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Strategia rozwoju społeczno-gospo-
darczego miasta Ciechanów na najbliż-
sze 20 lat przyjęta! Uchwalono ją pod-
czas XVIII sesji Rady Miasta. Tylko 
jeden radny wstrzymał się od głosu, 
pozostali głosowali „za”. Wysłuchali 
przedtem prezydenta Waldemara 
Wardzińskiego, który przedstawił prze-
bieg prac nad tym dokumentem oraz 
prof. Jacka Szlachty z SGH, głównego 
recenzenta projektu Strategii. Profesor  
Szlachta jest przewodniczącym Rady 
Polityki Regionalnej Państwa, prze-
wodniczy też Komitetowi Naukowemu 
ds. Oceny Narodowego Planu Rozwoju 
Polski na lata 2004–2006. Zgodnie 
z jego sugestiami do projektu Strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego 
Ciechanowa wprowadzono pewne 
modyfikacje.  Radni przedyskutowali ją 
szczegółowo w czasie posiedzeń komi-
sji Rady Miasta. Zaproponowane przez 
nich poprawki zostały uwzględnione 
i znalazły się w erracie do projektu. 

         E.B.
Więcej w relacji z sesji na str. 6 i 7
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Wygrana w strugach deszczu
Wygraliśmy! Przeszliśmy do drugiej 

rundy „Zmagań Miast”. Po remisie w 
Ciechanowie nasza drużyna stanęła 
przed trudnym zadaniem — musiała 
pokonać przeciwnika na jego terenie. 
Ełk był godnym rywalem. Podczas obu 
spotkań obie ekipy toczyły wyrównaną 
walkę. 

15 maja podczas „Zmagań miast” 
zamkowe błonia tonęły w deszczu. Nie 
przeszkodziło to jednak mieszkańcom 

Ciechanowa w dopingowaniu swojej 
drużyny. Trybuny były pełne. Nasi 
zawodnicy zaczęli mocnym uderze-
niem i wygrali pierwszą konkurencję 
— „taran”. W drugiej — „podnieb-
nych szczudłach” — lepsi byli goście. 
Zaraz potem ciechanowianie szybciej 
ułożyli hasło. Przeciwnicy wyrównali 
sprawniej budując akwedukt. O 19.00 
na 3 minuty zza chmur wyszło słońce. 
                        dokończenie na str. 12

Wejście do Unii Europejskiej miesz-
kańcy Ciechanowa świętowali podczas 
Pikniku Europejskiego zorganizowa-
nego przez Urząd Miasta. W dniach 
1–2 maja okolice ratusza zapełniły się 
kolorowymi straganami i stoiskami 
gastronomicznymi. Z latającego nad 
centrum helikoptera zrzucano cukierki, 
ufundowane przez radnego miejskiego 

Dariusza Szczygielskiego. Na scenie 
plenerowej cały czas odbywały się 
występy ciechanowskich zespołów 
i solistów. Nie zabrakło konkursów 
i atrakcyjnych nagród (między inny-
mi przeloty helikopterem, koszulki 
i czapeczki z napisem „Ciechanów”). 
Gwiazdą pierwszego wieczoru był 
                        dokończenie na str. 12

To głosowanie przesądza o przyszłości Ciechanowa na najbliższe 20 lat

Nasza drużyna w pełnym składzie

Młodzi Europejczycy 
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Przystąpienie do Lokalnej Organizacji Turystycznej
24 marca w Ciechanowie została powołana Lokalna Organizacja Turystyczna 

“Ziemia Ciechanowska”. Zawiązało ją 19 członków założycieli, m.in. samorządy 
lokalne, branża turystyczna, kilka przedsiębiorstw i organizacji społecznych oraz 
osoby prywatne. Zadaniem organizacji jest promowanie naszego miasta i regionu 
przy wykorzystaniu funduszy UE. Będzie ona działać suwerennie, współpracując 
na partnerskich zasadach z Polską Organizacją Turystyczną w Warszawie. Na 
XVIII sesji Rada Miasta opowiedziała się za przystąpieniem Gminy Ciechanów 
do LOT.

Światowy Dzień Poezji
16 kwietnia Związek Literatów Polskich O/Ciechanów, Stowarzyszenie Pracy 

Twórczej oraz Centrum Kultury i Sztuki obchodziły Światowy Dzień Poezji 
pod patronatem Unesco. Z tej okazji w Zespole Szkół Nr 2 oraz w I Liceum 
Ogólnokształcącym odbyły się spotkania autorskie. Z młodzieżą spotkali się zapro-
szeni poeci: Grzegorz Walczak z Warszawy i Karl Grenzler z Niemiec. 

„Złote Pióro” przyznane
W tym roku ciechanowski oddział Związku Literatów Polskich ustanowił 

nagrodę „Złote pióro” za najlepszą publikację swoich członków. Spośród siedmiu 
książek wydanych w ubiegłym roku nominacje otrzymały tomiki poetyckie: Hanny 
Wiśniewskiej „Aż usłyszałam wiatr” i Janiny Boniakowskiej „Wędrówki myśli” 
oraz cykl reportaży Teresy Kaczorowskiej zatytułowany „Kiedy jesteście, mniej 
boli”. „Złote Pióro” otrzymała T. Kaczorowska. 

Kolejne złoto dla ciechanowskiego sportowca
W dniach 23–24 kwietnia w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski 

w Podnoszeniu Ciężarów Osób Niepełnosprawnych. W kategorii wagowej do 
100 kg złoty medal, trzeci raz z rzędu, zdobył Arkadiusz Niski — jedyny reprezen-
tant Ciechanowa. Jest to jego siódme mistrzostwo.

Sukcesy zawodników TKKF „Promyk”
W dniach 1–3 maja w Śremie miały miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów 

Młodszych w Teakwondo WTF. Zawody odbyły się w ramach Ogólnopolskiej 
olimpiady Młodzieży w sportach halowych „Ziemia Wielkopolska” 2004. Do 
zawodów w każdej kategorii wagowej zakwalifikowało się po ośmiu najlepszych 
sportowców z całej Polski. Ciechanów reprezentowali: Przemysław Janiszewski, 
Adam Sochowicz, Rafał Wojda i Mariusz Podgórski. Spośród naszych zawodni-
ków najkorzystniej zaprezentował się Przemysław Janiszewski, który zdobył złoty 
medal i tytuł Mistrza Polski Juniorów Młodszych na rok 2004. Drugim medalistą 
został Adam Sochowicz, który wywalczył brązowy medal. W klasyfikacji general-
nej ciechanowska ekipa znacznie przyczyniła się do zajęcia przez Województwo 
Mazowieckie II miejsca w punktacji województw.

Wizyta w Meudon 
Od 7 do 9 maja Waldemar Wardziński był gościem mera Meudon, naszego 

miasta partnerskiego. Na spotkaniu w merostwie, poświęconym wejściu Polski 
i Słowacji do Unii Europejskiej, prezydent Ciechanowa otrzymał Medal Miasta 
Meudon. Uczestniczył też w konferencji poświęconej ekonomicznym aspektom 
poszerzenia UE o państwa środkowoeuropejskie oraz w uroczystościach z okazji 

Dnia Zwycięstwa, które odbyły się na cmentarzu poległych w czasie II wojny 
światowej. Był również czas na chwile relaksu – koncerty w Szkole Muzycznej 
i kościele oraz spotkanie ze Stowarzyszeniem Kawalerów Calvadosu. Atrakcją 
tegorocznych majowych spotkań miast partnerskich była prezentacja sztuki 
kulinarnej państw europejskich. Polskie potrawy: żurek, zrazy z kaszą gryczaną, 
sernik i sękacze serwowano w miejscowym liceum oraz poklasztornym sierocińcu. 
Francuzom smakowało polskie jedzenie, podobała się też muzyka kapeli Jerzego 
Szpojankowskiego z CKiSz. Pamiątką tego pobytu ciechanowian w Meudon pozo-
stanie platan, który prezydent W. Wardziński posadził na rondzie Ciechanów.

W 60. rocznicę bitwy pod Monte Cassino
10 maja w Muzeum Szlachty Mazowieckiej została otwarta wystawa poświę-

cona bitwie pod Monte Cassino. W programie uroczystości znalazł się odczyt 
dr Zbigniewa Wawra, wspomnienie majora Kazimierza Rzeczkowskiego — uczest-
nika bitwy oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Akademickiego Chóru 
PWSZ w Ciechanowie pod dyrekcją Aldony i Artura Wiśniewskich. 

Kiermasz książek
W ramach obchodów Miesiąca Książki i Bibliotek, 15 maja Miejska Biblioteka 

Publiczna zaprosiła czytelników i mieszkańców Ciechanowa na kiermasz książek. 
Sprzedawano je w budynku głównym przy ul. Batalionów Chłopskich 15 oraz na 
dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich. 

Przegląd teatralny
17 maja w CKiSz odbył się IV Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich. 

Zaprezentowano na nim 10 przedstawień wyłonionych w przeglądach przeprowa-
dzonych przez takie ośrodki kultury jak: Siedlce, Ciechanów, Ostrołęka i Radom. 
W kategorii teatry dziecięce grand prix zdobyli Europasjonaci Bis z SP Nr 4 
w Mławie ze 
s p e k t a k l e m 
„Wlazł słoń
do szafy”. 
W kategorii 
teatry młodzie-
żowe najle-
piej wypadł
Teatr Młody 
z Wyszkow-
skiego Ośrod-
ka Kultury 
Hutnik. Grupa
pokazała sce-
ny według 
„ N i e d ź w i e -
d z i a ” , 
„Oświadczyn” 
i „Wesela”. 
Finaliści poja-
dą do Podkowy 
Leśnej, gdzie 
4 i 5 czerwca 
odbywać się będą dalsze eliminacje. Jury w skladzie: Mirosława Rochna-Cicholska, 
Maria Mazanowska i Łukasz Chocholski przyznali ponadto równorzędne nagro-
dy. Otrzymali je: Teatr Baj z Miejskiego Przedszkola w Mławie, Teatr Wesoła 
Gromadka z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie, Grupa Przedszkolna 
Teatru Młodych z Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Hutnik oraz Biedroneczki 
z SP w Morawach.

Integracyjny Dzień Dziecka
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mazowsze” i Zarząd Osiedla Nr 5 „Płońska” 

zapraszają na Integracyjny Dzień Dziecka, który odbędzie się 5 czerwca od 
godziny 11.00 na boisku osiedlowym przy parkingu samochodów osobowych. Dla 
dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Będą zabawy i konkursy, 
nie zabraknie też nagród, upomników i tego co maluchy lubia najbardziej, czyli 
słodkości.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
25 maja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się konferencja 

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Wzięły w niej udział przedstawi-
cielki pielęgniarek oraz studenci Instytutu Ochrony Zdrowia. Referat na temat aka-
demickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce w perspektywie Unii Europejskiej 
wygłosiła dr Anna Blak-Kalety — zastępca dyrektora Departamentu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Fotoradar
Zakupiony w lutym fotoradar zarejestrował 300 wykroczeń. Na kierow-

ców przekraczających dozwoloną prędkość nałożono 150 mandatów. Nikt nie 
odmówił przyjęcia mandatu. Około 100 zdjęć zostało przesłanych do jednostek 
w Przasnyszu, Pułtusku, Płońsku, Mławie i Nowym Dworze Mazowieckim. 
Fotoradar spowolnił nieco ruch na drogach powiatu ciechanowskiego, ale ciągle 
nie jest na nich bezpiecznie.

Dzień Patrona w Gimnazjum Nr 3
24 maja Gimnazjum Nr 3, noszące imię Marii Konopnickiej, obchodziło Dzień 

Patrona. W ramach uroczystości pod pomnikiem pisarki złożone zostały kwiaty, 
wygłoszono referat o jej życiu i twórczości  oraz ogłoszono wyniki  konkursu 
recytatorskiego i plastycznego, poświęconego twórczości Konopnickiej. W tym 
dniu szkołę odwiedzili szczególni goście: wnuk poetki Jan Bielecki i aktorka 
Anna Milewska.  Zwiedzili Izbę Patrona i obejrzeli występy przygotowane przez 
uczniów. 

Święto flagi
Od tego roku mamy nowe święto – 2 maja przypada święto flagi państwowej. 

Flaga to symbol patriotyzmu, narodowej przynależności, suwerenności. Pod biało-
czerwonym sztandarem przez wieki ginęli Polacy, przechowywano ją z narażeniem 
życia. Nowe święto idealnie wpasowuje się między święto1 Maja, które kojarzy się 
od 2004 roku z wejściem do Unii Europejskiej, a święto Konstytucji 3 Maja.

Kontrola kąpielisk
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie przeprowadził 

badania wód kapielisk w maju br. W oparciu o wyniki kontroli dopuścił do kąpieli 
zbiornik na Krubinie. Zakazem kąpieli objęto rzekę Wkrę w Glinojecku. 

PPIS ponadto informuje, że w wodzie, w której są zakwity glonów kąpiel nie 
jest wskazana. W przypadku stwierdzenia poprawy lub pogorszenia jakości wód 
kontrolowanych kąpielisk ustalenia te będą ulegać zmianom. 

Dzieci w realizacji bajki „Czerwony Kapturek” 

Od lewej: mer Meudon Herve Marseille, prezydent Ciechanowa Waldemar War-
dziński, primator Brezna Jaroslav Demian, wicemer Georges Koch

Uwaga, zmiana siedziby lokalu wyborczego

Ci, którzy w wyborach oddawali swój głos w Klubie „Zamek” przy ul. 
Pułtuskiej 20 a muszą przygotować się na zmianę. Obecnie ich lokal wyborczy 
mieścić się będzie w Domu Złotej Jesieni przy ul. Sikorskiego 7.   
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STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
MIASTA CIECHANÓW DO ROKU 2023

Zrównoważony rozwój wyzwaniem XXI wieku

Na sesji Rady Miasta 29 kwietnia 
tego roku uchwalony został ważny 
dokument programowy — Strategia 
rozwoju społeczno-gospodarczego mia-
sta Ciechanów. Samorządy coraz czę-
ściej sięgają do nowoczesnych metod 
i technik zarządzania gminą, aby zwięk-
szać efektywność działań, wzmacniać 
lokalne relacje społeczne i skutecznie 
dążyć do poprawy poziomu życia 
mieszkańców. Strategia spełnia rów-
nież bardzo ważną rolę w kontekście 
członkostwa Polski w UE — pozwala 
ubiegać się o fundusze strukturalne. 
Daje ona gwarancję, iż projekty służą 
realizacji długofalowych planów roz-
woju, co czyni miasto bardziej wiary-
godnym partnerem. 

Prace nad tworzeniem Strategii roz-
poczęły się w połowie sierpnia 2003 r., 
kiedy Prezydent Miasta zaprosił do 
jej opracowania szerokie grono ludzi. 
Oparto się w pewnym stopniu na 
analizie z 1999 roku, choć wymagała 
ona uaktualnienia. Aby poznać zdanie 
społeczności lokalnej rozpowszech-
niono ankietę, w której mieszkańcy 
wypowiadali się na temat problemów 
Ciechanowa i preferowanych kie-
runków jego rozwoju. W rezultacie 
w Strategii określono silne i słabe stro-
ny miasta, szanse i zagrożenia, które 
przed nim stoją. Jest w niej zawarta 
wizja miasta za lat 20, oraz strategicz-
ne kierunki rozwoju, sprecyzowane 
przy pomocy celów długofalowych 
i krótkookresowych. Celom operacyj-
nym przyporządkowano listę zadań, 
spodziewane efekty oraz ich mierniki. 
Przygotowano również procedurę 
monitorowania i aktualizacji Strategii. 

Uwzględniając opinie i oczekiwania 
mieszkańców, lokalnych autorytetów, 
różnorodnych środowisk społecznych 
i zawodowych oraz organizacji poza-
rządowych, samorząd miasta deklaruje 
w Strategii dążenie do zapewnienia 
mieszkańcom Ciechanowa odpowied-
nich warunków życia, pracy i wypo-
czynku oraz podejmowanie wszelkich 
niezbędnych działań w celu wspierania 
rozwoju przedsiębiorczości, skutkują-
cego zwiększeniem pozycji konkuren-
cyjnej miasta. 

Strategiczne cele rozwoju Cie-
chanowa to:

1.  Rozwój przedsiębiorczości i two-
rzenie warunków do powstawania 
miejsc pracy. 

2.  Podnoszenie poziomu życia miesz-
kańców.

3.  Kreowanie i promowanie wize-
runku miasta.
Cel strategiczny nr 1 będzie reali-
zowany poprzez:

a) prowadzenie lokalnej komplekso-
wej polityki gospodarczej wspierającej 
rozwój przedsiębiorczości przy współ-
pracy z samorządem gospodarczym

— opracowanie i stosowanie sys-
temu ulg i preferencji dla podmiotów 
tworzących nowe miejsca pracy, inwe-
stujących lub wprowadzających nowo-
czesne technologie 

— poprawa efektywności zarządza-
nia oraz pozyskanie kapitału zewnętrz-
nego poprzez częściową prywatyzację 
niektórych przedsiębiorstw komunal-
nych

— wypracowanie form współpracy 
i współdziałania w realizacji zadań 
samorządu na zasadach partnerstwa 
publiczno-prywatnego

— kompleksowa informacja gospo-
darcza skierowana do przedsiębiorców 
i potencjalnych inwestorów,  

— wypracowanie form współpracy 
z samorządem gospodarczym, służącej 
wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości

b) przygotowanie terenów pod 
inwe-stycje generujące miejsca pracy

— opracowanie planu zagospodaro-
wania przestrzennego II części dzielni-
cy przemysłowej

— regulacja stanu prawnego grun-
tów Skarbu Państwa

— powiększanie zasobów grun-
tów pod inwestycje zgodne z planem 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
stopniowe uzbrajanie tych terenów

c)  rekultywację i zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych położonych 
w obszarze byłej dzielnicy przemysło-
wej 

— inwentaryzacja terenów poprze-
mysłowych

— rewitalizacja terenów poprzemy-
słowych

d) wspieranie edukacji ze szczegól-
nym uwzględnieniem szkolnictwa wyż-
szego oraz aktywizacja bezrobotnych

— ścisła współpraca z organizacja-
mi pozarządowymi w kwestii różnorod-
nych form aktywizacji bezrobotnych 

— wspomaganie kształcenia po-
przez umożliwienie dostępu do róż-
nych źródeł informacji (powstanie bazy 
danych miejsc pracy — współpraca 
z innymi urzędami w ramach Związku 
Miast Mazowsza)

— ścisła współpraca ze szkołami 
wyższymi w celu wzmocnienia ich 
potencjału oraz dostosowania profilu 
kształcenia do potrzeb rynku pracy

e)  podnoszenie jakości usług admi-
nistracji samorządowej poprzez współ-
pracę regionalną oraz doskonalenie 
metod i technik zarządzania oraz obsługi

— doskonalenie metod zarządzania 
administracją samorządową w oparciu 
o normy systemu jakości

— wdrożenie elektronicznego obie-
gu dokumentów, informacji i systemu 
obsługi z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii

— wdrożenie Informatycznego 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Gminą

— nawiązanie współpracy z sąsied-
nimi gminami i powiatami w celu lob-
bowania na rzecz regionu oraz podej-
mowania wspólnych przedsięwzięć 
w różnych dziedzinach 
Cel strategiczny nr 2 będzie reali-
zowany poprzez:

a) rozwój i gospodarowanie zasoba-
mi mieszkaniowymi

a. adaptacja istniejących obiektów 
na mieszkania socjalne oraz budowa 
budynków wielorodzinnych z mieszka-
niami socjalnymi

b. ustalenie zasad i przeprowadze-
nie klasyfikacji komunalnych zasobów 
mieszkaniowych w celu wydzielenia 
mieszkań socjalnych

c. sukcesywna modernizacja miesz-
kaniowych zasobów komunalnych

d. rewitalizacja dzielnicy „Bloki”
e. budowa nowych mieszkań pod 

wynajem
f. uzbrajanie terenów pod budow-

nictwo w infrastrukturę techniczną
b) rozwój infrastruktury komunalnej 
— rozwój i modernizacja sieci: 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, ciepłowniczej oraz koor-
dynacja działań w zakresie komplekso-
wego uzbrajania terenów 

— modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia miejskiego

— zapewnienie wszystkim miesz-
kańcom dostępu do wodociągu publi-
cznego

— likwidowanie systemu kanaliza-
cji ogólnospławnej

— objęcie odbiorem ścieków sani-
tarnych do oczyszczalni miejskiej 
100% budynków

— budowa regionalnego zakładu 
przetwarzania odpadów komunalnych 
w Woli Pawłowskiej

— wykorzystywanie alternatyw-
nych źródeł do produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej 

— budowa nowego cmentarza 
komunalnego

c) rozwój infrastruktury komuni-
kacyjnej 

— lobbowanie na rzecz wyprowa-
dzenia ruchu tranzytowego z miasta 
poprzez budowę obwodnicy drogi 
nr 60 lub — początkowo — zmianę 
organizacji ruchu

— współpraca z PKP i innymi 
podmiotami gospodarczymi w celu 
rozbudowy lub modernizacji dworca 
kolejowego z kompleksem handlowo-
usługowym

— wspieranie działań w celu budo-
wy wiaduktów kolejowych w ramach 
modernizacji magistrali Warszawa-
Gdańsk

— rozbudowa sygnalizacji świetlnej
— rozszerzenie współpracy z inny-

mi zarządcami ciechanowskich dróg 
w podejmowaniu wspólnych zadań 
w zakresie drogownictwa

— dążenie do poprawy połączeń 
drogowych z Warszawą poprzez lob-
bowanie na rzecz modernizacji drogi 
nr 50

d) prowadzenie polityki społecznej 
adekwatnej do potrzeb mieszkańców 

— inicjowanie i koordynowanie 
partnerskiej współpracy, wymiany infor-
macji między instytucjami i organizacja-
mi działającymi w sferze społecznej

— dostosowanie miasta do potrzeb 
osób niepełnosprawnych

— powiększenie oferty pomocy dla 
ofiar klęsk żywiołowych, przemocy 
w rodzinie i bezdomnych 

— współdziałanie z innymi partne-
rami instytucjonalnymi i społecznymi 
w zakresie opieki nad ludźmi starszy-
mi, dziećmi i młodzieżą ze środowisk 
zmarginalizowanych oraz przeciw-
działaniu alkoholizmowi, narkomanii 
i agresji

— elastyczne zarządzanie zasobami 
mieszkań socjalnych i komunalnych 
zgodnie z bieżącymi potrzebami loka-
torów

— zapobieganie wykluczeniu spo-
łecznemu osób niepełnosprawnych 
poprzez zaspokajanie ich potrzeb edu-
kacyjnych

e) poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców

— objęcie monitoringiem newral-
gicznych punktów miasta

— skuteczne egzekwowanie przepi-
sów prawa lokalnego

f) ochronę i racjonalne wykorzy-
stywanie zasobów środowiska przy-
rodniczego 

— intensyfikacja działań w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów

— ekologiczna rekultywacja zam-
kniętego składowiska odpadów w Kar-
goszynie

— dalsza realizacja programu 
„Ciechanów — zdrowe miasto”

— podjęcie działań zmierzających 
do objęcia wszystkich nieruchomości 
wywozem nieczystości stałych

— edukacja ekologiczna miesz-
kańców

g) tworzenie warunków do aktywne-
go spędzania czasu przez mieszkańców 

— efektywne wykorzystywanie 
bazy sportowo-rekreacyjnej w mieście 

— rekultywacja terenów poprze-
mysłowych z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne (oczka wodne na Krubinie, 
kanały przy ul. Gostkowskiej)

— budowa osiedlowych placów 
zabaw dla dzieci i tworzenie terenów 
zielonych

— wyznaczenie i rozbudowa sieci 
dróg rowerowych

— promocja zdrowego stylu życia
— przystosowanie do celów rekre-

acyjno-wypoczynowych terenu błoni 
zamkowych
Cel strategiczny nr 3 będzie reali-
zowany przez:

a) poprawę wizerunku miasta 
a. ujednolicenie i klarowne oznako-

wanie miasta 
b. uatrakcyjnienie Zespołu Przyro-

dniczo-Krajobrazowego Doliny Rzeki 
Łydyni

c. koordynowanie działań w zakre-
sie utrzymania zieleni miejskiej 

d. opracowanie dorocznych kalenda-
rzy imprez w mieście 

e. działania na rzecz organizowania 
imprez sportowych krajowych i mię-
dzynarodowych

f. współpraca z miastami partnerski-
mi w celu organizowania wspólnych 
przedsięwzięć promujących integrację 
europejską 

g. wypromowanie imprez kultural-
nych i sportowych identyfikowanych 
z Ciechanowem

h. wspieranie turystyki, z wykorzy-
staniem walorów historycznych miasta

b) wyraźne zaznaczenie i moderni-
zacja centrum miasta 

— wymiana infrastruktury pod-
ziemnej miasta

— modernizacja i ujednolicenie 
oświetlenia i małej infrastruktury 
towarzyszącej w centrum miasta

— rewitalizacja średniowiecznego 
traktu od Zamku Książąt Mazowieckich 
przez Rynek, ul. Warszawską, Plac 
Kościuszki do Farskiej Góry

c) kształtowanie tożsamości kultu-
rowej mieszkańców 

— stworzenie Pracowni Badań 
Dziejów Miasta

— wspieranie działań edukacyjnych 
dotyczących historii miasta i tożsamo-
ści regionalnej w celu budowania więzi 
mieszkańców z miastem

— Zamek jako centrum kulturalno-
wystawiennicze

Strategia rozwoju społeczno-gospo-
darczego Ciechanowa jest zgodna 
z zapisami Strategii rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego. Sposoby 
realizacji zapisów Strategii zostaną 
określone w programach operacyjnych 
oraz wieloletnich planach inwestycyj-
nych. Te dokumenty będą precyzowały 
zasady hierarchizacji zadań, terminy 
wykonania, nakłady, źródła finanso-
wania i podmioty odpowiedzialne za 
ich realizację. Również monitorowanie 
Strategii zostanie zawarte w odrębnym 
dokumencie, precyzującym mierniki, 
sposoby ich obliczania, wartości wyj-
ściowe i pożądane — w określonych 
odstępach czasu.

Uchwalenie Strategii przez Radę 
Miasta rozpoczęło kompleksowe pla-
nowanie przyszłości Ciechanowa. 
Dokument ten, wyznaczając kierunki 
rozwoju jest podstawą, na której 
bazować będą kolejne — programo-
we, określające i precyzujące zmiany 
w naszym mieście. 
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W 213. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3. Maja na Pl. Kościuszki 
odbyła się msza polowa z udziałem 
władz miasta, delegacji szkół, ugrupo-
wań partyjnych, organizacji pozarzą-

dowych oraz licznie zgromadzonych 
mieszkańców Ciechanowa. Pod pomni-
kiem POW złożone zostały kwiaty. 
Prezydent Waldemar Wardziński na-
wiązał w przemówieniu do trudnych 
chwil polskiej historii oraz naszego 

wejścia do Unii Europejskiej. Polacy 
są silnym narodem, ćwiczonym przez 
przeciwności losu, zahartowanym 
w ogniu zmiennej historii. 
Jej zmiany wielekroć inspiro-

waliśmy — my, nie-
podlegli duchem, nie
poddający się żadnej
niewoli. Przetrwaliś-
my brak własnego 
państwa, brak wol-
ności, terror, brak 
demokracji. W 1989 
roku, a właściwie 
w 1980, zainicjowali-
śmy zmianę w histo-
rii Europy, w jaką 
nikt oprócz nas już 
nie wierzył. Dzięki 
„ S o l i d a r n o ś c i ” 
i wsparciu Ojca 
Świętego, wielkiego 
Polaka, przyczyni-
liśmy się do upadku 
komunizmu. Wszystkie 

te trudne lata krok po kroku prowa-
dziły nas do chwili sprzed kilku dni, 
do zajęcia należnego nam miejsca 
we wspólnocie europejskich narodów 
— powiedział prezydent.

E.B.

Obchody 3 Maja

Regulamin konkursu
na najładniejszą posesję 2004 roku

1. CELE KONKURSU
• Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Ciechanowa.
• Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, mających 
na celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę miasta.
• Usatysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów 
estetycznych miasta.

2. ORGANIZACJA KONKURSU
a) Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów.
W imieniu Prezydenta Miasta Ciechanów prace związane z konkursem koordynuje 
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.
b) Konkurs ma zasięg ogólnomiejski 
c) Do konkursu mogą być zgłaszane posesje i balkony w następujących katego-
riach:
I. BUDYNKI MIESZKALNE, JEDNORODZINNE, WIELORODZINNE (balko-
ny )
II. OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
(zakłady pracy, hotele, sklepy, lokale gastronomiczne, szkoły, przedszkola, banki, 
itp.)
d) Rozpoczęcie konkursu ustala się na dzień 17.05.2004 r., natomiast zakończenie 
20.09.2004 r. 

3. TRYB ZGŁASZANIA OBIEKTÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE
a) Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest wypełnienie druku opracowanego wg 
załącznika do niniejszego regulaminu.
b) Druki, o których mowa wyżej są do odbioru w sekretariacie Urzędu Miasta 
Ciechanów lub w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska przy ul. 
17 Stycznia 30 oraz u Przewodniczących Zarządów Osiedli 
c) Wnioski mogą być składane przez:
1.Osoby fizyczne.
2. Osoby prawne.
3. Zarządy Osiedli. 
4. Osoby trzecie (jednak za zgodą i wiedzą właściciela posesji  lub balkonu)
d) Obiekty można zgłaszać przez trzy lata z rzędu, z dwuletnią przerwą w przypad-
ku nagrodzonych w poprzednim roku. 
e) Zgłoszenia na drukach należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Ciechanów 
(ul. Rynek 6) lub w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska (ul. 
17 Stycznia 30).

4. KRYTERIA OCENY
Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę:
— różnorodność gatunkową nasadzeń,
— kompozycję architektoniczną,
— oryginalność,
— pomysłowość,
— ogólne wrażenia estetyczne.

5. NAGRODY
a) W każdej z wymienionych w pkt. 2. kategorii przyznaje się, decyzją komisji  
konkursowej, nagrody i wyróżnienia:
I nagroda   750,00 zł.
II nagroda      500,00 zł.
III nagroda     250,00 zł.
b) Komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody.
c) Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w pierwszej połowie października 
2004 r.
d) Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący
Ewa Gładysz             — Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanowa,
2. Zastępca Przewodniczącego
Ewa Zduńczyk              — Kierownik Wydziału IMiOŚ
3. Członek
Ewa Blankiewicz              — Rzecznik Prasowy
4. Członek
Bożena Ankiewicz             — Główny Specjalista w Wydziale UA
5. Członek
Sławomir Maciejewski            — Inspektor w Wydziale IMiOŚ
6. Członek — sekretarz
Monika Wysocka              — Podinspektor w Wydziale IMiOŚ.

7. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego lub jego 
zastępcy, prowadzącego posiedzenie.
8. Decyzje komisji są ostateczne.

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KONKURSU
Środki przeznaczone na finansowanie konkursu pochodzą z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

7. PROMOCJA WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą 
w Gazecie Samorządu Miasta, lokalnym radiu i prasie.

Konkurs na najładniejszą posesję rozpoczęty
Jak co roku Urząd Miasta organizuje Konkurs na najładniejszą posesję. Patronu-

je mu Prezydent Miasta Ciechanów. Właściciele ciekawych, zadbanych ogródków 
i ogrodów, skonfrontujcie swoje osiągnięcia z innymi! Zachęcamy do udziału 
w konkursie i zapoznania sie z jego regulaminem.

Pomnik POW na Placu Kościuszki

Jeziorko to nazwa ciechanowskiego 
osiedla. Pochodzi od zbiornika wodne-
go, dawnego wyrobiska, z niewielką 
już w tej chwili ilością wody na dnie. 
Wokół jeziorka miasto z przyjściem 
wiosny regularnie wykasza trzcinę. 
Ma to pewne konsekwencje — zaczy-
nają być widoczne śmieci, które 
bujna roślinność litościwie zakrywała. 
Odpady, plastikowe torby, nawet wysta-
jące z wody stare opony. Ten obraz 
przykro kontrastuje z dość zadbanym 
pobliskim osiedlem. Miejskie służby 
już dwukrotnie w ciągu ostatniego 
czasu zbierały i wywoziły z okolic 
jeziorka duże ilości śmieci. Nie mogą 
one jednak brać na siebie wyłącznej 
odpowiedzialności za czystość terenu, 
którego stan prawny jest nieuregulo-
wany. W tej chwili włada nim Skarb 
Państwa, który też nie jest jego wła-
ścicielem. Napięty miejski budżet nie 
przewiduje środków na sprzątanie 
działek, które nie są własnością gminy. 
Okolice zbiornika mogłyby tworzyć 
ładny teren rekreacyjno — sportowy. 
Na wniosek Zarządu Osiedla, za zgodą 
Ratusza (przy pomocy Urzędu Miasta 
i spółdzielni mieszkaniowej), na osie-
dlu urządzono boisko do gry w piłkę 
siatkową. Obok jeziorka było już 
kiedyś boisko do piłki nożnej. Teraz 
straszą tam zdewastowane, połama-
ne ławki. Tymczasem na osiedlu, na 
ścianach niedawno docieplonych sty-
ropianem domów, pojawiły się napisy 
— „zakaz gry w piłkę”. Czy same 
tabliczki, wobec braku alternatywy, 
uchronią bloki przed dewastacją? 

Na XVIII sesji Rady Miasta 
Stanisław Kęsik wystąpił z interpelacją, 
aby miasto uporządkowało cały teren 
wokół jeziorka, pogłębiło i oczyściło 
zbiornik. Tam jest dobry pejzaż, który 
znika wśród śmieci — powiedział radny. 
To, że ten teren nie stwarza zagrożenia 
epidemiologicznego to zasługa przede 
wszystkim Urzędu Miasta, przy skrom-
nym udziale Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Mazowsze” — przyznał radny 
Zdzisław Dąbrowski, zarazem prezes 
spółdzielni, której budynki sąsiadują 
z jeziorkiem. Urządzenie zbiornika 
wodnego to są ogromne koszty, a przede 
wszystkim potężne zadanie inwestycyjne, 

które musiałoby się odbywać na gruncie, 
co do którego własności nie ma żadnych 
wątpliwości, a tak w tym wypadku nie 
jest — poinformowała zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. Adam Stępkowski 
przypomniał, że jedne z pierwszych 
interpelacji w poprzedniej kadencji 
też dotyczyły tego terenu. Już wtedy 
brak uregulowań dotyczących prawa 
własności uniemożliwił jakiekolwiek 
działania i tam się przez tyle lat nic nie 
robiło — stwierdził radny.

Strategia rozwoju społeczno — gos-
podarczego Ciechanowa jako jedno 
z zadań wskazuje powiększanie zaso-
bów gruntów pod inwestycje. To ważne 
zadanie, zważywszy, że największa 
miejska działka przeznaczona dla 
inwestorów ma niespełna 6 ha. Miasto 
musi powiększać zasoby swoich tere-
nów. Pytanie, które działki powinno się 
kupować w pierwszej kolejności. Czy 
te, na których chętny inwestor może 
zbudować zakład pracy, czy takie, 
jak ta wokół jeziorka? Jedna uwaga 
— bezrobotni nie wybudują sobie 
miejsc pracy. Mieszkańcy osiedla 
mogą sami zadbać o swoje sąsiedztwo, 
a wtedy miasto na pewno nie odmówi 
im wsparcia. Pomysł na zagospodaro-
wanie ziemi niczyjej ma grupa młodych 
ludzi, od lat marzących o skate parku, 
czyli miejscu, w którym mogliby jeź-
dzić na deskorolkach. Chcieliby urzą-
dzić go właśnie na osiedlu Jeziorko, 
gdzie jest odpowiednie ukształtowanie 
terenu. Czy brak tytułu własności nie 
okaże się przeszkodą? Czy młodzieży 
wystarczy entuzjazmu, czy uda im się 
znaleźć sponsorów? Czy mieszkańcy 
zaangażują się w prace? Takie pytania 
można mnożyć.

Grzegorz Brozdowski, który przez 
13 lat mieszkał na osiedlu Jeziorko jest 
sceptycznie nastawiony. Kilkakrotnie 
próbowałem zorganizować mieszkań-
ców, żeby coś z tym terenem zrobić. Na 
takie spotkania przychodziły 2, 3 osoby 
— powiedział radny. — Myślę, że 
władze miasta są po to, żeby pomagać 
mieszkańcom, ale ci mieszkańcy naj-
pierw muszą chcieć pomóc sobie sami.

Ewa Blankiewicz

Jeziorko  niczyje
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Plan dla śmieci
Do 30 czerwca gmina miejska 

Ciechanów ma czas na uchwalenie Gmin-
nego Programu Ochrony Środowiska, 
którego integralną częścią jest Gminny 
Plan Gospodarki Odpadami dla miasta 
Ciechanów. Oba dokumenty muszą 
być zgodne z programem i planem 
powiatowym, a te z wojewódzkim. 
Wykonawcą opracowań jest wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczone-
go warszawska firma EKO-EFEKT. 
Obecnie projekty konsultuje powołany 
w tym celu zespół opinująco-doradczy, 
w skład którego weszli: zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz (przewodnicząca), 
radni Grzegorz Brozdowski i Andrzej 
Czyżewski, prezes PUK Tadeusz Pikus, 
kierownik delegatury WIOŚ Andrzej 
Gwizdała-Czaplicki oraz pracownicy 
Urzędu Miasta: Maria Kusznierewicz, 
Ewa Zduńczyk, Monika Wysocka 
i Dariusz Węcławski. Treść Gminnego 
Programu Ochrony Środowiska oraz
Gminnego Planu Gospodarki Odpa-
dami dla miasta Ciechanów dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.um.ciechanow.pl. Do 
12 czerwca każdy ciechanowianin może
zgłaszać swoje propozycje i uwagi 
dotyczące projektów, kierując je bez-
pośrednio do Wydziału Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska UM, miesz-
czącego się przy ul. 17. Stycznia 30 
w Ciechanowie lub na adres poczty 
e-mail: inzynieria@um.internetdsl.pl 

Złomowiska pod kontrolą
Na terenie miasta często giną znaki 

drogowe, pokrywy studzienek, rury 
ocynkowane, metalowe elementy trak-
cji. Aby zniechęcić amatorów kra-
dzieży mienia komunalnego, które 
trafia do punktów skupu złomu metali 
kolorowych, zobowiązano właścicieli 
skupów tego surowca do prowadzenia 
rejestru osób dostarczających złom 
oraz rejestracji jego rodzaju i ilości. 
W dniach 5–7 maja Straż Miejska i pra-
cownicy IMiOŚ Urzędu Miasta odwie-
dzili 5 ciechanowskich złomowisk. 
Sprawdzali, czy takie rejestry istnieją 
i czy są prawidłowo prowadzone. 
Zespół zwracał też uwagę na wywią-
zywanie się właścicieli z obowiązków 
jakie nakłada ustawa o utrzymaniu 
czystości w gminach. Niestety, nie 
we wszystkich punktach skupu złomu 
panował należyty porządek.

Znaki pionowe
19 kwietnia sprawdzono stan ozna-

kowania ulic Ciechanowa oraz dróg 
powiatowych. Kontrolę przeprowa-
dzili: Ryszard Tylicki z Komendy 
Powiatowej Policji, Remigiusz Kar-
czewski z Powiatowego Zarządu 
Dróg oraz Maria Jurkiewicz z IMiOŚ 
Urzędu Miasta Ciechanów. Komisja 
przygotowała spis ulic, na których 
będą sukcesywnie dostawiane potrzeb-
ne znaki, głównie D1 (droga z pierw-
szeństwem przejazdu), D2 (koniec 
drogi z pierwszeństwem przejazdu) 
oraz A7 (ustąp pierwszeństwa przejaz-
du). Przewidziano też zmianę w orga-
nizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, 
gdzie zaplanowano wydzielenie pasa 
na prawoskręt w ul. Sikorskiego oraz 
zawieszenie strzałki umożliwiającej 
warunkowy skręt w prawo. Na wnio-
sek mieszkańców ul. Gojawiczyńskiej 
na odcinku, gdzie droga ma progi 
zwalniające zaplanowano ogranicze-
nie prędkości do 20 km/h.. Coroczna 
kontrola wykazuje, ile znaków jest 
niszczonych lub po prostu ginie, co 
stwarza poważne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa ruchu drogowego.

…i poziome
Trwa odświeżanie poziomych 

znaków drogowych. Większość ozna-
czeń, takich jak: pasy na przejściach 
dla pieszych, pola wyłączenia z ruchu 
czy symbole na jezdni, malowana jest 
ręcznie. Linie segregujące pasy ruchu 
czy wytyczające parkingi malowane 
są maszynowo. Jak co roku gmina 
miejska na to przedsięwzięcie wykłada 
około 30 tys. zł.

Zieleń też odświeżono…
dosadzając brakujące fragmenty 

miejskich żywopłotów — najwięcej 
w parku J. Dąbrowskiego wzdłuż 
rzeki. Zazieleniło się na osiedlu 
Słoneczne i między ul. Fabryczną 
a Płocką. Dosadzono tam ponad 1100 
sztuk grabów, które najlepiej speł-
niają rolę żywopłotów oraz 75 sztuk 
drzew. Spółdzielnie mieszkaniowe 
„Zamek” i „Mazowsze” także zamó-
wiły w Wydziale Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
sporo drzewek i krzewów do nasadzeń. 
Przybędzie wiązów na terenie SP Nr 6 
i Gimnazjum Nr 3.    

D.Ż.

Była w centrum Ciechanowa zapo-
mniana ulica, zagrodzona deskami. 
Ul. Przelotna — bo o niej mowa 
— łącząca Zieloną Ścieżką z ul. 
Grodzką 10 lat temu została zamknię-
ta dla ruchu drogowego. Zgodę na 
wyłączenie z ruchu wystawił w for-

mie zezwolenia dyrektor ówczesnego 
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, 
który był wówczas zarządcą całej sieci 
dróg na terenie miasta Ciechanowa. 
Zamknięcie ulicy było niezbędne 
z uwagi na rozpoczętą przy niej 
inwestycję Spółdzielni Mieszkaniowo-
Budowlanej „Ziemowit”. Miał tam 
powstać budynek mieszkalny z loka-
lami handlowymi. Ruch drogowy na 
tej ulicy był niemożliwy ze względu na 
roboty montażowe i głębokie wykopy. 
Składowano tam też materiały budow-
lane. Wkrótce prace budowlane na tym 
terenie zostały przerwane na około 
2 lata. W tym czasie kondycja finanso-
wa Spółdzielni pogorszyła się na tyle, 
że nie była ona w stanie kontynuować 
rozpoczętej inwestycji. Budynek został 
zakończony na etapie niepełnego stanu 
zerowego (fundament, ściany piwnic, 
bez stropu pierwszej kondygnacji 

W Tygodniku Ciechanowskim nr 20 
z 18 maja br. ukazał się tekst „Jezioro 
na drodze”, dotyczący zalanej wodą 
ul. Płockiej. Jej 
dolny, przebiega-
jący pod wiaduk-
tem odcinek leży 
w pasie drogi kra-
jowej, jego za-
rządcą jest więc
Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. 
P r z y c z y n ą 
powstającego po 
większych ule-
wach  tytułowego 
w „TC” jeziora 
nie jest mała 
przepustowość 
studzienek, lecz 
zapychające ich 
kraty zanieczysz-
czenia (piasek, 
ziemia i liście), 
spływające z po-
bliskich gruntowych ulic miejskich 
i działek prywatnych. Sytuację po-
garsza deszczówka odprowadzana 
z wiaduktu. Miasto systematycznie 
udrażnia osadniki krat, na omawianym 
odcinku ostatnio 13 maja. Ten teren 
jest jednak nisko położony, więc docie-
ra tu woda deszczowa niosąca ziemię 
z ulic: Równej, Spokojnej, Młynarskiej 
i Szumnej. Aby zminimalizować to 
zjawisko utwardzono odcinki uliczek 

Odmieniona Przelotna
podziemnej). W związku z nasilają-
cym się ruchem drogowym w mie-
ście oraz rosnącym deficytem miejsc 
postojowych i parkingowych w 2003 
roku zdecydowano się odblokować 
ul. Przelotną. Na wniosek prezydenta 
W. Wardzińskiego, za zgodą Zarządu 

Spółdzielni oraz 
po uzgodnieniach 
z Konserwatorem 
Zabytków, w cią-
gu ostatniego 
roku wykopy za-
sypano. Dziś 
ulica jest prze-
jezdna. Zrobiono 
tam parking po-
przeczny dla sa-
mochodów oso-
bowych i dostaw-
czych, doraźnie 
utwardzony kru-
szywem na-tural-
nym i frezem 
asfaltu. Parking 
jest usytuowa-
ny na terenie 
Spółdzielni bez-

pośrednio przyległym do ulicy Prze-
lotnej, której nawierzchnia brukowa 
została przy okazji oczyszczona. 
Otwarcie ulicy pozwoliło na rozłado-
wanie ruchu drogowego w tej części 
miasta. Jedno-kierunkowa Przelotna 
uzupełnia układ komunikacyjny dwóch 
pozostałych jednokierunkowych ulic: 
Zielonej Ścieżki i Grodzkiej. Parking 
przy ul. Przelotnej cieszy się dużym 
powodzeniem — jest stale zapełniony 
samochodami. Poprawiło to sytuację 
na Zielonej Ścieżce oraz  ul. Ks. Piotra 
Ściegiennego.
 

E.B.

na podstawie materiałów 
Wydziału Inżynierii Miejskiej 

i Ochrony Środowiska

u ich zbiegu z Płocką frezem z asfaltu, 
przekazanym przez Zarząd dróg krajo-
wych gminie miejskiej. Mieszkańcy tej 

okolicy często spotykają ekipę porząd-
kującą gminne drogi — tuż przed 
majowymi świętami łopatami usuwano 
ziemię z asfaltu. Wydział Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska często 
monitoruje ten trudny odcinek, choć 
ostatnio nie było zgłoszeń od miesz-
kańców o ponownym zalaniu ulicy.  

   Dominika Żagiel

Suche fakty

5 dni po czyszczeniu drogi wody opadowe znowu naniosły piasek 
i ziemię   

Odmieniona Przelotna — parking i oczyszczony bruk

Z prac Inżynierii Miejskiej

Coraz więcej fragmen-
tów miasta przybiera este-
tyczny wygląd.

Nowa zatoka postojowa przy 
ul. Fabrycznej

Wyremontowany wjazd na bazarek przy ul. 
Sienkiewicza

Zejście nad rzekę od strony Zamku

http://www.um.ciechanow.pl
mailto:inzynieria@um.internetdsl.pl
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XVIII sesji  

29 kwietnia  2004 roku:

Nr 181/XVIII/2004 w sprawie przyję-
cia Strategii rozwoju społeczno-gospo-
darczego Miasta Ciechanów. 
Nr 182/XVIII/2004 w sprawie odrzu-
cenia protestu Pana Leszka Boniakow-
skiego do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Aleksandrówka” w Ciechanowie. 
Nr 183/XVIII/2004 w sprawie odrzu-
cenia protestu Pani Henryki Boniakow-
skiej i Pana Ireneusza Boniakowskiego 
do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Aleksan-
drówka” w Ciechanowie. 
Nr 184/XVIII/2004 w sprawie odrzu-
cenia protestu Państwa Marioli i Krzy-
sztofa Boniakowskich do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Aleksandrówka” w Ciecha-
nowie.
Nr 185/XVIII/2004 w sprawie odrzu-
cenia zarzutu Państwa Marioli i Krzy-
sztofa Boniakowskich do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Aleksandrówka” w Ciecha-
nowie.
Nr 186/XVIII/2004  w sprawie oddania 
nieruchomości zabudowanej garażem 
w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej. 
Nr 187/XVIII/2004 w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym.
Nr 188/XVIII/2004 w sprawie zbycia 
nieruchomości w przetargu nieograni-
czonym.
Nr 189/XVIII/2004 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów. 
Nr 190/XVIII/2004 w sprawie zmia-
ny Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych dla miasta Ciechanowa na 
2004 r. 
Nr 191/XVIII/2004 w sprawie przy-
stąpienia Gminy Miejskiej Ciechanów 
do lokalnej Organizacji Turystycznej 
„Ziemia Ciechanowska”.
Nr 192/XVIII/2004 w sprawie zmia-
ny w składzie Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. 
Nr 193/XVIII/2004 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2004 rok.
Nr 194/XVIII/2004 w sprawie zmiany 
uchwały Nr 12/II/99 Rady Miejskiej 
Ciechanowa z dnia 25.02.1999 r. w spra-
wie założenia publicznych Gimnazjów 
oraz określenia granic ich obwodów.
Nr 195/XVIII/2004 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 39/IV/96 Rady Miejskiej 
Ciechanowa z dnia 25.04.1996 r. 
w sprawie określenia granic obwodów 
szkolnych dla publicznych szkół pod-
stawowych miasta Ciechanowa.
Nr 196/XVIII/2004  w sprawie usta-
lenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych realizujących obowiązek 
rocznego przygotowania przedzkolnego.
Nr 197/XVIII/2004 w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na 
finansowanie inwestycji pn. „Termo 
modernizacja obiektu SP Nr 3 w Cie-
chanowie”.

XVIII Sesja Rady Miasta

Strategia na 20 lat
łanych dla potrzeb regionalizacji 
obowiązującej w Unii Europejskiej) 
– umieszczenie Ciechanowa w jed-
nym NUTS-ie z Płockiem jest dla nas 
niekorzystne. Brak naszego miasta na 
liście 45 ośrodków centralnych regio-
nów oznacza utrudnienie w rozwijaniu 
funkcji podregionalnych. Powinniśmy 
lobbować na rzecz utworzenia odręb-
nego NUTS-u.

2.  Istotne znaczenie dla rozwoju 
Ciechanowa ma jakość polityki regio-
nalnej Mazowsza. Po wprowadzeniu 
(w związku z członkostwem w UE) 
regionów Ciechanów powinien wypra-
cować sobie pozycję subregionu.

3.  Z ulokowania miasta blisko 
Warszawy może wynikać korzyść alo-
kacji niektórych funkcji stolicy.

Profesor podkreślił, że ważną cechą 
Strategii jest jej uspołecznienie, które 
zabezpiecza wizję rozwoju przed 
kwestionowaniem ze strony różnych 
środowisk. Unia Europejska przykłada 
wielką wagę do konsultowania takich 
dokumentów społecznie, ze środo-
wiskami naukowymi, organizacjami 
pozarządowymi. To ryzyko krytyki czy 
roszczeniowości było tu świadomie 
podjęte — zaznaczył Jacek Szlachta. 
Podkreślił, że wybrano wersję bez 
określania horyzontu czasowego po-
szczególnych celów i zadań, co jest 
uzasadnione w warunkach braku stabil-
ności finansowej polskich samorządów. 
Te ramy czasowe mają być nakreślone 
w programach operacyjnych. Jest jakaś 
symbolika w tym, że Ciechanów wcho-
dzi do Unii Europejskiej ze Strategią 
rozwoju. W sensie propagandowym to 
bardzo istotne — podsumował profesor 
Szlachta.

Okiem radnych
Zdzisław Dąbrowski postawił wnio-

sek formalny: opis Ciechanowa, 
umieszczony w Strategii powinien 
mieć formę oferty turystycznej. Pro-
pozycja nie znalazła jednak przychyl-
ności wśród radnych.

Klub radnych SLD uznał, że cele 
strategiczne, które są dla nas ważne, 
zostały zapisane w tym dokumencie. 
Długofalowe cele będą realizowane bez 
względu na zmiany ekip politycznych 
— oświadczył Marcin Stryczyński. 
Podkreślił, że taka ciągłość ma wymiar 
ekonomiczny — nie jest marnowany 
wysiłek poprzedników, jak też wysi-
łek podatnika. SLD zawsze poprze 

wnioski prezydenta w kwestii kredytów 
w kontekście działań rozwojowych 
— zapowiedział radny. Wrócił też do 
wątku pozycji Ciechanowa jako ośrod-
ka subregionalnego. Jego zdaniem 
miasto musi mieć konkretną ofertę 
w tym zakresie — trzeba postawić 
na szkolnictwo wyższe, komunikację. 
Ważną rolę odgrywa tu współpraca 
z innymi samorządami: wojewódz-
twem, powiatem, sąsiednimi gminami. 
Radny wskazał sprawy według niego 
priorytetowe: uporządkowanie centrum 
miasta (w tym ulicy Warszawskiej), 
które trzeba rozważać razem z budową 

Strategia rozwoju społeczno–gospo-
darczego miasta Ciechanów na naj-
bliższe 20 lat przyjęta! Uchwalono 
ją podczas XVIII sesji Rady Miasta. 
Jedynie Grzegorz Brozdowski wstrzy-
mał się od głosu. Pozostali radni 
głosowali „za”. Wysłuchali przedtem 
prezydenta Waldemara Wardzińskiego, 
który przedstawił przebieg prac nad 
tym dokumentem oraz prof. Jacka 
Szlachty z SGH, głównego recen-
zenta projektu Strategii. Wcześniej 
radni przedyskutowali ją szczegółowo 
w czasie posiedzeń komisji Rady 
Miasta. Zaproponowane przez nich 
poprawki zostały uwzględnione i zna-
lazły się w erracie do projektu. Mimo to 

Stefan Żagiel zaproponował na począt-
ku sesji, aby odłożyć ostateczne głoso-
wanie na następną sesję. Potraktujmy 
punkt dotyczący Strategii jako solidną 
dyskusję. Sądzę, że nie ma argumentów 
za tym, żeby uchwalać go akurat dziś, 
a nie za miesiąc. Nic przez ten czas 
się nie stanie. Fakt, funkcjonujemy bez 
Strategii. Ona jest potrzebna i bardzo 
dobrze, że rozpoczęliśmy uchwalanie 
podstaw programu rozwojowego, ale 
pośpiech akurat w tym wypadku wska-
zany nie jest — stwierdził S. Żagiel. 
Większość radnych była odmiennego 
zdania. Jest to dokument, który idzie 
w czasie daleko do przodu, w związ-
ku z tym musimy mieć świadomość, 
że nie będzie to dokument wieczny, 
będzie podlegał określonym zmianom. 
Czas jest wręcz historyczny, bowiem 
jesteśmy u progu wejścia do UE 
i posiadanie Strategii rozwoju miasta 
w takich warunkach to konieczność 
z punktu widzenia zabiegania chociaż-
by o środki unijne — zauważył Marcin 
Stryczyński.

Jak to ze Strategią było
Prezydent Waldemar Wardziński 

opisał, jak przebiegały prace nad 
Strategią rozwoju społeczno-gospo-
darczego miasta Ciechanów. W sierp-
niu 2003 r. powołano tematyczne 
zespoły robocze, w skład których 
weszli pracownicy Urzędu Miasta 
i spółek komunalnych. Za punkt wyj-
ściowy prac przyjęto analizę stanu 
miasta, przeprowadzoną w 2000 r., 
którą uaktualniono i uzupełniono. Do 
ciechanowian skierowano ponad 6 tys. 
ankiet. Odpowiedzi na nie pozwoliły 
zidentyfikować mocne i słabe strony 
miasta, preferowane kierunki rozwoju. 
Projekt Strategii pozytywnie zaopi-
niował Adam Struzik — Marszałek 
Województwa Mazowieckiego i Tomasz 
Sieradz — członek Zarządu Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, któ-
rzy stwierdzili, że jest on zgodny 
ze Strategią rozwoju województwa 
mazowieckiego. Dr Tomasz Potkański 
z Departamentu Administracji Pub-

licznej w Ministerstwie Spraw Wew-
nętrznych i Administracji, kierownik
projektu Rozwoju Instytucjonalnego 
Jednostek Administracji Lokalnej 
i Samorządowej ocenił, iż opracowanie 
spełnia wszystkie wymogi formal-
ne. Głównym recenzentem był prof. 
Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej 
Handlowej, przewodniczący Rady 
Polityki Regionalnej Państwa, prze-
wodniczący Komitetu Naukowego ds. 
oceny Narodowego Planu Rozwoju 
Polski na lata 2004–2006. Zgodnie 
z jego sugestiami do pracy wpro-
wadzono pewne modyfikacje. Od 
marca trwały konsultacje z organi-
zacjami pozarządowymi oraz Komi-

tetem, w skład którego 
weszło 21 przedstawicieli 
różnych środowisk społecz-
nych i zawodowych, znanych 
i szanowanych obywateli 
naszego miasta. Wszystkie 
te spotkania wniosły wiele 
nowych elementów do
projektu Strategii. Radni
omawiali go szczegóło-
wo w czasie posiedzeń komi-
sji branżowych Rady Miasta. 
Zgłoszono na nich wnioski 
o przeniesienie pewnych 
akcentów, dopisanie nowych 
zadań. Uwagi radnych 
znalazły odzwierciedlenie 
w erracie do dokumentu. 
Ostatecznie, po wszystkich 
konsultacjach, w stosunku do 
pierwotnego projektu moc-

niej zaakcentowano znaczenie eduka-
cji, głównie szkół wyższych. Spełniono 
oczekiwania środowisk gospodarczych 
tworząc zapis o konsultowaniu działań 
w tej dziedzinie przez organizacje zrze-
szające przedsiębiorców. Wśród zadań 
na przyszłość pojawił się zbiornik na 
Łydyni i działania na rzecz moder-
nizacji drogi nr „50”. Cieszę się, że 
w pracach nad tą Strategią uczestni-
czyło tak wiele osób — powiedział 
prezydent. — Organizacje pozarzą-
dowe, dziennikarze, osoby spoza 
Urzędu wiele tu wniosły. Strategia 
musi być dokumentem żywym, od-
zwierciedlającym w razie potrze-
by zachodzące wokół nas zmia-
ny, ale jest to pod-
stawa, aby miasto
rozwijało się w spoób 
przemyślany. W. War-
dziński podkreślił, że 
zaraz po uchwaleniu 
Strategii rozpoczną się 
prace nad programem 
operacyjnym, zgodnie 
z którym zostanie skon-
struowany budżet na 2005 
rok.

Okiem recenzenta
Z założeniami Strategii 

zapoznawałem się od listo-
pada ubiegłego roku. Moje 
uwagi, zawarte w recenzji  
z 12 stycznia 2004 r. zosta-
ły pozytywnie uwzględnione w osta-
tecznej wersji dokumentu — stwierdził 
profesor Jacek Szlachta, który recen-
zował już strategie kilkunastu miast. 
Nie jestem wylewny w swoich ocenach, 
dziwię się, że zapraszają mnie do opi-
niowania takich dokumentów — żar-
tował profesor. — Ciechanów nie jest 
w ekstraklasie, ale w I lidze. Problem 
w tym, żeby nie spaść do II ligi. Jego 
zdaniem Ciechanów to miasto o cie-
kawych walorach rozwojowych. Naj-
ważniejsze kwestie to:

1.  Klasyfikacja w układzie NUTS-
ów (jednostek statystycznych powo-

Profesor Jacek Szlachta

Prawica i lewica zgodnie poparły Strategię

Pożyczka z WFOŚi GW
Rada Miasta uchwaliła zaciągnięcie 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w wysokości 450 000 
zł na finansowanie termomodernizacji 
SP Nr 3, przewidzianej w planie inwe-
stycyjnym i budżetowym na 2004 rok. 
Wartość całego zadania to 500 000 zł, 
udział własny — 50 000 zł. Źródłem 
pokrycia spłaty pożyczki będą dochody 
gminy z podatku od nieruchomości. 
Spłata nastąpi w latach 2005-2011.
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Interpelacje radnych

A. Bukowska poruszyła sprawę transportu dla osób niepełnosprawnych, zwłasz-
cza na dworzec, czy do przychodni. Przytoczyła przykład Poznania, gdzie częścio-
wo refunduje się przejazdy taksówkami. Radna stwierdziła, że ma żal do prezesa 
ZKM M. Kostyry, że po wielu jej wystąpieniach na sesji zlekceważył sprawę 
pacjentów jeżdżących ze szpitala autobusami komunikacji miejskiej. Przystanek 
przy szpitalu ma wciąż wybite szyby, chorzy marzną i mokną. Radna po raz 
4. prosi o naprawienie wiaty.
Z. Dąbrowski postuluje ustawienie w godzinach szczytu fotoradaru i oznakowane-
go radiowozu na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wielkopolskich i Pułtuskiej (droga 
krajowa) – nadmierną szybkość rozwijają tam TIR-y.
G. Brozdowski zapytał, czy prezydent, jako Zgromadzenie Wspólników podjął 
już, bądź zamierza podjąć decyzję, aby Rady Nadzorcze spółek wybierały pod-
miot badający bilans, czy przewodniczący tych rad mają podpisywać takie umowy. 
Radny uważa, że przedstawiciele Zarządu są jedynymi osobami uprawnionymi do 
reprezentowania spółek i zawierania umów, które mają skutki finansowe. 
S. Kęsik zauważył, że wokół jeziorka skoszono trzcinę. W imieniu mieszkańców 
tej dzielnicy poprosił jeszcze o oczyszczenie i pogłębienie tego zbiornika. Radny 
zasygnalizował, że trzeba coś zrobić ze zniszczonymi tablicami, witającymi przy-
bywających do Ciechanowa.
A. Stępkowski zainteresował się, kiedy rozpocznie się budowa ronda, które ure-
guluje ruch na skrzyżowaniu ulic: Płońskiej, Sońskiej i Kasprzaka. Samochody 
wyprzedzają tam zjeżdżając na pobocze.
Z. Stańczak przypomniał, że w ubiegłym roku wykonano ul. Konwaliową, na ten 
rok planowana jest ul. Astrowa. Radny zaproponował, żeby ze środków na bieżące 
remonty uszczelnić jeszcze asfalt na ul. Rumiankowej. 
R. Sobotko zauważył, że przy wjeździe na parking obok „Twojego sklepu” (daw-
niej „Rema 1000”) na ul. Nadrzecznej sterczą pręty zbrojeniowe. Radny postuluje 
obcięcie ich przy samej ziemi.
L. Michalski zapytał, czy miasto może coś zrobić z ruiną na ul. Wojska Polskie-
go 22.
M. Stryczyński chciał się dowiedzieć, czy w związku ze zbliżaniem się sezo-
nu turystycznego jest szansa na uruchomienie sanitariatów w budynku przy ul. 
Wodnej.
J Czaplicki uważa, że trzeba pilnie sporządzić plan organizacji ruchu dla ul. 
Nadrzecznej. Nie ma tam ograniczenia parkowania, co powoduje utrudniony ruch 
na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Wojska Polskiego. Zdaniem przewodniczącego stan 
skrzyżowania ul. Pułtuskiej i Powstańców Wielkopolskich jest fatalny. Miejskie 
autobusy mają kłopoty z wjechaniem na przystanek z powodu kolein. J. Czaplicki 
zasygnalizował też, że zarządca drogi nr 60 (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad – red.) stwarza kłopoty z jej użytkowaniem: przez dwa dni malowano 
most, jeden pas ruchu był wyłączony, a na ul. Pułtuskiej są źle oznakowane roboty 
drogowe (wymiana kratek ściekowych, budowa studzienek). Przewodniczącego 
razi brak reakcji Policji i Straży Miejskiej.

drugiej nitki ul. Armii Krajowej („60-
tkę” można wtedy wyprowadzić poza 
centrum przez ul. Mleczarską i Armii 
Krajowej do ul. Pułtuskiej) oraz społe-
czeństwo informatyczne. 

Nie będę powtarzał tego, co w tym 
dokumencie jest dobre — zastrzegł 
Grzegorz Brozdowski. Zgłosił za to 
kilka uwag. Jego zdaniem Strategia 
powinna odnosić się do konkretnych 
ram czasowych, aby nie rozmywała się 
odpowiedzialność za realizację zadań. 
Zauważył, że tworzenie strategii roz-
woju miasta nie odbywa się według 
jednego wzorca. Brakuje mi wskazania 
wyraźnego kierunku działania. Może 
powinien to być ośrodek akademic-
ko-sportowo-rekreacyjny? — głośno 
zastanawiał się radny. G. Brozdowski 
uważa, że promowanie miasta nie 
może być celem strategicznym, jest to 
raczej środek do jego osiągnięcia. 

Janusz Czaplicki oświadczył, że 
popiera wniosek o przyjęciu Strategii 
na sesji majowej. Do tego czasu 
Strategię należy zbeletryzować, aby 
był to dokument barwny. Nie neguję 
wartości Strategii, ale każda pliszka 
swój ogonek chwali i my też musimy 
się mocno pochwalić tym, co mamy 
— powiedział przewodniczący. 
Stwierdził też, iż brakuje mu zapisu 
o współpracy miasta z innymi pod-
miotami, np. spółdzielniami w kwestii 
zarządzania zasobami mieszkaniowy-
mi. J. Czaplicki zgłosił wniosek o wpi-

sanie w Strategię zadania: „Podjęcie 
działań zmierzających do objęcia 
wszystkich nieruchomości obowiązko-
wym wywozem śmieci.” Za wnioskiem 
zagłosowało 10. radnych, przeciw 
6., 4 się wstrzymało.

Ryszard Sobotko mówił o tym, 
jak ważne jest dobre połączenie 
kolejowe. Do Warszawy powinno się 
jechać pociągiem pół godziny. Warto 
byłoby od podstaw zbudować dworzec 
— stwierdził radny. Komunikacja 
kolejowa, jak wiele innych dziedzin, 
jest poza polem Państwa działalności 
— zwrócił uwagę prof. Szlachta. To 
nie znaczy, że to nie jest istotne, ale że 
napotyka się tu duże trudności — na 
przykład PKP jest niewdzięcznym part-
nerem. Profesor podkreślił zarazem, 
że trzeba pilnować, aby nie przegapić 
modernizacji linii kolejowej. Spójność 
terytorialna jest silnie akcentowana 
przez Unię Europejską — zaznaczył 
Jacek Szlachta. 

Zapowiedź przyszłości
Po co nam ta Strategia? — zapytał 

Waldemar Wardziński. — Jest ele-
mentem spinającym to, co mamy dziś 
i to, co chcemy robić w przyszłości, 
jej zapowiedzią. Nikt i nigdy nie 
będzie twierdził, że to dokument ide-
alny. Prezydent zauważył, że jeśli ktoś 

uważa, że brakuje w nim wyraźnego 
kierunku, to powinien go wskazać; 
tymczasem podczas dyskusji w komi-
sjach Rady Miasta takie propozycje nie 
padły. Waldemar Wardziński podkre-
ślił, że Strategia została opracowana 
własnymi siłami Urzędu, co pozwoliło 
zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Poinformował też, że dla spo-
pularyzowania strategicznego planu 
powstanie jego przystępny wariant, 
czytelny dla mieszkańców miasta. 
Zdaniem Lecha Michalskiego to bar-
dzo dobre opracowanie. Radny zapro-
ponował, aby przyjąć je w przedłożonej 
wersji. To nie jest album krajoznaw-
czo-turystyczny — zwrócił się do rad-
nego Z. Dąbrowskiego. W końcowym 
głosowaniu na 19 radnych obecnych 
na sali 18 opowiedziało się za uchwa-
leniem „Strategii rozwoju społeczno- 
gospodarczego miasta Ciechanów do 
roku 2023”. G. Brozdowski wstrzymał 
się od głosu. Tym samym przyjęto 
zasugerowany (w związku z okresami 
programowania funduszy europej-
skich) przez prof. Szlachtę 20–letni 
horyzont czasowy.

Powrót do teraźniejszości
Na XVIII sesji rozważano też stan 

medycyny szkolnej oraz bazy sporto-
wo-rekreacyjnej. Agnieszka Bukowska 
pozytywnie oceniła program profilak-
tyki wad kręgosłupa, źle — dostęp 
dzieci do ortodonty. Adam Stępkowski 

zwrócił uwagę, że nie wszystkie dzieci 
mają nieograniczony dostęp do szkol-
nych pielęgniarek — czas ich pracy 
jest różny, w zależności od szkoły. 
Zatroszczył się również o sport na 
terenach przyszkolnych. W błocie 
i marnych warunkach zagospodarowa-
nie czasu wolnego uczniów jest niemoż-
liwe — zapewniał radny. Stwierdził, 
że wychowanie przez sport oznacza 
skuteczne oddziaływanie wychowaw-
cze. To zmniejszenie agresji, zdjęcie 
młodych ludzi z ulic. Do tych spraw 
odwołuje się też Strategia, która była 
naprawdę szeroko konsultowana i tam 
widać, że te wnioski wypływają z uwag 
naszych mieszkańców — powiedział 
A. Stępkowski.

Zastępca prezydenta Eugeniusz 
Sadowski stwierdził, iż odradzają się 
pomysły likwidacji Poradni Medycyny 
Sportowej. Takie sygnały docierają ze 
szpitala, ale samorząd będzie ją nadal 
utrzymywać. Bez pomocy Poradni nie 
mogłyby się odbywać żadne zawody 
sportowe — przekonywał E. Sadowski. 
Oświadczył też, że w 2004 roku 
w budżecie miasta znajdą się pieniądze 
na poprawienie stanu zaplecza tech-
nicznego stadionu.

  Ewa Blankiewicz

Wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego

Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych ustalone zosta-
ły następujące stawki:
1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości    — 1 zł
2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości  — 4 zł
3. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do całkowitego jej zajęcia — 8 zł
Za zajęcie 1m2 drogi o nawierzchni gruntowej stawka wynosi  — 2 zł.
Stawka za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego wynosi  — 1 zł.
Roczna stawka opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego 
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia wynosi:
1. w pasie drogowym      —  40 zł
2. na drogowym obiekcie inżynierskim   — 180 zł 
Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego stawka za 1 m2 powierzchni:
1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego 
lub usługowego lub innych obiektów     — 0,50 zł
2. pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe — 0,50 zł/1m2/

dobę
3. pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe — 2 zł/1m2/

dobę
Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy:
1. za 1 m2 powierzchni reklamy     — 1,50 zł
2. za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w którym prowadzona 
jest działalność gospodarcza, zawierająca wyłącznie informacje o wykonywanej 
działalności, godzinach otwarcia i adresie właściciela, której powierzchnia nie 
przekracza 1 m2 — 0,50 zł 

Młodzi, obiecujący twórcy: S. Kęsik i S. Żagiel przeznaczyli po 1 tys. zł przyznanej im nagrody 
na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Wojewoda podzielił zastrzeżenia Prezydenta 

19 stycznia 2004 r. Starosta Ciechanowski zatwierdził projekt budowlany 
i wydał pozwolenie na budowę kompleksu handlowo-usługowego o powierzch-
ni 4 700 m2 na terenie położonym miedzy ul. Armii Krajowej  i ul. Batalionów 
Chłopskich. Prezydent Miasta Ciechanów wniósł odwołanie od tej decyzji (Gmina 
Miejska jest właścicielem działki bezpośrednio przylegającej do planowanego 
obiektu). Rada Miasta Ciechanów również wyraziła dezaprobatę dla decyzji 
Starosty. Na podstawie przepisów ustawy z 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym oraz od obowiązującej od 11 lipca 2003 r. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miasta upoważ-
niona jest do decydowania o lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2 000 m2 na terenie miasta. Korzystając z tych uprawnień nie 
wyrażono zgody na sytuowanie tak dużych obiektów handlowych.

26 kwietnia Wojewoda Mazowiecki podzielając zastrzeżenia Prezydenta uchy-
lił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 
pierwszej instancji. W uzasadnieniu napisano, że decyzja Starosty o pozwoleniu na 
budowę nie spełnia wymagań decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu kilku działek.

red.
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O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 maja 2004 roku

Na podstawie art. 44 w związku z art. 42 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. nr 25, poz. 219 ) oraz 
uchwałą Nr 172/XVII/2004 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania i uchwałą Nr 173/XVII/2004 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie podziału miasta Ciechanów na obwody głosowania (Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 88, 
poz. 2188 i 2189) podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie w dniu 13 czerwca 2004 roku w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Granice obwodu

 
ulice:  Powstańców Wielkopolskich, Pułtuska do nr 60, Pułtuska nr 62a i 62b  

ulice:  Błękitna, Bursztynowa, Gwardii Ludowej, Kamińskiego,  Lazurowa, Piękna, Pogodna, 
Pułtuska nr  62 i od nr 63, Szmaragdowa 
ulice:  Armii Krajowej do nr 24 parzyste i do nr 7  nieparzyste, Sikorskiego  od nr 10  

ulice:   Generała  Smorawińskiego,  Sikorskiego do nr 9, Witosa do nr 10

ulice:  Bukietowa, Dolna, Gruduska, Kącka, Nadrzeczna, Przasnyska, Rynek, Śląska, Ukośna, 
Wazonowa, Widokowa, Willowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zagumienna, Zielna  

ulice:  Batalionów Chłopskich

ulice:  Mikołajczyka, Nadfosna, Osiedle Świerczewskiego, 11 Pułku Ułanów Legionowych,Witosa 
od nr 11 do nr 19a 
ulice:  Kilińskiego, Kopernika, Księdza Ściegiennego, 11 Listopada,  Małgorzacka, Pijanowskiego, 
Przelotna, Sierakowskiego, Strażacka, 17 Stycznia  do nr 13 nieparzyste i do nr 28a parzyste, 
Warszawska, Zielona Ścieżka 

ulice:  Augustiańska, Grodzka,  3-go Maja, Mickiewicza,   Nowozagumienna, Orylska, Plac 
Kościuszki, Płońska do nr 3  nieparzyste i do  nr 8 parzyste,  Polna do nr 11 nieparzyste, Rzeczkowska 
do nr  15 nieparzyste, Witosa od nr 20 do 64  parzyste i  od nr 21 do nr 39 nieparzyste 

ulice:  Andersa, Armii Krajowej od nr 26 parzyste i od nr 9 nieparzyste,   Księcia  Konrada II, 
Mościckiego, Płońska od nr 5 do 75 nieparzyste i od nr 10 do  nr 74 parzyste,  Polna od nr 2 parzyste 
i od nr  13 nieparzyste, Ranieckiej,  Rozy Roboty,  Rzeczkowska od  nr 2 parzyste i od nr 17 niepa-
rzyste,   Słońskiego, Witosa od nr 66  parzyste i od nr   41 nieparzyste 
ulice:  Płońska od nr 76,  Reutta, Sezamkowa, Szwanke  

ulice:  Bielińska, Ceramiczna, Chabrowa,Curie-Skłodowskiej, Długa, Dobra, Jaśminowa, Kasprzaka, 
Kolonijna, Krubińska, Krucza, Ludowa, Łąkowa, Łukasiewicza,  Malinowa, Nizinna, Okopowa, 
Piwna, Podleśna, Ptasia, Sońska, Sosnowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa, Zagrodowa,  
Żurawia, Żytnia 
ulice:  Bojanowskiego,  Cicha, Fabryczna, Górna, Jasna, Kolberga, Krasickiego, Lelewela, 
Młynarska, Obozowa, Ogrodowa, Partyzantów, Przytorowa, Równa, Sempołowskiej,  Spokojna, 
Szumna, Szymanowskiego, Traugutta, Ułańska, Widna,Wierzbowa, Żórawskiego 

ulice: Aleja Niepodległości, Cukrownicza, Dziedzica, Dywizjonu 305, Kolonia Niechodzka, 
Mazowiecka, Mleczarska, Niechodzka, Nużewska, Osada Fabryczna, Pęchcińska, Płocka, 
Robotnicza,  Szczurzynek, Tysiąclecia 
ulice: Aleja Zwycięstwa, Baranowskiego, Bąkowskiej, Biegasa, Bogusławskiego, Bohaterów 
Westerplatte, Bohaterów Września ,Chełmońskiego, Chopina, Czarnieckiego, Dziubińskiej, 
Graniczna, Grzelakowej, Gwiazdowicza, Hubala, Jaracza, Jelińskiej, Jureckiego, Klonowskiego, 
Kolbe,  Krotowskiej,  Kuny,  Kurpińskiego,  Matejki, Modrzejewskiej, Monte Cassino, Nodzykow-
skiego, Ogińskiego, Osterwy, Paderewskiego, Patriotów, Piechowskiego, Plater, Przyleśna, 
Pułaskiego, Rajkowskiego, Różyckiego, Składowa, Skrajna,Solskiego,Stwosza, Węgrzyna, 
Wieniawskiego, Wolskiego,  Zelwerowicza 
ulice:  Astrowa,  Działkowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna,  Różana,Rumiankowa,  
Siewna, Słoneczna,  Starowiejska, Śmiecińska, Towarowa, Wesoła Wiśniowa

ulice:  Baczyńskiego, Boczna, Gajcego, Gąsecka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Grota-
Roweckiego, Hłaski, Jastruna, Kaczeńców, Krzywa, Lechonia, Mała, Mławska, Nowokolejowa,  
Olchowa, Ostatni Grosz, Przybosia, Sienkiewicza, Słonimskiego, Staffa, Tatarska, Wąska, 
Wierzyńskiego, Wiklinowa, Wiosenna 

ulice:  Głowackiego, Narutowicza, Powstańców Warszawskich, Świętochowskiego, Wyzwolenia

ulice:  Generała Hallera, Moniuszki, Okrzei, Plac Piłsudskiego, Spółdzielcza 

ulice:  Reja, 17-go Stycznia od nr 15 nieparzyste i od nr 30 parzyste, Tuwima 

ulice:  Akacjowa, Andersena, Bema, Bony,Brzozowa, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Fredry, 
Gostkowska,  Husarska, Jesionowa, Juranda, Kargoszyńska, Kasztanowa, Klonowa, Kmicica, 
Komunalna, Konwerskiego, Kosynierów, Kraszewskiego, Krótka, Księcia Janusza Mazowieckiego, 
Leśmiana, Letnia, Lipowa, Młynarskiego, Reymonta, Rybna, Rycerska, Skrzetuskiego, Świerkowa, 
Tomaszewskiego, Topolowa, Waryńskiego, Wiejska, Wołodyjowskiego, Zacisze, Zagłoby, Zamkowa, 
Zapolskiej, Zbyszka i Danusi, Zielona, Żeromskiego   

ulice:  Asnyka, Broniewskiego, Dygasińskiego, Gałczyńskiego, Kasprowicza, Kicińskiego, 
Konopnickiej, Krasińskiego, Morawskiej, Nałkowskiej, Niemcewicza, Norwida, Orzeszkowej, 
Parkowa, Prusa, Słowackiego, Sygietyńskiego, Wyspiańskiego 
Dom Pomocy Społecznej  

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  

 Siedziba obwodowej
 komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa nr 3 
ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Przedszkole nr 5 
ul. Gwardii Ludowej 12
Przedszkole nr 10 
ul. Batalionów Chłopskich 4

Dom Złotej Jesieni, ul. Sikorskiego 7

Gimnazjum nr 2
ul. Wojska Polskiego 51

Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT 
ul. Batalionów Chłopskich 12 (lokal przysto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Przedszkole nr 1
ul. Nadfosna 12
Centrum Kultury i Sztuki
im. M. Konopnickiej
ul. Strażacka 5

Gimnazjum nr 1
ul. Orylska 3

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia
ul. Płońska 57a

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Płońska 143

Servmot Sp. z o. o.
Przedsiębiorstwo
Handlowo - Usługowe
ul. Sońska 2
Przedszkole nr 8 
ul. Graniczna 41

Gimnazjum nr 4, ul. Czarnieckiego 40
(lokal przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych)
Szkoła Podstawowa nr 7 
ul. Czarnieckiego 40
(lokal przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych)

Zakład „Młoda Para” 
ul. Śmiecińska 14

Przedszkole nr 3
ul. Sienkiewicza 26a

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 32d (lokal przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych)

Zespół Szkół Zawodowych nr 3, ul. Okrzei 6

Gimnazjum nr 3, ul. 17-go Stycznia 17

Hala Sportowo-Widowiskowa
ul. Kraszewskiego 8

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Broniewskiego 1

Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki ul. 
Powstańców Wielkopolskich 4

Numer 
Obwodu

Głosowania
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21

22

23
24

Lokale otwarte będą w dniu głosowania od godz. 800 do 2200.                                                                                                                       Prezydent Miasta 
                                                                                          (-)  Waldemar Wardziński
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Nietypowe lekcje
W dniach 19–23 kwietnia Gim-

nazjum Nr 3 w Ciechanowie opanował 
Festiwal Nauki. Wzięli w nim udział 
uczniowie szkoły gospodarzy, drużyny 
z pozostałych ciechanowskich gimna-
zjów oraz z zaproszonych gimnazjów 
z Pułtuska, Baboszewa, Regimina, 
Ościsłowa, Gzów i Dzierżenina. 
Przedsięwzięcie jest częścią ogólno-
polskiego programu, 
w ramach którego 
Gimnazjum Nr 3 
stara się o tytuł 
„Szkoły z Klasą”. 
Przygotowania do 
festiwalu rozpoczę-
to dużo wcześniej 
— dzieci dekorowa-
ły budynek szkoły, 
a nauczyciele opra-
cowywali konkurso-
we zadania. Każdy 
dzień oznaczał 
rywalizację w innym 
konkursie i konku-
rencji. Głównym 
orężem była wie-
dza ze wszystkich 
szkolnych przed-
miotów. Najpierw 
obył się Turniej 
Wiedzy o Ziemi — festiwalowy 
tydzień połączono z obchodami Dnia 
Ziemi. Reprezentanci pierwszych klas 
zmagali się z pytaniami z zakresu 
geografii i ekologii. Było naukowo, 
ale z humorem: uczniowie musieli 
wykazać się także jako projektanci 
toreb ekologicznych i zorganizować 
pokaz najmodniejszych w tym sezonie 
plecaczków i koszyków. W tym czasie 
w klasach trwały warsztaty matema-
tyczne. Jednak prawdziwy maraton 
królowej nauk rozpoczął się następ-
nego dnia. Uczniowie ciechanowskich 
gimnazjów i tych z powiatu przystąpili 
do turnieju wiedzy „Pitagoras – 2004”.  
Trzeci dzień przebiegał pod hasłem 
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla 
życia”. Od rana drużyny naszych 
miejskich gimnazjów rozwiązywały 
zadania, testy i krzyżówki z zakresu 

dziesięciu przedmiotów szkolnych. 
Najzdolniejsi plastycy, umazani po 
łokcie farbą, śpieszyli się, by w tym 
czasie uporać się z zadaną pracą pla-
styczną: namalowaniem postaci, której 
poza i kolor obrazowały określony 
stan emocjonalny człowieka. W tym 
interdyscyplinarnym turnieju najlepsi 
okazali się gospodarze, II miejsce 

przypadło drużynie z Gimnazjum Nr 4, 
a III — Gimnazjum Nr 1. Oprócz 
wiedzy, którą wykazali się uczestni-
cy zmagań, w osiągnięciu sukcesów 
z pewnością pomógł znakomity do-
ping kibiców. Ostatnie dwa dni były 
„oddechem” od naukowej rywali-
zacji. Czwartek obwołano „Dniem 
Europejskim”. Uczniowie „Trójki” 
z Klubu Młodego Europejczyka „Eu-
roschum” przygotowali prelekcję, pod-
czas której wspólnie z rówieśnikami 
i dorosłymi zastanawiali się, jaką rolę 
w zjednoczonej Europie ma do ode-
grania młode pokolenie Polaków. 
Piątkowym podsumowaniem festiwalu 
był „Teatr wielu języków”. Widzowie 
obejrzeli przedstawienia w języku 
angielskim, niemieckim i rosyjskim. 

 
                     Dominika Żagiel    

Podczas Święta Nauk Matema-
tyczno-Przyrodniczych 20 kwietnia 
w  Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie 
odbył się pokaz doświadczeń fizycznych 
i prezentacja figur przestrzennych. 

Uczniowie klas II i III z ogrom-
nym zainteresowaniem oglądali pre-
zentowane zjawiska. Pokaz miał cha-
rakter interaktywny, uczniowie po 
przeprowadzeniu instruktażu mogli 
samodzielnie przeprowadzić określo-
ne doświadczenie. Uczestnicy mieli 
okazję przekonać się, że mając do 
dyspozycji puste butelki po napo-
jach można z nich zrobić tornado, 
fontannę lub nurka. Świetlówka trzy-
mana w dłoni zaczyna świecić się 

po zbliżeniu do lampy plazmowej, 
a piłeczka pingpongowa lewituje 
w strumieniu powietrza suszarki do 
włosów.  Prezentowane doświadczenia 
w większości można przeprowadzić 
małym nakładem pracy i środków osią-
gając przy tym optymalny efekt. 

Matematyka świętowała w pracowni 
informatycznej. Uczniowie zaprezen-
towali wystawę swoich prac — wielo-
ściany budowane z wielokątów forem-
nych, które można podzielić na bryły 
platońskie i archimedesowe. Za pomo-
cą animacji komputerowej goście zoba-
czyli, jak powstają różne wielościany. 
Demonstrowane były techniki origami 
do składania wielościanów z modułów 

wierzchołkowych, 
krawędziowychi 
ścianowych (na 
zdjęciu). Młodzież 
wykonała wiele 
ciekawych brył, a 
największą z nich 
był krawędziowiec 
„UFO”.

E. Moczulska, 
M. Górska, 

W. Zalewski
nauczyciele

G i m n a z j u m 
Nr 2

Naukowy tydzień w „Trójce”

Wykonanymi przez uczniów konkursowymi pracami plastycznymi 
udekorowano budunek szkoły

Zwykłe i niezwykłe doświadczenia 
oraz pokazy fizyczne

Dobry pedagog wie, że aby rozbu-
dzić zainteresowanie tematem szkolnej 
lekcji można przeprowadzić ją inaczej, 
ciekawiej, na przykład zamieniając salę 
lekcyjną na salę muzealną pełną ekspo-
natów, które można dokładnie obejrzeć 
lub dotknąć. Dzieci lubią taką formę 
zajęć, ponieważ nie kojarzą się ona 
z wywołaniem do tablicy, klasówką, 
a niekiedy z 45-minutową nudną. 
Uczeń, wchodząc w rolę badacza tema-
tu, uruchamia swoje emocje i widzi, że 
funkcjonuje on nie tylko w książkach. 
To zdecydowanie bardziej interesujące 
dla młodego, żądnego wiedzy czło-
wieka.

Miejscem ciekawych lekcji historii 
i języka polskiego są muzea i cie-
chanowskie biblioteki. Chyba każde 
dziecko chociaż raz w życiu pod-
czas wycieczki szkolnej odwiedziło 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
lub poczuło klimat XIX-wieczne-
go dworku szlacheckiego podczas 

zwiedzania Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie. Nauczyciele cie-
chanowskich szkół podstawowych 
i gimnazjów, organizują wiele innych, 
nietypowych lekcji. Często korzystają 
z wystaw stałych lub czasowych, które 
oferują okoliczne muzea. Ich pracow-
nicy przygotowują specjalne lekcje 
muzealne. Jedną z najciekawszych 
poświęcono zwyczajom związanym 
ze Świętem Wielkiej Nocy. Spotkanie 
zatytułowane „Wielkanocna plastyka 
obrzędowa” odbyło się w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej i miało formę 
zajęć warsztatowych. Dzieci z SP 
Nr 4,SP Nr 5, SP Nr 7 i Gimnazjum 
Nr 1, pod okiem pracowników muzeum, 
uczyły się wykonywać palmy i pisanki 
według tradycyjnych metod. W sali 
zaaranżowanej na wzór wielkanocnej 
chaty uczniowie wysłuchali opowieści 
o staropolskich obrzędach związanych 
z wiosennym świętem. Na spotkanie 
z wielkanocną tradycją uczniowie 
Społecznej Szkoły Podstawowej udali 
się aż do sierpeckiego skansenu. Jednak 
największe wrażenie wywarła na nich 
lekcja poświęcona Leonardowi da 
Vinci. Odbyli ją na 30. piętrze Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie 
miała miejsce wystawa poświęcona 
mistrzowi. Szóstoklasiści z Gimnazjum 
Nr 1 w tym roku szkolnym przeżyli 
niecodzienną lekcję historii, dotyczą-
cą życia dawnych plemion — klasę 
lekcyjną zamienili na prastarą osadę 
w Biskupinie. W SP Nr 6 działa  Klub 
HiT (Historia i Turystyka) i choć 
powstał dopiero w lutym tego roku, 
jego członkowie zdążyli już odwiedzić  
Kruszwicę, Gniezno, Biskupin a także 
Wenecję (i to bez paszportów), gdzie 
zwiedzali muzeum kolejki wąskotoro-
wej (miejscowość nosząca taką sama 
nazwę, co włoskie „miasto na wodzie” 
leży niedaleko Żnina). 

 Krótkie wyprawy po okolicy 

umożliwiają uczniom poznanie swo-
jej „małej Ojczyzny” — są najlep-
szym sposobem, by młody człowiek 
poznał walory historyczne, kulturowe 
i przyrodnicze swojego regionu, zro-
zumiał go i poczuł się z nim związa-
ny. Nauczyciele Społecznej Szkoły 
Podstawowej opracowali specjalny 
program edukacji regionalnej, w ra-
mach którego odbywają piesze wypra-
wy po mieście. Ostatnio podczas takiej 
wycieczki dzieci dowiedziały się, 
skąd pochodzi nazwa ulicy Orylskiej 
i Tatarskiej i dlaczego ciechanowski kat 
był bardzo zapracowany. Piątoklasiści 
z SP Nr 5 lekcję na temat legend 
naszego regionu, odbyli w ciechanow-
skim Zamku Książąt Mazowieckich. 
Historia o założycielu naszego grodu 
opowiadana przez nauczycielki w sce-
nerii średniowiecznych murów sprawi-
ła, że dzieci oczyma wyobraźni ujrzały 
legendarnego czarnego psa — strażnika 
podziemnych skarbów zamkowych. 

Swoistą lekcją histo-
rii o naszym regionie 
jest wrześniowy rajd 
rowerowy, przebie-
gający szlakiem dzia-
łania Żołnierzy Armii 
Krajowej. Od pięciu 
lat biorą w nim udział 
uczniowie wszyst-
kich ciechanowskich 
szkół średnich i gim-
nazjalnych. Młodzi 
uczestnicy wycieczki 
odwiedzając miejsca 
pamięci narodowej 
poznają tematykę 
powstania i działania 
Polskiego Państwa 
Podziemnego. 

W lutym tego roku 
uczniowie wszyst-

kich ciechanowskich gimnazjów 
wzięli udział w nietypowej lekcji 
historii współczesnej. Odbyła się ona 
w sali domu parafialnego przy ul. 
Ściegiennego, gdzie była eksponowana 
wystawa „Zwyczajny resort. Ludzie 
i metody bezpieki 1944–1956”. 
Szkolni historycy wcześniej wpro-
wadzili uczniów w tematykę okresu 
stalinowskiego w Polsce. Eksponaty 
— kopie zdjęć i dokumentów,  które 
zgromadzono na wystawie, zainspiro-
wały młodzież do dalszych poszukiwań 
źródeł wiedzy na ten temat. 

By uświadomić młodzieży zgub-
ne skutki picia alkoholu, zaproszono 
delegacje licealistów i gimnazjalistów 
z „dwójki” i „trójki” na specjalną deba-
tę, zorganizowaną przez Urząd Miasta. 
Na wzór telewizyjnego programu 
„Decyzja należy do ciebie” młodzież 
decydowała o losach bohaterów zapre-
zentowanego filmu. To była dobra lekcja 
wychowawcza — większość obecnych 
surowo oceniła zachowanie młodego 
chłopaka, który zaczyna popijać piwo 
i wpada w nieciekawe towarzystwo.  

Uczniowie ciechanowskich szkół 
odwiedzali schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Woli Pawłowskiej, poznawali 
pobliskie gospodarstwa agroturystyczne, 
w ramach zajęć z przyrody, chemii 
i ochrony środowiska zwiedzali oczysz-
czalnię ścieków, ogród nad kanałami, 
gdzie studenci WSH hodują ciekawe 
rośliny. Były wycieczki do lasów, któ-
rych nie brakuje w okolicy i „zielone 
szkoły”.

Jak widać, można edukować nie 
tylko w szkole. Jest tyle ciekawych 
miejsc, które działają na wyobraźnię 
i uczą. Nauczyciele decydują się na nie 
coraz częściej widząc, że przekazana 
w „nietypowy” sposób wiedza to dla 
dziecka przeżycie, które pozostaje 
w pamięci na długo.  

               Dominika Żagiel

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 na wycieczce w Biskupinie
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Poznaj swojego strażnika „Catherine Deneuve Wschodu”...

Uchwała dla użytkowników wieczystych

Opłaty parkingowe na bazarach

Wystawa goni wystawę

Andrzej Gaczyński. Najmłodszy wiekiem
(25 lat) i stażem funkcjonariusz ciechanow-
skiej Straży Miejskiej, pracuje tu od marca

W ostatnich latach czytelnicy 
biblioteki dość często interesują się 
kulturą ludową. Cieszy to, szczególnie 
w momencie przyjęcia Polski do Unii 
Europejskiej oraz wobec dyskusji na 
temat dziedzictwa i tożsamości narodo-
wej. Tym razem na spotkaniu w czytelni 
zdjęto z bibliotecznej półki i zaprezen-
towano jego uczestnikom książki doty-
czące osadnictwa i budownictwa ludo-
wego północnego Mazowsza. Prelek-
cję na ten temat wygłosił etnograf – dr 
Tomasz Czerwiński.

Zasadnicze zmiany w krajobrazie 
osadniczym okolic Ciechanowa zacho-
dziły w XIX w. Wcześniej obowią-
zywały rozwiązania zapoczątkowane 
jeszcze w średniowieczu. Reformy 
agrarne, oczynszowanie i uwłaszczenie 
chłopów spowodowały powstawanie 
nowych wsi. Dawne owalnice, uliców-
ki i przysiółki szlacheckie zaczęły ustę-
pować wsiom z zabudową rozproszoną 
(liczne kolonie) i w formie rzędówki. 

Ciekawym elementem charaktery-
zującym osadnictwo wiejskie są nazwy 
miejscowe. Na północnym Mazowszu 
najczęściej spotyka się nazwy patro-
nimiczne, pochodzące od imion, nazw 
rodowych (Kołaki, Milewo) oraz od ele-
mentów środowiska naturalnego (Lipa,
Dąbrowa). Liczne są też nazwy pruskie 
(Ropele, Niestum, Opinogóra). Po-
jawiające się w nazwach „Budy” (B. Ru-
mockie), „Baraki” (B. Chotumskie) czy 
„Pieńki” (P. Niechodzkie) wiążą się z po-

wstawaniem osad leśnych, a „Wole” 
i „Wólki” to efekt lokowania wsi na pra-
wie niemieckim – „z woli pana”. Nazwy 
odzwierciedlają niekiedy odseparowy-
wanie się wsi od dworu (Toruń Dworski 
i Włościański). Najciekawsze są jednak 
dwuczłonowe nazwy przysiółków szla-
checkich. Na Mazowszu Ciechanowskim 
spotyka się wsie złożone z jednej osady 
(Goździe), dwóch (Pniewo Wielkie i 
Pniewo Czeruchy), kilku (Rutki — 9 
osad) czy kilkunastu (Tańsk —16 osad). 
Drugi człon nazwy pochodzi zwykle od 
imienia czy przezwiska spadkobiercy, 
herbu nabywcy (Janowięta, Adamowo, 
Kościesze).

Nie mniej ciekawe od układu prze-
strzennego i nazewnictwa wiosek jest 
budownictwo ludowe. Zagrody loko-
wane były na siedlisku kwadratowym 
lub prostokątnym z domem z drzewa, 
kamienia lub gliny z charakterystycznym 
układem izb, sieni, alkierza, komory.

Największe zainteresowanie słucha-
czy wzbudziły humoreski, jakie krążą 
o niektórych wsiach i ich mieszkań-
cach. Okazuje się, że do dziś żywe 
są dowcipy o Goździach, Ościsłowie, 
Gościcach, mieszkańcach Poborza. 

Wykład T. Czerwińskiego, dyskusja 
słuchaczy i zgromadzone na biblio-
tecznej wystawce zbiory świadczą, że 
kultura ludowa Mazowsza jest „pięk-
na, bogata, a przede wszystkim godna 
utrwalenia”.

Barbara Bielasta

W grudniu 2003 roku Rada Miasta 
przyjęła uchwałę wprowadzającą opłaty 
parkingowe za korzystanie z targowisk 
znajdujących się przy ul. Płońskiej 
i Sienkiewicza. Bazary są administrowa-
ne i utrzymywane przez Urząd Miasta 
Ciechanów. Zaproponowane przez rad-
nych zmiany wywołały burzę niezado-
wolenia i protestów wśród kupców, któ-
rzy obawiali się spadku swoich obrotów. 
Zgodnie z uchwałą, od stycznia 2004 r. 
od klientów, którzy wjechali na ogro-
dzony teren targowiska samochodem, 
pobierane są opłaty. W przypadku samo-
chodu osobowego czy ciągnika — 2 zł, 
w przypadku samochodu dostawczego, 
ciężarowego czy ciągnika z przyczepą 
— 5 zł. Opłaty nie dotyczą osób nie-
pełnosprawnych. Pobierane są one przez 
wyznaczonych do tego inkasentów, 
w określonych dniach i godzinach. We 
wtorki i w piątki w godz. 6.00–12.00 na 
targowisku przy Płońskiej; na bazarze 
osiedlowym we wtorki, środy, piątki 
i niedziele od 8.00 do 16.00 oraz w sobo-
ty od 6.00 do 14.00. 

Wprowadzone opłaty są formą 
pozyskiwania pieniędzy potrzebnych 
na modernizację targowisk. Jest ona 
konieczna ze względów sanitarnych. Po 
trzech miesiącach 2004 r. z tytułu opłat 
parkingowych odnotowano wpływy 

w wysokości 8 438 zł. Środki te w cało-
ści zostały wykorzystane na poprawę 
stanu technicznego nawierzchni wjazdu 
i okolic sklepu „Panorama”. Ponadto 
w ramach uzgodnień z PKP Urząd 
Miasta wydzierżawił dodatkowy teren 
o powierzchni 500 m2, który zostanie 
przeznaczony na miejsca postojowe. 
Pobieranie opłat oprócz aspektu ekono-
micznego wywołało pozytywny efekt 
— uregulowało ruch samochodowy 
w dniach nasilonego handlu. 

W najbliższym czasie Urząd będzie 
zmuszony do podjęcia prac inwesty-
cyjnych na terenach targowisk w celu 
poprawy ich warunków sanitarnych. 
Planowane jest powiększenie targo-
wiska przy ul. Płońskiej, rozbudowa 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
poprawienie stanu nawierzchni utwar-
dzonej i utwardzenie pozostałych 
obszarów targowiska, rozbudowa sani-
tariatów oraz budowa innych urządzeń 
technicznych. Również bazar osiedlo-
wy trzeba będzie na nowo zaprojekto-
wać i przebudować.

Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
na posiedzeniu 19 kwietnia podjęła 
decyzję o utrzymaniu opłat na targo-
wiskach. 

         Katarzyna Dąbrowska

Na XVII sesji Rada Miasta podjęła 
uchwałę o udzielaniu bonifikat od ceny 
sprzedaży własności gruntów miesz-
kaniowych na rzecz ich wieczystych 
użytkowników. Zaproponowane przez 
prezydenta rozwiązanie umożliwia 
bardzo szerokie skorzystanie z prze-
kształcenia użytkowania wieczystego 
w tym trybie. Użytkownicy wieczyści, 
którzy wnoszą opłaty roczne, zapłacą 
po zniżce tylko 5% wartości rynkowej 
nieruchomości gruntowej. W przypad-
ku użytkowników, którzy jednorazowo 
uiścili opłatę za cały okres, koszt ten 
wyniesie 2%. Przyjmując, że m2 gruntu 
kosztuje 40 zł, w kontekście opłaty 
wnoszonej rocznie, przekształcenia 
będzie można dokonać za umowne 
2 zł. W odniesieniu do opłat jednorazo-
wych — 80 gr. 

Przekształceniem są zainteresowane 
głównie spółdzielnie mieszkaniowe, 

a także właściciele prywatni posiada-
jący indywidualne działki. Mieszkańcy 
będą więc mieli otwartą drogę do 
wykupienia swoich mieszkań. Nie ma 
takiego zagrożenia, że w nowych uwa-
runkowaniach prawnych, po wejściu 
do Unii, mogą mieć oni jakieś proble-
my, jeśli chodzi o mieszkania. Będą 
mogli wszczynać procedury i uwłasz-
czać się. Uchwala jest adresowana do 
wszystkich — spółdzielni, wspólnot 
mieszkaniowych i osób prywatnych. 
Każdy ma możliwość skorzystania 
z bonifikat, czyli po preferencyjnych 
cenach dokonać zamiany prawa 
wieczystego użytkowania w prawo 
własności. Przeniesienie własności 
nieruchomości następuje na podstawie 
umowy sprzedaży zawartej w formie 
aktu notarialnego, w oparciu o proto-
kół rokowań. 

  K.D.

… „anioł PRL-u”, „pierwsza dama 
polskiego kina” — Beata Tyszkiewicz. 
23 kwietnia gość Ciechanowskich 
Spotkań Muzealnych, a raczej gwiaz-
da. Między wizytą w Nowym 
Jorku a Paryżem przyjechała do 
naszego miasta, by promować 
swoją książkę „Nie wszystko 
na sprzedaż”. W pierwszych 
słowach przypomniała o jeszcze 
jednym zaszczytnym tytule, 
którego nie wymienił gospodarz 
Spotkań — Marian Klubiński: 
„caryca kina słowiańskiego”. 
Nikt z obecnych w sali Muzeum 
(a była wypełniona po brzegi) 
nie miał wątpliwości, że obcuje 
z Marią Walewską z „Marysi 
i Napoleona”, księżniczką 
Elżbietą z „Popiołów”, Izabelą 
Łęcką z „Lalki” czy Eweliną 
Hańską z „Wielkiej Miłości Balzaka”. 
Tym i wielu innym bohaterkom 
ekranizacji klasycznych dzieł lite-
rackich Beata Tyszkiewicz udzieliła 
swojego kobiecego piękna i dumy, 
ciepła i liryzmu. Taką ją znamy 
i kochamy. 

O prywatnym i bogatym życiu 
zawodowym opowiadała z wdziękiem, 
humorem  i wrodzoną bezpośrednio-

ścią. Już po kilku pierwszych zdaniach 
zniknęła bariera, która powstaje, kiedy 
spotykamy kogoś sławnego i podzi-
wianego. Publiczność, którą oczaro-

wała, pytała aktorkę przede wszystkim 
o ulubione role filmowe. Po tej części 
spotkania przyszedł czas na wspólne 
zdjęcia i autografy — w Muzeum 
można było kupić autobiografię aktor-
ki. Beata Tyszkiewicz zapowiedziała 
już następną książkę. Obiecała też, że 
niebawem znowu nas odwiedzi.

     Dominika Żagiel  

W maju w Galerii „C” zaplanowa-
ne zostały dwie wystawy. Pierwsza 
z nich zaprezentowała malarstwo 
Stanisława Baja — wykładowcy ASP 
w Warszawie. Wyeksponowane prace 
stanowiły portret wsi podlaskiej, 
z której artysta pochodzi. Były to obra-
zy proste, szczere, przesycone nostal-
gią i potrzebą zatrzymania zmieniają-

cego się świata. W centrum ich uwagi 
znajdował się człowiek. Jawiące się na 
płótnach postacie zdawały się być zmę-
czone życiem, napiętnowane znakiem 
czasu. Portrety intrygowały ogromną 
siłą wyrazu, uzyskaną dzięki niekon-
wencjonalnej kompozycji, czystym 
barwom płaszczyzn i przestrzeni prze-
syconych światłem. Było to malarstwo 

dynamiczne, 
wybuchowe, 
w którym pod 
płaszczem po-
zornego spoko-
ju formy krył
się spontanicz-
ny ekspresjo-
nizm. 

Druga ek-
spozycja to fo-
tografie Kazi-
mierza Kos-
mali zatytuło-
wana „Leśnymi 
ś c i e ż k a m i ” . 
Można ją oglą-
dać do 10 czer-
wca.

K.D. 

O wsi można ciekawie ... B. Tyszkiewicz — piękna i zniewalająca

2004 roku. Absolwent WSH 
w Pułtusku. Interesuje się historią, 
zwłaszcza starożytnością i śre-
dniowieczem. Lubi piłkę nożną 
(kibicuje warszawskiej Legii) 
i stare, dobre polskie komedie. 

Odpowiada za rejon nr 4, 
obejmujący

— od strony południowej: gra-
nica miasta;

— od strony północnej: ul. 
Płocka, ul. 3-go Maja;

— od strony zachodniej: gra-
nica miasta;

— od strony wschodniej: rzeka 
Łydynia, linia kolejowa.

red.

Obrazy S. Baja nie pozostawiają odbiorców obojętnymi
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Zespół Tańca Nowoczesnego FUNNY
Spacer z Tuwimem

Spektakl „Barbara – Brel” to połą-
czenie dwóch recitali: „Barbara i jej
pieśni”, prezentowanego przez Jadwigę 
Kowalik oraz „Brel raz jeszcze”, wyko-
nywanego przez Janusza Zbiegieła. 
Oba występy przywołują i zarazem 
zderzają twórczość dwojga wielkich 
indywidualności znad Sekwany: Bar-
bary i Brela. 

Fascynacja twórczością Barbary, 
zmarłej w 1997 piosenkarki, która 
przebojami „Lot nocny”, „Umrzeć aby 
umrzeć”, „Gottingen”, „Marienbad” 
czy „Czarny orzeł” wywalczyła sobie
miejsce na paryskich estradach, zawład-
nęła Jadwigą Kowalik w Paryżu. 
Artystka stworzyła spektakl pełen 
namiętności życia. Ubrana na czarno, 
dramatycznie śpiewająca po francu-
sku, Jadwiga Kowalik wyglądała 
jakby żywcem przeniesiona z piw-
nic egzystencjalistów czy kawiarni 
Montmartru.

Występ krakowskiego aktora 
Janusza Zbiegieła to coś więcej niż 
recital. To teatr, którego siła polega 
na zespoleniu śpiewanej po francu-
sku piosenki i komentującego każdy 
z przebojów Brela („Matylda”, 
„Piosenka Jacky’ego”, „Burżuje”, 
„Moje dzieciństwo”, Starzy kochan-
kowie”, „Nie opuszczaj mnie”, 
„Staruszkowie”, „Przyjdę”, „Am-
sterdam”) tekstu — wyznania, złożo-
nego z fragmentów listów do żony. 
„Wróć, żebym znowu mógł zacząć 
cię kochać”, „Ty twardo trzymasz się 
rzeczywistości, ja nią żongluję. Ja nie 
mam racji, ty nie masz racji. To absurd 
życia”, „Moje życie jest zapakowane 
i obwiązane sznurkiem, a przecież nawet 
się nie zaczęło” — te cytaty — doku-
ment tragicznego splotu życia i twórczo-
ści — wypowiada aktor po polsku. Listy 
i piosenki zawierają w sobie pełne dra-
matu życie artysty: przypływy i odpły-
wy uczuć, lęk o niepewną przyszłość 
finansową, ból egzystencjalny, wreszcie 
postawę w obliczu zbliżającej się śmier-
ci — „Kiedy o tym myślę, wypełnia 
mnie śmiech i lekkość, wolny unoszę się 
w powietrzu”. Ekspresja wypowiedzi, 
nienaganny francuski Zbiegieła (pa-
ryskiego stypendysty), ciekawa barwa 
głosu, składają się na naprawdę dobry 
spektakl. Widać tu rękę Krystyny Jandy, 
która była jego opiekunem artystycz-
nym.

Ten wieczór zorganizowany przez 
Urząd Miasta w święto 3 Maja, długo 
pozostanie w pamięci, nie tylko wielbi-
cielom francuskiej piosenki.

 Ewa Blankiewicz

„Funny” znaczy zabawnie, śmiesz-
nie, fajnie. Tak też nazywa się zespół 
tańca nowoczesnego, który od 1994 r.
istnieje przy Centrum Kultury i Sztu-
ki. Skupia dzieci i młodzież w wieku 
od 5 do 15 lat. Zespół liczy blisko 100 
osób, pracuje w pięciu grupach. Zajęcia 
odbywają się dwa razy w tygodniu. 

Prowadzi je choreograf i założycielka 
zespołu — Jolanta Szlagowska. Pod jej 
okiem dziewczęta ćwiczą się w impro-
wizacji tańca i symbolice ciała.

Funny z powodzeniem występuje 
na festiwalach, przeglądach i różnego 
rodzaju imprezach kulturalnych, spor-
towych czy rekreacyjnych. Jest lau-
reatem licznych wyróżnień i nagród. 
Niektóre z nich to: pierwsze miejsce na 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Disco 
i Rap w Raciążu (1995 r.), Srebrna 
Jodła na Międzynarodowym Harcer-
skim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w Kielcach (1995 r.), 
drugie miejsce na Tańcowadle’97 

w Częstochowie, pierwsze miej-
sce na Konfrontacjach Tanecznych 
Mława’2003 i wyróżnienie w 2004 r. 
Uczestniczy też w wymianie kultural-
nej z miastami partnerskimi, realizo-
wanej przez Urząd Miasta Ciechanów.  
Jeździ do Haldensleben (Niemcy) 
i Meudon (Francja). 

W tym roku Funny 
obchodzi jubileusz 
dziesięciolecia ist-
nienia. W czasie tych 
10 lat przez ze-spół 
przewinęło się bli-
sko 1000 osób. Dwa
lata temu odeszła naj-
starsza grupa. Zespół 
znacznie odmłodniał. 
29 kwietnia zaakcen-
tował swoją okrą-
głą rocznicę na sce-
nie. W uroczystym 
koncercie zaprezen-
towały się wszyst-
kie sekcje Funny. 
Przypomniane zostały 
układy „Gęsie i kacze 
tańce”, „Przygoda 
z Marsjanami”, „Mo-

tyle”, „Szach — mat”, „W tanecznym 
rytmie”... Nie zabrakło premierowych 
numerów. Obok jubilatów wystąpili ich 
zaprzyjaźnieni tancerze z Amigas oraz 
z grupy Smiley z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Glinojecku. Na sce-
nie pojawiła się również Iwona Wójcik, 
swego czasu tez związana z zespołem. 
Salę widowiskową, gdzie odbywał się 
koncert, zapełniły głównie rodziny 
i znajomi roztańczonych dzieci. Byli 
też goście, przedstawiciele władz 
i pasjonaci tańca. Prawie 3-godzinne 
show zakończyło się rzęsistymi bra-
wami. 

       Katarzyna Dąbrowska  

Na spacer z Julianem Tuwimem, 
a raczej na przechadzkę po jego życiu 
i twórczości zaprasza Muzeum Szla-
chty Mazowieckiej. Od 19 kwietnia 
do 10 czerwca potrwa wystawa, która 
przyjechała do Ciechanowa z Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie. 

Podróż zaczynamy 
od fotogramów z miejsc 
młodzieńczych lat po-
ety: jego rodzinnej Ło-
dzi z początku XX w. 
i Inowidza, wsi letni-
skowej, gdzie Tuwim 
spędzał wakacje — 
„ I tu, nieśmiała, aniel-
sko smutna i nerwowa 
z Irą i Julkiem przy-
jeżdżała Pani Adela 
Tuwimowa”. Potem 
Warszawa, gdzie przy-
szły poeta zaczął stu-
diować prawo. Roz-
poczętych studiów 
nigdy nie kończy, gdyż 
od razu zaczyna działal-
ność jako poeta. „Nie 
miałem serca do Warszawy, gdy 
opuszczałem miasto Łódź” —  napi-
sze w „Kwiatach polskich”, wielkim 
poemacie liryczno-epickim, który po-
wstał na emigracji w latach II wojny 
światowej. Jedno z pierwszych wydań 
tego dzieła, podobnie jak wiele 
innych można zobaczyć na wystawie. 
Również rękopisy — na pożółkłych 
już kartkach zapisane drobnym macz-
kiem listy m.in. do siostry Ireny, uko-

chanej Stefanii, do Leopolda Staffa i 
innych Skamandrytów. I rodzące się w 
błękicie atramentu wiersze — niewiele 
tu skreśleń i poprawek! Obok licznych 
fotografii, twórcom wystawy udało 
się również  zgromadzić kilka wydań 
„Kuriera Warszawskiego”, na łamach
którego Tuwim debiutował wierszem 

„Prośba”, tygodnika „Wiadomości lite-
rackie”, „Szpilek”, „Cyrulika Warszaw-
skiego”. Warto też zwrócić uwagę na 
karykatury poety w kresce Szymona 
Kobylińskiego czy Feliksa Topolskiego  
i… stojącą  kącie muzealnej sali skórza-
ną walizkę z wytłoczonymi inicjałami 
„S. J. T.”, której nie mógł zabrać 
w ostatnią podróż 1953 roku.

   Dominika Żagiel

Pajac, szyderca, prowokator...
Witold Gombrowicz (1904–1969). 

W tym roku mija setna rocznica 
jego urodzin i 35 rocznica śmierci. 
Decyzją parlamentu rok 2004 został 
uznany Rokiem Gombrowiczowskim. 
Uczestnicząc w tych obchodach orga-
nizatorzy Ciechanowskich Spotkań 
Muzealnych zaprosili Janusza Maj-
cherka — redaktora naczelnego mie-

sięcznika „Teatr”, teatrologa, wykła-
dowcę Akademii Teatralnej w Warsza-
wie, który wygłosił wykład poświęcony 
temu intrygującemu pisarzowi. 

Gombrowicz wywodził się z zamo-
żnej, inteligenckiej rodziny. Ukończył 
wydział prawa Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Potem wyjechał na studia filo-
zoficzne i ekonomiczne do Paryża. Po 
powrocie do kraju podjął aplikanturę 
w sądzie, ale szybko okazało się, iż 
prawo nie jest żywiołem przyszłego 
autora m.in. „Ferdydurke”, „Ślubu”, 
„Trans-Atlantyku”, „Operetki”, czy 
„Iwony księżniczki Burgunda”. Ode-
zwały się w nim zainteresowania lite-
rackie, które zdradzał od wczesnych 
lat. Najpierw objawiły się one masą 
pochłanianych lektur i toczonymi 
wokół nich dyskusjami w gronie przy-
jaciół. Na przełomie lat dwudziestych 
i trzydziestych Gombrowicz zaczął 
publikować swoje wypowiedzi w pra-
sie. Cyganeria artystyczna tamtych lat 
stała się jego środowiskiem natural-
nym. W podejmowanych przez niego 
dyskusjach chodziło zawsze o jedno: 
o szukanie sprzeczności i paradok-
sów ukrytych w skostniałych racjach, 
o prowokowanie sytuacji, w jakich 
obnaża się prawdziwa natura roz-
mówcy, o demaskowanie wszelkich 
form, które oddalają człowieka od 
prawdy. Tym ideałom poświęcił całe 
swoje życie i całą twórczość. Z powo-
du przewlekłej astmy jego życiorys 
nagle się urwał… Gombrowicz umarł 
we Francji. Ocalał w tym, co zdążył 
napisać. Pozostawił po sobie dzieła, 
kiedyś zakazane, dziś grywane na 
największych scenach świata. Choć 
z natury nie lubił teatru, stał się jego 
niekwestionowaną legendą. 

 Katarzyna Dąbrowska

Recital z dramatem w tle

J. Zbiegeł gościł w Kawiarni Artystycznej

            
 

 

Po długim spacerze można przysiąść na ławeczce i odpocząć

Janusz Majcherek gościnnie w Ciecha-
nowie

Dobrze dobrane kostiumy i gra świateł potęgują w etiudach 
Funny wrażenie bajkowości 



Cytat miesiąca

W czasie posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu radni 
dyskutowali o braku miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Gostkowskiej. 
Stefan Żagiel: Może pomyślimy o zbudowaniu ściany pochówkowej na urny. 
Jestem skłonny dać dobry przykład i pierwszy  się skremować.
Marcin Stryczyński: Z prochu powstałeś ...
Waldemar Wardziński: Życzę panu dużo zdrowia, więc za długo musieliby-
śmy czekać, panie Stefanie.
Tomasz Grembowicz: A może chować pionowo?
Zdzisław Dąbrowski: Panowie, kończmy ten śmiertelnie poważny temat ...

Wygrana w strugach deszczu

Piknik Europejski

dokończenie ze str. 1

Jednak to nie ono rozgrzało widzów, lecz 
remis po 4. konkurencjach. Kiedy porusza-
nie się na wielkim cyrklu (kolejne zadanie) 
sprawniej wyszło naszym rywalom, wszyscy 
w napięciu czekali na ostatnie zadanie. Wyścig 
4-osobowych rowerów na rozmiękłym terenie, 
w strugach deszczu, okazał się bardzo trudny. 
Nasi zawodnicy przewrócili się, przeciwnicy 
dodreptali, zamiast dojechać do mety. Wyścig 
powtórzono. Drużyna Ciechanowa dała z sie-
bie wszystko i wygrała. Piotr Szostak pojechał 
mimo kontuzji nogi, która okazała się być 
tak poważna, że wyeliminowała go z walki 
w Ełku. 22 maja jego miejsce zajął Grzegorz Grabowski.

Na nic się zdało zaklinanie pogody. W Ełku też lało jak z cebra. Naszą drużynę zagrzewali do walki 
niezrównani kibice pod wodzą Dariusza Kurzątkowskiego. Chociaż miejscowych było o wiele więcej, żółte 
koszulki walących w bębny ciechanowian i baloniki w barwach naszego miasta rzucały się w oczy. Po 
6. przepisowych konkurencjach był remis. O wygranej Ciechanowa zdecydowała sztafeta na hulajnogach 
— 3 okrążenia na pomoście nad jeziorem (Zmagania w Ełku rozegrały się na plaży). Przeszliśmy do dalszych 

rozgrywek. W lipcu zmierzymy się z Płockiem.
„Zmagania” to strzał w dziesiątkę. Mieszkańcy obu miast świetnie się bawili. Na wyrazy uznania zasłużyła 

publiczność — tak entuzjastyczny i kulturalny doping rzadko się spotyka — i sprawni organizatorzy — Agencja 
Live, wspierana przez Urząd Miasta. Patronat medialny nad imprezą objęła telewizja TVN. Retransmisję najcie-
kawszych fragmentów obejrzymy w czerwcu. Słowa podziękowania należą się Katolickiemu Radiu Ciechanów, 
które szeroko rozpropagowało tę imprezę w naszym mieście. Po zakończeniu turnieju w Ciechanowie na 
pobliskiej scenie wystąpił zespół Puchall Band, a potem gwiazdy wieczoru: Patrycja Markowska i zespół 
Perfekt (zagrali też 
w Ełku). Zabawa trwała 
do późna. Tuż przed 
północą wszystko za-
kończyło się poka-
zem sztucznych ogni. 
Organizatorzy nie kła-
mali — takich fajerwer-
ków Ciechanów jeszcze 
nie widział. Okazały się 
być zapowiedzią zwy-
cięstwa.

   
Ewa Blankiewicz

Pierwszą konkurencję — „taran” — wygraliśmy. Potem drużyny 
na zmianę obejmowały prowadzenie

dokończenie ze str. 1

Robert Janowski. Jego koncert miał naj-
większą publiczność. Następnego dnia 
uczestników pikniku zabawiał zespół 
Bravo. Nastroju nie zepsuł nawet ulew-
ny deszcz. Imprezę wzbogacił pokaz 
sztucznych ogni, który bardzo spodobał 
się ciechanowianom. Do historii przej-
dzie też specjalnie na tę okazję wytło-
czona waluta „cieuro”. Można ją było 
nabyć za symboliczną złotówkę. Płacąc 
„cieuro” można było zrobić zakupy 
na stoisku Urzędu Miasta. Dochód ze 
sprzedaży ciechanowsko — europejskiej 
waluty (ponad 2 100 zł) przeznaczono 
na zakup tomografu komputerowego 
dla szpitala.

   red.

Wyścig na rowerach zadecydował o remisie na ciechanowskich 
błoniach zamkowych

„Tysięczny tłum spija słowa z mych ust, kochają mnie...” 

Deszczowa aura nie wystraszyła kibiców — na trybunach były tłumy
 

Gwiazda wieczoru R. Janowski 

Tuż po zwycięstwie w Ełku: wywiady, autografy i radość kibiców 

Fot. A. Dawid, Agencja Live




