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W numerze:
– O zagrożeniach w bezpiecznym        
   mieście, czyli 37. sesja Rady    
   Miasta
– Jak dotrzymać umowy 
   z Delitissue
– Do czego obliguje Regulamin  
   utrzymania czystości i porządku  
   na terenie Ciechanowa
– Osiedle Krubin zyska nowe  
   oblicze
– Jak w tym roku będziemy  
   walczyć z alkoholizmem 
   i narkomanią
– Gdzie niepełnosprawni mogą  
   ubiegać się o sprzęt 
– Miejska Biblioteka Publiczna 
   w statystyce
– Jak zachować się w czasie  
   powodzi
– Z cyklu: Ciekawi ludzie, ciekawe   
   miejsca – Lucyna Janikowa

Wirtualny spacer
Jak nie ruszając się z domu obej-

rzeć ekspozycje Zamku Książąt Mazo-
wieckich czy zimą przejść się po peł-
nym zieleni mieście? Wystarczy wejść 
na stronę internetową Urzędu Miasta. 
Dzięki interaktywnym zdjęciom pa-
noramicznym jest możliwość pozna-
nia najpiękniejszych zakątków naszego 
miasta oraz wiele więcej!              A.S.

Szczegóły na str. 12

Dodatkowe pieniądze 
na odśnieżanie

PUK, który odśnieża w Ciechanowie nie tylko drogi gminne, ale też powiato-
we i krajowe (nie wygrał tylko przetargu na drogi wojewódzkie) otrzyma dodatko-
we pieniądze z budżetu miasta. W miejskiej kasie na zimowe utrzymanie dróg pier-
wotnie zarezerwowano 350 tys. zł. Ta kwota byłaby wystarczająca podczas zimy, 
jaką znamy z kilkunastu ostatnich lat. Ekstremalne warunki pogodowe, jakich do-
świadczamy w tym roku, wymagają zwielokrotnienia wysiłków, aby miasto było 
przejezdne. Idą za tym wysokie koszty. PUK był zmuszony wypożyczać sprzęt, za-
trudniać dodatkowych ludzi. Zużyto już 350 ton soli (ta niestety nie skutkuje, gdy 
temperatura spada poniżej 6° C) i 450 ton piasku. Dodatkowo wydano 50 tys. zł na 
ręczne odśnieżanie oraz odkuwanie z lodu studzienek kanalizacji deszczowej. Bar-
dzo dużo kosztuje zwłaszcza wywóz śniegu (do tej pory wywieziono 200 wywro-
tek). W związku z powyższym konieczne stało się zwiększenie kwoty na zimowe 
utrzymanie dróg o 20% wartości zamówienia, czyli o 70 tys. zł. Czy ta suma okaże 
się wystarczająca zależy głównie od pogody.

E.B.

Szansa na pracę
25 osób pozostających bez pracy 

i prawa do zasiłku dla bezrobotnych 
może znaleźć zatrudnienie w ramach 
prac społecznie użytecznych. Urząd 
Miasta zwrócił się z wnioskiem w tej 
sprawie do Powiatowego Urzędu Pra-
cy. Osoby te wytypuje MOPS spośród 
swoich podopiecznych. Każda z za-
trudnionych osób będzie miała obo-
wiązek przepracować 40 godzin mie-
sięcznie. Nieuzasadnione niewywią-
zanie się z tej powinności może skut-
kować odmową przyznania świadczeń 
z pomocy społecznej. Koszty pracy 
tych osób ponosić będzie w 40% Urząd 
Miasta i w 60% Powiatowy Urząd 
Pracy. Dla miasta to wydatek rzędu 
24 tys. zł.                                         A.G.

Wystawa gołębi rasowych

Ptaki jak malowane
Za oknami długa, pozbawiona 

słońca zima. Miło więc nacieszyć oczy 
pięknem barwnych ptaków. A tych pod-
czas IV Oddziałowej Wystawy Gołębi 
Rasowych i Ptaków Egzotycznych 
nie brakowało. W dniach 11-12 lute-
go w hali sportowej Miejskiego Zespo-
łu Szkół Nr 1 swoje okazy zaprezento-
wali hodowcy z Ciechanowa i okolicz-
nych miejscowości oraz goście z War-
szawy, Elbląga i Ostródy. Wyróżnione 
najwyższą oceną punktową ptaki wzię-
ły udział w losowaniu pucharu, ufun-
dowanego przez prezydenta Waldema-
ra Wardzińskiego. Przed wręczeniem 
nagród minutą ciszy uczczono pamięć 
hodowców, którzy tragicznie zginęli 
w katastrofie w Chorzowie.

K.D.
Czytaj też na str. 12

Dachy w centrum uwagi
Styczniowa tragedia w Katowicach 

postawiła na baczność właścicieli bu-
dynków o dużych, płaskich dachach. 
Cała Polska zwróciła szczególną uwa-
gę na nierzadko bagatelizowane, długo 
zalegające, grube warstwy śniegu. Sta-
ły się one realnym zagrożeniem. Roz-
poczęto zbiorowe odśnieżanie i kon-
trolowanie. Zarządzeniem Prezyden-
ta w Urzędzie Miasta została powoła-
na grupa robocza w składzie: Wojciech 
Filipczak – kierownik Referatu Zarzą-
dzania Kryzysowego, Ochrony Ludno-
ści i Spraw Obronnych, Krzysztof Ma-
tuszewski – komendant Straży Miej-
skiej, Ewa Zduńczyk – kierownik Wy-
działu Inżynierii i Ochrony Środowiska 
i Robert Szymaniak – kierownik Wy-
działu Inwestycji. Zadaniem tej grupy 
jest monitorowanie sytuacji, wynikają-
cej z nadmiernych opadów śniegu oraz 
późniejszych zagrożeń powodziowych. 
                           A.G.

Więcej na str. 9

Stało się już tradycją, że miej-
ski samorząd przekazuje na potrze-
by ciechanowskiego szpitala zapłaco-
ny przez niego podatek od nierucho-
mości. Po styczniowej sesji Rady wie-
my już, że 140 tys. zł z miejskiej kasy 
wesprze Oddział Kardiologii. Radni 
byli jednomyślni (tylko jeden wstrzy-
mał się od głosu) w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Wojewódz-
twu Mazowieckiemu na dofinansowa-
nie dla Specjalistycznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Ciechanowie. Tym ra-
zem jednak głosowanie poprzedziła 
dyskusja, która wcześniej przetoczyła 
się przez wszystkie komisje Rady. Na-

ciskani przez swoich wyborców radni 
rozważali, czy nie przeznaczyć daro-
wizny na budowę podjazdów dla nie-
pełnosprawnych i parkingów wokół 
szpitala. Łatwo dali się jednak przeko-
nać cenionemu i powszechnie szano-
wanemu doktorowi Bogdanowi Zby-
szyńskiemu, który na sesji zaapelował, 
aby dotację przeznaczyć na doposaże-
nie Oddziału Kardiologii, którego jest 
ordynatorem, w specjalistyczny sprzęt 
ratujący życie.

E.B.
Dyskusję radnych

 relacjonujemy na str. 7

Kolejna darowizna miasta dla szpitala

W odśnieżanie i kontrolowanie dachów włączyły się wszystkie służby: Straż Pożarna, Straż 
Miejska i policja 

140 tys. zł na sprzęt dla Oddziału Kardiologii
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Przeciw narkomanii 
Stworzenie jednego frontu przeciw pladze narkomanii i przestępczości w śro-

dowisku uczniowskim było celem konferencji, która odbyła się 9 lutego z udzia-
łem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, władz miasta i powiatu oraz 
dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych. Zagadnienia dotyczące przestępczości 
wśród nieletnich, procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, narkoma-
nii, metod interwencji wobec uczniów eksperymentujących z narkotykami wzięli 
pod lupę pracownicy KPP, Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Prokuratury Rejonowej 
i Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie.

MOPS wypłaca „becikowe”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie jest przygotowany do 

wypłacania świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. Wnioski o popularnie zwane 
„becikowe” w wysokości 1000 zł na każde urodzone dziecko od 9 lutego złożyły 
72 osoby. Rodzice, którzy dopełnili formalności przed 13 lutym otrzymają wypła-
tę zapomogi jeszcze w tym miesiącu. Zgłaszający się po świadczenie muszą wziąć 
ze sobą akt urodzenia dziecka i dowód osobisty oraz wypełnić stosowny wnio-
sek (można to zrobić na miejscu). Wniosek trzeba złożyć w ciągu 3 miesięcy od 
daty urodzenia dziecka. Rodziny o dochodach nieprzekraczających 504 zł na osobę 
(583 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) otrzymają także doda-
tek do zasiłku rodzinnego w wysokości 1000 zł.

W szpitalu otwarta została pracowania hemodynamiczna 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na oddziale kardiologicznym 

11 lutego została otwarta i poświecona pracownia hemodynamiczna. Będzie moż-
na w niej przeprowadzać badania inwazyjne chorób układu krążenia oraz diagno-

stykę choroby wieńcowej. 
W kaplicy szpitalnej spotka-
li się pacjenci, pracownicy 
i zaproszeni goście. Kanc-
lerz Kurii Diecezji Płockiej 
ks. prałat dr Kazimierz Ziół-
kowski odprawił mszę świę-
tą. Oprawę liturgiczno-mu-
zyczną przygotował chór 
Sine Nomine. Bardzo sym-
patyczne były odwiedziny ks. 
Kanclerza i dyrekcji Szpitala 
u najmłodszych pacjen-
tów ciechanowskiej placów-
ki. Dostojny gość przekazał 
dzieciom pozdrowienia i pre-
zenty od ks. biskupa Stanisła-
wa Wielgusa, ordynariusza 
diecezji płockiej.

Stypendia dla uzdolnionych
Centrum Kultury i Sztuki oraz Towarzystwo Muzyczne w Ciechanowie uru-

chamiają procedury wyłonienia stypendystów Funduszu „Sztuka Młodych”. 
O środki uzyskane podczas XVI Koncertu Noworocznego GALA’2006 mogą sta-
rać się powiatowe i miejskie placówki upowszechniania kultury, stowarzyszenia 
i organizacje społeczno-kulturalne, działające na terenie powiatu. Możliwe jest 
otrzymanie jednorazowego stypendium na realizację konkretnych przedsięwzięć 
artystycznych i warsztatowych. Umotywowane i potwierdzone wnioski w tej spra-
wie można składać w sekretariacie CKiSz do 28 lutego. Podajemy dokładny ad-
res: Centrum Kultury i Sztuki, ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów, tel. (023) 672 
42 96, fax. (023) 672 35 09.

Internetowa baza firm czeka na kolejne zgłoszenia
Przypominamy, że na stronie Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl funkcjo-

nuje internetowa baza ciechanowskich przedsiębiorstw, prezentująca ich wizytów-
ki i charakter działalności. Firmy, które nie znalazły się w bazie, a byłyby zaintere-
sowane tą formą prezentacji prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego. Wy-
pełniony formularz wraz ze znakiem graficznym w formie elektronicznej należy 
przesłać na adres e-mail: um_webmaster@o2.pl.

27. Rektorów w Ciechanowie
27–29 stycznia miało miejsce V Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rekto-

rów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). W Zgromadzeniu wzięło udział 
20. Rektorów i 7. Prorektorów z 34. PWSZ-ów oraz przewodniczący Rady Głów-
nej Szkolnictwa Wyższego prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej prof. Zbigniew Marciniak, wiceprzewodniczący KRASP 
prof. Tomasz Borecki i dyrektor Departamentu Badań Naukowych MEiN Jacek 
Mazur, Barbara Rogowska reprezentująca Departament Szkolnictwa Wyższe-
go MEiN oraz Andrzej Świć – redaktor naczelny „Forum Akademickiego”. Go-
ście zwiedzili najciekawsze zakątki miasta oraz pobliską Opinogórę. Spotkali się 
z władzami samorządowymi. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz gościła w ratuszu 
żony rektorów. Przyjęto trzech nowych członków – rektorów PWSZ z Jarosławia, 
Nysy i Skierniewic. Podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia – KRePSZ. Za-
twierdzono również nowy statut KRePSZ powiększający Prezydium z 3 do 5 osób. 
Dotychczasowym członkom Prezydium: przewodniczącemu prof. Tomaszowi 
Winnickiemu (Jelenia Góra) oraz wiceprzewodniczącym prof. Zbigniewowi Wal-
czykowi (Elbląg) i prof. Józefowi Bergerowi (Biała-Podlaska) przedłużono man-
daty. Wybrano także nowych członków prof. Andrzeja Kolasę (Ciechanów) i prof. 
Romana Fedana (Jarosław), który będzie pełnił funkcję Skarbnika. Wybrano także 
skład komisji rewizyjnej. 

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

dowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego działających 
na terenie Ciechanowa: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci BPH PBK S.A 38 1060 0076 0000 4010 2000 
5651 (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 Zachod-
ni 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 dopiskiem 
„dla Koła w Ciechanowie”) PKO BP SA O/Warszawa 75 1020 1097 0000 7802 
0103 2366,
Polski Związek Niewidomych PKO S.A. 06 1240 1024 1111 0000 0261 4780 (z 
dopiskiem „Koło PZN Ciechanów”,
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ciechanów Bank Zachodni WBK S.A. 1 
Odział w Ciechanowie 82 1060 0076 0000 4012 3000 0547 (z dopiskiem „ZHP 1% 
podatku zg. z art. 27 D”),
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie 75 12 
40 1066 1111 0000 0006 1652 (z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciechanowie”).
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.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

 „Krubin II” oraz „Powstańców Wielkopolskich”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmia-
nami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 26 stycz-
nia 2006 r. uchwał:
1. nr 419/XXXVII/2006 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Krubin II” obejmującego obszar położony 
w rejonie ulic: Sońskiej, Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej, Żu-
rawiej, Podleśnej, Żytniej, Chabrowej, Długiej, Ludowej, Spacerowej, Wędkar-
skiej, Wrzosowej i Kruczej, 
2. nr 418//XXXVII/2006 o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Powstańców Wielkopolskich” obejmujące-
go obszar położony pomiędzy ulicami: Powstańców Wielkopolskich, Pułtuską 
i Wojska Polskiego oraz na zachód od ul. Wojska Polskiego w rejonie ulic: Wi-
dokowej, Nadrzecznej i Śląskiej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. Wnio-
ski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Ciechanów, 06-400 Ciecha-
nów, Pl. Jana Pawła II nr 6 w terminie do 10 marca 2006 r. Wniosek winien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, pokój nr 14, tel. (023) 672 
32 41 wew. 239, 240.

Prezydent Miasta Ciechanów  
/ - / Waldemar Wardziński 

Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta 

Annie Świat 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata

składają
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu 

Podziękowanie
Pragnę podziękować władzom miasta Ciechanów za umożliwienie mi prze-

jazdu na rehabilitację do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka 
Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Być jak inni” przy ul. Niechodzkiej w Cie-
chanowie.

Leszek Konopa

Jednym z urządzeń pracowni hemodynamicznej jest an-
giograf 

Strażnikowi Miejskiemu  

Andrzejowi Gaczyńskiemu 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca

składają
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu 
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Delitissue – włoska firma, dzięki 
której Ciechanów liczy się dziś w bran-
ży papierniczej, kilka lat temu przejęła 
nieruchomości upadłego Stolbudu i po-
stawiła zakład wart ok. 60 mln dolarów. 
Zainwestowała po gwarancji ówcze-
snych władz miasta, że co roku umo-
rzą jej podatek od nieruchomości. Do 
tej pory Delitissue umorzono 715 tys. 
zł podatku za 2001 r. i 784 tys. zł za 
rok 2002. Podatek za 2003 r. wciąż cze-
ka na umorzenie. – To, że prezydent go 
nie umorzył wynikło z faktu, że Delitis-
sue stosuje się ściśle do zapisów poro-
zumienia – tłumaczył na 37. sesji Rady 
zastępca prezydenta Eugeniusz Sadow-
ski. – Ma składać wniosek o umorze-
niach podatku do 15 lipca i taką dekla-
rację złożyli 15 lipca 2004 r., kiedy już 
byliśmy w UE. To zablokowało decy-
zję prezydenta. Dzisiaj nie możemy nic 
zrobić w tej sprawie bez zgody Komi-
sji Europejskiej. Taki wniosek do Ko-
misji musi z kolei zaopiniować Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów. Mimo ponagleń ze strony Urzędu 
Miasta UOKiK odpowiedział na pismo 
w tej sprawie dopiero po roku! Okaza-
ło się, że wniosek musi zawierać glo-
balną kwotę pomocy publicznej, czy-
li prognozowane umorzenie. Określo-
no ją na kwotę do14,8 mln zł w ciągu 
10 lat. Jest to zobowiązanie wybiegają-
ce w przyszłość, wymagające uchwały 
Rady. Radni podjęli ją na styczniowej 
sesji. Dzięki temu sprawa umorzenia 
Delitissue podatku od nieruchomości 
za 2003 r. może ruszyć z miejsca.

Delitissue wywiązuje się z umów
Ważnym warunkiem umorzenia są 

nowe inwestycje i zwiększanie zatrud-
nienia, z czego spółka się wywiązuje. 
Zgodnie z umową, decyzje dotyczące 
podatku miały być podejmowane rok-
rocznie na podstawie analizy procesu 
rozbudowy zakładu. 

Jak wynika z porozumienia 
z 2000 r. miejski samorząd zobowiązu-
je się do całkowitego umarzania Deli-
tissue podatku od nieruchomości w fa-
zie realizacji inwestycji, której zakoń-
czenie jest przewidziane do roku 2002 
i następnie – umarzania tego podatku 
w fazie zwiększania zatrudnienia i osią-
gania pełnej zdolności produkcyjnej. 
Ten etap powinien zostać zrealizowany 
do roku 2010. – Delitissue przedkłada 
konieczne dokumenty, zrealizowali po-
stanowienia porozumienia. Zatrudnia-
ją więcej ludzi niż się zobowiązali. Ten 
proces nie jest jeszcze zamknięty. Dla-
tego musimy zachować się jak dżentel-
meni - mówił E. Sadowski. Z opraco-
wanego w 2000r. harmonogramu wyni-
kało, że na koniec grudnia 2005r. w De-
litissue będzie zatrudnionych 200 osób. 
Dziś w zakładzie pracuje 269 osób, 
2 się zwolniły, ale będą niebawem przy-
jęte. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz 
przypomniała, że na współpracy z wło-
ską firmą zyskuje cała rzesza ludzi. De-
litissue to nie tylko 270 osób pracują-
cych w samej firmie, ale też praca dla 
firm transportowych, dochód dla Zakła-
du Energetycznego, Zakładu Gazow-
nictwa, Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji. 

Konieczny aneks i uchwała 
Wraz z wejściem do UE zmieniły 

się możliwości prawne udzielania po-
mocy publicznej, jaką są umorzenia. 
Obie układające się strony uwzględniły 
możliwość komplikacji prawnych. Pa-
ragraf  4 porozumienia z 2000r. brzmi: 
„strony zgodnie postanawiają, że 
w przypadku wprowadzenia w okresie, 
który obejmuje niniejsze porozumienie 

nowych przepisów prawnych dotyczą-
cych zagadnienia stanowiącego przed-
miot jego regulacji, w drodze aneksu do 
niniejszego porozumienia określą nowe 
warunki współpracy, które z uwzględ-
nieniem obowiązującej regulacji praw-
nej najpełniej będą oddawały założenia 
wynikające w treści niniejszego porozu-
mienia”. 

Aneks, który negocjowali już praw-
nicy Urzędu i Delitissue, będzie za-
wierał inny termin składania wniosku 
o umorzenie oraz jego sprecyzowaną 
kwotę. Pierwotnie Delitissue określi-
ło ją na 19,6 mln zł. Po negocjacjach 
tę sumę udało się zmniejszyć o prawie 
5 mln zł, do 14,8 mln zł w ciągu 10 lat.

Na posiedzeniach komisji radni 
pytali, dlaczego po podpisaniu anek-
su prezydent sam nie podejmie decy-
zji i nie umorzy podatku. Prezydent 
może umorzyć podatek do wysokości 
100 tys. euro w ciągu 3 lat podatko-
wych. Limit ten został już wyczerpa-
ny. Następne umorzenia, jak każda po-
moc publiczna, wymagają zgody Ko-
misji Europejskiej. Wniosek do Ko-
misji musi zawierać łączną szacowaną 
kwotę pomocy publicznej. Taka kwota 
to konkretne zobowiązanie gminy, do-
tyczące kolejnych lat budżetowych. Je-
dynym organem gminy upoważnionym 
do takich decyzji jest Rada Miasta. Ko-
nieczne okazało się więc wprowadze-
nie zmian w uchwale Rady z 2000 r. 
– dodanie w niej łącznej kwoty progno-
zowanych umorzeń. Marcin Stryczyń-
ski starał się przesunąć głosowanie nad 
uchwałą na następną sesję, ale radni 
wniosek odrzucili. – Sprawa się prze-
ciąga zbyt długo. Wystarczy, że rok cze-
kaliśmy na odpowiedź z UOKiK. Chce-
my ten temat zamknąć – argumento-
wał Eugeniusz Sadowski. Nie obyło się 
bez długiej dyskusji, choć zdecydowa-
na większość radnych była zdania, że 
umów należy dotrzymywać.

Pacta sunt servanda 
Eugeniusz Sadowski powołał się 

na starą rzymską zasadę – pacta sunt 
servanda. Podkreślił, że umowy stara 
się dotrzymać ten prezydent, który jej 

nie zawierał, a chce się wywiązać z zo-
bowiązań podjętych przez poprzedni-
ków. – Jeżeli nie podejmiemy uchwa-
ły miastu grożą określone konsekwen-
cje. Firma może wystąpić na drogę są-
dową i dochodzić roszczeń utraty pew-
nych wartości materialnych, być może 
znacznie przekraczających to umo-
rzenie – przestrzegał zastępca prezy-
denta, zastrzegając, że trudno przewi-
dzieć jaką decyzję podejmą UOKiK i 
Komisja Europejska. – Została podpi-
sana umowa. Jest coś takiego jak cią-
głość władzy i myślę, że nie ma po-
wodów, żeby nie kontynuować dobrej 
współpracy, na której zyskało miasto i 
jego mieszkańcy. Myślę, że do tego po-
winna się ograniczyć dyskusja – studził 
emocje Zdzisław Dąbrowski. – Chy-
ba nikt na tej sali nie neguje potrzeby 
pomocy dla zakładu, miasto jest prze-
cież zobowiązane między innymi do 
kreowania miejsc pracy. One powstały 
i ze względu na to pomoc dla Delitissue 
jest jak najbardziej potrzebna – apelo-
wał S. Kęsik.

Co ważniejsze: 
umowa czy unijne prawo

Stefan Żagiel jest zdania, że umów 
trzeba dotrzymywać, nawet jeżeli one 
są złe. – Ja tę umowę, którą zawarł Za-
rząd w 2000r. dostałem dopiero pierw-
szy raz i dla mnie ona brzmi jak konkor-
dat, czyli wszystkie obowiązki właści-
wie wypełnia miasto, natomiast Deli-
tissue tylko składa wniosek, ale trudno, 
takie porozumienie zawarto. Dla radne-
go jest jasne, że umowy międzynarodo-
we (taką zawarliśmy wstępując do UE), 
stoją ponad krajowymi. – Podatek po-
nad 100 tys. euro powinien być ściąga-
ny. Jeżeli zgoda Komisji Europejskiej 
na udzielenie wyższej pomocy przyjdzie 
z opóźnieniem zwrócimy włoskiej firmie 
tę różnicę. Jeżeli sąd postanowi, że rze-
czywiście przepis unijny jest mniej waż-
ny niż ta umowa, którą kiedyś zawarł 
Zarząd Miasta z Delitissue, to będzie-
my na podstawie tego wyroku zwalniać 
z podatku tę firmę. Opowiedział się jed-
nak za podjęciem uchwały. – Jestem 
zdania, że powinniśmy poprzeć poszu-

kiwanie rozwiązania przez prezydenta. 
Niekoniecznie musi to przynieść zgodę 
UOKiK i odpowiednich ciał UE – za-
strzegł radny. 

– Cieszy to, że jesteśmy zgodni, że 
umów należy dotrzymywać, bo to jest 
najważniejsza rzecz. Jeżeli dla dobra 
sprawy ta uchwała jest konieczna, to 
podejmijmy ją – stwierdził Janusz Cza-
plicki. W jego ocenie miasto nie musi 
jednak zwracać się do Komisji Europej-
skiej. – W odpowiedzi UOKiK jest aka-
pit, z którego wynika, że mamy wypeł-
nić swoje zobowiązania podjęte sprzed 
przystąpieniem do UE. Ale po pierwsze 
§ 4 porozumienia daje nam możliwość 
negocjowania dalszej pomocy na rzecz 
Delitissue. Po drugie – harmonogram 
zobowiązań tej firmy daje nam możli-
wość minimalizowania naszej pomocy 
na jej rzecz, poprzez skrupulatne kon-
trolowanie Delitissue, czy wywiązuje 
się z porozumienia. J. Czaplicki mówił 
też o przykrych konsekwencjach nie-
wywiązania się przez gminę z zobowią-
zań w stosunku do Delitissue, negatyw-
nej opinii o naszym samorządzie wśród 
potencjalnych inwestorów. 

Krok do rozwiązania
– Uważam, że jeżeli jesteśmy w roku 

2006, to powinniśmy się z firmą rozli-
czyć według tego porozumienia i do-
tychczasowe podatki umorzyć, bądź 
wynegocjować określoną kwotę. Kwo-
ta 14,8 mln. zł nadal jest wirtualną 
– twierdził M. Stryczyński. – Dam jako 
przykład ten, który wynika z § 4 porozu-
mienia, że jeśli zmienią się uwarunko-
wania, np. wejdzie podatek katastral-
ny, to może się okazać, że nie jest to 
kwota 14,8 mln, a 25 mln zł. W prze-
konaniu radnego łączną kwotę pomo-
cy i szczegółowe warunki jej udziele-
nia powinien określić aneks do porozu-
mienia z 9.XI.2000r. zawarty między 
prezydentem miasta a firmą Delitissue, 
a nie uchwała Rady. – Umów trzeba do-
trzymywać, natomiast granie na zwłokę 
i zapisywanie wirtualnych pieniędzy 
byłoby za daleko idące – uznał M. Stry-
czyński.

– Chciałbym zanegować wypowiedź 
pana Stryczyńskiego, że ta suma może 
być wyższa. My się nie uchylamy od 
żadnych dodatkowych podatków. Chce-
my tylko spełnić postanowienia umowy 
z 19 listopada 2000 r., gdzie jest wprost 
napisane o jednym jedynym podatku 
– od nieruchomości – oponował Janusz 
Kolwiński, dyrektor marketingu Deli-
tissue. – Nie ma tu osoby, która by od-
powiedziała na pytanie, co Unia powie 
w tej kwestii. Może powie – to jest wasz 
problem. Rozwiążcie go, skoro coś kie-
dyś podpisaliście. Dajmy prezydentowi 
szansę wystąpić do tej Unii. Ja chciał-
bym tylko, żeby było zrealizowane to, 
co zostało podpisane – przekonywał 
J. Kolwiński i przestrzegał: – Mamy 
najnowocześniejszy zakład w kraju, 
w tej chwili 7 ha pod dachem. Jak ten 
temat nie wyjdzie, to następne 5 ha 
może być postawionych gdzie indziej.

– Nawet jeżeli podatek wzrośnie, to 
powyżej tej kwoty Delitissue go zapła-
ci – uspokajał E. Sadowski. – Zróbmy 
krok do rozwiązania tego węzła gordyj-
skiego. Dajmy szansę, żeby nasz wnio-
sek poszedł do Komisji Europejskiej. 
Niech zapadną decyzje: umorzyć, czy 
nie umorzyć. 

Radni taką szansę dali. Uchwa-
ła została podjęta przy 11 głosach za, 
5 głosach przeciwnych (radnych z klu-
bu SLD) i bez  głosów wstrzymują-
cych się.                             

Ewa Blankiewicz

Po 5. latach na sesji Rady Miasta powróciła sprawa porozumienia z Delitissue 

Umów trzeba dotrzymywać
Wejście Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą wiele kon-

sekwencji prawnych. W naszym mieście skomplikowało m.in. umorze-
nie podatku od nieruchomości Delitissue, co gwarantuje firmie umo-
wa z władzami miasta, zawarta 9 listopada 2000 r. Unijne prawo, któ-
remu podlegamy od 1 maja 2004 r. dopuszcza bez dodatkowej zgody 
Komisji Europejskiej udzielanie pomocy publicznej tylko do 100 tys. 
euro. Zobowiązanie wobec zostało podjęte wcześniej, o sprawie musi 
się zatem wypowiedzieć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Komisja Europejska. Wymagane jest określenie globalnej pomo-
cy miasta dla zakładu w objętych porozumieniem latach 2001-2010. 
Na ostatniej sesji radni sprecyzowali ją na kwotę do 14,8 mln zł. Zmie-
nili w tym celu uchwałę Rady Miasta z dnia 25 maja 2000 roku w spra-
wie upoważnienia dla Zarządu Miasta do udzielenia pomocy dla utwo-
rzenia zakładu papierniczego w Ciechanowie.



www.um.ciechanow.pl www.um.ciechanow.pl

4 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Firma Handlowo-Usługowa MA-
RABUT Andrzeja Jaszczołta mieści 
się przy ulicy Sienkiewicza 32. Posia-
da pełny asortyment przedmiotów or-
topedycznych, takich jak: wózki inwa-
lidzkie, pionizatory, kule, laski, balko-
niki, protezy kończyn itp. Oferuje też 
środki pomocnicze: materace i podusz-
ki przeciwodleżynowe, protezy piersi, 
pasy brzuszne i przepuklinowe oraz 
sprzęt urologiczny i stomijny. Poradnia 
nie wypożycza sprzętu, pośredniczy 
w jego sprzedaży. W 2005 roku obsłu-
żyła około 1 400 pacjentów. 

Firma realizuje wnioski Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, co oznacza, 
że raz na 2, 3 lub 5 lat – to zależy od 
rodzaju potrzebnego sprzętu – może-
my ubiegać się o jego całkowitą lub 
częściową refundację. Jak z niej sko-
rzystać? Bardzo prosto. Idziemy do le-
karza rodzinnego, który wystawia zle-
cenie na przedmiot ortopedyczny lub 
pomocniczy. Od określonego przez le-
karza stopnia naszej dolegliwości zale-
ży, ile zapłacimy. Przy dysfunkcji sta-
łej całkowity koszt pokrywa Narodo-

wy Fundusz Zdrowia, przy dysfunkcji 
czasowej płacimy 30 %. W przypadku, 
gdy nasze dochody są uznane za niskie, 
mamy prawo do ubiegania się o dodat-
kową refundację z Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. PCPR może 
udzielić dofinansowania nie większe-
go niż 150 % wartości sprzętu, wska-
zanej przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia. Przykładowo, jeśli nasza nie-
pełnosprawność jest trwała i staramy 
się o wózek inwalidzki wyceniony na 
800 zł, PCPR może nam dołożyć ko-
lejne 1 200 zł. Oznacza to, że mo-
żemy otrzymać bezpłatnie wózek za 
2 000 zł. Następny nasz krok to zgło-
szenie się z odpowiednimi wnioskami 
i dokumentami do firmy MARABUT, 
z którą ustalamy wszelkie szczegóły. 
W ciągu miesiąca firma zaopatruje nas 
w potrzebny sprzęt. Mało tego, jeśli 
nasz przykładowy wózek kupiony za 
800 zł w trakcie użytkowania ulegnie 
uszkodzeniu, przysługuje nam jego na-
prawa w wysokości 240 zł (którą po-
kryje NFZ). 

Katarzyna Dąbrowska

Celem Fundacji jest pomoc oso-
bom niepełnosprawnym, ich rodzinom, 
opiekunom i specjalistom, poprzez pro-
wadzenie różnych form edukacji, opie-
ki i lecznictwa. Możliwość taką daje 
współpraca z organizacjami i instytu-
cjami zajmującymi się osobami potrze-
bującymi pomocy. Ważnym zadaniem 
jest obrona interesów i praw osób z róż-
nymi dysfunkcjami rozwojowymi. Za-
dania Fundacji realizuje wykwalifiko-
wana kadra pedagogiczna i medyczna: 
liderzy, wolontariusze, terapeuci, fizjo-
terapeuci, pedagodzy, logopedzi, do-
radcy i konsultanci (również z innych 
organizacji). Fundacja podejmuje także 
próby zainteresowania swoją działal-
nością znanych osobistości z życia pu-
blicznego – lekarzy, polityków, dzien-
nikarzy. Prezes Fundacji ściśle współ-
pracuje z  warszawską Fundacją SY-
NAPSIS. Zaowocowało to przystąpie-
niem do udziału w Projekcie Autyzm 
– Akademia dla NGO’s (organizacji 
pozarządo-
wych) „Dro-
ga do akty-
wizacji spo-
łecznej i za-
w o d o w e j 
młodzieży i 
dorosłych z 
autyzmem”. 
Projekt jest 
współfinan-
sowany ze 
środków UE 
w ramach 
Europejskie-
go Fundu-
szu Społecz-
nego oraz 
P F R O N . 
Z n a c z ą -
cym etapem 
d z i a ł a l n o -
ści Fundacji 
było wygranie konkursu ogłoszonego 
przez Ministerstwo Polityki Społecz-
nej z zakresu „Wspomagania osób z za-
burzeniami psychicznymi” i realizacja 
tego programu pod hasłem: „Intensyw-
na terapia i rehabilitacja dzieci z auty-
zmem”. Otrzymanie dotacji na realiza-
cję przedsięwzięcia umożliwiło objęcie 
„Treningiem uwagi słuchowej” szesna-
ściorga dzieci z autyzmem. Dobre efek-
ty terapii zachęciły Zarząd Fundacji do 
poszerzenia oferty dla podopiecznych. 

Od 1 stycznia 2006 r. Zarząd Fun-
dacji powołał Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, który świadczy 
usługi w ramach kontraktu podpisane-
go z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Pierwotnym zamiarem powołania Za-
kładu była potrzeba stworzenia w ra-
mach kontraktu poradni logopedycz-
nej, psychologicznej i poradni dla osób 
z autyzmem. Niestety zapał i trud wło-
żony w starania o pozyskanie specjali-
stycznych poradni, zaowocował bardzo 
skromnie. W ramach kontraktu udało 
się stworzyć Zespół Leczenia Środowi-
skowego gdzie prowadzone są indywi-
dualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi, 
oraz Gabinet Rehabilitacji Ruchowej. 

W Zespole Leczenia Środowiskowego 
mogą uzyskać pomoc dzieci z zaburze-
niami psychicznymi i ich rodzice. Du-
żym zainteresowaniem cieszy się Ga-
binet Rehabilitacji prowadzony przez 
specjalistów z zakresu: kinezyterapii, 
fizykoterapii oraz masażu ręcznego. 
Wszystkie wymienione zabiegi mogą 
być przeprowadzane w domu pacjen-
ta. Jedynym warunkiem jest otrzyma-
nie na skierowaniu wskazania do odby-
wania ich w domu.

Każdy pacjent ma możliwość – bez 
okresu oczekiwania – umówienia się na 
konkretną godzinę realizacji zabiegów. 
Wystarczy zadzwonić pod numer (023) 
674 35 32 i zgłosić chęć uczestnictwa w 
zajęciach rehabilitacyjnych. 

Fundacja dba o rozwój, zabiega 
o uczestnictwo w konkursach oraz pro-
jektach finansowanych przez Mini-
sterstwa i Unię Europejską. Pozyska-
nie funduszy na prowadzenie statuto-
wej działalności to warunek funkcjono-

wania. Starania przynoszą efekty. Po-
dziękowania należą się prezesom firmy 
ELEKTRON – Markowi Bujakowskie-
mu, Jerzemu Grudzińskiemu i Jerzemu 
Grzybowskiemu. Podarowali oni Fun-
dacji prezent w postaci wymiany opraw 
oświetleniowych we wszystkich po-
mieszczeniach. Pomocą służyła także 
Bożena Kapczyńska, właścicielka fir-
my JACO, która nieodpłatnie wyko-
nała tablicę informacyjną dla NZOZ-u 
i wspiera remont obiektu. Lista potrzeb 
Fundacji jest jeszcze niestety długa. Pil-
nie trzeba wymienić stare piece akumu-
lacyjne, wyciszyć pomieszczenia, poło-
żyć podłogi w gabinetach,  wyremonto-
wać dach. Osoby, które chciałyby prze-
kazać Fundacji darowiznę rzeczową 
lub finansową prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu (023) 674 35 32, lub 
o bezpośrednią wpłatę na konto: Mazo-
wiecki Bank Regionalny S.A. o/ C-nów 
03206010382004630057940001

Wszelkie informacje dotyczące 
Fundacji można uzyskać pod adresem: 
www.bycjakinni.org.pl, e- mail: bycja-
kinni@op.pl 

Teresa Ozdarska

Sprzęt dla niepełnosprawnych 

Być jak inni
Na zaufanie trzeba zapracować. Nie jest to proste, szczególnie 

w dzisiejszych realiach. Wiedzą o tym dobrze założycielki Fundacji 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym „Być 
jak inni”: Katarzyna Kowalska – prezes Fundacji i Maria Majewska 
– zastępca prezesa. Fundacja rozpoczęła działalność w ubiegłym roku. 
Dzięki uprzejmości pani Edyty Warszawskiej  i członków Stowarzy-
szenia  „Siła Nadziei” przejęła  budynek i majątek Stowarzyszenia, za-
pewniając sobie bazę lokalową i zaplecze materialne. Działalność Fun-
dacji przychylnie potraktowały władze samorządowe. Starosta prze-
kazał w użytkowanie budynek przy ul. Niechodzkiej 14 A, a prezydent 
miasta wyposażył lokal w grzejniki. Dzięki temu już 1 lipca 2005 roku 
rozpoczęły się pierwsze zajęcia  z dziećmi. 

Siedziba NZOZ przy ul. Niechodzkiej

Trzeba uporać się z istniejącym 
problemem i nie dopuścić do rozprze-
strzeniania się groźnej dla życia choro-
by, która dotykając pojedynczych osób 
świadczy o „stanie zdrowia” całej spo-
łeczności.Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta radni podjęli uchwałę w spra-
wie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na 2006 rok. Zakłada on mię-

dzy innymi zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilita-
cyjnej dla osób uzależnionych od al-
koholu. Rodziny, w których występu-
je alkoholizm i przemoc, tak jak do tej 
pory będą mogły uzyskać pomoc psy-
chologiczną i prawną, zgłaszając pro-
blem chociażby telefonicznie (0 23 673 
49 64) podczas organizowanych przez 
Biuro dyżurów interwencyjno-wspie-
rających. Dyżuruje tu pedagog, do któ-
rego mogą dzwonić dzieci i młodzież. 
„Pomarańczowa linia” służy pomocą 
rodzicom dzieci sięgających po alko-
hol. Dzwoniąc pod numer telefonu za-
ufania można uzyskać kontakt z kurato-
rem sądowym. 

W ramach konsultacji specjali-
stycznych można skorzystać z pomo-

cy psychologicznej. Radcy prawni po-
magają w formułowaniu pism proceso-
wych, udzielają porad prawnych. Cza-
sem duże wrażenie na domowym na-
łogowcu-awanturniku robi rozmowa 
z radcą prawnym, który informuje o 
czekających go konsekwencjach kar-
nych. Warto wiedzieć, że zmiany w ko-
deksie karnym pozwalają sądowi nało-
żyć na sprawcę stosującego przemoc 

wobec rodziny obowią-
zek poddania się leczeniu 
odwykowemu lub terapii. 
Działania Biura stanowią 
wsparcie dla poszkodo-
wanych osób, które chcą 
wyrwać się z mroczne-
go kręgu strachu i upoko-
rzenia. Na tę pomoc mia-
sto przeznaczy kwotę po-
nad 100 tys. zł.

Duże sumy Urząd 
Miasta przeznacza na 
działalność profilaktycz-
ną skierowaną do dzie-
ci i młodzieży. W miej-
skich placówkach oświa-
towych i świetlicach so-
cjoterapeutycznych pro-
wadzone są pozalekcyj-

ne zajęcia sportowe, realizowane pro-
gramy informacyjno-edukacyjne (m.in. 
”Zachowaj trzeźwy umysł”, „Tajemni-
ca zaginionej skarbonki”, Profilaktyka 
wczesnoszkolna „Świat uczuć i warto-
ści dziecka”, „Alkohol, narkotyki i kie-
rowca”, „Agresja w szkole – przeciw-
działanie”) oraz zajęcia dla dzieci spra-
wiających trudności wychowawcze. 
Miasto przeznacza na profilaktykę po-
nad 225 tys. zł. Inną zaproponowaną 
formą zapobiegania uzależnieniom są 
obozy, kolonie i półkolonie socjotera-
peutyczne, na które zarezerwowano 
w tym roku 30 tys. zł. Na systematycz-
ne dożywianie dzieci ze świetlic socjo-
terapeutycznych w budżecie zapewnio-
no 50 tys. zł. 

A.G.

Prawie 700 tys. zł miasto przeznaczy na profilaktykę i pomoc uzależnionym

Pokonać widmo uzależnienia
O przybierających coraz groźniejsze rozmiary nałogach narkoma-

nii i alkoholizmu jest głośno. Pisze się o tym na łamach prasy, mówi 
w szkołach i na radiowej antenie. Z ramienia Urzędu Miasta proble-
mem tym zajmuje się Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. To stąd wychodzą propozycje konkretnych działań. Znoweli-
zowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii dopuszcza finansowa-
nie tych przedsięwzięć z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż al-
koholu. 

Uzależnieni nie cierpią sami



www.um.ciechanow.pl www.um.ciechanow.pl

5 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Miejskie inwestycje

Jakie plany na I półrocze?
Priorytetem jest zakończenie tzw. 

inwestycji wieloletnich. Należą do nich 
rozpoczęte w ubiegłym roku komplek-
sowe budowy ulic Rzeczkowskiej, Wi-
tosa i Starowiejskiej oraz prace na osie-
dlu Zachód. Rozstrzygnięte zostały 
przetargi na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej budowy 
ulic Gajcego i Fredry. Zajmie się tym 
Biuro Projektowe Jerzy Żelech z Cie-
chanowa.

8 lutego ogłoszony został prze-
targ na budowę asfaltowej nawierzchni 
i chodników ulic Akacjowej i Brzo-
zowej. Termin składania ofert upływa 
24 lutego o godz. 10.00.

Po obu stronach ul. Ściegiennego 
i na miejskiej działce położonej na za-
pleczu Urzędu Skarbowego powsta-
nie około 220. nowych miejsc parkin-
gowych. Jest to przygotowanie do upo-
rządkowania ulicy Warszawskiej.

Inwestycje oświetleniowe prowa-
dzone będą w ulicach: Dziubińskiej, 
Bąkowskiej, Rajkowskiego, Bohaterów 
Westerplatte i Klonowskiego II etap. 
Ważnym zadaniem będzie także budo-
wa parkingu przy nowej hali sportowej. 
Projekt zakłada przygotowanie sześciu 
miejsc parkingowych dla autokarów 
i około 90. dla samochodów osobo-
wych. Przy okazji tej inwestycji zago-
spodarowany zostanie również plac na 
zapleczu wybudowanego w ubiegłym 
roku przystanku autobusowego ZKM 
przy ul. 17. Stycznia. Powstanie tam 
dodatkowy, mniejszy parking.

W niedalekich planach jest tak-
że wykonanie dokumentacji projekto-
wej i przebudowa niebezpiecznie zlo-
kalizowanej zatoki autobusowej przy 
sklepie Renata, na skrzyżowaniu ulic 
Sikorskiego i Batalionów Chłopskich. 
Konieczne będą niewielkie przeróbki 
wjazdów osiedlowych i przebudowa 
chodnika.                                      A.G.

Na terenie Ciechanowa obowią-
zuje regulamin utrzymania czystości 
i porządku. Podczas styczniowej se-
sji Rady Miasta radni przyjęli ten do-
kument uzupełniony o treści, dostoso-
wujące go do zapisów znowelizowanej, 
obowiązującej w kraju ustawy. Regula-
min precyzuje obowiązki, z których 
muszą wywiązać się: gmina, właścicie-
le nieruchomości, kierownicy budów, 
zarządcy dróg oraz firmy trudniące się 
wywozem nieczystości. Dziś omówi-
my obowiązki gminy. Za miesiąc w na-
szej gazecie znajdziecie Państwo infor-
macje na temat powinności właścicieli 
nieruchomości.

Gmina realizuje zapisy ustawy 
o odpadach:

* zapewnia objęcie wszystkich  miesz-
kańców gminy zorganizowanym syste-
mem odbierania wszystkich ro-
dzajów odpadów komunalnych; 
* zapewnia warunki funkcjo-
nowania systemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych; 
* zapewnia budowę, utrzy-
manie i eksploatację wła-
snych lub wspólnych z inny-
mi gminami lub przedsiębior-
cami instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwia-
nia odpadów komunalnych;
* zapewnia warunki ogranicze-
nia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kiero-
wanych do składowania.

Gmina odpowiedzialna jest
przede wszystkim za:

* organizowanie warunków do utrzy-
mania porządku na swoim terenie. 
Może tworzyć jednostki organizacyj-
ne, których zadaniem jest utrzymanie 
czystości. W naszym mieście jest to 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych;
* zapewnienie budowy, utrzymania 
i eksploatacji własnych lub wspólnych 
z innymi gminami: stacji zlew-
nych, instalacji i urządzeń do zbie-
rania, transportu i unieszko-
dliwiania zwłok zwierzęcych;

* utrzymanie publicznych szaletów;
* zbieranie i pozbywanie się (z zastrze-
żeniem zadań należących do zarząd-
ców dróg) błota, śniegu, lodu oraz in-
nych zanieczyszczeń uprzątniętych 
z chodników przez właścicieli nieru-
chomości oraz odpadów zgromadzo-
nych w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach ustawionych na chodniku;
* określenie wymagań bezpieczeń-
stwa i czystości w miejscach pu-
blicznych wobec osób utrzymują-
cych zwierzęta domowe oraz wy-
łapywanie bezdomnych zwierząt;
* informowanie, kto na terenie gminy 
zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny pochodzący z gospodarstw 
domowych (ustawa z 29 lipca 2005 r. 
o zużytym  sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym, Dz. U. Nr 180, poz. 1495);

* organizowanie odbierania odpadów 
komunalnych oraz opróżnianie zbior-
ników bezodpływowych w przypad-
ku właścicieli nieruchomości, którzy 
nie zawarli umów na te czynności;
* prowadzenie ewidencji: zbiorni-
ków bezodpływowych, przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, umów 
zawartych na odbieranie odpadów 
komunalnych i właścicieli psów;
* sprawowanie nadzoru nad realiza-
cją obowiązków właścicieli nierucho-
mości.                                     

oprac. A.G.

Budowa obejmie obszar, 
położony po obu stronach uli-
cy Sońskiej. W centrum uwagi 
znajdą się miejskie ulice: Kru-
bińska, Ceramiczna, Dobra, 
Piwna, Ptasia, Żurawia, Podle-
śna, Żytnia, Chabrowa, Długa, 
Ludowa, Spacerowa, Wędkar-
ska, Wrzosowa i Krucza. Kru-
bin to osiedle domków jedno-
rodzinnych, położonych w po-
bliżu pocegielnianych zbior-
ników wodnych i urokliwego 
lasu. Mieszkańcy Ciechanowa 
od lat lubią tu spędzać wolny 
czas. Perspektywiczne i racjo-
nalne myślenie każe objąć pla-
nami także ten teren. Uchwa-
lony w ubiegłym roku Lokal-
ny Program Rewitalizacji daje 
możliwość ubiegania się o do-

finansowanie ze środków unijnych na 
przywrócenie stanu pierwotnego, bądź 
modernizację tych terenów poprzemy-
słowych. Obszar nadal będzie terenem 
rekreacyjno-wypoczynkowym i rajem 
dla wędkarzy. Niektóre stawy mają zo-
stać zarybione. Planuje się także wy-
budowanie przystani wodnej, altanek 
i ustawienie ławeczek wokół oczek 
wodnych.

Doskonałym uzupełnieniem rekre-
acyjnej oferty Krubina ma być plano-
wana tam budowa bazy rowerowej i 
ścieżek rowerowych wplecionych w 
sieć szlaków rowerowych Mazowsza. 
Ścieżki mają łączyć Krubin z pozo-
stałymi częściami miasta tak, by prze-
jeżdżający przez nie turyści mogli po-
dziwiać najcenniejsze zakątki Ciecha-
nowa.

A.G.

Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej

Uzupełnione oznakowania 
parkingów

Pracownicy firmy Planeta uzupeł-
nili oznakowania parkingów w ul. War-
szawskiej. Wcześniej w centrum mia-
sta uporządkowane zostały parkingi 
w pasach ulic: Kopernika, Ściegienne-
go, Zielona Ścieżka, Nadfosnej, Świę-
tochowskiego, Wyspiańskiego, Małgo-
rzackiej, Witosa, Narutowicza i Grodz-
kiej.

Nieustanne odśnieżanie 
i odkuwanie lodu

W ramach prac interwencyjnych 
4 osoby zajmują się odkuwaniem krat 
kanalizacji deszczowej na osiedlu Płoc-
ka oraz odśnieżaniem chodników po-
łożonych wzdłuż działek gminnych. 
Trwa oczyszczanie chodników po obu 
stronach ul. 17. Stycznia od ul. Jesiono-
wej do mostu. Dodatkowo, poza umo-
wą z Przedsiębiorstwem Usług Komu-
nalnych, usuwaniem śniegu i odku-
waniem lodu z krat zajmuje się firma 
Dankan z Inowrocławia, która wygrała 
przetarg na czyszczenie sieci deszczo-
wej na terenie miasta w 2006 r. Zada-
nia związane z udrażnianiem odpływu 
wód opadowych i roztopowych z kana-
lizacji deszczowej do rowów i Łydyni 
oraz oczyszczanie krat na rowach me-
lioracyjnych wykonuje też na podsta-
wie obowiązującej umowy Rejonowy 
Związek Spółek Wodnych w Ciecha-
nowie. Koszt tych prac w tym roku to 
około 5 tys. zł.

Azbest ciągle niebezpieczny
Przypominamy mieszkańcom Cie-

chanowa o obowiązku zgłaszania po-
siadanych wyrobów lub odpadów za-
wierających azbest. Jeżeli ktoś nie zro-
bił tego w wymaganym terminie do 
końca stycznia może to zrobić jesz-
cze teraz. Informację należy złożyć na 
specjalnym druku. Jest on dostępny 
na stronie internetowej www.um.cie-
chanow.pl lub w Wydziale Inżynierii 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
Obowiązek prowadzenia ewidencji tej 
groźnej dla środowiska substancji na-
kłada rozporządzenie Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z 23 października 2003 r. Szczegóło-
wych informacji na ten temat udzielają 
pracownicy Wydziału IMiOŚ pod nr te-
lefonu 672 32 41 wew. 247 lub 248.

A.G.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Ciechanowa

Kto odpowiada za utrzymanie porządku?
Zadbane miasto to takie, które ma rozbudowaną, sprawnie dzia-

łającą strukturę podmiotów odpowiadających za utrzymanie czysto-
ści? A może takie, w którym ludzie po prostu nie śmiecą. Utrzymanie 
porządku na ulicach, posesjach, terenach zakładów pracy to wspólny 
obowiązek wszystkich mieszkańców. By nie był realizowany w sposób 
chaotyczny stworzono stosowne przepisy.

Po Zachodzie czas na Krubin
Nad przygotowaniem kolejnej dużej miejskiej inwestycji – budowy dróg, chodników i oświetlenia oraz 

infrastruktury towarzyszącej: kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej na osiedlu Krubin – pra-
cują równolegle dwa wydziały Urzędu Miasta. Wydział Urbanistyki i Architektury zajmuje się sporządze-
niem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krubin II, a Wydział Inwestycji – dokumenta-
cją projektową planowanego zadania.

Oczyszczenie i wyrównanie brzegów to jeden z zabie-
gów rewitalizacyjnych

PUK realizuje selektywną zbiórkę zużytych opakowań

Tu powstanie niebawem nowy parking
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXVII sesji 

w dniu 26 stycznia 2006 roku:

Nr 415/XXXVII/2006 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Woje-
wództwu Mazowieckiemu z przezna-
czeniem dla Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Nr 416/XXXVII/2006 w sprawie Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 
2006 rok. 
Nr 417/XXXVII/2006 w sprawie 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2006 rok.
Nr 418/XXXVII/2006 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Powstańców Wielkopolskich”.  
Nr 419/XXXVII/2006 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Krubin II”.
Nr 420/XXXVII/2006 w sprawie 
wprowadzenia zmian na 2006 r. w wie-
loletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanaliza-
cyjnych będących w posiadaniu Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 
o.o. w Ciechanowie.
Nr 421/XXXII/2006 w sprawie powo-
łania Sekretarza Miasta.
Nr 422/XXXVII/2006 w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
Ciechanowa.
Nr 423/XXXVII/2006 w sprawie regu-
laminu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków.
Nr 424/XXXVII/2006 zmieniająca 
Uchwałę Nr 350/XXXII/2005 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 25 sierpnia 
2005 roku w sprawie organizacji oraz 
szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Ciechanowie.
Nr 425/XXXII/2006 w sprawie reali-
zacji wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania w Gmi-
nie Miejskiej Ciechanów”.
Nr 426/XXXII/2006 zmieniająca 
Uchwałę Nr 75/VI/2000 Rady Miej-
skiej Ciechanowa z dnia 25 maja 2000 
roku w sprawie upoważnienia dla Za-
rządu Miasta Ciechanowa do udziele-
nia pomocy dla utworzenia zakładu pa-
pierniczego w Ciechanowie.
Nr 427/XXXVII/2006 w sprawie roz-
patrzenia skargi Pani Blandyny Zieliń-
skiej zam. w Ciechanowie przy ul. Ba-
talionów Chłopskich 9 m 25.

Nowy sekretarz

Z dniem 1 lutego na stanowisko Se-
kretarza Miasta radni powołali Zbignie-
wa Sawickiego, który dotychczas peł-
nił funkcję kierownika Wydziału Orga-
nizacyjno-Administracyjnego Urzędu 
Miasta. Z. Sawicki urodził się w 1954 
roku w Zalewie (województwo olsz-
tyńskie). Jest absolwentem Wydziału 
Organizacji i Zarządzania Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ukończył również 
studia podyplomowe w Wyższej Szko-
le Bankowości i Ubezpieczeń Zdrowot-
nych w Warszawie. Ma dwójkę dzieci. 
Lubi książki, turystykę i sport.

Alkoholizm na celowniku
Alkoholizm jako prawdziwa plaga 

społeczna od lat znajduje się na celow-
niku miejskich służb. Na walkę z uza-
leżnieniami w 2005 r. miasto przezna-
czyło 768 tys. zł. W strukturze Urzę-
du Miasta działa Biuro ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
a w nim punkty konsultacyjne (w tym 
nowy, dla narkomanów i ich rodzin). 
Z porad specjalistów skorzystało tam 
w minionym roku 1916 osób. Do za-
interesowanych docierano też poprzez 
cykl audycji radiowych – wiele osób 
zgłaszało się po nich do Biura ds. RPA. 
Do stałych programów edukacyjno – 
profilaktycznych dołączył „PO – PO”, 
Policyjny Program Edu-
kacyjny, wspólne przed-
sięwzięcie Urzędu Miasta 
i Komendy Powiatowej 
Policji. W 13 świetlicach 
socjoterapeutycznych po-
południa spędza ponad 300 
dzieci, 215 wyjechało tego 
lata na kolonie, sfinanso-
wane lub dofinansowane z 
funduszu antyalkoholowe-
go. O tym wszystkim mó-
wił zastępca prezydenta E. 
Sadowski, przedstawiając 
sprawozdanie z realizacji 
Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
za 2005 r. Radni chwalili stosowane 
w Ciechanowie metody walki z uzależ-
nieniami.

– Powstanie drugiej Poradni Uza-
leżnień w Ciechanowie, w strukturze 
poradni „Vita-Med”, jest dobrym ob-
jawem aktywności samorządu Ciecha-
nowa – zaznaczyła A. Bukowska. Przy-
pomniała, że w Ciechanowie od dawna 
funkcjonuje też taka poradnia w struk-
turach Szpitala. Radna, upoważniona 
przez prof. Grażynę Skotnicką, dyrek-
tora Instytutu Ochrony Zdrowia PWSZ 
przekazała informację, że Ciechanów 
ma szansę stać się krajowym ośrod-
kiem przygotowywania i szkolenia ka-
dry w dziedzinie uzależnień. 

Młodzi w kryzysie
W kraju rośnie spożycie alkoholi 

niskoprocentowych. W Biurze ds. RPA 
trwa diagnozowanie, jak duże było ono 
w naszym mieście w 2005 r. Młodzi 
ludzie, nawet dzieci z puszką piwa w 
ręce to coraz częstszy widok. – Łama-
ne są obyczaje, młodzież pije w szko-
le i na ulicy – ubolewała A. Bukow-
ska. Wtórował jej R. Sobotko. – Po ob-
niżeniu akcyzy na alkohol spożycie al-
koholu w Polsce w ciągu 3 lat wzrosło 
aż o 30%. Radny uważa, że potrzebna 
jest kontrola dostępności alkoholu po-
przez ograniczenie liczby punktów oraz 
czasu sprzedaży. – Pieniądze na działa-
nie przeciw alkoholizmowi są wydawa-
ne właściwie. Ale ważna jest też lokali-
zacja miejsc, gdzie sprzedaje się alko-
hol – S. Kurek do listy problemów do-
dał sprawę klubu GAWRA. Miasto po 
skargach okolicznych mieszkańców 
cofnęło zgodę na sprzedaż piwa, ale 
właściciel odwołał się do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego, które 
decyzję uchyliło. Przepisy są tak skon-
struowane, że skutecznie można cof-
nąć koncesję tylko wtedy, gdy policja 
stwierdzi ścisły związek pomiędzy pi-
ciem alkoholu w danym lokalu i zakłó-
caniem spokoju. A takich dowodów po-
licja nie dostarczyła.

Sens ma profilaktyka, nie zakazy
– Picia nie zwalczymy zakazami. 

Jedynym wyjściem jest przeciwdziała-
nie, adresowane do dzieci z rodzin pa-
tologicznych – uważa S. Żagiel. Rad-
ny podkreślał wagę świetlic socjotera-
peutycznych. – Dzięki nim dzieci mają 
miejsce, gdzie mogą spokojnie posie-
dzieć, odrobić lekcje, zjeść. Jest to prze-
ciwdziałanie reprodukcji alkoholizmu. 
Radny wspomniał też o ofercie kultu-
ralnej i sportowej dla młodzieży i o wa-
kacyjnym odpoczynku, na który warto 
przeznaczać więcej pieniędzy. U. Gaj-
czyk zwróciła uwagę, jak duża liczba 
uczniów została objęta różnymi progra-
mami profilaktycznymi, realizowanymi 

przez dobrze przygotowanych pedago-
gów. Dodała, że warto byłoby ograni-
czyć wydawanie zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu podczas imprez masowych. 
– Sprzedaż piwa to warunek, jaki sta-
wiają organizatorzy, inaczej nie odby-
łoby się 90% tych imprez – informował 
E. Sadowski. Zapewnił, że w tym roku 
samorząd szczególnie przyjrzy się tej 
sprawie. – Na imprezach, które my or-
ganizujemy, nie ma alkoholu, podczas 
innych też czuwamy, a Straż  Miejska 
często interweniuje i karze. 

Niebezpieczny tranzyt i amoniak
W ocenie radnych jesteśmy mia-

stem o niskim stopniu zagrożeń. Naj-
większe wiążą się z ruchem drogo-
wym. – Trzeba podejmować działa-
nia, żeby tranzyt z obszarów zabudowy 
wyprowadzić na obwodnicę – mówił 
M. Stryczyński. S. Kęsik jest realistą. 
– Obwodnic póki co Ciechanów nie ma 
i długo jeszcze t nie będzie miał, a le-
żymy na skrzyżowaniu dwóch dróg kra-
jowych, którymi jadą materiały niebez-
pieczne – niepokoił się radny. – Straż 
Pożarna ma o pewnych transportach 
informacje, ale nie można wykluczyć, 
że część idzie bez zawiadomienia, na 
co nie mamy wpływu – odpowiedział 
E. Sadowski. 

M. Stryczyński przypomniał zagro-
żenie, jakie stanowi amoniak w instala-
cji ciechanowskiej Chłodni. – Dziś nie 
ma większych zagrożeń z tej strony– za-
pewnił E. Sadowski. Zdaniem zastęp-
cy prezydenta problem będzie istniał, 
dopóki nie znajdzie się nowy inwe-
stor strategiczny, który przejmie za-
kład. Dziś Chłodnia na bieżąco płaci 
rachunki za energię elektryczną, któ-
re były największym problemem, spół-
ka wypłaca również minimalne pensje 
pracownikom. To dzięki temu, że swo-
je produkty składuje tam polsko – ame-
rykańska spółka, która kupiła podob-
ną chłodnię we Włocławku i jest zain-
teresowana zakupem ciechanowskiej. 
Nie wiadomo, czy dojdzie do transak-

cji, ponieważ do sądu trafił wniosek 
o upadłość Chłodni. – Dobrym wyj-
ściem byłaby sprzedaż zakładu w po-
stępowaniu komorniczym – stwierdził 
E. Sadowski. 

Bezrobotny pies 
Za to poważnym zagrożeniem co-

raz wyraźniej staje się narkomania. 
Nad jej zwalczaniem pracują wycho-
wawcy, terapeuci i policjanci. – W Ko-
mendzie Powiatowej Policji mają psa 
tropiciela, który potrafi wykrywać nar-
kotyki, nawet ślady po nich, a szko-
ły nie chcą z jego umiejętności korzy-
stać – zdumiewał się S. Żagiel. Radne-
go poparł R. Sobotko. – Niektórzy dy-

rektorzy szkół uważają, że u nich 
nie ma tego problemu, a przecież 
wiemy z materiałów policji, że zja-
wisko rozszerza się w niepokoją-
cym tempie. 

– Nasze największe wyzwanie 
i największa troska to dziś narko-
mania – potwierdził E. Sadowski. 
– Przy nadzwyczajnych zagroże-
niach należy stosować nadzwy-
czajne środki, choćby psa tropią-
cego narkotyki. Będziemy przy-
pominać dyrektorom szkół o od-
powiedzialności karnej, jaka gro-
zi za nieujawnianie przypadków 
narkomanii. 
Bezpieczniej dzięki monitorin-

gowi 
Radni pozytywnie ocenili dzia-

łalność służb Straży Pożarnej, Policji 
i Straży Miejskiej. S. Kurek docenił 
skuteczność kamer, przypominając wy-
padek sprzed dwóch dni. – Przy dwor-
cu PKS upadł człowiek z zawałem ser-
ca i policjant go ratował do momentu 
przyjazdu pogotowia, wezwanego po 
zauważeniu zdarzenia w centrum moni-
toringu. Również M. Stryczyński przy-
znał, że monitoring zdecydowanie po-
prawił bezpieczeństwo w miejscach pu-
blicznych. Radny obawia się jednak, że 
te zagrożenia przeniosły się do klatek 
schodowych, gdzie kamery nie pomo-
gą. R. Sobotko zauważył, że dzięki ka-
merom można wykryć kierowców nie-
trzeźwych, czy przekraczających do-
zwoloną prędkość. – Policja ocenia 
bardzo pozytywnie skuteczność monito-
ringu. Ilość złapanych przestępców nie 
jest imponująca, ale w rejonach, gdzie 
pojawiły się kamery jest o wiele spo-
kojniej. Świadczą o tym statystyki – za-
uważył E. Sadowski.

Dziękujemy i prosimy o jeszcze
– Nasza Straż Miejska coraz le-

piej funkcjonuje. Ma niełatwe zada-
nie, szczególnie w okresie zimy, kiedy 
dużo jest nieodśnieżonych chodników 
– podkreślał R. Sobotko. – Oni naj-
pierw ostrzegają, ale za drugim razem 
powinien być mandat – twierdził radny. 
– Coraz większa jest rola Straży Miej-
skiej, a ludzie nie są jeszcze obeznani 
z zadaniami i prawami tej służby – 
S. Kęsik zaproponował, aby informa-
cje o uprawnieniach Straży zawrzeć 
w ulotce i rozprowadzić ją wśród miesz-
kańców Ciechanowa. - Jest taki kieru-
nek działania Straży, który warto roz-
wijać. Są to mieszane patrole – strażnik 
miejski z policjantem. To się doskonale 
sprawdza. Od siebie i od mieszkańców 
dziękuję, prosimy o jeszcze – podsumo-
wał Zdzisław Dąbrowski. 

Ewa Blankiewicz  

XXXVII sesja Rady Miasta

O zagrożeniach w bezpiecznym mieście
Zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii oraz stan bezpieczeństwa – wokół dwóch tematów skupiła się 

dyskusja na styczniowej sesji Rady. Radni zapoznali się z materiałami podsumowującymi ubiegłoroczną 
pracę tych, którzy walczą z uzależnieniami i stoją na straży porządku w naszym mieście. Chwalono pracę 
Biura ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającego w strukturach Urzędu Miasta oraz Stra-
ży Miejskiej i Policji. 

Od lewej: A. Rolbiecki, E. Sadowski, Z. Trzeciak i B. Zbyszyński 
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Interpelacje radnych
S. Kurek powrócił do sprawy reklam na autobusach komunika-
cji miejskiej. Zaproponował też zrobienie dodatkowego przepływu 
wody przy Zamku, zamontowanie rury odprowadzającej wodę na 
wypadek zalania wodą nadrzecznych łąk.
A. Bukowska zapytała o koszty utrzymania Środowiskowego 
Domu Samopomocy oraz ilość zatrudnionych tam pracowników. 
Poprosiła też zastępców prezydenta o ocenę odśnieżania gminnych 
dróg na przełomie roku.
Z. Dąbrowski zasygnalizował potrzebę utworzenia większej ilo-
ści miejsc parkingowych na ul. Ranieckiej (os. 40-lecia), ponie-
waż okoliczne uliczki są zastawione samochodami studentów pobli-
skiej Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania. Radny postuluje, żeby 
w czasie następnych obfitych opadów śniegu ustawić płoty przeciw-
śnieżne na ul. Szwanke.
R. Sobotko uważa, że należałoby ustawić kilka ławek na ul. 11. Puł-
ku Ułanów Legionowych (zaznaczył, że wie, iż ulica nie jest miej-
ska, lecz krajowa, zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad). Radny zwrócił uwagę na utrudniony przejazd 
ul. Powstańców Warszawskich od strony ul. Sienkiewicza. Na tej 
wąskiej jezdni jeden za drugim parkują samochody, zwłaszcza przed 
Zespołem Szkół Nr 1.
S. Kęsik przekazał prośbę mieszkańców Krubinka o dostawienie 
1 latarni na ul. M. Skłodowskiej w kierunku ul. Kasprzaka (oświe-
tlone w ten sposób skrzyżowanie stanie się bardziej bezpieczne).
T. Grembowicz poprosił o informację, w jaki sposób w czasie du-
żych mrozów miasto udziela pomocy, głównie osobom w trudnej sy-
tuacji materialnej i bezdomnym.

oprac. E.B.

– Nasze potrzeby są ogromne, po-
nieważ obok pracowni hemodynamicz-
nej, która wkrótce rozpocznie działal-
ność prowadzony jest remont i mo-
dernizacja pododdziału Intensywnego 
Nadzoru Kardiologicznego. Jako ordy-
nator tego oddziału chciałbym, aby wy-
posażenie nie było zdecydowanie gor-
sze niż oddziałów o takim samym pro-
filu w innych szpitalach wojewódzkich, 
takich jak Radom, Płock, czy Ostrołęka 
– mówił Bogdan Zbyszyński, gość 37. 
Sesji Rady Miasta. Jednogłośnie (tylko 
Marek Skwarski wstrzymał się od gło-
su) podjęto uchwałę o przeznaczeniu 
140 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury 
medycznej dla szpitala. Przedtem jed-
nak radni wyjaśniali powody swoich 
wątpliwości.

Tomasz Grembowicz, radny i za-
razem członek Rady Społecznej cie-
chanowskiego szpitala uważa za oczy-
wiste, że każdy może się znaleźć jako 
pacjent na Oddziale Kardiologicznym. 
– Zależy nam na tym, żeby był on jak 
najlepiej wyposażony, aby pomoc udzie-
lana w ciechanowskim szpitalu była na 
najwyższym poziomie. Tym niemniej je-
steśmy przedstawicielami mieszkańców, 
którzy mają różne potrzeby. Na przy-
kład pacjenci na wózkach inwalidzkich 
nie mogą wjechać na Oddział Płucny 
czy do Zakładu Bakteriologii – wytknął 
T. Grembowicz, jako niepełnosprawny 
szczególnie wyczulony na bariery ko-
munikacyjne. – Tam nie ma podjazdu, 
nie ma nawet poręczy, by się przytrzy-
mać. Zdrowy może wejść, inwalida nie 
ma prawa. 

Radny przypomniał, że do tej pory 
miasto przekazywało szpitalowi jako 
darowiznę wszystkie wpłacone kwo-
ty podatków od nieruchomości. Zna-
cząca kwota 1,5 mln zł została całko-
wicie umorzona. – Natomiast pani dy-
rektor ma ogromne poczucie własności. 
Zaznacza, że jeśli słup ogłoszeniowy 
stoi na jej placu to miasto powinno za 
to płacić, podobnie jak za dzierżawę te-
renu pod przystanek autobusowy, choć 
te autobusy dowożą pracowników szpi-
tala, pacjentów i ich rodziny – dziwił 
się T. Grembowicz. Przyznał, że Komi-
sja Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu, której przewodniczy, zdecydowaną 
większością głosów uznała, żeby prze-
znaczyć pieniądze na infrastrukturę ko-
munikacyjną wokół Szpitala. – Nie mó-
wimy tylko o chodnikach i jezdniach, 

chociaż w dziurach, które są na dro-
gach wewnętrznych szpitala samocho-
dy uszkadzają amortyzatory.  Mówimy 
o poprawie oświetlenia, o podjeździe 
do szpitala od strony Izby Przyjęć, któ-
ry jest nadal nieczynny, niebezpieczny. 
My sobie nie uzurpujemy prawa do po-
dejmowania decyzji, my to prawo usta-
wowo mamy. 

Podobnie myśli Stefan Żagiel. –
Jako ten, który darowiznę kieruje mamy 
prawo określić jej cel. Do tej pory by-
łem niezdecydowany za czym się opo-
wiadać, ale wystąpienie doktora Zby-
szyńskiego przekonało mnie po wiele-
kroć. Jednym z argumentów za jest to, iż 
dr Zbyszyński jako ordynator prowadzi 
od lat starania, powiedziałbym ponad 
siły nawet, żeby ten oddział, którym kie-
ruje leczył ludzi coraz skuteczniej. Po-
zyskuje sprzęt i szkoli lekarzy. Niedaw-
no uhonorowaliśmy go Medalem Za Za-
sługi Dla Ciechanowa. 

Ryszard Sobotko zmienił zdanie do-
piero po wystąpieniu dr Zbyszyńskiego. 
– Zdrowie to jest priorytet, a choroby 
serca zbierają coraz większe żniwo. Ale 

chodniki też są ważne, nie trzeba wiel-
kich sum na to, żeby poprawić krzywe 
płytki. Myślę, że dyrekcja zadba, żeby 
w najbliższym czasie zlikwidować to, 
co utrudnia osobom niepełnosprawnym 
dostęp do szpitala. 

Janusz Czaplicki nie miał dylematu 
na co przeznaczyć pieniądze – ważniej-
szy jest sprzęt medyczny. Dał jednak 
wyraz dezaprobacie, że do tej pory 

na terenie, będącym własnością 
szpitala nie powstało więcej bezpłat-
nych miejsc parkingowych. – Jeszcze 
jako przewodniczący Rady prowadzi-
łem na ten temat dość liczną korespon-
dencję z panią dyrektor. Miały być wy-
dzielone stanowiska parkingowe, ale się 
nie pojawiły. W dalszym ciągu te opła-
ty są pobierane. Źle to świadczy, zły sy-
gnał idzie w miasto. 

Radnego poparł Edmund Szmi-
gielski, przewodniczący Zarządu Osie-
dla Nr 1. – Działki poza ogrodzeniem 
szpitala powinny być przejęte – w spo-
sób zgodny z prawem – na rzecz Gminy 
Miejskiej. Nie powinniśmy być niewol-
nikami administratora, który nie dba o 

ten teren. Wiemy, jak potrzebny jest tam 
duży parking. W ocenie J. Czaplickiego 
są dwie strony medalu stosunków mia-
sta ze szpitalem. – Uczestniczyłem jako 
przewodniczący Rady w różnych nie-
zbyt miłych spotkaniach. Skoro my jako 
Rada powinniśmy dbać o poziom lecze-
nia w szpitalu, to szpital powinien pa-
miętać także, że kreuje wizerunek mia-
sta. To, co się dzieje wokół szpitala, w 
jaki sposób są organizowane niektó-
re sprawy, ma niestety negatywny wy-
dźwięk. 

– Wolę być ratowany dobrym sprzę-
tem w lichym pomieszczeniu, niż od-
wrotnie – Andrzej Rolbiecki opowie-
dział się za wsparciem Oddziału Kar-
diologicznego, zaznaczył jednak, że 
Rada Miasta też nie może być stawia-
na pod ścianą. – Działania pani dyrek-
tor napawają mnie niepokojem. Zacho-
dzę w głowę, skąd bierze się tak wiel-
ka niechęć do władz miasta i radnych. 
To przeszkadza jej słup ogłoszenio-
wy, a to przystanek autobusowy, które 
przecież służą wszystkim. Radny pod-
kreślał, jak potrzebna jest naprawa cią-
gów komunikacyjnych oraz montaż po-
ręczy, które ułatwiłyby poruszanie się 
osobom chorym. – Osobiście doświad-
czyłem niedogodności złego stanu na-
wierzchni. Przewróciłem się i poobija-
łem bardzo dotkliwie. Moja propozycja 
nie jest złą wolą, ale zaznaczeniem, że 
dla osoby niepełnosprawnej bezpieczne 
dotarcie do szpitala jest problemem – A. 
Rolbiecki, sam niepełnosprawny, wie o 
czym mówi. – Polecam państwu wy-
cieczkę do Przasnysza i obejrzenie tere-
nu wokół szpitala. 

Radnych wzburzyła wypowiedź 
Henryki Romanow zamieszczona w 
jednym z ciechanowskich tygodni-
ków. – Dyrektor szpitala sugeruje, że 
poda do publicznej wiadomości nazwi-
ska osób, które przeznaczą te pieniądze 
na chodniki. Myślę, że nie tędy droga, 
żeby straszyć radnych – żachnął się Ma-
rek Skwarski. Zdzisław Dąbrowski wy-
głosił pogląd radykalny. – Ta dyskusja 
jest czymś spowodowana. W kodeksie 
cywilnym jest zapis, że przy rażącej nie-
wdzięczności obdarowanego darczyńca 
ma prawo cofnąć darowiznę. Mam na-
dzieję, że w najbliższej przyszłości sto-
sunki ze szpitalem będą się tak układa-
ły, ze nie będziemy musieli korzystać z 
tego zapisu.

Ewa Blankiewicz

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódz-
twu Mazowieckiemu na dofinansowanie dla Specjalistycznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Ciechanowie w czasie prac w komisjach podzielił miejskich 
radnych. Część z nich, naciskana przez swoich wyborców rozważała, czy nie 
przeznaczyć darowizny na poprawę infrastruktury wokół budynku szpitala. 
W tej sprawie w ciągu ostatnich lat złożono sporo interpelacji. Spierano się w 
komisjach, ale na sesji radni ulegli argumentom doktora Bogdana Zbyszyń-
skiego, znanego ciechanowskiego kardiologa. Jednogłośnie podjęto uchwałę o 
udzieleniu pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu i przeznacze-
niu 140 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala.

Do Oddziału Płucnego nie ma podjazdu, ani nawet poręczy. Zdrowy może wejść, inwalida 
nie ma prawa – mówił T. Grembowicz 

140 tys. zł na sprzęt dla Oddziału Kardiologii

Kolejna darowizna miasta dla szpitala

Na 35. sesji Rady Miasta podczas omawia-
nia pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej radny Stanisław Kurek wysunął prze-
ciwko jego dyrektor Zofii Brzezińskiej zarzut 
niegospodarności i nepotyzmu. – Stosunek do 
pracy dyrektor mam bardzo negatywny, ale 
trzeba by godziny, żeby go przedstawić i uza-
sadnić – radny zaproponował, że rozwinie te-
mat na posiedzeniu komisji. Zastępca prezy-
denta Eugeniusz Sadowski określił wtedy wy-
stąpienie radnego jako bardzo emocjonalne, 
o osobistym podłożu. – Nie jest tajemnicą, że 
pan Kurek jeszcze pól roku temu zachwycał się 
działalnością Ośrodka. Zmienił zdanie w mo-
mencie, kiedy pani dyrektor zwolniła żonę rad-
nego, która ma już uprawnienia emerytalne. 
Za te pieniądze można zatrudnić przynajmniej 
dwie bezrobotne osoby. Jeżeli tak negatywnie 
pan ocenia działalność MOPS i ma dowody, że 
tam są popełniane przestępstwa proszę zwrócić 
się do prokuratury. 

Oskarżenia radnego można było przeczy-
tać w ciechanowskiej prasie. Oczekiwano na 
zapowiadane przez niego szczegółowe zarzu-
ty wobec Zofii Brzezińskiej. S. Kurek miał je 
przedstawić 18 stycznia 2006 r. na posiedzeniu 

Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw Spo-
łecznych. Radny wycofał się jednak ze swoich 
oskarżeń wobec działalności Zofii Brzezińskiej 
jako dyrektora MOPS. Po posiedzeniu obecny 
na nim przewodniczący Rady Miasta Andrzej 
Czyżewski przekazał dziennikarzom oświad-
czenie. Czytamy w nim :

„Radny stwierdził, że nie stawia zarzutów 
p. dyr. Brzezińskiej o malwersację, czy niego-
spodarność. Komisja wysłuchała wyjaśnień 
p. dyr. Brzezińskiej i prezydenta Sadowskiego. 
W ostatnich latach MOPS był kontrolowany 
przez Powiatową Inspekcję Pracy, Wydział Fi-
nansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, ZUS Oddział w Płocku oraz we-
wnętrzne kontrole prowadzone przez Referat 
Audytu i Kontroli Urzędu Miasta. 

Zgodnie z oświadczeniem złożonym na pi-
śmie przez prezydenta Sadowskiego kontrole 
nie stwierdziły uchybień, które potwierdzałyby 
zarzuty radnego Kurka, lub innych, mających 
charakter znacznych uchybień w działalno-
ści MOPS. Prezydent Sadowski stwierdził, że 
MOPS pod kierownictwem p. dyr. Zofii Brze-
zińskiej funkcjonuje prawidłowo.”

E.B.

Odwołane zarzuty
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Zakład Komunikacji Miejskiej
Utrzymująca się bardzo trud-

na sytuacja pogodowa, mrozy docho-
dzące do – 26 stopni C i duże opady 
śniegu w sposób oczywisty utrudnia-
ły funkcjonowanie Zakładowi Komu-
nikacji Miejskiej w Ciechanowie. Za-
daniem pracowników Spółki (a szcze-
gólnie pionu techniczno-eksploatacyj-
nego) było i jest takie przygotowanie 
stanu technicznego taboru, aby pasa-
żerowie oczekujący na przystankach 
w jak najmniejszym stopniu odczuli 
niedogodności. 

Z pespektywy czasu i doniesień 
prasowych z różnych regionów Polski, 
gdzie były przypadki, że z zajezdni nie 
wyjeżdżała większość taboru i z roz-
kładu jazdy zniknęło nawet 50 % kur-
sów można stwierdzić, że Spółka wy-
konała swoje zadania bardzo dobrze. 
W newralgicznych dniach 23 i 24 stycz-
nia (przy gruncie zanotowano wtedy 
– 32 stopnie C) komunikacja miejska 
planowo miała do wykonania każdego 
dnia 558 kursów tj. łącznie 1116 kur-
sów  – nie zrealizowano tylko 2. kur-
sów i zanotowano niewielkie opóźnie-
nia na liniach podmiejskich. 

Od 20 stycznia do 12 lutego, kie-
dy do wykonania było 10 327  kursów 
nie udało się zrealizować tylko 25. Do-
bre efekty pracy w utrudnionych wa-
runkach to zasługa zapobiegliwości 
służb nadzoru i olbrzymiego wysiłku 
pracowników. Mechanicy przez cały 
czas są w pełnej gotowości. Urucho-
miono dyżury domowe i specjalny ze-
spół nocny, którego zadaniem jest bie-
żące przygotowanie pojazdów do po-
rannych wyjazdów. Mamy pełną świa-
domość, że pomimo dużych wysiłków 
naszych służb w funkcjonowaniu ko-
munikacji miejskiej nastąpiły pewne 
utrudnienia. Za wszystkie niedogod-
ności chcemy naszych pasażerów ser-
decznie przeprosić.

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego

Towarzystwo jest zarządcą i admi-
nistratorem 186. budynków mieszkal-
nych, komunalnych, wspólnot miesz-

kaniowych oraz 7. budynków wła-
snych. Największą liczbę awarii w wy-
niku niskich temperatur zanotowano 
w budynkach wybudowanych w okre-
sie II wojny światowej oraz w budyn-
kach socjalnych z początku XX wieku. 
Ich wyposażenie techniczne to instala-
cja wodno-kanalizacyjna i elektrycz-
na. Ogrzewanie pomieszczeń miesz-
kalnych w przeważającej liczbie loka-
li odbywa się przy pomocy pieców ka-
flowych. Nie ma instalacji grzewczych 
w łazienkach. Miało to zasadniczy 
wpływ na powstawanie awarii. W 23. 
budynkach przy ulicach:17. Stycz-
nia, Sienkiewicza, Wyzwolenia, Hal-
lera i Moniuszki zamarzły rury wod-
ne i kanalizacyjne. Wiele awarii poja-

wiło się w budynkach przeznaczonych 
do rozbiórki (częściowo niezamieszka-
łych i nieogrzewanych) przy ul. Rzecz-
kowskiej, na Osadzie Fabrycznej oraz 
w tych budynkach, w których najem-
cy, często osoby samotne, wyjechały 
na zimę do rodziny, pozostawiając lo-
kale nieogrzewane. Dwukrotnie pękły 
rury wodne w dotychczas nie użytko-
wanym lokalu Biblioteki Akademickiej 
przy  pl. Piłsudskiego.

Pękła także rura z ciepłą wodą 
w budynku przy ul. Sienkiewicza. In-
stalacja centralnego ogrzewania w tym 
budynku została częściowo zdemon-
towana w celu zmniejszenia kosztów 
ogrzewania. Niskie temperatury były 
przyczyną pęknięć grzejników na klat-
kach schodowych w 4. budynkach: 
przy ul. Szwanke, Powstańców Wiel-
kopolskich i Asnyka.

Łącznie konserwatorzy TBS usunę-
li 83 awarie w 54. budynkach.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Mroźny styczeń 2006r. spowodo-

wał większe o 27 % w stosunku do roku 
poprzedniego zapotrzebowanie na cie-
pło z systemu ciepłowniczego. Niskie 
temperatury były sprawdzianem przy-
gotowania PEC do sezonu grzewczego, 
na który przypada ponad 86 % rocznej 
sprzedaży ciepła. Sprawdzian ten zdali-
śmy dobrze. Najwyższe zapotrzebowa-
nie mocy cieplnej wystąpiło 23 stycz-
nia o godz. 21 i nieznacznie przekro-
czyło 65 MW. Stanowiło to około 75% 
zainstalowanej mocy cieplnej w syste-
mie wodnym. W styczniu do wytwa-
rzania ciepła zużyto ponad 7000 ton 

węgla (120 wagonów), a w mroźnych 
dniach spalano ponad 400 ton węgla na 
dobę – siedem wagonów. Tak duże zu-
życie wymagało odtworzenia zapasów 
paliwa, więc zakupiono 5071 ton miału 
węglowego (87 wagonów).

Przeprowadzony w styczniu son-
daż telefoniczny wśród reprezentatyw-
nej grupy odbiorców ciepła potwier-
dził, komfort cieplny został utrzyma-
ny. Niemniej jednak wystąpiły dwie 
awarie przyłączy ciepłowniczych: na 
przyłączu, którego właścicielem jest 
DPS „Kombatant” (na skutek korozji 
spowodowanej wcześniejszym uszko-
dzeniem płaszcza izolacyjnego) i na 
sieci rozdzielczej wysokoparametro-
wej (wada materiałowa) w kierunku 

ul. Rzeczkowskiej.
Tak niskie temperatu-

ry wymagały znacznego 
wysiłku załogi PEC. Do-
starczanie węgla do za-
sobników kotłów, rozła-
dunek wagonów czy usu-
wanie skutków wspomnia-
nych już awarii – wszyst-
kie te czynności wykony-
wane były na wolnym po-
wietrzu.

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych

PUK na podstawie 
umowy z Urzędem Mia-
sta zajmuje się zimowym 
utrzymaniem miejskich 
dróg, chodników, placów 
i parkingów. Na podsta-
wie umów z właściciela-
mi posesji odbiera, trans-
portuje i składuje odpady 
komunalne. Przedsiębior-
stwo jako jedyne stanęło 
do przetargu na zimowe 
utrzymanie miejskich ulic. 
Umową objęte są wszyst-
kie ulice będące w zarzą-
dzie Prezydenta Miasta 
Ciechanów (łącznie to po-
nad 95 km dróg) oraz nie-
które chodniki, place pu-
bliczne, place i parkingi (67 554 m2). 
PUK skierował na miejskie drogi cały 
swój sprzęt: 2 piaskarko-solarki z płu-
gami, samochód ciężarowy i 2 ciągni-
ki z pługiem oraz koparko-ładowarkę. 
Zachodziła konieczność wynajęcia do-
datkowych maszyn: wywrotki do wy-
wożenia śniegu, równiarki do posze-
rzania ulic i pługa, który usuwa śnieg 
z wąskich ulic. Aby poprawić przejezd-
ność dróg i usunąć lód z ich nawierzch-
ni zużyto do tej pory 350 ton soli 
i 450 ton piasku. Wywieziono bli-
sko 200 wywrotek śniegu. Z powo-
du utrzymujących się trudnych warun-
ków atmosferycznych Urząd Miasta 
zlecił Przedsiębiorstwu Usług Komu-
nalnych dodatkowe wywożenie śnie-
gu z miejskich ulic. W styczniu i lutym 
śnieg wywożono z ulic: Warszawskiej, 
Placu Jana Pawła II, Zielonej Ścież-
ki, Grodzkiej, Kopernika, Nadfosnej, 
Śląskiej, Nadrzecznej, Ściegiennego, 
11. Listopada na odcinku od ul. 11. 
Pułku Ułanów Legionowych do Wito-
sa, Piwnej. Wywieziono śnieg z chod-
nika przy Hali Pułtuskiej i ze skrzy-
żowań ulic: Lelewela, Kolberga, Kra-
sickiego. Koszty prac zrealizowanych 
dotychczas przez PUK, wynikających 
z umowy na zimowe utrzymanie dróg to 
ponad 350 tys. zł. Z powodu szczegól-
nie trudnych warunków pogodowych 
konieczne było uruchomienie na ten 
cel dodatkowych 70 tys. zł. Pracowni-
cy Oddziału Zieleni Miejskiej PUK od-
śnieżają ręcznie przejścia dla pieszych, 
schody, alejki w parkach, na skwerach 
i pasażach oraz chodniki. Od listopada 
2005r. do lutego tego roku Urząd Mia-
sta wydał na te prace ok. 50 tys. zł.

Surowa zima znacznie utrudnia 
odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, którzy nie 

odśnieżyli dojazdu do pojemników. 
Podczas siarczystych mrozów w dru-
giej połowie stycznia zdarzyły się nie-
wielkie opóźnienia w opróżnianiu po-
jemników i kontenerów (nie wyjechał 
w trasę jeden wóz), ale zostały one na-
tychmiast nadrobione.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
W tym roku ZWiK usunął 32. awa-

rie wodociągowe:  18 w sieci i 14 na 

przyłączach do budynków. Awarie po-
wstały w różnych częściach miasta, 
w ulicach: Okrzei, Śmiecińskiej, Szy-
manowskiego, Robotniczej, Kicińskie-
go, Pułtuskiej, Augustiańskiej, Asny-
ka, Batalionów Chłopskich, Zbyszka 
i Danusi, Księcia Janusza Mazowiec-
kiego, Sienkiewicza, Powstańców 
Wielkopolskich, 11. Pułku Ułanów Le-
gionowych.

Główne nasilenie awarii mia-
ło miejsce w okresie silnych mrozów 
w drugiej połowie stycznia. Większość 
awarii sieci wodociągowej powstała na 
rurach żeliwnych. Nie były to awarie 
skomplikowane pod względem tech-
nicznym. Najbardziej niebezpieczne 
było uszkodzenie sieci wodociągowej 
w skarpie ul. Pułtuskiej na wysokości 
Domu Rzemiosła. Powodowała ona za-
grożenie w ruchu ulicznym ze względu 
na zamarzanie wody i tworzenie się ko-
lein. Najdłużej trwającą awarią, którą 
odczuli mieszkańcy osiedla Kargoszyn 
było uszkodzenie w ulicy Kicińskie-
go. Przerwa w dostawie wody trwała 
14 godzin, a brygada wykonawcza pra-
cowała do godziny 23.00 przy tempera-
turze -28o C.

Najcięższe dla brygad wykonaw-
czych były dni 24-26 stycznia. Praco-
wały wtedy dwie 3-osobowe brygady.

W okresie dotkliwych mrozów 
ZWiK otrzymywał sygnały od miesz-
kańców o zamarznięciu wody w bu-
dynkach. Był to skutek niefrasobliwo-
ści właścicieli. Pracownicy Zakładu 
wymienili 24 wodomierze. Koszty wy-
miany pokryli właściciele budynków.

Na podstawie materiałów 
dostarczonych przez spółki

oprac. A.G.

Tegoroczna zima dała nam wszystkim w kość. Zmrożone i zaśnieżo-
ne miasto wyglądało pięknie, ale utrudnienia komunikacyjne i grzew-
cze odczuliśmy dotkliwie. Trudno było uruchomić wyziębiony samo-
chód, wyjechać z garażu przez górę śniegu. Marzły nam ręce i twarze. 
Z poważnymi trudnościami zmierzyć musieli się pracownicy firm od-
powiadających za miejską komunikację, odśnieżanie ulic, dostarcza-
nie wody i energii cieplnej. To oni w czasie ciężkich mrozów i zady-
mek śnieżnych zdawali egzamin z gotowości do działania w trudnych 
warunkach. Oni też narażeni byli na bezlitosną krytykę mieszkańców 
miasta w przypadku niepowodzeń. Oto jak relacjonują ten trudny 
okres ciechanowscy komunalniacy.

Zimowe perypetie miejskich spółek

Załoga PEC-u niektóre prace musiała wykonywać przy 30-
stopniowym mrozie

Mroźny i śnieżny styczeń spowodował stosunkowo niewielkie zaburzenia kursowania auto-
busów ZKM
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Wzrost poziomu wody za mostem 
przy ul. 17. Stycznia i mostem przy 
ul. 3 Maja spowodował zalanie ob-
szaru wzdłuż rzeki między tymi mo-
stami, parku M. Konopnickiej, stadio-
nu sportowego oraz podtopienie obiek-
tów sportowych i prywatnych posesji. 
Podtopienia spowodowały konieczność 
wyłączeń energii elektrycznej, zorga-
nizowania objazdów, monitorowania, 
ochrony ujęć wody i oczyszczalni ście-
ków oraz kolektorów sanitarnych.

Tak dużej wody w Ciechanowie 
chyba jeszcze nie było. Referat Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
przeprowadził analizę skutków pod-
topienia nadrzecznych terenów. Wyni-
ka z niej, że został zalany obszar o po-
wierzchni około 186 ha w tym: nieużyt-
ki – łąki – 150 ha, tereny zakładów pra-
cy i obiekty sportowe – 24 ha, tereny 
zamieszkałe – 2 ha, parki – 10 ha.

Jeżeli po tegorocznych obfitych 
opadach śniegu gwałtownie wzrośnie 
temperatura powietrza i spadnie dużo 
deszczu, może to spowodować podob-
ną sytuację kryzysową jak w ubiegłym 
roku. Chcąc zminimalizować skutki 
ewentualnych 
podtopień Urząd 
Miasta na bieżą-
co będzie anali-
zował stan rze-
ki. W przypad-
ku zagrożenia 
wprowadzone 
zostaną dyżury 
(tel. 023 672 47 
36), można też 
będzie zgłaszać 
się osobiście do 
Referatu Zarzą-
dzania Ochro-
ny Ludności 
i Spraw Obron-
nych (Pl. Jana 
Pawła II 6) po 
niezbędne in-
formacje lub po-
moc w zabezpie-
czeniu budynków – worki, piasek itp.

Zgodnie z poradnikiem na wypa-
dek powodzi wydanym przez Państwo-
wą Straż Pożarną przekazujemy infor-
mację o sposobie zachowania się, gdy 
woda wedrze się do pomieszczeń bu-
dynków lub do pomieszczeń miesz-
kalnych:
1. Przygotuj się do ochrony swojego 
domu, dobytku przed skutkami powo-
dzi (przygotuj worki z piaskiem, sto-
sowne obuwie itp.)

2. Zadbaj o zwierzęta – znajdź dla 
nich bezpieczne miejsce, pamiętaj by 
w chwili nadejścia powodzi nie były 
uwiązane i mogły same ratować swo-
je życie.
3. Gdy nastąpi nagłe zagrożenie wy-
łącz główne zasilanie elektryczne i do-
pływ gazu.
4. Zabezpiecz najcenniejsze rzeczy, 
przenosząc je na wyższe poziomy 
domu.
5. Usuń z terenu posesji pojazdy i prze-
mieść w bezpieczne miejsce.
6. Usuń środki toksyczne (pestycydy, 
środki owadobójcze i paliwa).
7. Miej pod ręką latarkę, telefon ko-
mórkowy – bezprzewodowy oraz ap-
teczkę pierwszej pomocy.

W czasie powodzi:
1. Włącz radio na stację lokalną, 
w przypadku niebezpieczeństwa opuść 
budynek lub przenieś się na wyższe 
kondygnacje.
2. Jeśli poruszasz się własnym samo-
chodem i ugrzęźniesz na zalanym ob-
szarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej 
jedź tylko wyznaczonymi drogami.

3. W czasie powodzi odłącz urządze-
nia elektryczne, sieć gazową i wodo-
ciągową.
4. Jeśli musisz przejść przez zalany 
obszar, użyj tyczki do badania gruntu 
przed sobą, do przejścia używaj miej-
sca bez prądu powodziowego.

Nie panikuj, bądź rozsądny, za-
chowaj trzeźwość umysłu – to poło-
wa sukcesu.

Wojciech Filipczak
kierownik Referatu ZKO

Poznaj swojego radnego
Marek Mosakowski – urodził się 

w 1956 roku w Świnoujściu. Ukoń-
czył Uniwersytet Gdański na wy-
dziale humanistycznym. Od 1980 do 
1984 roku pracował jako nauczyciel 
historii w ciechanowskich szkołach, 
później w Stronnictwie Demokratycz-
nym i Przedsiębiorstwie Polonijno-Za-
granicznym „Polwarex” w Grudusku. 
W latach 1990-1991 był wiceprezyden-
tem Ciechanowa. Od 1995 r. związany 
jest z wymiarem sprawiedliwości. Pra-
cuje jako kurator zawodowy przy Wy-
dziale Rodziny i Nieletnich Sądu Re-
jonowego w Ciechanowie. Od 2003 r. 
pełni funkcję kuratora okręgowego 
przy Sądzie Okręgowym w Płocku. 
Jest radnym Platformy Obywatelskiej, 
wiceprzewodniczącym Rady Miasta, 
członkiem Komisji Spraw Obywatel-
skich i Spraw Społecznych oraz Ko-
misji Kultury, Oświaty i Sportu. Jego 
hobby to sport, sztuka, taniec i kwiaty.

MBP funkcjonuje w czterech lo-
kalach usytuowanych na osiedlach: 
Aleksandrówka, Kargoszyn, Śmiecin 
i 40-Lecia. Biblioteka Główna znajduje 
się przy ul. Batalionów Chłopskich 15, 
posiada 26 134 woluminów. Pozostałe 
trzy oddziały stanowią filie: Filia nr 1 
(ul. Kicińskiego 21/23) – 20 634 wo-
luminów, Filia nr 2 (ul. Sempołowskiej 
19) – 14 034 woluminów i Filia nr 3 
(ul. Reutta 13) – 10 271 woluminów. 

Przybywa książek i czasopism
W 2005 r. księgozbiór biblioteki 

powiększył sie o 2 673 woluminów. Ze 
środków budżetowych za kwotę blisko 
39 tys. zł zakupiono 2 039 książek. Po-
zostałe tytuły pozyskano dzieki pomo-
cy wspierajacych bibliotekę instytucji 
(Spółdzielnie Mieszkaniowe „Mazow-
sze” i „Zamek”, Zarządy Osiedli nr 5 
i 12, Przedsiebiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Przedsiebiorstwo Usług Ko-
munalnych) oraz dzięki zaangażowa-
niu czytelników. W listopadzie 2005 r. 
MBP pozyskała dotację celową Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w kwocie 15 tys. zł na nowo-
ści książkowe, które w ilości 726 wolu-
minów wzbogaciły jej ofertę  i zwięk-
szyły aktywność czytelniczą.

W poprzednim roku biblioteka za-
kupiła też 44 tytuły czasopism. Na ten 
cel wydała 7041 zł. Jak co roku pla-
cowka pozyskała od Drukarni Bauer 
4 komplety czasopism. Na przestrzeni 
lat 1995-2005 aż 2 265. czytelników, 
mimo licznych upomnień, nie zwróci-
ło wypożyczonych książek. 

Przybywa też czytelników
W roku 2005 zarejestrowano 

w MBP 6539 czytelników. Placów-
ki MBP odwiedziło 61 770 osób, któ-
re wypożyczyły 153 921 książek. 
Ich znaczną część (130 946 wolumi-
nów) stanowiła literatura piękna. Po-
zostałe – literatura niebeletrystyczna 
(22 965 woluminów) i czasopisma 
(2 672 egz.). Największym zaintereso-
waniem cieszą się nowości wydawnicze, 
książki nagrodzone lub wypromowane 
w mediach oraz ekranizacje powieści. 
W czytelniach wykorzystywane są 
słowniki, encyklopedie, leksykony, 
roczniki statystyczne itp. Skorzystało 
z nich ponad 5 tys. osób.

Wiekszy zasięg 
W kwietniu  2005 r. MBP przy-

stąpiła do ogólnopolskiego programu 
IKONKA, w ramach którego Minister-
stwo Nauki i Informatyzacji urucha-
mia punkt bezpłatnego dostępu do in-
ternetu dla mieszkańców w każdej pol-
skiej gminie. Zgłoszono dwie lokaliza-
cje dla czytelni internetowych w na-
szym mieście: w Bibliotece Głównej 
i Filii Nr 1. Akceptację komisji kwa-
lifikacyjnej uzyskały obie zapropono-
wane lokalizacje. Czytelnicy już mogą 
z nich korzystać. Biblioteka doczeka-
ła sie też własnej strony internetowej 
– www.mbpciech.info, którą zbudo-
wał i pomaga administrować informa-
tyk Urzędu Miasta.

    
Oferta kulturalno-oświatowa
Nieodłącznym elementem w pra-

cy biblioteki miejskiej jest działalność 
kulturalno-oświatowa. Oprócz prezen-
tacji nowości i nabytków książkowych 
placówka organizuje konkursy pla-
styczne i literackie z nagrodami: „Wy-
darzyło się to  w Afryce” – na podsta-
wie lektury „W pustyni i w puszczy” 
H. Sienkiewicza, „Sporty zimowe”, 
Origami – sztuka składania papieru, 
wystawki zalecające „Tylko z książ-
ką się nie nudzę”, maj pod hasłem „Bi-
blioteka otwarta dla Ciebie”, „Moja 
ulubiona książka”, „Wakacje z Kubu-
siem Puchatkiem” oraz gry planszowe 
i zabawy na dowolny temat. MBP orga-
nizuje tez spotkania Klubu Miłosników 
Poezji pod patronatem Anny Kamień-
skiej, spotkania z okazji Dni Książ-
ki w SP Nr 6 i 5 oraz Dni Regionalne 
w SP Nr 5. W minionym roku zreali-
zowano 16 lekcji bibliotecznych i wy-
cieczek do biblioteki (gównie dla dzie-
ci szkół podstawowych). Akcja gło-
śnego czytania baśni prowadzona była 
przez  bibliotekarkę z Filii Nr 2 w Miej-
skim Przedszkolu Nr 8. Przy Filii Nr 1 
ul. Kicińskiego 21/23 działa Klub Mi-
łośników Poezji. Skupia on osoby pi-
szące wiersze lub zainteresowane po-
ezją. Spotkania odbywają się w każdy 
drugi czwartek miesiąca o godz. 16.30. 
MBP współorganizowała kolejną edy-
cję konkursu „O Złoty Klucz Ciecha-
nowskiego  Ratusza”.   

oprac. K.D.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w statystyce

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie udostępnia swoje 
zbiory głównie mieszkańcom miasta. Placówka oferuje czasopisma 
oraz literaturę piękną i popularnonaukową dla dorosłych i dzieci, księ-
gozbiór – ogółem 71 073 woluminów. 

Dokończenie ze str.1
Grupa robocza będzie podejmo-

wać działania profilaktyczne lub mi-
nimalizujące skutki niebezpieczeństw. 
Działania kontrolne podjęli także inni. 
Dyrektor Zakładu Szkół i Przedszko-
li polecił dyrektorom miejskich pla-
cówek oświatowych sprawdzenie da-
chów. Większość dachów szkół i przed-
szkoli odśnieżana była bezproblemowo 
i własnymi siłami. Jak poinformował 
Jerzy Omieciński, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, z obiektów 
administrowanych przez MOSiR kon-
serwatorzy usuwają śnieg systematycz-
nie od początku zimy. Połączone patro-

le policji i Straży Miejskiej sprawdza-
ły też wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe. Skontrolowano 12 obiek-
tów. W 5. przypadkach nakazano usu-
nięcie pokrywy śnieżnej, w pozosta-
łych pouczono o obowiązku pozbywa-
nia się nadmiernej ilości śniegu. Straż 
Miejska samodzielnie skontrolowała 
6 budynków. 14 i 15 lutego ekipa zło-
żona z pracowników Straży Miejskiej 
i kierownika Referatu Zarządzania Kry-
zysowego, Wojciecha Filipczaka prze-
prowadziła ponowną kontrolę dachów. 
W skontrolowanych 20. obiektach obo-
wiązek oczyszczania dachów wykony-
wany jest na bieżąco.                     A.G.

Dachy w centrum uwagi

Uczymy się przezorności

Skutki ubiegłorocznej powodzi

Pamiętamy trudne dni ubiegłorocznego marca, kiedy woda wystą-
piła z brzegów na rzece Łydyni w okolicy Zamku Książąt Mazowiec-
kich. Prąd wody podzielił się na dwa nurty, jeden główny płynący ko-
rytem rzeki, drugi opływający zamek z prawej strony. Nurt główny 
przestał mieścić się pod mostem i wtedy ten drugi przelał się przez uli-
cę Zamkową na wysokości ulicy Parkowej o szerokości około 120 m, 
co spowodowało cofnięcie wody w rowie i zalanie terenów w okolicy 
ul. Kmicica, Rycerskiej, Królowej Bony, Zagłoby i Parkowej.
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Z życia szkół 
i przedszkoli

Zapowiedzi kulturalne
– marzec

● 18.III. godz. 19.00 – Ciechanowska 
Scena Muzyczna. Wystąpi szkocko-ir-
landzko-bretoński zespół – The Brian 
McCombe Band /Kawiarnia Artystycz-
na CKiSz/

Ekspozycje czasowe
● do 31.III – wystawa poplenerowa 
Opinogóra 2005 „W kręgu rodu Kra-
sińskich” /Galeria „C” CKiSz/
● do 31.III wystawa prac plastycznych 
/Galeria „Na pięterku” CKiSz/
● do 15.IV – „Zaścianek. Siedliska 
drobnoszlacheckie na pograniczach”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

Ekspozycje stałe
● „Ekspozycja broni palnej i białej oraz 
uzbrojenia ochronnego z XV-XVIII 
wieku” /Zamek Książąt Mazowiec-
kich/
● „Życie i twórczość Zygmunta Kra-
sińskiego” /Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze/
● „Pamiątki po Aleksandrze Święto-
chowskim” /Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie/

● każdy drugi czwartek miesiąca godz. 
16.30 – spotkanie Klubu Miłośników 
Poezji /Miejska Biblioteka Publicz-
na – Filia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 
21/23/
● druga połowa marca godz. 17.00 
„Z cyklu z bibliotecznej półki…” 
– Proces szesnastu – prelekcja Lucy-
ny Janikowej /Czytelnia Naukowa PBP 
przy ul. Sikorskiego 7/

● 21.III. godz. 10.00 – rozstrzygnię-
cie i wręczenie nagród w konkursie 
na najładniejszą marzannę /plac przed 
CKiSz/ 
● 30.III. – 51. Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski – eliminacje powiato-
we. Przesłuchania odbywać się będą 
od godz. 11.00 /Kawiarnia Artystycz-
na CKiSz/

● 22.III. godz. 8.30 i 11.00 – „Cza-
rodziejskie  krzesiwo” baśń muzycz-
na według Jana Chrystiana Andersena 
w wykonaniu aktorów Teatru Drama-
tycznego z Płocka. Reżyseria: Ste-
fan Szaciłowski /sala widowiskowa 
CKiSz/ Bilet 10 zł
● 23.III. godz. 8.30 i 11.00 – „Szatan 
z siódmej klasy” na podstawie Korne-
la Makuszyńskiego w wykonaniu ak-
torów Teatru Dramatycznego z Płoc-
ka. Adaptacja sceniczna i reżyseria: 
Bogdan Kokotek /sala widowiskowa 
CKiSz/ Bilet 10 zł
● 25 i 26.III. godz. 19.00 – „Tajem-
niczy ogród” w wykonaniu artystów 
Operetki Warszawskiej /sala widowi-
skowa CKiSz/ Bilet 20 zł

W tym miesiącu na ekran kina „Łydy-
nia” wchodzi: 
● od 3.III. – „Jan Paweł II” – film wło-
sko-amerykański – premiera ogólno-
polska

oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada 
za zmiany terminów zapowiadanych 

wydarzeń kulturalnych

Zbiórka makulatury
Do 31 marca na terenie wojewódz-

twa mazowieckiego w szkołach od-
bywać się będzie zbiórka makulatury. 
Koordynatorem akcji na terenie nasze-
go miasta jest Wydział Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta przy współpracy Przedsiębior-
stwem Usług Komunalnych. Zebraną 
makulaturę należy zgromadzić w jed-
nym miejscu. 

Kochamy was babciu i dziadku
Babcie i dziadkowie – seniorzy 

rodu. Ci, którzy nas kochają i o nas dba-
ją, czasami nawet lepiej niż rodzice. 
Nic w tym dziwnego, teraz mają wię-
cej wolnego czasu i mogą go poświęcić 
właśnie wnukom. Uczniowie z klasy II c 
ze Szkoły Podstawowej Nr 4 postano-
wili w szczególny sposób podziękować 
babciom i dziadkom z okazji ich święta 
za trud i poświęcenie – wierszem, pio-

senką, laurką oraz kwiatami. Ze wzglę-
du na ferie zimowe uroczystość odbyła 
się 3 lutego. Bogaty program artystycz-
ny przygotowany przez uczniów z II c 
pod kierunkiem Doroty Stryjewskiej 
wycisnął wiele łez z oczu babć i dziad-
ków. Szczególne wzruszenie wywołały 
odpowiedzi dzieci na pytanie: za co ko-
cham swoją babcię i swojego dziadka? 
Wypowiedzi były różne: „za to, że go-
tuje mi obiady”, „za wspólne odrabianie 
lekcji”, „za prezenty”, „za to, że mnie 
odwiedza”. Wielokrotnie dzieci podkre-
ślały, że kochają dziadków za to, że po 
prostu są i się nimi opiekują. 

Bal karnawałowy 
w Miejskim Przedszkolu Nr 1

10 lutego w Miejskim Przedszko-
lu Nr 1 odbył się bal karnawałowy. 
Pod okiem grupy artystów „Ważka” 
z poznańskiego teatru, którzy zapre-
zentowali program pt. „Precz z nudą – 
z humorem w Nowy Rok”, przedszko-
laki bawiły się w różnego rodzaju gry. 
Śpiewom, tańcom i maskaradom nie 
było końca. 

Walentynkowy show w STO
Walentynki obchodzone w Społecz-

nym Gimnazjum STO zamieniły się 
w zabawę, w którą dali się wciągnąć 
również nauczyciele. Po przeprowadzo-
nych wyborach „Walentynek” i „Wa-
lentych” poprzebierani odjazdowo pe-
dagodzy zatańczyli dla swoich uczniów 
ćwiczony w sekrecie układ taneczny do 
piosenki „Jak się masz kochanie?”. Ta-
kiego poczucia humoru nikt się nie spo-
dziewał. 

red.

10 stycznia w Centrum 
Kultury i Sztuki został zapre-
zentowany najnowszy kon-
kurs estradowy dla dzieci 
„Śpiewaj z Hugo”. Powstał on 
w oparciu o program telewi-
zji POLSAT i płytę z piosen-
kami o przygodach popularne-
go trolla. Eliminacje w Ciecha-
nowie poprowadził Piotr Ga-
lus i troll Hugo. Gościem spe-
cjalnym był Mariusz Totoszko, 
laureat „Idola”. 

Obok spikerów telewizyj-
nych bohaterami programu 
były dzieci do lat 13 z ponad 
20. szkół powiatu ciechanow-
skiego, prezentujące swoje 
wokalne umiejętności. Poza występa-
mi uczniowie brali udział w konkursie 
wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Uzależ-
nieniom – nie!!!”. Na widowni gorąco 
kibicowali im rówieśnicy, opiekuno-
wie i rodzice. Jury wyłonione spośród 
nauczycieli przyznało liczne wyróżnie-
nia i nagrody w postaci gier kompu-

terowych. Laureaci pierwszego miej-
sca otrzymali możliwość wystąpienia 
w programie telewizyjnym. Ale nie na-
grody były największą zaletą imprezy. 
Najważniejsza okazała się dobra zaba-
wa oraz możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności na scenie. 

red.

Dzień Babci i Dziadka w Miej-
skim Przedszkolu Nr 3 jest szczegól-
nym wydarzeniem. 10 lutego pod ha-

słem „Znam bajki dziadków, rodziców 
i swoje” odbyło się kilkupokolenio-
we spotkanie. Uroczystość rozpoczę-
ła się wspólnym śpiewaniem piosenki 
„Iskiereczka”. W bajce pt. „Czerwony 
Kapturek ” w scenografii i reżyserii na-
uczycielek: Marzeny Cicholskiej i Mi-

rosławy Ścisłowskiej obok przedszko-
laków wystąpili rodzice oraz babcia. 
Dalszym punktem spotkania były: baj-

kowe zagadki, puzzle i pokaz mody. 
Rodzice i dziadkowie włączyli się do 
zabawy „Poczytajmy razem ”. Czy-
tali dzieciom wiersze S. Jachowicza 
„Chory kotek” i J. Tuwima „Loko-
motywa”. 

Zabawy były przeplatane przy-
śpiewkami ludowymi „Mało nas”, 
„Stary niedźwiedź”, „Stoi różyczka”. 
Dzieci z grupy II „Biedronki” i III 
„Słoneczka” w swoich salach zapre-
zentowały program artystyczny pod 
kierunkiem nauczycielek Ewy Wi-
śniewskiej i Barbary Zagroby. Po gło-
śnym odśpiewaniu „Sto lat ” – dzie-

ci wręczyły swoim babciom i dziad-
kom samodzielnie przygotowane kwia-
ty, a z nimi dużo całusów. Wszystko za-
kończyło się wspólną biesiadą przy sto-
łach pełnych pysznego ciasta, słodyczy 
i owoców.

                                                  red. 

W dniach 24-25 stycznia w Szko-
le Podstawowej Nr 4 miał miejsce No-
woroczny Halowy Turniej Piłkarski. 
Organizatorami rozgrywek byli: Spół-
dzielnia Mieszkaniowa „Mazowsze”, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Zarząd Osiedla nr 5, SP Nr 4, Wyższa 
Szkoła Menadżerska SIG oraz Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 

W turnieju wzięło udział sześć 
drużyn chłopców z rocznika 1993-
1995. W pierwszym dniu rozgryw-
ki odbywały się z podziałem na dwie 
grupy. Z każdej wyłoniono po dwie 
drużyny, które następnego dnia roze-
grały ze sobą mecze finałowe. 

Nagrodę główną, którą były buty 
sportowe, ufundował prezydent mia-
sta. Wśród darczyńców znaleźli się 
również: Spółdzielnia „Mazowsze”, 
WORD, WSzM SIG, Zarząd Osiedla 
nr 5, p. Żochowski, Świat Dziecka, 
Arjadna Print, Graf Druk. Wszystkich 
uczestników turnieju poczęstowa-
no obiadem. Każdy zawodnik otrzy-
mał pamiątkowy dyplom. Najlepszy 
bramkarz – Marcin Pigut oraz najlep-
szy strzelec – Grzegorz Wodeński do-
stali pamiątkowe statuetki oraz strój 
bramkarski i piłkę. Zwycięska druży-
na – „Królewska” otrzymała, oprócz 

obuwia sportowego, trzy piłki nożne, 
rękawice bramkarskie, getry piłkar-
skie oraz puchar. Drużyna, która za-
jęła drugie miejsce – „Olimp” została 
nagrodzona dwoma piłkami, rękawica-
mi oraz pucharem. Nagrody wręczono 
również zawodnikom z drużyn, które 
zajęły III i IV miejsce.

Dla wszystkich dzieci była to 
prawdziwa atrakcja spędzanych 
w domu ferii zimowych. Piłkarze zapo-
wiedzieli swój udział w przyszłorocz-
nym turnieju. 

 red.

Gospodarze programu i najmłodsza uczestniczka kon-
kursu – Karolina Baran z SP w Kraszewie

Śpiewaj z Hugo

Turniej piłki nożnej

Wielopokoleniowy 
„Czerwony Kapturek”

Królewska drużyna

KONCERTY

WYSTAWY

SPOTKANIA

TEATR

FILM 

KONKURSY
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Urodziła się w 1921 roku w Wat-
kowie w rolniczej rodzinie jako cór-
ka Marianny i Józefa Gilertów. Szkołę 
podstawową ukończyła w Gołyminie. 
Do wybuchu wojny w 1939 r. uczęsz-
czała do Żeńskiej Szkoły Rolniczej 
w Gołotczyźnie. W latach okupacji 
niemieckiej działała jako komendant-
ka Pomocniczej Wojskowej Sekcji Ko-
biet (pseudonim Bogna). Brała udział 
w przygotowaniach do Powstania War-
szawskiego. W sierpniu 1944 r. została 
wywieziona przez Niemców do byłych 

Prus Wschodnich, gdzie przez 2 mie-
siące przymusowo pracowała. Po ope-
racji ręki wróciła do domu.

Po wojnie nie ujawniając działal-
ności konspiracyjnej ukończyła Rocz-
ny Kurs dla Instruktorów Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Chyliczkach. Pra-
cę zawodowa rozpoczęła w 1946 r. 
w Biurze Rolnym w Ciechanowie, 
gdzie była instruktorką KGW. Pełniła 
również funkcje prezesa Powiatowe-
go Oddziału Chłopskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci. W 1947 na terenie 
powiatu ciechanowskiego zorganizo-
wała 22 letnie dziecińce zapewniające 

dzieciom wiejskim opiekę, bezpieczną 
zabawę i dożywianie. Niektóre dzieciń-
ce zostały przekształcone w przedszko-
la. Tak stało się w Gąsocinie, Gołymi-
nie, Grudusku, Ojrzeniu i Regiminie. 
W tym czasie Lucyna Janikowa ukoń-
czyła Wyższy Kurs Rolniczy na pozio-
mie licealnym im. St. Staszica w War-
szawie. W 1949 r. razem z mężem pod-
jęła pracę w szkolnictwie rolniczym: 
w Trzepowie, Rudzinie i w Gołotczyź-
nie. Od 1952 r. na stałe związała się 
z Gołotczyzną i szkołami rolniczymi 

„Bratne”. Maturę zda-
ła w korespondencyj-
nym liceum ogólno-
kształcącym w Cie-
chanowie. Zaocznie 
ukończyła studia ma-
gisterskie na Uniwer-
sytecie Warszawskim 
w zakresie pedago-
giki i filologii pol-
skiej. Od 1955 r. do 
emerytury pracowa-
ła jako polonistka w 
technikach rolniczych 
w Gołotczyźnie. Spo-
łecznie udzielała się 
w Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego 
i Towarzystwie Przy-
jaciół Dzieci. 

Za swoją dzia-
łalność była wielokrotnie nagradzana. 
Wśród licznych odznaczeń otrzymała 
m.in.: Złoty Krzyż Zasługi (1975 r.), 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski (1984 r.) oraz tytuł zasłużonego 
Nauczyciela Rzeczpospolitej Polskiej 
(1991 r.), statuetkę „Kryształowej ko-
niczyny” – główną nagrodę II ogólno-
polskiego konkursu dla wolontariuszy 
(2003 r.). Sześć lat temu wydała książ-
kę „Z buntem przez życie”, poświęconą 
Aleksandrze Bąkowskiej.

 
oprac. 

Katarzyna Dąbrowska

Tak jak w ubiegłych latach wysta-
wa gołębi i ptaków egzotycznych przy-
ciągnęła wielu pasjonatów i wielbicie-
li ptasich wdzięków. Sprzedano około 
900 biletów, dzieci miały wstęp bez-
płatny. Na ekspozycji zgromadzono 
blisko 500. osobników różnych odmian 
i krzyżówek. Spośród nich specjalnie 
powołana komisja wybrała champio-
nów i przyznała wyróżnienia. Gołębie 
rasy „niemiecki wystawowy” rywali-
zowały ze sobą o puchar im. Andrzeja 
Malinowskiego. Zwyciężył podopiecz-
ny Katarzyny Trembeckiej. Wszystkie 
ptaki wyróżnione w swojej rasie naj-
wyższą oceną punktową wzięły udział 
w losowaniu pucharu, ufundowanego 
przez prezydenta miasta. Szczęśliwym 
właścicielem okazał się Henryk Dudek 
z Nieborowa. Wśród ptaków egzotycz-
nych niekwestionowaną gwiazdą oka-
zał się gwarek, który zachwycił odwie-
dzających swoimi umiejętnościami kra-
somówczymi. 

Organizator wystawy – ciechanow-
ski oddział Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob-
nego – w tym roku postanowił przy-
znać puchar Januszowi Chądzyńskie-

mu za zasługi i wkład na rzecz oddzia-
łu. Przed wręczeniem nagród minu-
tą ciszy uczczono pamięć hodowców, 
którzy tragicznie zginęli w katastrofie 
w Chorzowie. 

K.D.

Państwo Karolina i Włodzimierz 
Domuradowie związali się ze sobą 
21 grudnia 1954 roku. Pani Karolina 
urodziła się w 1934 r. w Soboklęszczu. 
Przez wiele lat uczyła języka polskie-

go w szkołach podstawowych. Była 
członkiem Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz prezesem Ogniska ZNP 
w Szkole Podstawowej Nr 5. Za dzia-
łalność społeczną otrzymała wiele od-
znaczeń. Pan Włodzimierz jest rodo-
witym ciechanowianinem. Urodził się 
w 1932 r. Pracował w Przedsiębior-
stwie „Ruch”, następnie w Zakładzie 
Narzędzi „VIS”, w Urzędzie Woje-
wódzkim. Był kierownikiem Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich Urzędu Mia-
sta. Społecznie udzielał się jako prze-
wodniczący Rejonowego Kolegium do 
spraw Wykroczeń i ławnik sądowy. Też 
wielokrotnie odznaczany. Para wycho-
wała 2. dzieci i doczekała się 3. wnu-
cząt.

Nie są to pierwsze zawody tego 
typu w naszym mieście. Odbyła się tu 
II edycja Mistrzostw. Ponowna orga-
nizacja zawodów to duże wyróżnie-
nie. Celem rywalizacji jest wyłonie-
nie najlepszych drużyn ZKM w halo-
wej piłce nożnej. Jest to jednak przede 
wszystkim dobry sposób na populary-
zację sportu, podnoszenie sprawności 
fizycznej pracowników zakładów ko-
munikacji i integrację tego środowiska 
w Polsce. Swój przyjazd do Ciechano-
wa zapowiedziało 15 zespołów z Czę-
stochowy, Krakowa, Wrocławia, Po-
znania, Głogowa, Inowrocławia, Zielo-
nej Góry, Konina, Białegostoku, Tram-
wajów Śląskich, Torunia, Łodzi, Płocka 
oraz Ciechanowa.

W piątek 24 lutego od godz. 8.00 
odbywać się będą mecze eliminacyjne 
w trzech grupach po 5 zespołów „każ-
dy z każdym”. Po wyłonieniu miejsc 
w grupach 25 lutego w godz. od 9.00 
do 18.00 odbędą się mecze finałowe, 

mające na celu wyłonienie ostatecz-
nej klasyfikacji drużynowej. Organi-
zatorzy przewidują następujące termi-
ny spotkań finałowych: o miejsca V–VI 
– godz. 16.30, o miejsca III-IV -  godz. 
17.00, o miejsca I–II - godz. 17.30.

Organizatorami zawodów są: Izba 
Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w 
Warszawie, Zakład Komunikacji Miej-
skiej w Ciechanowie, Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność” przy ZKM 
w Ciechanowie, współorganizatorami: 
Urząd Miasta Ciechanów oraz Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cie-
chanowie.

Wstęp na zawody jest wolny. Orga-
nizatorzy serdecznie zapraszają miesz-
kańców naszego miasta do kibicowa-
nia wszystkim uczestnikom zawodów, 
a szczególnie drużynie Zakładu Komu-
nikacji Miejskiej w Ciechanowie.

    
Wojciech Jagodziński

Ptaki jak malowane

Złote rocznice ślubu

Halowe rozgrywki ZKM-ów

Państwo Domuradowie

Państwo Wichowscy

Lucyna Janikowa
Tegoroczną laureatką nagrody im. Franciszka Rajkowskiego, przy-

znawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, zo-
stała Lucyna Janikowa – emerytowana polonistka, autorka wielu pu-
blikacji. Czym się zasłużyła dla lokalnego środowiska? Spróbujmy 
zajrzeć do jej bogatego życiorysu.

L. Janikowa jest aktywnym członkiem Światowego Związku Żoł-
nierzy AK

Jeden z okazów wystawy

21 stycznia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznice 50-lecia pożycia 
małżeńskiego świętowały dwie pary.

Państwo Janina i Kazimierz Wi-
chowscy pobrali się 11 sierpnia 1955 roku 
w Giżycku. Oboje urodzili się w 1932 
r. i pochodzą z miejscowości Modła. 
Pani Janina zajmowała się prowadze-
niem domu i wychowywaniem dzie-
ci. Pan Kazimierz 29 lat przepracował 
w PKS. W 1981 r. przeszedł na eme-
ryturę. Małżonkowie zostali obdarzeni 
3. dzieci i 4. wnucząt. 

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz 
wręczyła jubilatom medale „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie”, listy gra-
tulacyjne i pamiątkowe płaskorzeźby 
z popiersiem papieża Jana Pawła II. 
Uroczystości uatrakcyjniły lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na kolej-
ne wspólne lata.

K.D.

Drużyny Zakładów Komunikacji Miejskiej, które przyjadą do Cie-
chanowa reprezentować swoje firmy w V Mistrzostwach Polski w Ha-
lowej Piłce Nożnej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji 
Miejskiej Ciechanów’ 2006 oszlifowały formę, teraz szykują bojowego 
ducha. Zmierzą się ze sobą w dniach 24-26 lutego w hali sportowo-wi-
dowiskowej przy ul. 17. Stycznia 60.



www.um.ciechanow.pl

Cytat miesiąca

XXXVII sesja Rady Miasta. Trwa ożywiona dyskusja, jak skutecznie 
przeciwdziałać uzależnieniom. Stefan Żagiel: – Ja się powtórzę twierdząc, że 
piłem, piję i pić będę. Najwięcej piję piwa. Zresztą to widać po mnie, bo ubranka 
się kurczą. Piję i jest to najlepszy dowód, że picia nie zwalczymy żadnymi 
zakazami. Można utrudniać. Utrudniliśmy odbierając sobie bezpłatne przejazdy 
na miejską komunikację, dzięki czemu radny Kurek od szwagra musi wracać na 
piechotę, to może rzadziej chodzi.

W tym roku przypada 160. roczni-
ca urodzin i 90. rocznica śmierci pol-
skiego pisarza Henryka Sienkiewicza. 
1 lutego wykład o autorze znanych po-
wieści, nowel i esejów w Czytelni Na-
ukowej Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej wygłosiła nauczycielka języka pol-
skiego Małgorzata Nowakowska, polo-
nistka na co dzień pracująca w Gimna-
zjum Nr 2. Motywem przewodnim roz-
ważań nad Sienkiewiczem były jego 
związki z Mazowszem.   

Jako młody guwerner z Warsza-
wy w latach 1865-1866 pisarz prze-
bywał w Poświętnem pod Płońskiem. 
W 1875 r. będąc korespondentem Ga-
zety Polskiej został wezwany do Pułtu-
ska, gdzie wybuchł pożar, który w cią-
gu trzech dni strawił niemal całe mia-
sto. Są przypuszczenia, że obraz zamie-
nionego w pogorzelisko Pułtuska 20 lat 
później stał się prototypem płonącego 
Rzymu w „Quo vadis”. Sienkiewicz 
prawdopodobnie odwiedzał swoją cio-
teczną siostrę w majątku pod Mławą, 
a przygotowując „Krzyżaków” przy-
jechał do Gołuszyna koło Bieżunia. 
W rozlewiskach Wkry umieścił literac-
ki Spychów, a kilka epizodów z tej po-

wieści – w Ciechanowie. Czy bywając 
tak blisko kiedykolwiek dotarł do  na-
szego miasta? Niewiadomo. W jego 
zapiskach czy korespondencjach o Cie-
chanowie nie ma żadnej wzmianki.

K.D.

Gościem styczniowego wieczoru 
z cyklu Ciechanowskich Spotkań Mu-
zealnych była Dimitrina Lau-Bukow-
ska – bułgarska pisarka od 1963 roku 
mieszkająca w Polsce. Na język buł-
garski przetłumaczyła m.in.: „Tryp-
tyk Rzymski” Jana Pawła II oraz „Po-
ezje wybrane”  Zbigniewa Herberta. 
Tłumaczyła również dzieła Gombro-
wicza, Andrzejewskiego, Kuśnierewi-

cza, Głowackiego, Kołakowskiego czy 
Osiatyńskiego. Przełożyła na bułgarski 
również osiemnaście sztuk teatralnych, 
m.in. Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza. Wspólnie z Jerzym Lau i Jackiem 
Bukowskim dokonała wielu tłumaczeń 
z literatury bułgarskiej na język polski. 

Podczas spotkania powiedziała, że 
przy tłumaczeniu poezji papieża naj-
większym problemem był bułgarski 

język religijny, który 
przez lata komunizmu 
w dużej części stał się 
językiem martwym. 

Wieczór uświet-
nił koncert japońskiej 
skrzypaczki Sato-
mi Yasutaniya. Dimi-
trina Lau-Bukowska 
mogła gościć w Mu-
zeum Szlachty Mazo-
wieckiej dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu 
ks. dr Krzysztofa Stęp-
niaka – dyrektora Ra-
dia KRC oraz pomocy 
organizacyjnej i finan-
sowej ze strony Urzę-
du Miasta.

AI

Panoramy można przeglądać auto-
matycznie lub ręcznie przesuwać ob-
raz używając panelu sterującego. Po-
niżej znajdują się opisy funkcji z pa-
nelu, które ułatwiają ich przegląda-
nie. Więcej informacji o panoramie na 
stronie www.um.ciechanów.pl. Uwa-
ga! W związku z uruchomieniem pa-
noramy Wydział Promocji i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miasta ogła-
sza konkurs. Cała panorama składa 
się z poszczególnych lokalizacji, czyli 
miejsc w których możemy obrócić się 
dookoła o 360 stopni. Konkurs będzie 
polegał na policzeniu i podaniu dokład-
nej liczby unikalnych lokalizacji, które 
składają się na całą panoramę. Pierwsze 
10 osób, które policzą ilość lokalizacji 
tylko w obrębie Ciechanowa i prze-
ślą prawidłową odpowiedź na adres 
um_webmaster@o2.pl zostaną nagro-
dzone filmami DVD o Zamku Książąt 

Mazowieckich, folderami turystyczny-
mi oraz mapami miasta. Na prawidło-
we odpowiedzi czekamy do 15 marca.

 – powiększenie (które można uzy-
skać również przytrzymując SHIFT 
jednocześnie wykonując ruch myszy 
do góry i do dołu)

 – pomniejszenie
 – automatyczna prezentacja (prze-

wijanie w lewo); można ją zatrzymać 
klikając na obrazie panoramy

 – automatyczna prezentacja (prze-
wijanie w prawo); można ją zatrzymać 
klikając na obrazie panoramy

 – włączenie/wyłączenie  Hotspot, 
czyli linków/przejść do następnych lo-
kalizacji

Andrzej Szypulski

22 stycznia w nowootwartej hali 
sportowej wystąpiła znana włoska wo-
kalistka In–Grid. Był to tylko jeden 
z serii koncertów zorganizowanych pod 
nazwą In–Grid Simplus Tour. Jako su-
port wystąpił Bartek Wrona. Ponoć nie-
dorównujący poziomem artystycznym 
gwieździe, którą poprzedzał. In–Grid 
przyjechała, (bo byli i tacy, którzy w to 
wątpili) i zaskarbiła sobie sympatię lo-
kalnej publiczności. Zwłaszcza niena-
ganną polszczyzną (zbyt idealną jak na 

Włoszkę?) i sympatią do publiczności. 
Prywatnego ochroniarza megagwiazdy 
nie było widać, toteż szczęściarze, do 
których zeszła ze sceny mogli być tuż 
obok niej. Przez cały koncert In–Grid 
uśmiechała się i zachęcała do zabawy. 
Zadziwiające, że spragnionych tej kró-
lującej na listach przebojów muzyki 
wcale nie było tak wielu. 

Na koniec należy jeszcze podkre-
ślić słabą organizację koncertu. Brak 
szatni sprawił, iż ludzie albo tańczyli 

w zimowych kurtkach, 
albo kładli je na podło-
dze. Ochrona ograniczy-
ła się do stania na tzw. 
„bramce”, przez któ-
rą spokojnie można było 
przejść z plecakiem, 
a jego zawartość mogła 
być różna… No i mło-
dociani nietrzeźwi „fani”. 
To wszystko plus baaar-
dzo oszczędna oprawa 
świetlna utrudniało od-
biór koncertu. Ponieważ 
na scenie nie było mu-
zyków, towarzysząca In-
Grid grupa tancerzy i tan-
cerek dzielnie wypełniała 
pustą przestrzeń.

Bożena Zagórska

Z bibliotecznej półki…

Rozważania nad Sienkiewiczem

Ciechanowskie Spotkania Muzealne

Bułgarska tłumaczka Jana Pawła II

Gwiazdorska trasa 

Wirtualny spacer 

Dimitrina Lau-Bukowska

M. Nowakowska w czasie wykładu

In-Grid wystąpiła w Ciechanowie

Wystawa „W kręgu rodu Krasiń-
skich” to efekt pleneru Opinogóra’ 
2005. Wzięło w nim udział 15. twórców 
z całej Polski. Na wystawie zaprezen-

towano 53 prace, głównie w technice 
olejnej i fotografie. Są one udokumen-
towaniem miejsc związanych z rodem 
Krasińskich: ufundowanych przez nich 

kościołów, dworów, zespo-
łów pałacowo-parkowych. 
Znalazła się wśród nich tak-
że pobliska Opinogóra. Ten 
niemały dorobek, nazywany 
przez współczesnych obiek-
tami historycznymi, zabytka-
mi, dobrami kultury pozosta-
wili po sobie ludzie. Kamien-
ne meble w parku wysłuchały 
zapewne wielu zwierzeń, na 
ziemię opinogórskiego parku 
spadła niejedna łza, pomiesz-
czenia mieszkalne pamiętają 
dawne rozmowy, portrety są 
dowodem życia. Zapraszamy 
do Galerii „C” Centrum Kul-
tury i Sztuki.

A.G.

Przeszłość w obrazie zamknięta

Kolejny wernisarz w Galerii „C” przyciągnął stałych by-
walców


