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W numerze:

— Przybyło nowych kamer
— Na „Zachodzie” ruszyły koparki
— Wkrótce odbiór budynku TBS
— Czy na Krubinie stanie maszt
     telefonii cyfrowej
— „Dziady” w Krasiniaku
— Jak wypiękniała ul. Dąbrowskiej   
— MOSiR wyremontował swoje
     obiekty
— Opinia urbanistów o lokalizacji 
     dużych marketów
— Od kultury po TBS – 34. sesja 
     Rady Miasta
— Więcej światła na 
     ciechanowskich ulicach
— 60-lecie Miejskiego Przedszkola
     Nr 1
— Z cyklu: Ciekawi ludzie, 
     ciekawe miejsca – Dariusz
     Wicher
— 3 złote pary
— XII Kongres Brydża Sportowego

6 grudnia ciechanowski oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
oraz schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Pawłowie po raz dziewią-
ty organizują Mikołajki. W tym dniu 
schronisko będzie otwarte dla gości. 
W godz. od 8.00 do 13.00 na życzliwych 
Mikołajów czekać będą czworonogi, 
ich opiekunowie ze schroniska oraz 
przyjaciele z TOZ. Miłym zwyczajem 
odwiedzających jest obdarowywanie 
lokatorów przytuliska karmą, która 
wzbogaci ich zimowe pożywienie. 
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć miko-
łajkową zbiórkę, mogą kontaktować się 
z prezesem TOZ Małgorzatą Grzelak 
(tel. 673 26 10). 

K.D.

Forum Przedsiębiorczości

Wśród gości Forum był R. Heverkerl z Haldensleben (w środku)  

9 listopada z inicjatywy prezy-
denta miasta odbyło się Forum Przed-
siębiorczości — pierwsze z  cyklicz-

Jesienią 1918 roku, po 123. latach 
pod zaborami, Polska odzyskała wol-
ność. Dla upamiętnienia tego wydarze-
nia 11. listopada ustanowiono Świętem 
Niepodległości. W naszym mieście 
w tym roku obchody święta rozpoczęły 
się dzień wcześniej. Na zaproszenie 
ciechanowskiego oddziału Polskiego 
Towarzystwa Historycznego w Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej prof. dr 
hab. Jolanta Choińska-Mike wygłosiła 
wykład na temat staropolskiego wzor-
ca obywatela. 11 listopada pod pomni-
kiem marszałka Józefa Piłsudskiego 
odbył się apel poległych, złożone 
zostały kwiaty. Po mszy św. w kościele 
farnym koncertował znany skrzypek 
Konstanty Andzrej Kulka.

                                             K.D.
Czytaj na str. 12

Święto 
Niepodległości

nych, dorocznych spotkań władz i pra-
cowników samorządowych z gospodar-
czymi organizacjami pozarządowymi 

oraz ciechanowskimi przedsiębiorca-
mi. Na zakończenie Forum powołana 
została działająca przy prezydencie 
Rada Gospodarcza — organ doradczo-
opiniodawczy, której zadaniem będzie 
proponowanie i konsultowanie rozwią-
zań w sferze rozwoju gospodarczego 
miasta.

Do Rady zaproszeni zostali: 
rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej prof. Andrzej Kolasa, 
Bożena Kapczyńska z Cechu Rzemiosł 
Różnych, prezes Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej Wojciech Marciniak, 
prezes Zrzeszenia Prywatnego Handlu 
i Usług Marek Rogowski, oraz cenieni 
ciechanowscy przedsiębiorcy: Henryk 
Tomaszek (Fanar), Rafał Piasecki 
(Metaltech), Mariusz Górski (Druk 
— Serwis), Andrzej Wądołowski 
(Achtel), Krzysztof Tarkowski (Far-
bex).

Gośćmi Forum byli przedstawi-
ciele samorządu Haldensleben, UKIE,
Urzędu Marszałkowskiego, Fundacji 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

                      Grażyna Czerwińska 
                        Ewa Blankiewicz

Uroczystości zaczęły się o zmroku

Mikołajki 
w schronisku
w Pawłowie

Przejrzysty Urząd, etyczny samorząd
Pod koniec ubiegłego roku „Gazeta Wyborcza” ogłosiła ogólnopol-

ską, trwającą rok akcję „Przejrzysta Polska”. Nasz Urząd Miasta był jedną 
z pierwszych samorządowych instytucji, które zgłosiły chęć wzięcia w niej 
udziału. Zobowiązał się do wykonania 14. zadań: sześciu obligatoryjnych 
i ośmiu fakultatywnych. Wynikają one z sześciu zasad mądrego sprawowania 
władzy i administrowania: przejrzystości, fachowości, przewidywalności, roz-
liczalności, przeciwdziałania korupcji i partycypacji społecznej. Jakie zadania 
wybrał nasz samorząd?

Więcej na str. 8

Wkrótce przeprowadzki na Komunalną
Kończy się odbiór techniczny 32-rodzinnego budynku socjalnego przy ul. 

Komunalnej. Poprawiane są ostatnie usterki. Niebawem mieszkania będą czekać 
na przyjęcie lokatorów. Po wydaniu decyzji na użytkowanie obiektu i podpisaniu 
umów z lokatorami rozpocznie się jego zasiedlanie. Jeżeli nie będzie kłopotów 
z przeprowadzkami rodzin z zasądzonymi wyrokami eksmisji z mieszkań 
komunalnych, użytkownicy lokali socjalnych będą mogli w nich spędzić świę-
ta Bożego Narodzenia.

Więcej na str. 5

Świąteczna zbiórka żywności
Podobnie jak w ubiegłym roku Ciechanów przyłączył się do ogól-
nopolskiej Świątecznej Zbiórki Żywności. Organizatorami akcji są 
organizacje pozarządowe i Urząd Miasta. Jej koordynatorem na tere-
nie miasta zostało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności. 

Honorowy patronat nad akcją objął prezydent Waldemar Wardziński. 2 i 3 grudnia 
ponad 100 ciechanowskich wolontariuszy będzie zbierać żywność w największych 
lokalnych marketach: Przy Farze, Lider Price, Panorama, Champion, Biedronka. 
Żeby pomoc najbardziej potrzebującym wystarczy kupić kilka dodatkowych arty-
kułów spożywczych i włożyć je do specjalnie oznakowanych koszy. Jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia podarowana żywność trafi do biednych rodzin. 
W ubiegłym roku, dzięki życzliwości mieszkańców Ciechanowa, zebrano ponad 
4 tony żywności. 

red.
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Akcja Parkingowa
Już po raz drugi Urząd Miasta włączył się w ogólnopolską akcję parkingową 

pod hasłem „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu”, organizowaną 
przez Stowarzyszenie „Integracja”. Celem akcji jest przypomnienie i uświado-
mienie kierowcom, że nie należy zajmować oznaczonych miejsc parkingowych, 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Do akcji przyłączyły się także 
ciechanowskie organizacje pozarządowe, działające w obszarze pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Na mieście ukazały się plakaty i ulotki informujące o akcji.

Spotkanie z mieszkańcami Zachodu
Ruszyły prace na osiedlu Zachód. Do końca października 2006 r. zostaną 

tam zbudowane 24 ulice: od kanalizacji deszczowej i sanitarnej po nawierzchnie 
dróg, chodniki oraz brakujące oświetlenie. 24 października prezydent Waldemar 
Wardziński przedstawił mieszkańcom osiedla zasięg i harmonogram prac, podzie-

lonych na 7 etapów. Prezydent, Halina Pokora (odpowiedzialna za to zadanie 
główna specjalistka z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta) oraz Szczepan Gołąb 
— prezes Melwobudu (ciechanowska firma, współtworząca konsorcjum, które 
wygrało przetarg na inwestycję) odpowiadali na pytania licznie przybyłych 
mieszkańców osiedla Zachód. Spotkanie odbyło się w Miejskim Zespole Szkół 
Nr 2 przy ul. Czarnieckiego.

Festiwal Filmowy Feliniada
Po raz 12. na świecie, a pierwszy w Ciechanowie odbył się Festiwal Filmowy 

Feliniada. W dniach 26–31 października filmy były prezentowane Mazowieckim 
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, a 28 października w redakcji „Czasu 
Ciechanowa” (ul. Ściegiennego 9). W programie znalazły się projekcje m.in.: filmu 
fabularnego Wenantego Nosula, trzy filmy dokumentalne Grzegorza Skurskiego 
oraz krótki metraż zdobywcy Złotej Palmy Cannes 2005 Ihora Strebnickiego 
— „Podróżni”. 

Urokliwe oazy zieleni nagrodzone
28 października w sali ślubów Urzędu Miasta prezydent Waldemar Wardziński 

wręczył nagrody laureatom konkursu na najładniejszą posesję WIOSNA – LATO 
2005. Wszystkie zgłoszone na konkurs posesje były piękne, miały swoisty urok 
i klimat. Komisja wybrała te najbardziej wyjątkowe. W kategorii „budynki miesz-
kalne, jednorodzinne” I nagrodę (500 zł) otrzymała Zofia Kwiatkowska, mieszkają-
ca przy ul. Gojawiczyńskiej 16, II nagrodę (400 zł) — Dorota i Czesław Podlińscy 
z ul. Lelewela 22 oraz Krystyna Gaworska i Andrzej Gaworski z ul. Wolskiego 1, 
III nagrodę (300 zł) – Mirosława Dymkowska oraz Anna i Józef Ściechulscy 
z ul. Sienkiewicza 42, Anna Miłek z ul. Starowiejskiej 25 i Ryszard Kaliszewski 
z ul. Grota Roweckiego. W kategorii „obiekty użyteczności publicznej” I nagrodę 
(500 zł) zdobył Z.P.H. „FOLPAK”, mieszczący się przy ul. Towarowej 2. II nagro-
da (400 zł) przypadła Piekarni Jana i Grażyny Dmochowskich z ul. Rycerskiej 64. III nagro-
da (300 zł) stała się udziałem Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Czarnieckiego 
40, Urzędu Gminy w Ciechanowie przy Fabrycznej 8 oraz Gimnazjum Nr 3 przy 
17. Stycznia 17. Łączna kwota nagród w konkursie wynosiła 4 tys. zł. Sfinansował 
je Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Z pomocą dzieciom w Peru 
Ponad 2 tys. zł zebrano 6 listopada podczas aukcji misyjnej, zorganizowanej 

przez redakcję „Czasu Ciechanowa” i Katolickiego Radia Ciechanów. Aukcję 
poprowadził dyrektor KRC ks. Krzysztof Stępniak. Dwa obrazy sprzedano za 
ponad tysiąc zł. Dużą popularnością cieszyły się malowane ręcznie kartki, wisiorki, 
naszyjniki, ozdoby i breloczki. Przy licytacjach pomagała młodzież z Gimnazjum 
Nr 3. W części artystycznej wystąpił zespół Emanuel z parafii farnej. Pieniądze 
zostały przeznaczone na prowadzenie szkół dla biednych indiańskich dzieci.

Drób na wolności
Odwołany został zakaz trzymania hodowanych kur, kaczek, gęsi, indyków, 

przepiórek, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni. Ptaki mogą już 
korzystać ze swobody. Obowiązuje jednak nadal nakaz karmienia ich w pomiesz-
czeniach zamkniętych.

Wyłapywanie psów
Na podstawie zarządzenia prezydenta w dniach od 28 do 30 listopada na terenie 

miasta przeprowadzona została akcja okresowego wyłapywania bezpańskich psów. 
W trakcie trzech dni pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych złapali 
wałęsające się psy, które zostały umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwie-
rząt w Pawłowie.

Świąteczna zbiórka żywności
18. listopada w Ratuszu odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Promocji 

i Komunikacji Społecznej z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zaan-
gażowanych w organizację Świątecznej Zbiórki Żywności. Koordynatorem akcji 
na terenie Ciechanowa zostało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności. 
Zbiórka będzie prowadzona 2 i 3 grudnia (piątek, sobota) w pięciu dużych ciecha-
nowskich marketach. 

Nagroda dla SINE NOMINE
Na XXXIV sesji miejscy radni postanowili wystąpić do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego o przyznanie Dorocznej Nagrody dla SINE NOMINE. Od niemal 
siedmiu lat chór sławi nasze miasto w Polsce i poza granicami kraju. Wystąpił 
w ponad 100. koncertach. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi 
drugą (2001) i dwukrotnie trzecią (2002 i 2005 r.) nagrodę w Ogólnopolskim 

Łódzkim Festiwalu Chóralnym. Bogaty repertuar SINE NOMINE obejmuje 
utwory od średniowiecza po współczesne, w kategoriach pieśni religijnych, 
patriotycznych, ludowych, musicalowych, kabaretowych i poetyckich. 13 stycznia 
chór wyjeżdża do Lwowa. Da koncert w największej lwowskiej auli koncertowej 
— Sali Organowej.

Wózki dla potrzebujących
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności w  Ciechanowie przy współ-

pracy Rotary Club Warszawa Wilanów i Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Joni i Przyjaciele Polska” nieodpłatnie przekazało osobom 
niepełnosprawnym 30 nowych wózków inwalidzkich. Z pomocy skorzystały głów-
nie osoby z Ciechanowa i okolic, w tym podopieczni MOPS. 

Konkurs Recytatorski Poezji Romantycznej rozstrzygnięty
22 listopada w Kawiarni Artystycznej CKiSz odbył się IV Rejonowy Konkurs 

Recytatorski Poezji Romantycznej. Konkurs skierowany był do uczniów klas gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jury przesłuchało 40. uczestników. W kategorii 
„Recytacja” I miejsce zajęła Marta Czas z Gimnazjum w Przasnyszu, II — Ewelina 
Sekuna z Gimnazjum w Bogatem. Wśród licealistów najlepsi w tej kategorii były 
ex equo:  Marta Szneider i Milena Zygnerska z I LO w Ciechanowie. II miejsce 
przypadło uczennicy tej samej szkoły — Oldze Matuszewskiej, III — Annie 
Wilczyńskiej z Zespołu Szkół w Gołotczyźnie. W kategorii „Wywiedzione ze 
słowa” jedyną nagrodę otrzymał Michał Wulczyński z I LO w Ciechanowie. 

INFORMACJE

Podczas spotkania mieszkańcy osiedla dowiedzieli się o zasięgu i harmonogramie prac

Laureaci konkursu z satysfakcją odbierali nagrody

Nabór na stanowiska
Informacje o naborze pracowników na wolne stanowiska w Urzędzie 

Miasta można znaleźć na stronie internetowej Urzędu (www.um.ciechanow.pl, 
podstrona „Oferty pracy UM”), na tablicach informacyjnych w Ratuszu oraz 
w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Występy Sine Nomine cieszą się dużą popularnością 
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Forum Przedsiębiorczości
ra MSP. Procedura pozyskiwania środ-
ków jest długotrwała i skomplikowana, 
ale stopniowo będzie ona upraszczana 
i dopracowywana, co w rezultacie 
może się bardzo skutecznie przełożyć 
na realny wzrost poziomu życia miesz-
kańców i wzrost konkurencyjności 

polskich firm. Samorządy okazały 
się dobrze przygotowane i są w sta-
nie skonsumować więcej środków, 
niż jest do ich dyspozycji. — Jestem 
zaskoczony, że w Urzędzie Miasta 
przygotowano w tak krótkim czasie 
tak wiele dokumentów programo-
wych, koniecznych przy staraniacho 
fundusze unijne. Część z nich musi 
być przygotowywana przez ekspertów 
zewnętrznych. Bez ich pomocy żaden 
urząd sobie nie poradzi — mówił 
M. Król. R. Hevekerl działacz samo-
rządowy z Haldensleben. Przedstawił 
on zasady pozyskiwania środków 
z funduszy strukturalnych w Niem-
czech. W okręgu Haldensleben z po-
mocy UE skorzystały już 444 firmy. 
Niestety, w porównaniu z niemieckimi, 
polskie procedury są znacznie bardziej 
rozbudowane, skomplikowane i cza-
sochłonne. Ograniczona jest też pula 
dostępnych środków. 

Joanna Krzewicka przedstawiła
ocenę stopnia wykorzystania środków, 
skierowanych do sektora Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw w ra-
mach ZPORR, ze szczególnym naci-
skiem na błędy, najczęściej popeł-
niane przez wnioskodawców. Mie-

czysław Bąk podzielił się swoimi 
doświadczeniami, dotyczącymi poli-
tyki eksportowej przedsiębiorstw, 
prawidłowego procesu marketingowe-
go, analizy rynku, promocji produktu 
i solidnego przygotowania analizy sil-
nych i słabych stron.

Prezydent Waldemar Wardziński 
mówił o pracy na rzecz ożywienia 
gospodarczego miasta, o zrealizowa-
nych i planowanych przedsięwzię-
ciach, możliwościach, jakie stwarza dla 
samorządu i przedsiębiorców partner-
stwo publiczno — prywatne, o potrze-
bie ścisłego współdziałania samorządu 
i biznesu. Miasto, wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom przedsiębiorców, 
podjęło uchwałę o zwolnieniach podat-
kowych w podatku od nieruchomości 
dla inwestujących i tworzących nowe 
miejsca pracy. — Z analiz wynika, że 
postulowane przez MIG zmniejszenie 
stawek podatku od nieruchomości 

za powierzchnie magazynowe i t.zw. 
pomocnicze kosztowałoby budżet 
ok. 1,8 mln zł — mówił prezydent. 
— Według informacji przedsiębiorców 
dotyczyłoby to około 70% powierzch-
ni, od której płacą podatki. To wyma-
ga poważnego namysłu. Zgodnie 
zabrzmiały głosy prezydenta i MIG-u 
dotyczące planów zagospodarowania 
przestrzennego (będą nowe tereny 
inwestycyjne, stopniowo uzbrajane 
w media komunalne) i utworzenia 
w przyszłym biurowcu Urzędu Miasta 
przy ul. Wodnej stanowiska „szybkiej 
ścieżki” obsługi przedsiębiorców.

— Spotkania prezydenta z MIG-iem 
są bardzo twórcze, nawet jeśli mię-
dzy naszymi poglądami są jakieś
rozbieżności — stwierdził W. Mar-
ciniak. — Cyfry mówią same za 
siebie: to my w głównej mierze two-
rzymy budżet i chcemy mieć na niego 
wpływ. Nie chcemy, żeby był w dużym 
stopniu przeznaczany na zasiłki. Jego
zdanie podziela prezes Fanaru Henryk 
Tomaszek, który podkreślał, jak po-
żyteczny jest biznes na lokalnym 
rynku. — Fanar zatrudnia 280 osób, 
eksportuje wyroby do 40 państw. Naszą 
firmę uratowała prywatyzacja. H. To-
maszek zwrócił też uwagę na dużą 
życzliwość miasta w stosunku do wyż-
szych uczelni. — Do nowoczesnych 
maszyn potrzebujemy fachowców, jacy 
kształcą się na przykład na inżynierii 
produkcji, a Ciechanów jest teraz 
postrzegany jako ośrodek akademicki. 
Uczelnia to też znaczące miejsca pracy. 
W dyskusji przedstawiciele organizacji 
gospodarczych i przedsiębiorcy dzielili 
się swoimi osiągnięciami, wskazywali 
na kluczowe elementy współpracy 
z samorządem, apelowali o postrze-
ganie biznesmenów jako ludzi two-
rzących dochód narodowy i miejsca 
pracy. — Socjalistyczny prywaciarz 
na zawsze powinien odejść do historii 
— z tym stwierdzeniem Wojciecha 
Marciniaka zgodzili się wszyscy uczes-
tnicy Forum.

Grażyna Czerwińska 
                         Ewa Blankiewicz

Było to pierwsze spotkanie w tak 
szerokim gronie, wynikające z zapi-
sów w Strategii Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego, inicjujące robocze 
kontakty w celu zacieśnienia współpra-
cy biznesu, organizacji gospodarczych 
i samorządu terytorialnego. 

Przedsiębiorczość to klucz do roz-
woju gospodarczego, ograniczenia bez-
robocia i poprawy dobrobytu społe-
cznego, do wzrostu zamożności i po-
prawy warunków życia lokalnej spo-
łeczności. Rozwój miasta i regionu 
uzależniony jest od kreowania przed-
siębiorczości, od indywidualnego dzia-
łania pojedynczych firm, ale przede 
wszystkim od umiejętności współ-
tworzenia wspólnej wizji i osiągania 
celów w warunkach partnerstwa. Ce-
lem ciechanowskiego Forum Przed-
siębiorczości jest stworzenie płaszczy-
zny współpracy i integracji samorządu 
miejskiego z samorządem gospodar-
czym oraz z przedsiębiorcami. 

W Forum, poprowadzonym przez
prof. Andrzeja Kolasę, rektora Pańs-
twowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 
uczestniczyli goście: przedstawiciele
partnerskiego, niemieckiego miasta
Haldensleben, Maciej Król — dyrek-
tor Departamentu Polityki Integracyj-
nej Urzędu Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, Joanna Krzewicka z Departa-
mentu Funduszy Strukturalnych i Po-
mocowych Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego, Mie-
czysław Bąk z firmy konsultingowej 
Jarpol Enterprise i Michał Jagiełło 
z Fundacji Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Warszawie.

Forum stało się okazją do wymiany 
doświadczeń dotyczących wykorzy-
stania środków pomocowych i szans, 
jakie stworzyło wejście Polski do 
Unii Europejskiej, dla rozwoju miasta, 
regionu, przedsiębiorstw i organizacji 
gospodarczych. Maciej Król z UKIE 
dokonał krótkiego podsumowania 
pierwszego roku członkostwa Polski 
w Unii. Wzrosło poparcie społeczne dla 
naszego członkostwa, zwłaszcza wśród 
rolników, korzystających z dopłat bez-
pośrednich. Duża pula pieniędzy trafia 
do przedsiębiorstw, zwłaszcza z sekto-

Pracownicy Urzędu Miasta czuwali nad sprawnym przebiegiem Forum. Od lewej: M. Miesz-
kowski i J. Żochowska

Radni zdecydują o supermarketach
Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego z grudnia 2003 r. 
w naszym mieście znajdowało się  648 
sklepów. Większość z nich oferuje 
produkty spożywcze. Z poczynionych 
obliczeń wynika, że na jeden sklep 
przypada 69 mieszkańców. Statystyki te 
są zbliżone do średniej mazowieckiej, 
gdzie na jeden sklep przypada 71 miesz-
kańców. Z biegiem czasu naszą skrom-
ną sieć handlową wzbogaciły markety 
o powierzchni powyżej 700 m2 ofe-
rujące szerszy asortyment towarów. 
Dobrą pozycję na rynku wyrobiły 
sobie takie sklepy jak: Champion, Przy 
Farze, Biedronka, Mrówka, Farbex, 
Panorama, Lider Price, Twój Sklep. 
Pojawianie się tego typu obiektów 
daje możliwość większego zaspokoje-
nia potrzeb konsumentów, ale czasem 
powoduje zamykanie mniejszych pla-
cówek handlowych, które przegrywają 
walkę o klienta. Ekspertyzy nie pozo-
stawiają też wątpliwości co do tego, 
że rynek nie jest łatwy dla lokalnego 
przedsiębiorcy. 

W opracowanych przez projek-
tantów prognozach wskazane zostały 
możliwe lokalizacje supermarketów. 
Wśród propozycji znalazły się takie 
miejsca jak: ul. Armii Krajowej, ul.

Niechodzka — ul. Płocka, ul. Fabry-
czna, ul. Towarowa, ul. Mławska, ul. 
Żytnia — ul. Sońska, ul. Tysiąclecia, 
ul. Przasnyska, ul. Kasprzaka, ul. 
Sienkiewicza. Skrót eksperckiego
opracowania jako materiał do pracy 
otrzymali członkowie Komisji Go-
spodarki Komunalnej i Ochrony Śro-
dowiska. Prezydent nie dostał jednak 
opinii Komisji na temat tej progno-
zy. Przewodniczący Komisji Marcin 
Stryczyński nie przeprowadził na jej 
posiedzeniu dyskusji nad tym materia-
łem. Swoje zdanie wygłosił na XXXIV 
sesji Rady Miasta. Stwierdził, że w pro-
gnozie jest zawarta jednoznaczna pre-
ferencja dla lokalizacji marketu przy 
ul. Armii Krajowej. Według radnego 
dzieje się to w momencie, kiedy pre-
zydent zgłosił do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego skargę na decyzję 
Wojewody, podtrzymującą decyzję 
Starosty. Przypominamy, że starosta 
wydał pozwolenie na budowę przy ul. 
Armii Krajowej wielkopowierzchnio-
wego obiektu han-
dlowego. Prezydent 
odwołał się do Woje-
wody twierdząc, że
obiekt, jaki chce wy-
budować inwestor, 
jest sprzeczny z wy-
daną przez miasto 
decyzją o warunkach 
zabudowy i zagos-
podarowania terenu.
Decyzja ta dotyczyła
bowiem kompleksu
parterowych pawilo-
nów. — Propozycje 

lokalizacji marketów nie wyszły ode
mnie — wyjaśniał na sesji prezydent 
Waldemar Wardziński. — Dokładne 
analizy wskazanych terenów mają 
pomóc radnym wyrobić sobie zdanie 
i zająć stanowisko. Potencjalnych 
lokalizacji jest sporo. Może żadna 
z nich nie jest dobra, to trzeba 
dokładnie rozważyć. Prosiłbym, żeby 
traktować tę prognozę jako materiał 
do dyskusji — powiedział prezydent. 
Prace nad projektem Studium trwają. 
Ostateczną decyzję w sprawie super-
marketów podejmą radni. 

Katarzyna Dąbrowska, E.B.

Trwają prace nad projektem zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ciechanowa”. 
W dotychczasowym dokumencie, wyznaczającym drogi rozwoju mia-
sta na najbliższe lata nie uwzględniono sklepów o powierzchni powy-
żej 2 000 m2. Na zlecenie Urzędu Miasta projektanci z uprawnieniami 
urbanistycznymi opracowali prognozę oddziaływania tak dużych 
obiektów na istniejącą sieć handlową, rynek pracy, komunikację 
i potrzeby konsumpcyjne mieszkańców. Budowa supermarketów ma 
swoje plusy, ale też i minusy. 
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21 listopada swoje święto obcho-
dzili ludzie, którzy w codziennej pracy 
stykają się z bezradnością, ubóstwem 
i niepełnosprawnością. Niosą pomoc 
osobom pozostającym w trudnej 

sytuacji życiowej. Nie obojętnieją 
na krzywdę. W Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
pracują obecnie 74 osoby. Podczas 
spotkania z pracownikami MOPS 
prezydent Waldemar Wardziński chwa-

Ciechanowska kamienica w finale
Organizatorzy Ogólnopolskiego 

Konkursu „Modernizacja Roku”, słu-
żącego promowaniu rozwiązań archi-
tektoniczno-budowlanych, zapraszają 

inwestorów, projektantów i wyko-
nawców do udziału w X jego edycji. 
Rekomendowane mogą być budynki 
i budowle w następujących katego-

riach: obiektów mieszkalnych, hote-
larsko-turystycznych, przemysłowych 
i inżynieryjnych, użyteczności publicz-
nej, szkolnictwa, kultury, sportu, zdro-

wia i rekreacji, 
ochrony zdrowia,
zabytkowe oraz 
elewacje i termo-
renowacje, naj-
ciekawsze moder-
nizacje i adapta-
cje wnętrz, rewi-
talizacja obsza-
rów i zespołów 
urbanistycznych. 
Podczas tegoro-
cznej uroczystej 
inauguracji pod-
sumowano wy-
niki ubiegłorocz-
nego konkursu. 
Miło nam poin-
formować, że jury
 doceniło general-
ny remont zabyt-

kowej kamienicy, mieszczącej się przy 
Pl. Kościuszki w Ciechanowie, należą-
cą do Mirosława Tetkowskiego.

A.G. 

Zabytkowa kamienica przy Placu Kościuszki

Tegoroczne remonty MOSiR-u
Kryta pływalnia

W miejskim budżecie zaplanowa-
no na te remonty kwotę 150 tys. zł. 
Zyskała zewnętrzna elewacja budynku. 
Ściany zostały docieplone styropia-

nem, przyklejono siatkę, nałożono tynk 
i pomalowano obiekt. Naprawiony 
został przeciekający dach. W uszko-
dzonych miejscach przyklejono papę 
termozgrzewalną. Wymieniono także 
skorodowane obróbki blacharskie, spu-
sty deszczowe i kominy wentylacyjne. 
Uzupełniono płytki gresowe rampy 
i schodów. Wejście na basen poma-
lowane zostało farbą olejną, trwalszą 
i łatwiejszą do zmywania. 

Hotel Olimpijski
Na remont elewacji zewnętrznej 

tego obiektu przeznaczono 180 tys. zł. 
Docieplono ściany szczytowe i pomalo-
wano budynek. Znaczne oszczędności 

w zużyciu opału przy-
niosła także wymiana 
stolarki okiennej na 
PCV. Założono nowe 
parapety, które chronią 
ściany przed zaciekami 
i podkreślą estetyczny 
wygląd elewacji.

Modernizacja boiska
Decyzję o renowacji 

płyty głównej boiska 
przyspieszyło wiosen-
ne zalanie przez rzekę. 
Łydynia nie oszczę-
dziła terenu stadionu 
przy ul. 3. Maja. Prace 
polegały na wykonaniu 
t.zw. siewu perfora-
cyjnego na głębokość 

2-3 cm na przygotowane wcześniej 
podłoże. Na płytę boiska nawieziono 
ok. 50 ton specjalnego żwiru i czarno-
ziemu. Nawierzchnia została napowie-
trzona i rozluźniona, żeby umożliwić 
dobre ukorzenienie się trawy. Te zabie-
gi spowodują, że płyta boiska będzie 
mocniejsza, a murawa trwalsza. Efekty 
wykonanych prac mają być widoczne 
na wiosnę. Koszt tej inwestycji to 
20 tys. zł.

A.G.

Sukcesywnie niwelowano teren 
i usuwano z niego dzikie wysypiska 
śmieci. W tym roku posadzono drzew-
ka i krzewy, wyrównano brzegi zbior-
nika wodnego, ustawiono znaki zaka-
zujące kąpieli. Zamontowano ławki 
i kosze na śmieci, poszerzono przejście 
między oczkiem wodnym a przylegają-
cą do niego posesją i zabezpieczono je 
barierką. Z okolicznego skweru wyko-
szono trawę i usypano na nim górkę 
saneczkową, wykorzystując ziemię 
pochodzącą z wykopów powstałych 
w czasie budowy ul. Dąbrowskiej wraz 
z kanalizacją deszczową. Większość 
tych prac została wykonana przy oka-
zji innych robót inwestycyjnych, nie 
obciążając budżetu miasta. Część robót 
sfinansowano ze środków przeznaczo-
nych na bieżące utrzymanie zieleni 
miejskiej. Przy minimalnych nakła-
dach udało się uporządkować zanie-
dbany od dawna teren i 
nadać mu nowy wygląd. 
Największą nagrodą za 
te starania służb miej-
skich były pozytywne 
opinie mieszkańców. 
Ich zdaniem dzieci zy-
skały dobre, przyjazne 
miejsce do zabawy, rów-
nież w zimie. Jedyny 
głos niezadowolenia nie-
oczekiwanie padł ze 
strony Zarządu Osiedla 
„Kargoszyn”. Kością 
niezgody stało się usy-
panie dla dzieci górki,
które według przewod-
niczącego osiedla Tade-
usza Kwiatkowskiego nie było kon-
sultowane z Zarządem. W kwestii 
nasadzonych drzewek i krzewów Za-
rząd też poczuł się pominięty. Dziwi 
taka postawa. Tym bardziej, że Urząd 
Miasta nie utajniał swoich działań.
Przeciwnie, informował o nich na 

łamach Gazety Samorządu Miasta, na 
stronie internetowej oraz na antenie 
Radia KRC. Ponadto Zarząd był na 
bieżąco powiadamiany o postępują-
cych pracach i nie zgłaszał sprzeciwu. 
Nie ujawniał też wcześniej swoich 
własnych planów co do tego terenu. 
W piśmie do prezydenta miasta prze-
wodniczący T. Kwiatkowski napisał, 
że „budowa górki do zjeżdżania na 
sankach byłaby do przyjęcia…”. 
I tu pada warunek „po skonsultowaniu 
z Zarządem (…)”. Dalej w tym samym 
piśmie czytamy: „według planu, jakim 
kieruje się Zarząd Osiedla na usypanie 
górki w środku placu nie wyrażamy 
zgody”. Wobec tak postawionej spra-
wy pojawia się pytanie: co z zadowo-
leniem mieszkańców? Czy Zarząd nie 
powinien raczej występować w ich 
imieniu, a nie protestować najwyraź-
niej kierując się urażoną dumą? 

Można mieć tylko nadzieję, że 
Zarząd Osiedla „Kargoszyn” spoj-
rzy na górkę oczami zadowolonych 
mieszkańców, a w przyszłości będzie 
bardziej otwarty na współpracę ze 
służbami miejskimi.

Katarzyna Dąbrowska

Przybyło nowych kamer
Na terenie miasta zamontowano 

kolejne 6. kamer. Zostały one zain-
stalowane na skrzyżowaniach ulic: 
Ściegiennego i Grodzkiej, Pułtuskiej 
i Powstańców Wielkopolskich, Spół-
dzielczej i Okrzei, Sienkiewicza 
i 17. Stycznia oraz naprzeciwko krytej 
pływalni i na budynku nowej hali spor-
towej. Dodatkowym monitoringiem 
objęte zostały więc następujące obiek-
ty i ich okolice: ulica Ściegiennego, 
Miejski Zespół Szkół Nr 1 i pobliski 
sklep „Panorama”, Pl. Piłsudskiego, 
Hotel Olimpijski, „Kanały” wraz 
z WSH oraz dworzec PKP. W tegorocz-
nym budżecie miasta na nowe kamery 
zarezerwowano 200 tys. zł. W sumie 
w ciągu 3 lat w Ciechanowie zamonto-
wano 16 kamer.                            red.

Hotel Olimpijski zyskał lepszy wygląd

Górka niezgody

Zimą górka będzie atrakcją dla dzieci

lił ich życzliwość i sprawność obsługi 
interesantów. Rozmawiał na temat 
codziennej pracy w prowadzonym przez
placówkę Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy, noclegowni dla osób bez-

domnych, magazynie rzeczy używa-
nych i darów. Prezydent odwiedził 
także pensjonariuszy Dziennego Domu 
Seniora, mieszczącego się w budynku 
MOPS przy ul. Sienkiewicza.

red.

Dzień Pracownika Socjalnego

Prezydent miasta rozmawiał z pensjonariuszami Dziennego Domu Seniora

Jeszcze dwa lata temu teren wokół zbiornika wodnego przy ul. Dą-
browskiej, będący własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, porośnięty 
był chaszczami i zaroślami. Miasto postanowiło go zagospodarować. 
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Oświetlone pasaże i ulice Ruszyły koparki na „Zachodzie”
Z prac Wydziału Inżynierii 

Miejskiej

Remonty jezdni i chodników

Przedsiębiorstwo Transportowo 
Handlowe „WAPNOPOL” z Gli-
nojecka wykonało nakładkę bitumicz-
ną w ulicach Towarowej, Zagłoby, 
Księcia Janusza i Waryńskiego (od ul. 
Kraszewskiego do Dąbrowskiego).

Wyłoniona w przetargu nieogra-
niczonym firma Budowa i Remont 
Dróg i Mostów z Ciechanowa wy-
mieniła nawierzchnię chodnika po 
lewej stronie ul. Sienkiewicza (na 
odcinku od wjazdu do siedziby RUCH 
do Powiatowego Zarządu Dróg). 
Chodnikowe remonty przeprowadzone 
zostały także na ulicach: Ściegiennego 
(lewa strona od wjazdu na parking 
Banku Spółdzielczego do Zielonej 
Ścieżki), Małgorzackiej (prawa strona) 
i Sierakowskiego (prawa strona od ul. 
Małgorzackiej do Pijanowskiego).

Nowe oznakowania

Na ul. Smorawińskiego stanęły 
nowe oznakowania parkingów. Firma 
„PLANETA” zamontowała także nowe 
znaki i tabliczki „zakaz wjazdu pojaz-
dów o rzeczywistej masie całkowitej 
ponad 3,5 t” na odcinku ul. Parkowej 
(od skrzyżowania z ul. Gostkowską 
do ul. Bony) i „postój całego pojazdu 
na jezdni równolegle do krawężnika” 
w ul. Witosa (na odcinku od ul. Puł-
tuskiej do Sikorskiego). Zamontowano 
tabliczki i odnowiono oznakowanie 
poziome przejścia dla pieszych w ul. 
Sienkiewicza i skrzyżowania ul. Armii 
Krajowej z Sikorskiego. W ul. Róży 
Roboty wymieniono znaki „droga bez 
przejazdu”.

Przybywa drzew i krzewów

Przybywa nowych nasadzeń upięk-
szających miasto. Wzdłuż ul. Ście-
giennego posadzono 5 kasztanow-
ców czerwonych. Miejsca, w których
posadzone zostały drzewa uzgodnio-
ne zostały z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków. Konieczne było 
uwzględnienie podziemnej infrastruk-
tury ulicy.

Przy budynku na ul. Narutowicza 
posadzono 20 krzewów ozdobnych. 
Kilka z nich zaginęło bez wieści nie-
mal tuż po ich posadzeniu. Pewnie 
zdobią teraz czyjś ogródek.

Przesadzone także zostały krze-
wy, które kolidowały z budową sy-
gnalizacji świetlnej na ul. Sienkie-
wicza. Upiększają teraz skwer J. Pił-
sudskiego.

A.G.

Kurpińskiego i 20-metrowy odcinek 
ul. Paderewskiego. Łączna długość 
zbudowanej kanalizacji to 612 m 
o wartości ok. 490 tys. zł. Trwa budowa 
kolejnych odcinków podziemnej infra-
struktury. Powstaje deszczówka w dal-

szych odcinkach ulic: 
Modrzejewskiej (od 
ul. Paderewskiego do 
Kurpińskiego), Pade-
rewskiego i Różyc-
kiego (między Węg-
rzyna i Zelwerowicza). 
Z powodu spóźnione-
go podpisania przez
Wojewodę Mazowiec-
kiego umowy na refi-
nansowanie, ze środ-
ków unijnych 50% 
kosztów inwestycji, 
konieczna była zmiana 
harmonogramu prac. 
Ich ciężar został prze-
niesiony na przyszły 

rok. Na tegoroczne zadania przezna-
czono 800 tys. zł z ponad 8,5 mln zł 
kosztów całej inwestycji.

Rozpoczęły się także inwestycje 
oświetleniowe, na które miasto z wła-
snej kasy przeznaczy kwotę 51 tys. zł. 
Trwa budowa oświetlenia drogowego 
w ul. Jelińskiej i Jureckiego. 

A.G.

W październiku rozpoczął się 
pierwszy z siedmiu etapów t.zw. inwe-
stycji „Zachód”. Do końca paździer-
nika przyszłego roku na tym osiedlu 
zostaną kompleksowo zbudowane 24 
ulice: od kanalizacji deszczowej i sani-

tarnej po nawierzchnie dróg, zjazdy do 
posesji, chodniki oraz brakujące oświe-
tlenie. Teraz w ulicach Różyckiego, 
Modrzejewskiej i Paderewskiego trwa-
ją prace ziemne przy budowie kanali-
zacji deszczowej. Zakończone zostały 
następujące odcinki: ul. Różyckiego 
od Bohaterów Września do Węgrzyna, 
Modrzejewskiej od ul. Różyckiego do 

Budowy ulic

Zakończyły się budowy ulic Dą-
browskiej, Staffa, Działkowej i Obo-
zowej. Budowa ulicy Dąbrowskiej by-
ła jedną z największych tegorocznych 
inwestycji drogowych. Wykonała ją
firma „Drogi i Mosty” Jan Kaczmarczyk 
z Kacic. Najpierw położono kanalizację 
deszczową, później nawierzchnię ulicy 
oraz chodniki i zjazdy do posesji. Na 
końcu, zgodnie z obowiązującą organi-
zacją ruchu, postawione zostały znaki 
drogowe.

Na Działkowej, łączącej Leśną 
i Konwaliową roboty budowlane 
wykonał Zakład Robót Inżynieryjno-
Drogowych KAMIBUD. Prace rozpo-
częły się od wykonania przykanalików 
kanalizacji deszczowej i wpustów ulicz-
nych na studniach osadnikowych. Poło-
żona została nawierzchnia z 2 warstw 
betonu asfaltowego. Zjazdy do posesji 
wykonano z kostki brukowej.

Budowa odwodnienia i nawierzchni 
ulicy Obozowej rozpoczęła się w poło-
wie października. Dokumentację tech-
niczną tej inwestycji wykonała firma 
„WILECH” z Ciechanowa. Pierwszy 
etap prac obejmował modernizację 
oświetlenia ulicznego na istniejących 
słupach linii elektrycznej. Na odcin-
ku od ul. Granicznej do Przytorowej 
wykonane zostało odwodnienie, w uli-
cy oraz na zjazdach do posesji położo-
no kostkę betonową.

A.G.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Różyckiego

Dobiega końca kilka inwestycji, 
dzięki którym na ulicach będzie bez-
pieczniej. Nowoczesne, aluminiowe 
słupy oświetleniowe stanęły wzdłuż 
ul. Klonowskiego. Realizacja zadania 
kosztowała 33 tys. zł. Prace wykonał 
Zakład Robót Elektroinstalacyjnych 
Zbigniewa Jendrzejewskiego z Ciecha-
nowa. Ta sama firma zbudowała w tym
roku oświetlenie na pasażach: wzdłuż
ul. Gostkowskiej (koszt 34 tys. zł),
między ul. Narutowicza i Pl. Piłsudskie-
go (39 tys. zł), a także w parku J. Dą-
browskiego od kładki do Mostu 
3. Maja (62 tys. zł).

Trwają prace ziemne przy budowie 
oświetlenia ulicznego na Andersena. 
Wykonuje je firma PUI-R Energetyka 
Wojciecha Brala. Zakończenie robót 
jest planowane na połowę grudnia. 
Oświetlenie będzie kosztować około 
40 tys. zł. 

Z myślą o przyszłorocznych pracach 
inwestycyjnych powstaje projekt budo-
wy oświetlenia ulicy Niechodzkiej. 
Koszt wykonania dokumentacji to ok. 
5 tys. zł.                                     A.G.

Słupy oświetleniowe na ul. Klonowskiego

Nowy chodnik na ul. Sienkiewicza

Nakładka na ul. Towarowej

Wkrótce przeprowadzki na Komunalną
Dokończenie ze str. 1

Obecnie na liście oczekujących 
na mieszkanie socjalne jest blisko 90 
rodzin. Przy ustaleniu kolejności ich 
przesiedlania do budynku socjalne-
go, pod uwagę będą brane głównie 
przesłanki ekonomiczne. W pierwszej 
kolejności przeniesione zostaną osoby 
zajmujące lokale najdroższe w utrzy-
maniu, a więc przynoszące największe 
zadłużenie. Mieszkańcy bloku socjal-
nego nie będą wolni od odpłatności 
za energię elektryczną i minimalny 
czynsz. Nie było możliwości podłącze-
nia budynku do miejskiej sieci ciepłow-
niczej, dlatego urządzenia grzewcze i 
kuchenne w bloku socjalnym zasilane 
są prądem elektrycznym. Pomyślano 
jednak o tym, by były energooszczęd-

ne. Ponadto użytkownicy lokali będą 
mogli korzystać z t.zw. nocnej taryfy. 

Zgodnie z porozumieniem ze 
spółdzielniami mieszkaniowymi 
„Mazowsze” i „Zamek”, które zade-
klarowały uczestniczenie w finansowej 
realizacji inwestycji, 8 mieszkań mia-
sto odda do ich dyspozycji. Po rozli-
czeniu kosztów budowy spółdzielnie 
wpłacą pieniądze do miejskiej kasy. 
Spółdzielnia „Zamek”  przekaże 110 
tys. zł. i będzie miała prawo gospo-
darowania 5. lokalami. Spółdzielnia 
„Mazowsze” za blisko 57 tys. zł 
otrzyma do dyspozycji 3 mieszkania. 
Kwoty te odciążą miejski budżet. 
Łączny koszt budowy bloku socjalnego 
wyniósł około 1 900 tys. zł.

A.G.Ul. Dąbrowskiej w trakcie prac

Wsparcie kredytowe dla TBS
Towarzystwo Budownictwa Spo-

łecznego otrzymało pierwszą transzę 
(ok. 1,5 mln zł) z kredytu przyzna-
nego mu przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. TBS na preferencyjnych 
warunkach pożyczył 3,9 mln zł na 
dokończenie budowy bloku przy ul. 
Witosa. Trwają prace przy ocieplaniu 
i tynkowaniu elewacji zewnętrznej 

obiektu oraz porządkowaniu terenu 
przeznaczonego na parking. Oddanie 
budynku opóźniło się z powodu 
przedłużających się formalności, 
związanych z przyznaniem kredytu. 
Prawdopodobnie pierwsi lokatorzy 
wprowadzą się w marcu przyszłego 
roku. Całość inwestycji będzie koszto-
wała około 5,6 mln zł.                  red.

Kredytowe wsparcie przyśpieszyło prace wykończeniowe
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XXXIV Sesja Rady Miasta

Od kultury po TBS
Zenon Stańczak. — Cieszę się, że 
zaczyna dominować pogląd, że na 
inwestycje miejskie trzeba patrzeć 
w dłuższej perspektywie  — odpowie-
dział prezydent Waldemar Wardziński. 
— Przyjęliśmy Strategię Rozwoju 
Miasta, Plan Rozwoju Lokalnego, 
Lokalny Program Rewitalizacji. Teraz 
te zamierzenia ujęte w planach wielo-
letnich będą determinowały konkretne 
inwestycje — mówił prezydent.

Na poprzedniej sesji pojawiły się 
głosy, że jeżeli wiele inwestycji będzie 
zapisanych w zadaniach wieloletnich, 
to przesądzi to o kolejnych budżetach. 
— Nie zgadzam się z takim sposobem 
myślenia. Jestem zwolennikiem dłu-
gofalowego planowania i przyjmo-
wania zadań z dużym wyprzedzeniem 
— mówił prezydent. — Rzeczywiście 
znacząca część inwestycji przewidzia-
nych na rok przyszły jest już zaplano-
wana. Chciałbym, żeby radni dysku-
tując nad projektem budżetu podzielili 
zdanie władz miasta i wprowadzili ten 
cykl planowania na trwałe do pro-
jektów budżetowych — proponował 
W. Wardziński. Przypomniał, że w przy-
szłym roku będzie do wykonania duża 
inwestycja na Zachodzie, która właśnie 
wchodzi w fazę realizacji. Prezydent 
planuje kilka innych znaczących zadań: 
budowa ul. Starowiejskiej (ok. 1,8 mln 
zł),  ul. Witosa i ul. Rzeczkowskiej 
(2,5–3 mln zł).  — Oczywiście będą też 
mniejsze inwestycje: parkingi, chodniki 
— zapewniał prezydent.

TBS –  zobowiązania i remonty
W gąszczu liczb nie jest łatwo roze-

znać się w problemach TBS. Jednym 
z nich są zobowiązania wobec miej-
skich spółek. — Sumując koniec roku 
2004 i 8 m-cy 2005r. te zobowiązania 
wzrosły tylko o 18 tys. zł, ale przecież 
Rada przekazała na pokrycie strat 
2004r. 940 tys. zł — dowodził Marcin 
Stryczyński. Prezes TBS Zbigniew 
Bartoszko przedstawił wysokość zobo-
wiązań, które spółka ma wobec do-
stawców mediów. Zaległość wobec 
PEC wynosi aktualnie 958 tys. zł. 
Uregulowano kwotę 404 tys. zł należ-
nych ZWiK, 37 tys. zł dla PUK oraz 
186 tys. zł zobowiązań inwestycyj-
nych. Pozostało jeszcze 323 tys. zł in-
nych zobowiązań. 

Inny trudny temat to remonty. 
M. Stryczyński zauważył, że w 2004 
r. zrealizowano je za 2,8 mln zł, 
w tym 2,4 mln zł kosztowały remonty 
nieprzewidziane w harmonogramie. 
— Dzisiaj za okres 8. m-cy koszt remon-
tów to 1,1 mln zł. Jeśli ok. 700 tys. zł 
to środki z budżetu, to gdzie są przypisy 
na remonty zasobów mieszkaniowych, 
które płacą mieszkańcy, co prawda nie 
wszyscy — pytał radny. — W ubiegłym 
roku przekroczyliśmy plan remontów 
o ponad 900 tys. zł. Pilnujemy, żeby 
w tym roku przekroczenie nie było 
wyższe niż 200 tys. zł — tłumaczył 
Z. Bartoszko. Prezes przyznał, że jest 
to niełatwe, ponieważ potrzeby w za-
sobach komunalnych są ogromne. 
Z roku na rok dekapitalizują się budyn-
ki, głównie poniemieckie, zwiększa się 
zakres koniecznych robót, wynikający 
z wymogów prawa budowlanego. 
Prezydent W. Wardziński poinformo-
wał, że skierował do TBS kontrolę 
finansową. Sprawdzane jest m.in. wy-
korzystanie środków przeznaczonych 
na remonty z funduszu remontowego 
od lokatorów i z budżetu miasta oraz 
zobowiązania najemców wobec spółki. 
Raport pokontrolny spodziewany jest 
na koniec listopada. 

Ewa Blankiewicz

XXXIV sesję Rady Miasta zdomi-
nowały kwestie ekonomiczne: prze-
sunięcia budżetowe, skomplikowane 
finanse TBS, przebieg realizacji miej-
skich inwestycji. W dyskusji o miej-
skiej kulturze też co chwila mówiono 
o pieniądzach. 

Czy miasto powinno przejąć CKiSz? 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 

od lat skarży się na brak środków. Nie 
brakuje głosów, że miasto powinno 
przejąć CKiSz z rąk starostwa, ina-
czej Centrum grozi zapaść finansowa. 
W tym roku po raz pierwszy miejski 
samorząd znacząco wsparł kulejący 
budżet CKiSz. — Bez 150 tys. zł z kasy 
miasta Centrum nie mogłoby funkcjo-
nować — dziękował radny Stanisław 
Kęsik, dyrektor Centrum. Potrzeby 
są dużo większe. — Mamy tyle hal 
sportowych, a żadnej sali koncertowej. 
Wprawdzie taki remont sali widowisko-
wej, żeby spełniała trzy funkcje: sali 
kinowej, koncertowej i widowiskowej 
to spory koszt — przyznał S. Kęsik. 
Przypomniał jednak, że wtedy w mie-
ście mogłaby powstać Państwowa 
Szkoła Muzyczna II stopnia. Adam 
Stępkowski myśli, że możliwe byłoby 
utworzenie szkoły artystycznej przy 
udziale Szkoły Muzycznej.   

Odbudowany Zamek przyciągnie 
ludzi

— To właśnie kultura sprawiła, 
że Ciechanów jest tym czym jest. 
W 2007 r. będziemy obchodzić 100. 
rocznicę utworzenia Domu Ludowego, 
który był zaczątkiem Domu Kultury 
— twierdził Stefan Żagiel. Na potrze-
by  kultury w Ciechanowie pracuje 
6 bibliotek, pisarze co roku wydają kil-
kanaście książek. Działa Ciechanow-
skie Towarzystwo Naukowe, TMZC, 
ZLP. Stefan Żagiel uważa nawet, że 
kultura w Ciechanowie powinna stać się 
gałęzią gospodarczą. — Odbudowany 
Zamek mógłby stać się miejscem 
rekonstrukcji życia średniowiecznego, 
przy okazji ogniskiem średniowiecz-
nego handlu. Drugi kierunek działań, 
to wypełnienie nowej hali sportowo 
— widowiskowej treścią kulturową, ale 
taką, która potrafi przynieść dochód. 
Mam na myśli ogólnopolskie festiwale 
czy przeglądy piosenki — proponował 
radny. — Warto postrzegać Zamek 
Książąt Mazowieckich nie tylko jako 
miejsce badań archeologicznych, 
ale jako instytucję, która może do 
Ciechanowa ściągnąć rzesze ludzi, 
ciekawych polskiej kultury — zgodził 
się A. Stępkowski. 

Gdzie ci odbiorcy kultury
Na kulturze, podobnie jak na 

zdrowiu i polityce znają się wszyscy. 
Jednym brakuje czegoś z górnej półki, 

innym masowej rozrywki z nieodłącz-
nym piwem w tle. Nie da się pogodzić 
rozbieżnych pragnień wielbicieli sztuki 
elitarnej i masowej, zwłaszcza gdy 
brakuje pieniędzy. Rzecz jednak nie 
tylko w funduszach, ale i mizernej 
reakcji na oferty z dziedziny kultury. —  

Zainteresowa-
nie kulturą jest 
małe, brakuje 
pieniędzy, a my
nie możemy 
p r z e z n a c z y ć 
więcej środków 
— stwierdził 
Zdzisław Dą-
browski. Chwa-
lił za to anima-
torów kultury, 
podobnie jak 
S. Kęsik. — W 
C i e c h a n o w i e 
dzieje się na-
prawdę wiele. 
To społeczna hi-
pokryzja, że nie
zauważamy tego,
co się wydarza 
wokół nas, a 

kilka, czy kilkanaście imprez w roku 
trzeba odwoływać, bo nie ma chętnych 
— ubolewał dyrektor CKiSz. Duże 
imprezy oznaczają konieczność współ-
pracy i zbiorowy wysiłek. — Najczęściej 
współorganizatorem jest Urząd Mia-
sta. Tu serdeczne podziękowania dla 
dwóch wydziałów: Wydziału Kultury 
i Współpracy Zagranicznej oraz Wy-
działu Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej — S. Kęsik dziękował też 
Muzeum, Radiu KRC, Klubowi „Za-
mek”, szkołom. Zaznaczył, jak ważna 
jest pomoc służb Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej, a także 
miejskich spółek.

Słabnie zainteresowanie przetargami
Kultura jest dla radnych ważna, 

ale większe emocje budzą miejskie 
inwestycje. Budowa infrastruktury 
komunalnej, obiektów sportowych, 
oświatowych, budownictwo socjalne, 
wykup gruntów, zakupy inwestycyjne 
— skala wydatków jest bardzo duża, 
więc przebieg prac jest często moni-
torowany przez radnych na posiedze-
niach komisji i sesji.

— Ze względu na tryb zamówień 
publicznych w październiku i listopa-
dzie wciąż trwają prace na miejskich 
budowach — zaznaczyła zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz przystępując 
do omawiania zakończonych i jeszcze 
realizowanych inwestycji. Roboty prze-
ciągają się ze względu na długotrwałe 
procedury przetargowe. Unijne środki, 
które napływają do Polski w tym roku, 
zaktywizowały rynek budowlany. Za-
potrzebowanie na prace dokumen-
tacyjne, projektowe i wykonawcze 
w tej branży gwałtownie wzrosło. 
Firmy od lat działające na rynku zawie-
rają wiele umów i często nie nadążają 
z ich wykonaniem. Nowe przedsiębior-
stwa budowlane nie powstają. Brakuje 
sprzętu i fachowców. Zmniejsza się 
zainteresowanie przetargami. Dobrze, 
jeśli staje do nich choć jedna firma. 
Czasem nie ma chętnych i przetarg 
trzeba ponownie ogłosić. — Realizacja 
zadań bez wykonania dokumentacji, 
przetargów i uzgodnień w roku poprze-
dzającym inwestycję staje się niemożli-
wa — akcentowała E. Gładysz.

2-letni cykl planowania
— Czy nie zasadne byłoby podjęcie 

uchwały, że zamierzenia inwestycyjne 
czynimy w cyklu 2-letnim? — pytał 

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXIV sesji 

27 października 2005 roku:

Nr 369/XXXIV/2005 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr 117/XII/2003 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 30 paździer-
nika 2003 r. w sprawie nadania Statutu 
Zakładowi Obsługi Szkół i przedszkoli 
w Ciechanowie. 
Nr 370/XXXIV/2005 w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży lokali w domu 
mieszkalnym.
Nr 371/XXXIV/2005 w sprawie nie-
odpłatnego nabycia nieruchomości na 
własność Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 372/XXXIV/2005 w sprawie naby-
cia nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 373/XXXIV/2005 w sprawie naby-
cia nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 374/XXXIV/2005 w sprawie sprze-
daży spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu w przetargu nieogra-
niczonym.
Nr 375/XXXIV/2005 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2005 rok. 
Nr 376/XXXIV/2005 w sprawie uchy-
lenia Uchwały Nr 300/XXVIII/2005 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 
marca 2005 roku. 
Nr 377/XXXIV/2005 w sprawie zmia-
ny uchwały o zaciągnięciu kredytu dłu-
goterminowego na realizację zadania 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.
Nr 378/XXXIV/2005 w sprawie zmian 
w składzie stałych Komisji Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 379/XXXIV/2005 w sprawie zmian 
w składzie stałych Komisji Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 380/XXXIV/2005 w sprawie zmian 
w liczbie radnych wchodzących w skład
stałych Komisji Rady Miasta Ciecha-
nów.
Nr 381/XXXIV/2005 w sprawie uzu-
pełnienia składu Komisji Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr 382/XXXIV/2005 w sprawie zaciąg-
nięcia preferencyjnej pożyczki z budże-
tu państwa za pośrednictwem Banku 
Gospodarstwa Krajowego na prefinan-
sowanie zadania współfinansowanego 
z funduszy strukturalnych.
Nr 383/XXXIV/2005 w sprawie wnio-
sku o przyznanie Dorocznej Nagrody 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego dla chóru SINE NOMINE, dzia-
łającego w strukturach Stowarzyszenia 
Ciechanowskie Forum Muzyczne. 

W przerwie obrad trwa dyskusja w dwuosobowych zespołach

Zmiany w Komisjach

W związku z powołaniem Andrzeja 
Czyżewskiego na stanowisko prze-
wodniczącego Rady Miasta obowiązki 
przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu radni powie-
rzyli Tomaszowi Grembowiczowi. Były 
Przewodniczący RM Janusz Czaplicki 
został członkiem Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu. Jest rów-
nież członkiem Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Analiza 
oświadczeń majątkowych

Pracownicy Urzędu Miasta wydający 
w swoim imieniu decyzje administra-
cyjne, dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
kierownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy Miejskiej, prezesi spółek miej-
skich i ich zastępcy oraz radni RM do 
30 kwietnia musieli złożyć oświadcze-
nia majątkowe. Ich zeznania o wysoko-
ści osiągniętych dochodów w 2004 r. 
zostały poddane analizie przez Urząd 
Skarbowy. W trakcie kontroli nie stwier-
dzono istotnych nieprawidłowości.
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Interpelacje radnych

A. Bukowska interpelowała w sprawie wron, które opanowały ul. Wojska 
Polskiego. Radna wniosła o wystąpienie do Generalnego Zarządu Towarzystwa 
Ochrony Przyrody o uzyskanie zgody na prześwietlenie bądź wycięcie niektórych 
drzew na tej ulicy. Poruszyła też kwestię dokończenia kanalizacji deszczowej na 
ul. Zagumiennej i ul. Ukośnej, zbudowania tam nawierzchni dróg i chodników. 
Podziękowała władzom miasta za przygotowanie w tym roku dokumentacji tej 
inwestycji. Skierowała też prośbę do policji i Spółdzielni Mieszkaniowej „Zamek” 
o ochronę okradanych piwnic w budynkach wielorodzinnych na Aleksandrówce. 
Z. Stańczak chciał dowiedzieć się więcej na temat postawienia masztu telefonii 
komórkowej na os. Słoneczne na Krubinie. Mieszkańcy osiedla pytają, dlaczego 
ten maszt ma stanąć na prywatnej działce, a nie na gruntach miejskich. Radny 
zapytał też, czy wśród zamierzeń inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad na rok 2006 jest remont biegnącego przez Ciechanów 
odcinka drogi krajowej nr 60. Jeżeli nie, to jest to pole do popisu i okazja lobbo-
wania dla naszych parlamentarzystów.
S. Kurek przekazał prośbę użytkowników dzielnicy Przemysłowej o budowę 
w 2006 r. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niechodzkiej i Mazowieckiej. 
Zdaniem radnego 1/3 miejsc parkingowych na ul. Warszawskiej i Placu Kościuszki 
przez 8 godzin blokują samochody pracowników okolicznych instytucji i właści-
cieli sklepów. Radny uważa, że w tych miejscach należałoby wprowadzić opłatę 
czasową (za 1 godzinę parkowania nie pobierać opłat, przy dłuższym parkowaniu 
stawka powinna być wysoka).   
M. Stryczyński zapytał o ekspercki dokument — prognozę oddziaływania ewen-
tualnych obiektów handlowych, w którym preferowane jest zlokalizowanie wiel-
kogabarytowego obiektu handlowego przy ul. Armii Krajowej. Radny zapytał, jak 
to się ma do skargi prezydenta (Starosta wydał pozwolenie na budowę, a wojewoda 
podtrzymał tę decyzję — red.) do WSA. M. Stryczyński chciał się dowiedzieć, 
dlaczego jako reprezentant Rady nie był poinformowany o spotkaniu w sprawie 
gospodarki odpadami. 
Z. Dąbrowski zwrócił się z pytaniem, czy wiadomy jest termin układania 
kabli przez Zakład Energetyczny w ul. Płońskiej, między wjazdem do Szkoły 
Podstawowej Nr 4, a ul. Sońską. Zdaniem radnego różne podmioty na terenie mia-
sta mogłyby skoordynować roboty i zbudować w tym miejscu kawałek drogi do 
szkoły. Z. Dąbrowski postuluje stworzenie przez parlamentarzystów z Ciechanowa 
skutecznego lobby na rzecz obwodnicy.
S. Walczak zaproponował, żeby zastanowić się nad taką zmianą tras autobusów 
Zakładu Komunikacji Miejskiej w centrum, by omijały one ul. Warszawską. 
Wniósł też o znalezienie w budżecie na przyszły rok środków na budowę betono-
wych ścieżek na cmentarzu komunalnym. Radny uważa, że w przyszłości zadania 
inwestycyjne na cmentarzu można byłoby scedować na jego dzierżawcę. 
J. Czaplicki chciał się dowiedzieć, jak wygląda sprawa ewentualnego kupna 
pomieszczeń biurowych w budynku mieszkalnym przy ul. Robotniczej od 
Elektromontażu. Elektromontaż jest dłużnikiem miasta (chodzi o podatki, m. in. 
od nieruchomości). W przekonaniu radnego biuro przy Robotniczej można byłoby 
zagospodarować na mieszkania socjalne lub tymczasowe.
G. Brozdowski zapytał, czy są już szacowane koszty wprowadzenia systemu elek-
tronicznego znakowania psów i czy jest szansa wprowadzenia tego systemu od 
nowego  roku. Druga interpelacja dotyczyła kroków podjętych przez miasto w sto-
sunku do GDDKiA — zarządcy dróg: Płockiej, Tatarskiej, 17. Stycznia, Pułtuskiej, 
11. Pułku Ułanów Legionowych i Płońskiej. Zdaniem radnego GDDKiA źle wyre-
montowała te drogi, nie zadbała też w czasie prac o bezpieczeństwo użytkowników 
tych ulic.
A. Stępkowski dziękując komendantom Straży Miejskiej i Powiatowej Policji 
za sprawne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa przy ciechanowskich 
szkołach zapytał, czy będą tam utrzymane patrole. Chciał się dowiedzieć, czy 
w dalszej perspektywie jest szansa na budowę drogi od osiedla 40-lecia do Szkoły 
Podstawowej Nr 4. Radny zadał też pytanie, czy samorząd zacznie popularyzować 
w szkołach kształcenie obywatelskie.
R. Sobotko zapytał, kiedy zapadną decyzje o rekultywacji starego wysypiska 
śmieci przy ul. Kargoszyńskiej. Przekazał prośbę okolicznych mieszkańców 
o ustawienie na ul. Parkowej (na odc. od ul. Bony do Gostkowskiej) znaku dro-
gowego zabraniającego wjazdu samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 
3,5 t. Radny zasygnalizował, że poruszający się na wózkach inwalidzkich mają 
trudności z wjazdem z ul. Gostkowskiej w ul. 17. Stycznia. R. Sobotko przekazał, 
że Polski Związek Niewidomych zgłasza potrzebę zainstalowania sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej. Radny proponuje 
raczej przeniesienie siedziby PZN z lokalu przy ul. Niechodzkiej 14 bliżej cen-
trum miasta. 
S. Kęsik zapytał, czy właściciele działek nie powinni sprzedawać ich razem 
z prawem do drogi. Kłopoty z podłączeniem mediów biegnących przez prywatne 
odcinki dróg sygnalizują mieszkańcy osiedla Słoneczne. Radny przekazał pytanie 
mieszkańców ul. Piwnej, czy jest możliwe położenie na tej drodze kostki i odpro-
wadzenie wód opadowych. Mieszkańcy deklarują własny udział w kosztach prac. 
S. Kęsik zaproponował pomieszczenia po byłej kotłowni przy ul. Małgorzackiej na 
utworzony przy pomocy MOPS punkt pomocy rzeczowej. 
M. Skwarski powiadomił Radę, że mieszkańcy znowu dostali zawiadomienia 
o poważnych dopłatach do kosztów wody. Pochwalił TBS, że należność rozłożono 
na 4 raty, zaznaczając, że i tak kwoty są szokujące. Dopłaty trwają już 16 m-cy 
i większość ludzi nie jest w stanie ich pokryć. Radny oczekuje na piśmie konkret-
nej odpowiedzi, dlaczego są one tak wysokie.
D. Szczygielski przekazał, że mieszkańcy i kupcy z ul. 11. Pułku Ułanów 
Legionowych zrozumieli (choć nie zaakceptowali do końca) zasadę Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zakazie parkowania wzdłuż krajowych 
tras komunikacyjnych. Na skutek interwencji władz miasta GDDKiA odstąpiła od 
tej zasady i między ul. Pułtuską a Nadfosną oraz na ul. Płońskiej można parkować 
w kilku miejscach. Kupcy proszą, żeby wyznaczyć w pobliżu sklepów 2 bądź 
3 miejsca parkingowe między ul. Mikołajczyka i 11. Listopada. 
U. Gajczyk zapytała, jak wygląda sprawa budowy wodociągu przy ul. Towarowej. 
Radna postuluje, aby w planie remontów dróg na 2006r. umieścić naprawę chod-
nika na ul. Kraszewskiego (od ul. 17. Stycznia do skrzyżowania) oraz na ul. 
Broniewskiego. U. Gajczyk zwróciła się też z pytaniem, czy  uczniom zostały 
wypłacone stypendia, w jakiej kwocie i czy była ona wystarczająca. E.B.

Czy będzie maszt na Krubinie?

Za inwestorem stoi prawo 

Wniosek złożony, 
wymogi prawne spełnione

W czerwcu tego roku pełnomoc-
nik Polskiej Telefonii Cyfrowej 
wystąpił do Wydziału Urbanistyki 
i Architektury Urzędu Miasta Ciecha-
nów z wnioskiem o ustalenie lokali-
zacji inwestycji celu publicznego dla 
planowanej budowy stacji bazowej 

sieci ERA. Jako bezpieczną dla ludzi 
i najdogodniejszą dla siebie lokalizację 
wskazał prywatną działkę położoną 
przy ul. Ceramicznej. Spełniając wy-
mogi prawne, przedłożył Raport od-
działywania przedsięwzięcia na śro-
dowisko, w którym jednoznacznie 
stwierdzono, że inwestycja nie będzie 
negatywnie oddziaływać na otoczenie. 
W związku z tym na początku lipca 
zostało wszczęte postępowanie w spra-
wie wydania decyzji o ustaleniu loka-
lizacji masztu na wskazanej przez 
inwestora działce. Warunki zabudowy 
dla planowanej inwestycji pozytywnie 
uzgodnili Państwowy Wojewódzki In-
spektor Sanitarny i Wojewoda Mazo-
wiecki. Procedury urzędowe przebie-
gały normalnym trybem.

Społeczny wydźwięk lokalizacji

Tymczasem mieszkańcy kilku ulic 
na osiedlu Słoneczne, położonych 
w pobliżu działki, na której ma stanąć 
maszt telefonii komórkowej rozpo-
częli protest przeciwko jego budowie. 
Wystosowali do władz miasta list, 
w którym czytamy, że „Zarząd Osiedla 
nr 6 Słoneczne po szerokiej konsultacji 
z mieszkańcami podjął decyzję o wyra-
żeniu sprzeciwu dotyczącego budowy, 
a w szczególności lokalizacji inwesty-
cji na działce wskazanej przez inwesto-
ra”. Jednym ze sztandarowych powo-
dów dezaprobaty dla projektu była 
najpierw obawa przed niekorzystnym 
wpływem promieniowania elektroma-
gnetycznego i katastrofą budowlaną, 
a potem ewentualne pożytki z dzierża-
wy, które w przyszłości miałyby trafiać 
do kieszeni osoby prywatnej, udostęp-
niającej swoją działkę inwestorowi. 
Niepokoje podsyca przewodniczący 
zarządu osiedla Janusz Żebrowski, 
stwarzając złudzenia mieszkańcom 
osiedla, że protesty odwiodą inwestora 
od planowanej budowy.

Argumenty inwestora nie trafiają

Z uwagi na zaistniały konflikt 
w Urzędzie Miasta w połowie paździer-

nika odbyła się rozprawa administra-
cyjna. Wzięli w niej udział: reprezen-
tujący inwestora Jerzy Truszczyński, 
przedstawiciele Urzędu Miasta: Ewa 
Gładysz — zastępca prezydenta, Maria 
Kusznierewicz — kierownik Wydziału 
Urbanistyki i Architektury oraz koor-
dynujący działania protestujących 
Janusz Żebrowski — przewodniczący 
zarządu osiedla Słoneczne i delegacja 

pięciu mieszkańców. 
Jerzy Truszczyński 
omówił zasady działa-
nia stacji i przesłanki, 
jakimi kierował się 
inwestor starając się
o lokalizację we wska-
zanym miejscu. Pod-
kreślił, że pola elek-
tromagnetyczne o war-
tościach ponadnorma-
tywnych będą wystę-
powały wyłącznie 
w miejscach niedo-
stępnych dla ludzi, (na 
wysokości powyzej 
40 m nad powierzchnią 
terenu). Wyjaśnił także, 
że katastrofy budowla-
ne, polegające na prze-

wróceniu się masztu są niesłychanie 
rzadkie. Gdyby jednak do takiego zda-
rzenia doszło, 52-metrowy maszt nie 
upadłby na działkę, na której znajdują 
się najbliższe budynki mieszkalne, lecz 
co najwyżej na obiekty Cegielni.

Argumenty Urzędu trafiają… 
w próżnię

Ani podczas rozprawy, ani później 
nie udało się jednak dojść do porozu-
mienia. Nie odniosły skutku wyjaśnie-
nia, że domaganie się wskazania przez 
miasto innej działki jest żądaniem nie 
do spełnienia. Po pierwsze dlatego, że 
inwestor wystąpił o konkretną działkę 
i mimo próśb o rozważenie zmiany 
lokalizacji podtrzymał swoje pierwot-
ne stanowisko. Po drugie — Wydział 
Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miasta nie ma prawa narzucać lokali-
zacji albo odmówić wydania decyzji, 
jeśli spełnione są wszelkie konieczne 
wymogi prawne. Po trzecie wreszcie 
udostępnienie gminnej nieruchomości 
musiałoby odbyć się w drodze prze-
targu, po uprzednim przeznaczeniu jej 
do sprzedaży w tym trybie przez Radę 
Miasta. Ponadto kształt i położenie 
jedynej w tamtym rejonie, nadającej 
się pod budowę działki miejskiej, 
umożliwiają wykorzystanie jej w przy-
szłości w innym celu. Perspektywiczne 
myślenie o rozwoju miasta i racjonalne 
gospodarowanie gruntami każe długą 
i wąską działkę na tyłach Cegielni 
zarezerwować pod drogę dojazdową do 
terenów, które mogą być przeznaczone 
w przyszłości na działki budowlane. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, 
w przypadku dopełnienia wszelkich 
formalności przez inwestora decyzja 
w sprawie lokalizacji inwestycji celu 
publicznego musi być wydana. Kiedy 
tak się stanie, właściciele działek sąsia-
dujących z terenem inwestycji będą 
mieli prawo wniesienia od niej odwo-
łania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego.

Anna Goszczyńska

Stacje bazowe i maszty telefonii cyfrowych widoczne są w róż-
nych punktach miasta

Bazy telefonii komórkowej sytuowane są przez operatorów sieci 
w różnych punktach miasta. Na dzierżawionych działkach, na dachach 
budynków, nawet na kominie spalarni ciechanowskiego szpitala. Są to 
inwestycje celu publicznego, ponieważ przyczyniają się do rozbudowy 
infrastruktury telekomunikacyjnej. Często ich lokalizacja budzi wiele 
emocji, czasem stają się kartą przetargową dla tych, którzy chcą przy 
okazji ugrać coś dla siebie. 
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Przejrzysty Urząd, etyczny samorząd

Przystępujący do akcji samorząd 
zobowiązywał się do wykonania 
sześciu t.zw. zadań obligatoryjnych. 
Oprócz nich wybierał zadania fakul-
tatywne. Z realizacji zadań obo-
wiązkowych musiał się rozliczyć do 
końca września. Zadania, o których 
mowa mają źródła w sześciu zasadach 
mądrego sprawowania władzy i admi-
nistrowania: przejrzystości, fachowo-
ści, przewidywalności, rozliczalności, 
przeciwdziałania korupcji i party-
cypacji społecznej. Przedstawiamy 
czytelnikom te, które realizował nasz 
samorząd.

Zasada przejrzystości

Zadanie obligatoryjne — opra-
cowanie opisu usług świadczonych 
w samorządzie

Prace nad opisaniem działań, do-
tyczących obsługi klientów rozpo-
częły się podczas wdrażania systemu 
zarządzania jakością w Urzędzie. 
Opracowany został jednorodny wzór 
karty dla wszystkich działań. Karta 
zawiera wszelkie informacje niezbędne 
do szybkiego i wygodnego załatwienia 
konkretnej sprawy. 152 karty wraz 
z załącznikami zostały usystematy-
zowane (podzielone na wydziały) 
i są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl,  
w zakładce — Poradnik interesanta, na 
tablicach informacyjnych Urzędu i na 
tablicach wydziałowych. Zostały także 
wyłożone w poszczególnych wydzia-
łach tak, aby zainteresowani mogli je 
bez trudu otrzymać. Karty podlegają 
aktualizacji — są nadzorowane, kon-
trolowane i udoskonalane w trakcie 
auditów wewnętrznych, prowadzonych 
w Urzędzie dwa razy w roku. 

Zadanie fakultatywne — urucho-
mienie samorządowego serwisu infor-
macyjnego

Celem zadania jest umożliwienie 
nie tylko lokalnej społeczności udzia-
łu w życiu miasta poprzez dostęp do 
informacji na temat wydarzeń, plano-
wanych działań oraz podjętych decy-
zji. Wydział Promocji i Komunikacji 
Społecznej przygotowuje informacje 
prasowe, komunikaty, zaproszenia na 
konferencje prasowe i uroczystości. 
Przesyłane informacje pozbawione są 
kontekstu i komentarza politycznego. 
Wydział dysponuje wykazem niezależ-
nych od Urzędu  mediów, które otrzy-
mują serwis informacyjny. Wykaz ten 
jest otwarty dla mediów, które chciały-
by taki serwis otrzymywać.

Zasada braku tolerancji 
dla korupcji

Zadanie obligatoryjne — wypraco-
wanie i wdrożenie kodeksu etycznego 
pracowników Urzędu Miasta

Kodeks etyczny został przyjęty 
przez wszystkich pracowników 22 
sierpnia 2005 roku, po wewnętrznych 
dyskusjach oraz warsztatach z zakresu 
etycznego postępowania i biegłości 
interpersonalnej w kontakcie z intere-
santem. Treść kodeksu została umiesz-
czona na stronie internetowej Urzędu. 
Każdy z pracowników otrzymał rów-
nież jego wersję drukowaną.

Zadania fakultatywne — 1. przepro-
wadzenie szerokiej akcji informacyjnej 

na temat braku tolerancji dla korupcji 
w urzędzie, 2. opracowanie Kodeksu 
Etyki Radnych

Na czerwcowej sesji Rady Miasta 
radni przyjęli Kodeks Etyki Rad-
nych Samorządu Gminy Miejskiej 
Ciechanów. Kodeks precyzuje warto-
ści, którymi powinni się kierować radni 
w pełnieniu obowiązków publicznych. 
Kodeks został przekazany wszystkim 
radnym. Jego treść została opublikowa-
na w Biuletynie Informacji Publicznej 
i na stronie internetowej Urzędu 
Miasta. W lokalnej prasie poinformo-
wano mieszkańców o przyjęciu kodek-
sów etycznych.

W ramach ciągłej akcji informa-
cyjnej na antenie lokalnego radia na 
temat braku tolerancji dla korupcji 
debatowali prezydent miasta, prezes
Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego i przedsiębiorca — wiceprezes 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej. 
Skrót radiowej debaty antykorupcyj-
nej został opublikowany w Gazecie 
Samorządu Miasta. Materiały związa-
ne z akcją informacyjną są widoczne 
we wszystkich miejscach, w których 
w urzędzie pojawiają się klienci. Na 
miejskich słupach ogłoszeniowych 
ukazały się plakaty KORUPCJI 
MÓWIMY NIE, informujące o przy-
jęciu kodeksów i możliwości ich 
przeczytania na stronie internetowej 
Urzędu Miasta.

Zasada partycypacji społecznej

Zadanie obligatoryjne — opracowa-
nie i wdrożenie programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

W czerwcu 2004 roku w Urzędzie 
Miasta powstał Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej. Jednym 
z jego głównych zadań jest współpra-
ca z t.zw. trzecim sektorem. Podczas 
licznych spotkań urzędnicy i przed-
stawiciele organizacji pozarządowych 
planują wspólną akcję i omawiają bie-
żące sprawy. W październiku ubiegłego 
roku Rada Miasta uchwaliła Program 
współpracy samorządu z organizacja-
mi pozarządowymi. Projekt programu 
był konsultowany z organizacjami 
i powstał w oparciu o zgłoszone przez 
nie wnioski i sugestie.

Zadanie fakultatywne — stworzenie 
„mapy aktywności” organizacji poza-
rządowych i inicjatyw na terenie gminy 
— wykaz organizacji wraz ze wskaza-
niem rodzaju działalności

Na stronie internetowej Urzędu 
Miasta został umieszczony wykaz 
organizacji pozarządowych działają-
cych na terenie miasta, usystema-
tyzowanych pod względem zakresu 
działania i formy organizacyjnej. 
Znajdują się tam informacje na temat 
współpracujących z Urzędem fundacji, 
funduszy, stowarzyszeń, towarzystw, 
izb, klubów sportowych i innych orga-
nizacji trzeciego sektora.

Zasada przewidywalności

Zadanie obligatoryjne — opracowa-
nie, z udziałem społeczności lokalnej, 
strategii rozwoju społeczno-gospodar-
czego gminy oraz krótkiego materiału 
przybliżającego strategię mieszkańcom

Nasz samorząd opracował i Uchwałą 
Rady Miasta zatwierdził „Strategię roz-
woju społeczno-gospodarczego miasta 

Ciechanów do roku 2023”. Powstała 
ona przy aktywnym udziale społecz-
ności lokalnej. Sporządzenie strategii 
zostało poprzedzone wnikliwą analizą 
obecnej sytuacji społeczno-gospodar-
czej. W dokumencie tym określono 
możliwości rozwoju, cele i zadania 
oraz procedury aktualizacji i kontroli 
realizacji planów. We wszystkich tych 
procesach uczestniczą przedstawicie-
le mieszkańców. Tekst Strategii jest 
dostępny w Urzędzie Miasta. Można 
ją też znaleźć na stronie internetowej 
Urzędu. 

Realizując zasadę przewidywal-
ności Rada Miasta na czerwcowej
sesji podjęła Uchwałę dostosowującą
plan pracy Rady do potrzeb monito-
rowania strategii Rozwoju Społeczno-
-Gospodarczego Miasta. Zadanie to 
będzie przedmiotem stałych obrad 
Rady w latach następnych. Uchwała 
została opublikowana w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie 
internetowej Urzędu.

Corocznie opracowywane są rów-
nież informacje i raporty dotyczące 
działalności jednostek organizacyjnych 
podlegających Prezydentowi Miasta. 
Raporty są przedmiotem obrad Sesji 
Rady Miasta oraz poszczególnych 
Komisji Rady.

Zadanie fakultatywne — wprowa-
dzenie stałych terminów obrad rady 
gminy

Realizując to zadanie Rada Miasta 
uchwala plan pracy rady i jej komisji 
na rok następny. Zakres tegorocznych 
prac Rady przyjęty został uchwałą 
na ostatniej w ubiegłym roku sesji 
Rady. Uchwała została opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
i na stronie internetowej Urzędu. 

Zasada fachowości

Zadanie obligatoryjne 
— wprowadzenie procedu-
ry naboru na każdy wakat 
w urzędzie. Procedura musi 
zawierać wymóg konkursów 
na stanowiska kierownicze

Celem tego zadania 
jest zagwarantowanie 
równego dostępu do sta-
nowisk pracy i weryfi-
kacja kandydatów na 
pracowników samo-
rządowych. Urząd 
Miasta Ciechanów 
Zarządzeniem 
P r e z y d e n t a 
Miasta wpro-
wadził proce-
dury naboru 
pracowników 
na każdy wolny 
wakat.

Zadania fakultatywne — 1. wpro-
wadzenie systemu ciągłej poprawy 
funkcjonowania urzędu opartego 
na celach jakościowych, zakomuni-
kowanych społeczności lokalnej; 2. 
wprowadzenie systemu oceny pracy 
urzędników

W celu ciągłego doskonalenia 
funkcjonowania Urzędu wdrożony 
został system zarządzania jakością 
ISO 9001-2000, a przy aktywnym 
udziale społeczności lokalnej sprecy-
zowana została misja i wizja Urzędu. 
Prowadzone są systematyczne działa-

nia doskonalące, korygujące i szko-
leniowe. Dążąc do jak najwyższego 
poziomu obsługi klientów oraz jako-
ści pracy Zarządzeniem Prezydenta 
wprowadzony został system cyklicznej 
oceny pracowników.

Zasada rozliczalności

Zadanie obligatoryjne — Urząd przy-
gotuje i rozpropaguje książeczkę (co-
roczny informator budżetowy dla 
mieszkańców) pt. „Skąd mamy pienią-
dze i na co je wydajemy”

W myśl zasady rozliczalności każdy 
mieszkaniec ma prawo wiedzieć w jaki 
sposób powstaje budżet, skąd pocho-
dzą i na co są wydawane publiczne 
pieniądze. Urząd Miasta przygotował 
i rozpropagował informator budżetowy 
„Skąd mamy pieniądze i na co je wyda-
jemy”. Broszura została opublikowana 
w nakładzie 15 tys. egzemplarzy i roz-
powszechniona za pośrednictwem Po-
czty Polskiej oraz jako wkładka do 
Gazety Samorządu Miasta. Zawarte 
w niej informacje przedstawione zo-
stały w atrakcyjnej, czytelnej formie 
graficznej i opisowej. Broszura jest 
dostępna w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Urzędu.

Zadanie fakultatywne — identyfika-
cja w urzędzie kluczowych procesów 
realizowanych przez samorząd

W Urzędzie Miasta scharakteryzo-
wane zostały wszystkie realizowane 
w nim procesy. W czytelnej formie gra-
ficznej opracowano mapę tych proce-
sów z podziałem na strategiczne, zwią-
zane z obsługą klienta i wspomagające 

pracę Urzędu. Kierownicy wydziałów 
oraz osoby zajmujące samodziel-

ne stanowiska monitorują
na bieżąco aktualność 

d o k u m e n t ó w
jakości. Au-

ditorzy 

wewnę-
t r z n i 

s p r a w -
d z a j ą

aktualność 
w y k o r z y -

s t y w a n y c h
w Urzędzie do-

kumentów Sy-
stemu Zarządzania 

Jakością.

Nasz samorząd po-
djął się zrealizowania 14. zadań.  To 
znacznie więcej niż wymagano. Więk-
szość z nich została już zaliczo-
na. Po spełnieniu ostatnich formal-
ności mamy szanse otrzymać Certyfikat 
uczestnictwa w akcji „Przejrzysta 
Polska” przed końcem roku.

Anna Goszczyńska

Kiedy pod koniec ubiegłego roku „Gazeta Wyborcza” ogłosiła ogólnopolską, trwającą rok akcję 
„Przejrzysta Polska” Urząd Miasta Ciechanów był jedną z pierwszych w kraju samorządowych instytucji, 
które zgłosiły chęć wzięcia w niej udziału. Do akcji przystąpiło 800 samorządów. Zadanie dla wielu okazało 
się zbyt trudne. Z udziału w akcji rezygnowało 30, a 270 organizatorzy odrzucili z powodu niewywiązania 
się z zadań. Nasz Urząd wytrwał do końca. Zbliża się czas rozliczenia z realizacji zadań, które wziął na 
swoje barki w nadziei, że wysiłek przełoży się na poprawę obsługi mieszkańców.



Smirnoff powrócił!

gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów9

Po siedmiu latach nieobecności na 
scenie muzycznej (w takim składzie 
oczywiście) 28 października Smirnoff 
powtórnie stanął w świetle reflektorów. 
Po drugiej stronie oprócz wiernych 
fanów z dawnych lat — nowi, mło-
dzi, zapewne niepamiętający czasów 
muzycznych podbojów tego zespołu, 

a mimo to świetnie znający teksty pio-
senek. Wszyscy razem tworzyli jedną 
brać – niekiedy niedającą się podzielić 
nawet na wykonawców i odbiorców 
muzyki, bowiem fani uparcie dobijali 
się do mikrofonów. Pomoc jednak nie 
była potrzebna! Lata, które upłynęły 

od ostatniego koncertu Smirnoffa dały 
się zauważyć tylko w ich zmienionych 
wizerunkach. Miłość do muzyki, wręcz 
oddanie się jej i zarażająca energia 
— z tego się nie wyrasta! Grzesiek 
Gładki (instrumenty perkusyjne, vocal),
Michał Żukowski (bas, vocal) i Krzy-
siek Antośkiewicz (gitara, vocal) po-

łączyli powtórnie 
swe siły, aby zagrać 
koncert upamięt-
niający tragicznie
zmarłego kolegę
z zespołu — Marka
„Lachę” Laskow-
skiego. To na jego 
cześć koncert nosił 
miano Markowego. 
Wielki powrót nie 
przyćmił pamięci 
o Marku. Koncert 
rozpoczęły dziwne 
przyśpiewki w cha-
rakterystycznym 
dla niego stylu, pre-
zentowane niegdyś 
na łąkach jednego 
z organizatorów. 

Dużo pisano już 
o powrocie tego 

zespołu. Ja dodam tylko tyle — na twa-
rzach skaczącej pod sceną publiczności 
odbijało się szczęście, a gardła dawały 
upust temu szczęściu. Czy jeszcze 
kogoś trzeba przekonywać o potrzebie 
takich powrotów?

Bożena Zagórska

Poznaj swojego radnego

„Dziady” w Krasiniaku
8 listopada, Inicjatywna Grupa 

Teatralna działająca przy I LO wysta-
wiła „Dziady cz. II”. Było to już drugie 
przedstawienie, przygotowane pod kie-
runkiem ks. Krzysztofa Jończyka. Za 
pierwsze pt. „Łóżko” grupa zdobyła II 
miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Sztuk Teatralnych, dotyczącym tematy-
ki HIV/AIDS. 

Premiera „Dziadów cz. II” miała 
miejsce podczas promocji książki 
ciechanowskiego
r e g i o n a l i s t y
Edwarda Lewan-
dowskiego. Po raz 
drugi inscenizacja 
została pokaza-
na po mszy św. 
w kościele św. 
Piotra. Jednak to 
trzecie wystawie-
nie zespół uznał 
za najważniejsze 
i najbardziej uda-
ne. Ucharaktery
zowani aktorzy, 
w strojach poży-
czonych z płockie-
go teatru, wystą-
pili przed swoimi 
nauczycielami, ro-
dzicami i znajo-
mymi. 

Dźwięk skrzy-
piec, zapach ka-
dzidła, efekty świetlne, upiory oraz 
surowy chór nadawał przedstawieniu 
nastrój grozy. Najbardziej „ziemską” 
postacią był Guślarz, który utrzymy-
wał kontakt zarówno z duchami, jak 
i z publicznością. Aktorzy grali na 
emocjach widzów: raz wywoływali 

w nich współczucie dla aniołków 
czy niewinnej dziewicy, raz skłaniali 
do potępienia strasznego widma. Ten 
wysiłek sceniczny został nagrodzo-
ny brawami. — Najważniejszy jest 
dla nas uśmiech i duma rozpierająca 
naszych bliskich..., a jeśli przy okazji 
sprawiamy komuś przyjemność, to jest 
to pełen sukces — powiedziała jedna 
z aktorek Inicjatywnej Grupy Teatral-
nej. Słowa te najlepiej odzwierciedlają 

wartości, którymi kierują się młodzi 
aktorzy z I LO. Następne przedstawie-
nia już wkrótce...    

Małgorzata Rudzińska
                                   red.                   

Inicjatywna Grupa Teatralna przygotowała kolejne przedstawienie

Adam Stępkowski — urodził się 
w 1965 r. w Ciechanowie. Z wykształ-
cenia nauczyciel. Absolwent Wydziału 
Nauk Przyrodniczych Instytutu Kul-
tury Fizycznej na Uniwersytecie Szcze-
cińskim. Pracuje w Szkole Podstawowej 
Nr 4. W wyborach samorządowych 
kandydował z listy SLD, rekomendo-
wany przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego i Stowarzyszenie Pro Euro-
pa. Radny Rady Miasta w kadencji 
1998–2002 i 2002–2006. Jest przewod-
niczącym Komisji Kultury, Oświaty 
i Sportu oraz członkiem Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Wolny czas lubi spędzać 
razem z rodziną, ceni spacery, jogging, 
jazdę na rowerze i pływanie. Z pasją 
oddaje się ulubionej literaturze popu-
larno-naukowej, słuchaniu muzyki 
i grze w szachy. 

Uwaga, zmiany w ustawie 
o utrzymaniu porządku i czystości

Ustawa o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach określa i regulu-
je obowiązki, jakie ciążą w tym zakre-
sie na właścicielach nieruchomości. Na 
jej podstawie udzielane są zezwolenia 
podmiotom świadczącym usługi odbio-
ru nieczystości. 

Wprowadzając zmiany ustawodaw-
ca znowu nakłada na gminy dodatkowe 
obciążenia, między innymi obowiązek 
uchwalenia do 13 stycznia 2006 roku 
Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku. Dokument ma być dosto-
sowany do gminnego planu gospo-
darki odpadami. Ustawa zatwierdza 
także szereg nowości istotnych dla 
trudniących się odbieraniem odpadów 
komunalnych lub opróżnianiem szamb 
i transportem nieczystości ciekłych. 

Mają oni obowiązek, do 15 dnia po 
upływie każdego miesiąca, sporządzić 
i przekazać wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta wykaz właścicieli 
nieruchomości, z którymi w poprzed-
nim miesiącu zawarli umowy na 
odbieranie nieczystości. Obowiązani 
są również przekazać wykaz wła-
ścicieli nieruchomości, z którymi 
w poprzednim miesiącu umowy uległy 
rozwiązaniu lub wygasły.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zmian oraz terminy ich wejścia 
w życie można znaleźć w ustawie 
z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 175, 
poz. 1458).

red.

Pieska normalność
Pani Danuta Nawotka mieszka na 

ul. Warszawskiej. Jest właścicielką 
dwóch ślicznych jamniczek: Topsi 
i Soni. Zawsze sprząta po swoich pupil-

kach. — Wstyd mi za ludzi, którzy nie 
dbają o porządek. Kiedy idę na spacer 
z moimi jamniczkami mam ze sobą 
torebki na odchody. Nie chcę, żeby 
ktoś pomyślał, że nieczystości na traw-
nikach i alejkach są po moich psach 
— mówi p. Danuta. 

Mieszkanka ul. 17. Stycznia, pani 
Anna Ankiewicz ma jamnikopodobną 
suczkę Dudę. Wzięła ją ze schroniska 
w Pawłowie w listopadzie ubiegłego 
roku. — Zawsze sprzątam po swoim 
psie, brałam z domu foliowe torebki. 
Czasem zdarzały się uśmieszki i zło-
śliwe komentarze ludzi — opowiada. 
Obie panie z zadowoleniem powitały 
zamontowane na skwerkach dystry-
butory z torebkami na odchody. Są 
dla nich znakiem postępu cywiliza-
cyjnego.

To dwa przykłady odpowiedzial-
nych zachowań. A gdyby tak wszyscy 
właściciele czworonogów zaprzy-
jaźnili się z dystrybutorami torebek 
i przyzwyczaili do obecności koszy na 
śmieci… To zbyt trudne?

A.G.

Wspomnienia przywoływały zdjęcia zespołu i przyjaciół, plakaty 
oraz rysunki

D. Nawotka ze swoimi pupilami

Na tropie zaśmiecających las
Pięciu pracowni-

ków MOSiR-u sprzą-
tało teren wokół zbior-
nika wodnego na Kru-
binie. Wywieziono 
stamtąd trzy przycze-
py śmieci. Nie nale-
ży mieć większych 
złudzeń, że dzikie 
wysypiska znów się 
nie pojawią w lesie 
i okolicznych zaro-
ślach po najbliższym 
weekendzie. Jak twier-
dzą mieszkańcy pobli-
skich posesji, do lasu 
wciąż są podrzucane 
śmieci z sąsiedniej 
Gminy Sońsk. 

red. Teren rekreacyjny wokół zbiornika na Krubinie jest stale zaśmie-
cany
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Miejmy oko 
na wandala 

Wandale są „pionierami” w wymy-
ślaniu sposobów na tzw. zabijanie czasu. 
Okupowanie sklepów całodobowych 
z alkoholem, wybijanie szyb, mocowa-
nie się z koszami na śmieci czy znaka-
mi drogowymi — to rzeczy banalne. 
Skakanie po samochodach zaparko-
wanych na osiedlowych parkingach, 
sikanie gdzie popadnie, prześciganie 
się w wyzwiskach i biciu słabszego 
— to dopiero jest „bohaterstwo”. 
Koniec każdego weekendu jest udręką 
dla służb dbających o bezpieczeństwo 
i czystość miasta. 

Ostatnio ewidentne akty dewastacji 
zauważono na cmentarzu komunal-
nym. W nowej części, przeznaczonej 
na parking, chuligani zaczęli niszczyć 
i obruszać betonowe płyty eko, umac-
niające usypaną skarpę. Podpalili też 
podstawione przez PUK dwa duże 
kontenery na odpady. Plastikowe klapy 
spłonęły doszczętnie. Zakup nowych 
kosztował około 1 700 zł.

Jeszcze niedawno w parku Kono-
pnickiej rosła mała, śliczna brzózka. 
Został po niej dołek. Ktoś wykopał ją 
w nocy i przywłaszczył sobie. Podobne 
zajście miało miejsce na jednym 
z podwórek przy ulicy Narutowicza. 
W pobliżu sklepu „Jedynak” pra-
cownicy PUK, na zlecenie Wydziału 
Inżynierii Miejskiej, posadzili 10 krze-
wiastych dereni. Tej samej nocy 
7 z nich przepadło bez wieści. 

Wandalem teoretycznie może zostać 
każdy. Nie trzeba od razu demontować 
aluminiowych wieszaków i półek 
w pociągach. Można spokojnie zacząć 
od wykopania biednego krzaczka albo 
poszczucia go psem. Tylko czy za 8, 
góra 10 zł opłaca się stracić swoje 
dobre imię, a potem udawać, że nic się 
nie stało?

    Katarzyna Dąbrowska

Widzisz wandala w akcji, dzwoń 
do Straży Miejskiej — tel. 672 98 91

60-lecie Miejskiego Przedszkola Nr 1
Miejskie Przedszkole 

Nr 1 obchodziło 60-lecie 
istnienia. Przedszkole zo-
stało założone w 1945 roku
i jest najstarszą tego typu 
instytucją w mieście. 
18 listopada w siedzibie
placówki przy ul. Nad-
fosnej 12 odbyły się uro-
czystości jubileuszowe. 

Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele
władz miasta i Związku 
Nauczycielstwa Polskie-
go, dyrektorzy i nauczy-
ciele zaprzyjaźnionych 
przedszkoli i szkół, eme-
rytowani pracownicy,
sponsorzy oraz rodzice.
Przedszkolaki zaprezentowały się 
w inscenizacji bajki „Kopciuszek”, 
przygotowanej pod opieką Barbary 
Krupińskiej. Występ artystyczny wzbo-
gaciły tańce i piosenki. Wraz podzię-
kowaniami za wzorową pracę pre-
zydent Waldemar Wardziński przeka-
zał pracownikom przedszkola aparat
cyfrowy z ładowarką i dodatkową
kartą pamięci. Dzieci dostały też gry
od Zespołu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli. Na urodzinach nie zabrakło 

piętrowego tortu oraz poczęstunku. 
W związku z jubileuszem wydany 
został Biuletyn Informacyjny, który 
zawiera rys historyczny placówki, jego 
najważniejsze przedsięwzięcia, losy 
absolwentów, a także bieżącą ofertę 
przedszkola. W jednej z sal wysta-
wiono wszystkie przedszkolne kroniki 
i zdjęcia, w drugiej urządzona została 
galeria zawierająca bogatą ekspozycję 
dziecięcych prac.

Renata Kowalik

„Święto drzewa” w  SP Nr 3
Członkowie Szkolnego Koła LOP 

przy SP Nr 3 pod kierunkiem Krystyny 
Mossakowskiej zorganizowali obchody 
„Święta Drzewa”. Z tej okazji 10 paź-
dziernika uczniowie klas IV-VI udeko-
rowali drzewa rosnące wokół szkoły. 
Kolorowe „ubrania” wzbudzały duże 
zainteresowanie przechodniów i spo-
łeczności uczniowskiej. Następnego 
dnia dzieci posadziły nowe drzewka, 
nad którymi będą sprawować opiekę. 
Nowe nasadzenia były możliwe dzięki 
wsparciu Nadleśnictwa Ciechanów, 
które nieodpłatnie przekazało 16 
sadzonek ze swojej szkółki. 

Młodzież pamięta o papieżu Polaku 
W V Dniu Papieskim 16 październi-

ka w pałacu biskupim w Płocku miało 
miejsce wręczenie nagród w konkursie 
„Pontyfikat Jana Pawła II w moim 
życiu”, którego organizatorem była 
Akcja Katolicka Diecezji Płockiej. 
Honorowy patronat nad konkursem 
objął biskup płocki Stanisław Wielgus. 
Zadanie konkursowe polegało na na-
pisaniu swoich refleksji na temat nauki 
i postawy Ojca Świętego. W kon-
kursie wzięła udział młodzież z Gim-
nazjum Nr 3. Uczennica tej szkoły 
Magdalena Wyszkowska zajęła trzecie 
miejsce.

Wybory do samorządu 
w Gimnazjum Nr 4

W Gimnazjum Nr 4 przeprowa-
dzone zostały wybory do Samorządu 
Uczniowskiego. Kandydaci na prze-
wodniczącego SU przygotowali własne 
plakaty wyborcze i przedstawili swój 
program. W wyniku głosowania zwy-
ciężyła Magdalena Obidzińska, drugie 
miejsce zajęła Emilia Głuśniewska. 

Harcerze zadbali o groby
Harcerze z Gimnazjum Nr 3 przed 

Dniem Wszystkich Świętych odwiedzi-
li i uporządkowali zaniedbane groby na 
cmentarzu komunalnym. Zapalili zni-
cze na grobach nieznanego żołnierza 
oraz harcerek, które zginęły w tragicz-
nym pożarze. Jak co roku odwiedzili też 
groby przodków Marii Konopnickiej, 
patronki szkoły. 11 listopada druhny 
i druhowie włączyli się do uroczystych 
obchodów Święta Niepodległości. 
Wraz z delegacją klasy sztandarowej 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa 
Piłsudskiego i wzięli udział we mszy 
św. w kościele farnym.

Stypendium dla Eweliny 
Ewelina Kosmowska, uczennica 

I LO została stypendystką progra-
mu „Agrafka” w roku szkolnym 
2005/2006. Stypendium ufundowała 
Akademia Rozwoju Filantropii oraz 
Akademickie Towarzystwo Naukowe 
i WSH w Pułtusku. W latach 2002–2003 
Ewelina była uczennicą Gimnazjum 
Nr 3. Co roku jej średnie z ocen były 
powyżej 5,0. Brała udział w wielu kon-
kursach przedmiotowych. Była m.in.
finalistką Ogólnopolskiego Konkur-
su z Wiedzy Obywatelskiej i Eko-
nomicznej oraz laureatką Konkursu 
Historycznego. red.

Z życia szkół 

Przedszkolaki w inscenizacji „Kopciuszka”

Kombatanci w SP Nr 4
Co roku pod koniec września cie-

chanowską „Czwórkę” odwiedzają 
kombatanci 21. Warszawskiego Pułku 
Piechoty „Dzieci Warszawy”. Szkoła 
obchodzi wtedy Dzień Patrona. W tym 
roku goście przybyli z wizytą 28 wrze-
śnia. Kombatantom towarzyszyli także 
żołnierze z 3. batalionu zabezpieczenia 
Dowództwa Wojsk Lądowych oraz 
delegacje uczniów z dwóch warszaw-
skich szkół noszących imię 21. WPP 
„Dzieci Warszawy”.

W asyście pocztów sztandarowych, 
gości oraz przedstawicieli SP Nr 4 
złożono wieńce pod tablicą pamiąt-
kową ufundowaną przed wielu laty 
przez kombatantów. Akademia pod 
hasłem „Żołnierzom polskim poświę-
camy…” przygotowana została przez 
uczniów pod kierunkiem Wiesławy 
Stadlewskiej, Joanny Cywińskiej 
i Bartłomieja Łyzińskiego. Po aka-
demii głos zabrał major w stanie 
spoczynku Jerzy Michalski, który 

przybliżył uczestnikom spotkania tra-
giczne wojenne dni. Jego słowa stały 
się dla dzieci niezapomnianą lekcją 
historii. Nauczycielka języka polskie-
go Joanna Cywińska otrzymała z rąk 
majora odznakę za zasługi dla Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych.

Po zakończeniu obchodów w szkole 
kombatanci wraz z przedstawicielami 
„Czwórki” udali się na ciechanow-
skie cmentarze, na których spoczy-
wają ich koledzy z 21. WPP „Dzieci 
Warszawy”. Złożyli także kwiaty pod 
tablicą pamiątkową znajdującą się na 
budynku Poczty Głównej — kilku 
żołnierzy z 21. pułku zginęło w jej 
obronie. Mimo, że spotkanie gości 
z uczniami miało charakter uroczysty, 
to panowała na nim miła, rodzinna 
atmosfera. Nic więc zresztą dziwnego, 
przecież kombatanci przyjeżdżają tu 
już od 25 lat!

red.

Gimnazjada 2005
Tradycją Gimnazjum Nr 4 stało 

się uroczyste przyjmowanie w poczet 
żakowskiej społeczności nowych ucz-
niów. Tak było również w tym roku 
szkolnym. 

28 października na sztandar szkoły 
ślubowało kolejne pokolenie pierw-
szoklasistów. Po ceremonii nastąpiła 
część nieoficjalna. Każda z klas 
(w tym roku jest ich siedem) w żarto-
bliwy sposób zaprezentowała się zebra-
nym. A było na co popatrzeć: Od Romea 
i Julii na hulajnogach, poprzez tryska-
jące humorem i dowcipem 
piosenki, aż po „Randkę 
w ciemno” w krzywym 
zwierciadle. Adrenalina 
wzrosła, gdy pierwszaki 
zmierzyły się w przygoto-
wanych przez Samorząd 
Uczniowski konkurencjach, 
m.in. w prezentacjach mody
gimnazjalnej, fryzur i maki-
jażu, w układaniu haseł 
reklamujących i promują-
cych szkołę. Całość dopeł-
nił łyk soku z cytryny i pa-
miątkowy dyplom, wręczony
przez dyrektora Janusza 
Kowalskiego oraz wicedy-

rektor Marzenę Mossakowską-Burbę. 
Na koniec — dyskoteka. 

Gimnazjada na trwałe wpisała się 
w kalendarz szkolnych uroczystości. 
Od początku istnienia szkoły, aż po 
dzień dzisiejszy i pewnie przez kolejne 
lata będzie dniem ważnym i uroczy-
stym, otwierającym nowy rozdział 
w życiu każdego ucznia.

                           Joanna Holm
                   Małgorzata Włodarska
                        Maciej Kamiński  

Ślubowanie klas pierwszych
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Dariusz Wicher 
i batalie plastelinowych wojsk

Wzory umundurowania czerpie 
z literatury fachowej. Ma własną 
bogatą bibliotekę. Jest w niej sporo 
książek o tematyce militarnej. Stale 
szuka inspiracji. Znajomi pomagają mu 
w wyszukiwaniu informacji, prowadzi 
polemiki ze specjalistami. Wystąpił 
nawet w programie „MdM”, podczas 
którego dyskutował z konsultantem 
do spraw militariów w filmie „Ogniem 
i mieczem” Tomaszem Biernawskim, 
na temat swoich wątpliwości doty-
czących wyposażenia w broń wojsk 
z tamtej epoki. Są dni, kiedy oddaje się 
swojej pasji bez reszty. Bywają też całe 
tygodnie, podczas których nie robi nic. 
Jak sam mówi, dużo zależy od sytuacji 
życiowej. Kiedy codzienne problemy 
przygniotą zbyt mocno, trudno się 
skupić na pracy. Jeśli już złapie wiatr, 
a raczej „wicher”, stół kuchenny staje 
się warsztatem, na którym pan Darek 
rozkłada swoje akcesoria: igły, nożycz-
ki chirurgiczne, skalpel i plastelinę. 
Tam jego żołnierzyki ożywają. Każdy 
ma inną twarz i właściwą sobie kolo-
rystykę. Każdy jest wyjątkowy, dlatego 
twórca do tej pory nie zdecydował się 
na wykonanie modeli do odlewów 
i produkcję seryjną. Próbował różnych 

metod utrwalania. Nie powiodły się. 
Modelina okazała się niezbyt plastycz-
na i traciła kolory podczas obróbki 
termicznej. Żaden materiał nie sprostał 
możliwościom jakie daje plastelina. 
Do wydobycia detali umundurowania, 

odpowiednich rysów twarzy i barw 
najodpowiedniejsza okazała się plaste-
lina firmy Marstar. Figurki ludzi, koni, 
modele żołnierskiego wyposażenia 
i sprzętu są jedynie nieznacznie wzmoc-
nione cienkimi drucikami — swoistym 
szkieletem, który utrzymuje całość. 

Wytrzymują tem-
peraturę do 25° C. 
Prace pana Darka 
doskonale nadają 
się na pamiątki 
i drobne upo-
minki. Niektóre 
z figurek zacho-
wanych w domu 
mają ponad 8 lat 
i wyglądają jak 
zrobione przed 
chwilą. 

O g r o m n y m 
oparciem dla 
twórcy maleńkich 
żołnierzyków jest 
żona. Panią Jolę 
cieszy pasja 
mę-ża. Jej zrozu-
mienie i wparcie 
jest bardzo dopin-

gu-jące. Podobnie jak pierwsze kroki 
w lepieniu z plasteliny, jakie stawiają 
córki pana Darka: Sandra i Wanessa.

Anna Goszczyńska

D. Wicher opowiada o swojej pasji

XII Kongres Brydża Sportowego
W dniach 22–23 października 

w Ciechanowie odbył się XII Kongres 
Brydża Sportowego pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta, który 
ufundował i wręczył zwycięzcom 
puchary. Impreza zaliczana do najważ-
niejszych w kraju zgromadziła prawie 
200. zawodników z Polski oraz gości 
z Białorusi. 

Nieoczekiwanymi triumfatorami
Kongresu została ostrołęcka para Woj-
ciech Bartczak i Tomasz Janczak. 
Obecni byli m.in. aktualni Akademiccy 
Mistrzowie Świata (G. Narkiewicz, 
K. Buras), Mistrz Świata i Europy 
Apolinary Kowalski, Mistrzowie Euro-
py i Wicemistrzowie Świata Junio-

rów (K. Araszkiewicz, J. Kalita) oraz 
wielu znanych polskich brydżystów. 
Barwy naszego okręgu reprezento-
wało około 30. zawodników, z któ-
rych najlepiej wypadli Adam 
Karczmarz i Wojciech Palmowski. 
Na imprezie obecny był również Pre-
zes Mazowieckiego Związku Brydża 
Sportowego oraz członek Zarządu 
Polskiego Związku Brydża Sportowego 
prof. Włodzimierz Buze, który będąc 
pod wrażeniem dobrze przygotowanej 
imprezy zaproponował władzom CZBS 
zorganizowanie w przyszłym roku 
jednego z turniejów z cyklu Prokom 
Software Grand Prix Polski.

red.
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Razem przez życie

Państwo Anna i Ka-
zimierz Pepłońscy zwią-
zali się ze sobą 29 wrześ-
nia 1955 roku. Pani Anna 
urodziła się w miejscowo-
ści Łętowa. Zajmowała się 
prowadzeniem gospodars-
twa domowego. Pan Kazi-
mierz pochodzi z Szydłowa. 
Przez 31 lat pełnił służbę 
zawodową w Jednostce 
Wojskowej, później praco-
wał w Urzędzie Wojewódz-
kim oraz w Firmie Ochro-
niarskiej „Eskort”, w której 
jest aktywny do dziś. Para 
ma troje dzieci i pięcioro 
wnucząt.

Plastelinowe wojska podczas listopadowej wystawy w Galerii „C”

15 października i 12 listopada 50-lecie ślubu w Urzędzie Stanu 
Cywilnego obchodziły trzy pary mieszkające w Ciechanowie.

Państwo Barbara i Kazimierz 
Duszczykowie pobrali się 15 paździer-
nika 1955 roku. Pani Barbara przyszła 
na świat w miejscowości Stare Baraki. 
33 lata przepracowała w aptekach. Pan 
Kazimierz urodził się w Gostyninie. 
Był nauczycielem w Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 1, następnie dyrek-
torem Zespołu Szkół Medycznych 
oraz prezesem zarządu Okręgowego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
Obecnie jest instruktorem pływania 
na krytej pływalni „U-Ciecha”. Para 
wychowała dwoje dzieci i doczekała 
się dwojga wnucząt. 

Państwo Marianna i Witold 
Stryjewscy zawarli związek 28 sierp-
nia 1955 r. Pani Marianna urodziła się 
w Łyskowie. Pracowała w Urzędzie 
Gminy w Ojrzeniu, następnie w cie-
chanowskim ZREMB-ie i WZGS-ie. 
Pan Witold pochodzi ze Stryjewa 
Wielkiego. Był nauczycielem w szkole 
podstawowej w Wilamowie, a później 
dyrektorem szkół podstawowych m.in. 
w Liberadzu i Zeńboku. Para została 
obdarzona trojgiem dzieci i siedmior-
giem wnucząt.

Anna i Kazimierz Pepłońscy

Barbara i Kazimierz Duszczykowie

Marianna i Witold Stryjewscy

Prezydent Waldemar Wardziński oraz jego zastępca Ewa Gładysz wrę-
czyli jubilatom medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, listy gratulacyjne 
i pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości 
uatrakcyjniły lampki szampana, kwiaty i życzenia na kolejne wspólne lata.           

                   K.D.

Chętnie bawił się plasteliną jako dziecko. Teraz, jako doro-
sły człowiek, z pasją lepi plastelinowe wojska z różnych epok. 
Najbardziej przypadł mu do gustu okres XVII-wiecznej Polski 
i Księstwa Warszawskiego. W tym czasie umundurowanie wojska pol-
skiego było niezwykle barwne. Jako historyk z zamiłowania, wyczaro-
wuje z plasteliny całe armie, a także obrazy bitew wraz z ustawieniem 
żołnierzy w szyku bojowym. Do tej pory ulepił około 30. tysięcy figu-
rek w skali 1:32 (6–7 cm wysokości).

Warsaw Cup
W dniach 19–20 listopada na obiek-

tach AWF Warszawa, odbył się VIII 
Międzynarodowy Turniej WARSAW 
CUP w olimpijskiej wersji Taekwondo 
WTF. W turnieju wystartowało ponad 
700 zawodników i zawodniczek 
z 62 klubów Polski, Rosji, Białorusi, 
Ukrainy, Estonii, Łotwy i Litwy. 
Zawodnicy TKKF Promyk Ciechanów 
w klasyfikacji drużynowej wywalczyli  
IV miejsce. Na sukces ten złożyły 
się medale zdobyte przez Aleksandrę 
Obrebską — złoty w poomse (układy 
11 lat), Wiktora Komorowskiego 

— srebrny w ap nopi chagi (10 lat), 
Adriana Pantlinowskiego — srebr-
ny poomse i brązowy ap nopi chagi 
(11 lat), Adama Bieranowskiego 
— brązowy dolyo chagi (13 lat), 
Daniela Trojanowskiego — brązowy 
poomse (13 lat). Dzieci rywalizowały 
w układach i konkurencjach sprawno-
ściowych, natomiast juniorzy i senio-
rzy tylko w walkach. W tej konkurencji 
dwa brązowe medale wywalczyli: Anna 
Pepłowska w kat. wag. 55 kg i Michał 
Kołakowski w kat. wag. 45 kg. 

red.



 

Cytat miesiąca

Podczas XXXIV sesji Rady Miasta dyskutowano o wykonaniu inwestycji 
w I półroczu 2005 roku. Radny Zenon Stańczak: — Wszyscy wysuwamy 
projekty inwestycji, zamierzenia inwestycyjne, a nie tylko państwo prezydenci. 
Z moich doświadczeń kilkuletnich wynika, że na komisjach, kiedy rozważany jest 
projekt budżetu, to trzepiemy tę kołderkę aż się kurz unosi, tę kołderkę budże-
tową naturalnie.

Promocja książki o I LO

Jesienne dumanie
Wśród liści kasztanowca, świateł 

zniczy i w nastrojowym półmro-
ku 30 października w pubie Gawra 
zabrzmiały dźwięki bluesa. Blue 
Sounds – zespół, który ciechanowianie 
dobrze już znają, po raz kolejny nie 
zawiódł. Akustyczny blues, w którym 
się specjalizuje świetnie nadawał się 
na ten dzień. Instrumenty perkusyjne 

Tomka Karkoszki i delikatna gitara Oli 
Siemieniuk bardzo przyjemnie harmoni-
zują z ciepłym, tak bardzo „nie – białym” 
głosem Asi Karkoszki. Po raz kolejny 
ta wykwintna mieszanka muzyczna 
zachwyciła publiczność. Zwłaszcza, 
kiedy Ola brała do ręki swoją gitarę 
„dobro”… Niesamowite efekty umie 
dzięki niej osiągać ta młoda gitarzystka! 

Po zadumie i doznaniach 
metafizycznych przyszedł 
potem czas na nieco inne 
uczucia. Dostarczył ich 
Easy Rider, z liderem 
Andrzejem Wodzińskim na 
czele. Przy muzyce tego 
zespołu publiczność mogła 
dać upust radośniejszym 
emocjom. To był napraw-
dę sympatyczny i bardzo 
potrzebny koncert. Z pew-
nością nikt z wypełnionej 
po brzegi sali nie żałował, 
że właśnie w taki sposób 
spędził ten jesienny wie-
czór. 

Bożena Zagórska

Migające niebieskie π
Wtorek to, zdawałoby się, dziwny 

i mało odpowiedni dzień na koncert. 
A jednak 15 listopada Kawiarnia 
Artystyczna wypełniona była po 
brzegi fanami dobrej muzyki. Był to 
wieczór mocnych wrażeń za sprawą 
Wojtka Pilichowskiego i jego nietuzin-

kowej gry na gitarze basowej. Mimo, 
iż repertuar koncertu był niejako 
„ułożony pod bas” reszta zespołu 
nie odstawała od bohatera wieczoru. 
Kandydatów do tego tytułu było 
dwóch! Świetnego artystę, wirtuoza 
gitary i zabawiającego publiczność 
lidera próbował wygryźć z tego 
miana jego własny gryf! Świecąc 
podstępnie na niebiesko, a w jednym 
miejscu nawet układając lampeczki 
w kształt litery π

skutecznie odciągał uwagę od 
osoby swego właściciela. Poddawał 
się co prawda wszelkim mistrzow-
skim zabiegom Wojtka, ale wciąż 
walczył. Na szczęście instrumenty 
perkusyjne Agnieszki Trzeszczak 
umiały przytłumić zapędy kolegi. 
One też mogłyby zmierzyć się w 
tym pojedynku. Oryginalnością 
brzmienia i techniką uderzeń 
pałeczki robiły prawdziwą furorę 
wśród publiczności. Do tego zgodna 
współpraca piano Wojtka Olszaka, 
instrumentów klawiszowych Kamila 
Barańskiego i gitary Zbyszka Fila. 
Dzięki harmonii między artystami 
a instrumentami byliśmy świadkami 
interesującego koncertu.

Bożena Zagórska

zydent Waldemar Wardziński (ab-
solwent I LO), on też wprowadził 
uczestników promocji w treść 
książki. Swoją obecnością promo-
cję książki zaszczycili nauczyciele, 
absolwenci oraz przyjaciele szkoły. 
Byli to m.in.: posłowie na Sejm 
RP — Aleksander Sopliński oraz 
Mirosław Koźlakiewicz, przedstawi-
ciele władz samorządowych, uznane 
autorytety naukowe — prof. Bibiana 
Mossakowska oraz prof. Teresa Kost-
kiewiczowa. W części artystycznej 
na deskach sali sportowej zagrała 
Inicjatywna Grupa Teatralna wysta-
wiając „Dziady cz. II”, wyreżysero-
wane przez ks. Krzysztofa Jończyka. 
Czas gościom umilał również występ 
zespołu muzycznego Krach Band 
pod opieką Roberta Widackiego. 
Uroczystość najlepiej podsumował 
prowadzący spotkanie Andrzej Pio-
trowski, cytując fragment fraszki 
autorstwa jednego z uczniów I LO: 
„ach, Krasiniak, to był czad!”

Małgorzata Rudzińska

Po raz pierwszy ciechanowskie 
uroczystości Święta Niepodległości 
odbyły się późnym popołudniem. 
Podniosłą atmosferę potęgowały 
światła pochodni. W kościele farnym 
ks. dziekan Zbigniew Adamkowski 
odprawił mszę świętą za Ojczyznę. 

Po mszy wystąpił światowej sławy 
skrzypek Konstanty Andrzej Kulka. 
Muzyk pochodzi z Gdańska. Naukę 
gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 
8 lat u Stefana Hermana i konty-
nuował ją w Państwowym Liceum 
Muzycznym i Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Gdańsku. Jako 
siedemnastolatek otrzymał wyróżnie-
nie na Międzynarodowym Konkursie 
Skrzypcowym im. Niccolo Paganiniego 

w Genui. Drogę do sławy otworzył mu 
w 1964 r. Międzynarodowy Konkurs 
Radiowy ARD w Monachium, podczas 
którego zdobył I nagrodę. Od tego 
momentu rozpoczęła się jego światowa 
kariera. Koncertował na obu półkulach 
(we wszystkich krajach Europy, Stanach 

Zjednoczonych, Ameryce Południowej, 
Japonii i Australii). W Ciechanowie 
wystąpił z towarzyszeniem Andrzeja 
Gębskiego (drugie skrzypce) i Andrzeja 
Wróbla (wiolonczela). Tercet wykonał 
utwory z repertuaru XIX-wieczne-
go polskiego kompozytora Karola 
Lipińskiego. Koncert poprowadził aktor 
Jerzy Woźniak, który recytował wiersze 
Jana Lechonia i Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego.                              K.D.

Święto Niepodległości

Rej był wnikliwym obserwatorem 
szlacheckiej codzienności, której 
przejawy traktował z wyrozumiałością 
humorysty, niekiedy obdarzał je także 
krytycznym spojrzeniem satyryka. 
26 października gościem Ciecha-
nowskich Spotkań Muzealnych był 
prof. Adam Karpiński — historyk 
literatury, pracownik Instytutu Ba-
dań Literackich PAN oraz Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej wygłosił on
wykład „Klucze do Reja — o pisa-
rzu z Nagłowic w epoce renesansu”. 
Rozważania nad niełatwą twórczością 
poety i moralisty zilustrowały odczyta-
ne fragmenty jego tekstów. 

23 listopada kolejny wykład o Reju
wygłosił religioznawca, wykładowca
Chrześcijańskiej Akademii Teologicz-
nej, prof. Janusz Maciuszko. Tym ra-
zem Reja poznaliśmy jako kazno-
dzieję, interpretatora Biblii, literac-
kiego lidera polskiej reformacji,
opozycjonistę i moralizatora w jednej 
osobie. 

Obydwa spotkania wzbogacił kon-
cert zespołu Canor Anticus z War-
szawy. Muzycy pod kierunkiem Mar-

cina Zalewskiego wykonali starodaw-
ne utwory oraz pieśni do słów Mikołaja 
Reja i Jana Kochanowskiego. 

K.D.

5 listopada w murach I LO odbyła 
się promocja kolejnej książki Ed-
warda Lewandowskiego „Liceum 
Ogólnokształcące im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Ciechanowie”. I LO jest 
trwale wpisane w historię miasta, 
posiada ponad osiemdzieścięciolet-
nią tradycję. Któż wyobraża sobie 
Ciechanów bez ludzi związanych z tą 
szkołą? Na to właśnie pytanie spróbo-
wał odpowiedzieć autor publikacji. 

Wstęp do monografii napisał pre-

W. Pilichowski zachwycił słuchaczy
Fot. A. Arumiński

Zaduszki bluesowe uświetnił zespół Blue Sounds
Fot. A Arumiński

Dyrektor M. Zmysłowska gratuluje autoro-
wi książki E. Lewandowskiemu

Krótka rozprawa…
W tym roku minęła 500. rocznica urodzin Mikołaja Reja. 

Organizowane z tej okazji w całej Polsce konferencje naukowe mają 
przypomnieć jego postać nie tylko jako „Ojca literatury polskiej”, ale 
również jako pisarza aktualnego i wciąż atrakcyjnego. 

K.A. Kulka wystąpił w ciechanowskiej Farze

Prof. J. Maciuszko interesująco mówił o Reju


