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W numerze:
– Ruszyły prace na Zachodzie
– Dlaczego warto rzucić palenie
– Miasto wspiera kulturę – kolejny 

konkurs na realizację zadań pu-
blicznych rozstrzygnięty

– Kto będzie nas reprezentować na 
eliminacjach wojewódzkich 
51. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego

– Francuski zespół „La Tarantelle” 
znów odwiedził uczniów 
z SP Nr 5

– Jak pozbyć się starych urządzeń 
elektrycznych

– Z cyklu ciekawi ludzie, ciekawe 
miejsca: Tadeusz Trojanowski

– Wyniki Międzypaństwowego Me-
czu Taekwon-do

– Ciechanowscy pływacy w czołów-
ce – relacja z Ogólnopolskich Za-
wodów Pływackich Szkół STO

Prezydent przedstawia osiągnię-
cia, opozycja wytyka niedociągnięcia 
– tak zwykle wygląda sesja absolutoryj-
na, podsumowanie rocznej pracy prezy-
denta miasta. Najbardziej emocjonują-
co przedstawia się ono w roku wyborów 
samorządowych. Dla opozycji to okazja 
do krytyki, pierwsze posunięcia w kam-
panii. Wyczerpujące sprawozdanie pre-
zydenta Waldemara Wardzińskiego nie 
dało tych okazji zbyt wiele. Pozytywna 
opinia Komisji Rewizyjnej i Regional-
nej Izby Obrachunkowej – wykonanie 
budżetu za 2005 r. było bez zarzutu. Na 
39. sesji Rady Miasta za udzieleniem 
absolutorium prezydentowi Wardziń-
skiemu głosowało 16 radnych. Przeciw 
było tylko 5 radnych SLD.

E.B.
Relacja z 39. sesji Rady Miasta na str. 6

Absolutorium – przeciw tylko SLD

Hala tętni życiem
Nowa ciechanowska hala wido-

wiskowo-sportowa MOSiR przy ulicy 
17. Stycznia 60, tętni życiem od mo-
mentu oddania do użytku klubom, 
sportowcom i kibicom. Wszechstronne 
i nowoczesne wyposażenie obiektu po-
zwoliło przeprowadzić już wiele waż-
nych imprez m.in.: Turniej Piłki Ręcz-
nej Reprezentacji Narodowych Męż-
czyzn „Masovia Cup” (13-15 stycznia), 
V Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce 
Nożnej o Puchar Prezesa Izby Gospo-
darczej Komunikacji Miejskiej (24-26 
lutego), galę finałową Międzypaństwo-
wego Meczu Taekwon-do (24 marca), 
XII Ogólnopolski Turniej Mini Pił-
ki Ręcznej Chłopców (7-9 kwietnia), 
Ogólnopolskie Zawody w Tenisie Sto-
łowym oraz koncert światowej gwiaz-
dy disco – Ingrid. W obiekcie realizo-
wany jest system szkolenia i rozgrywek 
w ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej. Przeprowadzane są 
zgrupowania i konsultacje szkolenio-
we Kadr Narodowych Polski w Piłce 
Nożnej, Taekwon-do i Piłce Ręcznej. 
Z licznych sal wykładowo-konferencyj-
nych korzystają ciechanowskie uczel-
nie, firmy i organizacje.                 A.S.

Nowe miejsca pracy
Miejski samorząd podejmuje dzia-

łania, które sprzyjają tworzeniu miejsc 
pracy. – Dzięki decyzjom moim i Rady 
Miasta, związanym z ulgami podatko-
wymi, czy stwarzaniem innego rodza-
ju zachęt i preferencji w okresie ostat-
nich 3 lat przybyło ponad 400 no-
wych miejsc pracy – mówił prezydent 
W. Wardziński na 39. sesji Rady. Od 
pewnego czasu trwają rozmowy z ko-
operantami LG, którzy poszukują na 
naszym terenie gotowych obiektów ku-
baturowych. Jeden z takich inwestorów, 
produkujący: łączniki, zawiasy, itp. już 
się u nas ulokował. Przewiduje zatrud-
nienie ok. 120 osób. Na razie zaczął już 
produkcję w dzierżawionych pomiesz-
czeniach. Dużo większe zatrudnienie, 
docelowo ponad 1000 pracowników 
planuje koreańsko-indonezyjski pro-
ducent z branży elektronicznej, wyko-
nawca podzespołów dla LG, który po-
szukuje dużej hali produkcyjnej. – Taką 
nie dysponujemy, nie możemy jako mia-
sto występować jako strona, ale zaofe-
rowaliśmy wszelką pomoc – oświadczył 
prezydent.                                      

E.B.

Decyzje w sprawie Chłodni
Miasto wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w razie konieczności zapłaci za wypompowanie i utylizację amo-
niaku z instalacji ciechanowskiej Chłodni. – W naszym budżecie muszą się zna-
leźć środki na zapewnienie bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Jako przedsta-
wiciel samorządu terytorialnego nie mam jednak prawa wejść na teren prywatnej 
spółki i podejmować decyzji za jej prawomocne organy statutowe. Widząc bezczyn-
ność, czy bezsilność Zarządu Chłodni zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu 
przestępstwa, polegającego na narażeniu zdrowia i życia mieszkańców Ciechano-
wa. Napisałem pisma do Wojewody, Ministerstwa Skarbu Państwa, Urzędu Dozo-
ru Technicznego i naszych parlamentarzystów, prosząc ich o wsparcie – mówi pre-
zydent. 10 kwietnia w Warszawie Waldemar Wardziński spotkał się w tej sprawie 
z Wojewodą Mazowieckim, prezesem WFOŚiGW, Komendantem Wojewódzkim 
PSP, przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego i służb kryzysowych Woje-
wody.                                                                                                                 

E.B.

Nowa hala sportowa jest świadkiem widowi-
skowych imprez

Obchody 3. Maja
W 215. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja prezydent Waldemar 

Wrdziński zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystych obchodach. Po 
mszy św. polowej odprawionej o godz. 11.30 na Pl. Kościuszki pod pomnikiem 
Polskiej Organizacji Wojskowej zostaną złożone kwiaty. 

Prezydent zaprasza 
na Piknik Europejski

W dniach 29 kwietnia - 1 maja Prezydent Miasta, przy współpracy z MOSiR 
i CKiSz, po raz trzeci organizuje Piknik Europejski. W programie wiele atrak-
cji: występy, konkursy, pokazy, zabawy. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych 
i handlowych, kiermaszy oraz wystaw twórców i kolekcjonerów. Na plenero-
wej scenie, wzniesionej na parkingu przed krytą pływalnią, zaprezentują się ze-
społy z CKiSz, kapele oraz strażackie orkiestry dęte. Wśród nich: kapela lu-
dowa ze Słowacji, kapela „Paka”, cygański zespół „Tabor”, Zespół Pieśni Bez 
Tańca, Wojtek Gęsicki, zespół „Why Duchy”. Gwiazdą pikniku będzie Kay-
ah. Jej koncert 29 kwietnia o godz. 21.00 poprzedzi uroczyste otwarcie nowej 
hali sportowej.

K.D.

16. radnych głosowało za udzieleniem absolutorium
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Z żalem zawiadamiamy,
że w dniu 13 kwietnia 2006 r. odszedł

Jerzy Woźniak
wieloletni nauczyciel, inspektor miejskiej oświaty samorządowej,

zastępca dyrektora 
ds. oświaty w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie
składają:

Prezydent Miasta Ciechanów,
dyrektor i pracownicy ZOSiP w Ciechanowie,

dyrektorzy i pracownicy miejskich placówek oświatowych

Uwaga absolwenci szkół kupieckich, 
handlowych, technicznych, ekonomicznych 

i II Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie
Komitet organizacyjny oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie 

zapraszają na Zjazd Absolwentów, który odbędzie się w dniach 3 i 4 czerwca 
2006 r. na terenie szkoły (ul. Orylska 9). 

W programie:
godz. 10.00-11.00 – msza święta w kościele św. Tekli (Klasztorek)
godz. 11.00-12.00 – przyjęcie uczestników Zjazdu w recepcji szkoły
godz. 12.00-13.30 – część oficjalna
godz. 13.30-17.00 – piknik 
godz. 17.00-19.00 – czas wolny
godz. 19.00-  3.00 – uroczysta kolacja i bal towarzyski
godz.   3.00-  3.30 – zakończenie Zjazdu

Zmotoryzowanym uczestnikom organizatorzy zapewniają parking strze-
żony na pobliskim boisku Gimnazjum Nr 1 (ul. Orylska 3). Osoby zamiej-
scowe będą mogły skorzystać z noclegu i śniadania w internacie szkoły. Zgło-
szenia uczestnictwa oraz opłaty przyjmowane będą do 10 maja w sekretaria-
cie ZS Nr 2 lub na konto Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 78 8213 0008 
3001 0012 6319 0001. Telefon kontaktowy (023) 6723448, (023) 6723857, 
e-mail: zs2@ciechanow.pl.

Niewidzialne zagrożenia
W związku z bardzo dużym zanieczyszczeniem środowiska odchodami psów 

i kotów oraz możliwością zarażenia się dzieci i dorosłych chorobami odzwierzęcy-
mi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, przy współpracy Urzędu Mia-
sta i spółdzielni mieszkaniowych, zainicjowała działania profilaktyczne. 5 kwietnia 
w siedzibie stacji miała miejsce konferencja poświęcona temu problemowi. Prelek-
cję wygłosił specjalista chorób zakaźnych lekarz D. Goryszewski. 

Debata o zagospodarowaniu przestrzennym
6 kwietnia, na spotkaniu prezydenta Waldemara Wardzińskiego z powołaną w 

listopadzie ubiegłego roku Radą Gospodarczą, ciałem doradczym prezydenta złożo-
nym z przedstawicieli ciechanowskiego biznesu, omawiano zmiany w Studium Za-
gospodarowania Przestrzennego Ciechanowa. Przygotowywane zmiany mają bar-
dzo duże znaczenie dla rozwoju naszego miasta. Podczas spotkania poruszano kwe-
stie przygotowania lokalizacji terenów pod inwestycje oraz sieć lokalnych dróg.

Teresa Kaczorowska pisze o Katyniu 
11 kwietnia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbyła się promocja książki 

T. Kaczorowskiej „Zapalają ognie pamięci”. Najnowsza publikacja ciechanowskiej 
reporterki, pisarki i poetki w sposób niekonwencjonalny przybliża zbrodnię katyń-
ską. Autorka wraz z  uczestnikami IV Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu 
Katyńskiego na przełomie sierpnia i września 2004 r. odwiedziła miejsca nieludz-
kiej zbrodni na polskich oficerach. Książka jest nie tylko opisem rajdu, jest rów-
nież spojrzeniem na współczesne tereny Białorusi, Rosji i Ukrainy. „Pokazuje co-
dzienność ludzi, którzy tam żyją. Opisuje Polonię i problemy, z jakimi się zma-
ga. Równocześnie nawiązuje do historii, do polskich korzeni. Jest podstawą do 
głębszej refleksji i do zadumy” – pisze w przedmowie kapelan Rodzin Katyńskich 
ks. prałat Zdzisław Peszkowski.

Pamięci Ofiar Katynia
13 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia. W rocz-

nicę opublikowania przez Niemcy informacji o odkryciu w Rosji masowych gro-
bów oficerów Wojska Polskiego prezydent Waldemar Wardziński wraz z zastęp-
cami złożył wieniec pod krzyżem katyńskim przy kościele farnym. Kwiaty zosta-
ły także złożone na cmentarzu komunalnym pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu na 
Wschodzie w latach 1939-1956.

Rozbudowa PWSZ
13 kwietnia wmurowane zostały kamienie węgielne, uwieczniające początek 

prac związanych z projektem „Rozbudowa bazy dydaktycznej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie”, współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską. Tego samego dnia podpisany został akt erekcyjny na terenie budowy przy 
ul. Narutowicza 9. W uroczystościach wzięli udział m.in. Wojewoda Mazowiecki, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Ciechanów, Starosta 
Ciechanowski, Burmistrz Miasta Mława, Starosta Mławski, posłowie i senatoro-
wie RP oraz władze uczelni.

Wznowione kursy do ogródków działkowych „SONA”
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje pasażerów, że od 24 kwietnia wzno-

wione zostaną kursy linii nr 11 do ogródków działkowych „SONA”. Autobusy 
będą kursować w następujący sposób: w dni robocze z Nużewka – 9.32, 14.09, 
18.36, z Ogrodów Działkowych – 10.05, 14.51, 19.06; w soboty z Nużewka – 9.32, 
14.03, 15.55, z Ogrodów Działkowych – 10.05, 14.33, 16.20; w niedziele i święta 
z Nużewka – 9.32, 14.03, 15.55, z Ogrodów Działkowych – 10.58, 14.33, 16.20.

Dyrektorzy u prezydenta
W ramach programu Sokrates-Comenius na zaproszenie dyrektora Miejskie-

go Zespołu Szkół Nr 2 do Ciechanowa przyjechali dyrektorzy szkół partnerskich 
z Belgii, Hiszpanii i Lędzina. 21 kwietnia goście spotkali się z prezydentem Walde-
marem Wardzińskim i jego zastępcą Eugeniuszem Sadowskim. 

Starania o pieniądze na kursy
Urząd Miasta stara się o unijne środki na kursy językowe i komputerowe dla 

nauczycieli. Złożył w tym celu wniosek w ramach Działania 2.1 ZPORR – „Roz-
wój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy  i możliwości 
kształcenia ustawicznego w regionie”. O barierach w uzyskaniu unijnych funduszy 
dyskutowano 20 kwietnia konferencji „Jak usprawnić przepływ informacji urzęd-
nik – beneficjent w realizacji ZPORR”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Urząd Pracy oraz Fundację „Eu-
ropa Kobiet – Instytut Europejski”. 

I transza unijnych środków
19 kwietnia Urząd Miasta otrzymał zawiadomienie z Wydziału Finansów i Bu-

dżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o pozytywnej weryfikacji i doko-
naniu płatności na rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji Osiedla Zachód 
w Ciechanowie. Kwota 582 609,84 zł – I transza unijnego refinansowania wpłynie 
do miejskiej kasy.

Środki unijne – bariery
20 kwietnia w konferencji ZPORR uczestniczyli przedstawiciele samorzą-

dów, urzędów pracy, organizacji pozarządowych i instytucji aplikujących o unijne 
środki. Zdefiniowano liczne bariery, na jakie napotykają wnioskujący o fundusze 
UE. Najwięcej zastrzeżeń budzą: niestabilne procedury legislacyjne, ciągłe zmia-
ny w obowiązującym trybie postępowania, wysoki stopień zbiurokratyzowania i 
sformalizowania procedur, długotrwały okres rozpatrywania wniosków, dublowa-
nie uprawnień Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego na etapie oce-
ny wniosków, przeciągające się terminy płatności oraz niejednoznaczność zapisów 
w instrukcjach, dotyczących korzystania ze środków strukturalnych. Wszystkie te 
elementy mogą doprowadzić do niepełnego wykorzystania funduszy unijnych, a 
odpowiedzialność za ten fakt nie będzie spoczywała na beneficjentach, w tym sa-
morządach, lecz po stronie instytucji zarządzających i pośredniczących. W ramach 
Działania 2.1 ZPORR – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regional-
nego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, z terenu Cie-
chanowa złożony został m. in. wniosek Gminy Miejskiej Ciechanów „Ku Europie 
– szkolenia dostosowujące kwalifikacje zawodowe pracujących osób dorosłych” na 
kursy językowe i komputerowe dla kadry nauczycielskiej. 

Władze miasta chwilą zadumy uczciły pamięć o pomordowanych

Spotkanie z dyrektorami odbyło się w sali ślubów Urzędu Miasta

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII 
– EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO W RAMACH 

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 
ROZWOJU REGIONALNEGO
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Budżet miasta za 2005 rok po 
stronie dochodów został wykonany 
w wysokości ponad 74 mln zł, co sta-
nowi 102,89% planu. 

Istotnym elementem budżetu w do-
chodach własnych jest podatek od nie-
ruchomości, który został zrealizowany 
w wysokości prawie 14,2 mln zł, co sta-
nowi 19,15 % ogółu dochodów.

W roku 2005 z tytułu zaległości 
w podatku od nieruchomości z lat po-
przednich wpłynęło 1,1 mln zł, z ty-
tułu nieterminowych wpłat ściągnięto 
173,7 tys. zł odsetek. 

Wpływy z tytułu podatku od nie-
ruchomości w 2005 w stosunku do 
2004 były wyższe o ponad 1,2 mln zł, 
tj. o 9,7%.

Wpływy z tytułu udziału w PIT 
i CIT wyniosły ogółem ponad 20 mln 
zł. Należy zauważyć znaczący przyrost 
w roku 2005 w stosunku do 2004 wpły-
wów z tytułu udziałów w podatku do-
chodowym od osób fizycznych w kwo-
cie ponad 1,5 mln zł, tj. o 9,1 %, oraz 
udziałów w podatku dochodowym od 
osób prawnych w kwocie 620 tys. zł,  
tj. o 70,77 %.

Interesująca może być interpre-
tacja tego wskaźnika. Bardzo szyb-
ko rośnie kondycja finansowa ciecha-
nowskich przedsiębiorców i ilość ren-
townych firm na terenie miasta.

W ciągu roku budżetowego pozy-
skaliśmy prawie 870 tys. zł  dodatko-
wych środków inwestycyjnych na:
– budowę hali sportowej: – 100.000 zł 

dotacji z Ministerstwa Nauki i Spor-
tu i 400.000 zł  z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych,

– 100.000 zł na termomodernizację SP 
nr 3 w ramach Kontraktu Wojewódz-
kiego,

– dofinansowanie kosztów budowy bu-
dynku socjalnego zgodnie z porozu-
mieniami ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi „Zamek” i „Mazowsze” 
w kwocie 166.837 zł,

Otrzymaliśmy również: 
– dofinansowanie w wysokości 

17.860 zł na Forum Miast Partner-
skich w ramach programu europej-
skiego – miasta bliźniacze,

– dofinansowanie w wysokości 
15.000 zł z Urzędu Wojewódzkiego 
na Piknik Europejski,

– dofinansowanie w wysokości 
45.100 zł w ramach Funduszu 
Współpracy UKIE na Piknik Euro-
pejski i Forum Przedsiębiorczości,

– refundację w wysokości 20.000 zł 
z Ministerstwa Kultury na Biwak 
historyczny Powrót Szwoleżerów 
Gwardii.

Wydatki budżetu w 2005 roku 
zamknęły się kwotą blisko 76 mln zł, 
czyli zostały zrealizowane na pozio-
mie 98,15 % planowanych.

Struktura wydatków budżetu wska-
zuje, że najwięcej środków pochłania 
oświata: szkoły i przedszkola – pra-
wie 28,1 mln zł,  tj. 36,96 % budżetu 
(w 2004r – 40,43%) i pomocy społecz-
nej – 13,9 mln zł, tj. 18,28 %  budżetu 
(w 2004 – 17,27 %).  

W 2005 roku musieliśmy doło-
żyć do subwencji oświatowej ponad 
9,8 mln zł, aby zapewnić oświacie 
środki niezbędne do dobrej pracy. Do 
zadań z zakresu pomocy społecznej 
miasto dołożyło z własnych funduszy 
prawie 4,8 mln zł.

Jak rosną wydatki 
inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zosta-
ły zrealizowane w wysokości po-
nad 12,9 mln zł,  tj. 16,98%  wydat-

ków ogółem. Należy podkreślić, że 
jest to kolejny rok, w którym udział 
wydatków inwestycyjnych w wydat-
kach ogółem rośnie zarówno w uję-
ciu procentowym (2004 – 11,40 %, 
2003 – 9,79%, 2002 – 9,38% ), jak 
i bezwzględnym (przyrost w sto-
sunku do roku 2004 wynosi ponad 
5,5 mln zł, a w porównaniu do 
2002 wynosi ponad 7,4 mln zł). 
W roku 2005 wydatki inwestycyjne 
osiągnęły aż 236 % poziomu wydat-
ków inwestycyjnych z roku 2002.

Mniejsze i większe inwestycje 
oraz remonty

W 2005 r. kontynuowano bu-
dowę budynku biurowego przy 
ul. Wodnej, zakończono budowę i od-
dano do użytku halę sportową przy 
ul. 17. Stycznia i budynek z 32. miesz-
kaniami socjalnymi przy ul. Komu-
nalnej. Prawie 3 mln zł przeznaczono 
na budowę dróg, chodników, kanali-
zacji deszczowej, a za ponad 1,4 mln 
zł wyremontowano wiele ulic.

W ramach  tych 3 mln zł zbudowa-
no między innymi: ul. Reymonta, Dą-
browskiej, Działkową, drogę dojazdo-
wą do SP nr 4, zrealizowano pierwszy 
etap budowy ulic Akacjowej, Brzozo-
wej, Obozowej, Witosa, Starowiejskiej, 
Krasickiego. 

Opracowano dokumentację na mo-
dernizację ul. Warszawskiej i Pl. Jana 
Pawła II, budowę ul. Zagumiennej, 
Ukośnej, Willowej, Rzeczkowskiej, 
Armii Krajowej. Zbudowano zatokę 
autobusową wraz z drogą dojazdową 
wewnętrzną przy ul 17 Stycznia, chod-
nik przy ul. Kicińskiego.

W 2005 rozpoczęliśmy realizację 
kompleksowego zadania inwestycyj-
nego wspieranego środkami unijnymi 
na Osiedlu Zachód, na co przeznaczy-
liśmy 800 tys.zł.

Ulice: Pułtuska, Obozowa, Staffa, 
Andersena, Klownowskiego, bulwar 
przy Gostkowskiej, pasaż przy Pl. Pił-
sudskiego, aleja parkowa od Centrum 
Kultury otrzymały nowe oświetlenie. 
Wydaliśmy na to 366 tys. zł. 

Aby poprawić bezpieczeństwo 
w mieście zbudowaliśmy za 
170.000 zł sygnalizację świetlną na 
skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Spół-
dzielczej (na podstawie dokumentacji 
opracowanej przez WORD) i zakoń-
czyliśmy budowę systemu monitoringu 
do 10 już działających instalując 6 ka-
mer za ok. 200 tys. zł.

Na rozbudowę cmentarza przy 
ul. Gostkowskiej przeznaczyliśmy 
324 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w oświa-
cie pochłonęły kwotę prawie 1,2 mln 
zł, m.in. termomodernizacja SP nr 3 – 
658 tys. zł, budowa boiska wielofunk-
cyjnego przy SP nr 7 – 254 tys. zł.

Na modernizację obiektów spor-
towych zarządzanych przez MOSIR 
przeznaczyliśmy 348 tys.zł.

Za ponad 1,4 mln zł wyremontowa-
no wiele ulic, m.in.: Kopernika, Parko-
wą, Zagłoby, Towarową, Księcia Janu-
sza Mazowieckiego, Waryńskiego oraz 
chodniki w ulicach: Świętochowskie-
go, Sienkiewicza, Gostkowskiej, Zie-
lona Ścieżka, Małgorzackiej.

W 2005 roku na ul. Kasprzaka, 
Płockiej i Pułtuskiej w miejscu starych, 
zniszczonych stanęły 3 nowe witacze, 
które stanowią wizytówkę miasta.

Strategiczne dokumenty 
i działania

W 2005 roku zostały opracowa-
ne, a następnie przyjęte przez Radę 
Miasta następujące dokumenty stra-

tegiczne:
1. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 

2005 – 2010,
2. Lokalny Program Rewitalizacji,
3. Strategia Informatyzacji,
4. Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych.
Dokumenty te są następstwem 

i rozwinięciem „Strategii Społecz-
no-Gospodarczej Rozwoju Ciechano-
wa na lata 2004–2023”, pierwszego do-
kumentu określającego kierunki roz-
woju, przyjętego przez Radę Miasta 
w 2004 roku. 

W ramach porządkowania zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
podjęto następujące działania:
1. został opracowany wieloletni pro-

gram sporządzania miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzen-
nego,

2. przyjęto miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego „Różyckie-
go – Płocka”,

3. przystąpiliśmy do sporządzania  
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Dzielnica prze-
mysłowa II”.

Przystąpiliśmy do dwóch projek-
tów regionalnych przewidzianych do 
ubiegania się o środki z funduszu 
spójności: 
1. Celowy Komunalny Związek Gmin 

Regionu Ciechanowskiego działają-
cy na rzecz budowy Zintegrowane-
go Systemu Gospodarki Odpadami,

2. budowa sieci szlaków rowerowych 
w ramach Zielonego Szlaku Mazow-
sza.

W końcu lipca 2005 r podpisaliśmy 
umowę z Wojewodą Mazowieckim na 
realizację projektu w ramach ZPORR  
„Budowa i modernizacja systemu ka-
nalizacji Osiedla Zachód w Ciecha-
nowie”. Po dokonanym postępowaniu 
przetargowym wysokość dofinanso-
wania będzie wynosiła ponad 4,6 mln 
zł, refinansowana po wykonaniu kolej-
nych etapów zadania.

W końcu roku zostały złożone 
dwa wnioski o dofinansowanie z fun-
duszy europejskich:
1. Termomodernizacja bazy oświato-

wej w Ciechanowie, w ramach Me-
chanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego i Norwe-
skiego Mechanizmu Finansowego, 
przewidziane do realizacji w latach 
2006–2007 na kwotę 1,7 mln zł.

2. Budowa i wdrożenie publicznego, 
interaktywnego systemu usług ad-
ministracji samorządowej e-Urząd 
– przewidziany do realizacji w latach 
2006–2007 na kwotę 2 mln zł.

Przejrzysta i efektywna 
administracja

W sposób racjonalny i efektyw-
ny zostały wykorzystane środki prze-
znaczone na finansowanie admini-
stracji publicznej. W 2005 roku wy-
datki w tym dziale wyniosły ponad 
6 mln zł, tj. 7,98 %  wydatków bu-
dżetowych ogółem, dla porównania 
w 2002 r. - 9,60 %. Audit sprawdza-
jący potwierdził jakość usług Urzę-
du, udokumentowaną zdobytym 
w 2004 r. Certyfikatem Jakości 
ISO 9001 : 2001. Uczestniczyliśmy 
w akcji społecznej dla samorządów 
„Przejrzysta Polska”, uzyskując 
w lutym 2006 r. stosowny certyfikat. 
W 2005 r. dużej dynamiki nabra-
ła współpraca z organizacjami spo-
łecznymi, wzrosła ilość akcji społecz-
nych. O pracy samorządu na bieżą-
co informujemy za pomocą strony in-
ternetowej i gazety samorządowej.

Urząd opracował roczny progra-

mu współpracy z organizacjami po-
zarządowymi i podjął z nimi wspól-
ne akcje społeczne, takie jak „Zdą-
żyć przed rakiem”, bezpłatne badania 
słuchu czy cukru we krwi, piknik in-
tegracyjny dla osób niepełnospraw-
nych. Kontynuowano Kampanię Par-
kingową, ogromnym sukcesem zakoń-
czyła się zorganizowana już po raz 2, 
zainicjowana przez Urząd Świąteczna 
Zbiórka Żywności. Trwała nawiązana 
w 2004r. współpraca z Bankiem Żyw-
ności i Bankiem Drugiej Ręki. 

Istotną rolę w kształtowaniu wize-
runku gminy odgrywa internet. Stro-
na internetowa to prawdziwa wizy-
tówka miasta. Zbudowana od podstaw 
w 2004 roku strona Urzędu Mia-
sta Ciechanów jest wciąż wzbogaca-
na o nowe pozycje. Po szczegółowym 
poradniku interesanta stronę Urzędu 
w 2005 roku uzupełnił elektronicz-
ny plan miasta wraz z trasami przejaz-
dów autobusów miejskich, powstała 
też angielska i niemiecka wersja języ-
kowa strony oraz wirtualna panorama 
Ciechanowa, umożliwiająca spacer po 
mieście bez ruszania się z domu. Strona 
Urzędu Miasta jest codziennie uaktual-
niana. Jest ona podstawowym źródłem 
informowania mieszkańców o pracy 
samorządu obok bezpłatnej Gazety Sa-
morządu Miasta Ciechanów, która rów-
nież stale poszerza swoją formułę. 

W 2005 roku Urząd Miasta wy-
produkował film poświęcony Zamko-
wi Książąt Mazowieckich, wydał fol-
der turystyczny „Ciechanów” i po raz 
pierwszy, w ramach akcji społecz-
nej „Przejrzysta Polska” w nakładzie 
10 tys. egzemplarzy broszurę informu-
jącą o budżecie miasta.

Zyskała kultura, 
szpital wojewódzki i PWSZ

Rok 2005 był bogaty w przedsię-
wzięcia z dziedziny kultury, wydano 
na nie znacznie ponad 1,2 mln zł, co 
stanowi 145 % poziomu wydatków 
z 2004r. i 170 % poziomu wydatków 
z roku 2002. Poważne darowizny 
otrzymały: Specjalistyczny Szpital 
Wojewódzki w Ciechanowie, PWSZ, 
Centrum Kultury i Sztuki, Policja 
i Straż Pożarna.

Przekazaliśmy 150 tys. zł w ramach 
pomocy finansowej dla powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki. Zorganizo-
waliśmy szereg imprez plenerowych, 
np. Piknik Europejski, Powrót Szwo-
leżerów Gwardii, Pożegnanie lata, oraz  
koncertów muzyki poważnej (W kra-
inie uśmiechu, koncert Europejskiej 
Orkiestry Symfonicznej, Stabat Mater, 
Tryptyk Rzymski, Siedem Ostatnich 
Słów Chrystusa na Krzyżu, koncert 
Konstantego Andrzeja Kulki i inne). 

Współfinansowaliśmy spotkania 
folklorystyczne Kupalnocka, Ciecha-
nowskie Spotkania Muzealne, festiwal 
teatralny Dionizje i cały szereg innych 
imprez z dziedziny kultury.

W minionym roku przekazaliśmy 
poważne darowizny. Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa otrzymała nie-
ruchomość przy ul. Wojska Polskiego, 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Ciechanowie dotację w wysoko-
ści prawie 436 tys. zł na zakup sprzę-
tu i aparatury medycznej. 3 samocho-
dy (2 nowe Lanosy i 1 używana Nubi-
ra) trafiły do Komendy Powiatowej Po-
licji w Ciechanowie, 1 samochód La-
nos i 15 tys. zł do Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ciechanowie.

Dokończenie na str. 4

Waldemar Wardziński 

Na co wydaliśmy pieniądze w 2005 r.
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Działalność Uniwersytetu zainicjo-
wał pasjonujący wykład dr Grzegorza 
Russaka na temat dziedzictwa kulturo-
wego i dziedzictwa kuchni polskiej. 

Pierwsza nieformalna uczelnia dla 
starszych, ale wciąż ciekawych ży-
cia osób powstała w 1973 r. we Fran-
cji. To dobry sposób na ciekawe spę-
dzenie wolnego czasu, poznanie no-
wych przyjaciół i rozwijanie zaintere-
sowań. – Będziemy mieli dla słucha-
czy propozycje nie tylko intelektualne, 
ale też wspólnego spędzania wolnego 
czasu – zapowiada dyrektor TWP Ma-
ria Rutkowska. Działalność Uniwersy-
tetu zainicjował pasjonujący wykład 
dr Grzegorza Russaka na temat dzie-
dzictwa kulturowego i dziedzic-
twa kuchni polskiej. Salę WSH przy 
ul. 17. Stycznia (nieocenioną pomoc 
okazał tu prezes TWP Wincenty Różal-
ski) wypełnili aktywni, energiczni lu-
dzie, nie tylko starsi. Wszyscy, łącznie 
z obecnym na inauguracji prezyden-
tem Waldemarem Wardzińskim żywo 
i z humorem reagowali na anegdoty, 
z których słyną wykłady znanego na-
ukowca i gawędziarza.

To było niezwykłe spotkanie z na-
szym dziedzictwem kulinarnym, czę-
ścią naszej narodowej tożsamości. 
Dr Russak uświadomił słuchaczom ja-
kim bogactwem dysponuje Polska: 
mało skażona chemią (w porównaniu 

z Europą) ziemia, zdrowo hodowane  
zwierzęta i rośliny. Jeżeli dodamy do 
tego tysiącletnie kulinarne dziedzictwo 
narodowe i sprzedamy to obcokrajow-
com, którzy do nas przyjadą, to jeste-
śmy bezkonkurencyjni.

– Nie mamy 
pojęcia ile jeste-
śmy warci, jak 
innym w Euro-
pie zagraża na-
sze rolnictwo, 
głównie ekolo-
giczne. W Unii 
Europejskiej jest 
martwa ziemia. 
Nie ma owa-
dów, to nie ma 
żab, nie ma żab, 
więc nie ma bo-
cianów. W Belgii 
żyły 4. Kiedy je-
den zdechł, ogło-
szono żałobę na-
rodową. Tam 
władzę sprawu-
ją koncerny che-
miczne. Stąd po-

tężna gra interesów i gra newsami: 
a to choroba szalonych krów, a to cho-
lesterol w niezdrowym maśle, a to pta-
sia grypa. My się boimy normalnego 
jedzenia, a do ich kieszeni płyną zyski – 

przekonywał Grzegorz Russak. Wykła-
dowca, który jest doktorem weterynarii 
uświadomił słuchaczom, że do chleba 
dodaje się 153 substancje chemiczne, 
a do paszy zwierząt całą tablicę Mende-
lejewa i tyle antybiotyków, że zjadamy 
ich 3-4 kg rocznie. – Nie mamy świado-
mości tego, co jemy, a przecież prędzej 
się mumia egipska rozłoży niż my – na-
pakowani konserwantami – żartował 
G. Russak. – F-16 nie zrobimy, mer-
cedesa też nie, ale świetne jedzenie 
tak. Mamy dobrą ziemię, świetny suro-
wiec, 1000-letnie staropolskie przepisy 
i naszą niepowtarzalną gościnność. Po-
stawmy na ekologiczne rolnictwo, sek-
tor naturalnej żywności i kuchnię. To 
nasza szansa na rozwój w Unii Euro-
pejskiej – po takim wywodzie wykła-
dowcy długo nie milkły oklaski. 

Tylko co będę teraz jadła, bogat-
sza o wiedzę zaczerpniętą z 1,5-go-
dzinnego wykładu? Wieczorem z prze-
rażeniem spojrzałam na zawartość lo-
dówki…

Ewa Blankiewicz

Zainteresowanych kolejny-
mi ciekawymi wykładami prosimy 
o telefon do TWP (023 672 52 90) 
lub Wydziału Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta (023 
673 58 02).
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5 kwietnia w siedzibie Instytutu 
Ochrony Zdrowia Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Ciechano-
wie, odbyła się poprowadzona przez 
rektora PWSZ prof. Andrzeja Kolasę 
konferencja, której celem była popula-
ryzacja projektu „Regionalna Strategia 
Innowacji dla Mazowsza – RIS MA-
ZOVIA” (Regional Innovation Stra-
tegy for Mazovia Region) oraz jego 
wdrożenie na terenie miasta i powia-
tów ościennych. Organizatorami spo-
tkania była PWSZ i Mazowiecka Izba 
Gospodarcza. 

W konferencji wzięły udział władze 
i kadra naukowo-dydaktyczna uczel-
ni oraz przedsiębiorcy i przedstawicie-

le samorządów terytorialnych i admini-
stracji. Gościem był też prezydent Cie-
chanowa Waldemar Wardziński. 

Regionalna Strategia Innowacji dla 
Mazowsza – RIS MAZOVIA jest reali-
zowana w ramach 6. Programu Ramo-
wego Unii Europejskiej i wpisuje się 
w politykę spójności krajów Wspól-
noty. Koordynatorem tego projektu 
na terenie naszego miasta i okolic jest 
PWSZ w Ciechanowie.

Celem RIS jest wspieranie regio-
nów w rozwijaniu strategii innowacyj-
nych, zadaniem – podniesienie konku-
rencyjności regionu Mazowsza i Polski 
jako państwa członkowskiego UE. 

Rafał Kłys

RSI dla Mazowsza w PWSZ 

W dniach od 7 do 14 kwietnia na 
zaproszenie dyrektora Wiesława Bur-
by po raz kolejny w Szkole Podstawo-
wej Nr 5 gościł zespół baletowy z Meu-
don „La Tarentelle”. Dla francuskich 

przyjaciół przygotowano bogaty pro-
gram pobytu. Goście byli m.in. na dwu-
dniowej wycieczce w Malborku, Gdań-
sku, Gdyni i Sopocie, zwiedzili gospo-
darstwo agroturystyczne w Niestumiu, 
spotykali się na warsztatach tanecznych 
z zespołami Mały Ciechanów i Funny.  
Swoje umiejętności taneczne zaprezen-
towali w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 
w Ciechanowie, w Zespole Szkół Rol-
niczych w Gołotczyźnie oraz na uro-
czystej gali w SP Nr 5, gdzie wystąpi-
li też tancerze należący do grupy tańca 
ludowego Mały Ciechanów prowadzo-
nego przez Ritę Tarczyńską oraz grupa 
tańca nowoczesnego Funny z CKiSz 
pod kierunkiem Jolanty Szlagowskiej. 
Popisy małych tancerzy wzbogacił wy-
stęp pary tańca towarzyskiego pracują-

cej pod okiem Marcina Politowskiego 
oraz chóru Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej. 

Dużym przeżyciem dla „La Taren-
telle” i ich opiekunów było spotkanie 

z prezydentem Waldemarem Wardziń-
skim i jego zastępcą Eugeniuszem Sa-
dowskim. Wizyta w Urzędzie Miasta 
upłynęła w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Wielu duchowych wrażeń dostar-
czył koncert chopinowski, zorganizo-
wany w Opinogórze. 

Przyjaźń między tancerzami z Meu-
don a uczniami SP Nr 5 kwitnie dzięki 
osobistemu zaangażowaniu Julity Do-
murad-Bouloc i jej rodziny oraz polo-
nii francuskiej z Meudon. Swój udział 
w pogłębianiu tej znajomości mają 
władze miasta, które udzielają wsparcia 
materialnego w zorganizowaniu pobytu 
„La Tarentelle” w Ciechanowie.

Beata Lasecka   
nauczycielka SP Nr 5

Chcą tu wracać
Dokończenie ze str. 3

Oszczędne gospodarowanie
Wszystkie te zadania i wiele in-

nych wykonaliśmy przy zachowa-
niu pełnej dyscypliny wydatków bu-
dżetowych. Pomimo bardzo duże-
go wzrostu nakładów na inwestycje,  
zrealizowania wszystkich zadań, ja-
kie należą do miejskiego samorządu 
i przeznaczeniu znacznych środków 
na pomoc dla PWSZ, szpitala i służb 
dbających o bezpieczeństwo miesz-
kańców zadłużenie gminy miejskiej 
Ciechanów pozostaje na bezpiecz-
nym poziomie, a wskaźnik zadłuże-
nia w ciągu ostatnich 3 lat zmniejszył 
się o ponad 4 %. 

Dzięki racjonalnemu i oszczędne-
mu gospodarowaniu pieniądzem pu-
blicznym udało się zmniejszyć plano-
wany deficyt budżetowy, a co za tym 
idzie – zmniejszyć wysokość zaciąga-
nych kredytów. Deficyt budżetu wy-
niósł 1,9 mln zł na zakładany 5,4 mln 
zł, a planowane spłaty zadłużenia zo-
stały wykonane w pełnej wysokości, 
tj. w kwocie 3 mln zł. 

Stan zadłużenia na dzień 31 grud-

nia 2005 r. wyniósł ogółem (wraz z po-
ręczeniami kredytów na budowę miesz-
kań TBS) niecałe 20,7 mln zł. Współ-
czynnik zadłużenia z tyt. pożyczek 
i kredytów w stosunku do zrealizowa-
nych dochodów wynosi więc 27,93%, 
przy dopuszczalnym wskaźniku 60%. 
Dla porównania – stan zadłużenia 
na 31 grudnia 2002 r. wynosił ponad 
19,1 mln zł, co daje wskaźnik zadłuże-
nia na poziomie 32,11%. 

Wiedza, skąd bierzemy środki fi-
nansowe, na co i w jakiej wysokości 
je wydajemy powinna być dostępna 
dla wszystkich. Te informacje przeka-
zujemy za pośrednictwem Gazety Sa-
morządu Miasta Ciechanów, strony in-
ternetowej Urzędu Miasta, specjalnie 
wydawanych broszur informacyjnych, 
w trakcie bezpośrednich spotkań 
z mieszkańcami. Dużą rolę w zakre-
sie rzetelnego przekazu tych informacji 
spełniają ciechanowskie media, na któ-
rych współpracę bardzo liczę.

Skrót sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2005 r.

Waldemar Wardziński 

Na co wydaliśmy pieniądze w 2005 r.

Połączone siły zespołów La Tarantelle i Mały Ciechanów

Uniwersytet III Wieku zainaugurował wykład dr Grzegorza Russaka

Kuchnia – nasze bogactwo narodowe
19 kwietnia Ciechanów dołączył do 70. polskich miast, w których 

istnieją Uniwersytety III Wieku. Z inicjatywą jego utworzenia wystą-
pił Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. W tym 
roku na poprowadzenie Uniwersytetu miejski samorząd rozpisał kon-
kurs. 10 200 zł trafiło do Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które pod-
jęło się tego zadania. 

Pasjonującego wykładu dr G. Russaka wysłuchali przyszli studenci 
Uniwersytetu III Wieku
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INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA 
ZE ŚRODKÓW UNII

– EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
REGIONALNEGO

W RAMACH ZINTEGROWANEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Ruszyły prace na Zachodzie

5 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej

Remonty ulic
Trwają wiosenne prace remonto-

we miejskich ulic. Pozimowe ubyt-
ki w jezdniach uzupełniane były masą 
z recyklera w wielu miejskich ulicach: 
Fabrycznej, Głowackiego, Augustiań-
skiej, Kicińskiego, Broniewskiego, 
Asnyka, Wyspiańskiego, Sygietyńskie-

go, Reuta, Szwanke, Kolbego i Gost-
kowskiej. Na ul. Powstańców Wielko-
polskich przeprowadzono remont na-
wierzchni. Z uwagi na ogromne pozi-
mowe zniszczenia, łatanie dziur okaza-
ło się niewystarczające. Firma „DEL-
TA-PRID” wykonała nową nakładkę 
asfaltową. Przy pomocy równiarki li-
kwidowane były dziury na Stwosza, 
Chełmońskiego, Matejki, Hubala i Pa-
triotów. Na miejskie ulice ruszyli także 
pracownicy firmy Planeta. Uzupełniają 
oni zniszczone i brakujące znaki dro-
gowe. Niebawem rozpocznie się ma-
lowanie oznakowań poziomych ulic. 
Kierowców prosimy o wyrozumiałość 
i szczególną ostrożność.

Nowe ławeczki
Wydział Inżynierii Miejskiej zaku-

pił 24 nowe ławki. Będą one ustawio-
ne w parkach M. Konopnickiej i  J. Dą-
browskiego. Kilka ławek zastąpi te sta-
re i zniszczone przez wandali. Pozosta-
łe będą montowane według potrzeb. 
Ławki kosztowały prawie 800 zł. Miej-
my nadzieję, że będą służyć długo.

Wiosenne sprzątanie i upiększanie
Kiedy tylko zrobiło się cieplej za-

miast pierwszych kwiatów topniejące 
śniegi odkryły góry śmieci. Na chod-
nikach, trawnikach, przejściach i scho-
dach zalegały tony piasku, niedopałki, 
psie odchody, papierki, butelki i pusz-
ki. Na szczęście ten pozimowy krajo-
braz szybko znika. W kwietniu miej-
skie ekipy porządkowe wyruszyły 
w miasto. Zamiatały nieczystości z ulic 
w dzielnicy Bloki, na Aleksandrówce, 
osiedlu Wiosenne. Tuż przed świętami 
Wielkiej Nocy sprzątane było centrum 
miasta, okolice kościołów i cmenta-

rza parafialnego, a także parkingi mię-
dzy Smorawińskiego i Armii Krajowej 
oraz przy Blaszaku. Pracownicy zieleni 
miejskiej rozpoczęli ukwiecanie raba-
tek i gazonów. 1500 bratków posadzo-
no na Pl. Jana Pawła II, Pl. Kościuszki, 
przy Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 
w parku przy pomniku M. Konopnic-
kiej i na cmentarzu komunalnym. Na 
pasażu między blokami naprzeciwko 
Pl. Piłsudskiego zasadzono 100 sadzo-
nek krzewu tawuły.

A.G.

Obowiązki właścicieli zwierząt 
domowych można podzielić na kil-
ka grup. Po pierwsze: zwierzaki mu-
szą mieć zagwarantowane dobre wa-
runki życia. Właściciel zapewnia im 
pomieszczenie chroniące przed zim-
nem, upałami, deszczem i śniegiem 
oraz odpowiednią karmę i stały dostęp 
do wody. 

Po drugie: zwierzęta domowe nie 
mogą powodować zagrożenia zdro-
wia i życia mieszkańców ani zakłócać 
ich spokoju. Zabronione jest puszcza-

nie psa samopas, pozostawianie go bez 
dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest nale-
życie uwiązane lub nie znajduje się w 
pomieszczeniu zamkniętym czy na te-
renie ogrodzonym. Niedopuszczalne 
jest szczucie, drażnienie albo płoszenie 
psa do tego stopnia, że staje się on nie-
bezpieczny. Pomieszczenia zamknię-
te lub tereny ogrodzone, gdzie znajdu-
ją się psy lub inne niebezpieczne zwie-
rzęta domowe, powinny być odpowied-
nio oznakowane. Psa na spacer należy 
wyprowadzać na smyczy. Zwolnie-
nie psa ze smyczy dozwolone jest tyl-
ko wtedy, gdy zwierzę jest w kagańcu. 
Można to robić jedynie w miejscach 
mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 
w przypadku, gdy właściciel czy opie-
kun psa sprawuje bezpośrednią kon-
trolę nad jego zachowaniem. Psy rasy 
uznawanej za agresywną należy wy-
prowadzać tylko na smyczy i w ka-
gańcu.

Po trzecie: właściciele lub opieku-
nowie psów oraz innych zwierząt do-
mowych są zobowiązani do sprzątania 
po swoich czworonogach. Niedopusz-

czalne jest zanieczyszczanie przez nie 
chodników, trawników, klatek schodo-
wych, piaskownic i innych miejsc pu-
blicznych. Egzekwowaniem przepisów 
związanych z opieką nad zwierzakami 
z ramienia Urzędu Miasta zajmuje się 
Straż Miejska. Podczas akcji prowa-
dzonej niedawno wspólnie z Komen-
dą Powiatową Policji 13 osób uka-
rano mandatem w wysokości 200 zł. 
Za zanieczyszczenia i szkody wywo-
łane przez zwierzęta grozi od 50 do 
500 zł kary.

Regulamin także utrzymania po-
rządku reguluje wiele innych zagad-
nień, dotyczących np. rejestracji psów, 
podatków, obowiązkowych szcze-
pień, przewożenia pupilów autobusa-
mi komunikacji publicznej oraz po-
stępowania ze zwierzętami przywożo-
nymi do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt. Zachęcamy do lektury. Peł-
ny tekst tego dokumentu dostępny jest 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ciechanow.pl i w Wydziale 
Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta.                                    A.G.

Z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Ciechanowa

Każdy sprząta po swoim pupilu
Po raz kolejny wracamy do tematu utrzymania czystości. W poprzednich numerach Gazety Samorzą-

du Miasta pisaliśmy o obowiązkach gminy i właścicieli nieruchomości, wynikających z ustawy i regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w mieście. Teraz przybliżymy Czytelnikom powinności właścicieli i opie-
kunów zwierząt domowych. Są one ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi i innych zwierząt, este-
tyki miasta, a także ze względów sanitarnych.

Z początkiem kwietnia prace bu-
dowlane na osiedlu Zachód ruszyły 
pełna para. Są one kontynuacją dużej, 
wieloletniej miejskiej inwestycji – roz-
budowy i modernizacji systemu kana-
lizacji osiedla Zachód w Ciechanowie. 
To zadanie współfinansowane ze środ-
ków Unii — Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Zin-
tegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. Ten ogrom-

ny projekt polega na kompleksowej 
budowie 24. ulic: od kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej po nawierzchnie 
dróg, zjazdy do posesji i chodniki. Na 
ubiegłoroczne zadania przeznaczono 

800 tys. zł z ponad 8,5 mln zł kosz-
tów robót budowlanych. W ramach in-
westycji „Zachód” miasto z własnych 
środków (51 tys. zł) wybuduje oświe-
tlenie w ulicach Jelińskiej, Jureckiego 
i Modrzejewskiej.

Wykonana została kolejna część 
prac budowlanych. Ułożono już kana-
lizację deszczową w ulicach Zelwero-
wicza, Wolskiego, Bogusławskiego (na 
odcinku od Różyckiego do Kolbego), 

Modrzejewskiej i Jureckiego. Prowa-
dzone są dalsze roboty ziemne i mon-
tażowe kanalizacji deszczowej. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest na 
koniec października.                    A.G.

Na Starowiejskiej i Witosa
Po zimowej przerwie na ul. Staro-

wiejskiej kontynuowana jest rozpoczę-
ta w ubiegłym roku budowa kanalizacji 
deszczowej. Roboty te to część dużej, 
dwuletniej miejskiej inwestycji. Droga 
jest zamknięta dla ruchu. Kierowcy wy-
bierający się w te okolice proszeni są 
o korzystanie ze wskazanych objaz-
dów. O nowej organizacji ruchu in-

formują odpowiednio rozmieszczone 
oznakowania. Kompleksowe prace bu-
dowlane tej ulicy, łącznie z nawierzch-
nią i chodnikiem mają być sfinalizowa-
ne do końca czerwca. Na Witosa tak-
że kontynuowane są prace rozpoczę-
te w ubiegłym roku. Wykonywane są 
wykopy pod kanalizację deszczową 
przy skrzyżowaniu z ulicą Rzeczkow-
ską. Później zostanie tam położona na-
wierzchnia ulicy i chodnik.

Inwestycje drogowe 
i oświetleniowe

Rozpoczęły się roboty przy budo-
wie nawierzchni i chodników ulic Aka-
cjowej i Brzozowej oraz Krasickiego, 
gdzie kanalizacja deszczowa została 
wykonana w ubiegłym roku. Ruszają 
też prace przy kompleksowej budowie 
ulicy Pułaskiego (kanalizacja deszczo-
wa, nawierzchnia i chodniki).

W ulicach: Dziubińskiej, Bąkow-
skiej, Rajkowskiego i Bohaterów We-
sterplatte rozpoczyna się budowa 
oświetlenia, zgodnie z opracowaną 
w ubiegłym roku dokumentacją tech-
niczną. Wszystkie te zadania inwesty-
cyjne planuje się ukończyć w I poło-
wie roku.

red.

Prace na ulicy Zelwerowicza

Nie każdy piesek ma tak dobrze jak ten

Budowa nakładki na Powst. Wielkopolskich
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W dyskusji nad wykonaniem bu-
dżetu jedynym oponentem urzędujące-
go prezydenta był były prezydent, rad-
ny Marcin Stryczyński. Jego klubowa 
koleżanka Urszula Gajczyk skrytyko-
wała tylko, że przy podejmowaniu de-
cyzji o inwestycjach drogowych nie są 
brane pod uwagę propozycje Zarządów 
Osiedli, a jako przykład podała Osiedle 
Nr 10. Inni dyskutanci wskazywali ra-
czej pozytywy w ubiegłorocznych dzia-
łaniach władz miasta.

Były prezydent 
krytykuje

Wzrost wydatków bieżących 
i kosztów długoletnich inwestycji, fi-
nansowanie remontów zasobów ko-
munalnych, zakup przez ZKM au-
tokaru, inwestycje w końcówce roku 
– tak brzmiały głów-
ne zarzuty oponenta 
z SLD.

M. Stryczyński, jako 
przewodniczący klubu 
SLD zapowiedział gło-
sowanie przeciwko ab-
solutorium. Krytyku-
jąc działania prezyden-
ta i jego służb skupił 
się na wzroście wydat-
ków bieżących, ponie-
waż, jak sam zauwa-
żył, o ograniczeniu wy-
datków w inwestycjach 
o 4,1 mln zł zdecydo-
wało późne podpisanie 
umowy z Wojewodą. 
Radny odniósł się też 
do działań spółek ko-
munalnych. Uznał, że 
to budżet miasta sfinan-
sował remonty zaso-
bów komunalnych i nie 
uznał za słuszny zakup 
przez ZKM autokaru. 
Pytał też, jak się mają 
koszty hali sportowej i budynku przy 
ul. Wodnej do pierwotnie zawartych 
umów z wykonawcami. – W przypad-
ku budynku przy ul. Wodnej prezydent 
nas informował, że się zmienia funk-
cja niektórych pomieszczeń, ale wzrost 
wartości inwestycji jest 3,4 mln zł do 
5,4 mln zł. Umowa na  halę  sporto-
wą opiewała na 9,6 mln zł. Mówię tylko 
o robotach budowlano – montażo-
wych, a zakończyły się one wydatka-
mi 11,8 mln zł. – twierdził M. Stry-
czyński. – Uważam, że dla  dużych 
inwestycji, zwłaszcza realizowanych 
w długim okresie czasu informacja 
o tym, jaka była wartość inwestycji 
i co tu się zmienia powinna pozosta-
wać pod kontrolą Rady – mówił rad-
ny. Zarzucił prezydentowi, że inwesty-
cje drogowe (ul. Starowiejska, Witosa, 
Rzeczkowska) rozpoczęte w ubiegłym 
roku były na siłę robione w końcówce 
roku. Zaatakował też wydatki na ad-
ministrację. – Te wydatki  to w 2002 r. 
2,5 mln zł na fundusz płac, a w roku 
2005 – 3,1 mln zł. 

Radny POPiS replikuje
Nie rozrzutność, a oszczędności, 

poważny spadek wydatków rzeczo-
wych w administracji, wzrost zatrud-
nienia w Urzędzie idący za wzrostem 
zadań, samodzielność decyzji spółek 
komunalnych – tak odpierał zarzuty 
przewodniczący klubu POPiS.

W przeciwieństwie do SLD rad-
ni Klubu POPiS konstrukcję budżetu 
i jego realizację ocenili bardzo wyso-
ko. - Rozumiem, zaczęła się kampania 
i trudno się dziwić, że opozycja kryty-
kuje władzę. Ale krytyka jak kij ma dwa 
końce – ironizował Dariusz Szczygiel-
ski. – Co do hali. Inwestycja według 

moich wyliczeń zamknęła się oszczęd-
nością, bo koszty po modernizacjach 
zamknęły się kwotą około 12,3 mln zł 
przy założeniu 13,5 mln zł.– dowodził 
radny. – Jeżeli chodzi o budynek przy 
Wodnej, to w międzyczasie zmieniło się 
prawo budowlane, wymagania z zakre-
su ppoż., z zakresu standardów obsługi 
- trudno byłoby budować według pier-
wotnego projektu. Jak widać, wydłuże-
nie inwestycji w czasie nie zawsze zale-
ży od złej woli inwestora. Radny przy-
pomniał też, że ZKM jest spółką z o.o. 
i działa w oparciu o kodeks handlo-
wy. – Wozokilometry to nasza dopła-
ta do przejazdów mieszkańców mia-
sta, natomiast decyzje inwestycyjne np. 
o zakupie autokaru, podejmuje Zarząd, 
my radni jedynie później rozliczamy 
go za wynik finansowy – przypomniał 

D. Szczygielski. Radny tłumaczył, że 
środki z miejskiej kasy były przekaza-
ne TBS na pokrycie zobowiązań miesz-
kańców wobec dostawców mediów. Za-
dłużenie powstaje nie na skutek działal-
ności TBS, lecz dlatego, że mieszkańcy 
nie płacą czynszu, a więc również opłat 
na remonty. Trudno remontować z pie-
niędzy, których nie ma. 

– Mamy poważny spadek wydatków 
na tzw. rzeczówce. Wiemy, dlaczego 
w końcu poprzedniej kadencji był taki 
wzrost kosztów zakupu papieru, tone-
rów do drukarek komputerowych, do 
ksera – tu pozostawiam państwu swo-
bodę interpretacji – ta aluzja D. Szczy-
gielskiego do roku wyborów samorzą-
dowych w 2002 r. była aż nadto czytel-
na. – Budżet jest dużo większy, miastu 
w stosunku do 2002 r. przybyło zadań. 
Nie da się ich wykonać bez wzrostu za-
trudnienia, a co za tym idzie – wydat-
ków na fundusz osobowy. 

Koalicjanci doceniają
Dobra ocena inwestycji, duże 

i wciąż rosnące wydatki na kultu-
rę, korzystna dynamika dochodów 
własnych, systematyczny wzrost na-
kładów inwestycyjnych – to budżet 
2005 r. widziany oczami jego zwo-
lenników.

Stefan Żagiel, jak sam stwierdził 
nie oceniał wykonania budżetu z le-
wej czy prawej strony, tylko jako miej-
ski radny, który jednocześnie ocenia 
sam siebie. – Rada ma przecież funkcje 
kontrolne całego aparatu wykonawcze-
go. Od kilku lat obserwuję gospodar-
kę samorządu i porównując ją z inny-
mi gminami, stwierdzam, że w Ciecha-
nowie mamy niezłych gospodarzy mia-
sta. Radny zauważył, że zwiększenie 

dochodów budżetu jest zasługą apara-
tu prezydenta (ściągalność podatku), 
dobrej gospodarki finansami oraz mą-
drych decyzji Rady, dotyczących spraw 
podatkowych. 

S. Żagiel dobrze ocenił też wyko-
nanie inwestycji. – Osiedle Zachód nie 
wyszło tak, jak żeśmy sobie na począt-
ku planowali, ale znamy przyczyny tej 
sytuacji i trudno, żebyśmy ich szukali 
w sobie, czy w prezydencie Wardziń-
skim. Dodał, że minusem miejskiego 
gospodarowania są relacje z TBS. – 
Miało je poprawić rozdzielenie funkcji 
administratora mieszkań komunalnych 
i mieszkań własnych TBS-u, ale myślę, 
że ono nic nie przyniesie. Mam też inną 
ocenę niż moi przedmówcy spraw zwią-
zanych z funkcjonowaniem ZKM. Ten 
autokar jest potrzebny. Radny podkre-

ślł, jak dobrą decy-
zją było przekaza-
nie budynku PWSZ 
i wsparcie finanso-
we dla powiatowe-
go Centrum Kultu-
ry i Sztuki. 

Stanisław Kę-
sik z CBUW doce-
nił, że nakłady na 
przedsięwzięcia kul-
turalne są systema-
tycznie zwiększane. 
– Wzrost środków 
w porównaniu do 
2002 r. jest znacz-
ny i to przekłada  się 
na dużą ilość imprez 
i ich lepszą orga-
nizację – stwier-
dził radny. Sławo-
mir Walczak w imie-
niu Klubu radnych 
Wspólnoty Samo-
rządowej Porozu-
mienie też poparł 
wykonanie budże-
tu za 2005 r. – War-

to podkreślić, że bardzo korzystna była 
dynamika dochodów własnych, a udział 
wydatków inwestycyjnych osiągnął 
wskaźnik prawie 17%, a więc zdecydo-
wanie więcej niż w roku 2004 (11,4%). 
Należy podkreślić, że wydatki inwesty-
cyjne od 2002 r. systematycznie wzra-
stają. Zaoszczędziliśmy na administra-
cji publicznej oraz obsłudze długu pu-
blicznego. 

Niezależni chwalą
Osiągnięcia w budownictwie so-

cjalnym, duże nakłady – w tym in-
westycyjne - na oświatę, budowa ulic, 
które czekały w kolejce od dziesięcio-
leci, planowe porządkowanie miasta 
– radni niezrzeszeni chwalili posunię-
cia władz miasta.

– Bardzo dobrze zaczęliśmy z bu-
downictwem socjalnym. Start był na-
prawdę olśniewający – chwalił Zdzi-
sław Dąbrowski. – Szkoda tylko, że 
w tym roku dostaliśmy lekkiej zadyszki, 
ale myślę, że dużo więcej osiągniemy 
niż zostało przyjęte na 2006 rok. 

Adam Stępkowski cieszy się, że je-
steśmy jednym z nielicznych samorzą-
dów, który tak dużo dokłada do oświa-
ty. – Są duże inwestycje w oświatową 
bazę. Szkoły zmieniają wygląd, powsta-
ją klasopracownie medialne, językowe, 
informatyczne, jest modernizacja sal 
gimnastycznych, budowa boisk sporto-
wo – rekreacyjnych, skate – parku. 

Zenon Stańczak zauważył, że 
mieszkamy w Ciechanowie, a nie 
w  San Francisco i cudów tutaj raczej 
nie będzie. – Nasze pieniądze zostały 
rozdysponowane najlepiej, jak mogły. 
Radny podkreślał zwłaszcza, że z miej-
sca ruszyły sprawy odkładane latami. 

6 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Dodatkowa oferta PUK-u
Ostatnie dni wielu mieszkańcom 

Ciechanowa upływają pod znakiem 
wiosennych porządków. Informujemy, 
że PUK ma możliwość podstawienia 
dodatkowych pojemników na nieczy-
stości. Można też w PUK-u wykupić 
wywóz dodatkowych worków z odpa-
dami. Podstawienie i opróżnienie kon-
tenera o pojemności 2m3 kosztuje 65 zł, 
pojemnika 1100-litrowego – 45 zł. Od-
biór wypełnionego 110-litrowego wor-
ka to koszt 5 zł.

Nowe nazwy ulic i skweru
Na XXXIX sesji radni nadali na-

zwy 3. ulicom i 1. skwerowi na tere-
nie Ciechanowa. Ulicę biegnącą od 
zachodniej granicy miasta w kierunku 
wschodnim (równolegle do ul. Dyga-
sińskiego) nazwano imieniem Rober-
ta Bartolda, ulicy odchodzącej w trzech 
miejscach od ul. Kąckiej w kierunku 
południowym nadano nazwę Polskiej 
Organizacji Wojskowej, a poszerzenie 
dotychczasowej ulicy z jednoczesnym 
przedłużeniem w kierunku zachodnim 
i wschodnim otrzymało imię Bolesła-
wa Prusa. Skwer znajdujący się przy 
skrzyżowaniu ulic: 3-go Maja i Augu-
stiańskiej nazwano skwerem im. Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej. Zanim 
radni podjęli ostateczną decyzję odrzu-
cono propozycję T. Grembowicza, żeby 
skwer otrzymał nazwę „Bohaterów Taj-
nego Nauczania”. – Nie tylko nauczy-
ciele ryzykując życie uczyli na tajnych 
kompletach – uzasadniał swój wniosek 
radny. Przepadła też propozycja S. Ża-
gla – nazwa „Skwer im. Ciechanow-
skich Nauczycieli”.    

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXIX sesji 

30 marca 2006 roku:
Nr 434/XXXIX/2006 w sprawie rozpa-
trzenia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 
2005 rok i udzielenia absolutorium Pre-
zydentowi Miasta z tego tytułu.
Nr 435/XXXIX/2006 w sprawie wy-
rażenia zgody na wykorzystanie herbu 
Miasta Ciechanów na sztandarze Ma-
zowieckiego Związku Piłki Nożnej. 
Nr 436/XXXVIII/2006 w sprawie za-
miany nieruchomości.
Nr 437/XXXIX/2006 w sprawie zby-
cia nieruchomości w drodze bezprze-
targowej.
Nr 438/XXXIX/2006 w sprawie naby-
cia nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 439/XXXIX/2006 w sprawie nada-
nia nazw ulicom i skwerowi na terenie 
miasta Ciechanów. 
Nr 440/XXXIX/2006 w sprawie wnie-
sienia do PEC w Ciechanowie Spółka 
z o.o. wkładu niepieniężnego (aportu) 
celem podwyższenia kapitału zakłado-
wego Spółki i objęcia udziałów.
Nr 441/XXXIX/2006 w sprawie przy-
stąpienia do projektu w ramach Priory-
tetu II ZPORR – Wzmocnienie zaso-
bów ludzkich w regionach.
Nr 442/XXXIX/2006 w sprawie prze-
jęcia pojazdów na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów. 
Nr 443/XXXIX/2006 w sprawie okre-
ślenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych. 
Nr 444/XXXIX/2006 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2006 rok.
Nr 445/XXXIX/2006 w sprawie roz-
patrzenia skargi Pana Andrzeja Jana 
Kraszewskiego dotyczącej działalności 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Ciechanowie.

XXXIX sesja Rady Miasta

Absolutorium – „przeciw” tylko SLD

Prezydent obszernie wyjaśniał wątpliwości opozycji
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7 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Interpelacje radnych
S. Kurek zasygnalizował zły stan objazdu remontowanej ul. Staro-
wiejskiej.
Z. Stańczak podkreślił, jak ważne jest jak najszybsze uruchomie-
nie ul. Starowiejskiej, ponieważ objazd ul. Działkową utrudniają ko-
leiny.
S. Kęsik przekazał prośbę mieszkańców ul. Malinowej i Kasprzaka 
o zadaszenie pierwszego przystanku komunikacji miejskiej za ocze-
kiwanym rondem u zbiegu ulic: Kasprzaka, Płońskiej, Sońskiej. Rad-
ny zaapelował o zlikwidowanie 2 z 3 miejsc parkingowych dla nie-
pełnosprawnych na ul. Płońskiej ze względu na to, że takie miejsca 
utworzył przy tej ulicy właściciel sklepu ze sprzętem dla niepełno-
sprawnych Akson.
A. Stępkowskiego cieszy przycinanie drzew na ul. Płońskiej, ale 
martwią korki przy wjeździe w tę ulicę od strony Szkoły Podstawo-
wej Nr 4. Radny proponuje przedłużenie dojazdu do ul. Szwanke, 
co ułatwiłoby wyjazd spod szkoły i dojście do niej uczniów z osie-
dla 40-lecia.
T. Grembowicz w imieniu mieszkańców ul. Pijanowskiego i rodzi-
ców dzieci uczęszczających do przedszkola przy tej ulicy poprosił 
o naprawienie tam jezdni i chodnika.
S. Żagiel zapytał, czy miasto oszacowało już koszty naprawy dróg po 
ciężkiej zimie, zważywszy, że będą one dużo wyższe, niż w ubiegłym 
roku. Radny zasygnalizował, że choć osiedle Podzamcze teoretycz-
nie jest wyłączone z ruchu dużych samochodów ciężarowych w go-
dzinach nocnych, to zakaz ten nie jest przestrzegany. S. Żagiel propo-
nuje, żeby Policja i Straż Miejska zwróciły uwagę na ten problem.
A. Bukowska zapytała, czy jest możliwość zbudowania podjazdu dla 
niepełnosprawnych przy Urzędzie Miasta i czy jest on uwzględniony 
w nowym budynku przy ul. Wodnej. Radna powróciła do sprawy bu-
dowy chodnika po prawej stronie ul. Pułtuskiej (droga krajowa) i za-
pytała komendanta Policji, czy można wyeliminować dziką zatoczkę 
dla TIR-ów naprzeciwko Farbexu. W imieniu mieszkańców ul. Bie-
lińskiej podziękowała też prezesowi ZKM za zmiany w rozkładzie 
jazdy, umożliwiające im dojazd do szpitala.
M. Mosakowski zaproponował, aby w fazie projektowania ulic roz-
ważyć zastosowanie technologii betonowej. Zdaniem radnego dro-
gi tak budowane w naszych warunkach klimatycznych wytrzymują 
bez napraw 50 lat.
R. Sobotko zasygnalizował potrzebę udrożnienia ul. Małgorzac-
kiej na odcinku do ul. Kopernika (obie strony dwukierunkowej ulicy 
w weekendy są zastawione samochodami) i trudności w przejeź-
dzie pochyłą ul. Lawendową (zaproponował sporządzenie dokumen-
tacji kosztorysowej tej ulicy). Radny otrzymał sygnał, że dopiero 
1/10 mieszkańców wzięła się za wiosenne porządki, podczas gdy po 
zimie jest dużo piasku, śmieci i psich odchodów.

Oprac. E.B.

– Chociażby ul. Witosa, ul. Rzeczkowska, nie 
wycinkowe, a sukcesywne porządkowanie mia-
sta, bo za Śmiecinem przecież już są czynio-
ne działania na Krubinie. Po Krubinie przyj-
dzie czas na następne części miasta. Będę ten 
budżet popierał, bo te zaległości, które się na-
warstwiały przez dziesięciolecia – w końcu do-
czekałem tej chwili w tej Radzie – są autentycz-
nie odrabiane – oświadczył radny.

– Wciąż nie mamy ani nadmiernych inwe-
stycji w drogownictwie, ani w oświacie, spo-
rcie, czy kulturze. Wszyscy postrzegają braki 
i potrzeby w tym zakresie. To pokazuje, ile jesz-
cze pozostaje nam i naszym następcom do zro-
bienia – wstępnie podsumował debatę prezy-
dent. Prezydent nie odniósł się do spraw nie-
związanych bezpośrednio z wykonaniem bu-
dżetu. – Kwestie, które dotyczą oceny dzia-
łalności, czy sensowności zakupów inwesty-
cyjnych np. w miejskich spółkach będą odręb-
nie omawiane wtedy, kiedy będziemy zajmowa-
li się oceną działalności tych spółek – oznaj-
mił W. Wardziński. Dokonał za to sprostowań 
dotyczących pewnych stwierdzeń, które padły 
w toku dyskusji. 

Sprostowania prezydenta
Budowa hali nie droższa, a tańsza 

o 1,2 mln zł. W porównaniu z 2002 r. o 4% 
spadł wskaźnik zadłużenia miasta, mamy 
tańszą obsługę długu samorządu, czyli 
o połowę niższe odsetki. Blisko dwukrot-
nie mniejsze wydatki na materiały i wypo-
sażenie Urzędu Miasta. Mimo rosnącej ilo-
ści realizowanych zadań  spadł udział fun-
duszu płac w wydatkach miasta – w efekcie 
więcej zadań wykonujemy taniej – tak pre-
zydent prostował twierdzenia politycznego 
konkurenta.

– Padło hasło, że hala sportowa, której bu-
dowę zakończyliśmy kosztowała nas dużo wię-
cej niż pierwotne założono. To nieprawda. War-
tość tego zadania została w całości określona 
na 13,5 mln zł – takie zapisy znalazły się w bu-
dżetach roku 2000, 2001, 2002. Tymczasem 
rzeczywisty koszt budowy tej hali z wyposaże-
niem wyniesie niespełna 12,3 mln zł. 

Prezydent zauważył, że chociaż w po-

równaniu z 2002 r. zadłużenie miasta w licz-
bach bezwzględnych zwiększyło się ok. 
1 mln zł w ciągu 3 lat, to wskaźnik zadłużenia 
w stosunku do dochodów miasta spadł o 4%. 
W 2002 r. odsetki, które miasto musiało zapła-
cić wyniosły ponad 1,1 mln zł. W roku 2005 
odsetki to 497 tys. zł, czyli mniej niż połowa 
z roku 2002. Spłaty kredytów w 2002 r. wyno-
siły 4 331 tys. zł, w roku 2005 – 3 014 tys. zł. 
Nasze zadłużenie kosztuje więc o wiele mniej, 
niż przed 3. laty. 

Prezydent przytoczył, że na osobowy fun-
dusz płac w 2002 r. wydano 2.549.410 zł, 
a w roku 2005 – 3.127.309 zł. To około 580 tys. 
zł różnicy. – Spójrzmy na to przez pryzmat za-
dań, które miasto wykonywało i przez pryzmat 
naszego budżetu. Fundusz płac z roku 2002 
stanowił 4,36% ogółu wydatków miasta. Te-
raz, pomimo, że mamy o wiele więcej pieniędzy 
i obowiązków, udział tych wydatków w budże-
cie miasta spadł, wynosi 4,12%.

Ktoś te zwiększone zadania musi przy-
gotować, rozliczyć, nadzorować. W związku 
z tym wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miasta, 
ale niekoniecznie pensje. – Spotykam się raczej 
z uwagami, że zbyt twardą ręką trzymam fun-
dusz płac – przyznał prezydent. 

Miażdżąco wypadło porównanie innych 
kosztów bieżących funkcjonowania Urzędu 
Miasta w 2002 i 2005 r. Wydatki na materiały 
i wyposażenie w roku 2002 – 413.645 zł. 
W roku 2005 – 272.000 zł. – Z 0,71% prze-
chodzimy na 0,36%, czyli wydajemy blisko 
dwukrotnie mniej – akcentował prezydent. 
– W wydatkach na pozostałe usługi, które rów-
nież są znaczącą pozycją w kosztach utrzyma-
nia Urzędu też mamy spadek, bo z 496 tys. zł do 
420 tys. zł. – Jeżeli to drogie kredyty zaciąga-
ne przez miasto i droga administracja są głów-
nym powodem, dla którego państwo będzie-
cie głosować przeciwko udzieleniu absoluto-
rium, to może po moich wyjaśnieniach, popar-
tych faktami i liczbami, zastanowicie się jesz-
cze nad swoim stanowiskiem – apelował pre-
zydent. Bez efektu. 5 radnych SLD było „prze-
ciw”, pozostałych 16 zagłosowało za udziele-
niem prezydentowi absolutorium.

Ewa Blankiewicz

Zanim hala powstała, jej budowa 
była istną drogą przez mękę. Spore 
emocje hala wywołuje też wśród rad-
nych. Podczas sesji absolutoryjnej po-
święcono jej wyjątkowo dużo miejsca. 
Powstał zasadniczy spór. Kosztowała 
więcej (tak twierdził Marcin Stryczyń-
ski), czy mniej, niż zakładano (tę tezę 
udowadniał prezydent Waldemar War-
dziński i Dariusz Szczygielski). 

M. Stryczyński zarzucał, że budo-
wa hali trwała zbyt długo, a koszty oka-
zały się za wysokie. – Umowa na same 
roboty budowlano – montażowe opie-
wała na 9,6 mln zł, a zakończyły się 
one wydatkami 11,8 mln zł. Czy pre-
zydent informował Radę, że jest wzrost 
wartości tej inwestycji o 20%? Ja tego 
nie pamiętam. O tak ważnych kwestiach 
Rada powinna mieć wiedzę – twierdził 
M. Stryczyński. – Ja w przeciwieństwie 
do radnego Stryczyńskiego nie miałem 
problemu ze zgłębieniem wiedzy na te-
mat hali, m.in. co takiego się stało, że 
termin odbioru i koszty się zmieniły 
– replikował D. Szczygielski. Wzrost 
nakładów na tę inwestycję spowodo-
wała zmiana założeń. W pierwotnym 
projekcie hala miała być większą salą 
gimnastyczną, z której mieli korzystać 
uczniowie szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych. Takie hale powsta-
ły jednak przy szkołach, zmieniono 
więc charakter przeznaczenia hali na 
profesjonalną, w której mogą odbywać 
się imprezy ogólnopolskie i międzyna-
rodowe. Przetarg na jej budowę został 
rozstrzygnięty na kwotę 9,6 mln zł przy 
założeniu, że roboty budowlane będą 
kosztowały 10,5 mln zł. Założono rów-
nież, że koszty wyposażenia hali, nad-
zór autorski, dokumentacja pochłoną 

kwotę rzędu około 1,4 mln zł – 1,5 mln 
zł. – Ta wieloletnia budowa przebiega-
ła z pewnymi momentami dramatyczny-
mi. Wykonawca, upadły MOSTOSTAL, 
który w listopadzie 2002 r. zszedł z bu-
dowy, mógł narobić nam więcej kło-
potów. Był czas, że nie płacił podwy-
konawcom, to rysowało się niecieka-
wie. Wyszliśmy z tego w miarę obronną 
ręką – przypomniał Stefan Żagiel. – 
D. Szczygielski podkreślił, że MOSTO-
STAL zszedł z budowy przy przedsta-
wieniu na fakturze kwoty 5,5 mln zł, 
a CEPROBUD wygrał przetarg na do-
kończenie inwestycji kwotą 3 mln zł. 
W tym czasie rząd zafundował nam 
zmianę stawki VAT z 7 na 22%. – Gdy-
byśmy halę skończyli przed 2004 r., to 
kosztowałaby mniej o 10% – przyznał 
S. Żagiel. Niedoróbki poprzedniego 
wykonawcy oznaczały kolejne kosz-
ty. Adam Stępkowski z kolei podkre-
ślał, że część założeń projektu sprzed 
10 lat stała się nieaktualna i trzeba było 
zmienić je tak, żeby hala spełniała ak-
tualne wymogi zawodów rangi między-
narodowej.  

– Pora odmitologizować sprawę 
kosztów hali sportowej – stanowczo 
stwierdził Waldemar Wardziński. – Pa-
dło hasło, że hala sportowa, której bu-
dowę zakończyliśmy kosztowała nas 
dużo więcej niż pierwotne założono. To 
nieprawda. Wartość tego zadania w już 

w 2000 r. została w całości określona 
na 13,5 mln zł. Tymczasem rzeczywisty 
koszt budowy tej hali z wyposażeniem 
wyniesie niespełna 12,3 mln zł. A prze-
cież taka budowa to nie tylko główny 
wykonawca, z którym była podpisana 
umowa w roku 1999. To również kosz-
ty projektów, dozoru, infrastruktury to-
warzyszącej, wyposażenia. To wszystko 
jest jednym wspólnym kosztem związa-
nym z budową hali i mimo to z plano-
wanych 13,5 mln zł wydamy 12,3 mln 
zł. Inwestycja zamknęła się więc znacz-
ną oszczędnością.

Prezydent też uważa, że im dłu-
żej się buduje, tym drożej. Przypo-
mniał jednak, kiedy nastąpiło wydłuże-
nie terminu prac. Zakończenie budowy 
było zakładane na 31 lipca 2002 r. Tak 
przewidywał harmonogram i umowa 
z wykonawcą. – W 2002 r. na począt-
ku lipca podpisano aneks, który prze-
suwał termin zakończenia budowy hali 
na luty 2004 r. To wtedy zapadła decy-
zja, że budowa hali potrwa 2 lata dłużej 
– zwrócił uwagę prezydent. 

Wcześniej zakończenie budowy 
planowano w 2002 r., a doposażenie 
w sprzęt sportowy w 2003 r. W roku 
2001 Rada Miasta na inwestycje zwią-
zane z halą sportową zakładała 3 mln 
zł, a w 2002 – 5,1 mln zł. Takie były 
zapisy budżetowe. Jednak w uchwalo-
nym i zrealizowanym budżecie roku 

2002 na halę sportową przeznaczono 
tylko 400 tys. zł. 

– Jak chcieliśmy w 2002 r., zakoń-
czyć budowę tej hali przeznaczając na 
ten cel 400 tys. zł zamiast planowanych 
wcześniej 5,1 mln zł? – pytał W. War-
dziński. – Może trzeba było te środki 
przeznaczyć na inny cel, ja to rozumiem 
– przecież wszystkie zadania inwesty-
cyjne roku 2002 zamykały się kwotą 
5,4 mln zł – ale zwykła uczciwość naka-
zuje to dziś powiedzieć. Prezydent za-
protestował przeciwko twierdzeniom, 
że w roku 2005, czy 2006 nastąpi-
ły działania opóźniające, które zwięk-
szyły koszty tej budowy. Przypomniał, 
że pierwotny wykonawca hali zszedł 
z budowy 19 listopada 2002 r., dzień po 
objęciu przez niego urzędu prezyden-
ta miasta. – Po upadłości generalnego 
wykonawcy nastąpiła cała procedura 
związana z inwentaryzacją, weryfika-
cją, opisem. Wielokrotnie były ogłasza-
ne nowe przetargi, unieważniane głów-
nie z powodu intensywnej walki pomię-
dzy potencjalnymi wykonawcami – mó-
wił prezydent.

Trzeba też zaznaczyć, że w trakcie 
kolejnych lat zmieniły się pewne zało-
żenia, okazało się, że pierwotny pro-
jekt nie przewidywał wielu istotnych 
rzeczy, np. dostosowania hali do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, lepszej 
nawierzchni parkietu głównego hali. 
Waldemar Wardziński zapewnił na se-
sji absolutoryjnej, że budowę zakoń-
czono najszybciej i najoszczędniej jak 
się dało. – Mimo tych wszystkich zmian 
i perturbacji hala będzie nas kosztować 
o 1,2 mln zł mniej niż planowano wydać 
w roku 1999 r. O tym warto pamiętać. 

Ewa Blankiewicz

Oficjalne oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej przewi-
dziano na 29 kwietnia. Podczas Pikniku Europejskiego po uroczystym 
przecięciu wstęgi na parkingu przed gmachem zaśpiewa Kayah. Sama 
hala była już miejscem kilku znaczących imprez sportowych. Imponują-
ca wielkość, nowoczesne wyposażenie, kompletne zaplecze, oprawa im-
prez godna stolicy – to głosy profesjonalistów – organizatorów i uczest-
ników międzynarodowych turniejów.

Hala o 1,2 mln tańsza niż zakładano
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Uzyskanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację przedsięwzięcia jest warun-
kiem wykonania tych projektów, któ-
re mogą oddziaływać na środowisko 
(w rozumieniu ustawy z 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska – ciekawych odsyłamy do lektu-
ry szczegółowych zapisów prawa). Ro-
dzaje takich przedsięwzięć precyzyjnie 
określa stosowne rozporządzenie. Na-
leżą do nich między innymi stacje elek-
troenergetyczne, drogi ekspresowe, in-
stalacje do powierzchniowej obróbki 
substancji, składowiska odpadów, sieci 
kanalizacyjne i rurociągi do przesyłania 
wody z wyjątkiem przyłączy do budyn-
ków. W zależności od rodzaju przed-
sięwzięcia decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydają różne orga-
ny – wojewoda, starosta, dyrektor ge-
neralnej dyrekcji Lasów Państwowych. 
W znaczącej ilości przedsięwzięć decy-
zje te wydaje wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta. Opiniowaniem i uzgadnia-
niem decyzji zajmują się różne jednost-
ki: właściwy minister, wojewoda, staro-
sta, wojewódzki lub powiatowy inspek-
tor sanitarny, właściwy organ koncesyj-
ny itp. Wymagany jest także udział spo-
łeczności lokalnych, które mają prawo 
zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia.

Decyzję o środowiskowych uwa-
runkowaniach wydaje się na wnio-
sek inwestora (wyjątkiem jest scalenie 
lub wymiana gruntów). Przedsiębiorca 
musi ją uzyskać jeszcze przed innymi 
dokumentami: pozwolenia na budowę, 
zatwierdzeniem projektu budowlanego, 
udzieleniem pozwolenia na wznowie-
nie robót, koncesją na poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż, eksploatację 
kruszyw, pozwoleń wodnoprawnych na 
wykonanie urządzeń wodnych, decyzji 

ustalającej warunki prowadzenia robót 
polegających na regulacji wód, robót 
melioracyjnych i innych robót ziem-
nych zmieniających stosunki wodne na 
terenach o szczególnych wartościach 
przyrodniczych. 

Należy pamiętać, że obowiązują-
cy tryb wydawania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia niestety nie 
trwa krótko. Składany przez inwesto-
ra wniosek musi być kompletny, pra-
widłowo wykonany raport, trzeba uzy-
skać opinię i uzgodnienia organów uzy-
skania opinii i uzgodnień organów bio-
rących udział w postępowaniu, w tym 
także społeczności lokalnej. 

Wszelkie sprawy dotyczące decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydawanych przez Prezydenta Miasta 
Ciechanów prowadzi Teresa Horbacz-
Kowalska w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska, ul. 17-go 
Stycznia 30, tel. 0 23 672 32 41 wew. 
247, 248 lub 0 23 672 51 22.

red.
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Informacja dla inwestorów

Decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach

Pojęcie to przez laików rozumiane jest dosyć mgliście. Wiadomo, 
że dotyczy środowiska i prawdopodobnie chodzi tu o… No właśnie! Tu 
pojawia się problem. Własna interpretacja terminu może wprowadzić 
nas w błąd. Lepiej zasięgnąć informacji u fachowca z Wydziału Inży-
nierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Młodzi ekolodzy przestrzegali 
przed bezmyślnością. Wiele groźnych 
pożarów powstaje na skutek nieodpo-
wiedzialnej zabawy nastolatków. Panu-
je także błędne przekonanie, że wypa-
lanie traw poprawia jakość gleby, odna-
wia łąki, jest „najtańszym” herbicydem 
do zwalczania chwastów. Przyrodnicy 
są odmiennego zdania. Ziemia się wy-
jaławia, a nie użyźnia. W płomieniach 
giną nie tylko suche trawy, ale także 

systemy korzeniowe 
roślin i drobna fauna. 
W ekologicznych ka-
taklizmach łąk giną 
owady, płazy, gady. 
Unicestwione zosta-
ją miejsca lęgowe 
wielu gatunków pta-
ków i zwierząt, tak-
że tych, które znaj-
dują się pod ochroną 
prawną. Nieodpowie-
dzialność podpalaczy 
przeraża. Wystarczy 
iskra, by spłonęło kil-
kadziesiąt hektarów 
zielonej powierzch-
ni, a często także 
domy i zabudowania 
gospodarskie. Zda-
rza się, że giną ludzie 

i zwierzęta hodowlane. Taka niefraso-
bliwość jest zagrożeniem dla cennych 
pod względem przyrodniczym i krajo-
brazowym obszarów zielonych, takich 
jak Las Śmieciński, czy chroniona pra-
wem Dolina Łydyni. 

Nie podpalajmy! Wzniecanie po-
żarów zabija ludzi, zwierzęta, środo-
wisko.

red.

Ze świadomością ekologiczną do-
rosłych nie jest najlepiej, za to mło-
dzież nie zostaje w tyle. Sprawdzianem 
kompetencji dla uczniów Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1 i Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 są zorganizowane tam kon-
kursy wiedzy o ekologii i ochronie śro-
dowiska. Tego rodzaju inicjatywy chęt-
nie wspiera prezydent Waldemar War-
dziński, który przeznaczył 1400 zł na 

nagrody dla laureatów. Dofinansowa-
ne będą także ekologiczne działania 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, któ-
ra zawsze włącza się w obchody Dnia 
Ziemi (22 kwietnia). Biblioteka otrzy-
ma 2 000 zł na zakup książek i cza-
sopism o tematyce ekologicznej oraz 
500 zł na nagrody w organizowanych 
przez nią konkursach.

red.

Kilka słów o skutkach palenia, 
czyli o paleniu bez znieczulenia.

! Osoba paląca dostar-
cza płucom tyle tlenku wę-
gla z dymu tytoniowego, że 
w jego krwi znajduje się 7 do 
15% zatrutej, niezdolnej do 
przenoszenia tlenu hemoglo-
biny. Powoduje to niedotle-
nienie i nadmierne obciąża-
nie serca i innych narządów 
wewnętrznych.

! Do krwi palacza maso-
wo wdzierają się tysiące tru-
jących substancji dymu tyto-
niowego i roznoszone są po 
całym organizmie.

! Najbardziej narażone 
na związki i substancje tok-
syczne są pęcherzyki płuc-
ne, stąd u palaczy wzmożo-
na skłonność do raka płuc.

! Nikotyna podwyższa ciśnienie 
krwi i zaciska światło naczyń krwio-
nośnych.

! Palenie powoduje podwyższenie 

poziomu „złego cholesterolu” i obniże-
nie „dobrego”.

! Na skutek zniszczenia 
nabłonka i komórek „sprzą-
tających”, które zbierają 
wszystkie zanieczyszczenia 
ze stumetrowej powierzch-
ni oddechowej płuc, nastę-
puje odkładanie się trują-
cych złogów.

! U długoletniego pala-
cza, nawet po rzuceniu na-
łogu latami ciągną się róż-
ne dolegliwości – chronicz-
ne zapalenie oskrzeli, któ-
re może przejść w rozedmę 
płuc, obrzęk połączony ze 
zbieraniem się płynu, trud-
ności w oddychaniu.

Regulamin i kupon kon-
kursowy dostępny jest na stronie in-
ternetowej www.cindi.pl. Termin re-
krutacji uczestników konkursu upły-
wa 2 maja.

red.

Wypalanie traw zabija
20 i 21 kwietnia w ciechanowskich szkołach członkowie Ruchu 

Ekologicznego „Wolność” rozmawiali z uczniami na temat zagrożeń i 
nieodwracalnych strat, powodowanych przez wypalanie traw. Akcję tę 
zainicjował Urząd Miasta, który sfinansował także ulotki informacyj-
ne dla młodzieży i dorosłych.

Wysyp konkursów ekologicznych

Rzuć palenie i wygraj 

Podczas rozmów z uczniami młodzi ekolodzy wręczali ulotki prze-
mawiające do wyobraźni

Wreszcie nadeszła wiosna, a wraz z nią VII Międzynarodowa Kam-
pania Antytytoniowa WHO/CINDI „Rzuć palenie i wygraj” 2006. Or-
ganizatorzy kampanii ogłosili konkurs dla palaczy. Warunkiem udzia-
łu jest powstrzymanie się od palenia w okresie od 2 do 29 maja. Zwy-
cięzca polskiej edycji otrzyma 3 500 zł, czyli równowartość 2-letnich 
średnich kosztów palenia. Osoba ta weźmie też udział w losowaniu na-
grody europejskiej w wysokości 2 500 dolarów i nagrody światowej 
– 10 000 dolarów. Największą wygraną będzie jednak zdrowie.

Nawet najkrótszy odcinek kanalizacji desz-
czowej wymaga uzyskania decyzji środowi-
skowych

Na otwarty konkurs z zakresu kul-
tury i ochrony dziedzictwa narodowe-
go, skierowany do organizacji pozarzą-
dowych wpłynęło aż 29 ofert. 28 marca 
zebrała się Komisja Oceniająca w skła-
dzie: przewodnicząca – Ewa Blankie-
wicz z Wydziału Promocji i Komuni-
kacji Społecznej Urzędu Miasta, Bo-
żena Żywiecka – Wydział Współpra-
cy Zagranicznej i Kultury Urzędu Mia-
sta, Adam Stępkowski – radny Rady 
Miasta Ciechanów oraz Zofia Furman, 
Ewa Stangrodzka i Wojciech Bogdan 
– przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych. Na wstępie Komisja ustaliła, 
że osoby związane z organizacją, bądź 
instytucją składającą wniosek będą wy-
łączone z dyskusji i głosowania nad 
nim. Po wnikliwym zapoznaniu się 
z ofertami przedstawiła propozycje po-
działu środków, przeznaczonych na re-
alizację zadań. Prezydent Miasta przy-
chylił się do wniosku Komisji Ocenia-
jącej i przyznał następujące dotacje: 
Związkowi Literatów Polskich – 
1500 zł  na XVIII Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki „O Laur Opina”; 
1000 zł – na XI Ciechanowską Jesień 
Poezji;
Ciechanowskiemu Towarzystwu Na-
ukowemu – 10 000 zł na „Stworzenie 
pracowni badań dziejów miasta Cie-

chanowa”;
Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
– 5 000 zł  na program widowiskowo-
edukacyjny „Spotkania ze Średniowie-
czem” i 10 000 zł – na Ciechanowskie 
Spotkania Muzealne;
Centrum Kultury i Sztuki – 
12 000 zł na XV Międzynarodowe Spo-
tkania Folklorystyczne „Kupalnocka’ 
2006”, 3 000 zł na przygotowanie i zre-
alizowanie nowego przedstawienia TE-
ATRU EXODUS – „Mątwa” na pod-
stawie dramatu Witkacego, 5 000 zł na 
Galerię „C” i 4 000 zł na XXV Jubile-
uszowe Spotkania z Bluesem 2006;
Powiatowej Bibliotece Publicznej 
– 5 000 zł na „Jubileusz 100-lecia bi-
bliotekarstwa ciechanowskiego i 60-le-
cia Biblioteki Publicznej w Ciechano-
wie”;
Ciechanowskiemu Towarzystwu Na-
ukowemu – 20 000 zł na „Rozwój 
i funkcjonowanie Ciechanowskiej Bi-
blioteki Akademickiej”.
Związkowi Literatów Polskich – 
3 700 zł na II Dni Poetyckie im. Ks. 
Macieja Sarbiewskiego „Chrześcijań-
ski Horacy z Mazowsza”. 
Stowarzyszeniu „CIVITAS CHRI-
STIANA” – 1 000 zł na organizację 
konferencji „Skąd jesteśmy – losy, hi-
storia, tożsamość”.                        

A.G.

Kolejny konkurs na zadania publiczne rozstrzygnięty

Miasto wspiera kulturę
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Nasz piękny zbudowany w XIX w. 
według projektu H. Marconiego ratusz, 
jeden z niewielu zabytków Ciechano-
wa powoli się sypie. W złym stanie jest 
dach, w środku odpada tynk z sufitów. 
Ostatnio, po wyjątkowo mroźnej zi-
mie oderwał się fragment zabytkowego 
zwieńczenia. 10 kwietnia, z inicjatywy 
prezydenta Waldemara Wardzińskiego, 
odbyło się spotkanie poświęcone kapi-
talnemu remontowi ratusza. Wytycz-
ne konserwatorskie, jakie muszą być 
spełnione podczas planowania i wy-

konywania prac remontowych przed-
stawił Krzysztof Kaliściak, przedstawi-
ciel Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Ustalono, że szczególną uwa-
gę należy poświęcić podniesieniu wa-
lorów zabytkowej części ratusza i wy-
eksponowaniu zewnętrznej architek-
tury obiektu. Po remoncie ratusz do-
celowo służyłby celom reprezentacyj-
nym. Rozbudowę pozostałych, dobu-
dowanych później budynków, miesz-
czących kiedyś straż pożarną postano-
wiono zostawić inwencji architektów. 

Niebawem zosta-
nie ogłoszony kon-
kurs na opracowa-
nie koncepcji ar-
chitektonicznej ich 
zagospodarowania. 
Zwycięzca kon-
kursu przystąpi do 
opracowania kom-
pleksowej doku-
mentacji projekto-
wo-kosztorysowej 
zadania. Następ-
nie Urząd Miasta 
przygotuje wniosek 
o dofinansowanie 
remontu z unijnych 
funduszy. 

red.

Przesłuchania na szczeblu powia-
towym i rejonowym przeprowadzo-
ne zostały w Ciechanowie 30 mar-
ca i 6 kwietnia w Kawiarni Artystycz-
nej Centrum Kultury i Sztuki. Swo-
ich sił na scenie recytatorskiej spróbo-
wało po 17 osób w każdej eliminacji. 
W latach poprzednich chętnych bywało 
dużo więcej... Komisja w składzie: Te-
resa Dworecka (przewodnicząca), Woj-
ciech Gęsicki i Andrzej Liszewski wy-
typowała 5 osób do etapu wojewódz-
kiego, który odbędzie się 6 maja w Ma-
zowieckim Centrum Kultury i Sztuki 
w Warszawie. Wśród wyłonionych 
szczęśliwców zna-
leźli się: w kate-
gorii „recytacja” 
– Dominik Napi-
wodzki (Zespół 
Szkół Nr 2 w Cie-
chanowie) i Eweli-
na Cieślińska (Ze-
spół Szkół w Mła-
wie); w katego-
rii „poezji śpiewa-
nej” – Magdale-
na Czaplińska (Li-
ceum w Żurominie) 
i Dominika Doma-
ła (Zespół Szkół 
w Gołotczyźnie); 
w kategorii „teatru 
jednego aktora” 
– Aleksandra Że-
browska (reprezen-
tująca ciechanow-
ski Teatr Exodus).

Wśród biorącej się za recytację 
młodzieży widać nasilające się ozna-
ki zagubienia. Trudności są już na eta-
pie doboru wiersza, piosenki czy frag-
mentu prozy. Często proponowane są 
teksty banalne, bez większych walo-
rów artystycznych, a co najbardziej 

szkodzi występującemu – nie przysta-
jące do niego. Kolejne nieporozumie-
nie to mylenie poszczególnych katego-
rii OKR. Duże trudności sprawia poję-
cie „wywiedzione ze słowa”. Kategoria 
ta odnosi się do występów, które nie są 
już recytacją, ale nie stały się jeszcze 
teatrem albo które łączą w obrębie jed-
nego utworu mówienie ze śpiewem lub 
śpiew z ruchem. Obserwacje ostatnich 
edycji konkursu pozwalają też zauwa-
żyć, że coraz mniej kandydatów startu-
je w kategorii „teatru jednego aktora”. 
W tym roku odważyła się na tego typu 
prezentację tylko jedna osoba. Tyle 

o kwestiach formalnych. Co do tzw. 
kreacji, w której słowo zostanie ubra-
ne w odpowiedni dźwięk i pomysł: pa-
miętajmy o jednym – pobyt na scenie 
to nie nudny apel w szkole czy pompa-
tyczna akademia. To rozmowa, z której 
ma coś wynikać. 

 Katarzyna Dąbrowska

Ratusz do remontu

Walka o żywe słowo
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, organizowany niestrudzenie 

przez Towarzystwo Kultury Teatralnej, cieszy się długoletnią trady-
cją. Jego laureatami na przestrzeni lat było wielu znanych dziś akto-
rów i wykładowców m.in. Irena Jun, Olgierd Łukasiewicz, Bożena Su-
chocka, Jarosław Gajewski, Joanna Trzepiecińska, Michał Żebrowski. 
W tym roku konkurs odbył się po raz 51.

Odnowiony ratusz będzie dumą naszego miasta

Laureaci rejonowych eliminacji OKR i ich jurorzy

Dr Andrzej Krzysztof Kunert, autor 
wystawy uważa, że był to niespotyka-
ny w dziejach proces członków rządu 
suwerennego państwa, zorganizowany 
przez obce mocarstwo. Proces dowód-
cy niezwykłej armii, jaką była Armia 
Krajowa i przywódców niezwykłego 
państwa – podziemnego, jakiego poza 
Polakami nie udało się stworzyć żadne-
mu z podbitych przez Niemców i So-
wietów narodów.

27 i 28 marca 1945 r. sowieckie 
władze bezpieczeństwa aresztowały 
Delegata Rządu RP na Kraj wicepre-
miera Jan Stanisława Jankowskiego 
i członków Krajowej Rady Ministrów, 
Przewodniczącego Rady Jedności Na-
rodowej Kazimierza Pużaka i wie-
lu członków tej Rady oraz ostatniego 
dowódcę rozwiązanej Armii Krajowej 
gen. Leopolda Okulickiego ps. „Niedź-
wiadek”. Aresztowano ich, gdy stawi-
li się na zaproszenie 
strony sowieckiej, 
by podjąć rozmowy 
prowadzące do nor-
malizacji stosunków 
w kraju. Dlacze-
go dobrowolnie od-
dali się w ręce Ro-
sjan? Ci szlachetni, 
odważni ludzie mie-
li świadomość, na co 
narażają się stawia-
jąc się na rozmowy 
z sowieckim oku-
pantem. Mieli w pa-
mięci groby polskich 
oficerów w Katyniu, 
Armię Czerwoną, 
obserwującą z dru-
giego brzegu Wi-
sły jak wykrwawia 
się walcząca War-
szawa. Zdecydowali się na niepew-
ny – dla wielu z nich najtragiczniejszy 
– los wierząc w możliwość powołania, 
zgodnie z decyzjami jałtańskimi, przy 
poparciu zachodnich aliantów, nowego 
rządu polskiego z udziałem tych, którzy 
mieli za sobą pięcioletnią walkę z oku-
pantem. Silni poparciem społeczeństwa 
polskiego liczyli, że Rosjanie będą szu-
kali kompromisu. 

Nie taki był jednak zamysł Stali-

na. Ich proces miał skompromitować 
w oczach opinii międzynarodowej Po-
laków, sprzeciwiających się narzuce-
niu sowieckiej dominacji. Skazani za 
rzekomą współpracę z Niemcami, nie 
wszyscy doczekali wolności. – Okulic-
ki i Jankowski zmarli w sowieckich wię-
zieniach. Inni przeszli gehennę areszto-
wani po powrocie do Polski przez UB 
i zamordowani jak Pużak, część trafiła 
na emigrację – opowiadał Jacek Paw-
łowicz z IPN.

Wystawa nosi tytuł „Szesnastu”. 
Krótki i wymowny. Pokazuje, jak 
w majestacie prawa, a raczej bezprawia 
zniszczono polskich patriotów i szan-
sę naszej ojczyzny na wolny byt. Taka 
była zapłata naszych „sojuszników” za 
walkę o niepodległość Polski. Mówimy 
o tym swobodnie dopiero od 1989 r., 
w wolnej ojczyźnie. 

Ewa Blankiewicz

Prezydent miasta serdecznie zapra-
sza na przedpremierowy pokaz filmu 
Ryszarda Bugajskiego, reżysera zna-
nego filmu „Przesłuchanie” – „Śmierć 
rotmistrza Pileckiego”, z udziałem re-
żysera. Premiera filmu, opowiadające-
go o niezwykłych losach wojennego 
konspiratora, cichociemnego, zamor-
dowanego przez komunistyczną wła-
dzę odbędzie się 12 maja o godz. 12.00 
w kinie „Łydynia”.

Szesnastu
Dzięki współpracy prezydenta Waldemara Wardzińskiego z War-

szawskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej mieszkańcy Cie-
chanowa mogą poznawać kolejne wstydliwie dotąd ukrywane i prze-
milczane karty najnowszej historii naszej ojczyzny. Po wystawach po-
święconych niepodległościowym partyzantom – „Ostatnim leśnym”, 
Powstaniu Warszawskiemu i stanowi wojennemu 20 kwietnia do Ga-
lerii „C” CKiSz trafiła ekspozycja „Szesnastu”. Na tyluż panelach do 
28 kwietnia można obejrzeć z bliska zdjęcia, dokumenty, pamiątki, 
miejsca, związane z 16. przywódcami polskiego państwa podziemnego, 
podstępnie aresztowanymi i skazanymi w tzw. procesie moskiewskim. 

Wystawa cieszyła sie dużym zainteresowaniem młodzieży

Kolejne spotkanie z cyklu „Z bi-
bliotecznej półki” poświęcone było 
„procesowi szesnastu”. 5 kwietnia 
w Czytelni Naukowej PBP odczyt na 
temat procesu 16. przywódców Pol-
skiego Państwa Podziemnego wygło-
siła emerytowana nauczycielka języ-
ka polskiego i zarazem żołnierz Armii 
Krajowej – Lucyna Janikowa z Gołot-
czyzny. 

W marcu 1945 r. polscy przywód-
cy i zarazem niedawni uczestnicy Po-
wstania Warszawskiego zostali zapro-
szeni na rozmowy z pełnomocnikiem 
Stalina, gen. Iwanem Sierowem. Pod-
stępnie aresztowani pod zarzutem ko-
laboracji z Niemcami i dywersji anty-
sowieckiej zostali przewiezieni do Mo-
skwy, gdzie w dniach 18-21 czerwca 
1945 r. stanęli przed sądem. Proces był 

prowokacją mającą na celu upokorze-
nie i zdyskredytowanie władz Rzeczpo-
spolitej Polskiej w oczach świata. Do-
wódca AK gen. Leopold Okulicki, wi-
cepremier Jan Jankowski i minister Sta-
nisław Jasiukowicz zostali skazani od-
powiednio na 10, 8 i 5 lat pozbawienia 
wolności – zginęli w sowieckich wię-
zieniach. Trzech oskarżonych uniewin-
niono. Pozostali otrzymali wyroki od 
4 miesięcy do 5 lat. L. Janikowa przy-
bliżyła też sylwetkę żołnierza AK Ada-
ma Bienia pochodzącego spod San-
domierza. Uczennica z Gimnazjum 
Nr 3 przeczytała kilka wierszy patrio-
tycznych, a pracownica biblioteki Zo-
fia Dobrowolska zaprezentowała zbiór 
książek na temat procesu „szesnastu”  
posiadanych przez BBP.         

K.D.

Proces bezprawia
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Zapowiedzi kulturalne
– maj

● 13.V. godz. 19.00 – Ciechanowska Sce-
na Muzyczna – Hammond /Kawiarnia 
Artystyczna CKiSz/

Ekspozycje czasowe
● do 31.V – malarstwo i rzeźba Heinri-
cha Apela /Galeria „C” CKiSz/
● od 9.V – wystawa prac plastycznych 
gimnazjalistów z Gumowa /Galeria 
„Na pięterku” CKiSz/
● 12-30.V – malarstwo Zygmunta 
Szczepankowskiego /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/
● 21.V. godz. 10.00-18.00 – „Kwia-
ty ogrodów” /Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie/
Ekspozycje stałe
● „Ekspozycja broni palnej i białej oraz 
uzbrojenia ochronnego z XV-XVIII 
wieku” /Zamek Książąt Mazowiec-
kich/

● 5.V. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twórcza 
Stanisława Jerzego Leca w 40. rocz-
nicę śmierci poety i satyryka /Miejska 
Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 przy 
ul. Kicińskiego 21/23/
● 13.V. godz. 18.00 – spotkanie po-
święcone Marii Skłodowskiej-Curie. 
Prelegentem będzie Kazimierz Braun 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
● 17.V. godz. 17.00 – „Pamięci ks. 
Jana Twardowskiego”. Gościem Cie-
chanowskich Spotkań Muzealnych bę-
dzie Anna Czachorowska. Spotkanie 
uatrakcyjni wystawa fotografii „Skar-
by ks. Jana” oraz promocja tomiku „33 
wiersze”. Utwory  poety czytać będzie 
Krystyna Czubówna /Dworek A. Bą-
kowskiej w Gołotczyźnie/

● 16.V. godz. 9.00 – VI Mazowiecki 
Festiwal Teatrów Amatorskich – eli-
minacje rejonowe /sala widowiskowa 
CKiSz/
● 26-27.V. godz. 10.00 – Ogólnopolski 
Festiwal „Pana Tenorka” dla dzieci do 
lat 10 z udziałem J. Wójcickiego /sala 
widowiskowa CKiSz/ Bilet 10zł, 15 zł

● 13.V. godz. 20.00 – Ciechanowska 
Scena Kabaretowa: Kabaret Ani Mru 
Mru /hala sportowa/ Bilet 30 zł
● 13-14.V. godz. 19.00 – „Zemsta nie-
toperza” w wykonaniu artystów Ope-
retki Warszawskiej. Reżyseria Andrzej 
Strzelecki /sala widowiskowa CKiSz/ 
Bilet 20 zł
● 30.V. godz. 8.30, 11.00 i 18.00 oraz 
31.V. godz. 8.30 i 11.00 – „Pan Tade-
usz” w wykonaniu aktorów Teatru Dra-
matycznego z Płocka /sala widowisko-
wa CKiSz/ Bilet 15zł, 20 zł 

W tym miesiącu na ekran kina „Łydy-
nia” wchodzą następujące produkcje: 
„Gitomo”, „Pinokio. Przygoda w ko-
smosie”, „Wyznanie Gejszy”, „Wszyst-
ko gra”, „Angella”, „Straszny film III”, 
„Wszyscy jesteśmy Chrystusami”.
 

Oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych
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Z życia szkół 
i przedszkoli

KONCERTY

WYSTAWY

SPOTKANIA

TEATR

FILM 

KONKURSY

Śladami Szarych Szeregów
Słowa Władysława Broniewskiego 

„Każda chwila sprzyja bohaterstwu” to 
motto 36. Harcerskiego Rajdu Arsenał, 
który odbył się w Warszawie w dniach 
24-26 marca. Brał w nim udział patrol 
„Dwunastka” składający się z 15. har-
cerzy z Gimnazjum Nr 3 w Ciechano-
wie. Rajdowe spotkanie poświęcone 
było bohaterom, m.in. dziewczętom 
i chłopcom z Szarych Szeregów. Aby 
zakwalifikować się na rajd nasi harce-
rze musieliśmy wybrać swojego boha-
tera i napisać o nim gawędę. Wybrali 
Powstańców Warszawskich. W trakcie 
3-dniowego przedsięwzięcia z udzia-
łem harcerzy z całej Polski ciechanow-
ski patrol odwiedził dom, w którym 
w czasie okupacji przebywał „Rudy”, 
Liceum Batorego, gdzie uczyło się 
wielu znanych powstańców oraz gro-
by harcerzy z Szarych Szeregów na 
Powązkach. Była to część gry arse-

nałowej, polegającej na odnalezieniu 
5. punktów rozlokowanych na ścież-
kach bohaterów Szarych Szeregów 
i zaliczeniu 5. zadań. Patrol wysłuchał 
też opowiadania uczestnika wydarzeń 
tamtych dni. Rajd zakończył się in-
scenizacją historyczną „Akcji pod Ar-
senałem”. 

Konkurs informatyczny
6 kwietnia w Gimnazjum Nr 1 

przeprowadzony został finał IV Miej-
skiego Konkursu Informatycznego 
dla uczniów szkół podstawowych. Fi-
nał został poprzedzony eliminacjami, 
w których wzięło udział 28 zawodni-
ków. Do II etapu zakwalifikowało się 
tylko 10. z nich. I miejsce zdobyła Ka-
rolina Gardzińska (SP Nr 4), II miej-
sce przypadło Ninie Stryjewskiej (SP 
Nr 5), III miejsce wywalczyła Marta 
Długoszewska (SSP STO). Pozostali fi-
naliści to: Monika Gawałko (SP Nr 4), 
Justyna Modzelewska (SP Nr 4), Kon-
rad Czapliński (SSP STO), Małgorzata 
Bossowska (SP Nr 4), Magda Traczew-
ska (SP Nr 7), Kamila Paszkiewicz (SP 
Nr 4), Adrian Leszko (SP Nr 3). Funda-
torem nagród dla uczestników konkur-
su finałowego było Przedsiębiorstwo 
Polsko-Greckie „Pendex”.

Odżywiajmy się zdrowo!
6 kwietnia do Miejskiego Przed-

szkola Nr 5 w Ciechanowie przedsta-
wicielki z Sanepidu przeprowadziły 
spotkanie z dziećmi z grupą II i IV na 
temat zdrowego stylu życia. Dzieci do-
wiedziały się, które produkty i potrawy 
są zdrowe i niezbędne do prawidłowe-
go rozwoju organizmu, a jakich należy 
unikać bądź ograniczać. Atrakcyjność 
spotkania podniosły badania czystości 
dłoni. Na koniec spotkania przedszko-
laki zatańczyły krakowiaka i zaprezen-
towały kilka wierszy o zdrowej żywno-
ści, a w dowód wdzięczności wręczyły 
gościom laurki. 

red.

„Ciechanów moje miasto, jego 
piękno i historia” – pod takim hasłem 
uczniowie klasy II i IIIb Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 przeprowadzili akcję pla-
styczną. W ciągu 6. tygodni dzieci pod 
opieką swoich wychowawców: Wan-
dy Jaroszewskiej, Agnieszki Wiśniew-
skiej oraz rodziców zbie-
rały informacje i materia-
ły na tematy: „Ciechanów 
w legendzie”, „Rys histo-
ryczny”, „Ziemia ciecha-
nowska ziemią literacką”, 
„Znane osobowości Cie-
chanowa i okolic”, „Cie-
chanów dawniej i dziś”, 
„Kultura, sztuka, tradycje 
związane z naszym mia-
stem, regionem”, „Insty-
tucje promujące regiona-
lizm”. Prace zostały za-
prezentowane 30 marca na 
spotkaniu z udziałem ro-
dziców, władz szkoły oraz 

gości z CKiSz i Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej. Była to interesująca lekcja 
historii. Jej uczestnicy doszli do wnio-
sku, że „Książęcy gród nad Łydynią” 
to miasto, które na przestrzeni dziejów 
stało się jednym z najmożniejszych na 
Północy Mazowsza.                       

red.

30 marca w Gimnazjum Nr 3 prze-
prowadzono aukcję prac plastycznych. 
Uzbierane fundusze – 1300 zł przezna-
czono na rzecz budowy pomnika – oł-
tarza Jana Pawła II. Prace wykonane 
przez uczniów licytowali zaproszeni 

parlamentarzyści, władze miasta i po-
wiatu, dyrektorzy placówek kultural-
nych oraz rodzice. Do licytacji wysta-
wiono 25 prac w różnych technikach.  
Największe uznanie uzyskały obrazy 

Magdaleny Niesiobędzkiej z kl. IIIh, 
Adama Woźniaka z kl. IIIa oraz rzeźba 
Damiana Nałęcza z kl. IIIb. Dużą po-
pularnością cieszyły się karty świątecz-
ne, również wykonane przez uczniów. 
Akcję uatrakcyjnił występ zespołu mu-

zycznego i chóru szkolnego 
pod kierunkiem Bogumiły 
Nasierowskiej. Goście usły-
szeli utwory o tematyce reli-
gijnej, m.in. „Quo vadis Do-
mine”, „Panie, który jesteś”, 
„Twarzą w twarz z Bogiem”. 

W ramach obchodów 
upamiętniających śmierć 
Jana Pawła II nauczycielki: 
Halina Komorska i Ewa Ja-
błońska przeprowadziły lek-
cję otwartą. Uczniowie na 
podstawie „Hymnu o miło-
ści” i fragmentu „Pieśni nad 
Pieśniami” zgłębili istotę mi-
łości, która, jak mówił sam 
papież, „jest potężnym bodź-

cem do dialogu”.  Szkolne uroczystości 
ku czci Jan Pawła II zakonczyła aka-
demia przygotowana przez Samorząd 
Uczniowski.

red.

Szkolny Klub Europejczyka dzia-
łający w Szkole Podstawowej Nr 5 
przystąpił do międzynarodowego  pro-
jektu „Spring Day in Europe”. Opie-
kunów klubu oraz jego 
członków zachęcił zasięg 
przedsięwzięcia oraz 
jego tegoroczne motto: 
solidarność i prawa czło-
wieka. Przygotowania do 
projektu trwały od stycz-
nia. SKE skupił się na 
głównych wartościach 
i prawach w ramach 
Konwencji Praw Czło-
wieka wynikających 
z listu intencyjnego prof. 
Jana Miodka. 

17 marca Klub świę-
tował swój jubileusz. 
W tym dniu uczniowie 
klasy IIIe pod opieką Jolanty Smol-
skiej przygotowali program artystycz-
ny „Powitanie Wiosny”. Najmłodsi 
członkowie SKE – dzieci z klasy IIb 
– pod kierunkiem Anny Raszkowskiej 

przedstawili inscenizację pt. „Zapra-
szamy do Grecji”. Uczniom biorącym 
udział w konkursach dyrektor szkoły 
Wiesław Burba oraz zastępca prezy-

denta miasta Eugeniusz Sadowski wrę-
czyli pamiątki i nagrody. 

Jolanta Bilińska 
Anna Raszkowska

Lekcja regionalnej historii

Obchody papieskie 
w Gimnazjum Nr 3

Jubileusz Szkolnego Klubu 
Europejczyka 
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Narodowe reprezentacje Anglii, 
Szwecji, Finlandii, Niemiec, Rosji, 
Ukrainy oraz Polski 24 marca spotka-
ły się na ciechanowskich matach w no-
wej hali sportowej MOSiR. Okazją był 
Międzypaństwowy Mecz Taekwon-do 
zorganizowany przez LKS Matsogi 
Ciechanów. Oprócz walk i pokazów 
Taekwon-do licznie zgro-
madzona publiczność mo-
gła podziwiać występy ta-
neczne. W przerwach od-
bywały się losowania cen-
nych nagród rzeczowych.

W zawodach wystar-
towało troje reprezentan-
tów Ciechanowa: bracia 
Piotr i Paweł Szwejkow-
scy oraz Ilona Omieciń-
ska, którzy bardzo dziel-
nie walczyli w przed-
południowych elimina-
cjach. Piotrek i Paweł 
wygrali po jednej wal-
ce eliminacyjnej, to jed-
nak nie wystarczyło, aby 
awansować do wieczor-
nych finałów. Rewelacyjnie spisywa-
ła się Ilona Omiecińska, która wygra-
ła cztery pojedynki eliminacyjne i pod-
czas Gali Finałowej spotkała się z ak-
tualną Mistrzynią Europy Krystiną Je-
lenie (Szwecja). Po emocjonującym 
i obfitującym w ciekawe akcje poje-

dynku wygrała bardziej doświadczona 
Szwedka. Nasza młoda zawodniczka 
została przez sędziów uznana za obja-
wienie całego meczu! Najlepszym za-
wodnikiem okazał się Igor Maksimien-
ko z Ukrainy. Zarówno Igor jak i Ilona 
otrzymali nagrody rzeczowe w postaci 
rowerów firmy Kross. 

Patronat nad zawodami objął Mar-
szałek Województwa Mazowieckie-
go Adam Struzik oraz prezydent Cie-
chanowa Waldemar Wardziński, który 
ufundował medale i puchary za kwo-
tę 6 tys. zł. 

Michał Korzybski

W dniach 7-9 kwietnia odbył się 
XII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki 
Ręcznej Chłopców. W zawodach wy-
startowało 25 drużyn, w tym 4 cie-
chanowskie kluby: UKS Nike, UKS 
„Olimpicus”, UKS Atak i MKS „Ju-
rand”. Za najlepszego zawodnika uzna-
no Rafała Chełmińskiego (UKS Nike 
Ciechanów), najlepszym strzelcem zo-
stał Sebastian Witwicki (UKS Gumka 
Włocławek), najlepszym bramkarzem 
– Bartłomiej Kulik (UKS Wilanowia 
Warszawa). Najmłodszymi zawodni-

kami turnieju byli: Dominik Morawski 
(UKS Atak Ciechanów) i Adrian Cheł-
miński (UKS Nike Ciechanów). Ten 
swoisty sprawdzian najmłodszych za-
wodników piłki ręcznej zakończył się 
następująco: I miejsce zdobył UKS Wi-
lanowia Warszawa, II – UKS Nike Cie-
chanów, III – UKS „23” Płock I. Pozo-
stałe ciechanowskie kluby wywalczyły 
następujące miejsca: IV – UKS „Olim-
picus”, VIII – UKS Atak,  XX – MKS 
„Jurand”.

red.

Zawody szkół STO już na stałe 
wpisały się w kalendarz imprez spor-
towych w naszym mieście. Z roku na 
rok bierze w nich udział rekordowa 
liczba dzieci i młodzieży z całej Pol-
ski. W tym roku było to 587. zawod-
ników. Najliczniejszą grupę stanowi-
li uczniowie gimnazjów (23 reprezen-
tacje), następnie szkół podstawowych 
(23 drużyny) i liceów (7 ekip). Każdy 
uczestnik wyjechał obdarowany słody-
czami ufundowanymi przez spółkę Ra-
bat Pomorze. Impreza nie mogłaby się 
odbyć bez wsparcia sponsorów, wśród 
których znaleźli się m.in.: Urząd Mia-
sta, Starostwo Powiatowe oraz Delega-
tura Urzędu Marszałkowskiego. 

Ciechanowscy zawodnicy ze szkół 
STO nie zawiedli pokładanych w nich 
nadziei. Uczniowie Gimnazjum STO 
w Ciechanowie uplasowali się druży-
nowo na 3. miejscu, zaś ich młodsi ko-
ledzy ze szkoły podstawowej na miej-
scu 8. To duży sukces tych młodych 
pływaków. Rywalizowali bowiem z za-
wodnikami z dużych ośrodków: War-
szawy, Gdańska czy Łodzi i udowodni-
li, że są dla nich groźnymi rywalami. 

Uczennica Społecznej Szkoły Pod-
stawowej STO w Ciechanowie Alek-
sandra Soplińska została uznana za naj-
lepszą zawodniczkę w kategorii II, a jej 
koleżanka z Gimnazjum STO – Alicja 
Zembrzuska zwyciężyła w klasyfika-
cji generalnej w kategorii IV. W sumie 
uczniowie szkoły podstawowej zdoby-
li 4 złote medale, 1 srebrny i 2 brązo-
we. Na najwyższym podium stawali: 
Aleksandra Soplińska (klasa IV): zło-
to na dystansie 50 m stylem motylko-
wym (35,82 sekund) oraz złoty me-
dal na dystansie 50 m stylem dowol-
nym (32,49 sekund.); Maja Dyakow-
ska (klasa IV): 1 miejsce na dystansie 
50 m stylem grzbietowym (40,86 se-
kund) oraz Agnieszka Bola, Aleksan-
dra Soplińska, Maja Dyakowska, Ali-
cja Żochowska – złoty medal w szta-
fecie na dystansie 4 x 50 m stylem do-
wolnym (czas: 2,33,36). Srebrny medal 
wywalczyła Maja Dyakowska, płynąc 
na dystansie 50 m. stylem dowolnym. 
Brąz przypadł Grzegorzowi Pietrzako-
wi z klasy I za dystans 25 m. stylem do-
wolnym oraz Joannie Chodup z klasy 
VI, która płynęła na dystansie 100 m 
stylem dowolnym. 

Uczniowie Społecznego Gimna-
zjum STO zdobyli 8 złotych meda-
li i zwyciężyli w klasyfikacji medalo-
wej. Najlepsi pływacy to: Alicja Ze-
mbrzuska z klasy I – 1 miejsce na dy-
stansie 100 m stylem dowolnym (czas: 
1,03,99) oraz 1 miejsce na dystan-
sie 100 m stylem motylkowym (czas: 
1,12,71); Izabela Kuklińska z klasy III 
– 1 miejsce na dystansie 100 m stylem 
klasycznym (czas: 1,25,27), 1 miej-
sce na dystansie 100 m stylem zmien-
nym (czas: 1,21,86); Paweł Michal-
ski z klasy II – 1 miejsce na dystansie 
100 m stylem motylkowym miejsce 
(czas: 1,12,20), 1 miejsce na dystan-
sie 100 m stylem zmiennym (czas: 

1,09,80); Izabela Kuklińska, Maja 
Hraczuch, Alicja Zembrzuska, Anna 
Niestępska – 1 miejsce w sztafecie 
4 x 50 m stylem zmiennym (czas: 
2,33,63); Adrian Kukliński, Marcin 
Truszewski, Paweł Michalski, Ad-
rian Żochowski – 1 miejsce w szta-
fecie 4x50m stylem zmiennym (czas: 
2,18,07). 

Wysokie lokaty ciechanowskich 
pływaków świadczą o ich dobrym 
przygotowaniu i ogromnej sile walki. 
Sukces zawdzięczają z pewnością ta-
lentom i wytrwałej pracy pod okiem 
swoich trenerów. Wielu z nich pływa 
na co dzień w MPKS „Orka”, w szkole 
trenują na lekcjach wychowania fizycz-
nego oraz na dodatkowych zajęciach 
pod okiem trenera Piotra Różalskiego. 

Katarzyna Stawicka

Ciechanowscy pływacy w czołówce
Już po raz 8. w Ciechanowie, a po raz 12. w ogóle rozegrane zosta-

ły Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego. Organizatorami imprezy, która w dniach 7-9 kwietnia 
odbyła się na krytej pływalni „U-Ciecha”, było ciechanowskie Społecz-
ne Towarzystwo Oświatowe, MOSiR oraz klub pływacki „Orka” przy 
znaczącym wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Ciechanów.

Turniej mini szczypiornistów

Międzynarodowe Teakwon-do

Jest autorem zbioru wierszy „Zo-
stał tylko Anioł Stróż” (1998) a tak-
że poezji zamieszczanej w antologiach 
i periodykach, wielokrotnym stypen-
dystą Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 
oraz Marszałka Województwa Podla-
skiego za 2006 r.

Został laureatem III nagrody 
w Ogólnopolskim Konkursie Kompo-
zytorskim w Warszawie (Free Oscilla-
tion na trio stroikowe – 1988 r.) oraz 
I nagrody na Międzynarodowym Ka-
tolickim Festiwalu Filmów i Multi-
mediów w Niepokalanowie za utwór 
„Modlitwa Jubileuszowa roku 2000” 
na chór i orkiestrę w latach 1997-99.

W swoim dorobku posiada oko-
ło 100 kompozycji, które wykonywa-
ne były m.in. w Niemczech, Słowacji, 
Rosji, Włoszech, Norwegii, USA i Ja-
ponii. Są to dzieła oratoryjne: „Magni-
ficat”, „Stabat Mater”, „Modlitwa Jubi-

leuszowa”, „Ave Maria”, „Misericor-
diam Dei”, „Stworzeni do miłości”, 
„Zapiski więzienne”, „Różaniec Papie-
ski”, „In honorem Beatae Mariae Virgi-
nis Immaculatae”, orkiestrowe: „Kon-
cert Fortepianowy’, „Pro Memoriam, 
Transformation”, „Out”, „Non stop”, 

„Requiem”, „Witraże”, 
chóralne: „Te Deum”, 
„Missa Brevis”, „Alle-
luja”, kameralne: „Im-
presje na flet i forte-
pian”, instrumentalne: 
„Treatment”, „Kosmos 
na fortepian”, „Re-
sponsorium”, „Medy-
tacja na organy”, „Ka-
prys na flet”, „Suita 
na wiolonczelę i for-
tepian”, „Wędrów-
ki po skalach na gita-
rę” oraz pieśni. Tade-
usz Trojanowski stwo-
rzył również „Uroczy-
stą Fanfarę Miejską 
Białegostoku” a także 
sygnał Radia Nadzieja 
w Łomży. 

Jako pianista wy-
konuje głównie muzykę współcze-
sną i romantyczną, koncertując zarów-
no w kraju jak i za granicą. Jest człon-
kiem Związku Kompozytorów Pol-
skich i Stowarzyszenia Miłośników 
Muzyki „Musica Sacra” w Białymsto-
ku. Inicjuje i współrealizuje koncerty 
kameralne.

Fotografia i poezja to kolejne pa-
sje kompozytora. Wspólnie z żoną Li-
dią zdobył III nagrodę na Ogólnopol-
skim Konkursie Fotograficznym w Zie-
lonej Górze. 

Dorota Żebrowska

Tadeusz Trojanowski 
– kompozytor, pianista, poeta, fotografik

Z pochodzenia jest ciechanowianinem, ale mieszka i tworzy w Bia-
łymstoku. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie w klasie fortepianu u Jana Kadłubińskiego oraz 
kompozycji pod kierunkiem Mariana Borkowskiego. Jego sukcesy, 
jako wybitnego artysty, znane są zarówno w kraju, jak i za granicą.

Muzyki T. Trojanowskiego mogliśmy wysłuchać 9 kwietnia w cza-
sie koncertu „Misterium Wielkopostne” w kościele św. Piotra

Walki w kat. do 80 kg. Od lewej: Grzegorz Puzon (Szczecin) 
i Andrej Pasechnik (Ukraina)

Zwycięska sztafeta z SP STO w Ciechanowie
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Cytat miesiąca
39. sesja Rady Miasta. W najważniejszej – oprócz uchwalenia budżetu 
– dyskusji nad absolutorium radni koncentrują się na wykonaniu budżetu. 
Stanisław Kęsik dodatkowo komentuje artykuły w Gazecie Samorządu 
Miasta, a radna Agnieszka Bukowska mówi właściwie tylko o Gazecie. – Jako 
przodownicy pracy radni Kęsik i radna Bukowska ocenili nie tylko budżet, ale 
i Gazetę Samorządową, chociaż tego jak sądzę nie ma w programie. Przy czym 
Kęsik zawłaszczył sobie panią Bukowską, mówiąc „moja”, a ja myślałem, że to 
„nasza” radna – zauważa Stefan Żagiel.

9 kwietnia lokalni melomani mie-
li kolejną okazję uczestniczenia w do-
niosłym wydarzeniu muzycznym. Pre-
zydent Waldemar Wardziń-
ski i ks. dziekan Eugeniusz 
Graczyk zaprosili miesz-
kańców miasta na koncert 
Warszawskiej Orkiestry 
Kameralnej poprowadzo-
nej przez Zbigniewa Gra-
cę w kościele św. Piotra. 
Wystąpili soliści: Marlena 
Borowska (sopran), Mał-
gorzata Drewnowska (flet), 
Lidia Trojanowska (mez-
zosopran) oraz Tadeusz 
Trojanowski (fortepian). 
W programie znalazły się 
utwory Bacha, Mozarta 
oraz współczesne kompo-
zycje T. Trojanowskiego 
– artysty pochodzącego z 
Ciechanowa. 

Wśród utworów usłyszeliśmy 
przejmujące aranżacje do „Zapisków 
więziennych” kardynała Stefana Wy-
szyńskiego oraz fragment z różań-
ca napisany przez Jana Pawła II „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię, 
Śmierć Jezusa na krzyżu”. Dużo wzru-
szeń dostarczyła pieśń do słów Marii 
Konopnickiej „Świat by dawno prze-

stał trwać”, dedykowana naszym dro-
gim nieobecnym, a w szczególności 
niedawno zmarłemu Stanisławowi Ku-

jawie. Koncert był prawdziwą ucztą 
dla ducha, dopełnieniem uroczystości 
palmowej niedzieli. Organizowane od 
3 lat przez prezydenta koncerty muzy-
ki poważnej dorobiły się w Ciechano-
wie licznej, stałej publiczności, która 
i tym razem długo oklaskiwała arty-
stów. 

K.D.

„Szukałem was, a teraz wy przyszli-
ście do mnie. Dziękuję wam za to” – te 
słowa Jana Pawła II stały się mottem 
wieczoru wspomnień, który 1 kwietnia 
w Kawiarni Artystycznej CKiSz popro-
wadził Marian Klubiński. Refleksje do-
tyczące Ojca Świętego przeplatały się 
z utworami Fryderyka Chopina i recy-
tacją fragmentów papieskiego poematu 
„Tryptyk Rzymski”. Swoje wiersze po-
święcone Janowi Pawłowi II zaprezen-
towali lokalni poeci: Teresa Kaczorow-
ska i Zbigniew Skawiński. 

Szereg uroczystości w pierw-
szą rocznicę śmierci wielkiego Pola-
ka przygotowały ciechanowskie pa-
rafie. 2 kwietnia w kościele św. Fran-
ciszka z Asyżu po nabożeństwie od-

był się koncert (pod patronatem prezy-
denta miasta) „W hołdzie Ojcu Św. Ja-
nowi Pawłowi II”. Oprócz chóru Sine 
Nomine wystąpili uczniowie klasy for-
tepianu Tatiany Fedorczuk: Agniesz-
ka Świerczek, Dominik Napiwodzki, 
Magdalena Poturnicka i Wiktoria Bień-
kowska. Wieczorem, przed godziną 
śmierci papieskiej, mieszkańcy Ciecha-
nowa zgromadzili się licznie przy ko-
ściele farnym. Na ołtarzu polowym tak 
jak rok temu zapłonęły świece pamię-
ci. Punktualnie o godzinie 21:37 zabi-
ły dzwony na Fraskiej Górze. Czuwa-
nie zakończyło odśpiewanie, wspólnie 
z zespołem „Emanuel”, „Barki” – ulu-
bionej pieśni papieża. 

K.D.  

Gościem marcowego wieczoru 
z cyklu Ciechanowskich Spotkań Mu-
zealnych był prof. dr hab. Jerzy Gąs-
sowski, który od 1996 roku jest dyrek-
torem Instytutu Antropologii i Arche-
ologii w Wyższej Szkole Humanistycz-
nej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtu-
sku. Przewodniczy też Komisji Ratow-
niczych Badań Archeologicznych Mię-
dzynarodowej Unii Nauk Prehistorycz-
nych i Protohistorycznych, afiliowanej 
przy UNESCO.

W trakcie wykładu mówił o kie-
rowanych przez siebie pracach arche-
ologicznych, prowadzonych w latach 
2004-2005 z inicjatywy Warmińskiej 
Kapituły Katedralnej przez Bałtycki 
Ośrodek Badawczy we Fromborku.

– Gdy antropolog, prof. dr hab. Ka-
rol Piasecki dokonał analizy znalezio-
nej w grobie nr 13 czaszki okazało się, 
że zdradza ona pewne cechy charakte-
rystyczne pojawiające się na portretach 
Mikołaja Kopernika. Chodziło m.in. o 
deformację złamanego w dzieciństwie 
nosa. Jest ona dobrze widoczna na au-
toportrecie astronoma. Czaszka zosta-
ła przekazana do Centralnego Labora-
torium Kryminalistycznego Komendy 
Głównej Policji, które podjęło się doko-
nać na jej podstawie rekonstrukcji twa-
rzy. Pracujący nad tym przez dwa mie-
siące nadkomisarz Dariusz Zajdel nie 

wiedział, czyją twarz rekonstruuje. Po-
wiedzieliśmy mu tylko, że jest to spra-
wa doniosłej rangi. Rezultat jego pra-
cy był olśniewający. Trzeba jednak pa-
miętać, że wynik rekonstrukcji jest je-
dynie modelem rzeczywistego wyglądu, 
a nie jego odtworzeniem – powiedział 
prof. Gąssowski.

Wieczór uświetnił koncert zespo-
łu muzyki dawnej „Canor Anticus” 
pod kierownictwem artystycznym prof. 
Marcina Zalewskiego.                     A.I.

Ciechanowskie Spotkania Muzealne

Kopernik odnaleziony
Uczta dla ducha

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II

Przyszliście do mnie… 

Artyści Warszawskiej Orkiestry Kameralnej zachwycili pu-
bliczność

O papieżu pamiętała cała Polska...

prof. dr hab. Jerzy Gąssowski

– Tego dnia przywołujemy obraz 
ułanów zwycięsko walczących w 1919 
roku o Wilno, które w podzięce ofiaro-
wało pułkowi sztandar, ciężkie potyczki 
z sowiecką Konną Armią Budionnego 
na froncie ukraińskim, wreszcie boha-
terskie zmagania z żołnierzami Wehr-
machtu we wrześniu pod Chorzelami, 
w okolicach Przasnysza oraz słynną 
szarżę i walkę na białą broń pod Kału-
szynem. 27 września 1939 roku, po klę-
sce pod Suchowolą pułk został rozwią-
zany, ale ułani nie złożyli broni. Część 
walczyła na Zachodzie, część przeszła 
do konspiracji i wraz z innymi tworzyła 
wojsko Polskiego Państwa Podziemne-
go – Armię Krajową – mówił W. War-
dziński.

11. Pułk Ułanów Legionowych nie 
pozwolił, by jego sztandar wpadł w 
ręce wroga. Nie padł łupem Niemców 
w 1939 roku. Przechowany przez ciem-
ne lata okupacji, wydobyty z ukrycia po 
wojnie, dziś jest świadectwem chwały  

w Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie. Na replice, identycznie jak na 
oryginale, widnieją napisy: „Swoim 
obrońcom wdzięczne Wilno 19 kwiet-
nia 1919 roku”, „Honor i Ojczyzna” i 
wizerunek Matki Boskiej Ostrobram-
skiej, wyhaftowany srebrem Orzeł Bia-
ły oraz Pogoń Litewska.  Jeden sztan-
dar, a tyle symboli, chwytających za 
serce każdego polskiego patriotę. One 
stanowią o poczuciu naszej narodowej 
wspólnoty.

– Na ręce polskich patriotów z 
dumą przekazuję replikę pułkowe-
go sztandaru. W dziejach 11. Pułku 
Ułanów Legionowych są tylko chlub-
ne karty. Zapisali je krwią towarzysze 
broni obecnych tu pułkowych wetera-
nów. Karty naszej współczesnej historii 
twórzmy mądrze, z rozwagą i w poczu-
ciu ogromnej odpowiedzialności – tak, 
by nasze dzieci też mogły być z nas 
dumne – powiedział prezydent.

E.B.

Przekazanie sztandaru

Weterani Pułku z porucznikiem J. Klepańskim odbierają sztandar z rąk prezydenta podczas 
niedzielnej uroczystości

23 kwietnia na Pl. Piłsudskiego odbyło się uroczyste poświęcenie i 
przekazanie repliki sztandaru 11. Pułku Ułanów Legionowych. Po mszy 
świętej polowej, odprawionej przez ks. dziekana Zbigniewa Adamowskie-
go, prezydent Waldemar Wardziński przekazał sztandar Stowarzyszeniu 
Żołnierzy Weteranów 11 Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin. 


