS, 
potem Wspólnoty Samorządowej „Po-
rozumienie”. Członek Komisji Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska oraz Komisji Spraw Obywatel-
skich i Spraw Społecznych. Jest 
dyrektorem Domu Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie. Interesuje się muzyką 
operową i tańcem. 

Straż Miejska — szyld samorządu

Straż Miejska nie ma takich upraw-
nień i możliwości jak policja, niemniej 
jej pozycja się umacnia. — Straż 
powinna kształtować pozytywny stosu-
nek obywatela do miasta. On nie powi-
nien bać się samorządu, ale go szano-
wać — mówił Stefan Żagiel. Stanisław 
Kurek był bardziej surowy. — Rąbać 
mandaty, nie ograniczać się do pouczeń 
— zachęcał komen-
danta Krzysztofa Ma-
tuszewskiego. Pou-
czeń w czasie 8 mie-
sięcy 2005 roku fak-
tycznie było najwię-
cej. Skierowano je 
do 1202 osób, które 
popełniły wykrocze-
nia. Strażnicy nałoży-
li też 329 mandatów 
karnych na kwotę 52 
100 złotych, więk-
szość za wykroczenia
przeciwko bezpie-
czeństwu w komu-
nikacji — aż 254 
sztuk na 42.250 zł. 
Rzadziej karano za 
narażenie na niebezpieczeństwo osób 
i mienia, zakłócanie porządku i spo-
koju, niszczenie urządzeń użytku 
publicznego, nieprzestrzeganie uchwa-
ły o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminie. Do Sądu Grodzkiego 
w Ciechanowie skierowano 41 wnio-
sków o ukaranie za popełnione wykro-
czenia. Komendant K. Matuszewski 
żałuje, że ze względu na niewielki 
skład osobowy (oprócz komendanta 
8 strażników), Straż Miejska organizuje 
nocne patrole tylko akcyjnie. Sytuację 
poprawi nowy nieoznakowany Lanos. 
Przydałoby się też więcej radiotelefo-
nów, żeby poprawić łączność między 
strażnikami. 

W najbliższym czasie Straż Miejską 
czeka więcej pracy. W związku z za-
grożeniem ptasią grypą i zakazami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
15 października 2005r. od 17 X strażni-
cy nasilili kontrole na miejskich targo-
wiskach. Nie stwierdzono, zarówno 
na targowisku przy ul. Płońskiej, jak 

i na bazarach przy ul. Sienkiewicza 
i Batalionów Chłopskich, żadnego 
przypadku przechowywania, prezen-
tacji i oferowania do sprzedaży 
ptaków i drobiu. Strażnicy planują 
też kontrole, czy przy ul. Płońskiej 
w niedziele nie odbywają się targi gołębi 
i innego ptactwa hodowlanego, co jest 
w chwili obecnej zabronione. Są 
już kontrolowane prywatne posesje, 
gdzie hoduje się drób. Stwierdzono 
kilkanaście przypadków niestosowania 
się właścicieli ptactwa domowego do 
zakazu wypuszczania go na otwartą 
przestrzeń. 

Ewa Blankiewicz

Kontrole na targowiskach będą teraz jeszcze częstsze

Szyld samorządu, gwardia prezydenta — tak mówili o Straży radni 
podczas obrad Komisji Rewizyjnej. Tego dnia pod adresem miejskich 
strażników padło wiele ciepłych słów. Chwalono ich kulturę osobistą 
i stanowczość.
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Miejmy oko 
na wandala 

Na tym etapie rozważań nad 
wandalizmem narzuca się pytanie: jak 
ratować tych, którzy opętani są manią 
niszczenia? Chciałoby się ich wyłapać 
i skierować na przymusowe leczenie, 
ponaprawiać mózgi, wyprostować my-
śli. Ale nie da się. Byłoby to zbyt
niedelikatne, ordynarne i kontrower-
syjne. Póki co wandale robią „postępy”.
Oto kolejne przykłady ich pasożytni-
czego trybu życia.

W nocy z 5 na 6 października 
przez ulicę Narutowicza i jej okolicę 
przeszła banda „mięśniaków”, którzy 
poprzewracali wkopane głęboko 
w ziemię przydrożne kosze. Po co? 
Może jest to forma nowoczesnej 
terapii, odreagowania stresu. Może 
zwykły sprawdzian sił albo opacznie 
rozumianego szpanerstwa. Pracownicy 
PUK błyskawicznie naprawili szkody. 

Na brak zajęcia nie mogą też 
narzekać służby techniczne ZKM. 
W ostatnim czasie nasiliły się ataki 
na przystanki komunikacji miejskiej. 
Niszczone są rozkłady jazdy, ławki, 
podpory metalowe podtrzymujące 
dach, kosze... Najbardziej uciążliwe 
i kosztowne jest wybijanie szyb. 
Chuligani zdewastowali nowoczesne 
wiaty, znajdujące się przy ul. Płoc-
kiej, Armii Krajowej (na zdjęciu), 
Sikorskiego, Gostkowskiej oraz w Ryn-
ku. Koszt naprawy tego rodzaju 
szkód to około 25 tys. zł (mowa tylko 
o sezonie czerwiec-wrzesień!). 

Wandale beztrosko wyżywają się 
na czym popadnie. Ciekawe jacy są 
w domu? Muszą mieć jakieś rodziny, 
znajomych. Na nich też trenują? 
Jeśli jeszcze tego nie robią, to można 
przypuszczać, że wkrótce zaczną. Czy 
pobiją swoich ojców, wyzwą matki, 
zmaltretują żony, będą wytrząsać 
się nad własnymi dziećmi, zakopią 
żywcem psa w ogrodzie, wsadzą na 
wózek inwalidzki sąsiada? Gdzie są 
granice destrukcyjnej siły?

    Katarzyna Dąbrowska

Święto pracowników oświaty

14 października w Gimnazjum 
Nr 1 odbyły się główne uroczystości 
z okazji Dnia Nauczyciela. — Jaka 
szkoła, taka życiowa szansa. A szkoła 
taka, jacy pedagodzy. Nasi uczniowie 
mają dużo szczęścia. Coraz częściej 
mam przyjemność wręczać ciecha-
nowskim nauczycielom nominacje na 
kolejne stopnie awansu zawodowe-
go. Podnoszenie kwalifikacji przez 
pedagogów kosztuje budżet miasta, 
ale to dobrze wydane pieniądze. 
Odbierzemy je sobie z procentem 
w solidnym wykształceniu naszych 
dzieci — powiedział podczas uro-
czystości Waldemar Wardziński. 
Prezydent, na wniosek komisji, przy-
znał nagrody w wysokości od 1 900 
zł do 2750 zł najbardziej zasłużonym 
w tym roku nauczycielom. 
Otrzymało je 15. pedago-
gów. 

Grażyna Sosnowska 
— nauczycielka biologii
i chemii w Gimnazjum 
Nr 2, staż — 23 lata.
W latach 2003–2005 jej 
uczniowie zostali wyróż-
nieni w Ogólnopolskim 
Konkursie „Eko — pla-
neta”, byli też finalistami 
międzygimnazjalnego 
konkursu „Z przyrodą na 
Ty”. 

Irena Borzęcka — nau-
czycielka języka polskie-
go i rosyjskiego w SP
Nr 3, staż — 27 lat.
Współpracuje ze szko-
łą wielojęzykową przy ambasa-
dzie w Warszawie. Założyła Klub 
Europejczyka — „Orzeł”.

Ewa Pakuszewska — pedagog 
szkolny, nauczycielka biologii w Gim-
nazjum Nr 4, staż — 25 lat. Jako peda-
gog szkolny umiejętnie angażuje się 
w pracę wychowawczą i opiekuńczą.

Ewa Pozaroszczyk — wicedyrektor 
SP Nr 7, staż — 19 lat. Jest współor-
ganizatorką programu „Wspomaganie 
działalności dydaktyczno-wychowaw-
czej poprzez edukację komputero-
wą”. Główny koordynator działań 
w ramach akcji „Szkoła z klasą”. Jest 
członkiem Zarządu Stowarzyszenia na 
Rzecz Uczniów Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi „Tacy sami”.

Beata Bonisławska — nauczycielka 
kształcenia zintegrowanego w SP Nr 7, 
staż — 19 lat. Od 1995 r. jest szkolnym 
koordynatorem ds. promocji zdrowia. 
Opracowała i wdraża „Szkolny Program 
Wychowania Zdrowotnego dla kl. 
I – VI”. 

Arkadiusz Chełmiński — nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Gim-
nazjum Nr 4, staż — 13 lat. Współpra-
cuje z MKS „Jurand” Ciechanów. 
Efektem jego pracy są m.in. zwy-
cięstwa uczniów w Ogólnopolskich 
Turniejach Piłki Ręcznej. Co roku jest 
organizatorem letnich i zimowych obo-
zów sportowych. 

Janina Szczepaniak — nauczy-
cielka języka polskiego w Gimnazjum 
Nr 1, staż — 30 lat. Prowadzi koło 
teatralne, które zajęło I miejsce 
w woj. mazowieckim w Ogólnopolskim 
Konkursie „Drogi do Niepodległości 
Polski w XX wieku”.

Grażyna Komorowska — nauczy-
cielka, bibliotekarka w Gimnazjum 
Nr 3, staż — 28 lat. Wdraża autor-

skie programy np. „Program wybra-
nych działań edukacji regionalnej”. 
Aaangażuje się w pomoc uczniom 
będącym w trudnej sytuacji material-
nej. 

Dorota Olejnik — nauczycielka 
matematyki w SP Nr 5, staż — 16 
lat. Opracowała i realizuje Program 
Koła Matematycznego „Pitagoras” 
oraz konkursu „Wesoły Matematyk” 
dla uczniów zdolnych. Jest autorką 
publikacji — „Najważniejsze elementy 
kultury matematycznej”, „Jak pomóc 
w matematyce?”.

Maria Jendrzejewska — nauczy-
cielka historii, wicedyrektor w SP 
Nr 5, staż — 32 lata. Na zajęciach 
wykorzystuje pomoce dydaktyczne
własnego autorstwa. Opracowała i wdro-

żyła „ścieżkę regionalną” w postaci eks-
pozycji prezentującej historię „małej”
ojczyzny. Jej uczniowie uzyskują 
nagrody w konkursach historycznych.

Ewa Barcz — nauczycielka naucza-
nia początkowego — wicedyrektor SP 
Nr 6, staż — 18 lat. Współpracuje 
z CKiSz, jest animatorem życia kul-
turalnego młodzieży szkolnej. Współ-
pracuje również z Przedszkolem Nr 3 
oraz MOPS-em, dbając o dożywianie 
dzieci z najuboższych rodzin.

Barbara Derbin — nauczycielka 
i dyrektor Miejskiego Przedszkola 
Nr 6, staż — 21 lat. Tworzy warun-
ki harmonijnego rozwoju dziecka 
poprzez aktywne działania prozdro-
wotne. Współpracuje m.in. ze Szkołą 
Muzyczną i CKiSz.

Ewa Krejpowicz — nauczycielka 
i dyrektor Miejskiego Przedszkola 
Nr 3, staż — 22 lata. Przygotowuje 
uroczystości o charakterze rodzinnym, 
organizuje spotkania rodziców z peda-
gogiem i psychologiem, współpracuje 
z CKiSz.

Marlena Szwejkowska-Kińska 
— nauczycielka języka polskiego 
w Społecznej Szkole Podstawowej 
i Społecznym Gimnazjum STO. 
W 2003 roku napisała autorski program 
edukacji regionalnej dla uczniów szko-
ły podstawowej „Ciechanów — moja 
mała ojczyzna”.

Munindra Perera — nauczyciel
angielskiego w Społecznej Szkole Pod-
stawowej i Społecznym Gimnazjum 
STO. Jego podopieczni zdobywają 
nagrody  w ogólnopolskim konkursie 
języka angielskiego „English Ace” oraz 
„English High Flier”. Pracuje z mło-
dzieżą w ramach programu „Sokrates 
Comenius”,   działa w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Sri Lanki.                     red.

Stypendia szkolne
Zgodnie z ustawą o systemie oświa-

ty we wrześniu w Zakładzie Obsługi 
Szkół i Przedszkoli przyjmowane były 
wnioski o stypendia na rok szkolny 
2005/2006. Wpłynęło ich 912. Sześć 
nie spełniało kryteriów. Pozostałe, 
na łączną kwotę 73 980 zł, zostały 
rozdzielone w sposób następujący: 
351 uczniom przyznano stypendium 
w wysokości 45 zł (za październik), 
372 osoby otrzymały je w wysoko-
ści 90 zł (za październik i listopad), 
a 183. — w wysokości 135 zł (za paź-
dziernik, listopad i grudzień). Wypłata 
stypendiów nastąpi w terminie do 
30 listopada. W roku budżetowym 
2005 na pomoc materialną dla cie-
chanowskich uczniów Urząd Miasta 
otrzymał z Ministerstwa 158 760 zł. 
Jest to kwota niewystarczająca na 
pokrycie minimum potrzeb wnio-
skodawców. Prezydent miasta i radni 
będą dyskutować nad znalezieniem 
dodatkowych środków.     

Jesień w SP Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 6 tradycyj-

nie powitała jesień szeregiem atrakcyj-
nych imprez. Z okazji „Dni języków 
obcych”3 października w szkole gości-
ła Ieva Grundsteine. Wolontariuszka 
z Łotwy, pracująca w Polskiej Fundacji 
im. Roberta Schumana w Warszawie, 
zaprezentowała historię, geografię 
i kulturę swego kraju. Dzieci poznały 
alfabet łotewski, nauczyły się pod-
stawowych zwrotów oraz ludowej 
piosenki. W spotkaniu uczestniczyły 
też maluchy z Miejskiego Przedszkola 
Nr 3. Następnego dnia w szkole odbyły 
się przedstawienia w języku angiel-
skim i niemieckim, które pod opieką 
nauczycieli przygotowali uczniowie 
klas III – VI. 

Młodzi też głosowali na prezydenta
W ramach programu Centrum 

Edukacji Obywatelskiej „Młodzi gło-
sują” 4 października w szkołach na 
terenie całego kraju przeprowadzone 
zostały Młodzieżowe Wybory Pre-
zydenckie. Wzięli w nich udział rów-
nież uczniowie naszych szkół. W Gim-
nazjum Nr 2 oddano 262 głosów. 
Największą ilość głosów otrzymali: 

Andrzej Lepper (42%), Donald Tusk 
(32%), Lech Kaczyński  (15%). Po-
dobne wyniki odnotowano w Gim-
nazjum Nr 3. Na 660 głosów fawo-
rytem okazał się A. Lepper (260 gło-
sów), drugi był D. Tusk (170), trzeci 
— L. Kaczyński (105),. W Zespole 
Szkół Budowlanych wygrał D. Tusk, 
za nim był L. Kaczyński i A. Lepper. 
Wyniki z ciechanowskich szkół zo-
stały wysłane do bazy CEO. W klasy-
fikacji krajowej pierwszy był D. Tusk
(42,1%), drugi — L. Kaczyński (23,2%),
trzeci — A. Lepper (20,7%). Skąd 
tak wysokie notowania A. Leppera 
w ciechanowskich gimnazjach? — 
Głosowaliśmy na „Ich Troje” — odpo-
wiadała na to pytanie część uczniów. 
(Koncert zespołu w Ciechanowie odbył 
się tuż przed wyborami w ramach spo-
tkania wyborczego Samoobrony). 

red.

Z życia szkół 

Ewa Pozaroszczyk przyjmuje nagrodę z rąk prezydenta

13 października w ciechanowskich szkołach świętowano Dzień 
Edukacji Narodowej. Tego dnia prezydent Waldemar Wardziński 
odwiedził I LO im. Z. Krasińskiego i Miejski Zespół Szkół Nr 1. 
Zastępca prezydenta Ewa Gładysz uczestniczyła w uroczystościach 
w Gimnazjum Nr 3, a wiceprezydent Eugeniusz Sadowski w Szkole 
Podstawowej Nr 4. Obchody uświetniały przygotowane przez uczniów 
programy artystyczne.
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Psie rodziny w schronisku w Pawłowie
Od 1996 roku w oddalonym o 8 km 

od Ciechanowa Pawłowie znajduje się 
schronisko dla bezdomnych zwierząt. 
Jest ono przystosowane głównie do 
przygarniania niechcianych, wyrzu-
conych z domów psów. Schronisko, 
administrowane przez Przedsiębiorstwo 

Usług Komunalnych, prowadzi też 
działalność hotelową. Jadąc na wczasy, 
w delegację, czy gdziekolwiek indziej 
możemy naszego pupila 
zostawić tam na kilka dni, 
skoro nie mamy możliwości 
zabrania go ze sobą. Doba 
hotelowa kosztuje 10 zł. 
Takie kolonie z konieczności 
pewnie nie spodobają się 
naszemu podopiecznemu, 
ale lepsze to niż porzuce-
nie go w lesie, utopienie 
w najbliższym stawie, czy 
wrzucenie do śmietnika (taki 
fakt miał ostatnio miejsce 
w Ciechanowie).

Aktualnie w schronisku 
przebywa około 120 psów. 
Mieszkają w boxach. Część 
męska zajmuje lokale od 
południowej strony, część żeńska — od 
północnej. Pensjonariusze mają mini-
mum niezbędne do życia. Są karmione, 
doglądane, utrzymywane. Mają opiekę 
weterynaryjną, budę, miskę — niby 

dużo, ale co to za życie? Za kratami... 
W schronisku rotacja zwierząt jest 
duża. Jedne wyjeżdżają, drugie przy-
jeżdżają, inne spędzają tu większość 
życia. Najsłabsze zdychają.

Ostatnio grono psich sierot posze-
rzyło się o dwie sympatyczne rodziny. 
W sierpniu, prosto z ul. Mikołajczyka 
do schroniska trafiła brzemienna 
suka. Na początku września urodziła 
6 ślicznych — drobniutkich jak ona 
sama — szczeniąt. Dwa nie przetrwa-
ły. Pozostałe jakoś dały sobie radę. 
Szybko podrosły, mają już około 6 ty-
godni. Sąsiadują z 8. innymi szcze-
niakami, które w październiku zostały 
sprowadzone z pobliskich Grędzic. 
W dodatku razem z matką i ojcem. Ojca 
odseparowano. Matkę pozostawiono 
przy dzieciach. Miała ich w sumie aż 
10. Dwa szczeniaki zostały sprzedane. 
Maluchy z obu rodzin są w dobrej 
kondycji, tylko zziębnięte i zalęknione. 
Czekają na kogoś, kto je przygarnie. 
Czas działa na ich niekorzyść. Na dwo-
rze ostra jesień. Robi się coraz zimniej. 
W normalnych warunkach szczenia-
ki do 3 miesiąca życia nie powinny 
wychylać nosa za domowe drzwi. Za 
nimi mogą nadziać się tylko na zabój-
cze bakterie, które w razie czego nie 
będą miały litości. Ale tu nie można 

mówić o normalności. Zbliżające się 
Mikołajki może przypomną ludziom 
o psiej niedoli.

Katarzyna Dąbrowska

Te maluchy urodziły się w schronisku

Organizacja ruchu w Święto Zmarłych
W dniach 28 października od godz. 

14.00 do 2 listopada do godz. 17.00 
zostanie wprowadzona czasowa 
zmiana organizacji ruchu w okolicy 
Cmentarza Komunalnego. Na ul. 
Gostkowskiej, na odcinku od ronda 
Meudon do ogródków działkowych, 
obowiązywać będzie zakaz zatrzymy-
wania po obu stronach ulicy, dla obu 
kierunków ruchu. Na ul. Zamkowej 
zostanie wprowadzony ruch jedno-
kierunkowy, od ul. Gostkowskiej do 
Parkowej (przejazd w kierunku cen-
trum), podobnie na ul. Parkowej na 
odcinku od Gostkowskiej do Zielonej. 
Zostaną także zorganizowane dodat-
kowe parkingi i miejsca postojowe: 
bezpłatne — przy ogrodzeniu cmenta-
rza i wzdłuż drogi dojazdowej na tyły 
cmentarza, przy ogródkach działko-
wych „Łydynia” oraz parking płatny 
na terenie bazy Zakładu Komunikacji 
Miejskiej przy ul. Gostkowskiej 83. 
Z miejsc na tych parkingach będą 
mogli skorzystać przyjezdni, goście 
oraz osoby starsze i niepełnospraw-
ne. Nad bezpieczeństwem czuwać 
będą funkcjonariusze służb Policji 
i Straży Miejskiej.

W związku z przewidywanym 

wzrostem natężenia ruchu drogowego 
w okolicach ciechanowskich cmenta-
rzy ZKM uruchomi dodatkowe linie 
autobusowe:

29 października — 2 listopada
Linia „A” na trasie: Gostków 
— 17. Stycznia — Pl. Kościuszki 
— Gostków kursować będzie w go-
dzinach 8.00–17.00 z częstotliwością 
co 15 minut

1 listopada
Linia „B” na trasie Gostków 
— Kraszewskiego — Pl. Jana Pawła 
II — Pl. Kościuszki — Dw. PKP 
— Gostków kursować będzie w 
go-dzinach 9.00–17.00 z częstotli-
wością co 20 minut
Linia „C” na trasie Gostków — 
17 Stycznia — Pl. Jana Pawła II 
— Bat. Chłopskich — Gostków kur-
sować będzie w godzinach 9.05–17.00 
z częstotliwością co 15 minut
Linia „D” na trasie Gostków 
— 17 Stycznia — Pl. Jana Pawła 
II — Sikorskiego — Armii Krajowej 
— Płońska — Gostków kursować 
będzie w godzinach 9.10–17.00 z czę-
stotliwością co 20 minut.

Bilety w tradycyjnych punktach 
sprzedaży.                                    red.
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Państwo Helena i Jerzy Pełka zwią-
zali się ze sobą 14 września 1955 roku. 
Pani Helena urodziła się w Żytnie. Była 

referentem finansowym w Narodowym 
Banku Polskim w Radomsku, następ-
nie księgową w Ciechanowskich 
Zakładach Materiałów Budowlanych, 

Razem przez życie

Zespole Szkół Zawodowych oraz 
w Ciechanowskim Zakładzie Dru-
karskim. Pan Jerzy pochodzi z Zam-

browa. Od 1956 roku
pracował w Ciechano-
wie. Najpierw jako
kierownik planowania 
w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Tereno-
wego, później zastępca 
kierownika Warsztatów 
Szkolnych w Zespole 
Szkół Zawodowych. 
Od 1961 r. był dyrek-
torem Powiatowego 
Inspektoratu Woje-
wódzkiego Przedsię-
biorstwa Usług Inwes-
tycyjnych. Za swoją 
pracę był wielokrotnie 
odznaczany. Para wy-
chowała dwoje dzie-

ci, doczekała się trojga wnucząt 
i jednego prawnuka.

Nowy sezon igrzysk szkolnych
12 października na kąpielisku  

„Krubin” zgromadziło się około 800 
osób. Zwycięzcom Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w sezonie 2004–2005 wręczo-
ne zostały dyplomy i puchary, ufundo-
wane przez prezydenta miasta. W kla-

syfikacji szkół podstawowych pierw-
sze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
z Sońska (339 pkt.), drugie — SP 
Nr 3 z Ciechanowa (312,5 pkt.), trzecie 
— SP Nr 7 z Ciechanowa (310 pkt.). 
Wśród gimnazjów najlepsze okazały 
się szkoły ciechanowskie: Gimnazjum 
Nr 4 (357 pkt.), Gimnazjum Nr 3 (214 
pkt.) i Gimnazjum Nr 1 (201 pkt). 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wygrało I LO z Ciechanowa (143 pkt.), 
przed Zespołem Szkół z Gołotczyzny 
(118 pkt) i Zespołem Szkół Nr 1 
z Ciechanowa (68 pkt.). Tuż po wrę-
czeniu pucharów zainaugurowano no-
wy sezon współzawodnictwa sporto-
wego. Rozpoczął się on od biegów 
przełajowych na dystansie 800 m, 
1000 m i 1500 m.  

K.D.

Państwo Barbara i Zygmunt 
Petrykowscy  pobrali się 23 lutego 
1953 roku. Pani Barbara pochodzi 
z Regimina. W swojej rodzinnej 
miejscowości pracowała jako referent 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Po 
przeprowadzce do Ciechanowa przez 
23 lata była zatrudniona w PUPiK 
„Ruch”. Pan Zygmunt wychował 
się w Jarlutach Małych. Pracował 
w Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz” 
koło Będzina. Po odbyciu służby woj-
skowej — w Telekomunikacji Polskiej 
w Ciechanowie. W tatach 60-tych 
był radnym miejskim, a w latach 
80-tych ławnikiem Sądu Pracy. Ma na 
swoim koncie wiele odznaczeń, m.in. 
Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi, 
Złotą Odznakę za zasługi dla woje-
wództwa warszawskiego. Para została 
obdarzona czworgiem dzieci i pięcior-
giem wnucząt.

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz 
wręczyła jubilatom medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 
listy gratulacyjne i pamiątkowe pła-
skorzeźby z popiersiem papieża Jana 

Pawła II. Po symbolicznej lampce 
szampana pary zostały obsypane kwia-
tami i życzeniami na kolejne wspólne 
lata. 

K.D.

Wilkowata gromadka przyjechała razem z rodzicami

Uczestnicy igrzysk na starcie

15 października 50-lecie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego obcho-
dziły dwie pary mieszkające w Ciechanowie.



Cytat miesiąca

XXXIII sesja Rady Miasta. W związku z rezygnacją Janusza Czaplickiego 
i wyborem nowego przewodniczącego Rada powołuje komisję skrutacyjną. 
Do jej składu Dariusz Szczygielski proponuje Agnieszkę Bukowską. Radna 
Agnieszka Bukowska: — Ja rezygnuję z udziału, bo to trudna i odpowie-
dzialna praca. Prowadzący obrady wiceprzewodniczący Sławomir Walczak: 
— Liczenie głosów nie będzie takie trudne ...

Urokliwe oazy zieleni

W kategorii I — „budynki mieszkalne, jednorodzinne” pierw-
szą nagrodę w wysokości 500 zł przyznano Zofii Kwiatkowskiej, 
mieszkającej przy ul. Gojawiczyńskiej 16. To nagroda za cieka-
wy układ kompozycyjny, różnorodność gatunkową roślin oraz 
obsadzenie pasa drogowego, przeznaczonego na zieleń miejską 
wzdłuż ulicy. W tej kategorii komisja konkursowa przyznała dwie 
drugie nagrody w wysokości 400 zł każda. Otrzymali je Dorota 
i Czesław Podlińscy z ul. Lelewela 22 (za umiejętność wkompo-
nowania w zieleń elementów małej architektury) oraz Krystyna 
Gaworska i Andrzej Gaworski z ul. Wolskiego 1 (za ciekawy 
układ kompozycyjny tworzący niepowtarzalny klimat „ogrodu otwartego”). 
Trzecie nagrody (po 300 zł) przypadły Mirosławie Dymkowskiej oraz Annie 
i Józefowi Ściechulskim, mieszkającym w budynku TBS przy ul. Sienkiewi-

cza 42. Założenie 
i utrzymanie tak 
pięknego ogrodu wo-
kół budynku wie-
lorodzinnego może 
być przykładem dla 
innych wspólnot 
i najemców. Jedną 
z trzech trzecich
nagród otrzymała 
Anna Miłek z ul. 
Starowiejskiej 25 (za 
umiejętne i racjonal-
ne wykorzystanie 
terenu posesji oraz 
różnorodność gatun-
kową nasadzeń) oraz 
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Złote Klucze przyznane
2 października w sali gotyckiej 

Zamku Książąt Mazowieckich roz-
strzygnięty został IX Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki „O Złoty Klucz 
Ciechanowskiego Ratusza”. Patronat 
nad konkursem objął samorząd mia-
sta, a wśród organizatorów znaleźli 
się: Miejska Biblioteka Publiczna 
i Ciechanowskie Koło
Literackie, przy wspar-
ciu Zakładu Poligra-
ficzno-Wydawniczego 
„Graf-Druk”, Drukarni 
„Sprint” i redak-
cji Tygodnika Ciecha-
nowskiego. 

Na konkurs wpły-
nęło 390 zestawów 
wierszy. Jury pod prze-
wodnictwem Stefana 
Żagla ze względu na 
wysoki poziom utwo-
rów postanowiło przy-
znać dwie równorzęd-
ne nagrody główne 
w wysokości 400 zł 
Arianie Nagórskiej 
z Gdańska i Krzysz-

tofowi Bieńkowskiemu z Płocka. Trze-
cia nagroda (po 200 zł) przypadła ex
aequo Zenonie Cieślak-Szymanik z Cie-
chanowa i Ewie Kacy z Namysło-
wa. Wyróżnienie oraz 100 zł zosta-
ło przyznane Witoldowi Adamowi 
Rosołowskiemu z Ciechanowa. 

K.D.
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Laureaci (od lewej): K. Bieńkowski i A. Nagórska odbierają na-
grody z rąk A. Czyżewskiego, S. Żagla i E. Sadowskiego

Ryszard Kaliszewski z ul. Grota Roweckiego 9 (za umiejętne połączenie elementów 
ogrodu warzywno — owocowego z ogrodem ozdobnym). 

W kategorii II — „obiekty użyteczności publicznej” pierwszą nagro-
dę w wysokości 500 zł otrzymał Z.P.H. „FOLPAK”, mieszczący się przy 
ul. Towarowej 2. Zadbany teren wokół tej firmy upiększa okolice dworca 
PKP i magistrali kolejowej E 65. Drugą nagrodę (400 zł) przyznano Piekarni 
Jana i Grażyny Dmochowsckich z ul. Rycerskiej 64 za piękne założenia 
ogrodowe towarzyszące obiektowi mieszkalno-usługowemu. Trzecie na-
grody (po 300 zł) otrzymały: Miejski Zespół Szkół nr 2 przy ul. Czarnieckiego 
40, Urząd Gminy 
w Ciechanowie przy
Fabrycznej 8 i Gim-
nazjum nr 3 przy 17. 
Stycznia 17. Są to 
nagrody za utrzymanie 
i pielęgnację istnie-
jących wieloletnich 
nasadzeń.

Łączna kwota na-
gród w konkursie 
wynosiła 4 tys. zł. Sfi-
nansował je Gminny 
Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

 A.G.

15-lecie STO
15 października na długo zapi-

sze się w pamięci osób związanych 
ze Społeczną Szkołą Podstawową 
i Społecznym Gimnazjum STO 
w Ciechanowie. Był to dzień wielkiej 
gali, występów i rozdania nagród. 
A to wszystko z okazji 15 urodzin tej 
placówki. Na uroczystości maluchy 
tańczyły i śpiewały razem z gimnazja-
listami i dorosłymi. Wszyscy uśmiech-
nięci i wzruszeni, nadali formalnemu 
i nudnemu zwykle zdarzeniu niezwy-
kły polot i młodzieńczy luz. 

Artystów oklaskiwali rodzice, ab-
solwenci i zaproszeni goście. Wśród
nich znaleźli się m.in.: poseł Alek-
sander Sopliński, prezydent Waldemar 
Wardziński, wiceprezydent Eugeniusz 
Sadowski, starosta Sławomir Moraw-
ski, prezes STO Wojciech Starzyński 
oraz dyrektorzy ciechanowskich szkół, 
radni gminy i powiatu. 

Gala rozpoczęła się walcem wie-
deńskim w wykonaniu Heleny Tegene 
i jej partnera, następnie głos zabrali: 
dyrektor Katarzyna Stawicka oraz 
prezydent miasta, który wręczył na-
grody dwojgu nauczycielom pracują-
cym w SSP STO: polonistce Marlenie 
Szwejkowskiej-Kińskiej i angliście Mu-
nindrze Pererze. 

Po części oficjalnej zaczęły się wła-
ściwe obchody święta — wręczenie 
„złotych” Flawiuszy — nagród Szkolnej 
Kapituły za szczególne osiągnięcia na 
rzecz szkoły dla działaczy, rodziców 
i nauczycieli. Wszystko na wzór hol-
lywoodzkich Oskarów, lecz z lekkim 
przymrużeniem oka.  Potem ślubowanie 
pierwszaków. Pasowanie w towarzystwie 
prezydenta oraz prezesa STO — ważne 
wydarzenie, które maluchom z pewno-
ścią zapadnie w pamięć.  

Finał gali to gromkie „sto lat” 
odśpiewane jubilatce, 
zdmuchnięcie świe-
czek z tortu oraz szam-
pan i sok. A potem roz-
luźnienie, spotkania po 
latach: absolwentów, 
byłych nauczycieli, 
rodziców, niekończące 
się rozmowy, wspo-
mnienia, toasty, liczne 
gratulacje. 

A jest czego gra-
tulować, gdyż szkoła 
bardzo prężnie się 
rozwija. Jednak woda 
sodowa „Społeczni-
kom” do głowy nie 
uderzyła — pracują 
wytrwale na dalsze 
sukcesy i okazje do 
świętowania.  

Małgorzata Starzyk
uczennica SG STO

Na scenie laureaci Flawiuszy, rodzice z najdłuższym stażem  w STO, 
ze wzruszeniem słuchali piosenki „Cudownych rodziców mam”

Konkurs na najładniejszą posesję WIOSNA 
– LATO 2005 został rozstrzygnięty. Była to już 
jego ósma edycja. Komisja miała bardzo trudne 
zadanie. Wszystkie zgłoszone posesje były piękne, 
miały swoisty urok i klimat. Członkowie komisji 
nacieszyli nimi oczy, wykonali dokumentację foto-
graficzną i w tym roku przyznali rekordową ilość 
nagród.
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