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W numerze:

– Plany inwestycyjne samorządu  
   miejskiego 
– 36. sesja Rady Miasta
– Na co wydały pieniądze Zarządy     
   Osiedli w 2005 roku
– Miejski Zespól Szkół Nr 2 zdobył  
   środki z UE
– Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ  
   w nowej siedzibie
– Ferie w mieście
– Segregacja odpadów staje się  
   normalnością
– Sonda na temat reklam   
   na autobusach ZKM 
– 55-lecie Towarzystwa Wiedzy  
   Powszechnej
– Nie jesteśmy bezradni wobec  
   przemocy w rodzinie
– Jak uniknąć zaczadzenia i pożaru
– Z cyklu: Ciekawi ludzie, ciekawe  
   miejsca – Stanisław Antośkiewicz
– Relacja z Turnieju Piłki Ręcznej  
   Reprezentacji Narodowych  
   Mężczyzn „Masovia Cup”
 

Budżet na 2006 r. uchwalony. Am-
bitny, proinwestycyjny, spójny, najlep-
szy od wielu lat, wspierający kulturę 
i naukę, najwyższy w historii Ciecha-
nowa – takie pochwały pod jego ad-
resem można było usłyszeć 29 grud-
nia na 36. sesji Rady Miasta. Uchwa-
łę poparło 14 radnych, wstrzymało się 
5 radnych SLD oraz 1 z PSL. Prezy-
dent wysoko postawił poprzeczkę sobie 
i miejskim urzędnikom – na inwestycje 
w przyszłorocznym budżecie przezna-
czono 22 mln zł, aż 1/4 wszystkich wy-
datków! Oznacza to lepsze zaspokaja-
nie rosnących potrzeb mieszkańców 
miasta, ogromny skok, jeżeli chodzi 
o budowę ulic, dróg i infrastruktury, 
która jest z tym związana. Po wielu la-
tach mieszkańcy będących w tragicz-
nym stanie: Witosa, Rzeczkowskiej, 
Starowiejskiej, Zagumiennej, Willo-
wej, Ukośnej oraz Krasickiego, Akacjo-
wej, Brzozowej, Pułaskiego i 24 ulic na 
osiedlu Zachód doczekają się ich budo-
wy.                                                 E.B.

 Czytaj na str. 3

Nowiutki sprzęt 
w hali sportowej
Dobiegają końca prace wykoń-

czeniowe nowej hali sportowej przy 
ul. 17. Stycznia. W budynku, oprócz 
areny sportowej o powierzchni ok. 
1400 m2 i widowni na 540 miejsc 
znajduje się także sala do aerobiku, 
sala konferencyjna, stołówka, kawiar-
nia, gabinet lekarski i inne pomiesz-
czenia obsługi. Przygotowanie wnętrz 
do potrzeb przyszłych imprez spor-
towych wymagało zakupienia sprzę-
tu sportowego, elektronicznego, me-
bli i urządzeń do utrzymywania czysto-
ści. Ile zapłacimy za to wyposażenie, 
w jaki sposób obiekt będzie użytkowa-
ny, co zostało do zrobienia w tym roku? 
Piszemy o tym na str. 5.

A.G.

Ponad 160. wolontariuszy z Ciechanowa kwestowało na ulicach miasta na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 stycznia, podczas XIV Finału, 
pieniądze zbierano na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do ratowania 
życia dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. W naszym mieście zbiór-
ki, licytacje i koncerty przyniosły więcej niż rok temu – ponad 54 tys. zł.

K.D.
Więcej str. 12 

Z batutą 
i humorem  

14 stycznia w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Sztuki wystąpiła 
Sinfonietta Bydgoska pod kierunkiem 
Macieja Niesiołowskiego oraz soliści 
Gliwickiego Teatru Muzycznego: Anita 
Maszczyk i Michał Musioł. Dla miło-
śników muzyki operowej i operetkowej 
była to prawdziwa uczta dla duszy.

K.D.
Szerzej na str. 12 

Nowy rok w nowych mieszkaniach
Pierwsi lokatorzy 32-rodzinnego budynku socjalnego przy ul. Komunalnej 

święta Bożego Narodzenia spędzili w nowych mieszkaniach. Wydział Mieszka-
niowy Urzędu Miasta  przedłożył propozycję dobrowolnej przeprowadzki osobom 
z zasądzonymi wyrokami eksmisji z mieszkań komunalnych oraz będących wła-
snością spółdzielni mieszkaniowych „Zamek” i „Mazowsze”. W pierwszej kolej-
ności na Komunalną przenoszone są osoby zajmujące lokale najdroższe w utrzy-

maniu, czyli takie, które 
przynoszą największe za-
dłużenie. Ofertę przenie-
sienia przyjęło 21 rodzin, 
a umowy najmu lokali 
podpisało już 18. Zasie-
dlany budynek kosztował 
miasto około 1,9 mln zł.

Nowy, 70-rodzinny 
blok Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego 
16 stycznia został zgło-
szony do odbioru. Prace 
budowlane nabrały tempa 
po pozyskaniu przez TBS 

kredytu na preferencyjnych warunkach w wysokości 3,9 mln zł. Już na początku lu-
tego osoby, które będą chciały wykańczać swoje mieszkania otrzymają klucze. Pla-
nowany termin oddania budynku to koniec lutego. Całość inwestycji będzie kosz-
towała około 5,6 mln zł, cena 1m2 ukształtowała się, dzięki udanym przetargom, na 
korzystnym poziomie 1500 zł.

A.G.

Maciej Niesiołowski i Anita Maszczyk za-
chwycili ciechanowską publiczność

Orkiestra zagrała po raz 14.

„Masovia Cup”. Liczymy na kolejne wyso-
kiej rangi imprezy sportowe

Budynek socjalny jeszcze podczas prac wykończeniowych.

Aż 1/4 budżetu na inwestycje

Prace na ul. Starowiejskiej trwały jeszcze w grudniu



PWSZ podpisała umowę z P.B.U. Vectra 
22 grudnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podpisała umowę na roz-

budowę bazy dydaktycznej z płockim Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym 
Vectra. Projekt współfinansowany jest m.in. ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Inwestycja kosztować będzie ponad 19 mln zł. Nowy gmach 
w Ciechanowie powstanie na terenie zburzonych warsztatów szkolnych przy uli-
cy Narutowicza 9. Zbudowany od podstaw budynek będzie zawierał pomieszcze-
nia rektoratu, administracji uczelni oraz Instytutu Inżynierii z salami wykładowy-
mi, seminaryjnymi i laboratoriami. W Mławie rozbudowany zostanie istniejący bu-
dynek dydaktyczny i poprawiona infrastruktura zewnętrzna. 

Promocja kolejnej książki K. Bobińskiego
Kazimierz Bobiński jest znany jako autor wystawy „Dawne rzemiosło wsi ma-

zowieckiej w miniaturze”, która od kilku lat jest atrakcją wśród ekspozycji stałych 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Dał się poznać jako zasłużony dla miasta murarz 
i pisarz. W 2004 r. został laureatem nagrody im. Franciszka Rajkowskiego. Do-
tknięty paraliżem napisał książkę „Jak walczyć z chorobą”. Promocja publikacji 
miała miejsce 6 stycznia w sali konferencyjnej ciechanowskiego szpitala. Prezenta-
cji towarzyszył koncert kolęd w wykonaniu Chóru Victoria.  

Nowy gabinet rehabilitacyjny
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilita-

cyjny w Ciechanowie zaprasza wszystkich chętnych do nowego gabinetu rehabili-
tacyjnego mieszczącego się przy ul. Niechodzkiej 14 A. Tel. (023) 674 35 32.

9287 - mazowiecka infolinia pomocy
Takie mroźne dni jak ostatnie to bardzo trudny okres dla osób bezdomnych. 

Media informują o licznych zamarznięciach. Wiadomości zawiadamiają o ponad 
setce ofiar. Ile osób nie przetrwało dzisiejszej nocy? Informujemy, że w noclegow-
ni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie są jeszcze wolne miej-
sca. Gdyby zachodziła konieczność przyjęcia większej ilości osób MOPS dysponu-
je dodatkowymi materacami i pościelą. Bezdomni mogą tu liczyć na gorący posi-
łek i dodatkową odzież używaną z magazynu MOPS.  Przypominamy także, że na 
terenie województwa mazowieckiego działa całodobowy bezpłatny numer telefo-
nu 9287, pod który mogą dzwonić osoby bezdomne i potrzebujące pomocy. Moż-
na tu uzyskać informacje o adresach noclegowni, jadłodajni i innych punktów po-
mocy. Wojewoda Mazowiecki podjął decyzję o ścisłym współdziałaniu ośrodków 
pomocy społecznej, placówek medycznych, oświatowych, policji i straży miejskiej 
w celu zorganizowania pomocy osobom pozostającym bez dachu nad głową. 

Z wizytą u prezydenta
16 styczna dzieci uczestniczące w feriach organizowanych przez młodzież 

z Klubu Młodzieży Pozytywnej „Pozytyw” odwiedziły Prezydenta Miasta. Przy-
szły z opiekunami, wśród których była również Anna Cichowska, koordynator-
ka zadania. W sali konferencyjnej Urzędu z dzieciakami spotkał się zastępca pre-
zydenta Eugeniusz Sadowski. Mali goście przynieśli ze sobą prezenty. Przekaza-
li na ręce gospodarza kolorowe prace plastyczne, których tematem było nasze mia-
sto. Motywem większości rysunków był Zamek Książąt Mazowieckich w różnych 
wariacjach: z jedną, dwiema, a nawet trzema basztami. Dzieci po przeprowadze-
niu małego wywiadu, który przypominał ciepłą, przyjacielską rozmowę otrzymały 
książeczki z ciechanowskimi legendami. 

Koncert Mandaryny
5 lutego o godz. 17.00 w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego odbędzie się 

koncert Mandaryny. 28-letnia Marta (żona wokalisty Ich Troje – Michała Wiśniew-
skiego) w Ciechanowie spotka się m.in. z podopiecznymi Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz z członkami zespołów tanecznych Funny i Amigas.     

PWSZ organizuje konferencję
34. rektorów Publicznych Szkół Zawodowych z całej Polski przyjedzie do Cie-

chanowa. W dniach 27-29 stycznia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Cie-
chanowie organizuje konferencję poświęconą aktualnym problemom szkolnictwa 
wyższego. Obradom towarzyszyć będzie zwiedzanie siedziby PWSZ oraz zabyt-
ków miasta i okolic. Gościom pokazane zostaną m.in. Zamek Książąt Mazowiec-
kich, Browar „Ciechan” i pałac w Opinogórze.

Nagroda im. F. Rajkowskiego
Od 1980 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej przyznaje corocz-

ną nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego. W tym roku jej laureatką została Lucy-
na Janikowa – emerytowana polonistka, autorka wielu publikacji. Uroczyste wrę-
czenie wykonanej z brązu statuetki miało miejsce 21 stycznia w dworku A. Bąkow-
skiej w Gołotczyźnie. Sylwetkę laureatki przedstawimy w najbliższym numerze 
Gazety Samorządu Miasta Ciechanów.

Sine Nomine we Lwowie
15 stycznia Chór „Sine Nomine” jako jedyny z Polski wystąpił z 40-minutowym 

koncertem w Sali Organowej Lwowa podczas Noworocznego V Lwowskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Dla około 1 600 uczestników koncertu chór wykonał 
dwie pieśni ukraińskie i 9 polskich. Wśród słuchaczy była  duża grupa Polaków. 
W wielkim finale „Sine Nomine” zaśpiewało wraz z 250. chórzystami i solistką 
Opery Lwowskiej, z towarzyszeniem Lwowskiej Orkiestry Kameralnej. 

Dziecko oznacza odpowiedzialność
W styczniu w Gimnazjum Nr 3 zakończono program ”Bądź odpowiedzialny 

– wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie”, realizowany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu przy współpracy Poradni Młodzieżo-
wej i Zakładu Poradnictwa Młodzieżowego oraz Edukacji Seksualnej Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. W programie uczestniczyło 20 dziewcząt. Uczennicom wypo-
życzano do domu lalki – symulatory dzieci (dwóch chłopców, dwie dziewczynki), 
które zaprogramowane były na 48 godzin. Dziewczęta w otrzymanych Książecz-
kach Opiekuna mogły zapisywać swoje przemyślenia na temat opieki nad „dziec-
kiem”. Po tym doświadczeniu jego uczestniczki stwierdziły, że odpowiedzialność 
za dziecko jest zbyt duża jak na ich młody wiek. Wypełnione przez dziewczęta an-
kiety zostaną przesłane (wraz z ankietami nauczycieli oraz rodziców) do Zielonej 
Góry i wezmą udział w podsumowaniu ogólnopolskim (w eksperymencie brało 
udział 90 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). 

1% podatku bardzo się przydał
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych otrzymało 8 653 zł od 

darczyńców, którzy przekazali organizacji 1% swojego podatku. Przekazane pie-
niądze są wykorzystywane na rehabilitację dzieci i młodzieży należących do Sto-
warzyszenia. Oferuje się im wycieczki, turnusy rehabilitacyjne oraz pomoce dy-
daktyczne. Część środków przeznaczana jest na bieżące finansowanie poradni pro-
wadzonej przez Stowarzyszenie. 

2 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanówINFORMACJE

Zastępcę prezydenta odwiedziła około 50-osobowa grupa pozytywnych dzieciaków

Przekaż 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego
Jak w poprzednim roku gorąco zachęcamy do wpłacania 1% podatku do-

chodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, dzia-
łających na terenie Ciechanowa: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci BPH PBK S.A 11 1060 0076 0000 4010 2000 
5361 (z dopiskiem „TPD Ciechanów”), 
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych BGŻ 38 2030 0045 
1110 0000 0065 7760,
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 89 
8213 0008 2001 0007 3437 0001, 
Federacja Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii „Amazonki” Bank Za-
chodni WBK 6 Oddział w Poznaniu 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130,
Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”) 73 1020 
1592 0000 2302 0062 7950,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd woj. Mazowieckiego (z dopi-
skiem „dla Koła w Ciechanowie”) PKO BP SA O/Warszawa 75 1020 1097 4444 
7802 0103 2366,
Polski Związek Niewidomych PKO S.A. 06 1240 1024 1111 0000 0261 4780 
(z dopiskiem „Koło PZN Ciechanów”).
Aby dokonać wpłaty należy:
1. obliczyć podatek za rok 2005 – obliczenia takiego dokonuje się wypełniając 
PIT-36 lub PIT-37. Istotna jest kwota podatku po wszystkich odliczeniach (poz. 
180 w PIT-36 lub poz. 110 w PIT -37),
2. od kwoty należnego podatku odliczyć 1%. Taką kwotę odliczyć 
od zobowiązania podatkowego za rok 2004 i wpisać do zeznania za rok 2005 
w poz. 181 w PIT-36 lub w poz. 111 w PIT-37.
3. kwotę wpłacić na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku 
publicznego. O tę kwotę będzie obniżony podatek i jest ona w całości 
refundowana.

Sine Nomine podczas występów we Lwowie



Największy budżet w historii miasta
W tym roku przewiduje się docho-

dy miasta w wysokości 81,4 mln zł, 
a wydatki w kwocie 89,7 mln zł. De-
ficyt zostanie pokryty z kredytu długo-
terminowego. Dochody własne mia-
sta to kwota 44 mln zł. Według zało-
żeń do miejskiej kasy ma wpłynąć też 
19,7 mln zł subwencji ogólnej dla gmin 
oraz dotacje celowe z budżetu pań-
stwa na zadania zlecone w wysokości 
10,8 mln zł.

Najwięcej wydamy na oświatę 
i wychowanie: ponad 28 mln zł (31,30 
% budżetu) oraz pomoc społeczną 
– 17,1 mln zł. (17,37% wszystkich 
wydatków). Uwaga radnych koncen-
trowała się jednak na niespotykanej  
w dziejach Ciechanowa kwocie na wy-
datki inwestycyjne – 22 mln zł to aż 
24,45% całego budżetu. – Mimo wyraź-
nego przyśpieszenia rozwoju nie są za-
grożone podstawy ekonomiczne nasze-
go miasta – zapewniał Tomasz Grem-
bowicz, przewodniczący Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Budżetu Rady 
Miasta. – Jest to budżet bardzo ambit-
ny, największy w historii naszego mia-
sta – podkreślał.

Autorem budżetu jest prezydent 
– Radni nie są autorami tego bu-

dżetu, bo wnioski części z nich nie zna-
lazły się w projekcie. Ale czy autorem 
jest prezydent, bo w budżecie nie zna-
lazła się większość zadań zapisanych 
w „Planie rozwoju lokalnego mia-
sta Ciechanów” – dowodził Grzegorz 
Brozdowski. – Mnie nikt nie zabraniał 
nad tym projektem pracować, wnosić 
poprawki. Inna sprawa, że uważam za 
bardzo dobry – oponował Zenon Stań-
czak. – Autorem budżetu jest prezydent, 
bo tylko on jest organem upoważnio-
nym do przedkładania projektu do za-
twierdzenia przez Radę – odpowiedział  
zastępca prezydenta Eugeniusz Sadow-
ski. Zapisy w Planie Rozwoju Lokal-
nego w przypadku wielu zadań poda-
ją prognozowany okres realizacji, co 
nie jest równoznaczne z rozpoczęciem 
prac w bieżącym roku. – W miarę moż-
liwości finansowych uwagi radnych 
będą uwzględniane – zapewnił E. Sa-
dowski. G. Brozdowski zapowiedział 
wstrzymanie się od głosu, podobnie jak 
radni lewicy. 

Zadłużenie na tym samym 
poziomie procentowym

Przemawiając w imieniu klubu 
SLD Marcin Stryczyński uznał, że za-
pisy budżetu na 2006r. zdeterminowa-
ły rozpoczęte już inwestycje wielolet-
nie. – Nie są to zadania o charakterze 
prorozwojowym, lecz nadrabianie za-

późnień cywilizacyjnych, a miasto po-
ważnie się zadłuża – stwierdził rad-
ny. Podkreślił, że zadłużenie na koniec 
2002r. wynosiło 15,5 mln zł, a w koń-
cu roku przyszłego ma osiągnąć 31 mln 
zł. – Zadłużenie jest większe o 6 mln zł 
w stosunku do roku 2002, ale na po-
równywalnym poziomie 33%.w sto-
sunku do wielkości budżetu. Nie ma za-
grożenia, a więc powodu, abyśmy byli 
z tego tytułu krytykowani – ripostował 
E. Sadowski. Podobnie myśli Sławomir 
Walczak. – Przypomnijmy, że kiedy na-
sza Rada rozpoczynała kadencję zadłu-
żenie  na koniec 2002r. wynosiło ponad 
19 mln zł tj. 32,03% wraz z poręczenia-
mi. Radny zwrócił uwagę, jak wysoko 
w 2006r. prezydent ustawił poprzeczkę 
sobie i innym realizatorom budżetu. – 
Dochody wzrastają o ponad 14% w sto-
sunku do roku 2005. Natomiast wydat-
ki na inwestycje stanowią 24,5%, czego 
nie notowano od dawna w budżetach 
poprzednich lat – S. Walczak, zapowia-
dał w imieniu klubu radnych Wspólno-
ty Samorządowej „Porozumienie” gło-
sowanie za przyjęciem budżetu. 

Sceptyk i optymista  
Januszowi Czaplickiemu zabra-

kło w budżecie większych środków 
na lokale socjalne. – Jako prezes Spół-
dzielni powinienem głosować przeciw-
ko, ale budżet ten zawiera, nie ma co 
ukrywać, wiele dobrych elementów. 
Dlatego tylko wstrzymam się od głosu 
– zapewnił J. Czaplicki. Zadeklarował, 
że ma zgodę Rady Nadzorczej Spół-
dzielni „Zamek” na wykorzystanie 
60 tys. zł na wspólną inwestycję 
w budownictwo socjalne. Stefan Żagiel 
przyznał, że nie będzie trwać w upo-
rze, skoro większość radnych nie po-
parła wniosku skierowania 900 tys. zł 
na budownictwo socjalne. – Prezydent 
Wardziński poczynił pewne obietnice 
powrotu do sprawy w ciągu roku, o ile 
dostaniemy pieniądze z puli Minister-
stwa Infrastruktury, z funduszu na bu-
downictwo socjalne. Jako sceptyk są-
dzę, że będziemy musieli budować sami 
– uważa S. Żagiel. – Jestem niepopraw-
nym optymistą i wierzę, że w ciągu roku 
znajdą się pieniądze na budynek socjal-
ny – oznajmił Zdzisław Dąbrowski.

Wsparcie dla kultury i nauki
– Konstrukcja budżetu jest spójna 

i w zasadzie trudno ja burzyć jakimi-
kolwiek zmianami – stwierdził Stefan 
Żagiel. – Jest w nim widzenie perspek-
tywiczne, bo skoro kończymy budowę 
biurowca, to logiczną decyzją jest prze-
znaczenie pieniędzy na rozpoczęcie re-
montu Ratusza. Radny pochwalił kon-
tynuację wspierania instytucji niebędą-
cych własnością samorządu: powiato-
we CKiSz otrzyma 155 tys. zł, a PWSZ 
– jak w poprzednich latach – 100 tys. 
zł. – Ten budżet charakteryzuje się też 
ogromnym skokiem, jeżeli chodzi o bu-
dowę ulic, dróg i infrastruktury, która 
jest z tym związana. Ja nie nazywałbym 
tych operacji likwidacją zapóźnień cy-
wilizacyjnych. Jest to zaspokajanie ro-
snących potrzeb mieszkańców miasta. 
Jeżeli chodzi o ten skok infrastruktural-
ny na Zachodzie, on wiąże się z zaab-
sorbowaniem funduszy unijnych – tłu-
maczył S. Żagiel, zachęcając do gło-
sowania za budżetem. Stanisław Kę-

sik jak co roku szczególnie przyglą-
da się wydatkom na kulturę i ochro-
nę dziedzictwa narodowego. – Te wy-
datki od początku kadencji mają ten-
dencję wzrostową. Znacząco przyby-
wa zdarzeń kulturalnych. Bardzo dobra 
jest współpraca z miastem. Po raz dru-
gi ten budżet wspomaga CKiSz. Rad-
ny i Agnieszka Bukowska, jego klu-
bowa koleżanka z CBUW, poparli pro-
jekt budżetu. 

Mieszkańcy odczują te inwestycje
Andrzej Rolbiecki z Platformy 

Obywatelskiej podkreślił, że mieszkań-
cy miasta odczują 22 mln zł środków 
przeznaczonych na inwestycje – te, 
które będą prowadzone na os. Zachód 
o wartości ponad 9 mln zł oraz drogo-
we za ponad 6 mln zł. – Po wielu latach 
mieszkańcy ulic w tragicznym stanie: 
Witosa, Rzeczkowskiej, Starowiejskiej, 
czy Zagumiennej doczekają się ich bu-
dowy z chodnikami i kanalizacją. Rad-
ny akcentował, że budżet 2006 r. skon-
struowany jest oszczędnie. – Nie rosną 
wydatki bieżące, a te związane z admi-
nistracją tylko o kwotę inflacji. 

– Powiem z otwartą przyłbicą, że 
jest to budżet najlepszy w ciągu 8 lat 
dla ludzi, których na tym forum repre-
zentuję – mówił Z. Stańczak. – Pamię-
tam czas emisji obligacji na budowę 
nowych dróg i chodników. Za te pie-
niądze niewiele udało się wtedy zrobić 
i przy okazji jeszcze splajtowała miej-
ska firma. Zachód to dobry początek 
kompleksowego porządkowania nasze-
go miasta. Cieszę się, że już w tym roku 
będą opracowywane plany porząd-
kowania Krubina. To zdanie podziela 
Adam Stępkowski, który zwrócił rów-
nież uwagę na inwestowanie w termo-
modernizację szkół i przedszkoli, bu-
dowę i modernizację boisk przyszkol-
nych. – W dziale edukacja, opieka i wy-
chowanie jest o 2,15% więcej w stosun-
ku do wykonania budżetu roku 2005, 
pojawiają się takie zapisy jak świetlice 
i stypendia – zauważył A. Stępkowski.

Głosowanie potwierdziło dobre 
zdanie radnych o budżecie. Poparło go 
14. z nich, 6. wstrzymało się od głosu. 
Nikt nie był przeciw. Świeżo uchwa-
lony budżet skomentowała przysłu-
chująca się sesji senator Janina Fetliń-
ska. – To budżet proinwestycyjny. Pra-
wie 25% przeznaczone na inwestycje to 
bardzo dużo. Trzeba ryzykować, poży-
czać, trzeba brać kredyty, żeby się roz-
wijać. Myślę, że nasze miasto sobie 
z tym poradzi. 

Ewa Blankiewicz

Więcej pieniędzy dla lepszego gospodarza 
Samorządy liczą każdą złotówkę. Starają się wykorzystać szanse, jakie dają 

fundusze Unii Europejskiej czy inne fundusze pomocowe. Po każde nowe środki 
ustawiają się długie kolejki chętnych. Do 175 mln euro z Norweskiego Funduszu 
Finansowego aspiruje ponad 1300 wniosków z całego kraju. Ich łączna wartość to 
1 300 mln euro! To najlepszy przykład, jak wielkie są potrzeby samorządów i ich 
determinacja w zdobywaniu pieniędzy. Tych bowiem w gminnej kasie zawsze jest 
za mało. Większość środków zjada oświata, pomoc społeczna, bieżące utrzymanie 
gminy. Na inwestycje, a więc rozwój, pozostaje reszta. Na zrealizowanie większych 
przedsięwzięć trzeba pieniądze pożyczyć.

Skonstruowanie gminnego budżetu wymaga wiele pracy. Decyzje, jak 
podzielić zawsze za skąpe fundusze nie należą do łatwych. Budżety wielu miast 
– w tym Ciechanowa – są ogólnie dostępne. Można się z nimi zapoznać na stronach 
internetowych. Samorządy, które jak nasz wzięły udział w akcji „Przejrzysta 
Polska” wydają też broszury, przedstawiające w przystępny sposób budżetowe 
zapisy. Wszystko po to, żeby każdy mieszkaniec mógł ocenić, jak wydawane są 
pieniądze - między innymi z jego podatków – a przy okazji przekonać się, że obok 
jego potrzeb trzeba zaspokoić też wiele, wiele innych.

Ułożenie puzzli w centralnym budżecie to bardzo trudne zadanie. Niełatwo 
rozeznać się w tym gąszczu liczb. Informacje, które docierają do przeciętnego 
obywatela są skąpe. Jedno wiemy na pewno: pieniędzy brakuje. Świadczy o tym 
choćby deficyt budżetowy, sięgający 30 miliardów złotych. Co zatem myśleć 
o obserwowanym w ostatnim czasie beztroskim podejściu do wydania kolejnych 
200 milionów złotych na przedterminowe wybory do parlamentu? Te miliony 
trzeba będzie gdzieś znaleźć, wyjąć cegiełkę z misternej budżetowej konstrukcji. 
Takie pieniądze bardzo przydałyby się choćby samorządom. No, ale to przecież nie 
decydenci najwyższego szczebla stykają się codziennie z prośbami o komunalne 
mieszkanie albo jego remont, o plac zabaw dla dzieci, o nową drogę i chodnik, 
żeby można było dotrzeć do domu nie tonąc w błocie. Od kilku lat obserwujemy, 
jak rośnie rozdźwięk pomiędzy zapobiegliwym krzątaniem się samorządów 
i centralnym marnotrawstwem. Po szumnych zapowiedziach zmian znikają jedne 
urzędy i instytucje, żeby w ich miejsce zaraz pojawiły się następne, nie mniej 
drogie. W ludziach rośnie bezsilna złość, że pieniądze z ich podatków (a podatki 
i koszty pracy mamy wysokie) są wydawane niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem. 
A przecież po ostatnich wyborach miało być inaczej...

Dziś do miasta trafia z powrotem 35,95% podatku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT) płaconego przez mieszkańców i zaledwie 6,71% podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) odprowadzanego przez firmy. Cała reszta 
płynie do centralnej kasy. Jaka jej część jest marnotrawiona? Agencji i funduszy 
o ogromnych budżetach pozostających poza kontrolą parlamentu (!) nie zliczy na 
palcach obu rąk. Sądząc po doniesieniach mediów gospodarka potężnych spółek 
skarbu państwa pozostawia wiele do życzenia. PKP, Poczta Polska, ZUS to państwa 
w państwie, a jak wydają nasze pieniądze każdy widzi. Nasuwa się prosty wniosek 
– centralizacja równa się dużo pieniędzy, dużo władzy i dużo partyjnych interesów 
do zaspokojenia.

Postulaty miejskich samorządów przedstawiane na forum parlamentarnych 
komisji przez Związek Miast Polskich rzadko znajdują oddźwięk w sejmowych 
ustawach. Może już czas, żeby to każdy z nas zażądał radykalnej zmiany – więcej 
środków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dla samor
ządów!                                                                                             

Ewa Blankiewicz
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Aż 1/4 budżetu na inwestycje
XXXVI sesja Rady Miasta

J. Fetlińska zapewniła, że jako wiceprze-
wodnicząca senackiej Komisji Zdrowia 
i członek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
w tych sprawach jest gotowa pomagać mia-
stu

Ile mamy, tyle podzielimy i to się nazywa sesja budżetowa – tak rad-
ny Zenon Stańczak lapidarnie określił trzygodzinną debatę Rady Mia-
sta odbytą 29 grudnia. XXXVI sesja Rady Miasta była krótka i treści-
wa. Kluby radnych przedstawiły swoje stanowisko wobec budżetu na 
2006 rok. Większość mówców podkreślała, że jest on ambitny. Prezy-
dent wysoko postawił poprzeczkę sobie i miejskim urzędnikom – na 
inwestycje w przyszłorocznym budżecie przeznaczono 1/4 budżetu! 



Podczas 55-letniej historii TWP 
przechodziło różne losy. W 1989 r. 
weszło na wolny rynek szkoleniowy. 
– Największym sukcesem ludzi związa-
nych z naszym oddziałem TWP jest to, 
że w ogromnej konkurencji ofert szko-
leniowych Towarzystwo istnieje i roz-
wija się – mówi Maria Rutkowska, dy-

rektor Oddziału Regionalnego. – Pozy-
skujemy słuchaczy z tzw. wolnego na-
boru. Prowadzimy kursy przekwalifiku-
jące, co jest dużą pomocą dla młodych 
ludzi, którzy stanęli w obliczu trudno-
ści na rynku pracy. TWP proponuje na-
ukę w technikach zawodowych dla do-
rosłych, liceum ogólnokształcącym 
i gimnazjum. Prowadzi także szkoły 
policealne i organizuje kursy: dla za-
rządców nieruchomości i pośredników 
obrotu nieruchomościami (przygoto-

wujące do egzaminu na licencję), pilo-
tów wycieczek krajowych i zagranicz-
nych, komputerowe, księgowości kom-
puterowej, języków obcych, przygoto-
wujące do matury,  BHP i P.Poż oraz 
liczne zawodowe. Atutem oferty edu-
kacyjnej TWP, oprócz dobrej kadry pe-
dagogicznej i przyjaznej atmosfery wy-

chowawczej jest innowacyjność. Zmo-
dyfikowany program gimnazjum. Jest 
rozszerzony o dodatkowe godziny wy-
chowania fizycznego i informatyki oraz 
daje możliwość nauki 3. języków ob-
cych: angielskiego, niemieckiego, ro-
syjskiego.

Gratulujemy członkom TWP pięk-
nego jubileuszu i życzymy wielu suk-
cesów, mierzonych ilością zadowolo-
nych absolwentów.

A.G.

W ubiegłym roku na antenie Ra-
dia KRC emitowane były audycje po-
ruszające problemy narkomanii, alko-
holizmu i przemocy w rodzinie. W cza-
sie trwania audycji nawiązywano stały 
kontakt ze słuchaczami za pośrednic-
twem SMS-ów, telefonu i czatu. Zain-
teresowanie tymi zagadnieniami było 
ogromne. Okazało się, że wielu miesz-
kańców naszego miasta spotyka się z 
takimi problemami lub ich doświadcza. 
Najwięcej emocji wzbudziły audycje 
dotyczące przemocy w rodzinie. Wie-
lu słuchaczy zgłaszało przypadki ciągle 
powtarzających się awantur dochodzą-
cych zza ściany. 

Bezradnym z pomocą przychodzą 
pracownicy miejskiego Biura Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
i prawo (Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie). Zmiany w ko-
deksie karnym umożliwiają sądowi na-
łożenie na sprawcę stosującego prze-
moc wobec rodziny obowiązku pod-
dania się leczeniu odwykowemu lub 
rehabilitacyjnemu albo odpowiedniej 
terapii.

System przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w naszym mieście obejmu-

je między innymi analizowanie wszyst-
kich wniosków składanych do Miej-
skiej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych o leczenie odwy-
kowe i wywiadów środowiskowych 
pod kątem informacji o przemocy do-
mowej. W Punkcie Interwencji Kry-
zysowej – w każdy piątek od 16.00 
do 20.00 dyżur pełni psycholog, peda-
gog rodzinny, radca prawny i policjant. 
Ofiary przemocy domowej mogą tam 
liczyć na wsparcie. Biuro RPA współ-
pracuje z dzielnicowymi, inspektorem 
ds. nieletnich, policjantami z pionu do-
chodzeniowo-śledczego (uzupełnienie 
materiałów dowodowych), pracowni-
kami socjalnymi, pedagogami szkol-
nymi, dyrektorami szkół, kuratorami 
zawodowymi i społecznymi, lekarza-
mi rodzinnymi, pielęgniarkami środo-
wiskowymi i szkolnymi, proboszcza-
mi parafii. 

A.G.

Od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-19.00 

czynny jest telefon zaufania 
(023) 673 49 64

W tym roku ferie przypadły 
w okresie 16-27 stycznia. Tradycją sta-
ło się już, że placówki oświatowe, kul-
turalne oraz kluby i organizacje spor-
towe przygotowały dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej ofertę spędzenia wol-
nego czasu. 

W tym roku prezydent miasta prze-
znaczył 3 tys. zł na zimowy wypoczy-
nek najmłodszych. Pieniądze otrzymały 
wyłonione w otwartym konkursie: PCK 
– 800 zł (na dofinansowanie wyżywie-
nia  i zakup upominków), TPD – 1580 
zł (na wynagrodzenia dla opiekunów  
i wyżywienie dzieci) oraz Centrum 
Kultury i Sztuki – 620 zł (na występ 
cyrku bądź  organizację dnia muzycz-
nego dla 350. dzieci oraz na zakup ma-
teriałów do zajęć plastycznych). Insty-
tucje te mają duże doświadczenie w or-
ganizowaniu wypoczynku, a przedsta-
wione przez nie propozycje dają dzie-
ciom możliwość spędzenia wol-
nego czasu w sposób inspirujący 
i twórczy. PCK przygotował dla 
dzieci wiele atrakcji: dwie dysko-
teki, wyjście do kina, liczne wy-
cieczki i konkursy, kulig oraz bal 
na zakończenie ferii. Podczas za-
jęć dzieci jedzą drugie śniada-
nie i obiad. Nie mniej interesu-
jąco prezentują się propozycje 
TPD. Dzieci uczestniczą w zaję-
ciach tanecznych, plastycznych 
i sportowych. Cieszą się z kąpie-
li na basenie i wyjść do kina. Mają 
zapewnione drugie śniadanie.

Centrum Kultury i Sztuki za-
proponowało najmłodszym wizy-

tę w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
i straży pożarnej. W programie zapla-
nowano wiele konkursów i zajęć: pla-
stycznych, tanecznych i teatralnych. Na 
koniec – bal przebierańców.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
przygotowało dla dzieci zajęcia, któ-

re umożliwią im poznanie historii 
i zabytków Ciechanowa, nowych 
technik plastycznych i rozwijanie 
sprawności ruchowej. W progra-
mie spotkania ze specjalnymi go-
śćmi, imprezy plenerowe i bal. 

Wiele propozycji na cieka-
we spędzenie ferii przedstawi-
ła także młodzież z Klubu Mło-
dzieży Pozytywnej POZY-
TYW. Dzieci odwiedziły pre-
zydenta, gościły u siebie poli-
cjanta, z baszty Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich obserwowa-
ły zaśnieżone miasto, korzystały 

z uciech na basenie. Koordy-
natorka Anna Cichowska poprosi-
ła nas o przekazanie serdecznych po-
dziękowań szefom MOSiR-u i ZKM 
za nieodpłatne udostępnienie basenu 
i dowóz dzieci na pływalnię.

Dzieciaki, które nie zdecydowały 
się na udział w zorganizowanych pół-
koloniach mogą wybrać się na jedno 
z kilku w mieście lodowisk: przy SP 
Nr 4, 5 i 7, MZS Nr 1 (ul. Powstańców 
Wlkp.), SP STO (ul. Wyspiańskiego), 
Gimnazjum Nr 3 oraz górek saneczko-
wych: przy ul. Dąbrowskiej, na osiedlu 
40-lecia i na terenie SP Nr 4.

A.G.
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55-letnie Towarzystwo

M. Rutkowska, dyrektor Oddziału Regionalnego TWP i W. Różalski, prezes zarządu odbierają 
gratulacje z okazji jubileuszu Towarzystwa od zastępcy prezydenta E. Sadowskiego (z prawej)

Nie jesteśmy bezradni 
wobec przemocy w rodzinie

Propozycje zimowego wypoczynku

Ferie’ 2006

21 grudnia otwarta została nowa 
siedziba Instytutu Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej, mieszcząca się przy ul. Woj-
ska Polskiego 51. Uroczystego otwar-
cia dokonali: rektor uczelni prof. An-
drzej Kolasa, dyrektor In-
stytutu Grażyna Skotnic-
ka-Klonowicz, zastęp-
ca prezydenta Eugeniusz 
Sadowski oraz burmistrz 
Mławy Jerzy Rakowski. 

Budynek należą-
cy wcześniej do Gimna-
zjum Nr 2 został przeka-
zany PWSZ aktem daro-
wizny przez miejski sa-
morząd. Oprócz trzeciej 
już nieruchomości mia-
sto od 2002 r. wspie-
ra uczelnię kwotą 100 
tys. zł. Po generalnym 
remoncie obiekt wzbo-
gacił się o sale ze sprzętem do pielę-
gnacji pacjentów. Obecnie mieści się 
w nim kilkadziesiąt pracowni, w któ-
rych znajdują się specjalistyczne fan-
tomy do nauki pielęgniarstwa. Pra-
cownia Pediatryczna wyposażona jest 
w stanowisko do pielęgnacji nowo-

rodka. Jest także łóżko dla osób nie-
pełnosprawnych sterowane elektro-
nicznie. Oprócz pracowni gmach IOZ 
zaopatrzony jest w aulę i sale wykła-
dowe. Znajduje się w nim także filia 
Głównej Biblioteki Lekarskiej w War-

szawie oraz biblioteka dla studentów. 
W skład Instytut Ochrony Zdrowia 
wchodzą: Zakład Propedeutyki Pielę-
gniarstwa, Zakład Pielęgniarstwa Kli-
nicznego i Rehabilitacji oraz Zakład 
Zdrowia Publicznego i Promocji Zdro-
wia.                                               red.

Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ 
w nowej siedzibie

Na otwarciu nowej siedziby Instytutu wstęgę przecinał też za-
stępca prezydenta Eugeniusz Sadowski  

Ferie z Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Z górki saneczkowej cieszą się dzieci z ul. Dąbrow-
skiej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej jest pozarządowym stowarzy-
szeniem oświatowym. Zajmuje się edukacją dorosłych i młodzieży. 
Ciechanowski Oddział Regionalny TWP liczy ponad 100 członków. 
Jest wyjątkowy, bo jako jedyny w Polsce od sześciu lat kształci także 
gimnazjalistów.



Zgłoś odpady 
zawierające azbest

Mieszkańcy Ciechanowa, któ-
rzy posiadają na swojej posesji wyro-
by lub odpady zawierające azbest, po-
winni zgłosić ten fakt do Wydziału In-
żynierii i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta. Obowiązek prowadzenia ewi-
dencji tej groźnej dla środowiska sub-
stancji nakłada rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 23 października 2003 r. Infor-
mację o posiadaniu azbestu należy skła-
dać co roku. Osoby, które składały ją 
w roku ubiegłym muszą zrobić to po-
nownie do 31 stycznia. Wynik inwen-
taryzacji dokumentuje się na specjal-
nych drukach, które są dostępne na na-
szej stronie internetowej www.um.cie-
chanow.pl lub w Wydziale Inżynierii 
i Ochrony Środowiska, mieszczącym 
się przy ul. 17. Stycznia 30. Szczegó-
łowych informacji na ten temat udziela-
ją pracownicy Wydziału pod nr telefonu 
672 32 41 wew. 247 lub 248.

red.

Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej

Uwaga! Jesteś w miejskiej kamerze
Na drogach wjazdowych do Cie-

chanowa, pod znakami „strefa zabu-
dowana”, pojawiły się tablice infor-
mujące o tym, że nasze miasto obję-
te jest monitoringiem wizyjnym. Przez 
całą dobę kamery obsługują specjalnie 
przeszkoleni, zatrudnieni przez Urząd 
Miasta pracownicy. Tablice to ostrze-
żenie dla miejscowych i przyjezdnych 
„nielicencjonowanych kierowców raj-
dowych” oraz wszystkich tych, któ-
rzy lubią być z prawem na bakier. Za-
rejestrowane przez szybkoobrotowe 
kamery materiały są przechowywane 

i w przypadku wykroczeń czy prze-
stępstw mogą stanowić dowód sądowy. 
Łączny koszt oznakowań i montażu ta-
blic zamontowanych przy ul. Płockiej, 
Płońskiej, Pułtuskiej, Sońskiej, Gąsec-
kiej i Kąckiej to ok. 800 zł.

Walka z dziurami w jezdniach
Bezpieczeństwu na naszych dro-

gach sprzyjać będzie także poprawa 
stanu nawierzchni. Mimo niekorzyst-
nych warunków pogodowych ostat-
nio uzupełnione zostały ubytki asfal-
tu w ulicach: Armii Krajowej, Gwar-
dii Ludowej, Batalionów Chłopskich, 
Powstańców Wielkopolskich, Kolbe-
go, Szwanke, Reutta i Smorawińskie-
go. Dziury w jezdniach zostały załata-
ne asfaltem z recyklingu (metodą topie-
nia starego asfaltu). Naprawy koszto-
wały miasto ok. 2,5 tys. zł.

Remonty i porządki 
na Cmentarzu Komunalnym
W budynku Zakładu Pogrzebowe-

go na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Gostkowskiej wyremontowano to-
aletę oraz pomieszczenia sanitarne dla 
pracowników. Położono tam nową gla-
zurę i terakotę. Zamontowane zostały 
także nowe sedesy, umywalki, ogrze-
wacz do wody. Koszt zakupu materia-
łów i urządzeń to 8 tys. zł. Robocizna 
– 4 tys. zł.

Na terenie cmentarza odśnieżo-
ne zostały wszystkie alejki. Wyremon-
towano furtki i bramki wewnętrzne. 
W planach jest wymiana na nową głów-
nej bramy cmentarnej.

A.G.

Zima w tym roku daje nam w kość. 
Wprawdzie oszronione drzewa wyglą-
dają jak z bajki, ale PUK, który zajmuje 
się odśnieżaniem, musiał rzucić na na-

sze drogi cały swój sprzęt. W Ciecha-
nowie to właśnie Przedsiębiorstwo ma 
go najwięcej, może dlatego jako jedyne 
stanęło do przetargu na zimowe utrzy-
manie gminnych ulic. 3 piaskarko-so-
larki z pługami, samochód ciężarowy 
i 2 ciągniki z pługiem oraz koparko-ła-
dowarka pracują bez przerwy. Aby po-
prawić przejezdność dróg i usunąć lód 
z ich nawierzchni zużyto do tej pory 
200 ton soli i 400 ton piasku. Z ulic War-
szawskiej, Reja, Strażackiej, Grodz-
kiej, Ściegiennego, Piwnej, Klonowej, 
Kicińskiego i Pl. Jana Pawła II wy-
wieziono 148 wywrotek śniegu. Część 
śniegu i lodu jest usuwana ręcznie. Do-
datkowo na podstawie umowy z Rejo-
nowym Związkiem Spółek Wodnych 
2 osoby oczyszczały kratki ściekowe 
kanalizacji deszczowej. Drogi i chodni-
ki na bieżąco posypywane są piaskiem. 
PUK wygrał też przetarg na odśnie-
żanie dróg krajowych i powiatowych. 
W pierwszej kolejności są odśnieżane 
drogi krajowe, później te, po których 
kursują miejskie autobusy. W ostat-
niej kolejności drogi lokalne, głów-
nie gruntowe. Zimowe utrzymanie ulic 
jest kosztowne. W listopadzie i grudniu 
ubiegłego roku miasto wydało na nie 
ok. 150 tys. zł. Zasypane ulice ozna-
czają też sporo pracy dla spółdzielni 
mieszkaniowych i właścicieli prywat-
nych posesji. Do ich obowiązków nale-
ży usuwanie śniegu z chodników przy-
ległych do własnych nieruchomości. 
Egzekwowanie zapisów Regulaminu 
utrzymania porządku i czystości należy 
do miejskich strażników, którzy udzie-
lili upomnień 213. właścicielom posesji 
za lekceważenie tych obowiązków.

red.

Specyfikację w przetargu, które-
go przedmiotem była dostawa, mon-
taż, zainstalowanie i ustawienie 
w hali sportowej wyposażenia spor-
towego pobrało 16 firm. Wymagania 
były duże. Chodziło o sprzęt odpowia-
dający normom europejskim, posiada-
jący wymagane przepisami aprobaty 
techniczne, atesty i certyfikaty. Osta-
tecznie do przetargu stanęły 4 podmio-

ty. Komisja przetargowa wybrała fir-
mę JONEX Krzysztofa Olszewskie-
go z Mławy. O wyborze zadecydowała 
korzystna oferta cenowa. Wyposażenie 
i montaż urządzeń kosztować będzie 
240 tys. zł. To blisko 120 tys. zł mniej 
od kwoty zaproponowanej przez naj-
wyżej ceniącą swój sprzęt i usługi 
inną firmę, która stanęła w przetargo-
we szranki.

Opóźniło się podpisanie umowy 
z firmą, która wygrała przetarg. Na-
stąpiło to dopiero 28 grudnia ubiegłe-
go roku, a realizacja umowy przesunę-
ła się na rok 2006. Przyczyną było od-
wołanie się od decyzji komisji przetar-
gowej jednego z podmiotów z powodu, 
jego zdaniem, rażąco niskich cen za-
proponowanych przez firmę JONEX. 
Protest został oddalony, a firma pro-
testująca w ustawowym terminie nie 
wniosła odwołania. Można było roz-
począć urządzanie wnętrz. W budynku, 
oprócz areny sportowej o powierzchni 
ok. 1400 m2 i widowni na 540 miejsc 
znajduje się także sala do aerobiku, sala 
konferencyjna, stołówka i kawiarnia, 
gabinet lekarski i pomieszczenia obsłu-
gi. Stopniowo montowane i ustawiane 
jest wyposażenie sportowe hali głów-
nej. Obiekt wzbogaci się o zestawy 
do koszykówki, piłki ręcznej, siatków-
ki, tenisa, skoku wzwyż, ławki gim-
nastyczne, płotki, rowery treningowe 
i inne. Zamontowane zostały już elek-
troniczne tablice wyników. Zajęła się 
tym firma Edukacyjne Systemy Kom-
puterowe z Raszyna, która dostarczy-

ła także program do obsługi urządze-
nia i zobowiązała się przeszkolić per-
sonel. Tablice kosztowały 63,6 tys. zł. 
Przetargi na wyposażenie pomieszczeń 
w meble i urządzenia elektromecha-
niczne prowadził Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Meble do zaple-
cza magazynowego, sanitarnego, me-
dycznego, kuchennego, konferencyj-
nego i biurowego, zestawy komputero-

we, projektor oraz sprzęt do utrzyma-
nia czystości i inne urządzenia służą-
ce obsłudze zawodów kosztowały oko-
ło 300 tys. zł. To nie koniec prac i wy-
datków. Wiosną w pobliżu hali wybu-
dowany zostanie parking, który będzie 
mógł być wykorzystany do organizo-
wania imprez pod gołym niebem. Zimą 
będzie doskonałym miejscem na lodo-
wisko. Kontynuowane będą prace nad 
zagospodarowaniem terenów zielo-
nych wokół obiektu. Planowane są ko-
lejne nasadzenia drzew i krzewów. 

Od 13 stycznia w hali mogą się od-
bywać zawody sportowe. Pierwszą, in-
auguracyjną imprezą był Turniej Pił-
ki Ręcznej Reprezentacji Narodowych 
Mężczyzn „Masovia Cup” przeprowa-
dzony w dniach 13-15 stycznia (rela-
cja na str. 11). Administrujący obiek-
tem MOSiR dba o to, żeby maksymal-
nie wykorzystać możliwości, jakie daje 
hala tej wielkości i klasy. Podjęto sta-
rania, by do południa odbywały się 
tu zajęcia fizyczne studentów ciecha-
nowskich uczelni. Z hali będą mogły 
korzystać także szkoły. Jerzy Omie-
ciński, dyrektor MOSiR-u liczy tu na 
współpracę z Ciechanowskim Szkol-
nym Związkiem Sportowym. Hala za-
projektowana została tak, by mogły się 
w niej odbywać także imprezy kultural-
ne, np. koncerty. Podłogę będzie wtedy 
chronić specjalna nakładka. Z opinii ki-
biców wynika, że nagłośnienie obiektu 
jest rewelacyjne. 

Anna Goszczyńska
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PUK walczy 
z ciężką zimą

Nowiutki sprzęt 
w hali sportowej

Pierwszy trening w nowej hali sportowej przed Turniejem „Masovia Cup”

Dobiegają końca prace wykończeniowe nowej hali sportowej przy 
ul. 17. Stycznia. Przygotowanie wnętrz do potrzeb przyszłych imprez 
sportowych wymagało zakupienia sprzętu sportowego, elektroniczne-
go, mebli i urządzeń do utrzymywania czystości. Staraniem prezyden-
ta miasta udało się z PFRON pozyskać najpierw 350 tys. zł, potem ko-
lejne 50 tys. zł. na przystosowanie hali do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Dodatkowe 100 tys. zł. na wyposażenie hali otrzymaliśmy z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i Sportu. Przewidywany koszt całej inwestycji to 12 550 tys. zł. Oficjal-
ne otwarcie hali planowane jest na 29 kwietnia.
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXVI sesji 
29 grudnia 2005 roku:

Nr 410/XXXVI/2005 w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej 
Ciechanów na 2006 rok.

Nr 411/XXXVI/2005 w sprawie 
przyjęcia planu pracy Rady Miasta Cie-
chanów i jej komisji na 2006 rok.

Nr 412/XXXVI/2005 w sprawie 
odwołania Sekretarza Miasta.

Nr 413XXXVI/2005 w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Lecha Rusz-
kowskiego zam. przy ul. Sienkiewicza 
146 w Ciechanowie. 

Nr 414/XXXVI/2005 w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2005 rok.

Informacje o naborze
Przypominamy, że informacje 

o naborze pracowników na wolne sta-
nowiska w Urzędzie Miasta można 
znaleźć na stronie internetowej Urzę-
du (www.um.ciechanow.pl, podstrona 
„Oferty pracy UM), na tablicach infor-
macyjnych w Ratuszu oraz w Powiato-
wym Urzędzie Pracy.

Witamy w Fotogalerii
Na stronie internetowej Urzędu 

Miasta w nowej galerii fotograficznej 
można oglądać zdjęcia z najciekaw-
szych wydarzeń z życia Ciechanowa 
i jego mieszkańców. Jak z niej korzy-
stać? Galerię podzielono na jednostki 
tematyczne widoczne w dziale „Kate-
gorie zdjęć”. Aby powrócić do głów-
nej strony Urzędu Miasta Ciechanów 
należy kliknąć przycisk „Strona głów-
na” w menu górnym. Przycisk „Począ-
tek” przenosi do głównej strony gale-
rii, natomiast przycisk „Galeria” poka-
zuje całą jej zawartość bez podziału na 
kategorie. Kliknięcie na miniaturę zdję-
cia pokazuje obraz w pełnym rozmia-
rze. Wszystkie zamieszczone zdjęcia są 
własnością Urzędu Miasta Ciechanów 
i podlegają prawom autorskim. Kopio-
wanie i wykorzystywanie ich na swój 
użytek bez porozumienia z właścicie-
lem jest zabronione. W najbliższym 
czasie użytkownicy będą mogli doda-
wać własne fotki do galerii. Po zapo-
znaniu się z regulaminem i zaakcepto-
waniu zdjęć przez administratora będą  
mogli umieszczać w zaproponowanych 
kategoriach, np. ciekawe zakątki Cie-
chanowa, stare zdjęcia miasta… 

Odwołanie sekretarza
Na 36. sesji Rady Miasta Tomasz 

Kałużyński został odwołany ze sta-
nowiska Sekretarza Miasta. Jego obo-
wiązki tymczasowo pełni Zbigniew Sa-
wicki, kierownik Wydziału Organiza-
cyjno – Administracyjnego. Wniosek 
o powołanie go na Sekretarza Miasta 
trafi pod obrady 37. sesji Rady. Po 3. 
latach pracy T. Kałużyński pożegnał 
się z władzami i pracownikami Urzę-
du, przyjmując propozycję nowej pra-
cy. Od 1 stycznia tego roku objął sta-
nowisko dyrektora Delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w Ciechanowie.

Drogi i chodniki – 6,1 mln zł
Oprócz kompleksowej budowy 

ulic: Starowiejskiej, Witosa, Rzecz-
kowskiej, Zagumiennej, Willowej 
i Ukośnej w 2006r. Urząd Miasta pla-
nuje wykonanie kilku kolejnych dróg 
i chodników oraz dokumentacji na-
stępnych. 

W bieżącym budżecie zarezerwo-
wane zostały środki na:
u  budowę ulicy Krasickiego (przedłu-

żenie ulicy Krasickiego do ulicy 
Czarnieckiego),

u  budowę ulicy Akacjowej i Brzozo-
wej wraz z chodnikami,

u  budowę ulicy Pułaskiego z chodni-
kami i kanalizacją deszczową,

u  opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej budowy uli-
cy Nowokolejowej i Ostatni Grosz 
wraz z rozbudową sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz wyko-
nanie I etapu budowy ulicy Nowo-
kolejowej,

u  opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej wraz z budo-
wą miejsc parkingowych w ulicy 
Ściegiennego,

u opracowanie doku-
mentacji projekto-
wo-kosztorysowej i 
budowę I etapu ulicy 
Gajcego wraz z chod-
nikami i kanalizacją 
deszczową,

u opracowanie doku-
mentacji projektowo-
-kosztorysowej budo-
wy ulicy Ogrodowej 
i Jasnej wraz z chod-
nikami i kanalizacją 
deszczową,

u opracowanie doku-
mentacji projekto-
wo-kosztorysowej 
przebudowy mostów 
drewnianych na sta-
łe w ulicy Bielińskiej 
i Pęchcińskiej,

u opracowanie dokumen-
tacji i budowę witaczy 
przy drogach wjazdo-
wych wojewódzkich: Mławskiej, 
Gruduskiej, Przasnyskiej,

u opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej i budowę uli-
cy Sezamkowej wraz z chodnikami 
i kanalizacją deszczową,

u  opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej i budowę ulicy 
Fredry na odcinku od ulicy Letniej 
do ul. Dąbrowskiej wraz z kanali-
zacją deszczową i chodnikami,

u  opracowanie dokumentacji i budo-
wę przepustu drogowego na rowie 
przy ul. Morawskiej

u  opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej i budowę za-
toki autobusowej na skrzyżowa-
niu ulic: Sikorskiego i Batalionów 
Chłopskich (przy sklepie Renata),

u  opracowanie dokumentacji i budo-
wę brakującego odcinka chodnika 
w ulicy Księcia Konrada,

u  opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla komplek-
sowej budowy dróg wraz z infra-
strukturą towarzyszącą na osiedlu 
Krubin.

Inwestycje drogowe pochłoną ponad 
6,1 mln zł.

Osiedle Zachód – 10 mln zł
Zadanie zostało ujęte w wielolet-

nim planie inwestycyjnym do realizacji 
w latach 2003-2006. Prace rozpoczęły 
się w IV kwartale ubiegłego roku. Za-
danie zostało podzielone na siedem eta-
pów. Realizacja wszystkich zaplanowa-
na została na bieżący rok. W ramach tej 
inwestycji budowane jest także oświe-
tlenie w ulicach: Jelińskiej, Jureckiego 
i Modrzejewskiej. Finansuje je miasto 
z własnego budżetu.

Realizacja inwestycji drogowych 
i kanalizacyjnych jest możliwa dzię-
ki pozyskaniu 4 650 tys. zł ze środ-
ków Unii Europejskiej Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
3 150 tys. zł pochodzi z zaciągniętego 
przez miasto kredytu, a 2 200 tys. zł 
z własnego budżetu. Łączna wartość in-
westycji to 10 mln zł.

Hala sportowa
Wykonanie tego zadania dobie-

ga końca. Było ono objęte wielolet-
nim planem realizacji w latach 1998-
2006. Trwa wyposażanie i meblowanie 
obiektu. Teren wokół hali jest porząd-
kowany i urządzany. Nawieziono tam 
ziemię, posadzono krzewy i drzew-
ka. Prace będą kontynuowane wiosną. 
W tegorocznym budżecie na dokoń-
czenie tego zadania zarezerwowano 
450 tys. zł. W pobliżu hali powstanie 
wielofunkcyjny parking, który będzie 
mógł służyć jako plac do imprez pod 
gołym niebem. Koszt całej inwestycji 
wyniesie około 12,5 mln zł.

Budynek biurowy przy Wodnej 
W tym roku planowane jest przeka-

zanie obiektu do użytkowania. W I pół-
roczu prowadzone będą roboty wykoń-
czeniowe: dokończenie układania po-
sadzek, malowanie, montaż wyposa-
żenia sanitarnego i elektrycznego, in-
stalacji ochrony, telefonicznej, urzą-
dzeń wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych, budowa chodników i parkingu 
przy budynku. Kolejnym zadaniem bę-

dzie wyposażenie i umeblowanie po-
mieszczeń biurowych. Wartość zada-
nia to 2 mln zł.

Termomodernizacja 
budynków oświatowych

Zadanie to będzie realizowane 
w latach 2006-2007. Urząd Miasta 
ubiega się o dofinansowanie termo-
modernizacji ze środków Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego. Zadanie 
dotyczy docieplenia ścian i stropów, 
wymiany stolarki okiennej i drzwio-
wej, modernizacji instalacji centralne-
go ogrzewania oraz wykonania elewa-
cji pięciu obiektów: Przedszkoli Nr 1, 
3, 6 i 10 oraz Gimnazjum Nr 1. Cał-
kowity koszt inwestycji wynosi ponad 
1 mln 677 tys. zł. Ubiegamy się o 1 mln 
200 tys.

Zakupy i inwestycje w szkołach 
i przedszkolach 

Przeznaczono na nie 600 tys. zł. 
50 tys. zł. zarezerwowano na rozbudo-
wę Szkoły Podstawowej Nr 4. Środki te 
wykorzystane będą na wykonanie ele-

wacji i wymianę pokry-
cia dachowego sali gim-
nastycznej. Plac przy 
Miejskim Zespole Szkół 
Nr 1 zostanie wyłożony 
kostką. Przeznaczono 
na to kwotę 100 tys. zł. 
Przy Gimnazjum Nr 3 
w przyszłości powstanie 
boisko wielofunkcyjne z 
bieżnią. Na dokumenta-
cję projektowo-koszto-
rysową i budowę zare-
zerwowano 350 tys. zł. 
41 tys. zł przeznaczy 
się na zakupy wyposa-
żenia do szkół: kseroko-
piarek dla MZS Nr 2, SP 
4 i 5, zestawu kompu-
terowego do SP 6, pro-
jektora i trybuny do hali 
sportowej dla MZS Nr1. 
16,8 tys. zł zarezerwo-

wano na zakup dwóch ze-
stawów komputerowych, 

kserokopiarki i notebooka dla Gimna-
zjum Nr 3. Nowy sprzęt otrzymają tak-
że przedszkola. W budżecie miasta za-
planowano na ten cel 59,6 tys. zł. Za-
kupiony zostanie zestaw gastronomicz-
ny do Przedszkola Nr 1, zmywarki do 
naczyń i zabawki do P Nr 3, elemen-
ty wyposażenia kuchennego do P Nr 4, 
patelnia elektryczna do P Nr 5 i 6, ze-
stawy do zabawy na placu zabaw do 
P Nr 5 i 10.

Modernizacja targowisk
Z poprawy stanu miejskich targo-

wisk zadowoleni będą sprzedający i ku-
pujący. Kwota 200 tys. zł przeznaczona 
będzie na wykonanie nawierzchni i re-
mont zadaszeń stanowisk handlowych.

Remont Ratusza
200 tys. zł przeznaczone zostanie 

na wykonanie dokumentacji remonto-
wej. Jest ona konieczna, ponieważ Ra-
tusz jest obiektem objętym planami re-
witalizacji traktu średniowiecznego. 
Ponadto jest to wymagane przy obec-
nym stanie technicznym tego budynku. 

Oprac. A.G.

Komunikat o jakości wody
Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Ciechanowie w oparciu 
o wyniki badań uzyskane w IV kwar-
tale ubiegłego roku informuje, że woda 
przeznaczona do spożycia przez ludzi, 
pochodząca z ujęć Gostkowska i Ty-
siąclecia spełniała obowiązujące wy-
magania jakościowe.

Plany inwestycyjne Urzędu Miasta na 2006 rok

Drogi, kanalizacja, termomodernizacje 

W budżecie na 2006 rok zapisano 200 tys. zł na modernizację targowisk

W relacji z ostatniej sesji Rady Miasta pisaliśmy jak znacząco wzrosnąć mają nakłady na inwestycje. 
Prawie 22 mln zł to aż 24,45% ogółu wszystkich wydatków. Powyżej 9 mln zł będzie kosztować budowa ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg na osiedlu Zachód. Ta najpoważniejsza miejska inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Rekordowe nakłady mają też pójść na drogi i chodniki 
– ponad 6,1 mln zł. Oto niektóre z zakładanych tegorocznych zadań inwestycyjnych.
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– Dlaczego prowadzone jest za-
ciemnianie okien w autobusach komu-
nikacji miejskiej w taki, a nie inny spo-
sób? Jakie są tego zyski, jakie są straty 
– pytała radna Agnieszka Bukowska. 

Radny Stanisław Kurek stwierdził, 
że posiada listę 28 osób, które „mają 
problemy, na którym przystanku wy-
siąść w związku z tymi pozaklejany-
mi szybami”. Proponował zakup kosz-
townych urządzeń dźwiękowych, infor-
mujących pasażerów do jakiego przy-
stanku dojeżdża autobus. Na pytania 
odpowiadał Wojciech Dziliński, pre-
zez ZKM. – Ciągle słyszę zarzuty do-
tyczące prób pozyskiwania pieniędzy 
poza działalnością podstawową. Rekla-
my na pojazdach są wszędzie, a tylko 
u nas słyszy się z tego powodu preten-

sje. Z jednej strony mamy ograniczać 
wpływy, a z drugiej rozszerzać ulgi – to 
nie idzie w parze. Wpływy z reklamy to 
w skali roku mniej więcej tyle, ile rocz-
ny wynik dodatni zakładu.

Czy reklama na autobusach ZKM 
jest potrzebna? Jak ocenić stopień 
utrudnień wynikający z takiego spo-
sobu jej eksponowania? Postanowili-
śmy zapytać o to przygodnie spotka-
nych pasażerów, korzystających z prze-
jazdów autobusami Zakładu Komuni-
kacji Miejskiej.

Ewa, lat 13
Na początku, jak pojawiły się reklamy 
na szybach autobusów trudno mi było 
przez nie patrzeć. Teraz mi nie prze-
szkadzają. Przyzwyczaiłam się już. 
Nie zdarzyło mi się pomylić przystan-
ku. Niektóre autobusy wyglądają na-
wet ładnie.

Elżbieta, lat 59
Z zewnątrz oklejone autobusy wyglą-
dają estetycznie, ale gorsza jest wi-
doczność ze środka. Jeżeli jednak nie 
będą dzięki tym reklamom drożały bi-
lety, to jestem w stanie przymknąć oko 
na utrudnienia.

Zofia, lat 68
Chyba nigdy nie przyzwyczaję się 
do tych reklam. Nie podobają mi się 
i utrudniają patrzenie przez szyby. Raz 

zagadałam się z sąsiadką i przegapiłam 
przystanek.

Stanisław, lat 47
Jeżdżę autobusem 2-3 razy w tygodniu. 
Właściwie nie zauważyłem, że przez 
szyby gorzej się patrzy. Mam tyle pro-
blemów na głowie, że zaklejone szyby 
to pestka. Nie zdarzyło mi się przega-
pić przystanku.

Janina, lat 69
Jestem schorowaną osobą. Mam kłopot 
nawet z wejściem do autobusu. Dener-
wują mnie te ciemne szyby, ale radzę 
sobie całkiem nieźle. Staram się po-
prosić kogoś o pomoc, czasem kierow-
cę, czasem pasażera. Ludzie są z regu-
ły życzliwi.

Bartek, lat 21
Mnie te reklamy wcale nie przeszka-
dzają. Wsiadam i jadę. Nie rozumiem 
po co robić z tego dym. Firma zarabia, 
bilety nie zdrożały. Te reklamy, jak za-
uważyłem umieszczane są na autobu-
sach nowych. One mają wyświetlacze 
z numerami linii i często też z nazwami 
kolejnych przystanków.

Barbara, lat 59
Reklamy na szybach autobusów wca-
le mi nie przeszkadzają. Trzeba być na-
prawdę straszną zrzędą, żeby się tego 
czepiać.

Janusz, lat 46
Według mnie te reklamy nie są aż tak 
dużym utrudnieniem, żeby się ich po-
zbywać. Przeciwnie, szanuję wszelkie 
przejawy przedsiębiorczości. Prezesom 
należą się gratulacje a nie nagany.

Mateusz, lat 20
Do reklam można się przyzwyczaić. Są 
wszędzie. Do ludzkiego gadania trud-
niej, chociaż też jest powszechne. Te 
reklamy nie są uciążliwe. Jak ktoś ma 
choć odrobinę zmysłu przedsiębior-
czości to wie, że nie wolno zrezygno-
wać z żadnej okazji do zarobienia pie-
niędzy. Mówię to jaki student, któremu 
nagminnie brakuje gotówki.  
            

Oprac. A.G.

Termin „opłata adiacencka” pocho-
dzi od słowa łacińskiego „adiacere”, 
które oznacza „przylegać”. Moderni-
zacja drogi, jak również wybudowanie 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyj-
nych, ciepłowniczych, elektrycznych, 
gazowych, telekomunikacyjnych, któ-
re dają możliwość podłączenia do nich 
przyległych nieruchomości podnosi 
standard i atrakcyjność gruntów, a co 
za tym idzie — ich wartość. Na wła-
ścicielach gruntów oraz użytkowni-
kach wieczystych, którzy nie mają obo-
wiązku wnoszenia opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste, ciąży obowią-
zek uczestniczenia w kosztach budo-
wy komunalnych urządzeń infrastruk-
tury technicznej, czyli wniesienia na 
rzecz gminy tzw. opłaty adiacenckiej. 
Obciążenie to nakłada na właścicieli 
działek obowiązująca w kraju ustawa 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami. Ustalenie i wy-
sokość opłaty adiacenckiej zależą od 
wzrostu wartości nieruchomości. Jeśli 
przed położeniem wodociągu czy ka-
nalizacji wartość danej nieruchomości 
wynosiła 100, zaś po ich zainstalowa-
niu wzrosła do 140, to od różnicy wy-
noszącej 40 gmina ma prawo pobrania 
opłaty adiacenckiej, która nie może jed-
nak być wyższa niż 50% wzrostu war-
tości nieruchomości. Obowiązek uisz-
czenia opłaty nie zależy od tego, czy 
właściciel nieruchomości (wieczysty 
użytkownik) ma zamiar z wybudowa-
nego urządzenia korzystać, czy też nie. 
Jej ustalenie może nastąpić w ciągu 3 
lat od wybudowania danego urządze-

nia. Jest jednorazowa, ale może być, 
na wniosek strony, rozłożona na roczne 
raty, płatne przez okres 10. lat. Wów-

czas podlega oprocentowaniu. Obo-
wiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej 
powstaje po upływie 14 dni od dnia, 
w którym decyzja o ustaleniu opłaty 
stała się ostateczna. W przypadku roz-
łożenia opłaty na raty obowiązek ten 
dotyczy wpłacenia pierwszej raty.

Wysokość stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej ustala rada gminy 
w drodze uchwały. W naszym mieście 
wynosi ona 50% wzrostu wartości nie-
ruchomości. Na poczet tej opłaty moż-
na zaliczyć świadczenia wniesione na 
rzecz wybudowania określonego urzą-
dzenia w gotówce, w czynie społecz-
nym lub w naturze. Ustalona opłata jest 
dochodem gminy, lecz nie jest należno-
ścią podatkową. W ten sposób gmina 
odzyskuje drobną zaledwie część sum 
zainwestowanych w infrastrukturę.

Oprac. A.G.

Interpelacje radnych
Stanisław Kurek apelował, żeby pługi PUK odśnieżając jezdnie nie zasypywały 
chodników oczyszczonych przez mieszkańców ze śniegu. Zauważył też, że na osie-
dlu Kargoszyn odśnieżane i posypywane są wszystkie ulice oprócz ul. Kicińskie-
go. Radny postuluje, aby za nieprzestrzeganie Regulaminu utrzymania porządku 
i czystości – nieoczyszczanie przyległych do posesji chodników – karać wszystkich 
z wyjątkiem ludzi chorych i starych. 
Janusz Czaplicki spytał, czy zostały podjęte działania mające na celu zabezpiecze-
nie budynku przy ul. Chabrowej przed dewastacją i jakie prace w związku z tym 
zostały wykonane.
Marcin Stryczyński chciał się dowiedzieć, czy w ramach prowadzonej właśnie 
budowy kanalizacji  deszczowej na ul. Starowiejskiej przewidziane jest odwodnie-
nie również ul. Śmiecińskiej. Poprosił też o sprawdzenie oznakowania ul. M. Dą-
browskiej. Zdaniem radnego na tej wykonanej ostatnio ulicy jest zbyt duża ilość 
znaków drogowych, które w jakimś stopniu ograniczają przejście tą ulicą. Rad-
ny zapytał również, czy do prezydenta dotarł przygotowany w poprzedniej kaden-
cji dokument „Raport o stanie miasta za lata 1998 – 2002” z propozycjami zadań 
na przyszłe lata. 
Ryszard Sobotko skoncentrował się na rozszerzeniu zakresu ulg w korzystaniu 
z komunikacji miejskiej, zaznaczając, że będzie to się wiązać ze zmniejszeniem 
wpływów ze sprzedaży biletów ZKM. Radny zaproponował, żeby z bezpłatnych 
przejazdów autobusami korzystały dzieci do lat 4 (dotychczas do lat 2), osoby, któ-
re ukończyły 70 lat (teraz 75) oraz honorowi dawcy krwi, którzy oddali co naj-
mniej 30 l krwi. 
Stanisław Kęsik interpelował, żeby posypywać piaskiem przejścia pomiędzy sto-
iskami handlowymi na terenie bazarku przy dworcu PKP. 
Agnieszka Bukowska zapytała prezesa ZKM, dlaczego okna w autobusach komu-
nikacji miejskiej są zaciemniane reklamami, jakie są z tego tytułu zyski. Zasygnali-
zowała też zagrożenia w komunikacji na drogach krajowych, powiatowych i gmin-
nych, spowodowane dużymi wyrwami w asfalcie. Wniosła o podjęcie działań wo-
bec właścicieli tych dróg. Radna chciała się dowiedzieć, kto odśnieża przystanki 
ZKM. Poprosiła też, żeby priorytetowo odśnieżać trakt karetek pogotowia ratun-
kowego, czyli okolice szpitala oraz ul. Powstańców Wielkopolskich od strony Za-
gumiennej. 
Adam Stępkowski poinformował, że przy dużych opadach śniegu piesi nie mogą 
przejść ul. Sońską. Radny poprosił o informację, czy w przyszłym roku przewidzia-
ne są środki na budowę chodnika oraz oświetlenia na tej ulicy. Podziękował Pawło-
wi Dobrzynieckiemu – przewodniczącemu Zarządu Osiedla Nr 5 „Płońska”, który 
przyczynił się do usypania na tym osiedlu górki śnieżnej dla dzieci.
Edward Rokowski przekazał, że mieszkańcy ul. Powstańców Wielkopolskich są 
zadowoleni z zapowiedzi, że na wiosnę ruszy remont tej ulicy. Zasygnalizował też, 
jakie niedociągnięcia mogłyby wtedy zostać naprawione: dokończenie drogi do-
jazdowej do budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich nr 12 i 14 oraz wyre-
montowanie uliczki przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, prowadzącej do bu-
dynków nr 6 i 8. Radny uważa, że pieniądze z podatku od nieruchomości płacone-
go przez Szpital powinno się przeznaczyć na naprawę dróg i chodników w okoli-
cy tej placówki medycznej. E. Rokowski  zauważył, że na ul. Powstańców Wielko-
polskich wewnątrz osiedla lampy oświetleniowe za wcześnie się zapalają i za póź-
no gasną. 

Oprac. E.B.

Co to jest opłata adiacencka?

Plusy i minusy 
autobusowych reklam

Jedni uważają, że oklejone autobusy wpisały się na dobre w miejski krajobraz, inni nadal 
protestują

Modernizacja drogi podnosi standard 
i atrakcyjność gruntów, a co za tym idzie 
— ich wartość

Gorącym tematem ostatniej sesji Rady Miasta okazały się po raz 
kolejny reklamy na autobusach Zakładu Komunikacji Miejskiej. 
Obok działalności podstawowej – przewozów pasażerskich – ZKM 
proponuje szereg dodatkowych usług. Dochody z tych źródeł znacz-
nie wpływają na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jednym z nich 
są pieniądze z reklamy.  Sposób jej eksponowania wzbudził wiele emo-
cji.
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W gospodarowaniu odpadami 
w Polsce widoczne są znaczne zapóź-
nienia. Spośród wytworzonych rocznie 
13,5 mln ton odpadów komunalnych 
97 % trafia na składowiska. Zaledwie 
2% odpadów jest kompostowanych, 
a tylko 1 % odzyskuje się poprzez se-

lektywną zbiórkę. Zbiórki takiej nie 
prowadzi się w 1/3 polskich gmin. Pod-
stawowym miernikiem efektywności, 
jak i stopnia rozwoju systemów selek-
tywnej zbiórki zużytych opakowań jest 
wskaźnik masy odzyskiwanych od-
padów na mieszkańca w ciągu roku. 
W 2004 r. w kraju średnio przekazano 
do recyklingu 4,8 kg odpadów na jed-
nego mieszkańca. W gminach miej-
skich ten wskaźnik kształtował się od 
2,4 do 14,3 kg.

Jak przedstawia się gospodaro-
wanie odpadami w naszym mieście? 
W 2004 roku zebrano 16,2 tys. ton wy-
tworzonych przez mieszkańców ko-
munalnych odpadów zmieszanych, co 
oznacza, że przeciętny ciechanowia-
nin wytworzył ich ok. 345 kg tj. prawie 
1,9 m3. Dzięki systematycznie rozwija-
nej w mieście selektywnej zbiórce prze-
kazano do recyklingu 600 ton odpadów, 
głównie szkła, makulatury i tworzyw 
sztucznych. Oznacza to, że odzyskali-
śmy 3,7 % odpadów. Uzyskano jedno-
cześnie wysoki wskaźnik 13 kg odpa-
dów zebranych w ciągu roku przez sta-
tystycznego mieszkańca. Warto pod-
kreślić, że w ubiegłym roku rozpoczę-

to zbiórkę zużytych baterii (odpadów 
niebezpiecznych) do pojemników roz-
mieszczonych w szkołach i punktach 
sprzedaży. Godne podkreślenia jest to, 
że całość z 7,6 tys. ton wytworzonych 
w Ciechanowie osadów ściekowych 
została zagospodarowana rolniczo. 

W Polsce odzyskuje 
się średnio jedynie 
22 % osadów, a aż 
40 % jest wciąż skła-
dowanych. 

W świetle wyni-
ków krajowych przy-
jęty w 2000 r. i syste-
matycznie wdraża-
ny w Ciechanowie 
system selektyw-
nej zbiórki odpadów 
jest bardzo efektyw-
ny. Duża w tym za-
sługa mieszkańców, 
którzy chętnie podej-
mują się selektywnej 
zbiórki. Potwierdza-
ją, że zbiórka nie jest 
trudna, nie zabiera 

dużo czasu i przynosi konkretne korzy-
ści. Na tych osiągnięciach nie kończą 
starania władz miasta i mieszkańców 
o poprawę stanu środowiska naturalne-
go. Do 2014 roku trzeba będzie dwu-
krotnie zwiększyć poziomy odzysku 
i recyklingu odpadów z opakowań. 
Od tego roku zaczną też obowiązywać 
ograniczenia w składowaniu śmieci 
ulegających biodegradacji. Konieczne 
staje się wybudowanie wielu nowocze-
snych instalacji do przeróbki i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych. 
Nasze miasto wspólnie z 30. samorzą-
dami z czterech powiatów: ciechanow-
skiego, makowskiego, przasnyskiego 
i pułtuskiego podjęło działania w spra-
wie wspólnego wybudowania odpo-
wiednich instalacji, przy pomocy środ-
ków finansowych Unii Europejskiej. 
Zrealizowanie tego zamierzenia po-
zwoli gminom wywiązać się z ciążące-
go na nich obowiązku - osiągnięcia wy-
maganych poziomów odzysku i recy-
klingu odpadów z opakowań oraz ogra-
niczenia składowania odpadów ulega-
jących biodegradacji. 

Tadeusz Pikus

Okres jesienno-zimowy to sezon 
podwyższonego ryzyka powstania po-
żaru od instalacji grzewczych oraz za-
truć tlenkiem węgla. Warto zapamiętać 
kilka podstawowych zasad, w jaki spo-
sób unikać pożaru oraz jak zapobiegać 
śmiertelnym zaczadzeniom. 

Instrukcje obsługi
Każde urządzenie grzewcze na pa-

liwo stałe, ciekłe czy gazowe ma in-
strukcję obsługi. Trzeba ją gruntownie 
przestudiować i często do niej wracać. 
Instrukcja określa m.in. częstotliwość 
przeglądów technicznych oraz to, kto 
powinien je wykonywać. Definiuje ona 
także parametry odprowadzania spalin 
oraz właściwej wentylacji pomieszcze-
nia, w którym urządzenie jest zainstalo-
wane. Przepisy precyzują częstotliwość 
usuwania zanieczyszczeń z przewodów 
dymowych i spalinowych itp.

 Fachowa obsługa urządzeń
Niebagatelne znaczenie ma rów-

nież fakt, że fachowiec czyszczący 
przewody dymowe czy spalinowe za-
uważy i wskaże nieprawidłowości 
w sposobie eksploatacji urządzeń 
grzewczych, podłączenia do przewo-
dów dymowych, zwróci uwagę na ich 
stan techniczny. Przyczyną powsta-
nia pożaru od instalacji grzewczych 
(i wybuchów gazu) jest niejednokrotnie 
przeprowadzanie pseudonapraw przez 
osoby do tego nieupoważnione i przy 
wykorzystaniu niewłaściwych części 
zamiennych.

Porządek na strychu
Ważną kwestią jest także dostęp 

do przewodów kominowych. Zagraco-
ne strychy, duża ilość palnych przed-
miotów składowanych niejednokrotnie 
bezpośrednio przy kominie to zagroże-
nie powstania pożaru i jego szybkiego 
rozwoju. Pożary na poddaszach z regu-
ły wybuchają nocą i zostają zauważo-
ne zbyt późno. 

Co to jest czad?
Oprócz pożaru największym zagro-

żeniem jest ulatniający się tlenek wę-
gla, zwany potocznie czadem. To naj-
większy „cichy morderca” w okresie 
jesienno-zimowych chłodów. Jest ga-
zem powstającym w wyniku niepełne-
go spalania węgla i substancji, które 
posiadają go w swym składzie. Jest tym 
groźniejszy, że nie ma smaku, zapachu, 
barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi 
w gardle”. W bardzo dużym stężeniu 
(około 75-100%) może lekko pachnieć 
czosnkiem. Ma też bardzo wybuchowy 

charakter, a w powietrzu pali się niebie-
skawym płomieniem. Jest nieco lżejszy 
od powietrza, przez co łatwo przenika 
przez ściany, stropy i warstwy ziemi. 

Jak działa „cichy morderca”
Tlenek węgla wchłania się do or-

ganizmu podczas oddychania. Tak też 
zostaje z niego wydalony, kiedy udaje 
się w porę wynieść zatrutego na świe-
że powietrze. Kiedy czad jest już w na-
szych płucach wiąże się z hemoglobi-
ną i uniemożliwia jej przenoszenie tle-
nu, przez co komórki naszego ciała du-
szą się. Uszkodzeniu ulegają organy 
najbardziej na niedotlenienie wrażli-
we, a dla nas najważniejsze: ośrodko-
wy układ nerwowy, układ naczynio-
wo-sercowy. Głównymi objawami za-
trucia są: duszność, bóle i zawroty gło-
wy, nudności, wymioty, oszołomienie, 
osłabienie, przyspieszenie czynności 
serca i oddychania. Przy ciężkim za-
truciu występuje utrata przytomności 
i śpiączka. Przebywanie przez 6 do 
7 minut w pomieszczeniu, w któ-
rym stężenie tlenku węgla wynosi ok. 
70% doprowadza do nieodwracalnych 
zmian w organizmie, a po 20 minutach 
następuje zgon. Przy większej ilości 
tlenku węgla w pomieszczeniach za-
mkniętych śmierć może nastąpić bły-
skawicznie, już po kilku oddechach. 
Przy wysokich stężeniach tlenku wę-
gla nie występują żadne sygnały ostrze-
gawcze (jak bóle głowy, nagła słabość 
itp.), a osłabienie i utrata przytomności 
uniemożliwiają ucieczkę.

Dbajmy o sprawne urządzenia 
i wentylację

Przed zimą zazwyczaj uszczelnia-
my okna i drzwi w mieszkaniach. Zda-
rzają się również przypadki przysłania-
nia kratek wentylacyjnych. Najczęstszą 
przyczyną zatrucia są pożary i wadliwa 
instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w 
małej łazience bez przewodu komino-
wego (lub z niedrożnym przewodem 
kominowym), może w ciągu jednej mi-
nuty wytworzyć 29 dm3 tlenku węgla 
– dawkę, która może zabić. 

Ogrzewając nasze mieszkania pa-
miętajmy o tych zagrożeniach i sta-
rajmy się je ograniczać. Zadbajmy 
o właściwy stan techniczny kominów, 
przewodów wentylacyjnych instalacji 
i urządzeń  grzewczych.

na podstawie materiałów
bryg. Leszeka Kowalskiego

Komendanta Powiatowego PSP

Dariusz Szczygielski – urodził się 
w 1963 r. w Ciechanowie. Jest absol-
wentem ciechanowskiego Technikum 
Mechanicznego oraz Studium Peda-
gogicznego Instytutu Kształcenia Na-
uczycieli w Warszawie (kierunek fizy-
ka). Obecnie studiuje w Wyższej Szko-
le Biznesu i Zarządzania. Pracował 
jako nauczyciel fizyki w szkołach pod-
stawowych. Od 1988 r. prowadzi dzia-
łalność gospodarczą. Jest zastępcą dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego. Związany z Mazo-
wiecką Izbą Gospodarczą i MKS Ju-
rand. Członek Rady Krajowej Platfor-
my Obywatelskiej. W wyborach samo-
rządowych kandydował z listy POPiS. 
Jest wiceprzewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej, członkiem Komisji Oświa-
ty, Kultury i Sportu oraz Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Budżetu. Wolne 
chwile spędza z rodziną, która jest jego 
największą pasją. Uprawia sporty siło-
we, turystykę, lubi teatr. 

Najbliższa zbiórka odpadów
W dniach 14 - 24 lutego z prywatnych posesji będą zbierane worki z pose-

gregowanymi odpadami (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne). Zbiórka prze-
biegać będzie według następującego harmonogramu:
14 luty – osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wyzwolenia, Powstańców Warszawskich 
i Wiklinowej), Wojska Polskiego, Przasnyska, Gruduska, Zagumienna, Pułtu-
ska, Wiosenna oraz przyległe ulice,
16 luty – osiedle „Kargoszyn”,
17 luty – osiedle „Podzamcze” i „Śródmieście”,
21 luty – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska i przyległe,
23 luty – ul. Sienkiewicza i przyległe, ul. Powstańców Warszawskich, „Śmie-
cin”, osiedle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”, 
24 luty – osiedle „Zachód”.

Kolejny odbiór wyselekcjonowanych odpadów Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych planuje w terminie 4-12 kwietnia.

Segregacja odpadów 
staje się normalnością

Poznaj swojego radnego

Bezpieczne ogrzewanie 
– bezpieczny dom

Statystyczny Polak produkuje dziennie 1 kg śmieci, a przeciętna 
3-osobowa rodzina wytwarza ich tonę w ciągu roku. Śmieci będzie 
przybywać i znajdować się w nich będzie coraz więcej odpadów, które 
stają się poszukiwanym surowcem. Chodzi głównie o zużyte opakowa-
nia. Zagospodarowując surowce wtórne oszczędzamy zasoby surow-
ców naturalnych i chronimy środowisko.Rozsądna selektywna zbiórka 
odpadów i ich ponowne wykorzystanie staje się po przystąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej powszechnym obowiązkiem. Każdy mieszka-
niec segregując własne odpady wywiązuje się z tego obowiązku i przy-
czynia do ochrony środowiska naturalnego.
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Osiedle Nr 1 
„Powstańców Wielkopolskich”
Zarząd nie wykorzystał wszyst-

kich środków, którymi dysponował 
w poprzednim roku. Zaplanowany pre-
liminarz wydatków został mocno zmie-
niony, co – jak wyjaśnia w przedsta-
wionym sprawozdaniu przewodniczą-
cy osiedla – ograniczyło możliwości 
realizacji zaplanowanych zamierzeń. 
Zarząd ufundował obiady dla dzieci 
z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1. Fi-
nansowane przez pół roku posiłki kosz-
towały 1 207,50 zł. Za kolejne 400 zł 
zarząd dofinansował zakwaterowanie 
i wyżywienie grupy młodzieży, która 
na przełomie maja i czerwca pojechała 
na wycieczkę do Kątów Rybackich. 

Osiedle Nr 2 „Aleksandrówka II”
W ramach akcji „Sprzątanie Świa-

ta” zarząd za kwotę 41,54 zł kupił rę-
kawice ochronne oraz trzonki do ło-
pat i grabi. Dla młodzieży biorącej 
udział w pracach nasadzeniowych na 
osiedlu sfinansował jedzenie i picie 
(233,50 zł). Poczęstunek na spotka-
niu z najstarszymi mieszkańcami osie-
dla kosztował 54,34 zł. Podczas waka-
cyjnej akcji nauki pływania na base-
nie w Domu Kombatanta zarząd ufun-
dował 200 biletów dla dzieci. Przezna-
czył na to 600 zł. Wśród poniesionych 
wydatków znalazły się napoje i słody-
cze, zakupione na zorganizowaną cho-
inkę (796,26 zł). Dodatkowo na świę-
ta zarząd sprezentował dzieciom książ-
ki, zabawki, gry i akcesoria szkolne 
(2 312,58 zł).  

Osiedle Nr 3 „Aleksandrówka”
Zarząd aktywnie partycypował w 

różnego rodzaju przedsięwzięciach 
sportowych. Jako współorganizator 
II Edycji Amatorskiej Ligi Siatkówki 
i Turnieju Piłki Siatkowej za 739,99 
zł kupił puchary i medale. W zawo-
dach „Na sportowo z zarządem Osiedla 
Nr 3” zapłacił za delegacje sędziow-
skie, małe poczęstunki oraz za pucha-
ry, statuetki, medale i dyplomy. Kosz-
ty te wyniosły 1 258,08 zł. W minio-
nym roku zarząd przygotował wieczór 
wigilijny w Domu Złotej Jesieni. Po-
niósł koszty usługi gastronomicznej, 
sfinansował słodycze, napoje, opła-
tek oraz zakup ozdób świątecznych 
(1 787,34 zł). Na swoje wydatki prze-
znaczył 385,74 zł.  

Osiedle Nr 4 „Śródmieście”
Kwotą 800 zł zarząd dofinansował 

wypoczynek uczniom z SP Nr 3, któ-
rzy pojechali na „Zieloną szkołę” do 
Kątów Rybackich. Największym wy-
datkiem było zorganizowanie festy-
nu rodzinnego związanego z pożegna-
niem lata. Impreza kosztowała zarząd 
2 768,99 zł. Za te pieniądze kupiono 
nagrody, wynajęto scenę z CKiSz, prze-
prowadzono liczne zabawy i konkursy, 
dzieci miały okazję poddać się zabiego-
wi pomalowania twarzy i włosów. Dla 
uczestników festynu nie zabrakło sło-
dyczy, lodów i napojów. 790,72 zł za-
rząd wydał na zabawki, gry, piłki oraz 
breloczki, które zostały podarowane 
dzieciom podczas imprezy rodzinnej, 
zorganizowanej w grudniu.

Osiedle Nr 5 „Płońska”
Z okazji „Dnia Dziecka” zarząd 

współorganizował festyn osiedlowy. 

Za wynajem sceny z CKiSz na tę oko-
liczność zapłacił 1 200 zł. Za 800 zł 
kupił książki na konkursy czytelni-
cze dla dzieci. Kolejnym wydatkiem 
było sfinansowanie 36 strojów spor-
towych, przeznaczonych na nagrody 
w Turnieju Piłki Nożnej „Jeziorko 2005” 
– 1 450 zł. Przygotowanie prezen-
tów na choinkę kosztowało zarząd 
541,22 zł. Listę wydatków zamykają 
prace związane z urządzeniem terenu 
osiedla. Za 228,40 zł posadzono iglaki.  

Osiedle Nr 6 „Słoneczne”
Z okazji „Dnia Dziecka” zarząd 

ufundował 35 biletów do kina (280 
zł) oraz napoje i batony (101,02 zł). 
Za transport ziemi i równanie tere-
nu boiska przy ul. Dobrej zapłacił 
1 104,10 zł. Zakup słodyczy i napojów 
na choinkę to koszt 1 337,33 zł. Z my-
ślą o dzieciach uczestniczących w akcji 
„Sprzątanie Świata” zarząd kupił jedze-
nie i picie za 212,37 zł. Na własne po-
trzeby przeznaczył 139,74 zł (13,48 li-
trów paliwa, kawa i słodycze). 

Osiedle Nr 7 „Przemysłowe”
Z uwagi na to, iż zarząd załatwia 

sprawy związane ze swoją działalno-
ścią w mieszkaniu przewodniczące-
goi korzysta z jego telefonu do swo-
ich rachunków dolicza rozmowy służ-
bowe. W styczniu i lutym wydat-
ki te wyniosły 120 zł. Wśród kosz-
tów znalazło się 40,74 litrów benzyny 
– 150,02 zł. Na słodycze, cukier, kawę 
i herbatę, przeznaczone na swoje spo-
tkania, zarząd wydał 490,66 zł. Poczę-
stunki na „Dzień Dziecka” stanowiły 
wydatek rzędu 1 941,90 zł. Ufundo-
wanie ciastek na imprezę karnawało-
wą w Miejskim Przedszkolu Nr 8 kosz-
towało 55,13 zł. Przygotowanie paczek 
świątecznych dla dzieci pochodzących 
z niezamożnych rodzin oraz zakup ar-

tykułów spożywczych na spotkanie wi-
gilijne dla Stowarzyszenia Diabety-
ków – 1 061,73 zł. Za 400 zł zarząd ku-
pił 10 krzewów (część z nich przekazał 
na rzecz Miejskiego Przedszkola Nr 8). 
150,02 zł wydał na artykuły dla dzieci z 
SP Nr 7 wyjeżdżających na wycieczkę. 

Osiedle Nr 8 „Kwiatowe”
W 2005 r. zarząd kontynuował pra-

ce porządkowe na boisku osiedlowym 
wzdłuż ul. Siewnej i Wesołej. Wy-
wóz śmieci, wyrównanie terenu, zasia-
nie trawy, odnowienie oraz pomalowa-
nie stolików, ławek i huśtawek wynio-
sło 609,55 zł. Mieszkańcy osiedla nie-
odpłatnie wykonali drewniane ogro-
dzenie wzdłuż boiska. Z okazji „Dnia 
Dziecka” zarząd zorganizował piknik, 
co kosztowało go 1 260,42 zł. Dla dzie-
ci przygotowano 250 paczek ze słody-
czami i zabawki. Wieczorem odbyło się 
wielkie grilowanie – wydano 350 por-
cji kiełbasek (grill, na którym można 
było przyrządzić jednocześnie kilka-
dziesiąt porcji został nieodpłatnie zro-
biony przez mieszkańców). Szczegól-
ną frajdą dla dzieci była jazda konna 
oraz przejażdżka bryczką. Na święta 
Mikołaj dostarczył do domów najmłod-
szych dzieci oraz dzieci sprawnych 
inaczej 125 paczek za łączną kwotę 
1 499,74 zł. Słodycze, napoje i za-
bawki na zabawę karnawałową kosz-
towały 290,47 zł. Na własne potrzeby 
oraz spotkania z mieszkańcami osiedla 
(tusz do drukarki, materiały biurowe, 
kawa, herbata, paluszki) zarząd wydał 
388,66 zł. 

Osiedle Nr 9 „Bloki”
399 zł zarząd wydał na książ-

ki i materiały plastyczne dla Powiato-
wej Biblioteki Publicznej (Oddział dla 
Dzieci przy ul. Okrzei 27 a). Następ-
ne 599,92 zł przeznaczył na materia-

ły do terapii zajęciowej oraz na spotka-
nie z niepełnosprawnymi mieszkańca-
mi osiedla. Za 591 zł zarząd kupił pił-
ki dla Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go „Olimp”. Największym wydatkiem 
(2 400zł) było ufundowanie 48 bonów 
towarowych na kwotę 50 zł. Otrzyma-
ły je najbardziej potrzebujące dzieci 
z SP Nr 5, SP Nr 6 oraz Gimnazjum 
Nr 3 (po 16 dzieci z każdej szkoły). 

Osiedle Nr 10 „Kargoszyn”
Z okazji „Dnia Dziecka” oraz zaba-

wy choinkowej zarząd kupił dyplomy, 
nagrody, puchary, cukierki, czekolady, 
batony i wafle za kwotę 1 181,36 zł. 
Za 2 068,39 zł wykonano i pomalowa-
no stojaki oraz tablice do gry w koszy-
kówkę na boisku przy ul. Dąbrowskiej. 
Pozostałe wydatki zostały poczynione 
na działalność własną zarządu (zakup 
drukarki, materiałów biurowych, her-
baty, kawy itp. oraz ogłoszenie w Tygo-
dniku Ciechanowskim) – 824,56 zł.

Osiedle Nr 11 „Podzamcze”
W 2005 roku jedynym przedsię-

wzięciem zarządu było zorganizowa-
nie choinki dla 139 dzieci do lat 12, 
będących mieszkańcami osiedla. Za 
4 189,75 zł kupiono dla nich pacz-
ki świąteczne: napoje, cukierki, bato-
ny, paluszki, gumy, draże i inne sma-
kołyki. 

Osiedle Nr 12 „Zachód”
300 zł zarząd wydał na 30 ksią-

żek, które przekazał Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej (Filia Nr 2 przy ul. Sem-
połowskiej 19). 2 100,84 zł zainwesto-
wano w zakup stali potrzebnej do wy-
konania 3. bramek zamontowanych na 
boiskach, znajdujących się przy ul. Bo-
haterów Września i Szymanowskie-
go. Za 112,61 zł kupiono piłki. Za-
rząd wspomógł 3. dzieci pochodzących 
z wielodzietnych rodzin i ufundował im 
podręczniki szkolne za łączną kwotę 
300 zł. Sfinansował farby i rozpusz-
czalnik, które zostały zużyte do poma-
lowania metalowego ogrodzenia Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 2 – 498,54 zł. 
Zarząd przygotował 35 paczek świą-
tecznych dla dzieci pochodzących z ro-
dzin, będących w trudnej sytuacji ma-
terialnej (800 zł). Za 55,11 zł kupił sło-
dycze i napoje dla Miejskiego Przed-
szkola Nr 8, które organizowało zaba-
wę karnawałową.

Tak, jak w latach ubiegłych zarządy 
osiedli różnie zagospodarowały środki 
budżetowe, które otrzymały z Urzędu 
Miasta. Na niektórych osiedlach dzia-
ło się naprawdę dużo. Trzeba zwłasz-
cza docenić organizowanie zabaw, tur-
niejów, festynów, pikników czy cho-
inek, które oprócz wysiłku finansowe-
go wymagają też osobistego zaangażo-
wania i pracy.

Katarzyna Dąbrowska
na podstawie 

materiałów dostarczonych 
przez przewodniczących osiedli

P.S.
Swoich sprawozdań do naszej redak-
cji nie dostarczyły Zarządy Osiedli 
Nr 4 i 5.

Na co w 2005 roku wydały pieniądze zarządy osiedli? 

Festyny, paczki, choinki...

Festyn zorganizowany na pożegnanie wakacji przez Zarząd Osiedla Nr 4 „Śródmieście” przy-
ciągnął dzieci i ich rodziców

Na terenie naszego miasta funkcjonuje 12 osiedli. Są one statuto-
wymi jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej. Zadaniem powoła-
nych zarządów osiedli jest reprezentowanie interesów i (w miarę moż-
liwości) zaspokajanie potrzeb swoich mieszkańców. Działalność zarzą-
dów finansowana jest z budżetu miasta. Za jej właściwy przebieg odpo-
wiadają przewodniczący. Ich praca, jak również praca całego zarządu, 
ma charakter społeczny. W 2005 roku każde osiedle otrzymało do swo-
jej dyspozycji 4 191 zł. Przyjrzyjmy się, na co te pieniądze wydano.
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„Gwiazdkowy upominek” 
w Gimnazjum Nr 4

W związku z przygotowaniami 
do Świąt Bożego Narodzenia ucznio-
wie ciechanowskiego Gimnazjum 
Nr 4 przeprowadzili akcję „Gwiazdko-
wy upominek”. Zorganizowane kwe-
sty, imprezy i zbiórki pieniędzy pozwo-
liły przygotować 32 paczki oraz 16 ta-
lonów dla najbardziej potrzebujących 
rodzin. Zgromadzone rzeczy delegacja 
szkolna zawiozła do sońskiego Domu 
Dziecka. 

Dożywianie dzieci w szkołach
Trwa akcja dożywiania dzieci 

w szkołach. W miejskich placówkach 
oświatowych łącznie wydawanych jest 
829 obiadów. Są one dofinansowywane 
ze środków Miejskiego oraz Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej. Część 
obiadów ufundowała Akcja Katolicka 
i świetlice socjoterapeutyczne. Dodat-
kowo około 60 dzieci z SP Nr 6 pije 
mleko wykupione przez rodziców.

WOŚP w Gimnazjum Nr 1
W tym roku Orkiestra zagrała po 

raz XIV. Wśród wielu szkół biorących 
udział w akcji szczególnie zasłużyło 
się Gimnazjum Nr 1. 38 wolontariu-
szy tej szkoły zebrało rekordową sumę 
6 141 zł i pracowało w sztabie miesz-
czącym się w hali sportowej przy 

ul. Kraszewskiego. Zmarznięte dzie-
ciaki rozgrzały się gorącą grochówką, 
a potem bawiły przy muzyce zespołów 
młodzieżowych. XIV Finał Orkiestry 
poprzedziła piątkowa loteria fantowa, 
której dochód – 390 zł – zasilił Fun-
dację Jurka Owsiaka. Licytacja gadże-
tów WOŚP wśród nauczycieli przynio-
sła kolejne 340 zł. W sumie gimnazjali-
ści zebrali 6 871 zł. 

Gimnazjaliści dokarmiają ptaki
Szkolne Koło LOP działające przy 

Gimnazjum Nr 3 pod opieką nauczy-
cielek biologii Anny Kaczorek i Gra-
żyny Sobczak, przystąpiło do zimo-
wej akcji – konkursu „Zostań przyja-
cielem ptaków”. Na początku grudnia 
członkowie organizacji zawiesili wokół 
szkoły 5 nowych  karmników i odnowi-
li 12 ubiegłorocznych. Uczniowie klasy 
o profilu ekologicznym zajęli się zbiór-
ką karmy. Zgromadzili nasiona zbóż, 
słonecznika oraz suszone owoce jarzę-
biny. Pokarm dla ptaków jest systema-
tycznie wykładany.

Konkurs Ekologiczny
Już po raz drugi Gimnazjum Nr 3 

przystąpiło do Konkursu Ekologiczne-
go organizowanego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowiec-
kiego. Zadaniem uczniów było wy-
konanie pracy plastycznej promującej 
ekologię. Szkolna Komisja Konkurso-
wa do etapu rejonowego zakwalifiko-
wała trzy prace: Eweliny Żakowskiej, 
Edyty Kowalskiej i Kingi Guzdraj. Pra-
ca „Chrońmy powłokę ozonową” wy-
konana przez K. Guzdraj z klasy 2e za-
kwalifikowała się do etapu wojewódz-
kiego. 16 grudnia odbyło się podsu-
mowanie konkursu w warszawskim 
Mzeum Etnograficznym.

red.

Pokiereszowana ławka, przewró-
cony kosz na śmieci, przystanek auto-
busowy nowego typu bez szyb… ta-
kie widoki na nikim (chyba) nie robią 
już wrażenia. Przyzwyczailiśmy się do 
tego, że wandale na każdym kroku za-
znaczają swoją obecność. Dostarczają 
mieszkańcom miasta wielu rozrywek. 
Koniecznie trzeba dodać, że w cudzy-
słowie, bo kogo bawi dewastowanie 
naszej wspólnej własności i ponosze-
nie z tego tytułu kosztów. Ostatnio mia-
ły miejsce kolejne rewelacje.  

Tuż przed Wigilią, kiedy nawet naj-
gorsze gbury i pieniacze nabierają ludz-
kiej ogłady, ktoś zbił jedną z lamp znaj-
dujących się na tzw. kładce. To już dru-
ga lampa, którą tam uszkodzono. Po-
przednia została przewrócona i roze-
brana na części. Prawie nie zostało po 
niej śladu. Aż strach pomyśleć, na ja-
kie niebezpieczeństwa narażone są po-
zostałe, cudem ocalałe lampy. 

Nowy przystanek przy ul. 17. 
Stycznia (niedaleko sklepu „Żabka”) 
niedługo czekał na atak chuliganów. Po 
sylwestrowej libacji jakieś podchmie-
lone gagatki poczuły pociąg twórczy 
i pomalowały sprayem szyby. Powsta-
ły obraz jest mizernym odbiciem wy-
obraźni jego sprawców. Dopuszcza-
nie się takich aktów pod okiem pobli-
skiej kamery to niebywały wyczyn. Z 
taką odwagą można daleko zajść… na 
dno upadku. 

Spróbujmy znów zajrzeć do wnę-
trza problemu, jakim jest wandalizm. 
Osoby uprawiające to zjawisko potrze-
bują z jednej strony lekarza specjali-
sty, z drugiej – spostrzegawczego wi-
dza. Zachowania wandali aż się pro-
szą, by porównać je do występów eks-
hibicjonisty. Z tą różnicą, że ci pierwsi 
zamiast swoich wdzięków (pewnie nie 
ma się czy pochwalić) obnażają nega-
tywne emocje. 

Katarzyna Dąbrowska

Straż Miejska 
czeka na sygnały od Czytelników 
tel. 672 98 91;  kom. 606 37 04 11        

Kolędowanie misyjne zaczęło się 
w Polsce w 1993 r. z inicjatywy Papie-
skich Dzieł Misyjnych. Obecnie zaan-
gażowanych jest w nie około 300 pa-
rafii. Celem akcji jest zbiórka pienię-
dzy na pomoc dzieciom w krajach mi-
syjnych w Afryce, Azji oraz Ameryce 
Południowej. Każdego roku sekretariat 
PDMD w Rzymie wyznacza konkret-
ny kraj, który kolędnicy 
wspierają poprzez zbiór-
ki pieniędzy. Zgodnie 
z ideą Papieskiego Dzie-
ła Misyjnego Dzieci ze-
branych ofiar nie można 
przeznaczać dla misjo-
narzy, a jedynie na pro-
jekty służące dzieciom. 
W ubiegłym roku kolęd-
nicy misyjni z 34. die-
cezji zebrali ponad 200 
tys. zł. W tym roku sto-
lica apostolska poprosi-
ła polskie dzieci o soli-
darną pomoc dla ich ró-

wieśników w Indonezji. Uczniowie 
klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 4 
wykonawali ozdoby choinkowe, któ-
re sprzedawali podczas akcji Kolędni-
cy Misyjni 2005: Polskie dzieci – dzie-
ciom Indonezji. Nad jej sprawnym 
przebiegiem czuwała katechetka Gra-
żyna Gwiazda.

red.

6 stycznia w Miejskim Przedszko-
lu Nr 8 odbyło się podsumowanie kon-
kursu plastycznego „Dbam o zdrowie 
razem z mamą”. Organizatorem i pa-
tronem konkursu była Powiatowa Sta-
cja Sanitarno Epidemio-
logiczna w Ciechano-
wie. Współorganizato-
rami byli: Kuratorium 
Oświaty oraz miejski 
Zakład Obsługi Szkół 
i Przedszkoli. 

Konkurs został roz-
propagowany we wszyst-
kich przedszkolach na 
terenie powiatu ciecha-
nowskiego. Skierowa-
ny był do dzieci pięcio- 
i sześcioletnich. W pierw-
szym tygodniu grud-
nia 26 nadesłanych prac 
oceniła powołana ko-
misja. Autorami najlep-
szych okazali się: Wojciech Okulski 
(Miejskie Przedszkole Nr 8), Natalia 
Kosik, Klaudia Czachorowska i Pau-
lina Jezierska (Miejskie Przedszkole 
Nr 3) oraz Aleksandra Pietrzak (Miej-
skie Przedszkole Nr 5). Ze wszystkich 

prac plastycznych biorących udział 
w konkursie zorganizowano wysta-
wę. Nagrody, upominki i poczęstunek 
dla dzieci ufundowane zostały przez 
ZOSiP oraz Powiatową Stację Sani-

tarno-Epidemiologiczną. Uroczystość 
wzbogaciło przedstawienie teatrzyku 
kukiełkowego pt: „U Smoka Żarłoka” 
w wykonaniu maluchów z Miejskiego 
Przedszkola Nr 8. Nie brakowało też 
zabaw integracyjnych.

red.

Miejmy oko na wandala Z życia szkółKolędnicy misyjni z SP Nr 4

Dbam o zdrowie razem z mamą 

Dla przedszkolaków przygotowano poczęstunki.

W listopadzie 2005 r. pracow-
nia komputerowa została wyposażona 
w 10 stanowisk multimedialnych i ser-
wer połączony z siecią lokalną oraz 
mobilny zestaw multimedialny (prze-
nośny komputer wraz z wideoprojek-
torem). W styczniu tego roku dostar-
czono nam środki dydaktyczne dla 
klas kształcenia zintegrowanego, prze-
znaczone głównie do pracy z dzieć-
mi o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych. Zainstalowano też aparaturę 
do stawiania diagnozy i prowadzenia 
terapii metodą Tomatisa, czyli trenin-
gu słuchowego za pomocą specjalnie 
opracowanego materiału dźwiękowego 
z użyciem urządzenia zwanego „elek-
tronicznym uchem”. Metoda ta stoso-
wana jest m. in. u dzieci z trudnościa-
mi szkolnymi, dysleksją, wadami wy-
mowy, zaburzeniami koncentracji, au-
tyzmem itp. W ramach kolejnego pro-
jektu pracownia logopedyczna zostanie 

wyposażona w tzw. zestaw podstawo-
wy, na który składają się: multimedial-
ny zestaw komputerowy, komplet pro-
gramów do terapii mowy i języka, pro-
gramy do diagnozy zaburzeń słuchu, 
wzroku i mowy, komplet programów 
wyrównawczych rozwijających mowę 
i język. W tym roku szkolnym przystą-
piliśmy również do projektu „Interneto-
we centrum informacji multimedialnej 
w bibliotekach szkolnych”. Otrzyma-
my cztery stanowiska komputerowe dla 
czytelnika, wielofunkcyjne urządzenie 
sieciowe (skaner i drukarka) oraz opro-
gramowanie multimedialne.

Łącznie Miejski Zespół Szkół Nr 2 
pozyskał sprzęt specjalistyczny, nowo-
czesne urządzenia techniczne i środ-
ki dydaktyczne ułatwiające nauczanie 
 za kwotę około 340 tys. zł.

Janusz Kowalski

Tak się zdobywa środki z UE
Miejski Zespół Szkół Nr 2 wzbogacił się o nowoczesny sprzęt i po-

moce dydaktyczne w ramach projektów Ministerstwa Edukacji i Na-
uki współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Uczest-
nictwo w projekcie możliwe było dzięki temu, że wchodzące w skład 
Zespołu SP Nr 7 i G Nr 4 to placówki integracyjne. 



Z myślą o bezpieczeństwie kąpią-
cych się latem na Krubinie i w dowód 
uznania osiągnięć naszych ratowników 
WOPR Urząd Miasta ufundował im 
łódź ratowniczą typu BL-2. Taka łódź 
ułatwi też szkolenie ratowników. Tej 
klasy łodzi ciechanowskie WOPR nie 
posiadało. Sprzęt, z którego korzysta-

ło dotychczas ma już 12 lat, wymaga 
częstych i kosztownych remontów. Sta-
re łodzie nie mają możliwości uzyska-
nia ponownego atestu, upoważniające-
go do bezpiecznych akcji na wodzie. 
Nowa łódź kosztowała 3100 zł.

red.
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– Pod koniec listopada dostałeś me-
dal Za Zasługi dla Ciechanowa. Jak 
na to zareagowałeś?
– Zaskoczenie moje sięgnęło zeni-
tu. Pomyślałem wówczas, że kapitule 
przyznającej te odznaczenia został je-
den nadprogramowy medal i przyzna-
ła go mnie (śmiech). Takie odznaczenia 
zawsze bardzo mnie krępują, wywołu-
ją niepotrzebny rozgłos wśród narodu. 
Na pewno moi rodzice się z nich cieszą, 
może nawet są ze mnie dumni. Poza 
tym na te odznaczenia składa się praca 
wielu ludzi. One nie są tylko moje.

– Przygotowując Blues na Dołku, 
S’thrash’ydło, Spring Blues Night 
czy WOŚP nie myślałeś nigdy o ko-
rzyściach, jakie mogą Ci te imprezy 
przynieść? 
– Szczerze mówiąc nie myślałem, bo 
te imprezy nie cieszyły się nigdy po-
wszechną popularnością. To było ra-
czej zło konieczne dla rządzących Cie-
chanowem. Blues może nie przeszka-
dzał, tak jak S’thrash’ydło, ale nie był 
to priorytet w mieście. Nigdy nie chcia-
łem robić tego, co by dawało medale. 
Robiłem to, co lubiłem. 
– W takim razie, jaką nagrodę chciał-
byś dostać?
– Nagrodę uśmiechu. Wystarczy mi 
życzliwość ludzi.
– Co jest według Ciebie najważniej-
sze w życiu? 
– Nigdy nie chciałem być urzędnikiem, 
bo nie potrafię siedzieć w jednym miej-
scu. Najważniejsze to robić to, co się 
lubi i mieć wokół siebie normalnych, 

uczciwych i fajnych ludzi. A mnie się 
tych ludzi udało znaleźć. Razem robi-
my coś, co jest nam potrzebne do nor-
malnego funkcjonowania organizmu.
– Jakie masz marzenia?
– To trudne pytanie. Chciałbym, żeby 
był pokój na świecie. Żeby wszyscy 
moi bliscy, znajomi mieli swoje własne 
pokoje. Żeby nie musieli się martwić 
o to, skąd wziąć pieniądze. Żeby dum-
nie chodzili po tym świecie. Żeby nie 
bali się wychodzić z domu. Żeby byli 
szczęśliwi. To jest troszkę niereal-
ne. Kiedyś zauważyłem, że nie zmie-

nię świata i że to, co sobie na 
początku wymarzyłem jest nie-
możliwe. 
– Organizujesz koncert, wcho-
dzi publiczność, zespół zaczy-
na grać. Co czujesz, co my-
ślisz? 
– Myślę, jest dobrze, wszyst-
ko gra, bo zawsze może coś nie 
wypalić. Potem rozglądam się 
po sali, obserwuję reakcje. Naj-
gorsze są przygotowania, biega-
nie. Potem następuje ulga, odre-
agowanie. Pojawia się uśmiech 
i ewentualne zadowolenie.
– Po tegorocznym koncercie 
finałowym WOŚP byłeś nie-
co krytykowany na ciecha-

nowskim forum. Jak się do tego od-
nosisz?
– Tak, czytałem. Słynne Forum Ciecha-
num. Same „konstruktywne” opinie, 
fachowe, delikatne sugestie. Ktoś był, 
ktoś widział, ktoś się widocznie czuje 
lepszym, skoro krytykuje. Ktoś, zapew-
ne niechcący, obraził „moich” ludzi. To 
jest sygnał, żeby przemyśleć sprawę. 
Być może czegoś nie dopilnowałem, 
nie zrobiłem tego dobrze. Jestem pe-
wien, że w Ciechanowie jest dużo lu-
dzi, których stać na wiele. Są kreatyw-
ni, twórczy, są młodzi, energiczni, mają 
więcej wyobraźni. 
– Czy wobec tego odsuniesz się na 
bok?
– Nie powiedziałem, że nie będę poma-
gał orkiestrze, ale chcę uaktywnić no-
wych zdolnych. Do roboty! Ojczyzna 
w potrzebie!

Ze Stanisławem Antośkiewiczem
rozmawiała Bożena Zagórska

Inauguracją ferii zimowych 
w Szkole Podstawowej Nr 4 były 
Szkolne Igrzyska Sportowe w Sportach 
Zimowych. 13 stycznia o godzinie 1000 
na dziedzińcu szkoły rozległ się hymn 
olimpijski. Przed rozpoczęciem konku-

rencji zawodnicy wysłuchali Dekalogu 
Młodego Sportowca. W trakcie igrzysk 
sportowcy otrzymali gorący posiłek 
i herbatę. 

W kategorii saneczkarstwo dziew-
cząt wśród klas czwartych pierw-
sze miejsce zajęła Kaja Malinowska 

z kl. IV c, a z klas piątych i szóstych 
– Joanna Ostrowska z kl. Vc. W tej 
samej dyscyplinie wśród chłopców 
I miejsce zajął Mateusz Dębski 
z kl. IV c oraz Adrian Chodup z kl. VI 
d. W łyżwiarstwie szybkim mistrzo-

stwo zdobył An-
drzej Jarosz oraz 
Krzysztof Kondrac-
ki. I miejsce w ho-
keju na lodzie zajęła 
drużyna „Pigucia-
ki” z kl. VI a. Nad 
sprawnym przebie-
giem mistrzostw 
czuwał ich orga-
nizator – nauczy-
ciel w-f Adam Stęp-
kowski. 

Pomocy w zor-
ganizowaniu ig-
rzysk udzieli-
li: Prezydent Mia-

sta Ciechanów, Zakład Obsługi Szkół 
i Przedszkoli, Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Mazowsze”, Zarząd Osiedla Nr 
5, Centrum Kultury i Sztuki, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz UKS 
„Olimpicus”.

Anna Lachowska

Agencja Rynku Rolnego Oddział 
Terenowy w Warszawie przypomina 
o możliwości zwiększenia posiada-
nej przez dostawcę indywidualnej ilo-
ści referencyjnej poprzez skorzystanie 
z krajowej rezerwy krajowej ilości refe-
rencyjnej. Dotyczy to zarówno dostaw-
ców hurtowych – czyli dostarczają-
cych mleko do podmiotu skupujące-
go jak i bezpośrednich – wprowadza-
jących mleko i jego przetwory bezpo-
średnio na rynek. Producent składający 
wniosek o przyznanie IIR z krajowej 
rezerwy w roku kwotowym 2005/
2006 musi udokumentować zwiększe-
nie sprzedaży mleka lub przetworów 
mlecznych o 5000 kg w stosunku do 
IIR stanowiącej jego własność w dniu 
31 marca 2005. Producent może wnio-
skować o przyznanie IIR z krajowej re-
zerwy dopiero wtedy, gdy: 1). w danym 
roku kwotowym wykorzysta w całości 
indywidualną ilość referencyjną stano-
wiącą jego własność w dniu 31 marca 
poprzedniego roku kwotowego i prze-
kroczy ją o 5000 kg, 2). posiada do-
kumenty potwierdzające sprzedaż mle-
ka lub przetworów mlecznych za okres 

co najmniej 3 kolejnych miesięcy da-
nego roku kwotowego, poprzedzają-
cych miesiąc, w którym złożono wnio-
sek. Gdy zostaną spełnione jednocze-
śnie oba powyższe warunki, producent 
składa do dyrektora OT ARR (właści-
wego dla swojego miejsca zamieszka-
nia albo siedziby) na formularzu ARR 
wniosek o przyznanie IIR z krajowej 
rezerwy krajowej ilości referencyjnej. 
Do wniosku producent dołącza fak-
tury lub inne dokumenty potwierdza-
jące sprzedaż mleka lub przetworów 
mlecznych za okres co najmniej 3 ko-
lejnych miesięcy danego roku kwoto-
wego poprzedzających miesiąc, w któ-
rym złożono wniosek. Przypominamy 
również, że producent, który otrzymał 
ilość referencyjną z krajowej rezerwy 
w okresie 2 lat od daty wydania de-
cyzji nie może dokonać zbycia oraz 
oddać w używanie części lub całości 
IIR. Możliwe jest natomiast dokona-
nie konwersji kwoty hurtowej na bez-
pośrednią lub bezpośredniej na hur-
tową. Inną metodą zwiększenia posia-
danej IIR jest jej zakup.

 red.

W dniach 13-15 stycznia w Cie-
chanowie odbył się Turniej Piłki Ręcz-
nej Młodzieżowych Reprezentacji Na-
rodowych Mężczyzn „Masovia Cup”. 
W imprezie wzięły udział reprezenta-
cje: Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski. 
Zawody przeprowadzono w nowej hali 
sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji przy ul. 17. Stycznia. Po me-
czach eliminacyj-
nych (rozgrywano 
je systemem „każdy 
z każdym”) do meczu 
o 3. miejsce przy-
stąpiły reprezentacje 
Litwy i Łotwy. Mecz, 
po zaciętej walce, 
zakończył się zwy-
cięstwem reprezen-
tacji Litwy 29:28. 
Zwycięzcę całego
turnieju wyłonić mia-
ło bezpośrednie spo-
tkanie między repre-
zentacjami Polski 
i Ukrainy. W pierw-
szej połowie nasza 
reprezentacja grała 
bardzo dobrze, kon-
trolowała sytuacje na boisku i utrzyma-
ła do przerwy 2 bramkową  przewagę 
(13:11). Po zmianie stron sytuacja dia-
metralnie się zmieniła. Zespół Ukra-
iny przejął inicjatywę na boisku, odro-
bił straty i ostatecznie pokonał Polskę 
(31:24). Końcowa klasyfikacja przed-

stawia się następująco: 1 miejsce 
– Ukraina, 2 miejsce – Polska, 3 miej-
sce – Litwa, 4 miejsce – Łotwa. Naj-
lepszym zawodnikiem i strzelcem tur-
nieju (31 bramek) został: Vladysław 
Ostroushko (Ukraina), a za najlepsze-
go bramkarza uznano Adam Malchera 
(Polska). W składzie naszej reprezen-
tacji mogliśmy zobaczyć Przemysława 

Krajewskiego, zawodnika Juranda Cie-
chanów, który niedawno dostał powo-
łanie do kadry Polski. Był to jego de-
biut, zarówno w reprezentacji jak i na 
nowym ciechanowskim obiekcie spor-
towym.

Andrzej Szypulski

Wystarczy mi życzliwość ludzi

Uwaga producenci rolni

Igrzyska sportowe

Masovia Cup

Nowa łódka dla WOPR-u

Rozgrywkom towarzyszyły duże emocje

Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Podczas licytacji WOŚP Krzysztof Andrzejewski 
przekazał Stanisławowi Antośkiewiczowi dyplom od 
Jurka Owsiaka z podziękowaniami 



Cytat miesiąca
XXXVI sesja Rady Miasta. Radni wypowiadają się na temat projektu budżetu 
miasta na 2006 rok. Zenon Stańczak: – Ja tak króciutko, szybciutko i bardziej 
po ludzku. Jak powiedział swego czasu radny Stefan Żagiel, stanowimy pewne-
go rodzaju zbiorową mądrość i ja przez grzeczność i skromność naturalnie nie 
będę zaprzeczał. 

W Miejskim Zespole Szkół Nr 1 
zorganizowana została impreza dla 
najmłodszych. W programie znalazły 
się zabawy, pokazy teakwon-do, wy-
stępy oraz licytacje gadżetów. Spod 
Centrum Kultury i Sztuki ulicami mia-
sta przeszedł orkiestrowy korowód. 
Jego uczestnicy udali się do hali spor-
towej przy ul. Kraszewskiego, gdzie 
miał miejsce koncert finałowy. Zagra-
ły ciechanowskie zespoły, gościnnie 
wystąpił Mech, Bohe-
ma, Hetman i The Lu-
natics.

Równolegle trwa-
ła aukcja interneto-
wa na portalu Alle-
gro. W Kawiarni Arty-
stycznej CKiSz licyto-
wano dary i fanty. Za 
wszystkie sprzedane 
gadżety zebrano kwotę 
8 230 zł. Najwyższą 
wartość uzyskał srebr-
no-złoty medal WOŚP, 
który został kupiony 
za 1 500 zł. Licytacje 
wspierali obecni go-
ście: dr Wiesław Nie-
słuchowski oraz znany 

językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. Za-
stępca prezydenta E. Sadowski stał sie 
właścicielem cielaka rasy jersey, poda-
rowanego przez państwo Dorotę i Janu-
sza Lazarskich z Rydzewa.

Wieczorem przed halą sportową 
puszczone zostało Światełko do Nieba, 
które sfinansował Urząd Miasta. Urząd 
oraz prezydent przekazali też dary na li-
cytację.

K.D.

Pozbywanie się ograniczeń myśle-
nia, zastępowanie czegoś starego no-
wym, alternatywa dla bezmyślnej de-
strukcji i niszczącej, gwałtownej re-
wolucji, konstruktywna krytyka, uwa-
gi i propozycje… Odtworzenie, odbu-
dowa tego co wartościowe, a nadgry-
zione przez czas, ignorancję i bezmyśl-
ność… to idee 14. Międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Złotniczej w Legnicy. 
Najciekawsze prace artystów z całego 
świata można oglądać na pokonkurso-
wej wystawie w Galerii „C” Centrum 
Kultury i Sztuki od 13 kwietnia do po-
łowy lutego. Na pierwszy rzut oka wi-
dać, że to już nie biżuteria. Zbyt wy-
razisty jest rozdźwięk między warto-
ścią użytkową, a wyrazem artystycz-
nym uchwyconym w zaskakującej for-
mie – złoty pierścionek zatopiony w as-
falcie, szeroka bransoleta z korali, pla-
stiku i srebra zapinana na dużą kłódkę, 
efektowny naszyjnik ze srebrnych za-
pięć. Warto to zobaczyć.

A.G.

Gościem grudniowego wieczoru z 
cyklu Ciechanowskich Spotkań Muze-
alnych był Prawosławny Mę-
ski Chór Kameralny Chrze-
ścijańskiej Akademii Teolo-
gicznej w Warszawie. 

Piękne pieśni liturgiczne 
oraz kolędy reprezentujące 
różne nurty polskiego chrze-
ścijaństwa wprowadziły 
uczestników koncertu w ma-
giczną atmosferę Świąt Bo-
żego Narodzenia. Różnorod-
ność muzyki cerkiewnej wy-
nika z samej różnorodności 
Polskiego Autokefaliczne-
go Kościoła Prawosławnego, 
który łączy tradycje narodo-
we, rosyjskie, łemkowskie, 
białoruskie i ukraińskie.

Chór istnieje już ponad 
50 lat i jest zdobywcą licz-
nych nagród na festiwalach krajowych 
i zagranicznych. Jego obecny dyrygent 

dr Włodzimierz Wołosiuk jest wykła-
dowcą śpiewu liturgicznego w Kate-

drze Prawosławnej Teologii Praktycz-
nej ChAT.                                       A.I.

Koncerty noworoczne szybko 
i znacząco wpisały się w życie kultural-
ne Ciechanowa. Ich pomysłodawcą był 
prezydent Waldemar Wardziński. Ideą 
koncertów jest zapraszanie do naszego 
miasta wybitnych muzyków i śpiewa-
ków. Rok temu odwiedziła nas Salono-
wa Orkiestra J. Straussa pod dyrekcją 

artystyczną Piotra Skubisa. Był to nie-
zapomniany wieczór. W tym roku nie 
mogło być inaczej. 

14 stycznia w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Sztuki gościliśmy 
Macieja Niesiołowskiego – jednego 
z najwybitniejszych współczesnych 
polskich dyrygentów. Autor popular-
nego programu telewizyjnego „Z batu-
tą i humorem” poprowadził Sinfoniettę 
Bydgoską, która brawurowo wykonała 

fragmenty oper i operetek 
m.in. Gioacchina Rossi-
niego, Franza Lehára, Ja-
cquesa Offenbacha i Jo-
hanna Straussa. Orkiestrze 
towarzyszyła para znako-
mitych solistów Gliwic-
kiego Teatru Muzyczne-
go: Anita Maszczyk i Mi-
chał Musioł. Utwory były 
przeplatane anegdotami, 
które rozbawiały do łez 
licznie zgromadzoną pu-
bliczność. Na widowni 
nie było żadnego wolnego 
miejsca. Mimo dostawio-
nych krzesełek i udostęp-
nienia balkonu, niektórzy 
stali – taka frekwencja to 
rzadki widok. Koncert nie 

mógł obyć się bez bisów. Publiczność 
wychodziła zachwycona.

K.D.

Pod hasłem „Kolędy i pastorał-
ki” 7 stycznia w Centrum Kultury 
i Sztuki odbył się XVI koncert no-
woroczny Gala’ 2006. Uroczystej in-
auguracji dokonał dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej Stanisław 
Kujawa humorystycznie intonu-
jąc: „Oj, maluśki, maluśki, maluś-
ki… budżet na kulturę (…)”. Go-
spodarz wieczoru Stanisław Kę-
sik po raz trzeci wręczył tytu-
ły „Przyjaciela Domu Kultury”. 
W tym roku przyznano je: dyrekto-
rowi SP Nr 5 Wiesławowi Burbie, 
prezesowi ZWiK Andrzejowi Boli, 
pisarce Teresie Kaczorowskiej, 
prezesowi Spółdzielni Mieszka-
niowej „Zamek” Januszowi Cza-
plickiemu oraz Pawłowi i Rafało-
wi Piaseckim właścicielom firmy 
Metal-Tech. 

Chór szkolny Państwowej 
Szkoły Muzycznej pod kierunkiem Jo-
anny Makijonko i przy akompaniamen-
cie Tatiany Fedorczuk wykonał kolę-
dę „Wśród nocnej ciszy”. Najmłod-
sza grupa LZA „Ciechanów” (tworzą 

ją uczniowie SP Nr 5) zatańczyła po-
loneza. Zespół „Trzy pokolenia” (GOK 
w Opinogórze), zaśpiewał wiązankę 
świątecznych przebojów. Zespoły tań-
ca nowoczesnego Funny (choreogra-

fia Jolanty Szlagowskiej) oraz Amigas 
(choreografia Kingi Mizere) wykona-
ły dynamiczne inscenizacje tanecz-
ne. Soliści programu „Od Przedszkola 
do Opola” pod opieką Dominika Mo-

lewskiego zaprezentowali utwór „Je-
zusa Narodzonego wszyscy witajmy”, 
a Chór Gimnazjum Nr 1 – „Hej dzień 
narodzenia” pod kierunkiem Małgorza-
ty Nowickiej.       

Tradycyjnie w przerwie koncertu 
dziennikarze z lokalnych gazet zbierali 
pieniądze na Fundusz Sztuka Młodych. 
Z pozyskanych środków – 4 085,23 zł 
– skorzystają młodzi, uzdolnieni arty-
ści z powiatu ciechanowskiego. Za ku-
pione okolicznościowe aniołki, wyko-
nane przez członków Koła Plastycz-
nego „Paleta”, można było wylosować 
upominki.  W trakcie kwesty w kulu-
arach CKiSz grali i śpiewali kolędnicy 
Kurpiowskiego Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Jutrzenka”, który przyjechał z Jed-
norożca.

Drugą część koncertu zdominowały 
występy chórów i wychowanków Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej. Usłysze-
liśmy m.in. Chór Sine Nomine, Chór 
z parafii św. Tekli, Chór Akademicki 
PWSZ oraz Mateusza Matuszewskiego 
(fortepian) i Patryka Kacprzaka (akor-
deon). Na koniec wystąpił Klub Do-
brej Piosenki przy gitarowym akompa-
niamencie Waldemara Koperkiewicza. 
W finale uczestniczące w Gali chóry 
wspólnie wykonały pieśń „Bóg się ro-
dzi”. Nietypowo i zabawnie koncert po-
prowadzili: Bożena Zagórska (Anioł) 
i Michał Wulczyński (Diabeł).

Katarzyna Dąbrowska

Z batutą i humorem  

Orkiestra zagrała po raz 14.

Kolędowa Gala

Ciechanowskie Spotkania Muzealne

Prawosławne kolędowanie

Prawosławny Męski Chór Kameralny Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie

Klub Dobrej Piosenki zaskoczył ciekawymi aranża-
cjami znanych kolęd

To już nie biżuteria

Efektowny naszyjnik, z którego w kilka 
minut można zrobić łańcuch lub bransoletę 

Maciej Niesiołowski (z prawej) z muzykami Sinfonietty Byd-
goskiej oraz solistami Gliwickiego Teatru Muzycznego 

Podczas koncertu zaprezentowała się 
najmłodsza grupa LZA Ciechanów

Mimo mrozu wolontariusze kwestowali przez cały dzień


