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Mamy przejrzysty Urząd
Sukcesem zakończył się udział Urzędu Miasta 

w akcji „Przejrzysta Polska”. Przystąpiło do niej blisko 
800 samorządów z całej Polski, do finału dotarła po-
łowa. 4 marca w Warszawie, w siedzibie Gazety Wy-
borczej – inicjatora akcji, Sekretarz Miasta Zbigniew 
Sawicki odebrał zaszczytny certyfikat. Jest on uwień-
czeniem wysiłków, jakie w 2005 r. Urząd podjął przy 
wdrażaniu zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla 
korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, 
fachowości i rozliczalności. Oprócz 6. zadań obligato-
ryjnych Urząd zrealizował też 8 zadań dodatkowych. 
Wszystkie zostały bardzo dobrze ocenione. Naszą bro-
szurę „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy” sta-
wiano za wzór przejrzystego przedstawienia budżetu 
mieszkańcom. 

E. B.
Szerzej na str. 3

Przyznano tytuł 
Sponsora Roku

Po raz trzeci już prezydent mia-
sta Waldemar Wardziński przyznał do-
roczne wyróżnienie „Sponsor Roku”. 
Do tej pory tytuł ten otrzymały PKO 
BP S.A. oraz firma Dellitissue. Naj-
bardziej szczodrym spośród sponsorów 
miejskiej działalności społecznej i kul-
turalnej w 2005 roku okazał się Bank 
Spółdzielczy w Ciechanowie. Andrzej 
Szwejkowski, dyrektor tej instytucji 
otrzymał statuetkę Szlachcica Mazo-
wieckiego. Wręczenie nagrody odby-
ło się 24 lutego podczas Noworoczne-
go Spotkania Przedsiębiorców, na które 
prezydent zaprosił przedstawicieli firm 
szczególnie angażujących się w życie 
społeczne i kulturalne miasta. Podczas 
spotkania zostały także wręczone Pa-
tenty Dobroczyńcy Biwaków Histo-
rycznych „Powrót Szwoleżerów Gwar-
dii” oraz pamiątkowe medale.

red.

Drogowcy kontra dziury 
w jezdniach

Pierwsze tegoroczne naprawy nawierzchni ulic pozostających 
pod zarządem miasta prowadzone były już w styczniu i lutym. 
Drogowcy czujnie śledzili aurę i wyprowadzali swój sprzęt, kiedy 
tylko pojawiły się nieco korzystniejsze warunki atmosferyczne. 
W marcu prace remontowe ruszyły pełną parą. Pogoda, choć ka-
pryśna dała szansę na prowadzenie kolejnych prac naprawczych. 
Do 20 marca koszty łatania dziur wyniosły łącznie 30 800 zł, a 
to zaledwie początek wydatków. Do końca roku na remonty dróg 
wydamy 610 tys. zł.

A.G.
Więcej na str. 5

Koncert wielkanocny
9 kwietnia o godz. 18.00 prezydent miasta zaprasza miesz-

kańców na Misterium Wielkopostne. W kościele św. Piotra 
ze świątecznym koncertem wystąpią: Marlena Borowska (so-
pran), Małgorzata Drewnowska (flet), Tadeusz Trojanowski 
(fortepian) oraz Warszawska Orkiestra Kameralna pod dyrek-
cją Zbigniewa Graca. W programie utwory Bacha, Mozarta 
oraz kompozycje T. Trojanowskiego.   

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z zastępcami 

Andrzej Czyżewski
Przewodniczący 

Rady Miasta Ciechanów   

Ruszy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Z inicjatywy Urzędu Miasta Towarzystwo Wiedzy Powszech-
nej uruchamia w Ciechanowie Uniwersytet dla osób powyżej 50. 
roku życia (osoby młodsze muszą poczekać). Przyszli studenci 
będą mogli spotkać ciekawych ludzi, wysłuchać interesujących 
wykładów, wyjechać do teatru czy na koncert. Dokładne informa-
cje i zapisy w biurze TWP, ul. Warszawska 10 w godz. od 8 do 15. 
tel. (023) 672 50 07, (023) 672 52 90. Urząd rozpisał na prowa-
dzenie Uniwersytetu konkurs , który wygrał wniosek TWP. Urząd 
przeznaczył na to zadanie 10 tys. zł.  

red.

Z. Sawicki odbiera certyfikat z rąk organizatorów Prezesowi A. Szwejkowskiemu towarzyszą 
pracownice Urzędu Miasta
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Zmiany w kursowaniu autobusów 
Informujemy, że od 23 marca Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadza ko-

rekty w kursowaniu linii „10” i „11” w dni robocze. Kurs linii „10” z Pętli Szpi-
tal zostaje przesunięty z godz. 7.30 na godz. 7.23, a autobus linii „11” z Pętli Alek-
sandrówka odjeżdżać będzie o godz. 7.25 (dotychczas o 7.33). Szczegółowe infor-
macje od 23 marca na stronie internetowej www.zkmciechanow.pl, pod nr telefonu 
672 23 06 oraz na tabliczkach rozkładowych przystanków komunikacji miejskiej w 
przeddzień wprowadzenia zmian.

Konkurs Panorama rozstrzygnięty
Od momentu ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów 

wirtualnego spaceru po mieście i zamieszczenia informacji o konkursie, otrzymy-
waliśmy liczne odpowiedzi. Jednak tylko 6. osobom udało się poprawnie policzyć 
ilość lokalizacji, które składały się na panoramę. Prawidłowa odpowiedź to 57 lo-
kalizacji. Na wykonanie jednej składało się 9 zdjęć, co daje łącznie 513 fotogra-
fii. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Łukasz Jędrychowski, Michał Kaczorowski, 
Tomasz Śladowski, Arkadiusz Zagórski, Tomasz Twardziłowski i Katarzyna Wo-
dowska. Zwycięzcy otrzymali filmy DVD o Zamku Książąt Mazowieckich, folde-
ry turystyczne oraz mapy miasta. Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom 
dziękujemy.

Biura naszych parlamentarzystów
7 marca świeżo wyremontowane biuro poselskie przy ul. Warszawskiej 41 

otworzył ciechanowski poseł Platformy Obywatelskiej Mirosław Koźlakiewicz. 
Wśród wielu gości znalazł się wicemarszałek Sejmu z PO Bronisław Komorowski 
oraz posłowie Janina Zakrzewska (PO) i Aleksander Sopliński (PSL). Pojawił 
się też, na razie jeszcze o kulach, prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. 
W naszym mieście biura mają przedstawiciele wszystkich parlamentarnych 
ugrupowań. Mieszkańcy Ciechanowa mogą więc trafić ze swoimi postulatami do:
Aleksandra Soplińskiego (PSL) – ul. 11 Listopada 2, Jolanty Szymanek-Deresz 
(SLD) – ul. Orylska 3A, Lecha Szymańczyka (Samoobrona) – ul. Zielona Ścieżka 
4, Janiny Fetlińskiej i Roberta Kołakowskiego (PiS) – ul. Pułtuska 9, Dariusza 
Grabowskiego (LPR) – Pl. Kościuszki 5/9 oraz Mirosława Koźlakiewicza (PO) 
– ul. Warszawska 41. 

Jarek Wajk znów w Ciechanowie
Jarek Wajk, wokalista, autor tekstów, kompozytor 23 marca spotkał się 

z uczniami Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 i Gimnazjum Nr 3. Muzyk niegdyś 
związany z zespołami takimi jak Collage, DAAB, The Lizzards’ Day (znanym póź-
niej jako Houk), przede wszystkim kojarzony z Oddziałem Zamkniętym – rocko-
wą legendą polskiej estrady dziś pomaga uzależnionym. Opowiada o tym, co sam 
przeżył i przestrzega przed zażywaniem narkotyków. Śpiewa o „sztucznym raju”. 
Między piosenkami mówi o Bogu i o potrzebie miłości. Spotkania zorganizowa-
ło Biuro Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działające w strukturze Urzę-
du Miasta.

Międzypaństwowy Mecz Taekwon-do 
24 marca w hali widowiskowo-sportowej MOSiR przy ul. 17. Stycznia 60 od-

była się gala finałowa Międzynarodowego Meczu Taekwon-do z udziałem narodo-
wych reprezentacji Anglii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Ukrainy, Rosji oraz Pol-
ski. W programie znalazły się finały walk kobiet i mężczyzn z udziałem Mistrzów 

Świata i Europy, taniec nowoczesny w wykonaniu profesjonalnej grupy tanecznej, 
losowanie cennych nagród wśród publiczności ufundowanych przez firmę KROSS 
i Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, pokazy Taekwon-do. Patronat nad imprezą 
objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Ciecha-
nów, który ufundował nagrody dla zwycięzców. Relacja z gali w następnym nu-
merze Gazety. 

Archiwa sądowe bliżej
Akta procesowe byłego Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z siedzibą 

w Płońsku zostaną przekazane do Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Od-
dział w Mławie. Dotyczą one lat 1973-1983. Dla mieszkańców Ciechanowa ozna-
cza to łatwiejszy dostęp do archiwalnych akt sądowych.

Sztandar dla Stowarzyszenia Weteranów
23 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość poświęcenia i przekazania 

repliki sztandaru 11. Pułku Ułanów Legionowych Stowarzyszeniu Weteranów Żoł-
nierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin im. Marszałka Edwarda Śmi-
głego-Rydza. Sztandar poświęcony zostanie podczas mszy św. polowej na Pl. Pił-
sudskiego. W czasie uroczystości  można będzie podziwiać umundurowanie daw-
nych i współczesnych wojsk. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości. 

Z głębokim żalem żegnam

Stanisława Kujawę

wieloletniego dyrektora Szkoły Muzycznej w Ciechanowie, 
miejskiego radnego, 

członka Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej,
muzyka, społecznika, wspaniałego człowieka.

Z jego odejściem nasza społeczność poniosła wielką stratę. 
Będzie nam Go bardzo brakowało.

Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy szczerego współczucia

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Poseł M. Koźlakiewicz w towarzystwie marszałka B. Komorowskiego i prezydenta W. War-
dzińskiego

Finałowe walki były krótkie, ale bardzo emocjonujące

Przekaż 1% swojego podatku 
organizacji pożytku publicznego

Jak w poprzednim roku gorąco zachęcamy do wpłacania 1% podatku 
dochodowego 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 
Zachodni WBK 6 Oddział w Poznaniu 22 1090 1362 0000 0000 3656 4130,
Polski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”) 
73 1020 1592 0000 2302 0062 7950,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd woj. Mazowieckiego (z dopi-
skiem „dla Koła w Ciechanowie”) PKO BP SA O/Warszawa 75 1020 1097 
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 Ciecha-
nowie”).

Aby dokonać wpłaty należy:
1. obliczyć podatek za rok 2005 – obliczenia takiego dokonuje się wypełnia-
jąc  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 zobo-
wiązania podatkowego za rok 2005 i wpisać do zeznania za ten rok w poz. 181 
w PIT-36 lub w poz. 111 w PIT-37,
3. kwotę wpłacić na konto wybranej przez siebie organizacji pożytku publicz-
nego. 
O tę kwotę będzie obniżony podatek i jest ona w całości refundowana. 
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Wagę walki z korupcją dostrzegają wszyscy. Me-
dia, których działania śledcze są nie do przecenienia, 
nagłaśniają niechlubne przypadki przekupstwa, rów-

nież wśród urzędników wszystkich szczebli. Ma to po-
ważny wpływ na wizerunek urzędów w całym kraju. 
Uczciwi samorządowcy, których jest przecież więk-
szość, chętnie skorzystali więc z okazji, żeby pokazać, 
że urzędnicza codzienność może być zupełnie inna. 
Tą okazją jest społeczna akcja „Przejrzysta Polska”, 
zainicjowana przez Gazetę Wyborczą wespół z orga-
nizacjami pozarządowymi: Fundacją Rozwoju De-
mokracji Lokalnej, Fundacją Stefana Batorego, Pol-
sko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Ago-
ry, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bankiem Świa-
towym. Po udanym programie pilotażowym, w któ-
rym wzięło udział 15 gmin i powiatów, w 2005 roku 
do ogólnopolskiej akcji zgłosiły akces 764 samorzą-

dy, około 30% wszystkich. Postawiono przed nimi za-
dania, wynikające z 6. zasad dobrego rządzenia: przej-
rzystości, przewidywalności, rozliczalności, fachowo-

ści, partycypacji społecznej i braku tole-
rancji dla korupcji.

Urząd Miasta Ciechanów przystą-
pił do akcji jako jeden z pierwszych. 
Oprócz 6. zadań obowiązkowych wy-
braliśmy jeszcze 8 fakultatywnych. Pra-
cowaliśmy nad nimi przez kilka miesię-
cy. Piotr Pacewicz, zastępca redaktora 
naczelnego Gazety, podsumowując akcję 
powiedział: – Program wymagał ogrom-
nej, żmudnej pracy. Nie wszyscy jej po-
dołali. Z podjętych zadań wywiązały się 
403 gminy i powiaty, w tym Gmina Miej-
ska Ciechanów. 4 marca tego roku pod-
czas uroczystości w siedzibie Gazety se-
kretarz Urzędu Miasta Zbigniew Sawicki 
odebrał certyfikat akcji „Przejrzysta Pol-
ska”. – To nie koniec pracy. Urząd zamie-
rza kontynuować akcję. Znamy już 3 ob-
ligatoryjne zadania na ten rok. Z pewno-
ścią wybierzemy też kilka dodatkowych 
– mówi sekretarz.

To nie pierwszy certyfikat potwier-
dzający wysokie standardy, jakim hołdu-
je Urząd Miasta. W 2004 r. po wytężonej 

półrocznej pracy zdobyliśmy certyfikat zarządzania 
jakością ISO. Prezydent Waldemar Wardziński bar-
dzo ceni starania swoich podwładnych. – Oprócz co-
dziennych obowiązków wykonali poważną dodatkową 
pracę, często po godzinach i w weekendy. Wysiłek wło-
żony w zdobycie tych certyfikatów to dowód, jak waż-
ne jest dla miejskich urzędników podnoszenie kwali-
fikacji i jak najlepsza obsługa interesantów. Prezy-
dent zapewnia, że tę poprawę ciechanowianie odczu-
ją szczególnie za kilka miesięcy, kiedy w nowym bu-
dynku przy ul. Wodnej, w Biurze Obsługi Mieszkań-
ców, będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym 
miejscu Urzędu.

Ewa Blankiewicz
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W ubiegłym roku podczas sierpnio-
wej sesji radni podjęli decyzję o przy-
stąpieniu do budowy sieci szlaków ro-
werowych oraz niezbędnej infrastruk-
tury na terenie Ciechanowa, a miasto 
podpisało deklarację poparcia projek-
tu, który ma szansę powstać jeszcze 
w tym roku. Zalet takiej inwestycji 
można wyliczyć wiele. Budowa szla-
ków przyczynia się do rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości, tworzenia miejsc 
pracy i dodatkowych źródeł dochodów. 
Podróżujący szlakami turyści korzysta-
ją z miejscowych zasobów – bazy noc-
legowej i gastronomicznej, usług tury-
stycznych oraz lokalnych produktów. 
Rozszerza się także zakres współpra-
cy pomiędzy krajami, regionami, mia-
stami, miejscowościami oraz ich miesz-
kańcami. Możliwość podejmowania go-
ści z całej Polski i Europy daje impuls 
do dbałości o wyjątkowy wizerunek 
własnej małej ojczyzny, odtwarzania 
oraz objęcia szczególną troską produk-
tów regionalnych i starych, tradycyj-
nych zawodów i dziedzictwa kulturo-
wego oraz walorów krajobrazu. Promo-
wanie niezmotoryzowanych form tury-
styki, rekreacji i sportu sprzyja ochronie 
środowiska naturalnego i poprawie sta-
nu zdrowia ludzi w każdym wieku. 

Projekt Zielony Szlak Rowero-
wy Mazowsza opiera się na zasadzie 
partnerstwa. W osiąganiu jednego celu 
współdziała wiele podmiotów. Im wię-
cej zaangażowanych firm i instytu-
cji, tym działania te będą efektywniej-
sze. Projektodawca proponuje sfinanso-
wanie przedsięwzięcia ze środków po-
chodzących z Unii Europejskiej, bu-
dżetu państwa, gmin i inwestorów pry-
watnych. Udział gmin może być bez-
gotówkowy, np. w postaci aportu tere-

nów pod trasy i bazy. W Ciechanowie 
będzie to możliwe po uporządkowaniu 
stanu prawnego działek, które miasto 
przeznaczy pod budowę szlaków. In-
frastrukturą towarzyszącą sieci dróg ro-
werowych są bazy: zaplecze techniczne 

dla rowerów, gastronomia oraz miejsca 
noclegowe dla 100-150 rowerzystów. 
Docelowo mają być to także miejsca 
lokalizacji szkółek rowerowych, kolar-
skich imprez sportowych i innych ro-
dzajów działalności związanych z ob-

sługą grup rowerowych. Bazy mają 
powstawać w miejscowościach szcze-
gólnie atrakcyjnych, zlokalizowanych 
w punktach stanowiących węzły komu-
nikacyjne. 

Nad prawnymi i technicznymi uwa-
runkowaniami budowy ścieżek i bazy 
rowerowej w Ciechanowie dyskutowa-
li przedstawiciele organizacji turystycz-
nych, samorządowcy i cykliści, którzy 
kilkakrotnie już spotykali się w naszym 
mieście z Markiem Zamaną, przedsta-
wicielem firmy M&G Consulting Mar-
keting. Firma ta zajmie się opracowa-
niem projektu budowy szlaków w na-
szym mieście. W planie przedsięwzię-
cia zostanie określony, wcześniej grun-
townie przemyślany i przedyskutowany 
przebieg przez miasto tras rowerowych, 
łączących planowaną bazę na Krubinie 
(ma powstać naprzeciwko miejskiego 
kąpieliska) z Zamkiem i innymi cieka-
wymi fragmentami Ciechanowa. Z cen-
nymi pod względem krajobrazowym 
i historycznym zakątkami naszego mia-
sta krubińską bazę „Bikelandia” będą 
łączyć ścieżki lokalne, te zaś będą spój-
ne z trasami gmin sąsiadujących, arte-
rią szlaków regionalnych i krajowych. 
Założenie wpięcia polskich szlaków 
w sieć tras EuroVelo gwarantuje ich do-
brą jakość. Będą musiały spełniać wy-
sokie standardy bezpieczeństwa, spój-
ności, atrakcyjności i wygody. Oznacza 
to dobrą nawierzchnię, brak zbędnych, 
wydłużających drogę objazdów, czy-
telne oznakowania, dobrą infrastruk-
turę towarzyszącą i wiele atrakcyjnych 
widoków po drodze. Pozostaje nam już 
tylko zadbać o dobrej jakości rowery, 
ale to jest temat na oddzielny artykuł.

Anna Goszczyńska

Certyfikaty 
bez debaty

Wręczenie certyfikatów „Przejrzystej Polski” 
odbyło się wraz z debatą o samorządności i przej-
rzystości. Debatowali wicepremier i minister spraw 
wewnętrznych administracji Ludwik Dorn oraz po-
seł Jan Rokita, pełniący kiedyś funkcję szefa Urzę-
du Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej. 
Centralistyczna wizja struktury państwa wicepre-
miera starła się z propozycją Rokity „więcej wła-
dzy i pieniędzy dla samorządów”. To ona okaza-
ła się zdecydowanie bliższa kilkuset samorządow-
com, którzy zjechali do siedziby Gazety Wybor-
czej z całego kraju. Nie mieli jednak szansy, korzy-
stając z obecności ważnych decydentów i wpływo-
wych mediów, wyartykułować podstawowych pro-
blemów, z którymi się borykają. Mogłoby się wy-
dawać, że chociaż tego dnia wszystkie światła będą 
skierowane na najlepsze, najbardziej aktywne samo-
rządy w kraju. Nic bardziej błędnego. Politycy byli 
skoncentrowani na celnych ciosach w słabe punkty 
przeciwnika, media koncentrowały się wyłącznie na 
bohaterach dnia. I nie byli nimi samorządowcy. Im 
przypadła rola tła. Samorządowcy są tylko od czar-
nej roboty. Mają zadbać o wpływy do lokalnego bu-
dżetu i to ich zmartwienie, czy pieniędzy wystarczy 
na zadania, które ciągle dokłada im centralna wła-
dza. Co tam, że nie wystarcza na rozwój, że miesz-
kańcy są niezadowoleni – rząd ma ważniejsze spra-
wy na głowie. A poskarżyć samorządowcy mogą 
się sobie nawzajem. I właśnie to robili, tłocząc się 
w siedzibie Gazety Wyborczej. Zresztą, gdyby na-
wet udało się wtedy przeprowadzić naprawdę solid-
ną debatę o kondycji, kompetencjach i wiązaniu rąk 
samorządom – czy to by coś zmieniło? Poza chwilo-
wą satysfakcją nic by z tego nie wynikło. Każdy do-
świadczony samorządowiec wie, że zamiast walczyć 
o zmianę mentalności tych na górze lepiej postarać 
się o dobry układ z rządzącym ministrem albo preze-
sem ważnej centralnej instytucji, też z odpowiednie-
go układu. Niewesoła to refleksja, jak na podsumo-
wanie uhonorowania tych samorządowców, którym 
wciąż, na przekór realiom, chce się chcieć.

Ewa Blankiewicz

Popularna w Europie turystyka rowerowa puka do naszych drzwi. 
Wygodne, bezpieczne i ciekawe rowerowe podróżowanie po Europie 
umożliwia rozbudowana sieć specjalnych szlaków. Kiedy, za pośred-
nictwem projektu Marka Zamany „Zielony Szlak Rowerowy Mazow-
sza”, nadarzyła się sposobność włączenia Ciechanowa w układ regio-
nalnych, krajowych, a z czasem także transeuropejskich dróg dla cy-
klistów nie mogliśmy przegapić takiej sposobności. 

Rowerowa przejażdżka zielonym szlakiem

O najpiękniejszych zakątkach Ciechanowa rozmawiają: Robert Szymaniak, kierownik Wy-
działu Inwestycji (po lewej) i Marek Zamana, autor i lider projektu „Zielony Szlak Rowero-
wy Mazowsza”

Urząd Miasta zdobył kolejny certyfikat wysokiej jakości usług

Mamy przejrzysty Urząd

Pracownicy Urzędu Miasta z dumą prezentują certyfikat
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Fundacja Pomocy Dzieciom, Mło-
dzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym 
„Być Jak Inni” jest jedną z niewielu 
placówek na naszym terenie, która sta-
wia sobie za cel pomoc osobom auty-
stycznym i ich rodzinom. Zadanie to 
nie jest łatwe, bo brakuje specjalistów. 
Z pomocą przyszła warszawska Funda-
cja SYNAPSIS, od lat zajmująca się 
diagnostyką i terapią osób z autyzmem. 
W listopadzie ubiegłego roku podpi-
sano kontrakt na szkolenie terapeutów 
ciechanowskiej Fundacji. Dzięki temu 
możliwa będzie pełniejsza pomoc dzie-
ciom autystycznym, także w miejscu 
zamieszkania.

Autyzm to zaburzenie rozwo-
ju emocjonalnego i społecznego. Jego 
przyczyn do końca nie poznano. Naj-
częściej ujawnia się on po okresie za-
sadniczo prawidłowego rozwoju nie-
mowlęcia. W Polsce problem ten do-
tyka 20 tys. dzieci i 10 tys. dorosłych. 
Występuje cztery razy częściej u chłop-
ców niż u dziewczynek. Na obecność 
autyzmu nie ma żadnego wpływu po-
ziom wykształcenia rodziny, wysokość 
dochodów, czy jakość życia.

Najbardziej charakterystyczną ce-
chą tego zaburzenia jest niezdolność 
do naturalnego udziału w życiu rodzi-
ny, do spontanicznych emocjonalnych 
kontaktów w grupie. Autyzm utrudnia 
porozumienie z ludźmi i zaburza stosu-
nek do świata zewnętrznego. Często to-
warzyszy mu nadwrażliwość na bodź-

ce dotykowe, zapachowe, dźwiękowe 
i wzrokowe. Dziecko nie potrafi od-
bierać i prawidłowo interpretować na-
pływających zewsząd sygnałów. Mno-
gość bodźców rodzi chaos, z którym ra-
dzi sobie ucieczką w izolację. Efektem 
ucieczki są: długotrwałe stany bezczyn-
ności, pobudzenia na przemian z apa-
tią, ataki agresji, krzyki, kręcenie się w 
kółko, trzepotanie rękami, powtarzanie 
w kółko określonych fraz. Na twarzach 
dzieci brak śladów upośledzenia, stąd 
zachowania te odbierane są jako sku-
tek złego wychowania, bądź frustracji 
rodziców. Nie są zrozumiałe dla tzw. 
zdrowego społeczeństwa.

Nie ma dwóch identycz-
nych dzieci z autyzmem. Nie-
które mogą okazywać tylko nie-
wielkie symptomy, poza któ-
rymi normalnie funkcjonują 
w grupie. Mogą też mieć prze-
ciętnie lub ponadprzeciętnie 
rozwiniętą mowę, lecz mają 
kłopoty z wyobraźnią lub ze 
współuczestniczeniem w grze 
z rówieśnikami. Inne dzieci, 
z większym stopniem autyzmu, 
mogą potrzebować pomocy 
w zwykłych, codziennych sytu-
acjach, jak przejście przez uli-
cę lub zrobienie zakupów. Do 
zaburzeń emocjonalnych i spo-
łecznych dołączają się także 

uporczywe dolegliwości fizyczne. Po-
wszechną przypadłością dzieci auty-
stycznych jest tzw. „zespół cieknące-
go jelita”. Objawem tych zaburzeń są 
biegunki, długotrwałe zaparcia, które 
mogą także występować naprzemien-
nie. Wiąże się to z uszkodzeniem ślu-
zówki jelit, stanem zapalnym i przero-
stem nieprawidłowej flory bakteryjnej. 
Często występują też zaburzenia pra-
cy trzustki. Dowiedziono, że stosowa-
nie diety bezglutenowej i bezmlecznej 
poprawia stan wielu pacjentów, mimo 
że nie cierpią oni na celiakię lub aler-
gie pokarmowe (na gluten i kazeinę). 
Z relacji rodziców wynika, że dieta ta 
jest skuteczna u około 60 % dzieci. 

 Katarzyna Kowalska
Teresa Ozdarska

Jak dopełnić formalności
Z propozycją nadania nazwy jednej 

z ulic miasta ma prawo wystąpić każ-
dy mieszkaniec. Formalności są pro-
ste. Umotywowany wniosek należy 
złożyć do Urzędu 
Miasta. Jego ad-
resatem może być 
prezydent, Rada 
Miasta bądź jej 
przewodniczący. 
Pismo opiniuje Ko-
misja Spraw Oby-
watelskich i Spraw 
Społecznych. Jeśli 
propozycja zosta-
nie zaakceptowana 
Wydział Geodezji 
i Gospodarki Grun-
tami Urzędu Mia-
sta przygotowu-
je stosowny pro-
jekt uchwały, która 
trafia pod obrady 
radnych. W wyni-
ku głosowania na 
sesji Rady projekt zostaje przyjęty lub 
odrzucony.

Aktualne propozycje
Komisja Spraw Obywatelskich 

i Spraw Społecznych rozważyła ostat-
nio kilka propozycji. Lokalny regiona-
lista Edward Lewandowski jako patro-
na ulicy zaproponował Roberta Bartoł-
da. Związek Nauczycielstwa Polskie-
go Zarząd Międzygminnego Oddzia-
łu oraz Oddziałowa Sekcja Emerytów 
i Rencistów zasugerowali by skwer 
przy skrzyżowaniu ul. 3-maja i Au-
gustiańskiej nazwać im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania. Droga odchodząca 
od ul. Kąckiej (jeśli radni się zgodzą) 
zostanie nazwana ulicą Polskiej Orga-

nizacji Wojskowej. Na ręce prezyden-
ta miasta wpłynął też wniosek Teatru 
Exodus, który podsunął pomysł nada-
nia jednej z ulic Ciechanowa nazwy 
Witkacego.

Komisja Spraw Obywatelskich 
i Społecznych odrzuciła wniosek 
Stowarzyszenia Modliniaków, które 
domagało się nadania jednej z ulic mia-
sta imienia Edwarda Gierka. Spośród in-
nych zgłoszeń na swoją kolejkę czeka-
ją propozycje zarządów osiedli. Zarząd 
Osiedla Nr 1 „Powstańców Wielkopol-
skich” sugeruje, żeby nowe ulice nosiły 
nazwy geograficzne – najlepiej pocho-
dzące od miast, miejscowości lub re-
gionów polskich (Gdańska, Olsztyń-
ska, Makowska, Warmińska, Pomor-
ska, Podlaska). Zarząd Osiedla Nr 10 
„Kargoszyn” zaproponował ulicę Ba-
jeczną, Unijną i Akwenową.

Katarzyna Dąbrowska

Tradycyjnie już 
niemieccy partne-
rzy przeprowadzi-
li zbiórkę wśród 
swoich mieszkań-
ców. Idea zbiór-
ki jest już na tyle 
rozpropagowana 
w Haldensleben, 
że akcja przebiega-
ła bardzo sprawnie. 
Mieszkańcy zaprzy-
jaźnionego z Cie-
chanowem miasta 
i tym razem wyka-
zali się dużą ofiar-
nością. Zebrano 
bieliznę dla dzieci 
i dorosłych, bluzki, 
czapki, dresy, kurt-
ki damskie, męskie 
i dziecięce, koszule 
i kamizelki. Panie znajdą w magazynie 
MOPS marynarki, płaszcze, sukienki, 
spódnice i spodnie oraz komplety dam-
skie. Wśród darów jest spora ilość po-
ścieli: prześcieradeł, poszewek i serwe-
tek. Ośrodek dysponuje także wózkiem 
dziecinnym.

Życie wewnątrz siebie
W Polsce nie ma instytucji medycznej zajmującej się komplekso-

wym leczeniem dzieci z autyzmem. Prócz psychiatrów, którzy zajmu-
ją się głównie kwestią zaburzeń behawioralnych (zachowania), dzie-
ci najczęściej leczone są przez pediatrów. Jak na razie jedyną najsku-
teczniejszą formą pomocy dziecku jest zindywidualizowana terapia, 
prowadzona z udziałem dzieci i ich rodziców.

Kuba podczas zajęć terapeutycznych z integracji sen-
sorycznej

Przybywa nowych ulic
Każdego roku w Ciechanowie przybywa nowych ulic. Aproba-

tę radnych w ostatnich 5. latach zyskały nazwy dla ul. Szmaragdo-
wej, Bursztynowej, Wrzosowej, Perłowej, Dygasińskiego, Dębowej 
oraz Opinogórskiej. Rondo położone przy skrzyżowaniu Gostkow-
skiej, Bony, Juranda, Jesionowej, Waryńskiego, Tomaszewskiego na-
zwano Rondem „Meudon”. Ulicę Rynek przemianowano na Pl. Jana 
Pawła II.

Kolejne dary już wydawane
17 lutego do Ciechanowa dotarł kolejny transport darów. Jest to 

pomoc humanitarna od Stowarzyszenia Miast Partnerskich z Halden-
sleben. Najbiedniejsi mieszkańcy naszego miasta już zgłaszają się po 
nie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jedna z nowych ulic – ul. Pogodna

Czternaście reprezentacji woje-
wódzkich wystartowało w XI Mistrzo-
stwach Polski w Pływaniu „Sprawni 
– Razem”, które w dniach 17-19 mar-
ca na krytej pływalni „U-Ciecha” zor-
ganizował Dariusz Mosakowski, ak-
tywny działacz na rzecz osób niepełno-
sprawnych. Tak, jak przed rokiem za-
wody zostały rozegrane w dwóch ka-

tegoriach wiekowych: grupa młodsza 
dziewcząt i chłopców (rocznik 1990 
i młodsi) oraz grupa starsza (rocznik 
1989 i starsi). Honorowy patronat nad 
mistrzostwami objął prezydent Walde-
mar Wardziński. 

Najlepszą zawodniczką mistrzostw 
okazała się 13-letnia Iga Grądzik z Su-
wałk, która pobiła dwa rekordy Pol-
ski w stylu klasycznym na dystansie 
50 i 100 m. Wśród zawodników try-
umfował Marcin Dobrowolski z Łodzi 
– brązowy medalista mistrzostw świa-
ta w Libercu, który na tych samych 
dystansach pobił dwa rekordy Polski 
w stylu dowolnym. W punktacji dru-
żynowej pierwsze miejsce zajęła re-
prezentacja województwa Podlaskie-
go uzyskując 34 punkty, drugie miejsce 
przypadło ekipie z województwa Wiel-
kopolskiego (32 pkt), trzecie – Pomor-
skiego (24 pkt).  Za zwycięstwo mi-
strzowska drużyna otrzymała puchar 
od Polskiego Związku Pływackiego. 

red.

Niepełnosprawni pływacy 
pobili rekordy Polski

Z zasobów magazynu MOPS-u korzystają najbardziej potrzebujący

Ubrania przeznaczone są dla naj-
uboższych mieszkańców Ciechanowa. 
Wydawane są na podstawie wywiadu 
środowiskowego przeprowadzanego 
przez pracownika socjalnego z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

D.T.

Najlepsi okazali sie pływacy z Podlasia
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Miejskie inwestycje

Przetargi na projekty 
i budowy

Urząd Miasta ma ambitne plany 
drogowe. W najbliższym czasie budo-
wą ul. Akacjowej i Brzozowej zajmie 
się wyłoniony w przetargu Zakład Ro-
bót Inżynieryjno-Drogowych Kamibud 
Mirosława Warzyńskiego. Termin wy-
konania prac upływa 30 maja. Koszt 
wykonania inwestycji to 285 500 zł.

Przetarg na budowę ul. Pułaskiego 
wraz z chodnikami i kanalizacją desz-
czową wygrała firma Delta Prid z Cie-
chanowa. Prace mają zostać wykona-
ne do połowy czerwca. Koszt budowy 
to 181 tys. zł.

W ulicach: Dziubińskiej, Bąkow-
skiej, Rajkowskiego i Bohaterów 
Westerplatte wybudowane zostanie 
oświetlenie uliczne. Będzie to łącznie 
21 punktów świetlnych z linią kablo-
wą o długości 1064 m. Przetarg na wy-
konanie prac wygrał Zakład Elektroin-
stalacyjny Zbigniewa Jendrzejewskie-
go z Ciechanowa.  Koszt zadania wyno-
si 97 900 zł. Termin realizacji inwesty-
cji to 2 czerwca.

Przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budo-
wy miejsc postojowych w otoczeniu 
i ulicy Ściegiennego wygrała firma 
Wilech S. C. L Klicki i W. Ruszczyń-
ski z Ciechanowa. Koszt dokumentacji 
– 40 900 zł.  Przewidywany termin wy-
konania zamówienia przypada na ko-
niec lipca.

Opracowaniem dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy ulic 
Nowokolejowej i Ostatni Grosz (za-
danie 1.) oraz Ogrodowej i Jasnej (za-
danie 2.) zajmie się firma CSS z War-
szawy, która wygrała przetarg na wy-
konanie prac. Koszt projektu wynosi 
96 400 zł. Wymagany termin wykona-
nia zadania 1. – do 30 czerwca, a zada-
nia 2. – do 30 sierpnia. 

20 marca upłynął czas składa-
nia ofert w przetargu na budowę na-
wierzchni ulicy, ciągu pieszojezdnego 
i chodników w ul. Krasickiego (prze-
dłużenie ul. Krasickiego do ul. Czar-
nieckiego). Prace wykona firma Drogi 
i Sygnalizacja Świetlna Budowa, Na-
prawa i Konserwacja Mirosław Olbryś 
z Ciechanowa. Wymagany termin reali-
zacji zadania – od daty podpisania umo-
wy do 12 czerwca. Koszt – 120 824 zł.

Niebawem poinformujemy, kto zaj-
mie się rozbudową nowej części Cmen-
tarza Komunalnego przy ul. Gostkow-
skiej w Ciechanowie – ukształtowania 
terenu i wykonania podbudowy pod 
parking. Termin wykonania inwestycji 
upływa 19 czerwca.

A.G.

W ubiegłym roku na naprawy na-
wierzchni ulic miasto wydało ponad 
180 tys. zł. Duże remonty kosztowa-
ły prawie 390 tys. zł. W tym roku na 
wszystkie prace związane z naprawami 
miejskich dróg, chodników i krawężni-
ków w budżecie zarezerwowano kwotę 
610 tys. zł. Od stycznia do marca masą 
z recyklera remontowane były następu-
jące miejskie ulice: Witosa, Armii Kra-
jowej, Gwardii Ludowej, Batalionów 
Chłopskich, Kolberga, Powstańców 
Wielkopolskich, Gostkowska, Szwan-
ke, Reutta, Smorawińskiego, Nadrzecz-
na, Zamkowa, Ściegiennego, Grodzka, 
Powstańców Warszawskich, Warszaw-

ską i Małgorzacka, Jesionowa, Kolbe-
go, Zielona, Letnią, Gostkowska, Świę-
tochowskiego, Wyzwolenia, Fabrycz-
na, Sienkiewicza, Warszawska, Pl. Jana 
Pawła II, Zamkowa, Nadrzeczna, Stra-
żacka i Mikołajczyka. Na wiele ulic 
ekipy remontowe wracały po kilka razy 
z powodu zgłoszeń o powstających no-
wych dziurach. Marcowa pogoda, choć 
kapryśna, dała szansę na prowadzenie 
kolejnych prac naprawczych. Prace re-
montowe ruszyły pełną parą. Ich szczyt 
przypadnie na wiosenne miesiące

A.G.

Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej

Zmiana organizacji ruchu
Przypominamy o zmianie organiza-

cji ruchu w ul. Powstańców Warszaw-
skich. Według nowych zasad obowią-
zuje tam jeden kierunek ruchu od ul. 
Sienkiewicza do Narutowicza, z moż-
liwością parkowania po prawej stronie. 
Zmienione zostało oznakowanie tej uli-
cy. Prosimy o ostrożność i przestrzega-
my przed jeżdżeniem „na pamięć”.

Usuwanie skutków zimy
Nadal trwa odkuwanie lodu 

z przejść, chodników i dróg osiedlo-
wych. To praca ciągła. Za dnia śnieg 
topi się i płynie, nocą zamarza, tworząc 
nowe warstwy lodu. Wbrew pozorom 
usuwanie skutków zimy nie skończy 
się wraz ze spłynięciem ostatnich śnie-
gów. Do pracy przyda się każda para 

rąk. Nie zabraknie zajęcia dla osób do-
datkowo zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych i społecznie użytecz-
nych. Trzeba będzie zebrać z chodni-
ków, przejść i schodów tony wysypa-
nego zimą piasku. Wiosenne słońce od-
kryje zapewne ukryte dotychczas pod 
śniegiem setki niedopałków, psich od-
chodów, papierków, butelek i puszek. 

Wiosenna przycinka gałęzi
Prześwietlenie koron drzew i nada-

nie im odpowiedniego kształtu to wio-
senne zabiegi pielęgnacyjne. Zawdzię-
czamy im estetyczny wygląd miej-
skich terenów zielonych i szpalerów 
drzew wzdłuż ulic. Będzie mniej zanie-
czyszczeń chodników, alejek i kołnie-
rzy przechodniów przez ptaki zakłada-

jące gniazda na zbyt długich gałęziach 
zwieszonych nad chodnikami. Przycin-
ki prowadzone są obecnie na ul. Sien-
kiewicza i Gostkowskiej. Potem pra-
cownicy zieleni miejskiej przeniosą się 
w okolice Centrum Kultury i Sztuki, 
dworca PKP i do innych części miasta.

A.G.

Gromadzenie odpadów komunalnych
Wielkość, ilość oraz częstotliwość 

opróżniania specjalnie do tego celu 
przeznaczonych pojemników musi 
gwarantować utrzymanie porządku 
i czystości na posesji. Przyzwyczaili-
śmy się już do tego, że papier i tektu-
rę, tworzywa sztuczne oraz szkło opa-
kowaniowe należy umieszczać w spe-
cjalnych, rozmieszczonych na terenach 
osiedli domów wielorodzinnych po-
jemnikach do selektywnej zbiórki. Pa-
pier i tekturę wrzucamy do pojemników 
niebieskich, tworzywa sztuczne – żół-
tych, szkło opakowaniowe – zielonych. 
Mieszkańcy domów jednorodzinnych 
wkładają odpady do dostarczanych im 
worków o tej samej kolorystyce. Zu-
żyte baterie wrzucamy do pojemników 
na odpady niebezpieczne, rozmieszczo-
nych w wybranych punktach sprzeda-
ży i szkołach. Odbiór odpadów wiel-
kogabarytowych i z remontów odbywa 
się na podstawie jednorazowego zlece-
nia. Właściciele nieruchomości wielo-
mieszkaniowych mogą je też wywieźć 
we własnym zakresie. 
Z regulaminu wynika, że właściciele 
nieruchomości mają obowiązek:
* sprzątania nieczystości z ogólnodo-
stępnych pomieszczeń i urządzeń wła-
snych budynków: klatek schodowych, 
korytarzy, kabin dźwigowych, ustępów 
ogólnych,
* usuwania odpadów z niezabudowa-

nych części swoich nieruchomości 
(z podwórza, przejść, bram, terenów 
zielonych) 
* oczyszczania ze śniegu, lodu i błota 
oraz innych zanieczyszczeń chodników 
przyległych do nieruchomości, a także 
ciągów pieszych i kołowych przy wła-
snych posesjach, w sposób nie powo-
dujący utrudnień korzystania z chodni-
ków i jezdni.
Właściciele nieruchomości muszą pa-
miętać, że:
* zabronione jest wrzucanie wymiesza-
nych odpadów komunalnych do pojem-
ników i worków do selektywnej zbiór-
ki odpadów,
* odpady roślinne (chwasty, wygra-
bione liście, skoszona trawa, wycię-
te gałęzie drzew i krzewów) podlega-
ją w pierwszej kolejności kompostowa-
niu na miejscu przez właściciela nieru-
chomości, a jeśli nie ma takiej możli-
wości należy je przekazywać oddziel-
nie na zasadach odpłatności firmie wy-
wozowej,
* we własnym zakresie zawierają umo-
wę z firmą wywozową, w której okre-
ślają sposób, miejsce oraz częstotli-
wość odbierania odpadów komunal-
nych z nieruchomości,
* zobowiązani są do okazywania Stra-
ży Miejskiej i innym kompetentnym or-
ganom umów i dowodów opłat za od-
biór odpadów komunalnych i wywóz 
nieczystości ciekłych, a także rachun-
ków za zużytą wodę za okres ostatnich 
12 miesięcy,
* na nieruchomości dopuszcza się: my-
cie i doraźne naprawy samochodów 
pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sani-
tarnej lub gromadzone w sposób umoż-
liwiający ich usunięcie,
* właściciele zapewniają przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej kanaliza-
cji sanitarnej, a tam, gdzie nie ma tech-
nicznych możliwości przyłączenia sto-
suje zbiorniki bezodpływowe, opróż-
niane tak, by nieczystości nie przelewa-
ły się na teren działki i poza nią.

Więcej informacji w regulaminie 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ciechanow.pl i w Wydziale 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska.                                  oprac. A.G.

Drogowcy kontra dziury w jezdniach
Pozimowy stan nawierzchni dróg to ogromne wyzwanie dla drogowców. Remonty ulic pozostających 

pod zarządem miasta to duży wysiłek finansowy dla budżetu. Dziury tworzące się pod wpływem niekorzyst-
nych warunków pogodowych łatane były, kiedy tylko pozwoliła na to aura. Pierwsze tegoroczne naprawy 
prowadzone były już w styczniu. Koszty remontów ulic rosły z miesiąca na miesiąc. Do 20 marca wyniosły 
30 800 zł, a to zaledwie początek wydatków.

Wracamy do tematu utrzymania czystości w naszym mieście. Po-
przednio pisaliśmy o powinnościach, jakie na barki gminy nakłada 
obowiązująca w kraju ustawa o utrzymaniu czystości i porządku oraz 
regulamin uchwalony przez radnych. Nadszedł czas na przypomnienie 
zadań właścicieli nieruchomości. Najogólniej mówiąc mają oni obo-
wiązek zapewnić porządek na swoim terenie oraz na chodniku do nie-
go przylegającym. Jak tę powinność regulują przepisy?

Właściciele posesji mają obowiązek segre-
gowania odpadów. Do tego celu dostarcza-
ne są im specjalne różnokolorowe worki

Z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ciechanowa

Każdy sprząta swoje podwórko
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXVIII sesji 

 23 lutego 2006 roku:
Nr 428/XXXVIII/2006 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów.
Nr 429/XXXVIII/2006 w sprawie za-
miany nieruchomości.
Nr 430/XXXVIII/2006 w sprawie 
nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Ciechanów.
Nr 431/XXXVIII/2006 w sprawie 
skargi na działalność Dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie.
Nr 432/XXXVIII/2006 w sprawie 
utworzenia Celowego Komunalnego 
Związku Gmin Regionu Ciechanow-
skiego.
Nr 433/XXXVII/2006 w sprawie przy-
jęcia Statutu Celowego Komunalnego 
Związku Gmin Regionu Ciechanow-
skiego.

Analizę funkcjonowania miej-
skiej oświaty oraz perspektywy na lata 
2006 – 2010 przedstawił na 38. sesji 
Rady Miasta zastępca prezydenta Eu-
geniusz Sadowski. Jan Niesiobędz-
ki, kierownik nadzoru pedagogicznego 
w Delegaturze Mazowieckiego Kurato-
rium Oświaty dziękował za finansowe 
wspieranie oświaty. – Nie każda jed-
nostka samorządowa 
poświęca tyle czasu na 
problemy oświatowe. 
W niektórych gminach 
one w ogóle nie poja-
wiają się na sesjach. 
Nasz miejski samorząd 
dodaje prawie 30% do 
subwencji oświatowej. 
To nie jest częsty przy-
padek. Niektóre gminy 
nie dają nawet złotów-
ki więcej. 

Wobec niżu 
– strategia ...

Adam Stępkow-
ski poinformował, że 
w poprzednim miesią-
cu Komisja Oświaty, 
Kultury i Sportu jed-
nogłośnie przegłoso-
wała wniosek, doty-
czący stworzenia stra-
tegii rozwoju edukacji 
w Ciechanowie i regio-
nie. Na sytuację oświaty rzutuje ogól-
nopolski niż demograficzny. Jak po-
daje GUS w chwili obecnej w Polsce 
jest 10 mln dzieci i młodzieży w wie-
ku 7 – 24 lata, do roku 2010 będzie ich 
tylko 8 mln. – Jako samorząd jesteśmy 
do tego przygotowani. W Ciechanowie 
zmienialiśmy sieć szkół z okresem wyci-
szenia, tworzyliśmy zespoły, zwiększa-
liśmy zatrudnienie nauczycieli poprzez 
działania organizacyjne. Rozbudowali-
śmy placówki oświatowe, postawiliśmy 
na budowę obiektów sportowo-rekre-
acyjnych przy szkołach – akcentował 
A. Stępkowski. 

Radny zwrócił uwagę, że miejski 
samorząd stawia na upowszechnia-
nie wychowania przedszkolnego. Ilość 
dzieci w wieku 3 – 5 lat stopniowo 
wzrasta, a przedszkola uatrakcyjniają 
swoją ofertę. Towarzystwo Rozwija-
nia Inicjatyw Oświatowych, z którym 
współpracujemy od lat nie szczędzi na-
szemu miastu ciepłych słów za nowa-
torskie inicjatywy podejmowane przez 
ciechanowskie przedszkola. 

... i standardy
Oprócz strategii samorządom po-

trzebne są standardy. – Duże uznanie 
dla dyr. Chodkowskiego, który poku-
sił się o wypracowanie własnych stan-
dardów ciechanowskiej edukacji, np. że 
liczba dzieci w oddziałach szkolnych 
nie powinna przekraczać 26 uczniów, 
że uczymy do godz. 1600 , żeby móc 
potem realizować zajęcia pozalekcyj-
ne – mówił A. Stępkowski. Te propo-
zycje podobają się też Ryszardowi So-
botko. – Warto rozważyć możliwość po-
wołania w istniejących placówkach 
przedszkoli środowiskowych oraz two-
rzyć warunki do powstania w kolej-
nych latach przedszkoli niepublicznych 
– R. Sobotko zwrócił uwagę na kolejne 
postulaty ZOSiP-u. Nie zapomniał też 
o inwestycjach. – W tym roku będzie bu-

dowana wielofunkcyjna sztuczna bież-
nia w Gimnazjum Nr 3, a przy Szkole 
Podstawowej Nr 7 powstanie dobre bo-
isko. W spisie zamierzeń na najbliż-
sze lata radnemu zabrakło boiska przy 
Szkole Podstawowej Nr 6. Mówił też 
o tym Marcin Stryczyński: – Skoro 
uznajemy, że siatka szkół w mieście jest 
w tej chwili równomierna i nie ma du-

żych problemów, jeśli chodzi o rejoni-
zację, trzeba poprawić bazę tej szkoły.

Czy zespoły szkół zdają egzamin?
Od tego roku szkolnego w Ciecha-

nowie funkcjonują dwa zespoły szkół, 
czyli szkoły podstawowe i gimnazja 
połączone jednym dachem, pod rzą-
dami jednej dyrekcji. Kilka miesię-
cy temu ich powołaniu towarzyszyło 
sporo emocji, które z czasem opadły. 
– Zespół Nr 1 funkcjonuje normalnie. 
Gimnazjaliści z Aleksandrówki wybie-
rają go chętniej niż Gimnazjum Nr 3, 
bo teraz mają bliżej do szkoły – stwier-
dził Stefan Żagiel. – Nie trzeba cokol-
wiek robić na siłę, natomiast jeżeli by-
łyby wnioski ze strony dyrektorów szkół 
za dalszym tworzeniem zespołów to po-
winniśmy je traktować poważnie, jako 
że ze względów wychowawczych i orga-
nizacyjnych ma to sens. Grzegorz Broz-
dowski był niezdecydowany. – Ja bym 
się bał powiedzieć po niespełna roku 
funkcjonowania, że one się sprawdziły 
lub nie. Takich wątpliwości najwidocz-
niej nie ma M. Stryczyński, który za-
stanawiał się, czy Szkoła Podstawowa 
Nr 4 ze swoją dużą bazą dydaktycz-
ną nie jest dobrym miejscem na ze-
spół szkół. Zdaniem Eugeniusza Sa-
dowskiego zespoły to nie super po-
mysł, lecz pewna konieczność podyk-
towana demografią. – O pomyśle utwo-
rzenia zespołu szkół w Szkole Podsta-
wowej Nr 4 słyszałem już przed 2 laty. 
Podobno pojawił się w kręgach Kura-
torium.. Na dzień dzisiejszy nie zamie-
rzamy tego robić – oświadczył zastęp-
ca prezydenta.

Wychowanie, czyli inwestowanie 
w młodzież

R. Sobotko podkreślał, że o jako-
ści pracy szkół świadczą nie tylko wy-
niki egzaminów. – Przygotowujemy nie 
tylko do pracy, ale do życia. Jeżeli mło-

dzi wychodzą do środowiska i dają kon-
certy, np. w Kombatancie, biorą udział 
w uroczystościach podczas świąt pań-
stwowych, sadzą drzewka, czy porząd-
kują nasze miasto, to dzięki trosce na-
uczycieli. S. Żagiel uważa, że warto in-
westować w młodzież. – Po okresie du-
żych zmian nadchodzi chwila spokoju, 
co oznacza, że najbliższe 4 lata trzeba 

wykorzystać na remonty 
szkół. zwrócić mocno uwa-
gę na wychowanie, zwal-
czanie narkomanii, ciągot 
do alkoholu itd. przez roz-
wój sportu, kultury i dzia-
łania prewencyjne wspól-
nie z Policją i instytucja-
mi, które się tymi sprawa-
mi zajmują.

– W tej chwili system 
oświaty jest ukierunko-
wany na uczniów słabych 
i przeciętnych. Nie winię 
tu samorządu, ani dyrek-
cji szkół. Takie są tenden-
cje w oświacie: coraz wię-
cej praw ma uczeń, a coraz 
mniej nauczyciel. Dyrekto-
rzy szkół nie chcą mówić 
o agresji i uzależnieniach, 
bo nie chcą być odbiera-
ni jako ci, którzy nie dają 
sobie rady – stwierdził 
G. Brozdowski. – Co do 
patologii w szkołach – nie 

ukrywamy tego problemu – odpowie-
dział E. Sadowski. – Dowodem, że po-
ważnie do niego podchodzimy było nie-
dawne spotkanie na temat narkotyków 
w szkole. Zapadły pewne decyzje i bę-
dziemy skuteczniej zwalczać ten pro-
blem.

Samorząd dopłaca coraz więcej
– Do oświaty dopłacamy już 

8,1 mln zł. W naszym skromnym budże-
cie to naprawdę duże pieniądze. Wie-
lu mieszkańców nawet sobie sprawy 
nie zdaje, ile za to można byłoby po-
budować ulic, chodników, wywieść wy-
wrotek śniegu, oświetlić itd. – wyliczał 
Zenon Stańczak. Radny nie szczędził 
słów krytyki rządowi. – To jest pew-
nego rodzaju świadome oszukiwanie 
u samej góry. Kiedy weszła ustawa, 
która przekazywała oświatę samorzą-
dom tych pieniędzy wystarczało. Dziś 
to równia pochyła. Czas, żeby samo-
rządy wyraziły swoje niezadowolenie 
wspólnym mocnym głosem, bo tak da-
lej być nie może. Subwencja oświato-
wa będzie z roku na rok coraz mniejsza, 
a przeciętny ciechanowianin powiada, 
że na szkoły to daje państwo – cytował 
swoich wyborców Z. Stańczak.

Polemizował z nim M. Stryczyń-
ski. – Nie zgodzę, że tak nas  zaniedbu-
ją władze, bo wprawdzie subwencja jest 
mniejsza, ale zwiększył się  udział w po-
datku dochodowym od osób fizycznych. 
Z tym z kolei nie zgodził się S. Żagiel. 
– Co prawda udział w podatku docho-
dowym mamy większy, ale radny Stry-
czyński doskonale wie, że w międzycza-
sie gminie przybyło tyle obowiązków fi-
nansowania różnych dziedzin, że ten 
udział w podatku nie wystarcza. Weź-
my tylko dodatki mieszkaniowe, oświe-
tlenie itd. 

– Już od dawna bezskutecznie pod-
noszone są postulaty, aby zmienić ten 
system finansowania – powiedział 

Katalog stron www
Masz stronę internetową, chcesz 

ją pokazać i rozpropagować za darmo 
w internecie – teraz masz możliwość 
skorzystania z Katalogu stron www, 
umieszczonego na stronie Urzędu Mia-
sta. Jest on skierowany do wszystkich 
firm, urzędów, instytucji, organizacji 
a także osób prywatnych, które posia-
dają własną witrynę. Wystarczy klik-
nąć w baner – katalog stron www i po-
stępować zgodnie z zamieszczoną tam 
instrukcją.

Nieporozumienie 
z BIP-em

W związku z nieścisłą informacją 
zamieszczoną w rubryce „Plus-Minus” 
w numerze „Extra Ciechanów” z 28 lu-
tego 2006 r. wyjaśniamy, że adres sie-
dziby władz Ciechanowa na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta został uak-
tualniony natychmiast po zmianie ad-
resu z ul. Rynek 6 na Pl. Jana Pawła 
II 6. Z przyczyn niezależnych od Urzę-
du Miasta nowy adres Urzędu Mia-
sta nie został do tej pory wprowadzo-
ny w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, którego link znajduje się na stro-
nie internetowej Urzędu. BIP-em ad-
ministruje Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie” z siedzibą w Tarnowie. 
Administrator ten otrzymał stosowne 
dokumenty, informujące o zmianie ad-
resu i mimo licznych ponagleń nie uak-
tualnił informacji.

XXXVIII sesja Rady Miasta

Oświata w obliczu niżu i patologii
Rosnące koszty utrzymania szkół i przedszkoli, niż demograficzny, coraz większe kłopoty wychowaw-

cze, jakie sprawia młodzież – o problemach oświaty słyszy każdy z nas, a samorządowcy znają je na wyryw-
ki. Druga strona medalu to dobrze wykształceni nauczyciele (w szkołach, którymi zarządza miasto jest ich 
prawie 500 z wyższym wykształceniem), wystarczająca – wciąż modernizowana – baza lokalowa, sukcesy 
i zaangażowanie społeczne uczniów. Te i inne kwestie znalazły się w materiałach przygotowanych przez cie-
chanowską Delegaturę Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli. 

Podczas sesji można porozmawiać o współpracy. C. Chodkowski, dyr. ZOSiP 
(z prawej) i J. Omieciński, dyr. MOSiR

Powstaną miejscowe 
plany zagospodarowania 

przestrzennego 
Dobiegają końca procedury prze-

targowe związane z wyłonieniem firmy, 
która zajmie się opracowaniem projek-
tów: miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego: „Powstańców 
Wielkopolskich” (teren o powierzch-
ni około 45 hektarów) i miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „KRUBIN II” (teren o powierzch-
ni około 137 hektarów), wraz z pro-
gnozami oddziaływania na środowi-
sko oraz prognozami skutków finanso-
wych uchwalenia tych planów. Termin 
składania ofert upłynął 16 marca. Dwie 
firmy zdecydowały się stanąć w prze-
targowe szranki. O tym, która z nich 
wykona projekt poinformujemy nie-
bawem. Pożądany termin realizacji to 
10 miesięcy od daty podpisania umo-
wy.
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Interpelacje radnych
Z. Dąbrowski uściślił, że interpelując na poprzedniej sesji występował o ustawie-
nie płotów przeciwśnieżnych nie na (jak napisaliśmy w Gazecie Samorządu Mia-
sta), a wzdłuż ul. K. Szwanke od strony pól. Radny poinformował o inicjatywie 
mieszkańców spółdzielni z osiedla Jeziorko, dotyczącej wygospodarowania do-
datkowych miejsc parkingowych i poprawienia organizacji ruchu na tym osiedlu. 
Miejsca parkingowe są tam usytuowane w sposób utrudniający w godz. popołu-
dniowych i nocnych dostęp służbom, np. Straży Pożarnej. Mieszkańcy i Zarząd 
Spółdzielni chcą zagospodarować część przyległych parkingów, które ich zdaniem 
nie są w pełni wykorzystane. Radny chciał się dowiedzieć, czy są szanse na nieod-
płatne otrzymanie od miasta terenu, czy części terenu tych parkingów. Padła dekla-
racja ogrodzenia parkingu siatką i zamontowania bramy. 
G. Brozdowski zapytał, kiedy będzie oznakowanie, że na ul. Starowiejskiej są 
utrudnienia w przejeździe. Chciał się też dowiedzieć, kiedy stan ulicy poprawi się 
na tyle (jest to sytuacja związana z rozpoczętym remontem), że będzie można tam-
tędy przejeżdżać. Zasygnalizował, że jedyny pas ruchu blokuje dziura o metrowej 
średnicy. Radny powrócił do sprawy elektronicznego znakowania psów pytając, 
ile psów jest tak oznakowanych przez schronisko w Pawłowie i kiedy chętni mogą 
chipować swoje czworonogi. 
S. Kęsik zwrócił się z pytaniem, na jakim etapie jest oddzielenie od spółki TBS 
administrowania mieszkaniami komunalnymi, przegłosowane 2 czerwca ub. roku. 
Chciał się też dowiedzieć, czy redakcja Gazety Samorządu Miasta nie mogłaby 
wprowadzić autoryzacji wypowiedzi radnych. 
A. Bukowska chciała się zorientować, w jakim czasie mogłoby nastąpić usunięcie 
wszystkich dziur w nawierzchni ulic na terenie miasta, w tym również w ul. Pułtu-
skiej (droga krajowa – red.). Zwróciła się też do władz miasta z prośbą o ponow-
ne (raz podjęto już działania w tym kierunku) wystąpienie w sprawie właściwego 
oznakowania przez zarządcę dróg krajowych miejsc remontów. Jako przykład po-
dała trwający w chwili sesji remont ul. Pułtuskiej. Radna zapytała, kto odpowia-
da za treść artykułu „Kolejna darowizna miasta dla szpitala”. (Odpowiedź redak-
cji drukujemy poniżej).
M. Mosakowski poprosił o informację, czy ZKM rozważa przestawienie tabo-
ru autobusowego na CNG, tj. gaz ziemny. Radny poinformował, że w skali kraju 
już kilkanaście przedsiębiorstw komunikacji miejskiej przestawiło swój tabor na 
to paliwo, co przyniosło wymierne oszczędności (CNG jest trzykrotnie tańszy niż 
olej napędowy). W przekonaniu radnego samochody przerobione na CNG spełnia-
ją najbardziej ostre wymogi UE. Jego zdaniem stworzenie bazy, która montowała-
by instalacje CNG i sprzedawała gaz firmom i osobom fizycznym byłoby inwesty-
cją prorozwojową, sprzyjającą obniżeniu kosztów transportu.
R. Sobotko zauważył, że coraz ładniejszy wizerunek naszego miasta psują zanie-
dbane i popadające w ruinę budynki, również w centrum. Są to stare kamienice bę-
dące własnością prywatną. Radny przypomniał, że ustawa zobowiązuje właścicie-
li budynków do troski o należyty stan techniczny oraz estetyczny i zapytał, dlacze-
go Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie egzekwuje wspomnianej usta-
wy. Radny zgłosił potrzebę obniżenia krawężników na wysepkach na skrzyżowa-
niu ulic: Jesionowej, 17. Stycznia i Tatarskiej, ponieważ wielu kierowców ocie-
ra się o krawężnik bokiem karoserii i zarysowuje swoje pojazdy. Radny postuluje, 
aby w Gazecie Samorządu Miasta zamieszczać nie tylko interpelacje radnych, ale 
również krótkie jednozdaniowe odpowiedzi na nie.
A. Stępkowski zapytał, na jakim etapie przygotowań jest budowa skate parku, czy 
miasto jest w stanie dotrzymać wakacyjnego terminu wykonania tej inwestycji. 
Radny wyraził krytyczne zdanie na temat technologii naprawy dróg, która nie zda-
je egzaminu – dziury w jezdniach są łatane wiele razy. 

Oprac. E.B.

Zmniejsza się liczba dzieci
Do przedszkoli chodzi 800 dzieci, 

które uczą się i bawią w 32. oddziałach. 
Niezależnie od tych oddziałów w szko-
łach podstawowych prowadzone jest 
przygotowanie roczne dla 6-latków. 
Z tzw. „zerówek” korzysta łącznie 
211 maluchów. W szkołach podsta-
wowych w 135. oddziałach uczy się 
3 352 dzieci (o 225 mniej w porów-
naniu z ubiegłym rokiem szkolnym). 
Mniejsza liczba dzieci spowodowała 
zmniejszenie oddziałów o 6. Zmniej-
szyła się przez to również liczba eta-
tów. Gimnazja skupiają 2 159 nastolat-
ków (o 162 mniej niż w ubiegłym roku 
szkolnym). Liczba oddziałów zmniej-
szyła się z 85. do 81., redukcji uległy 
tez etaty. 

Dane demograficzne dotyczą-
ce liczby urodzeń wyraźnie wskazują 
na tendencję spadkową. Ubywa dzie-
ci w podstawówkach 
i gimnazjach. Za 4 
lata do szkół podsta-
wowych będzie cho-
dzić 2 638 dzieci, do 
gimnazjów – 1 576. 
Jedynie w przedszko-
lach od kilku lat licz-
ba dzieci utrzymuje 
się na niezmiennym 
poziomie. 

Kadra pracownicza 
podnosi kwalifikacje

Oświata przed-
szkolna, podstawowa 
i gimnazjalna trakto-
wana jako całość sta-
nowi największy za-
kład pracy w struktu-
rze naszej gminy. Za-
trudnieni są w niej na-
uczyciele oraz pracownicy administracji 
i obsługi. Kadrę nauczycielską stanowi 
529 osób (przeszło 534 etatów). Naj-
więcej osób pracuje w Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 2 – 121 osób (99 na-
uczycieli i 22 pracowników administra-
cji i obsługi). Wśród ogółu nauczycie-
li 40,6 % stanowią nauczyciele miano-
wani (215 osób), 39,8 % –  nauczyciele 
dyplomowani (211 osób), 14,7 % – na-
uczyciele kontraktowi (78 osób) i 4,7 % 
– stażyści (25 osób). Od stopnia awan-
su zawodowego zależy wysokość wy-

nagrodzenia.    
Utrzymanie jest kosztowne  

Wszystkie szkoły i przedszkola 
prowadzone przez gminę miejską są 
jednostkami budżetowymi. Na ich wy-
datki bieżące gmina przeznacza środ-
ki finansowe pochodzące z subwencji 
i dotacji celowych na oświatę oraz z do-
chodów własnych. W 2005 r. utrzyma-
nie przedszkoli, szkół podstawowych 
i gimnazjów kosztowało gminę ponad 
28 615 026 zł. W 2006 r. na wydatki te 
oszacowano na 28 591 300 zł. 

Oświata wymaga ciągłych inwestycji
Bazę lokalową szkolnictwa pod-

stawowego i gimnazjalnego ocenio-
no jako wystarczającą. Wymaga ona 
jednak sukcesywnych remontów. Sys-
tematycznie trzeba też wyposażać 
placówki w sprzęt i pomoce dydak-
tyczne. W ubiegłym roku na wszyst-

kie inwestycje oświatowe wydano 
1 173 926 zł. W tym roku na ten cel za-
planowano 1 030 600 zł. Pieniądze te  
zostaną przeznaczone m.in. na: budowę 
boiska sportowego przy Gimnazjum 
Nr 3, utwardzenie placu przed halą 
sportową przy Miejskim Zespole Szkół 
Nr 1, kontynuację rozbudowy SP Nr 4 
oraz termomodernizację obiektów. 

Oprac.
 Katarzyna Dąbrowska

Na podstawie materiałów ZOSiP

Na ostatniej sesji Rady Miasta rad-
na Agnieszka Bukowska zarzuciła mi, 
że przekazane w artykule „Kolejna da-
rowizna miasta dla szpitala” (Gazeta 
Samorządu Miasta Ciechanów z lute-
go 2006 r.) informacje są – cytuję zda-
nie radnej – „nieuczciwe, wycinkowe i 
nieprawdziwe”. We wspomnianym ar-
tykule przytoczyłam aż 9 wypowiedzi. 
Oświadczam, że są one zgodne z zapi-
sami protokołu z 37. sesji Rady Mia-
sta. Jedyna pomyłka w tym obszernym 
tekście dotyczyła fragmentu wypowie-

dzi Janusza Czaplickiego, który nie 
domagał się darmowych miejsc par-
kingowych, jak napisano w artykule, 
lecz zorganizowania kilku bezpłatnych 
miejsc parkingowych dla potrzeb ro-
dzin zmarłych i osób uczestniczących 
w pogrzebach. Za tę nieścisłość radne-
go i czytelników przepraszamy. W żad-
nym razie nie uprawnia ona jednak do 
tak poważnych zarzutów, jakie padły z 
ust radnej Bukowskiej.

Ewa Blankiewicz

O oświacie w liczbach
Pod opieką Gminy Miejskiej Ciechanów funkcjonuje 7 przedszko-

li miejskich, 5 szkół podstawowych i 4 gimnazja. Od 1 września 2005 
r. SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 zostały połączone w Miejski Zespół Szkół 
Nr 1, a SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 4 – w Miejski Zespół Szkół Nr 2. 

Szkolne boiska, na razie uśpione, wkrótce będą świadkami spor-
towych emocji

E. Sadowski. – Myślę, że wymyślono 
go po to, żeby odciążyć budżet pań-
stwa i złożyć jak najwięcej na barki sa-
morządów.

Jeszcze jedna wyższa uczelnia?
S. Żagiel zasugerował, żeby 

w planach na najbliższe lata uwzględ-
nić utworzenie w naszym mieście klas 
sportowych, zważywszy choćby na 

różnorodne obiekty sportowe, jakimi 
dysponuje Ciechanów. M. Stryczyń-
ski poddał pod rozwagę pomysł szkoły 
mistrzostwa sportowego, a Z. Stańczak 
dociekał, czy znane są szczegóły roz-
budowy placówki oświatowej będącej 
w gestii Sejmiku (chodzi o college przy 
ul. Płockiej). – Jestem zwolennikiem 
rozwoju kształcenia akademickiego 
w Ciechanowie, ale działania samorzą-
dów powinny być skoordynowane, bo 
tylko silne uczelnie mają szanse prze-
trwać – argumentował radny.

– Marszałek zamierza powołać Sa-
morządową Mazowiecką Wyższą Szko-
łę Zawodową. Budowa nowego obiektu 
edukacyjnego rusza już na wiosnę – po-
twierdził Eugeniusz Sadowski. – Oczy-
wiście mamy mieszane uczucia w tej 
sprawie, ale nie możemy blokować ta-
kiej inwestycji, wręcz odwrotnie, popie-
ramy ją mając świadomość, że na biur-
kach dyrektorów szkół i w ZOSiP-ie 
leżą podania o pracę nauczycieli na kil-
ka lat do przodu – oświadczył zastępca 
prezydenta.

Ewa BlankiewiczE. Sadowski

Nierzetelny zarzut

Informujemy, że 1 marca na terenie 
Jednostki Wojskowej na dwutygodnio-
wy okres próbny został zamontowany i 
uruchomiony system odstraszający pta-
ki metodą biosoniczną. Jak zapewnia 
przedstawiciel firmy Sparks, która za-
montowała urządzenia, nie wiąże się to 
z większymi uciążliwościami dla oko-
licznych mieszkańców. Emitery dźwię-
ków, transmitujące odgłosy ptasich dra-
pieżników są skierowane na Jednostkę 
Wojskową. Natężenie dźwięku można 
regulować w zależności od potrzeb.

red.

Biosoniczne 
płoszenie ptaków 

O zmroku ptaki przemieszczają się w poszu-
kiwaniu schronienia
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Do końca marca trwać będzie jesz-
cze deratyzacja, ogłoszona w paździer-
niku ubiegłego roku Zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta. Zadbano o to, by sze-
roka akcja informacyjna miała szanse 

dotrzeć do wszystkich mieszkańców. 
Rozpoczęło ją spotkanie z przedstawi-
cielem Stowarzyszenia Pracowników 
Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyza-
cji, zorganizowanego przez Wydział 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska Urzędu Miasta. Zaproszeni na 
nie zostali właściciele i administratorzy 
budynków wspólnot mieszkaniowych, 
firm i instytucji, na których ciążył obo-
wiązek przeprowadzenia deratyzacji. 
W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele prasy i radia. Mieszkańcy 
Ciechanowa zostali oddzielnie poin-
formowani o konieczności przeprowa-
dzenia deratyzacji i sposobie zachowy-
wania się w miejscach rozłożenia trutek 
na gryzonie za pośrednictwem mediów. 

Informacje te zamieszczono także 
w Gazecie Samorządu Miasta i na stro-
nie internetowej Urzędu (już na tydzień 
przed rozpoczęciem akcji). Na wszyst-
kich słupach ogłoszeniowych rozplaka-

towano pełną treść Zarządzenia o dera-
tyzacji. Przypominamy o konieczności 
sporządzenia pisemnych protokołów 
z przebiegu i efektów działań po zakoń-
czeniu deratyzacji. Dokumenty te nale-
ży przesyłać do Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Cie-
chanowie.

Podczas styczniowej sesji Rady 
Miasta radni przyjęli znowelizowany 
Regulamin utrzymania czystości i po-
rządku w Ciechanowie. W myśl zapi-
sów tego Regulaminu zabieg deratyza-
cji ma być przeprowadzany obowiąz-
kowo dwa razy do roku: od 1 marca 
do 30 kwietnia oraz od 1 września do 
31 października.

A.G.

Toksokarozę wywołuje glista psia 
lub kocia. Człowiek może stać się ży-
wicielem przypadkowym tych glist. Pa-
sożyty nie kończą jednak w jego or-
ganizmie pełnego cyklu rozwojowe-
go - rozwijają się tylko do postaci lar-
walnej. Źródłem zakażenia toksokarozą 
jest skażona gleba, spożyty skażony po-
karm, kontakty z zakażonymi zwierzę-
tami oraz ich odchodami. Zanieczysz-
czenie środowiska jajami toksokar wy-
stępuje powszechnie na całym świecie. 
Objawy chorobowe zależą od miejsca, 
w którym ulokowały się larwy glisty. 
Do symptomów ogólnych należy go-
rączka. Zdarzają się też uszkodzenia 
narządów wewnętrznych, najczęściej 
wątroby i oka. Na zachorowania nara-
żone są przede wszystkim dzieci, któ-
re bawią się z zakażonymi zwierzęta-
mi lub w piaskownicach z piaskiem za-
nieczyszczonym odchodami chorych 
zwierząt.

Ochronę przed zachorowaniami za-
pewnia okresowe (co najmniej 2 razy 
do roku) odrobaczanie psów i kotów 
oraz sprzątanie odchodów tych zwie-
rząt. Należy także ograniczyć kontakt 
dzieci z nieznajomymi psami i kota-
mi oraz szczeniętami i kociętami, któ-
re często są już zarażone w życiu pło-

dowym. Konieczne jest przestrzega-
nie podstawowych zasad higieny: my-
cia rąk po powrocie do domu, przed je-
dzeniem, po kontakcie ze zwierzętami 
oraz mycia warzyw i owoców przed 
spożyciem.

Toksoplazmozę wywołuje pier-
wotniak pasożytujący u kota. Zagroże-
nie jest szczególnie niebezpieczne dla 
kobiet w ciąży. Pasożyt przenosi się 
z krwią matki przez łożysko. Jeśli mat-
ka zaraziła się po raz pierwszy właśnie 
w trakcie ciąży, to zagrożenie dla dziec-
ka jest bardzo duże. Może ono dopro-
wadzić do poronienia lub wystąpienia 
wad płodu. Choroba ta przebiega bez-
objawowo. Kobiety mające w domu 
kota, przed zajściem w ciążę, powin-
ny robić testy na obecność przeciwciał 
przeciwko Toxoplasma gondii. Jeśli ba-
danie będzie dodatnie (mówimy wów-
czas, że są seropozytywne), to paradok-
salnie nie muszą się martwić o płód. 
Wrodzona toksoplazmoza dotyczy tyl-
ko tych dzieci, których matki zostały 
zainfekowane po raz pierwszy w cza-
sie ciąży. W zapobieganiu kluczową 
rolę ma przestrzeganie zasad higieny 
i unikanie spożywania potraw z suro-
wego mięsa.

red.

Zagrożenie ptasią grypą postawi-
ło w stan gotowości wszystkie służby, 
które przewidziane są do zwalczania tej 
choroby. 9 marca w Starostwie Powia-
towym odbyło się posiedzenie Powia-
towego Zespołu Reagowania Kryzy-
sowego, na którym omówiono plan, 
procedury i wytyczne do działania za-
warte w „Planie gotowości zwalcza-
nia wysoce zjadliwej grypy ptaków”. 
W spotkaniu udział wzięli przedstawi-
ciele Urzędu Miasta i Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych w Ciecha-
nowie.

Ustawowo zwalczanie epidemii, 
w tym „ptasiej grypy” spoczywa na ad-
ministracji rządowej. Na terenie powia-
tu głównym koordynatorem jest Po-

wiatowy Lekarz Weterynarii. W proce-
sie zwalczania tego typu chorób istot-
ną rolę oprócz Służb Weterynaryjnych 
odgrywają m.in.: Służba Zdrowia, Po-
licja, Straż Pożarna, Straż Miejska, In-
spekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony 
Środowiska, służby komunalne.

Informacje o chorobie „ptasiej gry-
py” były szeroko propagowane w środ-
kach masowego przekazu nie mniej 
w Gazecie Samorządu Miasta Cie-
chanów również publikujemy zale-
cenia, jakie przekazuje mieszkańcom 
Państwowa Inspekcja Sanitarna.

kierownik Referatu ZKO
Wojciech Filipczak

Sporo zamieszania wśród hodow-
ców gołębi i ich zaniepokojonych są-
siadów wprowadziły opublikowane 
10 marca na stronach internetowych 
miłośników tych ptaków „Zalecenia 
Głównego Lekarza Weterynarii w spra-
wie postępowania z gołębiami poczto-
wymi w zakresie występowania gry-
py ptaków”. W zaleceniu tym czytamy, 
m.in, że „gołębie mogą być wypuszcza-
ne na loty treningowe w najbliższym 
otoczeniu gołębnika (…)”. Zapisy te 
są sprzeczne z obowiązującym w kra-
ju Rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa z 16 lutego, które zawiera informa-

cję, że „gołębie mogą być trzymane na 
otwartej przestrzeni jedynie w miejscu 
ogrodzonym i zabezpieczonym przed 
dostępem dzikich ptaków oraz ich od-
chodami”.

Sprzeczne zalecenia przysporzyły 
Straży Miejskiej wielu trudności w eg-
zekwowaniu obowiązku trzymania pta-
ków w zamknięciu. Przypominamy, że 
obowiązuje zakaz wypuszczania gołę-
bi poza miejsca ogrodzone i zadaszone. 
Karmienie ptaków musi odbywać się 
w pomieszczeniach zamkniętych.

A.G.

Deratyzacja będzie kontynuowana

Październikowe spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia Pracowników Deratyzacji 
było początkiem akcji edukacyjnej

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie ostrzega!

Niewidzialne zagrożenia
Przyjmując do domu czworonogiego lokatora, pamiętajmy o tym, 

że psy i koty mogą być źródłem pasożytniczych chorób odzwierzęcych. 
Szczególnie niebezpieczne są toksokaroza i toksoplazmoza.

Nie dać się ptasiej grypie

Zalecenia 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

– spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpo-
wiedniej obróbce cieplnej, w temperaturze minimum 70° C,

– myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały 
kontakt z surowym drobiem (deski do krojenia, noże, talerze),

– pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy,
– nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiają-

cych wrażenie chorych ptaków, dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci,
– zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm 

drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
– myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak 

i hodowlanym,
– pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi pro-

duktami żywnościowymi, 
– nie przewoź z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów 

drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz 
trofeów myśliwskich.   

Gołębie na wolności, 
czy w zamknięciu?

Gołębie do odwołania muszą przebywać w ograniczonych i zadaszonych przestrzeniach
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Poznaj swojego radnego
Andrzej Rolbiecki urodził się 

w 1950 roku. Jest rodowitym ciechano-
wianinem. Ukończył Technikum Elek-
troniczne w Pułtusku. Pracuje jako 
technik elektronik. Jest członkiem 
Towarzystwa Miłośników Zwierząt, 
a także ich wielkim wielbicielem, 
zwłaszcza jamników (jest dumnym 
właścicielem Bobika i Aresa). Zna-
ny z pasji społecznej. Współorganiza-
tor zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. 
Działa na rzecz umocnienia obecno-
ści stowarzyszenia „Monar” na tere-
nie Ciechanowa. Członek Platformy 
Obywatelskiej. W Radzie Miasta za-
siada w Komisji Rozwoju Gospodar-
czego i Budżetu, Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz 
Komisji Rewizyjnej. Jego zaintereso-
wania to turystyka i książki.

 W myśl nowej ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontaria-
cie od ubiegłego roku organizacje po-
zarządowe mają prawo przystępować 
do konkursów w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Zespół 
doradczy wnioskował, aby rozpisywa-
ne w konkursach zadania miały ściślej-
szy zakres merytoryczny, a przy reda-
gowaniu zadań konkursowych prefero-
wane były oferty dotyczące programów 
systemowych, obejmujących ogól-
nopolskie współzawodnictwo dzieci 
i młodzieży. Punktacja w ogólnopol-
skim systemie współzawodnictwa 
obejmuje najważniejsze zawody dla 
danej kategorii wiekowej. Za zajęcie 
I miejsca w MMP (Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski) przyznawane jest 
25 punktów, I miejsce w MPJ (Mistrzo-
stwach Polski Juniorów) to 15 punk-
tów, I miejsce w OOM (Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży) – 9 punktów, 
a I miejsce w MMM (Makroregional-
nych Mistrzostwach Młodzików) to 
3 punkty.

W ogólnopolskim systemie współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży 
w 2005 roku znalazły się następujące 
ciechanowskie kluby:
• Mazovia Ciechanów – podno-
szenie ciężarów – 278,5 pkt, MMP 
– 21 pkt, MPJ – 115,5 pkt, OOM  
– 90 pkt, MMM – 52 pkt. 
• LKS Matsogi Ciechanów – taekwon-

do ITF – 78 pkt, MPJ – 11 pkt, OOM  
– 50 pkt, MMP  –17 pkt.
• Jurand Ciechanów – piłka ręczna 
– 56 pkt, MPJ  – 30 pkt, MMP –26 pkt
• Promyk Ciechanów – taekwon-
do WTF – 36 pkt, MPJ – 4pkt, OOM 
– 18 pkt, MMP– 14 pkt.

W przypadku gier zespołowych 
kluby punktowane są inaczej. Jurand 
Ciechanów, którego drużyna piłki ręcz-
nej w sezonie 2005 dotarła do półfina-
łów Mistrzostw Polski uzyskał 30 pkt, 
a za zdobycie wicemistrzostwa Mi-
strzostwa Polski Młodzików – 26 pkt.

Kolejna uchwała zespołu ds. kul-
tury fizycznej i sportu dotyczyła funk-
cjonowania systemu sportu szkolnego. 
Zaproponowano, aby animatorzy pro-
wadzący szkolenie w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej byli dofinanso-
wani przez samorząd. Jest to waru-
nek otrzymania pozostałych środków 
za pośrednictwem Ministerstwa Spor-
tu. Dyskutowano też na temat utrzy-
mania dotychczasowej formy finanso-
wania w przypadku awansu szkół do fi-
nałów Mazowieckich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej.

W najbliższym czasie zespół pra-
cować będzie nad programem rozwo-
ju bazy sportowej przy ul. 3. Maja, 
uwzględniając możliwość pozyskania 
środków unijnych na lata 2007-2013. 

Janusz Kącki, red. 

Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu

17 lutego odbyło się posiedzenie 
Komisji Oceniającej, opiniującej ofer-
ty, które wpłynęły na otwarty konkurs 
ofert z zakresu upowszechniania kultu-
ry fizycznej i sportu.

W skład komisji wchodzili: prze-
wodnicząca – Ewa Blankiewicz (Urząd 
Miasta), Zdzisław Dąbrowski (rad-
ny), Jerzy Omieciński (MOSiR), Jerzy 
Ostrowski, Marek Otłowski, Andrzej 
Pienicki (przedstawiciele organizacji 
pozarządowej). Żaden z przedstawicie-
li organizacji nie brał udziału w ocenie 
wniosku własnej organizacji. Rozpatru-
jąc wnioski komisja koncentrowała się 
na sprawach zasadniczych, w przypad-
ku drobnych niedociągnięć podmioty 
składające oferty poproszono o uzupeł-
nienie dokumentacji. 

Zastępca Prezydenta Eugeniusz Sa-
dowski zaakceptował końcowy wnio-
sek Komisji Oceniającej i przyznał do-
tacje na wsparcie realizacji następują-
cych zadań:
1. Szkolenie i udział w zawodach 
w ramach ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa dzieci i młodzie-
ży oraz współzawodnictwa PZS i OZS 
w pływaniu – 32 000 zł dla Międzysz-
kolnego Klubu Sportowego „Orka”. 
2. Szkolenie i udział w zawodach 
w podnoszeniu ciężarów w ramach 
ogólnopolskiego systemu współzawod-
nictwa dzieci i młodzieży oraz współ-
zawodnictwa PZS i OZS – 60 000 zł dla 
Ludowego Klubu Sportowego „Mazo-
via”.
3. Szkolenie i udział w zawodach w ra-
mach ogólnopolskiego systemu współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży oraz 
współzawodnictwa PZS i OZS w sekcji 
piłki ręcznej – 79 000 zł dla Miejskiego 
Klubu Sportowego „Jurand”.
4. Szkolenie i udział w zawodach w ra-
mach ogólnopolskiego systemu współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży oraz 
współzawodnictwa PZS i OZS w sekcji 
koszykówki – 28 000 zł dla Miejskiego 
Klubu Sportowego „Jurand”.
5. Szkolenie i udział w zawodach w ra-
mach ogólnopolskiego systemu współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży oraz 
współzawodnictwa PZS i OZS w kolar-
stwie – 23 000 zł dla Miejskiego Klubu 
Sportowego „Jurand”.
6. Szkolenie i udział w zawodach 
w ramach ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa dzieci i młodzie-
ży oraz współzawodnictwa PZS i OZS 
w Taekwondo WTF – 19 000 zł dla 
Ogniska TKKF „Promyk”.
7. Szkolenie i udział w zawodach 
w ramach ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa dzieci i młodzie-
ży oraz współzawodnictwa PZS i OZS 
w Taekwondo  ITF – 22 000 zł dla Lu-

dowego Klubu Sportowego Matsogi.
8. Szkolenie i udział w zawodach w ra-
mach ogólnopolskiego systemu współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży oraz 
współzawodnictwa PZS i OZS w piłce 
nożnej – 90 000 zł dla Miejskiego Klu-
bu Sportowego „Ciechanów”.
9. Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji 
służb ratowniczych WOPR – 20 000 zł 
dla Ciechanowskiego Wodnego Pogo-
towia Ratunkowego.
10. Prowadzenie sekcji sportowej dla 
osób niepełnosprawnych.– 5 000 zł dla 
Klubu Osób Niepełnosprawnych.
11. Szkolenie dzieci i młodzieży, upo-
wszechnianie sportu szkolnego, or-
ganizacja rywalizacji sportowej w ra-
mach „Igrzysk Młodzieży Szkolnej” 19 
000 zł dla Ciechanowskiego Szkolnego 
Związku Sportowego.
12.Utrzymywanie hali sportowej przy 
ul. Kraszewskiego od 1 stycznia do 
31 grudnia 2006 roku – 88 000 zł dla 
Ludowego Klubu Sportowego „Ma-
zovia”.

Ochrona i promocja zdrowia
22 marca Komisja Oceniająca 

w składzie: przewodnicząca – Ewa 
Blankiewicz, Alicja Potyrała (Urząd 
Miasta), Tomasz Grembowicz (radny), 
Jadwiga Paprocka, Jadwiga Kosturkie-
wicz i Jacek Maliszewski (przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych) obra-
dowała nad sposobem podziału środ-
ków finansowych w ramach dotacji 
na wsparcie gminy w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia w roku 2006. Komi-
sja zdecydowała o przyznaniu środków 
w formie dotacji na:
1. Integrację osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem: Towarzystwo Wal-
ki z Kalectwem – 1 600 zł, Polskie To-
warzystwo Stwardnienia Rozsianego 
– 1000 zł, Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów – 1 100 zł.
2. Prowadzenie świetlicy rehabilitacyj-
no-terapeutycznej dla dzieci niepełno-
sprawnych: Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci – 8 500 zł.
3. Organizację działań z zakresu pro-
mocji zdrowia – propagowanie zdro-
wego stylu życia: Fundacja Pomocy 
Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Nie-
pełnosprawnym „Być jak inni” – 2 500 
zł, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
– 2 500 zł.
4. Organizowanie wyjazdów integra-
cyjno-rehabilitacyjnych dla osób nie-
pełnosprawnych: Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem – 4 000 zł.
5. Rehabilitację psychofizyczną osób 
niepełnosprawnych: Polskie Towarzy-
stwo Stwardnienia Rozsianego – 2 500 
zł i Ciechanowskie Stowarzyszenie Ko-
biet Po Mastektomii – 2 500 zł.

J.T.

Z obrad zespołu 
sportowych doradców

W październiku ubiegłego roku Zarządzeniem Prezydenta powo-
łany został zespół doradczy ds. kultury fizycznej i sportu. Do jego za-
dań należy między innymi opiniowanie projektów uchwał i budżetu 
w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu, opiniowanie kryteriów 
udzielania dotacji sportowym organizacjom pozarządowym, współ-
praca ze szkołami i miejską Komisją Kultury, Oświaty i Sportu, two-
rzenie programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wspie-
ranie inicjatyw społecznych w tym zakresie. Członkowie zespołu spo-
tkali się dotychczas trzykrotnie. Wynikiem pracy są podjęte uchwały, 
dotyczące funkcjonowania sportu kwalifikowanego oraz szkolnego na 
terenie naszego miasta.

Pierwszy konkurs rozstrzygnięty

1 marca na warszawskim Torwarze 
wręczone zostały wyróżnienia za „Sys-
tem Sportu Młodzieżowego” w 2005 
roku. Wśród 3000 polskich gmin Cie-
chanów zajął bardzo dobre 6. miejsce 
w klasyfikacji miast od 20 do 50 tys. 
mieszkańców. Nasza gmina zdoby-
ła łącznie 448,5 pkt. Na to osiągnięcie 
złożyły się wyniki punktowe poszcze-

gólnych ciechanowskich klubów (LKS 
Mazovia – 278,5; LKS Matsogi – 78; 
Jurand Ciechanów – 56; Promyk Cie-
chanów 36). Takie samo wyróżnienie, 
w klasyfikacji polskich klubów syste-
mu współzawodnictwa młodzieżowe-
go otrzymał ciechanowski ludowy klub 
sportowy – Mazovia. 

red.

Gala sportu 

Nagrody na ręce dyrektora MOSiR – Jerzego Omiecińskiego wręczył Minister Sportu – To-
masz Lipiec
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Zapowiedzi kulturalne
– kwiecień

● 2.IV. godz. 18.00 – pod patronatem 
prezydenta miasta koncert z udzia-
łem chóru Sine Nomie w hołdzie Ja-
nowi Pawłowi II oraz uroczysta msza 
/kościół św. Franciszka z Asyżu/
● 29.IV. godz. 21.00 – w ramach Pik-
niku Europejskiego koncert Kayah 
/plac przed nową halą sportową przy 
ul. 17. Stycznia /

WYSTAWY
Ekspozycje czasowe
● do 20.IV. – grafika Krzysztofa Ol-
szewskiego /Galeria „C” CKiSz/
● od 4.IV. – wystawa „Pisanki, Kra-
szanki, Palmy” /Galeria „Na pięter-
ku” 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 w.” 
/Zamek Książąt Mazowieckich/
● „Życie i twórczość Zygmunta Kra-
sińskiego” /Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze/
● „Pamiątki po Aleksandrze Święto-
chowskim” /Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie/

SPOTKANIA
● 4.IV. godz. godz. 16.30 – spotkanie 
Klubu Miłośników Poezji – sylwetka 
twórcza K. Brodzińskiego w 215. rocz-
nicę urodzin poety i krytyka literackie-
go /MBP – Filia Nr 1 przy ul. Kiciń-
skiego 21/23/
● 5.IV. godz. 17.00 „Z cyklu z bi-
bliotecznej półki…” – Proces szes-
nastu – prelekcja Lucyny Janikowej  
/Czytelnia Naukowa PBP przy ul. Si-
korskiego 7/
● 25.IV. godz. 17.00 – gościem Cie-
chanowskich Spotkań Muzealnych bę-
dzie politolog prof. Mirosław Karwat 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

KONKURSY
● 6.IV. – 51. Ogólnopolski Konkurs Re-
cytatorski – eliminacje rejonowe. Prze-
słuchania od godz. 11.00 /Kawiarnia 
Artystyczna CKiSz/
● 19-20.IV. godz. 10.00 – XIII Po-
wiatowy Przegląd Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej /sala widowisko-
wa CKiSz/

TEATR
● 6.IV. godz. 20.00 – Kabaret Moral-
nego Niepokoju /sala widowiskowa 
CKiSz/ Bilet 35 zł
● 24-25.IV. godz. 8.30 i 11.00 – „Ta-
jemniczy ogród” w wykonaniu aktorów 
Teatru Dramatycznego z Płocka. Reży-
seria: Karol Suszka /sala widowiskowa 
CKiSz/ Bilet 10 zł
● 26.IV. godz. 8.30, 11.00 i 18.00 
– „Skąpiec” w wykonaniu aktorów Te-
atru Dramatycznego z Płocka. Reżyse-
ria i opracowanie muzyczne: Jacek An-
drucki /sala widowiskowa CKiSz/ Bilet 
10 zł, 15 zł i 20 zł

FILM
W tym miesiącu na ekran kina „Łydy-
nia” wchodzą produkcje m.in.: „Epoka 
lodowcowa II”, „Z ust do ust”, „Nagi 
instynkt II”, „Na psa urok”, „Wszystko 
zostaje w rodzinie” 

Oprac. K.D.
Redakcja nie odpowiada 

za zmiany terminów zapowiadanych 
wydarzeń kulturalnych

10 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Z życia szkół 
i przedszkoli
Lekcja biologii w SP Nr 5

9 lutego w SP Nr 5 uczniowie kla-
sy szóstej „b” zaprezentowali na sali 
gimnastycznej edukacyjny projekt pod 
tytułem: „Różnorodność biologiczna 
organizmów”. Został on zrealizowany 
w ramach ścieżki ekologicznej i powią-
zany był ze strategią zrównoważonego 
rozwoju. Podczas prezentacji ucznio-
wie wyjaśnili swoim kolegom i kole-
żankom co to jest różnorodność biolo-
giczna i dlaczego jest tak ważna. Starali 
się tez odpowiedzieć na szereg innych 
pytań m.in.: ile gatunków żyje na Zie-
mi? Jaka działalność człowieka zagra-
ża roślinom i zwierzętom? W jaki spo-
sób ludzie niszczą różnorodność biolo-
giczną? Czy ginące gatunki płazów są 
dla nas ostrzeżeniem?

Zabawa karnawałowa 
w Miejskim Przedszkolu Nr 5 
Od dwóch lat w Miejskim Przed-

szkolu Nr 5 organizowany jest bal kar-
nawałowy dla dzieci w wieku 2-5 lat, 
nie uczęszczających do przedszko-
li, oraz ich rodziców. Chodzi o upo-
wszechnianie edukacji przedszkol-
nej nawiązanie kontaktu z przyszłymi 
przedszkolakami, a także promowanie 
placówki w środowisku lokalnym. Im-
preza odbywa się w godzinach popołu-
dniowych i cieszy się dużym zaintere-
sowaniem. 8 lutego wzięło w niej udział 
52 dzieci i 83 osoby dorosłe. Udekoro-
wana sala balowa, dobra muzyka, cie-
kawe stroje, wspólne pląsy, tańce, kon-
kursy, nagrody i niespodzianki, poczę-
stunek nadały całej zabawie uroku i mi-
łej atmosfery. 

Wysokie miejsce I LO 
w rankingu szkół

„Rzeczpospolita” oraz „Perspek-
tywy” opublikowały wyniki Ogólno-
polskiego Rankingu Szkół Średnich 
2006. Ciechanowski „Krasiniak” zajął 
w tej klasyfikacji 25. miejsce w woje-
wództwie mazowieckim (201. w kraju). 
W zestawieniu znalazło się 387 szkół, 
które w ubiegłym roku szkolnym mia-
ły co najmniej dwóch laureatów lub fi-
nalistów olimpiad. Jest to elita wśród 
około ośmiu tysięcy liceów i techni-
ków. W roku szkolnym 2004/2005 
I LO miało czworo finalistów ogól-
nopolskich: Magdalenę Zmysłowską 
i Piotra Żywieckiego (Olimpiada Hi-
storyczna), Mariusza Domagalskiego 
(Olimpiada Ekologiczna) i Olgę Koła-
kowską (Olimpiada Literatury i Języ-
ka Polskiego).

Kulig dla dzieci
18 lutego w Gospodarstwie Agro-

turystycznym „AGRO-TUR” w pobli-
skim Niestumiu odbył się kulig dla 6-
letnich dzieci z Miejskiego Przedszko-
la Nr 5 i ich rodziców. Pogoda dopisała. 
Program obejmował jazdę na sankach, 
grillowanie oraz zabawę przy muzyce. 
Sponsorem tych atrakcji był jeden z ro-
dziców. Do dwóch zaprzęgów konnych 
z dużymi saniami przyczepiono małe 
sanki. Trasa przebiegała przez mini 
zoo, znajdujące się w gospodarstwie. 
Jazda na sankach trwała około godzi-
nę. Na zakończenie kuligu podano go-
rące kiełbaski i kaszankę oraz herbatę. 
Dzieci otrzymały też po batonie. 

60-lecie SP Nr 5
W tym roku Szkoła Podstawowa 

Nr 5 obchodzi 60-lecie istnienia. Z tej 
okazji szkoła zorganizuje cykl różno-
rodnych imprez. Jedną z nich będzie 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
wierszy Władysława Broniewskiego, 
który jest jej patronem. Konkurs zosta-
nie przeprowadzony 27 kwietnia. 

red.

17 marca z okazji Świętego Patry-
ka (patrona Irlandii) w Gimnazjum Nr 
3 po raz pierwszy został zorganizowa-
ny Dzień Irlandii. Zabawę i atrakcje 

przygotował klub młodego Europej-
czyka Euroschum. Uczniowie opla-
katowali szkołę w zielone koniczyn-
ki i symbole Irlandii. Przygotowa-
no punkt informacyjny o Irlandii. Na 
stoisku większość materiałów znala-
zła się dzięki uprzejmości Towarzy-
stwa Polsko-Irlandzkiego z siedzibą 
w Poznaniu. Dzięki parodniowej akcji 
promocyjnej na terenie szkoły ucznio-
wie wiedzieli, że tego dnia dominuje w 
ubiorze kolor zielony. Klasy, które wy-
różniły się kolorem zielonym, w nagro-
dę za włączenie się w zabawę, wzięły 
udział pokazie filmu pt. „Irlandia”. Po 
nim nastąpił krótki mini quiz przygoto-
wany przez członków klubu. Na tere-
nie szkoły wśród trzylistnych koniczy-
nek ukryte były dwie czterolistne, za 
odnalezienie których była słodka na-
groda. Był to dzień pełen wrażeń. 

Beata Lewandowska

KONCERTY

WYSTAWY

SPOTKANIA

TEATR

FILM 

KONKURSY

Od kilku lat w Gimnazjum 
Nr 4 działa kółko teatralne. Tworzą 
je uczniowie, którzy w trakcie każde-
go roku szkolnego wystawiają nowe 
przedstawienia. W swoim dorob-
ku mają baśnie przygoto-
wywane z myślą o przed-
szkolakach, jak również 
poważniejsze utwory dla 
nieco starszej publiczności. 
Ostatnio sięgnęli po formę 
kabaretu. Pod opieką na-
uczycielki Agnieszki Wen-
dy przygotowali przed-
stawienie zatytułowane 
„Królewna Śnieżka i pię-
ciu Krasnoludków”.

Akcja znanej baj-
ki przybrała nieoczekiwa-
ny bieg wypadków... Oto 
bowiem krasnoludki spo-
tykają Śnieżkę. Ucieszo-
ne przyjmują ją do swoje-
go domu. Okazuje się, że dziewczy-
na nie zamierza im w niczym poma-
gać. Najchętniej leżałaby cały dzień 
oczekując, iż to one będą wypełniać jej 
polecenia. Rozpoczynają się rozpaczli-
we poszukiwania sposobu na pozbycie 
się niechcianej lokatorki... Młodzi ak-
torzy-amatorzy odegrali historię z du-

żym zaangażowaniem, przełamując 
tremę i wstyd.

Inscenizacja została pokazana 
16 lutego i bardzo spodobała się pu-
bliczności. Na ten mały sukces złoży-

ła się praca całego zespołu oraz ich 
opiekuna. W sztuce zagrali: Michał 
Brodecki, Karolina Cieślińska, Mar-
ta Dzielińska, Agata Nawrocka, Anna 
Obidzińska, Katarzyna Łyzińska, Pa-
weł Pszczółkowski, Marta Rólka, Joan-
na Rynkowska i Emilia Zaręba.                                                  

red.

Nadeszła długo wyczekiwana, 
na razie tylko kalendarzowa, wiosna. 
21 marca na placu przed Centrum Kul-
tury i Sztuki rozstrzygnięty został co-
roczny konkurs plastyczny na „Naj-

ładniejszą Marzannę”. Przedszkolaki 
oraz ich starsi koledzy ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych przynie-
śli wykonane przez siebie kukły, bę-
dące uosobieniem zimy, które topione 
i palone – według starodawnej tradycji 

– mają przywołać wiosnę.  
Z około 30. kolorowych i fantazyj-

nych Marzann zrobiono małą wysta-
wę. Najciekawszym pracom jury przy-
znało równorzędne nagrody. W kate-

gorii przedszkoli 
wyróżniono Miej-
skie Przedszkole 
Nr 6 i 10 w Cie-
chanowie oraz od-
dział przedszkolny 
Szkoły Podstawo-
wej w Goryszach. 
Wśród szkół pod-
stawowych na-
grody otrzyma-
ły: SP Nr 4 i 5 w 
Ciechanowie, SP 
w Chotumiu i Re-
giminie oraz Miej-
ski Zespół Szkół 
Nr 1 w Ciecha-
nowie. W katego-
rii gimnazjów try-
umfowali: świetli-

ca w Publicznym Gimnazjum w Gu-
mowie oraz Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy i Gimnazjum Nr 2 
w Ciechanowie. 

K.D.

Dzień Irlandii

Przedstawienie w Gimnazjum Nr 4

Dzieci przepędziły zimę
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Karolina i Grzegorz uczą się 
w Państwowej Szkole Muzycznej I 
i II –go stopnia im. Andrzeja Krzanow-
skiego w Mławie. Paweł studiuje angli-
stykę. Cała trójka pragnie w przyszłości 
zdawać do Akademii Muzycznej. Karo-
lina jest sopranem i marzy o śpiewaniu 
w operze. – Najważniejsze jest dla mnie 
obcowanie z muzyką i nie jest istotne 
czy będę klarnecistką, pianistką czy 

śpiewaczką – stwierdziła. Grzegorz jest 
basem-barytonem i gra na akordeonie,  
chciałby tworzyć koncerty, w których 
łączyłby muzykę z obrazem i grą świa-
teł. Paweł jest tenorem i próbował już 
grać na wielu instrumentach (akorde-
on, organy), a ostatnio z dużym sukce-
sem na fortepianie. Jego pasją jest mu-
zyka jazzowa.

Chcą być profesjonalistami w tym 
co robią, dlatego ustawicznie się do-
kształcają, uczestniczą w kursach 
i warsztatach muzycznych. Muzyka jest 
dla nich wszystkim, chcą tworzyć i do-
trzeć do jak najszerszego kręgu ludzi. 
– Nie mamy na myśli określonej grupy 
wiekowej czy pozycji społecznej. Pra-
gniemy, żeby nasza muzyka była rozpo-
znawalna i sprawiała ludziom przyjem-
ność, a osoba, która przyjdzie na nasz 
koncert chciała nas słuchać.

Pierwszy koncert „Trio” odbył się 
17 lutego 2006 r. w Galerii „C” w Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, 
gdzie zespół wystąpił podczas wernisa-
żu wystawy, zorganizowanej przez Mu-
zeum Romantyzmu. Wybrany 
przez siebie repertuar zaprezen-
towali 26 lutego na koncercie 
karnawałowym w oficynie Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogó-
rze. – Nasz koncert uzyskał dużą 
aprobatę publiczności, bisowa-
liśmy i sprawiło nam to dużą 
przyjemność. Bardzo się cieszy-
my, że to, co tworzymy już na sa-
mym początku się podoba. Na 
występ składała się wiązanka hi-
tów z musicali, muzyki klasycz-
nej i jazzowej. Szczególnie bli-
skie młodym muzykom są utwo-
ry takie jak: aria Basi z operetki 
„Krakowiacy i Górale” J. Stefa-
ni, „O sole mio”, „Różowa Pan-
tera” – temat z filmu i improwi-
zacje,  „Somebody loves me” 
G. Gershwina, „Gdybym był bo-
gaty” z musicalu „Skrzypek na 
dachu” J. Bocka, „Usta milczą 
dusza śpiewa” z operetki „We-
soła wdówka” F. Lehara. 

– Tym sukcesem możemy się 

pochwalić – tak mówią o swoim wystę-
pie na XXII Festiwalu Piosenki Francu-
skiej w Nidzicy (4 marca 2006 r.), gdzie 
Paweł zachwycił wszystkich swoją grą 
na fortepianie i zdobył pierwszą nagro-
dę w kategorii solistów. Wykonał utwór 
Salvatore Adamo „Tombe la neige” 
oraz „Les Milionnaires” Enrico Ma-
cias. Na akordeonie akompaniował mu 

Grzegorz. Było to 
dla nich tym więk-
sze wyróżnienie, 
że drugie miejsce 
nie zostało przy-
znane.  

Mimo nie-
wątpliwego talen-
tu całej trójki na-
potykają na trud-
ności  natury ma-
terialnej. – Pie-
niądze, a raczej 
ich brak ograni-
cza, burzy nasze 
poczucie spoko-
ju. Kupno instru-
mentów muzycz-
nych jest koniecz-
ne, ale niestety 
bardzo kosztow-
ne. Nie chcieliby-

śmy, żeby sprawy  materialne nas ogra-
niczały. Karolina bardzo chciałaby ku-
pić mini dysk. – Kiedy chcę się odsłu-
chać i przeanalizować ewentualne błę-
dy zwykły dyktafon jest już niewystar-
czający. Grzegorz marzy o akordeonie. 
– Do pewnego momentu nauki wystar-
cza  talent i chęci, później potrzebny 
jest odpowiedni sprzęt.

Członkowie „Trio” wiedzą, że to 
dopiero początek drogi  do spełnienia 
ich pasji i na pewno napotkają jeszcze 
wiele przeszkód, ale są ambitni, praco-
wici i otwarci. – Jesteśmy bardzo chęt-
ni do współpracy z różnymi ludźmi 
w mieście, którzy chcą stworzyć coś ra-
zem. Muzyka nauczyła nas wrażliwości 
i dyscypliny. Dzięki niej pozbyliśmy się 
kompleksów i znaleźliśmy swój sposób 
na życie. Wszystko mają jeszcze przed 
sobą. Sława i kariera muzyczna jest na 
wyciągnięcie ręki. – Trzeba tylko moc-
no w nią wierzyć i dążyć do raz obrane-
go celu – przyznają. 

Dorota Żebrowska 

Państwo Leokadia i Mieczysław 
Fordubińscy zawarli związek małżeń-
ski 11 sierpnia 1955 roku. Pani Leoka-
dia urodziła się w 1932 r. w Stolinie. 
25 lat przepracowała w Komendzie 
Policji w Przasnyszu i 15 – w Cie-
chanowie. Została odznaczona Brą-
zowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
medalem Za Zasługi dla Województwa 
Ciechanowskiego oraz Krzyżem Sybi-
rackim. Pan Mieczysław urodził się 
w 1931 r. w Makowie Mazowieckim. 
W latach 1950-1982 pracował w przed-
siębiorstwach melioracyjnych. Jego 
ostatnim miejscem pracy był Rejono-
wy Związek Spółek Wodnych w Prza-
snyszu. Został odznaczony medalem 
Za Zasługi dla Województwa Ostrołęc-
kiego. Para wychowała syna i doczeka-
ła się 3. wnucząt. 

Państwo Jadwiga i Jan Pa-
proccy pobrali się 16 lutego 1955 
roku. Oboje są rodowitymi ciechano-
wianami. Pani Jadwiga urodziła się 

w 1936 r. Najpierw pracowała w Rejo-
nie Dróg Publicznych, następnie w Za-
rządzie Powiatowym Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Od 1975 r. jest zwią-
zana z Towarzystwem Przyjaciół Dzie-
ci w Ciechanowie. Na swoim koncie 
ma liczne odznaczenia m.in.: Złoty 
Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Naro-
dowej, Medal „Jordana”. Pan Jan uro-
dził się w 1931 r. pracował w Powia-
towej Radzie Narodowej, w latach 
1959-1983 prowadził działalność usłu-
gową. Od 1983 r. przebywa na rencie. 
Małżonkowie zostali obdarzeni córką 
i 2. wnucząt.

Państwo Krystyna i Kazimierz 
Kania są mieszkańcami Nużewa. Ślub 
wzięli 3 września 1955 roku w Gołymi-
nie. Pani Krystyna urodziła się w 1937 r. 
w Drążewie. Zajmowała się prowa-
dzeniem domu. Razem z małżonkiem 
pracowała w gospodarstwie rolnym. 
Pan Kazimierz urodził się w 1930 r. 
we Władysławowie. Para doczekała się 
3. dzieci, 5. wnucząt i 1. prawnuka.

Jubilaci otrzymali medale „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
oraz listy gratulacyjne. Zastępca pre-
zydenta Ewa Gładysz parom z Cie-
chanowa wręczyła pamiątkowe pła-
skorzeźby z popiersiem papieża Jana 
Pawła II. Wójt Gminy Ciechanów 
parze z Nużewa przekazał nagrodę 
pieniężną. Uroczystości uatrakcyjniły 
lampki szampana, kwiaty i życzenia na 
kolejne wspólne lata.

K.D.

V Mistrzostwa Polski w Halowej 
Piłce Nożnej o Puchar Prezesa Izby 
Gospodarczej Komunikacji Miejskiej 
Ciechanów 2006 przeszły do histo-
rii. Towarzyszyły im wielkie, sporto-
we emocje. Organizatorzy i współor-
ganizatorzy zawodów:  Izba Gospo-
darcza Komunikacji Miejskiej w War-
szawie, Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Ciechanowie, Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy ciechanow-
skim ZKM, Urząd Miasta Ciechanów 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji dziękują kibicom, którzy zagrze-
wali drużyny do walki.

Mistrzostwa rozpoczęły się 24 lu-
tego meczami eliminacyjnymi w trzech 
grupach po 5 zespołów „każdy z każ-
dym”. Po wyłonieniu miejsc w gru-
pach odbyły się mecze finałowe. Pod-
czas zawodów 15 drużyn rozegrało 

48 spotkań, padły 203 bramki, zawod-
nicy wszystkich ekip spędzili na par-
kiecie 960 minut (16 godzin). 

W klasyfikacji końcowej Mi-
strzostw I miejsce zajęło MPK Łódź, 
II MPK Poznań. Zawodnicy ZKM Cie-
chanów uplasowali się na III miejscu.

red.

Trio w składzie…
Są młodzi, utalentowani i operatywni. Jest ich troje: Karolina Żmi-

jewska (19 lat), Grzegorz Baryga (19 lat) i Paweł Stawiński (23 lata). 
Łączy ich przyjaźń i miłość do muzyki. W grudniu 2005 roku utworzy-
li zespół „Trio w składzie...”. Istnieją od niedawna, a już odnieśli suk-
ces. 

Złote rocznice ślubu
4 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznice 50-lecia pożycia 

małżeńskiego świętowały dwie pary z Ciechanowa i jedna z Nużewa.

Brązowy ZKM Ciechanów

Karolina Żmijewska i Grzegorz Baryga

Paweł Stawiński i Grzegorz Baryga

Państwo Fordubińscy

Państwo Kania

Państwo Paproccy
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Cytat miesiąca

XXXVIII sesja Rady Miasta. Radny Ryszard Sobotko kończy długi wywód, 
dlaczego wycofał projekt uchwały o ulgach na przejazdy autobusami: – Pan 
przewodniczący patrzy, czy nie potrzebny jest alkomat, czy ja jestem trzeźwy. 
Przewodniczący Rady Andrzej Czyżewski: – Panie radny, na pewno nie, tylko 
zastanawiam się, czy w pączkach była tylko marmolada ...

Gościem lutowego wieczoru z cy-
klu Ciechanowskich Spotkań Muze-
alnych był ks. Jacek Prusak – jezuita, 
doktorant psychologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, psychoterapeuta i pu-
blicysta, pracownik naukowy Wyższej 
Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej 
„Ignatianum” w Krakowie. Publikuje 
swoje teksty m.in. w „Więzi” i „Tygo-
dniku Powszechnym”.

Tematem wieczoru był „Eros Boga 
do Człowieka – różne oblicza miłości 
w encyklice Benedykta XVI – Deus ca-
ritas est”. „Uwierzyliśmy miłości Boga 
– tak chrześcijanin może wyrazić pod-
stawową opcję swego życia. U po-
czątku bycia chrześcijaninem nie ma 
decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej 
idei, ale natomiast spotkanie z wyda-
rzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę, a tym samym decy-
dujące ukierunkowanie” – napisał pa-
pież w swej encyklice. Ks. Jacek Pru-
sak przedstawiał uczestnikom spotka-
nia różne wymiary miłości w świetle 
Pisma Świętego. Jezuita, który zajmuje 

się psychoterapią podzielił się również 
doświadczeniami z tej dziedziny swo-
jej aktywności.

Wieczór wzbogacił koncert w wy-
konaniu Chóru Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 
pod kierownictwem Aldony i Artura 
Wiśniewskich.                                 A.I.

Wśród zwycięz-
ców znaleźli się nasi 
reprezentanci. W gru-
pie wiekowej 14-15 
lat (kombinacja, kla-
sa D) II miejsce zaję-
ła para Helena Tege-
ne i Radosław Jasiń-
ski. W tej samej gru-
pie wiekowej (klasa 
C) Dagmara Kowal-
ska i Patryk Dąbrow-
ski uzyskali awans 
do wyższej grupy ta-
necznej B. Wśród 
zawodników powy-
żej 15 lat (latin, kla-
sa B) III miejsce wy-
tańczyli Izabela Bor-
kowska i Maciej Mo-
sakowski. 

7-osobowa komi-
sja sędziowska przyj-
rzała się również występom dzieci, któ-
re debiutowały na turniejowym parkie-
cie. Najmłodszych uczestników uhono-
rowano nagrodami i dyplomami. Orga-
nizatorem turnieju była Szkoła Tańca 

Towarzyskiego „Image” Marcina Poli-
towskiego oraz Prezydent Miasta Cie-
chanów, który ufundował puchary we 
wszystkich kategoriach.

K.D.

W premierowym terminie 3 mar-
ca na ekran kina Łydynia wszedł bio-
graficzny film włosko-amerykański 
„Jan Paweł II”. W ciągu 14. dni 
projekcji w naszym mieście polską 
wersjęekranizacji obejrzało około 10 
tys. widzów.

Uroczysty pokaz filmu miał miej-
sce 4 marca. Tego dnia na zaprosze-
nie redakcji „Czasu Ciechanowa” 
w wieczornym seansie uczestniczył 
Wenanty Nosul – odtwórca postaci bi-
skupa Stanisława Dziwisza. W rozmo-
wie z Arkadiuszem Gołębiewskim ak-
tor opowiadał o kulisach powstawania 
filmu i o emocjach, które towarzyszyły 
mu podczas budowania roli. Zapytany 
jaką scenę z filmu szczególnie by pole-
cał publiczności odpowiedział, że frag-
ment końcowy – kiedy papież (w tej 
roli Jon Voight) siedzi zmęczony, pa-
trzy na góry i mówi po chwili: Zobacz 
Stasiu, ja już nigdy na nie nie wejdą. 
To bardzo wymowna scena. Oczywi-
ście nie jedyna.

Film zaczyna 
się od zamachu na 
życie Jana Paw-
ła II, do którego 
doszło 13 maja 
1981 r. Później 
akcja cofa się do 
roku 1938, kiedy 
młody Karol Woj-
tyła (grany przez 
Michaela Cromp-
tona) studiuje 
w Krakowie. Ko-
lejne sekwencje 
szybko i niestety 
zdawkowo opo-
wiadają dalszą 
historię. Większą 
część filmu zaj-
muje okres pon-

tyfikatu Jana Pawła II. Ujęcia filmowe 
splatają się z obrazami archiwalnymi. 
Wszystko kończy się sceną zamknię-
tej przez wiatr księgi leżącej na trum-
nie Ojca Świętego. Dziś możemy go 
już tylko z wdzięcznością wspominać 
i pozostawać z nim w duchowej więzi.

K.D.

20 marca na deskach sceny Cen-
trum Kultury i Sztuki po raz kolejny 
gościnnie wystąpił Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego 
z Warszawy. Tworzą go sekcje śpiewa-
ków, tancerzy oraz orkiestra składają-

ca się z muzyków symfonicznych, roz-
rywkowych i kameralistów. W sumie 
ponad stu artystów – wszyscy pracow-
nicy wojska. Od ponad 60-ciu lat zespół 
upowszechnia bogactwo kultury i tra-

dycji narodowej. Za swoje podstawowe 
zadanie uznaje koncerty poświęcone hi-
storii i tradycjom oręża polskiego. 

Zaprezentowana w Ciechanowie 
biesiada składała się ze znanych pieśni, 
przeplatanych humorystycznymi se-

kwencjami dia-
logowymi i po-
pisami estrado-
wymi. Wszyst-
ko w barwnej 
oprawie insce-
nizacyjnej i mu-
zycznej. Rozba-
wiona publicz-
ność usłyszała 
takie utwory jak: 
„Serce w pleca-
ku”, „Do woja 
marsz”, „Cha-
bry z poligonu”, 
„Przybyli uła-
ni pod okienko” 
i wiele innych 
żołnierskich „hi-
tów”. Nie zabra-
kło też piosenek 
z niedawnych 

list przebojów np. sentymentalnej „Jol-
ka, Jolka pamiętasz” czy żywiołowych 
utworów z repertuaru Brathanków.

K.D.

Ciechanowskie Spotkania Muzealne

O Bożej miłości

W wojsku nie jest źle…

XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 

Zmagania na parkiecie 
W dniach 25-25 lutego po raz 14. gościliśmy w Ciechanowie pary 

taneczne z całej Polski. W hali sportowej Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 o puchar prezydenta miasta rywalizowało ze sobą 140 par 
z 40 klubów m.in. z Warszawy, Poznania, Olsztyna, Płocka, Ostrołęki, 
Łodzi, Elbląga, Opola i Radomia. 

Kolejny film o papieżu – Polaku

Z W. Nosulem (z prawej) przed uroczystą projekcją rozmawiał A. Go-
łębiewski

Z taką ekspresją tańczą prawdziwi zapaleńcy
Fot. Piotr Pszczółkowski

Publiczność dobrze bawiła się przy cygańskich rytmach

Tej twarzy zawsze będzie brakować

ks. Jacek Prusak

Pasja eksperymentowania i kon-
sekwencja, ciekawość i cierpliwość... 
Krzysztof Olszewski, niewątpliwie po-
trafi łączyć te sprzeczności. Artystycz-
nym kredo tego twórcy jest stwierdze-
nie, że „…wszystkie języki sztuki roz-

winęły się jako umiłowanie przekształ-
cenia chwilowego w stałe. Sztuka jest 

zorganizowaną formą reakcji na to, na 
co natura pozwala tylko przelotnie rzu-
cić okiem. Pozarozumowa strona sztuki 
jest zawsze formą modlitwy…”. Prof. 
Stanisław Wieczorek, szef Katedry 
Projektowania Graficznego warszaw-

skiej ASP przewrotnie okre-
ślił prace autora mianem my-
ślących obrazów, dzięki któ-
rym można się porozumie-
wać bez gadania. Cały dow-
cip polega jednak na tym, że 
do każdej, nawet pozasłow-
nej formy porozumiewania 
się, niezbędny jest język, 
czytelny dla rozmówców. To 
system znaków, uwalniający 
pokłady wiedzy, wrażliwo-
ści, budzący emocje i zmu-
szający do myślenia. Zapra-
szamy do interesującej po-
gawędki. Prace K. Olszew-
skiego od można oglądać 
w Galerii „C” Centrum Kul-

tury i Sztuki od 24 marca do 20 kwiet-
nia.                                                A.G.

Gdy obrazy myślą…

Podczas wernisażu autor dyskutował z oglądającymi wy-
stawę


