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W numerze:

– Radni spierają się o opłatę 
adiacencką

– Miejskiej oświacie niestraszny 
niż

– Około 81 tys. zł za utylizację 
amoniaku zapłaci miasto 
i WFOŚiGW

– Nowe zadania Urzędu Miasta 
w akcji „Przejrzysta Polska”

– Jak przeciwdziałać przemocy 
w rodzinie

– Miejscy samorządowcy z wizytą 
w Szpitalu

– Niepokorni ciechanowianie 
wspominają początki 
„Solidarności”

– Co na lato – oferta na wakacje
– Młodzi katolicy spotkali się 

w Ciechanowie
– Z cyklu ciekawi ludzie, ciekawe 

miejsca: Tomasz Wojciechowski
– „Mątwa” – kolejna premiera 

Teatru Exodus

Kupalnocka 
2006

1 lipca o godz. 20.00 na pla-
cu przed krytą pływalnią odbędzie 
się koncert galowy XV Międzyna-
rodowych Spotkań Folklorystycz-
nych „Kupalnocka”. W tym roku 
wystąpią zespoły z Ukrainy, Mek-
syku, Serbii, Polinezji, Togo, Indii 
i Polski. Gościem Festiwalu będą 
Trebunie Tutki. 

Kolejne 1,2 mln zł z UE
dla Ciechanowa

Słoneczne wakacje to marzenie 
urlopowiczów i uczniów wybierają-
cych się na upragniony, ciężko zapra-
cowany wypoczynek. To także dobry 
czas na prowadzenie wszelkich prac re-
montowych i budowlanych. W tym go-
rącym okresie zwijają się też wykonaw-
cy miejskich inwestycji. Pracownicy 
Wydziałów Inwestycji oraz Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska orga-
nizują i koordynują pracę ekip remon-
towo-budowlanych. Trwają roboty na 
wszystkich etapach realizacyjnych du-
żego zadania – rozbudowy i moderniza-
cji systemu kanalizacji osiedla Zachód 
w Ciechanowie. Także w innych czę-
ściach miasta przybywa nowych ulic 
i chodników. Powstają sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Dużą uwagę 
przywiązuje się również do spraw sa-
nitarnych i estetyki. Trwa czyszczenie 
sieci kanalizacji deszczowej. Pracowni-
cy Oddziału Zieleni Miejskiej kontynu-
ują koszenia traw w miejskich parkach, 
na skwerach i pasach przyulicznych.

A.G.
Więcej na ten temat na str. 5

Ruch na miejskich drogach

Nasz Urząd zdobył kolejne do-
finansowanie z funduszy Unii Eu-
ropejskiej. Uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego z 6 czerw-
ca 2006 roku wniosek Gminy Miej-
skiej Ciechanów „Budowa i wdro-
żenie publicznego, interaktywnego 
systemu usług administracji samo-
rządowej e-Urząd” został wybrany 
do dofinansowania w ramach Zinte-
growanego Programu Operacyjne-
go Rozwoju Regionalnego Dla Wo-

jewództwa Mazowieckiego. Nasz 
wniosek został sklasyfikowany wy-
soko – na 6 miejscu. Wartość całe-
go projektu wynosi 2,4 mln zł, wy-
sokość dofinansowania z unijnych 
funduszy prawie 1,2 mln. Zadanie 
nie było łatwe. Do Urzędu Marszał-
kowskiego wpłynęło 39 wniosków. 
Pozytywną weryfikację przeszło 
21 projektów, a Panele Ekspertów 
pozytywnie oceniły 19 z nich. 

red.

Trzy nowe 
witacze

22 i 23 czerwca na ulicach Grudu-
skiej, Mławskiej i Przasnyskiej zamon-
towane zostały trzy kolejne witacze. Do-
łączyły one do ustawionych w ubiegłym 
roku na drogach wylotowych na Warsza-
wę, Płock oraz Pułtusk. Widoczne z da-
leka estetyczne prostopadłościany wyko-
nała firma „Mentor Projekt” z Niemcza. 
Z czasem planuje się podświetlenie wita-
czy w taki sposób, by nie oślepiały kierow-
ców podróżujących nocą. Nowe witacze 
kosztowały 27 450 zł.

red.

150 tys. zł 
dla PWSZ

Na ostatniej sesji na wniosek prezy-
denta Rada Miasta przeznaczyła dodat-
kowe 150 tys. zł dla Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej. Pieniądze te 
będą stanowiły część udziału własne-
go uczelni w jej rozbudowie w ramach 
projektu unijnego o wartości ponad 
19 mln zł, z czego prawie 14 mln zł bę-
dzie pochodzić z UE.

– W latach 2006 i 2007 miasto 
przeznaczy na dofinansowanie Szkoły 
ok. 450 tys. zł. Te 150 tys. to pierwsza 
rata. To dodatkowe środki, oprócz co-
rocznej 100-tysięcznej dotacji miejskie-
go samorządu dla uczelni – informuje 
prezydent W. Wardziński.

Witacze stoją już na wszystkich drogach wjazdo-
wych do Ciechanowa

Nowy asfalt na ul. Grzelakowej (osiedle Zachód)

I Mazowieckie Dni Integracyjne
Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Ciecha-

nów, Stowarzyszenie „Razem dla Niepełnosprawnych”, Polski Związek 
Sportu Niepełnosprawnych „Start” zapraszają na Mazowieckie Dni Inte-
gracyjne, które odbędą się 15 lipca. Impreza składać się będzie z części 
sportowej i artystycznej. Dni służyć mają integracji środowiska osób nie-
pełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Letnie widowiska plenerowe
Prezydent Ciechanowa zaprasza na letnie widowiska plenerowe. 

29 i 30 lipca na zamkowych błoniach będą zmagać się XIII-wieczni 
wojowie. Tydzień później, 5 i 6 sierpnia odbędzie sie Turniej Rycerzy 
XIV-wiecznych. Widowisko historyczne „Powrót Szwoleżerów” zapo-
wiadamy na 18-20 sierpnia.
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Profilaktyka i leczenie narkomanii
Wiosną tego roku działająca w strukturach Specjalistycznego Szpitala Woje-

wódzkiego Poradnia Uzależnienia od Alkoholu przekształcona została w Poradnię 
Leczenia Uzależnień. Zmiana nazwy wynika z rozszerzenia zakresu usług medycz-
nych. Obok osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych w Porad-
ni przyjmowane są też osoby uzależnione od narkotyków. Poradnia prowadzi także 
konsultacje dla osób mających problemy narkotykowe wśród najbliższych (rodzi-
ców, współmałżonków itp.) oraz dla nauczycieli ciechanowskich szkół. Czynna jest 
codziennie w godzinach 7.00 – 19.00. Instruktor terapii uzależnień Piotr Strojnow-
ski przyjmuje w poniedziałek – 7.25 – 15.00, wtorek – 11.35 – 19.00, środę – 7.25 
– 15.00, czwartek – 11.35 – 19.00, piątek – 7.25 – 15.00.

Festyn integracyjny
11 czerwca na osiedlu 40-lecia na dzieci i młodzież czekało dużo atrakcji. Or-

ganizatorzy przygoto-
wali dla uczestników 
festynu integracyjne-
go konkursy z nagro-
dami, zabawy, poka-
zy. Straż pożarna pre-
zentowała możliwo-
ści techniczne wozu 
bojowego. Było dużo 
słodyczy, lodów, ba-
loników i mnóstwo 
uśmiechu. Konkurs 
z wiedzy o ruchu dro-
gowym wygrali Ania 
i Sebastian, którzy 
w nagrodę otrzymali 
rowery ufundowane 
i wręczone przez pre-
zydenta Waldemara 
Wardzińskiego.

XVII Wiosna Literatury 
„Aleksander Świętochowski – Poseł Prawdy” pod takim tytułem w dniach 

12-13 czerwca odbyła się XVII Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. W inauguracyj-
nym spotkaniu, które miało miejsce w Muzeum Pozytywizmu, uczestniczyli znako-
mici goście: prof. Grażyna Borkowska z Instytutu Badań Literackich w Warszawie, 
prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie Bernard Nowak, Zbi-
gniew Irzyk ze Związku Literatów Polskich Oddział w Warszawie oraz młodzież, 
nauczyciele i miłośnicy literatury. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty literackie. 
Pierwszy dzień Wiosny Literatury zakończył się ogniskiem oraz koncertem słowno-
muzycznym w wykonaniu Wojtka Gęsickiego i Marka Piotrowskiego. Następnego 
dnia rozstrzygnięto I Ogólnopolski Konkurs Literacki „O laur Posła Prawdy”. 

Piknik Operetkowy
Grażyna Brodzińska, Bohdan Łazuka, Waldemar Malicki oraz pierwszy bas 

Opery Narodowej Piotr Nowacki wystąpili 16 czerwca w Zamku Książąt Mazo-
wieckich. W trakcie Pikniku Operetkowego nie brakowało atrakcji. Można było de-
gustować regionalne potrawy, podziwiać rękodzieło północnego Mazowsza. Kon-
cert muzycznych niespodzianek zatytułowany został „Operetka według Malickie-
go i Łazuki”. Występ utrzymany był w żartobliwym tonie, charakterystycznym dla 
programów Malickiego. Klasyczne arie i przeboje muzyki popularnej przedstawio-
ne zostały w nowych aranżacjach. Autorskie show było kompilacją utworów kla-
sycznych z rozrywkowymi. Orkiestrą Mazowieckiego Teatru Muzycznego Ope-
retka dyrygował Sławomir Chrzanowski. Współorganizatorem imprezy był Urząd 
Miasta. Organizatorem i patronem honorowym – Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik.

Senacka Komisja Zdrowia w Ciechanowie
20 czerwca w Ciechanowie obradowała Senacka Komisja Zdrowia. Specjal-

nym gościem był wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. W spotkaniu z senatora-
mi w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim wzięli udział m.in. prezydent mia-
sta wraz z zastępcami. Komisja poświęcona była realizacji Narodowego Programu 
Zdrowia oraz realizacji programów profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Ma-
zowsza. Uczestnicy debatowali również o założeniach nowego Narodowego Pro-
gramu Zdrowia. Goście oprócz Szpitala zwiedzili również Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze.

Infolinia doradcza
Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych uruchomiło infolinię doradczą. Pod nu-

merem 0-801-177-171 (opłata za rozmowę jak za minutę połączenia lokalnego) od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 15.00 dyżurują doradcy zawodo-
wi, prawnik oraz psycholog. Funkcjonuje również strona internetowa www.biuro-
karier.idn.org.pl, dzięki której osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dostęp do naj-
nowszych ofert pracy.   

Uwaga na kleszcze!
Ciepła i słoneczna aura zachęca do wyjazdów za miasto i przebywania na łonie 

natury – na działce, w parku, lesie. Niesie to zagrożenie ukąszenia przez kleszcze. 
Kleszcze występują na terenie całego kraju. Żyją w miejscach lekko wilgotnych 
i obfitujących w roślinność – w lasach, zaroślach, na obszarach porośniętych wy-
soką trawą. Pojawiają się także w parkach, na działkach. Są aktywne od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni. Żywią się krwią zwierząt i ludzi. W czasie ukłucia i wy-
sysania krwi przenoszą groźne choroby zakaźne. Najczęstsze to: borelioza (choroba 
z Lyme) oraz kleszczowe zapalenie opon mózgowych i mózgu. Ryzyko zachorowa-
nia po ukąszeniu przez kleszcza dotyczy wszystkich. Do ukąszeń dochodzi najczę-
ściej w lasach, na działkach, w ogrodzie. Ryzyko ukąszenia przez kleszcza zmniej-
sza: osłanianie ciała (długie spodnie, długie rękawy), używanie środków odstrasza-
jących kłujące i ssące owady, a po powrocie ze spaceru do domu dokładne obejrze-
nie całego ciała – w przypadku zauważenia kleszcza natychmiastowe jego usunię-
cie. Najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się przed zachorowaniem są szcze-
pienia ochronne. Taka możliwość występuje wyłącznie w przypadku kleszczowe-
go zapalenia mózgu. 

Dzień otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy
21 czerwca 

w Środowiskowym 
Domu Samopomo-
cy, znajdującym się 
przy ul. Strażackiej 
zorganizowany zo-
stał dzień otwarty. 
Dorosłe osoby nie-
pełnosprawne inte-
lektualnie oraz ich 
opiekunowie z te-
renu Ciechanowa 
mieli możliwość 
udziału w zajęciach 
(malowanie na 
szkle, wypalanie w 
drewnie itp.), obej-
rzenia prac pod-
opiecznych oraz 
skosztowania upie-
czonego przez nich 
ciasta.

Powiatowa Biblioteka Publiczna organizuje konkurs
Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza do wzięcia udziału w otwartym kon-

kursie plastycznym na projekt ekslibrisu i logo biblioteki. Konkurs został zorgani-
zowany z okazji 100-lecia bibliotekarstwa ciechanowskiego i 60-lecia działalno-
ści PBP. Jest on skierowany do  młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. 
Prace mogą być dowolnego kształtu, ich wymiary nie mogą jednak być mniejsze 
niż 10x10 cm i większe niż 15x15 cm. Technika dowolna. Dopuszcza się zastoso-
wanie techniki komputerowej, ale bez użycia gotowych klipartów. Jeden uczestnik 
może zgłosić do konkursu maksymalnie po 2 projekty z jednej lub dwóch kategorii. 
Prace opatrzone godłem wraz z kopertą zawierającą dane osobowe należy przysłać 
w terminie do 30 września 2006 r. na adres: Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Si-
korskiego 7, 06-400 Ciechanów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie paź-
dziernika. Jury przyzna nagrody: I – 1000 zł, II – 600 zł, III – 400 zł. Więcej infor-
macji można zasięgnąć pod nr tel. (023) 672 41 64. Współorganizatorem konkur-
su jest Urząd Miasta. 

Pielęgniarki z całej Polski w Ciechanowie
9 czerwca Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo wczo-
raj i dziś”. W siedzibie Instytutu przy ul. Wojska Polskiego spotkało się około 
300 uczestników konferencji. W roli gospodarzy wystąpili rektor PWSZ prof. An-
drzej Kolasa i dr hab. Grażyna Skotnicka-Klonowicz. Uczestnicy konferencji bra-
li udział w jednej z trzech sesji naukowych: zabiegowej, zachowawczej oraz do-
tyczącej historii medycyny. W przerwie zwiedzano wystawę obrazów Stanisława 
Osieckiego. 23 czerwca Ciechanów stał się miejscem I Ogólnopolskiego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych pracujących w Oddziałach Neonatologicznych. W auli 
WSH uczestniczyło w nim 350 osób. Organizatorką Zjazdu była niestrudzona dok-
tor Wanda Balicka, ordynator Oddziału Neonatologicznego ciechanowskiego szpi-
tala. Wykładali między innymi: prof. Ewa Helwich – Krajowy Konsultant ds. Neo-
natologii, prof. Janusz Gadzinowski, prof. Janusz Świetliński, prof. Jerzy Szczapa 
– przewodniczący Towarzystwa Neonatologicznego. Gośćmi konferencji w PWSZ 
oraz Zjazdu byli senator Janina Felińska oraz prezydent Ciechanowa Waldemar 
Wardziński.

Dzień Patrona Ciechanowa
Występ irlandzkiego duetu Ronan i Joanne Johnston, gwiazd Festiwalu Song 

of Songs uświetnił Dzień Patrona naszego miasta. Irlandzcy piosenkarze wystąpi-
li 29 czerwca wieczorem na wzgórzu farnym.  Koncert rozpoczęła ciechanowska 
grupa Why Ducky? Organizatorem obchodów Dnia Św. Piotra był Prezydent Mia-
sta Ciechanów, współorgan zatorami Akcja Katolicka przy parafii Św. Józefa oraz 
agencja Pro-Art.

Nowy inwestor z Hiszpanii
Na lokalnym rynku pojawił się nowy inwestor. Poważna hiszpańska firma od 

1 lipca zostaje właścicielem zakładu produkcyjnego Ciechanowskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej. Sama spółdzielnia nadal będzie działać na rynku, zajmując się sku-
pem mleka.

Każdy chciałby wrócić do domu z nowym rowerem. Sebastiano-
wi się udało

Koncert dostarczył wielu muzycznych atrakcji

Prezydent przekonał się, że wypalanie obrazków w drewnie to nie 
lada sztuka
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W tym roku szkolnym w podsta-
wówkach uczyło się 3352 uczniów, 
w następnym będzie ich o 193 mniej. 
To spadek o 360 godzin lekcyjnych. Ich 
brak oznacza, że w szkołach podstawo-
wych będą teraz 263 etaty dla nauczy-
cieli, o 13 mniej niż w tym roku. Od 
września naukę rozpocznie 1969 gim-
nazjalistów – mniej o 190 uczniów, 
119 godzin i 7 pedagogicznych etatów. 

W końcu 2005 r. w ciechanow-
skich szkołach pracowało 489 nauczy-
cieli: 18 stażystów, 72 kontraktowych, 
203 mianowanych i 196 dyplomo-
wanych. Wciąż nowi pokonują ko-
lejne szczeble awansu zawodowego. 
Mamy aż 40% pedagogów o najwyż-
szych kwalifikacjach. Czy dla kilku-
nastu nauczycieli niż demograficzny 
oznacza utratę pracy? – Uniknęliśmy 
zwolnień. Kilku nauczycieli osiągnę-
ło wiek emerytalny. Ograniczamy go-
dziny ponadwymiarowe, część nauczy-
cieli znajdzie pracę w nowych oddzia-
łach przedszkolnych – zapewnia Ceza-
ry Chodkowski, dyrektor Zakładu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli.

W przedszkolach zaczęło brako-
wać miejsc. W mijającym właśnie roku 
do 7 miejskich przedszkoli chodziło 
783 dzieci. To 31 grup. Okazuje się, 
że w roku 2006/2007 dużo więcej ro-
dziców chce posłać swoje pociechy do 
przedszkola, miasto utworzyło więc 
2 dodatkowe oddziały w Przedszkolu 
Nr 3 przy ul. Sienkiewicza i Nr 6 przy 
ul. Pijanowskiego. 

Rosną wydatki 
na szkoły i przedszkola

Mniej dzieci w szkołach nie ozna-
cza w miejskim samorządzie mniej wy-
datków na oświatę. Ilość dzieci spada, 
a wydatki rosną. W 2003 r. finansowa-
nie miejskiej oświaty pochłonęło pra-
wie 25,4 mln zł, w 2004 – 26,2 mln, 
w 2005 – 27,4 mln, a w 2006 roku 
ponad 27,8 mln zł. To aż 1/3 całe-
go budżetu Ciechanowa. Otrzymuje-
my wprawdzie subwencję oświatową, 
ale sporo musimy dołożyć z własnej 
kieszeni. – Dokładamy coraz więcej. 
W 2003 r.  – ponad 7,2 mln zł, w tym 
roku już ponad 9 mln zł. Staramy się na 
bieżąco remontować budynki. Podnosi-
my też płace nauczycieli zgodnie z ich 
awansem zawodowym – koszty awan-
sów nie martwią prezydenta Waldema-

ra Wardzińskiego. – To najbardziej dy-
namicznie rozwijająca się grupa zawo-
dowa. Wielu pedagogów ma upraw-
nienia do nauki 2 przedmiotów. Lepiej 
wykształceni nauczyciele to lepiej wy-
kształceni wychowankowie.

Prezydent co roku przyzna-
je nagrody najlepszym nauczycielom 
i uczniom. Na koniec ubiegłego roku 
szkolnego otrzymało je 47 uczniów, 
tego – 50. Dla niezamożnych ważne są 
stypendia, które w kończącym się roku 
szkolnym trafiły do 915 uczniów (łącz-
na kwota stypendiów – 250 tys. zł).

Zajęcia dodatkowe, choćby 
Uczniowskie Kluby Sportowe, któ-
rych jest 7, w ubiegłym roku koszto-
wały 20,6 tys. zł, w tym 27,9 tys. zł. 
Za te pieniądze kupuje się sprzęt i stro-
je sportowe, organizuje imprezy. Do or-
ganizacji imprez sporo dopłaca jeszcze 
Urząd Miasta. Od kilku lat samorząd 
płaci za naukę pływania dla uczniów 

miejskich szkół.

Bezpłatna nauka języka 
i klasy sportowe

W Ciechanowie są wszelkie warun-
ki do rozwoju sportu. Hale sportowe, 
boiska – najnowocześniejsze, o sztucz-
nej nawierzchni, zostało niedawno od-
dane przy MZS Nr 2 przy ul. Czarniec-
kiego. Kosztowało 254 tys. zł. Na po-
dobne przy Gimnazjum Nr 3, dodat-
kowo z bieżnią i skocznią do skoku w 
dal, miasto właśnie rozpisało przetarg. 
Taka baza sprawia, że rośnie zaintere-
sowanie sportem wśród uczniów i ich 
rodziców. We wrześniu 2005 r. w Gim-
nazjum Nr 4 powstała klasa sportowa 
o profilu „piłka ręczna” z 7. dodatko-
wymi godzinami wychowania fizycz-
nego tygodniowo. W tym roku prezy-
dent wyraził zgodę na utworzenie ko-
lejnych takich oddziałów: w Szko-
łach Podstawowych Nr 6 (pływanie) 

i Nr 7 (piłka ręczna). Piłkę nożną będą 
trenować uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1. W każdej 
z tych szkół liczba zajęć wychowa-
nia fizycznego od 1 września wzrośnie 
o 6 godzin tygodniowo.

Innym szkołom prezydent przy-
zna po 8 dodatkowych godzin w tygo-
dniu na naukę języka obcego. Oznacza 
to naukę języka już od pierwszych klas, 
a nawet wcześniej – pieniądze na bez-
płatny język obcy od września otrzy-
mają też wszystkie miejskie przedszko-
la (4 godziny tygodniowo). Dodatko-
we lekcje oznaczają dodatkowe koszty. 
– Chcemy wyrównywać szanse dzieci 
z niezamożnych rodzin. Na to muszą 
znaleźć się pieniądze – mówi prezy-
dent. 

Oświatowe remonty i inwestycje 
Na razie uczniów czekają wakacje, 

a szkoły remonty i inwestycje. Na re-
monty w tej kadencji co roku wydawa-
no ponad 360 tys. zł, w tym planuje się 
374 tys. zł. Inwestycje to wydatki wie-
lokrotnie wyższe. W 2003 r. na rozbu-
dowę Szkoły Podstawowej Nr 4, rozpo-
czętą rok wcześniej, wydano 1,9 mln zł. 
Kontynuowano ją w 2004 r., wymienio-
no też wtedy okna w Szkole Podstawo-
wej Nr 3 – to kosztowało 535 tys. zł. 
W zeszłym roku ocieplono w tej szko-
le ściany, położono nowe tynki, konty-
nuowano rozbudowę SP Nr 4, zbudo-
wano boisko przy zespole szkół przy 
ul. Czarnieckiego, co pochłonęło łącz-
nie 970 tys. zł. W tym roku kolejne 
900 tys. zł zostanie przeznaczone na: 
dokończenie rozbudowy SP Nr 4, bu-
dowę boiska przy Gimnzjum Nr 3, 
utwardzenie kostką placu przy Zespole 
Szkół Nr 1 przy ul. Powstańców Wlkp. 
i termomodernizację Gimnazjum Nr 1 
oraz przedszkoli.

Przedszkola, usytuowane głównie 
w budynkach stolbudowskich, bardzo 
potrzebują docieplenia. Na dofinanso-
wanie termomodernizacji bazy oświa-
towej Urząd Miasta złożył wniosek 
(przeszedł już wstępną weryfikację) do 
t.zw. Funduszu Norweskiego. W tego-
rocznym budżecie na ten cel zostały za-
rezerwowane własne środki – 400 tys. 
zł. W końcu czerwca zostanie rozpisa-
ny przetarg na ocieplenie Przedszkola 
Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich.

Ewa Blankiewicz

Miasto inwestuje w oświatę
Niż demograficzny przyprawia o ból głowy nie tylko demografów 

i polityków. Martwią się też nauczyciele, bo wraz z liczbą uczniów 
spada ilość szkolnych oddziałów, a co za tym idzie – etatów dla pe-
dagogów. Władzom Ciechanowa udało się jednak uniknąć zwolnień. 
Dużo środków przeznacza się na remonty, zakupy i inwestycje oświa-
towe. Od roku szkolnego 2006/2007 będą 2 nowe oddziały przedszkol-
ne, nowe klasy sportowe i dodatkowy bezpłatny język obcy w szkołach 
i przedszkolach.

Dzieci w ciechanowskich przedszkolach od września będą bezpłatnie uczyć sie języka obcego

W tym roku podjęliśmy decyzję 
o kontynuowaniu udziału w kam-
panii na rzecz sprawnego funkcjo-
nowania samorządu. Urząd Miasta 
wziął na swoje barki 6 nowych za-
dań – 3 obligatoryjne i 3 fakultatyw-
ne. Zadania te, jak w ubiegłym roku, 
wynikają z zasad mądrego spra-
wowania władzy i administrowa-
nia: przejrzystości, braku tolerancji 
dla korupcji, partycypacji społecz-
nej, przewidywalności, fachowości 
i rozliczalności. Naszym celem jest 
promowanie uczciwości i skutecz-
ności urzędników samorządowych, 
a w efekcie poprawa jakości życia 
publicznego i pobudzanie aktywno-
ści obywatelskiej. 

W bieżącym roku będziemy pra-
cować nad następującymi zadania-
mi:
I. Zasada przejrzystości
* Opracowanie i przeprowadzenie 

badania opinii na temat funkcjonu-
jącego katalogu usług
* Opracowanie broszury „Przejrzy-
sty urząd – informacja dla miesz-
kańców”
II. Zasada braku tolerancji dla ko-
rupcji
* Opracowanie procedury coroczne-
go przeglądu i monitoringu kodeksu 
etycznego urzędnika prowadzonego 
przez pracowników urzędu oraz spo-
łeczność lokalną
III. Zasada partycypacji społecz-
nej
* Opracowanie z udziałem społecz-
ności lokalnej procedury konsultacji 
społecznych 
IV. Zasada przewidywalności
* Opracowanie broszury przybliża-
jącej mieszkańcom istniejący w gmi-
nie aktualny strategiczny dokument 
rozwojowy
V. Zasada fachowości

* Wprowadzenie systemu doskona-
lenia funkcjonowania urzędu opar-
tego na celach zakomunikowanych 
społeczności lokalnej.

Anna Goszczyńska

Kontynuujemy udział w „Przejrzystej Polsce”
Akcja „Przejrzysta Polska” ogłoszona została przez redakcję „Gazety Wyborczej” pod koniec 2004 r. Urząd 

Miasta Ciechanów jako jeden z pierwszych w kraju zgłosił chęć wzięcia w niej udziału. Do akcji przystąpiło 
800 samorządów. Zadanie dla wielu okazało się zbyt trudne. Z udziału rezygnowało 30, a 270 organizatorzy od-
rzucili z powodu niedopełnienia wymaganych formalności. Nasz Urząd bardzo dobrze wywiązał się z zadań przy-
jętych do zrealizowania w 2005 roku. Na uroczystym zakończeniu i podsumowaniu ubiegłorocznej edycji otrzy-
maliśmy zaszczytny Certyfikat.

Amoniak 
zutylizowany

Jednostka Ratownictwa Chemicznego 
z Tarnowa zakończyła pracę – wypompowa-
no i zutylizowano amoniak z instalacji cie-
chanowskiej Chłodni. Koszt całej operacji, 
łącznie z dodatkowymi opłatami za wodę 
i energię elektryczną, wyniósł 81 tys. zł. Prezy-
dent Waldemar Wardziński zwrócił się z proś-
bą o dofinansowanie akcji do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który przekaże na ten cel 40 tys. zł. 
Reszta należności zostanie pokryta ze środ-
ków Gminnego Funduszu Ochrony Środo-
wiska. Urząd Miasta wystąpi też do Starosty 
o pomoc Powiatowego Funduszu w tej spra-
wie.                                                          red.
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– Inicjatywa Forum wyszła od 
dziennikarzy. Pomysłodawcą imprezy 
była Wanda Konarzewska, ówczesny 
Prezes Dziennikarskiego Klubu Pro-

mocji Zdrowia w Warszawie – powie-
działa organizatorka Forum Małgorzata 
Zagroba. – Od 9 lat sukcesywnie nakła-
niamy lokalną społeczność do tego, by 
dbała o zdrowie i zerwała z nałogami.  

Występy, konkursy i słoneczna po-

goda przyciągnęły tłumy ciechanowian. 
Na plenerowej scenie zaprezentowały 
się dzieci oraz zespoły młodzieżowe. 
Dla najmłodszych przygotowano mnó-

stwo konkursów 
i zabaw. Trady-
cyjnie można 
było skorzystać 
z bezpłatnych 
badań: zmie-
rzyć ciśnienie, 
poziom chole-
sterolu, cukier 
we krwi, tkan-
kę tłuszczową, 
wykonać EKG. 
Demonstrowa-
ne były masa-
że wyszczupla-
jące. Zaintere-
sowanym udzie-
lano porad an-
tytytoniowych 
oraz w zakresie 
zdrowego sty-
lu życia. Tak 
jak w latach 

ubiegłych, akcja została utrwalona pa-
miątkowym zdjęciem „Złap się na Pru-
sa lep”. 

Współorganizatorem Forum, jak co 
roku, był Urząd Miasta.

K.D.

W ramach wymiany pracowni-
ków pomiędzy Domami Pomocy Spo-
łecznej w Haldensleben a Krajowym 

Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyj-
nym w Dąbku i Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie

w dniach 22-27 
maja w naszym 
mieście gościła 
6-osobowa delega-
cja z Haldensleben. 

W programie 
2-dniowego poby-
tu goście obejrze-
li MOPS i funkcjo-
nujące w jego struk-
turach dwa dzien-
ne domy pobytu, 
Miejskie Przedszko-
le Nr 4 z oddziała-
mi integracyjnymi 
oraz Dom Pomo-
cy Społecznej przy 
ul. Kruczej i DPS 
„Kombatant”. Przy-
bliżono im struk-
turę organizacyj-
ną MOPS ze szcze-
gólnym uwzględ-
nieniem opieki nad 
p e n s j o n a r i u s z a -
mi. Przedstawio-
no rodzaje prowa-
dzonej terapii zaję-
ciowej, zwrócono 
uwagę na rolę opie-
kunki i pielęgniarki. 
W przedszkolu dzie-
ci pod kierunkiem 
Alicji Gąsiorow-
skiej przywitały go-
ści specjalnym pro-
gramem w języku 
niemieckim. 

red.

Przemoc w rodzinie zazwyczaj nie 
ma świadków. Sprawca skutecznie po-
trafi odizolować ofiary od źródeł pomo-
cy, nakłonić je do milczenia, a jeśli ktoś 
się dowie, domyśla czegoś lub zechce 
interweniować, może zostać skutecznie 
zastraszony. Dlatego charakterystyczną 
cechą ofiar przemocy jest rozchwianie 
emocjonalne, które bywa niezrozumia-
łe, irytujące i zniechęcające do pomo-
cy. Ofiary często wycofują skargi, nie 
chcą ukarania sprawcy i sprawiają wra-
żenie, że same nie wiedzą, na czym im 
zależy. Dzieje się tak, gdyż ciągle poni-
żane mają zniekształcony obraz swojej 
osoby. Uważają, że są głupie, złe, nie-
zdarne, czują się winne i odpowiedzial-
ne za przemoc. Przeżywają silny lęk. 
Czasem podejmują działania autode-
strukcyjne. Sprawca przemocy w takiej 
sytuacji czuje się bezkarny i usprawie-
dliwiony. Skutecznie manipuluje ofia-
rą, a także otoczeniem. Potrafi bardzo 
dobrze i logicznie wytłumaczyć mo-
tywy oraz cel swojego postępowania. 
Wszczynane przeciwko niemu sprawy 
karne często zostają umorzone z braku 
dowodów, a jeśli sprawca trafi za kraty, 
to nie poddawany jest żadnym oddzia-
ływaniom korekcyjno-terapeutycznym. 
Miesiące spędzone w zakładzie karnym 
upływają mu czasami na obmyślaniu 
aktów zemsty na ofierze.

Uchwalona przez Sejm 29 lipca 
2005 roku Ustawa o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie stanowi m.in., 
że jeśli zachodzą przesłanki do aresz-
towania sprawcy przemocy wobec ro-

dziny, zamiast aresztu będzie możli-
we zastosowanie dozoru policyjnego, 
ale pod warunkiem opuszczenia przez 
sprawcę lokalu zajmowanego wspólnie 
z ofiarą przemocy. W przypadku zawie-
szenia kary wobec sprawcy przemo-
cy w rodzinie sąd określi sposób kon-
taktowania się skazanego z pokrzyw-
dzonym. Może też w takim przypad-
ku zakazać zbliżania się skazanego do 
pokrzywdzonego. Zmiany w kodeksie 
karnym umożliwiają również sądowi, 
który wydaje orzeczenie o zawieszeniu 
kary za przestępstwo popełnione z uży-
ciem przemocy wobec członka rodziny, 
nałożenie na sprawcę obowiązku pod-
dania się leczeniu (w szczególności od-
wykowemu) albo oddziaływaniom te-
rapeutycznym.  

Szkoda, że w trakcie pracy nad 
projektem ustawy wykreślone zosta-
ły z niej zapisy pozwalające na usuwa-
nie sprawcy przemocy z zajmowane-
go wspólnie z ofiarą mieszkania. Usta-
wa niewiele zmienia w obowiązującym 
obecnie stanie prawnym – wiele zawar-
tych w niej rozwiązań albo już istnieje 
(na przykład możliwość orzeczenia za-
kazu zbliżania się do ofiary), albo mogą 
one być uregulowane aktami niższej 
rangi. W przypadku przemocy w ro-
dzinie, jak w wielu innych dziedzinach, 
problem polega bowiem nie na bra-
ku odpowiedniego prawa, lecz na jego 
niedostatecznym egzekwowaniu.

Elżbieta Muzińska

Chodziło o przekazanie młodym 
ludziom, że zamiast  sięgania po al-
kohol mogą wybrać ciekawsze sposo-
by spędzenia wolnego czasu. Jako do-
brą alterna-
tywę dla ry-
zykownych 
z a c h o w a ń 
k a m p a n i a 
uczyła też 
umiejętno-
ści radzenia 
sobie z suk-
cesem i po-
rażką.

P o d -
s u m o w a -
nie akcji 
odbyło się 
w 14 czerw-
ca na tere-
nie dwóch 
szkół biorą-
cych udział 
w kampa-
nii: w Szko-
le Podsta-
wowej Nr 4 
oraz w Miejskim Zespole Szkół Nr 1. 
W uroczystościach uczestniczyły wła-
dze miasta. Wszyscy zaproszeni go-
ście otrzymali ordery uśmiechu sym-
bolizujące radość bez alkoholu. Koor-
dynatorem kampanii w SP Nr 4 byli 
Adam Stępkowski i Anna Łęgowska, 
a w MZS Nr 1 – Dorota Jabłonow-
ska i Andrzej Jakubowski. Prezydent 
W. Wardziński i dyrektor ZOSiP Ce-
zary Chodkowski wręczyli dyrekto-
rom obu placówek puchar dla szko-
ły z nadrukiem „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł 2006”. W imieniu gminy, Sto-

warzyszenia Producentów i Dzienni-
karzy Radiowych, Fundacji Trzeźwe-
go Umysłu przekazali nauczycielom 
dyplomy za twórcze zaangażowanie 

w ogólnopolską kampanię. 
W kampanii uczestniczyli wycho-

wawcy klas oraz uczniowie i rodzice. 
W czasie trwania imprezy dzieci oraz 
nauczyciele ubrani byli w żółte ko-
szulki z nadrukiem: „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł 2006” i nazwą szkoły. Uro-
czystości ubarwiły pokazy tańca szkol-
nych czyrliderek, pokaz walk rycer-
skich oraz konkursy, w których nagro-
dami dla dzieci były lizaki i breloczki 
z napisem „Zachowaj Trzeźwy Umysł 
2006”.

red.

Goście z Haldensleben 
w MOPS

Przemoc w rodzinie
„Jeśli idąca ulicą kobieta zostanie napadnięta i dotkliwie pobita 

przez obcego mężczyznę to sprawca takiego zdarzenia szybko ponie-
sie konsekwencje karne. Jeśli ten sam mężczyzna katuje swoją żonę w 
czterech ścianach swojego mieszkania to uchodzi mu to bezkarnie.”

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2006
Ogólnopolską Kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2006” obję-

ło patronatem Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Minister Spor-
tu. Jej koordynatorem na terenie Ciechanowa było miejskie Biuro 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działające w struktu-
rach Urzędu Miasta.

Zdrowie ponad wszystko 
„Zainwestuj w zdrowie! Bądź wolny od dymu tytoniowego!” – to 

hasło IX Ciechanowskiego i IV Akademickiego Forum Zdrowia, które 
odbyło się 11 czerwca pod miejskim ratuszem. Organizatorami festy-
nu było Stowarzyszenie Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia oraz In-
stytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Pamiątkowe zdjęcie

Pomiary ciśnienia krwi cieszyły się dużym zainteresowaniem

Czyrliderki z SP Nr 4
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Zaczipuj 
swojego psa!

Osiedlowe Burki i Łatki, wła-
sność wszystkich i niczyja. Ktoś nakar-
mi, ktoś przegoni. Ot, pieskie życie… 
Wiele z tych bezpańskich zwierząt gi-
nie pod kołami samochodów i z powo-
du chorób. Głodne, wystraszone i chore 
mogą stanowić zagrożenie dla ludzi. By 
otoczyć jak najlepszą opieką wszystkie 
zwierzaki wdrażamy w naszym mie-
ście program rejestracji i identyfika-
cji psów.

Gmina Miejska zawarła umowę 
z Polskim Towarzystwem Rejestracji 
i Identyfikacji Zwierząt, organizacją 
non profit, utworzoną po to, by w spo-
sób profesjonalny służyć zwierzętom 
oraz ich właścicielom. W umowie To-
warzystwo zobowiązało się do utwo-
rzenia i prowadzenia komputerowej 
(internetowej) bazy danych oraz ob-
sługi systemu zarządzania zwierzętami. 
Taki system funkcjonuje od kilku lat na 
terenie kraju jako Program Identyfika-
cji i Rejestracji Komputerowej Zwie-
rząt „Podaj Łapę”. Programu ten po-
rządkuje problem bezdomnych psów, 
poprzez przypisanie psa do właściciela 
za pomocą mikroczipowej identyfikacji 
zwierzęcia. Oznakowane zwierzę moż-
na szybko rozpoznać, np. w przypadku 
zaginięcia czy kradzieży. Program za-
pobiega bezdomności zwierząt, znacz-
nie ogranicza liczbę psów pozornie 
bezpańskich, ułatwia kontrolę nad ra-
sami niebezpiecznymi i uczy prawidło-
wej opieki nad pupilami. W zakres za-
dań objętych umową między miastem 
a Towarzystwem Identyfikacji wchodzi 
także współpraca z lecznicami, eduka-
cja mieszkańców i zakup materiałów 
służących do realizacji programu na te-
renie Ciechanowa.

W tegorocznym budżecie miasta 
zaplanowano 25 tys. zł na oznakowa-
nie 900 psów. Właściciele tych zwie-
rząt nie będą ponosić kosztów zabiegu. 
Na najbliższej sesji Rady Miasta radni 
zadecydują, czy na terenie Ciechanowa 
wprowadzony zostanie obowiązek zna-
kowania zwierząt w sposób umożliwia-
jący ich identyfikację.

Anna Goszczyńska

Uwaga! Zmiany 
organizacji ruchu

Wydział Inżynierii Miejskiej in-
formuje o zmianach w organizacji ru-
chu w ulicach Smorawińskiego, Słoń-
skiego, Narutowicza i Obozowej. Pod-
czas remontu ul. Smorawińskiego zli-
kwidowane zostały progi zwalniające. 
Obowiązuje tam wyznaczona wcze-
śniej „strefa zamieszkania”. Ozna-
cza ona ograniczenie prędkości do 
20 km/h, parkowanie wyłącznie 
w miejscach wyznaczonych oraz gwa-
rantuje pierwszeństwo pieszych przed 
pojazdami. Na ul. Narutowicza obo-
wiązuje zakaz zatrzymywania na od-
cinku od ul. Głowackiego do Naruto-
wicza, po stronie bloku mieszkalne-
go nr 3. W ul. Słońskiego wprowadzo-
no zakaz postoju po obu stronach ulicy 
na odcinku ok. 80 m od strony ul. Płoń-
skiej. W ul. Obozowej także obowiązu-
je już „strefa zamieszkania”. 

Kolejna zmiana organizacji ruchu 
wprowadzona będzie w lipcu na ul. Wi-
śniowej. Z wnioskiem do Wydziału In-
żynierii Miejskiej o ustawienie znaków 
zakazu postoju po obu stronach ulicy 
zwrócili się mieszkańcy, którym parku-
jące samochody uniemożliwiały dojazd 
do pól maszynami rolniczymi.

A.G.

Nowa ulica Krasickiego
19 czerwca na-

stąpił odbiór tech-
niczny prac wyko-
nanych na ul. Kra-
sickiego. Nowa uli-
ca i chodnik słu-
żą już mieszkań-
com osiedla. W ra-
mach tego zada-
nia wykonano sze-
reg dodatkowych 
prac. W trosce 
o dzieci uczęszcza-
jące do Miejskie-
go Zespołu Szkół 
Nr 2 przy wylocie 
ciągu pieszego do 
ul. Czarnieckiego 
zamontowano ba-
rierkę uniemożli-

wiającą wtargnięcie dziecka bezpośrednio na ulicę. Po przeciwnej stronie ul. Czar-
nieckiego także zamontowano barierkę oraz wybudowano schody i podjazd dla 
osób na wózkach.

Na Witosa jest juz chodnik
Na ul. Witosa trwają prace drogowe. Ułożony został jednostronny chodnik 

i wjazdy na posesje. W najbliższym czasie wykonywane będzie korytowanie pod 
jezdnię, później ułożona zostanie podbudowa z tłucznia i asfalt.

Starowiejska – II etap prac
Trwają prace 

II etapu budowy 
ul. Starowiejskiej. Na 
odcinku od ul. Kon-
waliowej do Leśnej 
wykonywane są głę-
bokie wykopy pod 
kanalizację sanitar-
ną i deszczową. Pra-
cę utrudniają kolizje 
nowopowstającej in-
frastruktury z istnie-
jącym uzbrojeniem 
tego terenu. Na od-
cinku od ul. Śmieciń-
skiej do Konwalio-
wej obecnie układa-
ny jest chodnik.

Nowa zatoka autobusowa
Na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Batalionów Chłopskich (przy sklepie „Re-

nata”) powstaje zatoka autobusowa. Dotychczas autobusy ZKM zatrzymywały się 
bezpośrednio na jezdni. Powodowało to znaczne utrudnienia w ruchu. Dzięki bu-
dowie zatoki poprawi się także bezpieczeństwo pasażerów.

Odbiór ulicy Pułaskiego
20 czerwca od-

był się odbiór końco-
wy budowy ul. Puła-
skiego. Mieszkańcy 
tej ulicy mogą już cie-
szyć się nowowybu-
dowanymi chodnika-
mi i równą nawierzch-
nią ulicy. Koszt budo-
wy ulicy to około 182 
tys. zł.

Anna
Goszczyńska

Z prac Wydziału 
Inżynierii Miejskiej
Remonty ulic i chodników

Zakończony został remont na-
wierzchni bitumicznej ul. Smora-
wińskiego. Wykonano tam nakładkę 
z masy mineralno-asfaltowej oraz wy-
mieniono krawężniki. Prace prowadzi-
ła firma Delta PRID z Ciechanowa. 
Przy współpracy ze SMLW „Zamek” 
urządzono też miejsca parkingowe 
w szczycie budynku Armii Krajo-
wej 8.

Firma Budowa i Remont Dróg 
i Mostów zakończyła układanie chod-
nika od mostu na Łydyni przy ul. Zam-
kowej w kierunku Błoni (wraz z wjaz-
dem z parkingu na Błonia) aż do istnie-
jącego chodnika przy Zamkowej.

Powstaje chodnik z betonowej 
kostki brukowej przy ul. Mleczarskiej. 
Zadanie realizowane przy udziale fi-
nansowym WORD (koszty robocizny). 
Urząd Miasta finansuje zakup materia-
łów niezbędnych do wykonania tego 
zadania.

Górki sypane latem

Przy okazji prowadzenia prac bu-
dowlanych na terenach osiedli miesz-
kaniowych powstają kolejne górki sa-
neczkowe. Firma MELWOBUD usy-
puje górkę na działce przy zbiegu ulic 
Wesołej, Smiecińskiej i Siewnej, nato-
miast istniejąca górka przy skrzyżowa-
niu ul. Zielonej, Jesionowej i Topolo-
wej zostanie podwyższona i na nowo 
ukształtowana (na wniosek Zarządu 
Osiedla nr 11 „Podzamcze”). 

Czyszczenie kanalizacji

Na terenie miasta, w pasach dróg 
gminnych, placach i parkingach odby-
wa się czyszczenie kanalizacji desz-
czowej (kraty, studnie, przykanaliki 
i sieci deszczowe). Prace wykonuje 
wyłoniona w przetargu firma DAN-
KAN z Inowrocławia. Wyczyszczo-
ne zostały już 182 wpusty deszczowe 
na osiedlu Bloki. Na ul. Działkowej 
przeczyszczano sieć deszczową. Na 
Ks. Konrada oczyszczono odcinki sieci 
i część krat deszczowych. Prace trwają 
też na innych ulicach miasta i drogach 
wewnętrznych.

Kontrole posesji

Zakończona została kontrola po-
sesji na osiedlach Krubin i Krubinek. 
Trwa kontrola interwencyjna na osiedlu 
Kargoszyn (ul. Kicińskiego). Planowa-
na jest ponowna inspekcja na osiedlu 
Podzamcze, gdzie w ostatnich latach 
wybudowana została sieć kanalizacji 
sanitarnej. Rezultatem obchodu osie-
dla Słoneczne jest zawarcie kilkunastu 
nowych umów na wywóz nieczysto-
ści stałych i ciekłych oraz wyegzekwo-
wanie podatku od psów od właścicie-
li czworonogów unikających tego obo-
wiązku.                                         A.G.

Miejskie inwestycje

Nowa nawierzchnia ul. Smorawińskiego
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Tak jest np. na osiedlu „Podzam-
cze”. – 42 mieszkańców podpisało 
prośbę o obniżenie lub umorzenie opłat. 
Ustawodawca nie przewidział możliwo-
ści ulg ani zwolnień, ustalił tylko prze-
dział opłat od 25 do 50% wzrostu war-
tości nieruchomości. Dlatego występu-
jemy o obniżenie wysokości 
opłat z 50% do 33% – mo-
tywował Ryszard Sobotko 
oficjalny wniosek 5 radnych 
(A. Stępkowski, R. Sobotko, 
S. Walczak, A, Bukowska, 
S. Kęsik) w tej sprawie. 
Zdania pozostałych radnych 
były podzielone.

Czy ten wniosek 
jest zasadny?

Niektórzy pozbawieni 
asfaltowej jezdni i porząd-
nego chodnika mieszkańcy, 
zdesperowani długim cze-
kaniem zakładali komitety, 
które ponosiły koszty doku-
mentacji. Inni niczego nie 
deklarowali, ale pisali w tej 
sprawie pisma, naciskali na 
władze miasta, lobbowali 
u radnych. Dziś część z 
nich nie chce płacić opłat, jakie nakła-
da ustawa. 

Uchwałę o 50-procentowej stawce 
przyjęła Rada Miasta poprzedniej ka-
dencji. – Skoro przyjęto uchwałę tak 
dziś krytykowaną za aspołeczność, dla-
czego ówcześni radni nie podnosili tego 
od razu wtedy, w 2001 r.? – pytał pre-
zydent Waldemar Wardziński. Przy-
pomniał, że opłata adiacencka zwraca 
miastu tylko niecałe 5% kosztów po-
noszonych na infrastrukturę. Rocznie 
miasto powinno inwestować w nią ok. 
10 mln zł. Z tytułu opłat adiacenckich 
wpływałoby wtedy 400 – 500 tys. zł. 
– To oznacza zbudowanie w ciągu roku 
1 nowej ulicy – przypomniał W. War-
dziński. – Prawo jest dobre, gdy jest 
stabilne i jednakowe dla wszystkich, nie 
jest stosowane w sposób wybiórczy. Te 
osoby, które wywiązały się z obowiąz-
ku wobec miasta i zapłaciły nie mogą 
być za to karane. Musiałyby mieć moż-
liwość zwrotu wniesionej nadpłaty – są-
dzi prezydent. 

Taka uchwała jest niesprawiedliwa
Dariusz Szczygielski też podkre-

ślił, że uchwała w takiej formule jest 
niesprawiedliwa. – Co z tymi mieszkań-
cami, którzy od razu spełnili obowią-
zek i wnieśli opłaty w wysokości 50%? 
W uchwale trzeba byłoby zapisać zwrot 
różnicy. Radca prawny Urzędu Mia-
sta Daniela Nastaszyc zaznaczyła jed-
nak, że to niemożliwe, ponieważ pra-
wo nie może działać wstecz. – Ci, któ-
rzy chcieli być fair wobec miasta i za-
płacili będą stratni – stwierdził Janusz 
Czaplicki. – Ciechanów liczy ponad 
47 tys. mieszkańców, a nie tych 
42 mieszkańców os. Podzamcze. Proszę 
też powiedzieć, ile kosztuje cena jedne-
go metra ziemi na działce nieuzbrojo-
nej, a ile na uzbrojonej, bo przypomina 
to sytuację jak ktos w Ciechanowie ma 
1000 m, zamienia na 1000m w centrum 

Warszawy i mówi, że nie ma wzrostu 
wartości – powiedział Grzegorz Broz-
dowski. Radny stwierdził, że skoro 
dzięki infrastrukturze wzrost wartości 
nieruchomości jest faktem, mieszkań-
cy muszą się liczyć z jego konsekwen-
cjami. – Nie każdy właściciel domu 

musi być nababem, ale czy ci starsi lu-
dzie nie mają rodzin, które odziedziczą 
kiedyś majątek, który dzięki miastu ro-
śnie w cenę – pytał Zdzisław Dąbrow-
ski. – To jest rozdwojenie jaźni. Z jednej 
strony chcemy zwiększać nakłady na re-
monty, z drugiej uszczuplamy dochody 
budżetu z tytułu opłat adiacenckich. 

Średnia opłata to 800 zł. 
Można ją rozłożyć na 10 lat

– Wyremontujmy targowisko, oczy-
śćmy staw, tylko skąd na to brać – wy-
tknął Stefan Żagiel (interpelacje w tych 
sprawach zgłosili na tej sesji radni 
– wnioskodawcy zmniejszenia opłat 
adiacenckich – red.). – Budżet straci, 
nikt nie wie ile. Proszę wnioskodaw-
ców, żeby wskazali, ile i z której po-
zycji zabieramy pieniądze – zażądał 
S. Żagiel. Za przeprowadzeniem rzetel-
nej analizy kosztów opowiedział się też 
Zenon Stańczak. 

Prezydent poinformował, że od 
czasu obowiązywania uchwały, czy-
li od 2001 r., odkąd stawka opłat adia-
cenckich wynosi 50% do kasy mia-
sta łącznie wpłynęło z tego tytułu po-
nad 412 tys. zł. Większe koszty pono-
si się z tytułu podziału nieruchomości. 
W ciągu 5 lat wydano 13 takich decy-
zji, każda z nich kosztowała właści-
ciela średnio 12 tys. zł. Budżet zasili-
ło z tego tytułu ponad 163 tys. zł. Co do 
opłat związanych z budową infrastruk-
tury od 2001 r. do dziś wydano 309 de-
cyzji w tej sprawie na kwotę niecałych 
250 tys. zł. Na jedną decyzję przypada 
ok. 800 zł – to średnia wielkość opłaty 
adiacenckiej. Właściciel nieruchomości 
może zwrócić się z prośbą o rozłożenie 
płatności aż na 10 lat. 

– Podzielam pogląd, że trudno mó-
wić o uszczupleniach budżetu bez wska-
zania, jak go zbilansować. Dziś nie 
mogę wskazać źródła pokrycia takiego 
deficytu – stwierdził prezydent. – Naj-

rozsądniej byłoby podjąć taką uchwa-
łę razem z innymi okołobudżetowy-
mi, z początkiem roku. Wtedy budżet 
jest przygotowany na skutki ich finan-
sowania.

Dziwna różnica w datach
Prezydent Waldemar 

Wardziński zwrócił też 
uwagę radnych, jak póź-
no poinformowano go 
o postulatach mieszkań-
ców Podzamcza. – Otrzy-
małem od przewodni-
czącego Zarządu Osie-
dla Podzamcze Pana 
Miziołka pismo z proś-
bą mieszkańców osiedla 
w sprawie opłat adiacenc-
kich 22 maja, dokładnie w 
dniu posiedzenia Komi-
sji Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska. 
Wnioskodawcy uchwały, 
powołując się na tę samą 
prośbę mieszkańców, da-
towali swój wniosek na 
9 maja. Nie uchylałem się 
więc od inicjatywy w tej 
sprawie – podkreślił pre-

zydent. Skąd ta niezrozumiała różnica 
w datach? Wyjaśnienie nie padło ani ze 
strony wnioskodawców, ani przewodni-
czącego Miziołka. 

Czy to jest etyczne?
Janusz Czaplicki zwrócił uwagę na 

2 aspekty sprawy. – Po pierwsze, do 
października blisko i trzeba się wyka-
zać. Po drugie, jeżeli zmienimy opłaty 
to na głupców wyjdą ci, którzy tworzy-
li komitety i dokładali do budowy infra-
struktury na swoich ulicach. Radny do-
dał, że przejechał ulicą Rycerską. – Czy 
Pan uważa, że właścicieli tych nieru-
chomości i biznesów nie stać na opła-
ty – zapytał radnego Sobotkę.

– Są ludzie, którzy mają osobisty 
interes w podjęciu tej uchwały. Na ko-
misji wnioskowałem, żeby zgodnie ze 
Statutem wyłączyli się z głosowania 
– Stefan Żagiel przywołał Kodeks Ety-
ki Radnych. – Nie jestem właścicielem 
domu, tylko syn, ale uważam, że o syna 
powinienem dbać tak samo, jak o wy-
borców – stwierdził R. Sobotko. – Czy 
Pan albo jego syn zapłacili opłatę adia-
cencką? Nie. Dziękuję – odpowiedział 
J. Czaplicki. – Jaki stosunek Pan So-
botko ma do tych osób, które wypełniły 
swój obowiązek i wywiązały się z płat-
ności – D. Szczygielski chciał poznać 
pomysł radnego na zrekompensowanie 
im strat. Odpowiedzi nie było.

Dyskusja trwała 3 godziny. Jed-
ni radni byli za skalkulowaniem kosz-
tów i powrotem do tematu na następnej 
sesji, inni za głosowaniem imiennym, 
kolejni za wydłużeniem vacatio legis, 
czyli wprowadzeniem nowych stawek 
od 1 stycznia 2007 r., jeszcze inni żą-
dali szybkiego głosowania. Ostatecz-
nie 9 radnych opowiedziało się prze-
ciwko projektowi uchwały, „za” było 7, 
a 4 wstrzymało się od głosu.

Ewa Blankiewicz
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na 41. sesji 
1 czerwca 2006 roku:

Nr 453/XLI/2006 w sprawie zmia-
ny uchwały w sprawie określenia od-
płatności za usługi świadczone przez 
przedszkola miejskie.

Nr 454/XLI/2006 w sprawie zmia-
ny Miejskiego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dla miasta Ciechanowa na 
2006 rok.

Nr 455/XLI/2006 w sprawie zmian za-
sad usytuowania miejsc sprzedaży i po-
dawania napojów alkoholowych na te-
renie miasta Ciechanowa.

Nr 456/XLI/2006 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2006 rok.

Co to jest 
opłata 

adiacencka?
Termin „opłata adiacencka” po-

chodzi od słowa łacińskiego „adiace-
re”, które oznacza „przylegać”. Moder-
nizacja drogi, wybudowanie urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cie-
płowniczych, elektrycznych, gazo-
wych, telekomunikacyjnych, które dają 
możliwość podłączenia do nich przyle-
głych nieruchomości podnosi standard 
i atrakcyjność gruntów, a co za tym 
idzie — ich wartość. 

Właściciele gruntów oraz użytkow-
nicy wieczyści, którzy nie mają obo-
wiązku wnoszenia opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste mają obowią-
zek uczestniczenia w kosztach budowy 
infrastruktury komunalnej, czyli wnie-
sienia na rzecz gminy tzw. opłaty adia-
cenckiej. Obciążenie to nakłada na wła-
ścicieli działek obowiązująca w kraju 
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami. Ustalenie 
i wysokość opłaty adiacenckiej zale-
żą od wzrostu wartości nieruchomości. 
Jeśli przed położeniem wodociągu czy 
kanalizacji wartość nieruchomości wy-
nosiła np. 100, zaś po ich zainstalowa-
niu wzrosła do 140, to od różnicy wy-
noszącej 40 gmina ma prawo pobrania 
opłaty adiacenckiej, która nie może jed-
nak być wyższa niż 50% wzrostu war-
tości nieruchomości.

Obowiązek uiszczenia opłaty nie 
zależy od tego, czy właściciel nieru-
chomości (wieczysty użytkownik) ma 
zamiar z wybudowanego urządzenia 
korzystać, czy też nie. Opłata jest jed-
norazowa, ale może być, na wniosek 
strony, rozłożona na roczne raty, płat-
ne przez okres 10. lat. Wówczas pod-
lega oprocentowaniu. Obowiązek wno-
szenia opłaty adiacenckiej powstaje po 
upływie 14 dni od dnia, w którym decy-
zja o ustaleniu opłaty stała się ostatecz-
na. W przypadku rozłożenia opłaty na 
raty obowiązek ten dotyczy wpłacenia 
pierwszej raty.

Wysokość stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej ustala rada gmi-
ny w drodze uchwały. W naszym mie-
ście wynosi ona 50% wzrostu warto-
ści nieruchomości. Na poczet tej opłaty 
można zaliczyć świadczenia wniesio-
ne na rzecz wybudowania określonego 
urządzenia w gotówce, w czynie spo-
łecznym lub w naturze. Poprzez opła-
ty adiacenckie gmina odzyskuje drobną 
zaledwie część sum zainwestowanych 
w infrastrukturę.

Oprac. 
Anna Goszczyńska

41. sesję Rady Miasta zdominowała sprawa obniżki opłat adiacenckich

Jedni płacą, inni nie – czyli o kosztach, 
sprawiedliwości i etyce radnych

Co zdecydowana większość ciechanowian uznaje za priorytetowe zadanie miejskiego samorządu? Budo-
wę dróg. Tak wynika z przeprowadzanych przez Urząd Miasta ankiet. Żeby drogę wybudować trzeba być 
właścicielem gruntu i uzyskać pozwolenie na budowę. Wydaje je Starosta, pod warunkiem, że wraz z dro-
gą budowana jest niezbędna infrastruktura – kanalizacja deszczowa. W rozciągniętym na sporym obszarze 
Ciechanowie jest jeszcze ponad 40 km dróg gruntowych. Ostatnio wiele ulic otrzymało kanalizację deszczo-
wą i sanitarną, nowe nawierzchnie i chodniki. W tej kadencji wybudowano i wyremontowano wiele dróg. 
Mieszkańcy cieszą się z nowych ulic. Niektórzy z nich nie mają jednak ochoty płacić ustawowych opłat adia-
cenckich, choć dzięki miejskiej inwestycji wartość ich posesji znacznie wzrosła. 

Od lewej: J. Czaplicki, K. Miziołek, A. Czyżewski i M. Mosakowski
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Podziękowanie dla ZKM
Zarząd Osiedla nr 11 „Podzamcze” serdecznie dziękuje Zakładowi Komu-

nikacji Miejskiej w Ciechanowie za bezpłatne wykonanie generalnego remontu 
urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na osiedlowym placu zabaw, znajdującym się 
przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej. Naprawione huśtawki oraz karuzela (zde-
wastowane przez wandali) po pomalowaniu wyglądają jak nowe. 

Zgromadzenia wspólników 
miejskich spółek

5 i 23 czerwca odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników w Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Preze-
som i członkom rad nadzorczych udzielono absolutorium. 30 czerwca poddane zo-
staną ocenie efekty ubiegłorocznej pracy Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go. 

red.

Interpelacje radnych
Z. Dąbrowski zauważył, że samochody, parkujące przed przejściem na ul. Mle-
czarskiej stwarzają zagrożenie dla pieszych oraz utrudniają ruch. Radny prosi 
o wystąpienie do zarządcy drogi, żeby rozwiązać ten problem. Z. Dąbrowski po-
wrócił też do sprawy chodnika na odcinku od wjazdu do SP Nr 4 do skrzyżowania 
z ul. Sońską i Kasprzaka. Miał być ułożony po zainstalowaniu w ziemi kabla ener-
getycznego. Radny sygnalizuje, że Zakład Energetyczny nie prowadzi tam nadal 
żadnych prac. Zauważył też, że skoro w sposób naturalny utworzył się ciąg pieszy 
– przedłużenie ul. Reutta do SP Nr 4, to zdaniem radnego wystarczą 2 – 3 płytki 
chodnikowe na długości 150 m., żeby zbudować dojście do szkoły z osiedla 40-le-
cia. 
A. Bukowska postuluje ponowne zabiegi w Generalnej Dyrekcji Kolei Państwo-
wych, zwrócenie się do Sejmiku i lokalnych parlamentarzystów, aby pociągi z Gdy-
ni, Gdańska jadące do Warszawy zatrzymywały się w Ciechanowie. Poruszyła też 
sprawę braku mieszkań komunalnych. Zwróciła uwagę, że ciechanowskie spół-
dzielnie mieszkaniowe nie budują nowych obiektów, a cena mieszkań na wolnym 
rynku rośnie. W opinii radnej jedyne ostatnio oddane budynki: socjalny i TBS nie 
rozwiązują problemu.
R. Sobotko podziękował za ułatwienie przejścia przez jezdnię na ul. Zamkowej 
oraz położenie chodnika na tej ulicy przy Zamku Książąt Mazowieckich w miejscu, 
gdzie przyjeżdżają też turyści. Radny sygnalizując potrzebę naprawy nawierzchni 
przy wjeździe na targowisko przy ul. Płońskiej zapytał, kiedy jest ona planowana. 
Poruszył też sprawę zbadania przyczyn i usunięcia zawilgocenia mieszkań w bu-
dynkach socjalnych przy ul. Komunalnej nr 7 i 7a. 
S. Kurek chciał się dowiedzieć, czy coś robi się w sprawie skrzyżowania ulicy Mle-
czarskiej z Niechodzką, gdzie dochodzi do wypadków. Radny uważa, że na tym 
skrzyżowaniu powinny być zainstalowane światła. S Kurek prosi też o przesunię-
cie przystanku autobusowego linii nr 2 i 12 przy SP Nr 5, usytuowanego przy przej-
ściu dla pieszych. Zwrócił się do Straży Miejskiej i Policji o monitorowanie pręd-
kości, z jaką kierowcy przejeżdżają obok tej szkoły. Radny postuluje odwrócenie 
znaków na skrzyżowaniu ul. Zamkowej z ul. Parkową, tak aby ul. Zamkowa nie 
była główną ulicą. 
E. Rokowski zapytał, kiedy dojdzie do uporządkowania bazaru przy ul. Sienkiewi-
cza. Radny zwrócił uwagę, że brakuje tam miejsc do parkowania i zmotoryzowa-
ni klienci stawiają samochody w przygodnych miejscach, stwarzając paraliż komu-
nikacyjny. Zaproponował, aby w miejscach pamięci narodowej położonych przy 
chodnikach, np. na ul. Śląskiej czy Ściegiennego umocować ruchome uchwyty na 
wieńce. Radny zauważył, że kwiaty należy też w odpowiednim czasie sprzątać. 
M. Stryczyński zapytał, czemu miał służyć i jaki był koszt zamieszczenia w ty-
godniku Extra artykułu sponsorowanego pt. „Hala o 1,2 mln zł tańsza niż zakłada-
no”. Radny chciał się też dowiedzieć, czy do budżetu trafiły środki na budowę hali 
z Urzędu Kultury Fizycznej i MEN-u. 
Z. Stańczak poruszył problem niebezpiecznego parkowania przed sklepami w po-
bliżu skrzyżowań, np. na ul. Mleczarskiej, ul. Kwiatowej, ul. Wesołej, ul. Leśnej. 
Radny proponuje wystąpić do zarządcy drogi (Leśna jest ulicą powiatową), żeby 
uporządkował tę sytuację. Z. Stańczak docenia postęp prac na os. Zachód, ale ten 
na ul. Starowiejskiej jego zdaniem nie jest zadowalający – radny ma zastrzeżenia 
wobec technologii budowy przyłączy sanitarnych. Zaproponował też usprawnienie 
parkowania przy bazarku przy ul. Sienkiewicza. Wolne miejsce między dawną ram-
pą PSK, a torowiskiem pomieściłoby nawet 30 – 40 pojazdów. Zrobienie tam furtki 
w ogrodzeniu umożliwiłoby ludziom bezpośrednie wejście na teren targowiska. 
S. Kęsik zapytał, czy da się oczyścić i pogłębić zarośnięty i zanieczyszczony przez 
okolicznych mieszkańców staw na skrzyżowaniu ulic Bielińskiej i Okopowej, któ-
ry stał się naturalnym zbiornikiem odprowadzenia wód deszczowych. Radny uwa-
ża, że jego wypowiedź w Gazecie Samorządowej nr 2/167 była niepełna, a nie do-
czekała się sprostowania. 
S. Żagiel chciał się dowiedzieć, czy jest możliwość pomocy dla przeżywającego 
kłopoty hufca ZHP, np. żeby wsparły go szkoły. Radny uważa, że hufiec stara się 
jeszcze podtrzymać przy życiu garstka społeczników, nie mających żadnego wspar-
cia finansowego, ani organizacyjnego. 
A. Stępkowski zapytał, czy jest przygotowywana koncepcja zagospodarowania 
terenu między ul. Warszawską i 11. Pułków Ułanów Legionowych przy deptaku 
M. Konopnickiej. Są tam dzikie miejsca parkingowe, samochody wjeżdżają nawet 
na boisko. Radny chciał się upewnić, czy samorząd jest w stanie zapewnić nowe 
miejsca w  przedszkolach. Przypomniał też, że nie jest jeszcze zakończona budowa 
terenu przyszkolnego przy SP Nr 4, w związku z czym trzeba zwrócić uwagę, żeby 
planowane w pobliżu inwestycje nie kolidowały ze sobą.

Oprac. E.B.

– Miejscy samorządowcy kilka-
krotnie wsparli finansowo nasz szpital, 
chciałam podziękować, a także poka-
zać, że za te pieniądze kupiliśmy sprzęt 
służący w większości pacjentom z Cie-
chanowa. Kondycja zdrowotna miesz-
kańców w dużej mierze zależy od kon-
dycji szpitala – powiedziała witając go-

ści dyrektor szpitala Henryka Roma-
now. Korzystając z okazji radni mo-
gli się zważyć, zmierzyć ciśnienie oraz 
poznać zasady prawidłowego odżywia-
nia. O profilaktyce zdrowotnej mówiła 
Agnieszka Kadecka, zastępca dyrekto-
ra ds. pielęgniarskich, prowadzone in-
westycje przedstawił Zbigniew Trze-
ciak, zastępca dyrektora ds. administra-
cyjno-technicznych. Dzięki unijnym 
funduszom zbudowano nowoczesną 
Pracownię Hemodynamiki, wyposażo-
no Oddział Kardiologii. Niedługo blok 
operacyjny powiększy się o kolejnych 
7 sal wraz z nowoczesnym zapleczem, 
jest też gotowy projekt rozbudowy In-
tensywnej Opieki Kardiologicznej.

Nowoczesny sprzęt i specjaliści
Prezydent i radni odwiedzili Od-

dział Kardiolo-
gii, gdzie mieli 
okazję zza szy-
by obserwować 
trwający właśnie 
w Pracowni He-
modynamiki za-
bieg koronaro-
grafii. Ogrom-
ne wrażenie robi 
nie tylko najno-
wocześniejszy 
sprzęt, ale rów-
nież umiejętno-
ści całego zgra-
nego i wykwalifi-
kowanego zespo-
łu, dowodzonego 
przez ordynatora 
doktora Bogda-
na Zbyszyńskie-
go. Później przy-
szła kolej na Za-
kład Diagnostyki 
Obrazowej, gdzie przewodnikiem była 
jego ordynator Janina Ślączka. Dzięki 
tomografowi komputerowemu, ultraso-
nografowi czy mammografowi można 
zajrzeć do środka człowieka i w porę 
rozpoznać chorobę. Mieszkańcy Cie-

chanowa niestety zbyt rzadko decydu-
ją się na oferowane przez szpital bez-
płatne badania profilaktyczne. Po Cen-
trum Rehabilitacji oprowadziła rad-
nych ordynator Krystyna Kałużyńska. 
Zainteresowanie wykazywał głównie 
prezydent, który sam ćwiczy kontuzjo-
waną nogę. Z pozoru przypominające 

salę tortur Cen-
trum to miejsce 
wyjątkowo przy-
jazne dla pacjen-
tów, którym trze-
ba uruchomić 
bądź usprawnić 
szwankujące or-
gany ruchu. Hy-
dromasaże, la-
sero- i kriotera-
pia, magnetro-
nic i fizykotera-
pia – oprócz tych 
wszystkich za-
biegów Centrum 
oferuje pacjen-
tom miłą atmos-
ferę, która znacz-
nie przyspiesza 
proces leczenia.

Nawiązane porozumienie
– Tak liczna obecność na spotkaniu 

radnych i prezydenta to dobry progno-
styk na przyszłość – zapewnia przewod-
niczący Rady Andrzej Czyżewski, któ-
ry przypomniał, że w tej kadencji szpi-
tal otrzymał od miejskiego samorzą-
du 900 tys. zł. – Widząc te nowocze-
sne urządzenia i świetnie przygotowa-
ną kadrę jako potencjalny pacjent czu-
ję się dużo bezpieczniej – Waldemar 
Wardziński był pod dużym wrażeniem 
możliwości diagnostyczno-terapeu-
tycznych, zwłaszcza kardiologii. Go-
ście mieli też okazję przekonać się, jak 
wiele potrzeb ma jeszcze ciechanowski 
szpital. Jak twierdzi jeden z radnych, 
wielu z nich wyraźnie doceniło też uro-
dę i sympatyczne podejście uśmiech-
niętego personelu medycznego. Ta wi-

zyta zdecydowanie pomogła nawiązać 
lepsze porozumienie między szpitalem 
i miejskim samorządem.

Ewa Blankiewicz

Miejscy samorządowcy z wizytą w Szpitalu

Unijne środki na nowoczesną 
diagnostykę i terapię

31 maja prezydent miasta i większość ciechanowskich radnych 
znalazła się w szpitalu. Na szczęście była to tylko kurtuazyjna wizy-
ta na zaproszenie dyrekcji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego. 
Goście zwiedzili Oddział Kardiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej 
oraz Centrum Rehabilitacji.

Pracownia Hemodynamiki – za szybą trwa zabieg

Profesjonalizm, poczucie humoru plus cierpliwość – Maciejowi Lewko 
nie oprze się najbardziej oporna kończyna
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Wiosną każdego roku ożywają 
ogrody działkowe. Rozpoczyna się se-
zon siania, przesadzania, grillowania. 
Ciechanowskie ogrody: Łydynia, Kru-
bin, Grędzice, Sona, Kolejarz i Śmiecin 
do późnej jesieni tętnią życiem. Pieczę 
nad nimi sprawuje ciechanowski od-
dział Polskiego Związku Działkowców 
pod kierownictwem Janusza Wiśniew-
skiego, zapalonego miłośnika małych 
oaz zieleni i społecznika.

Historia ogrodów działkowych się-
ga początków XIX w. Rozkwit ogrod-
nictwa działkowego przypada na lata 
przed- i powojenne. Działki powsta-
wały na nieużytkach, ugorach, wysy-

piskach. Teraz z ich uroków i dobro-
dziejstw korzystają ludzie w różnym 
wieku. Starsi wychowują młode po-
kolenia. Uczą zasad gospodarowania 
na kawałku ziemi tak, by zabudowa-
nia lub zasadzone drzewka nie zacie-
niały działek sąsiadów. Rzadko zdarza-
ją się przypadki zaniedbywania ogród-
ków. Jeśli jednak któryś z działkowców 
nie dopełnia swoich obowiązków musi 
się liczyć z konsekwencjami, bo chwa-

sty z zarośniętej działki 
zaczną rozsiewać się na 
sąsiednie. W Regulami-
nie korzystania z ogro-
dów zawarto zapis, że 
można odebrać działkę 
osobie, która zaniedbu-
je swój kawałek ziemi i 
w ciągu 2 lat nie gospo-
daruje nim należycie.

Najważnie jszym 
dorocznym świętem, 
swoistym zamknięciem 
i podsumowaniem sezo-
nu są wrześniowe Dni 
Działkowca. Odbywa-
ją się co roku w innym 
mieście. Działkowcy 
przygotowują na tę oka-

zję barwne kompozycje z 
wyhodowanych przez siebie plonów. 
Ci, którzy nie mogą uczestniczyć w ofi-
cjalnych obchodach – świętują na swo-
ich działkach.

A.G.

8 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Akson jest wiodącym importerem 
i dystrybutorem sprzętu rehabilitacyj-
nego i ortopedycznego w Polsce. Posia-
da bogatą ofertę wyrobów medycznych 
oraz 49 punktów zaopatrzenia w ca-
łym kraju. W Ciechanowie jest to sklep  
przy ul. Płońskiej 21.

Właściciele sklepu Kazimierz Kry-
sowski i Mirosław Padjasek podpisa-
li umowę z NFZ, któ-
ra pozwala refundować 
sprzęt w 70 lub 100%. 
Produkty dofinansowu-
je również Powiatowe 
Centrum Pomocy Ro-
dzinie. Oferta wyrobów 
jest bardzo bogata: wóz-
ki inwalidzkie (pokojo-
we, terenowe, aktywne 
i elektryczne), podpórki, 
sprzęt toaletowy, kule, 
laski, rotory, podnośni-
ki, materace przeciwo-
dleżynowe, protezy, ci-
śnieniomierze, szyny, 
podjazdy, pionizato-

ry, parapodia, koncentratory tlenu oraz 
inhalatory. W 2005 r. sklep obsłużył 
1420 osób. Największe zapotrzebowa-
nie jest na: wózki, balkoniki, kule i ma-
terace przeciwodleżynowe. Przed bu-
dynkiem znajduje się parking dla klien-
tów.

Dorota Żebrowska

Akson – sklep medyczny

Podczas sesji Rady Miasta 1 czerw-
ca radni przeznaczyli kolejne 20 tys. zł 
na kontynuowanie prac przy budowie 
skate parku przy stadionie na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przy ul. 3. Maja. Za wygospodarowa-
ne w ubiegłym roku 30 tys. zł wyrów-
nano i utwardzono podłoże oraz zaku-
piono jedno z urządzeń. Teraz na pla-
cu przeznaczonym pod skate park po-
łożona zostanie nakładka asfaltowa, 
a na niej stanie minirampa. Wokół nie-
go będzie można w przyszłości monto-

wać inne urządzenia: Banki, Quotery, 
rurki. Dobór wyposażenia skate parku 
był konsultowany z przedstawicielami 
grupy skaterów. To oni wskazali firmę, 

oferującą profesjonalny sprzęt bardzo 
dobrej jakości. Do wykonania pozosta-
nie jeszcze  ogrodzenie placu z oddziel-
nym wejściem oraz oświetlenie. Z cza-
sem dokupowane będą inne elementy 
wyposażenia. Obecnie trwają negocja-
cje z firmami mogącymi jak najszybciej 
wykonać nakładkę asfaltową.

A.G.

Strona internetowa Urzędu Mia-
sta Ciechanów w lipcu będzie ob-
chodziła 2. rocznicę  istnienia. Od 
2004 roku przekazuje informacje go-
spodarcze, kulturalne, społeczne i spor-
towe dotyczące ciechanowskiego śro-
dowiska lokalnego, przede wszystkim 
miejskiego samorządu. Tworzy ją ze-
spół Wydziału Promocji i Komunika-
cji Społecznej przy współudziale pozo-
stałych wydziałów Urzędu Miasta. Po-
czątkowy projekt graficzny i system ad-
ministrowania wykonała firma Virtual-
media, lecz dynamiczny rozwój strony 
wymusił wykonanie nowego systemu 
zarządzania treścią. Nasz serwis cieszy 
się coraz większą popularnością i oglą-
dalnością, o czym świadczą statystyki. 
Odwiedziło nas już 400 tys. internatów 
(w 2004 r. – 60 tysięcy, w 2005 – 
180 tysięcy, w 2006 – od stycznia już 
160 tysięcy). Średnio dziennie na na-
szej stronie gości 1500 osób, nato-
miast miesięczny rekord oglądalności 
to 36 000, który osiągnęliśmy w marcu 
tego roku. Strona cały czas rozwija się 
o nowe działy. Od początku roku po-
wstały nowe duże projekty, m.in.: Fo-
togaleria (do tej pory zgromadziliśmy 
w niej około 1500 zdjęć),  Miejscowe 
Plany Zagospodarowania Przestrzenne-
go (można zapoznać się tam z tekstami 
i rysunkami obowiązujących planów), 
Panorama Miasta, czyli wirtualny spa-
cer po Ciechanowie, Księga Urzędu 
Miasta, Katalog stron www (interak-
tywny katalog dla właścicieli stron in-
ternetowych – do tej pory otrzymaliśmy 
60 wpisów), Internetowa Baza Firm 

– prezentująca ciechanowskie firmy 
z ponad 22 branż. Oprócz nowych 
przedsięwzięć stale aktualizujemy 
wszystkie działy serwisu. Jest to potęż-
na baza informacji, przeszło 580 MB 
danych. Na bieżąco prowadzony jest 
dział Aktualności. Na stronie w for-
mie elektronicznej dostępna jest Gaze-
ta Samorządu Miasta Ciechanów. Moż-
na skorzystać z Poradnika Interesanta, 
który jest kopalnią wiedzy o sposobie 
załatwienia spraw w Urzędzie Miasta. 
Codziennie aktualizowana jest baza da-
nych z zarządzeniami, uchwałami, ob-
wieszczeniami i przetargami miejski-
mi. Natomiast w informatorze miej-
skim można uzyskać wiadomości o ba-
zie noclegowej, gastronomii, mediach 
lokalnych, bankach, urzędach, insty-
tucjach działających na terenie mia-
sta i wyświetlić je na wirtualnym pla-
nie Ciechanowa. Dział newsów kultu-
ralnych i sportowych w łatwy i przej-
rzysty sposób dostarcza informacji o 
planowanych imprezach. O najważ-
niejszych wydarzeniach informują też 
w formie graficznej dodatkowe ba-
nery reklamowe. W najbliższym cza-
sie planowane jest stworzenie nowe-
go projektu – Multimedia. W ramach 
tego projektu na stronie będą zamiesz-
czane krótkie relacje filmowe i nagra-
nia dźwiękowe z najciekawszych wy-
darzeń z naszego regionu. Jest i bę-
dzie – co czytać i oglądać. Zaprasza-
my do odwiedzania naszego serwisu 
– www.um.ciechanow.pl.

Andrzej Szypulski

Konkursy na najładniejszą działkę
Polski Związek Działkowców przy współudziale Prezydenta Miasta Cie-

chanów organizuje w Ciechanowie dwa konkursy. Pierwszy na „Najpiękniej-
szą Ogrodową Działkę”. Komisja konkursowa oceniać będzie min. rozplano-
wanie i urządzenie działki, część sadowniczą i warzywniczą oraz stan tech-
niczny wyposażenia. W drugim konkursie pod nazwą „Najładniejszy Rodzin-
ny Ogród Działkowy” zdobyć można maksymalnie aż 415 punktów. Ocenia-
ne będzie zagospodarowanie działek, działalność na rzecz ochrony środowi-
ska oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie. Urząd Miasta włączył się 
w tę akcję przekazując fundusze na nagrody w łącznej kwocie 2 tys. złotych 
(I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł. oraz 5 wyróż-
nień po 100zł). Regulamin konkursu znaleźć można na stronie Urzędu Miasta 
(www.um.ciechanow.pl), a dodatkowe informacje w siedzibie Związku przy 
ul. Orylskiej 3A w Ciechanowie lub pod numerem (0-23) 672-29-83.

 

Postępują prace przy budowie skate parku w Ciechanowie

20 tys. zł na skate park 
w Dniu Dziecka

Drugie urodziny, 
czyli 400 tysięcy odwiedzin

Zakupiona rampa czeka na zamontowanie

Cały świat na 3. arach
Na działeczce o wielkości 3. arów można zamknąć cały świat. Kawa-

łek dachu, drzewko, kilka krzewów, trawa, pachnące truskawki, kwia-
ty, ekologiczne warzywa, żuczki, ptaki… Tuż za płotem sąsiedzi, z któ-
rymi można pogadać, wymienić sadzonki roślin, podzielić się plonami.

J. Wiśniewski – szef ciechanowskiego oddziału PZD
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Dla wielu polskich patriotów czas 
pierwszej Solidarności wciąż pozosta-
je ważnym punktem odniesienia, naj-
istotniejszym czasem w ich życiorysie. 
„To dało zapas, z którego mogę czerpać 
do końca życia. Pierwsza Solidarność 
siłą swego oddziaływania na najczul-
szą strunę osobistej relacji do spraw 
polskich porównywana jest historycz-
nie do Powstania Styczniowego, wojny 
z bolszewikami, Powstania Warszaw-
skiego.” To przytoczone w książce 
J. Wróblewskiego słowa Andrzeja 

Wojdyło, internowanego 13 grudnia 
1981 r., pierwszego po 1989 r. woje-
wody ciechanowskiego.

To pierwszy zapis tamtych czasów 
w naszym mieście. Dlaczego autor za-
interesował się losami ciechanowskiej 
Solidarności, skoro pochodzi z Zielo-
nej Góry? – To Arek Gołębiewski (po-
chodzący z Sońska, związany z Cie-
chanowem filmowiec, fotografik, wy-
dawca Czasu Ciechanowa – red.) pod-
sunął mi ten pomysł – przyznał Jaro-
sław Wróblewski, który już zapowie-
dział pracę nad dalszym ciągiem książ-
ki. – To było jak oddech po stęchłej at-
mosferze teczek tajnych współpracow-
ników – wspominał redagowanie „Nie-
pokornego Ciechanowa” Jan Ruman, 
zarazem pracownik IPN. 

Minutą ciszy uczczono pamięć Sta-
nisława Węgłowskiego, ciechanow-
skiego solidarnościowego posła I ka-
dencji. W skupieniu słuchano piosenek 
Stanisława Klawe, fragmentów książ-
ki, czytanych przez Barbarę Tokarską 
i wypowiedzi niektórych autorów 
wspomnień: Benedykta Pszczółkow-
skiego, Tadeusza Krystkiewicza, Te-
resy Kaczorowskiej, Jerzego Olszew-
skiego, Marka Szyperskiego, ks. Lu-
domira Kokosińskiego. – To oni są 
dziś prawdziwymi bohaterami dnia 
– podkreślał poseł Mirosław Koźla-
kiewicz. Nie wszyscy byli obecni: An-
drzej Grabski i Jerzy Pełka z powo-
du choroby. Nie obyło się bez zgrzy-
tu.  Stanisław Adamczyk wyszedł, 
oświadczając, że nie będzie siedział na 
sali razem z ubekami. 

Jakże mądrze zabrzmiały sło-
wa ks. Ludomira Kokosińskiego, ka-
pelana Solidarności od czasu jej po-
wstania. – Bądźmy dla siebie jak bra-
cia, okażmy sobie wyrozumiałość. Po-
dobny apel ks. prałata można przeczy-
tać w książce: „Drodzy działacze Soli-
darności, czas wrócić do zgody. Z nie-
zgody wielokrotnie traciliśmy wolność 
naszej Ojczyzny”. W podobnym du-
chu wypowiedział się prezydent Wal-
demar Wardziński. – Budujmy krok po 
kroku to, co zaczęli ludzie Solidarno-

ści. W naszej małej ojczyźnie działaj-
my zgodnie.

O wielkiej roli, jaką w czasach 
pierwszej Solidarności i represji sta-
nu wojennego pełnił Kościół mówiła 
przejmująco senator IV kadencji Tere-
sa Ligia Urmiaż-Grabowska, lekarka 
z Legionowa. – To były najsprawniej-
sze punkty, w których można było uzy-
skać pomoc prawną, medyczną i ma-
terialną. Dziś w tych ludziach z Soli-
darności jest żal. Przychodzą do mo-
jego gabinetu i mówią, że to nie tak 
miało być. O czasach, kiedy prawda 
była nielegalna opowiadał też publi-
cysta Piotr Semka, który jako liceali-
sta odbijał i kolportował pisemka soli-
darnościowe.

Emocjonujące wystąpienia prze-
szły w nie mniej ciekawe rozmowy 
w kuluarach. Oglądano wystawę: ręcz-
nie przepisywane biuletyny, zdjęcia 
ofiar stanu wojennego – zamordowa-
nego przez milicjantów maturzysty 
Grzegorza Przemyka i zakatowanego 
przez SB księdza Jerzego Popiełusz-
ko, dokumenty z czasów pierwszej So-
lidarności, powielacz, na którym dru-
kowano ulotki. 

Czas Ciechanowa, który pojawił 
się na naszym rynku przed niespeł-
na rokiem ma ambicję stworzenia w 
redakcji swego rodzaju galerii oraz 
miejsca dyskusji na społeczne, poli-
tyczne i kulturalne tematy. Tym razem 
naprawdę się udało. Czekamy na na-
stępne spotkania.

Ewa Blankiewicz
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Urząd Miasta w dniach 30-31 lip-
ca zorganizuje XIII-wieczny  turniej 
rycerski, a 5 i 6 sierpnia – XIV-wiecz-
ny turniej rycerski. 18, 19 i 20 sierpnia 
mieszkańcy Ciechanowa będą świad-
kami widowiska historycznego „Po-
wrót Szwoleżerów Gwardii”. 

Centrum Kultury 
i Sztuki, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci i Polski 
Czerwony Krzyż dostały 
dofinansowanie ze środ-
ków Urzędu Miasta na 
zorganizowanie wypo-
czynku dzieci i młodzie-
ży w miejscu zamiesz-
kania w okresie waka-
cji. W tym roku na ten 
cel Urząd przeznaczył 
12 800 zł. CKiSz za kwo-
tę 1 870 zł przeprowadzi 
w dniach 21-31 sierpnia 
warsztaty taneczne dla 
70 osób (skorzystają z 
nich członkowie zespołu 
„Funny” i dzieci niena-
leżące do zespołu). TPD 
otrzymało dofinansowanie w wysoko-
ści 5 030 zł na wynagrodzenia dla wy-
chowawców, wyżywienie uczestników 
oraz wyjście dzieci na basen kryty i od-
kryty. PCK dostało 5 900 zł na wyży-
wienie dzieci, zakup sprzętu sportowe-
go i materiałów do zajęć plastycznych 
oraz drobnych nagród rzeczowych. 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
8 lipca, 12 sierpnia i 9 września pro-
ponuje Koncerty Muzyki Dawnej, któ-
re odbywać się będą w sali gotyckiej 
Zamku Książąt Mazowieckich. Po-
nadto udostępni ekspozycje stałe i cza-
sowe, znajdujące się na Zamku oraz 
w dworku Aleksandry Bąkowskiej 
w Gołotczyźnie.

Centrum Kultury i Sztuki 1 lipca 
zaprasza do obejrzenia koncertu ga-
lowego XV Międzynarodowych Spo-
tkań Folklorystycznych „Kupalnocka”. 
W tym roku wystąpią zespoły z Ukra-
iny, Meksyku, Serbii, Polinezji, Togo, 
Indii i Polski. Gościem Festiwalu będą 
Trebunie Tutki. W ramach Ciechanow-

skiej Sceny Muzycznej 8 lipca oraz 
26 i 31 sierpnia będą miały miejsce 
koncerty zespołów młodzieżowych. 
W czasie wakacji dla członków LZA 
„Ciechanów” i Kola Plastycznego „Pa-
leta” będą zorganizowane warsztaty. 
W dniach 21-31 sierpnia z warsztatów 

tanecznych będą mogli skorzystać dzie-
ci i młodzież w wieku 8-17 lat z całego 
miasta. W sezonie letnim nieustannie 
będzie funkcjonować kino „Łydynia”. 
W sierpniu CKiSz planuje też zajęcia 
artystyczno-edukacyjne dla dzieci. 

Miejska oraz Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w okresie wakacyj-
nym zachęca do korzystania ze swo-
ich zbiorów. 

Ofertę letniego wypoczynku dzie-
ci i młodzieży przygotował też Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
MOSiR udostępni obiekty sportowe: 
stadion miejski, siłownię, krytą pły-
walnię, kąpielisko na Krubinie oraz 
przy ul. Kraszewskiego. Zaprasza też 
do udziału w Turnieju Piłki Nożnej 
i Turnieju Piłki Plażowej. Ciechanow-
ski Szkolny Związek Sportowy w ter-
minie 24-28 lipca proponuje Waka-
cyjny Mundial – Ciechanów 2006 
dla dzieci w wieku 11-13 lat, na który 
Urząd Miasta przeznaczył 4 000 zł. 

K.D.

– Nie lękajcie się. To właśnie te sło-
wa sprawiły, że wielu z nas zrozumia-
ło, że chce żyć zgodnie z dekalogiem, 
że ma prawo tak żyć i być z tego dum-
nym. Słowa Benedykta XVI, aby swoje 
życie budować na skale wiary, umac-
niają nasze wybory – powiedział wi-
tając uczestników forum w imieniu 
mieszkańców Ciechanowa prezydent 
W. Wardziński.

Forum rozpoczęło się mszą św. 
w kościele farnym. Po uroczystej eu-
charystii wystąpił ewangelizacyjny ze-
spół „Chili My” ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 3. Wieczorem zaplanowano mo-
dlitwę. Następnego dnia młodzież pra-
cowała w grupach dekanalnych, w ko-
ściele św. Franciszka z Asyżu wysłucha 
katechezy oraz wzięła udział w nabo-
żeństwie pokutnym i czuwaniu. Spo-
tkania i wykłady poprowadzili przed-
stawiciele Międzynarodowego Insty-

tutu Ewangelizacyjnego oraz goście z 
Malezji. Forum zakończyło się mszą, 
którą w kościele farnym odprawił bi-
skup płocki ks. prof. Stanisław Wiel-
gus. W swoim kazaniu odniósł się do 
uroczystości Zesłania Ducha Święte-
go. Nawiązał też do pielgrzymki papie-
ża Benedykta XVI do Polski. Biskup 
powiedział, że to od młodzieży zale-
ży, jaki będzie nasz kraj, nasza ojczy-
zna, naród i kościół. – Jednym z powo-
dów odejścia ludzi od Boga, od wiary 
jest to, że nie współpracowali z łaską. 
Pan Bóg każdemu daje laskę wiary, tyl-
ko trzeba ją przyjąć. Trzeba się modlić, 
klęknąć przed Bogiem pokornie. Cho-
ciażby się miało wątpliwości, trzeba 
się modlić. Wtedy Pan Bóg nas umocni 
– podkreślał S. Wielgus. – Sama wiara 
nie wystarczy. Wiara bez uczynków jest 
martwa – powiedział biskup.

red.

Co na lato?
26 czerwca rozpoczęły się wyczekiwane, upragnione wakacje. Na 

czas letniego wypoczynku działające w mieście instytucje i organizacje 
przygotowały dla dzieci i młodzieży specjalną ofertę.  

Młodzi katolicy spotkali się 
w Ciechanowie 

Blisko 600 młodych ludzi ze wszystkich parafii diecezji płoc-
kiej przyjechało do Ciechanowa na 13. Forum Młodzieży Mazowsza. 
W dniach 2-4 czerwca wzięli udział w spotkaniach i nabożeństwach. 
Hasłem tegorocznego forum była parafraza tytułu Orędzia Ojca Świę-
tego Benedykta XVI przygotowany na XXI Światowy Dzień Młodzieży 
– „Twoje słowo światłem mojego życia”. 

Wspomnienia ludzi Solidarności 

Niepokorni pozostali niepokorni
Na promocję książki Jarosława Wróblewskiego „Niepokorny Cie-

chanów”, połączoną z otwarciem wystawy „Niepokorni” przyby-
li kapłani, parlamentarzyści, samorządowcy, historycy, dziennikarze. 
18 czerwca duża sala w redakcji Czasu Ciechanowa była wypełnio-
na po brzegi. Najważniejsza była jednak obecność tych, którzy spra-
wili, że w 1980 roku i później Ciechanów okazał się oporny wobec 
PRL-owskiej władzy. Bohaterów tamtych czasów autor publikacji na-
mówił do zwierzeń.

J. Wróblewski, autor publikacji „Niepokorny Ciechanów”

Ubiegłoroczny XIII-wieczny turniej rycerski przyciągnął wie-
lu widzów
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Zapowiedzi kulturalne
– lipiec

  
● 1.VII. godz. 20.00 – koncert galowy 
XV Międzynarodowych Spotkań Folk-
lorystycznych /plac przed krytą pły-
walnią/
● 8.VII. godz. 18.00 – Koncert Muzy-
ki Dawnej – występ zespołu Pro Musi-
ca Antiqua z Olsztyna /Zamek Książąt 
Mazowieckich/
● 8.VII. godz. 19.00 – Ciechanow-
ska Scena Muzyczna – S’thrash’dełko 
/Kawiarnia Artystyczna/

WYSTAWY

Ekspozycje czasowe
● 9.VII. godz. 10.00 – giełda kolekcjo-
nerska /hol CKiSz/
● do 20.VII – „Potęga wyobraźni” 
– malarstwo i rzeźba artystów z Czę-
stochowy: Jerzego Dudy-Gracza, Je-
rzego Kędziory, Sabiny Lonty, Maria-
na Michalika, Jacka Pałuchy i Tomasza 
Sętowskiego /Galeria „C” CKiSz/
● 21-26.VII – Festiwal Papieru – wy-
stawa artystów i studentów warszaw-
skiej ASP /Galeria „C” CKiSz/
● do 31.VII – wystawa poplenerowa 
Domu Pomocy Społecznej ze Strzego-
wa /Galeria „Na pięterku” CKiSz/
Ekspozycje stałe
● „Ekspozycja broni palnej i białej oraz 
uzbrojenia ochronnego z XV-XVIII 
wieku” /Zamek Książąt Mazowiec-
kich/
● „Życie i twórczość Zygmunta Kra-
sińskiego” /Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze/
● „Pamiątki po Aleksandrze Święto-
chowskim” /Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie/

FILM

W lipcu na ekran kina „Łydynia” wcho-
dzą produkcje m.in.: „Kod da Vinci”, 
„Sileni Hiill”, „Asterix i Wikingowie”, 
„Agent XXL 2”, „X-Men 3”, „Tristan 
i Izolda”.

Oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych
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Z życia szkół 
i przedszkoli

KONCERTY

WYSTAWY

FILM 

Od kilku miesięcy w Miejskim 
Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Ciechanowie podejmo-
wane są działania w ramach Społecz-
nej Kampanii „Cała Polska czyta dzie-
ciom”

W trakcie trwania V Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
(4-10 czerwca) przedszkole odwiedził 
prezydent Waldemar Wardziński. Prze-
czytał fragmenty wybranej przez sie-
bie książki Danuty Wawiłow i Natalii 

Usenko „Wierzbowa 13”. Słuchacza-
mi były dzieci 5- i 6-letnie, w większo-
ści z oddziałów integracyjnych. Nasz 
Gość nie miał więc łatwego zadania, 
ale poradził sobie świetnie. Przedszko-
laki słuchały z ogromnym zaintereso-

waniem, domagając 
się przeczytania ko-
lejnego rozdziału.

Po zakończe-
niu czytania pre-
zydent cierpliwie 
podpisywał auto-
grafy. Na pożegna-
nie dzieci otrzyma-
ły duże torby słody-
czy, a przedszkole 
– radiomagnetofon. 
Pamiątką spotkania 
był wpis do kroniki 
przedszkolnej.

W gronie osób, 
które w ostatnim 
czasie czytali dzie-
ciom z naszego 
przedszkola znaleź-
li się również: prof. 

Bibiana Mossakowska, zastępca prezy-
denta miasta Ewa Gładysz, wicemistrz 
olimpijski Szymon Kołecki oraz rodzi-
ce przedszkolaków.

Jolanta Piotrowska   

Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego 

Uczniowie ciechanowskich gim-
nazjów pisali egzamin z części huma-
nistycznej i matematyczno-przyrodni-
czej. Do uzyskania było po 50 punk-
tów. Najlepszy średni wynik z oby-
dwu części uzyskali gimnazjaliści STO: 
z części humanistycznej – 39,84, a ma-
tematycznej – 36,63. Na drugim miej-
scu uplasowali się uczniowie z Gim-
nazjum TWP, którzy z części humani-
stycznej otrzymali 36,73, matematycz-
nej – 33,43. W gimnazjach miejskich 
najlepszy wynik z części humanistycz-
nej osiągnęli uczniowie Gimnazjum 
Nr 4 – 33,89. Kolejne pozycje zajęli: 
Gimnazjum Nr 1 – 31,03, Gimnazjum 
Nr 3 – 29,77 i Gimnazjum Nr 2 – 28,96. 
Z części matematycznej wyniki przed-
stawiają się następująco: Gimnazjum 
Nr 4 – 28,23, Gimnazjum Nr 1 – 23,93, 
Gimnazjum Nr 2 – 23,61 i Gimnazjum 
Nr 3 – 23,05. Średnia dla gminy z czę-
ści humanistycznej – 31,18, a matema-
tycznej 24,91.

Wpłata na konto
24 maja Gimnazjum Nr 3 przekaza-

ło 2020 zł na budowę pomnika-ołtarza 
Jana Pawła II w Ciechanowie. Uzbiera-
na kwota pochodziła ze zorganizowa-
nej w szkole aukcji prac plastycznych 
uczniów oraz zbiórki przeszło 2 ton ma-
kulatury.

Udany rok w Gimnazjum Nr 1
20 maja szkoła gościła w swoich 

progach 24. finalistów VII Diecezjal-
nego Konkursu Biblijnego, organizo-
wanego przez Wydział Katechetyczny 
Kurii Diecezjalnej Płockiej. Najlepsza 
była uczennica Gimnazjum Nr 1 – Ad-
rianna Modzelewska. Sukcesem zakoń-
czył także ten rok szkolny zespół Fer-
mata, prowadzony przez Małgorza-
tę Nowicką. 23 maja piosenką utrzy-
maną w hiszpańskim rytmie wyśpie-
wał sobie II miejsce (wśród 20. gim-
nazjów z terenu Mazowsza) na Woje-
wódzkim Festiwalu Piosenki o Zdro-
wiu. 9 czerwca Fermata potwierdziła 
swoją dobrą formę w I Ogólnopolskim 
Konkursie Piosenki o Zdrowiu, gdzie 
otrzymała wyróżnienie. Gratulacje na-
leżą się także Marcie Czerwińskiej 
– uczennicy Zbigniewa Baranowskie-
go, która, jako jedyna gimnazjalistka 
z Ciechanowa, wzięła udział w po-
siedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie. Jej praca poświęcona 
problemom ochrony środowiska spodo-
bała się komisji konkursowej. 

Uczniowie z MZS Nr 1 
z wizytą w Haldensleben
32-osobowa grupa dzieci i mło-

dzieży z Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 spędziła na przełomie maja 
i czerwca tydzień pełen wrażeń w nie-
mieckim mieście partnerskim Halden-
sleben. Uczniowie mieli okazję zwie-
dzić m.in. Haus des Waldes – „Dom 
lasu” i uczestniczyć w lekcji przyro-
dy. Program wycieczki obejmował tak-
że wyjazd do Wolsburga i Magdebur-
ga. Ciechanowianie zobaczyli Auto-
stadt und Phaeno w Wolsburgu, gdzie 
zapoznali się z  historią motoryzacji 
i podziwiali „cuda techniki”. W Mag-
deburgu ich zachwyt wzbudził Hun-
dertwasserhaus oraz  wieża Jahrtau-
sendturm prezentująca historię wie-
lu dziedzin nauki i techniki. Ostatnie-
go dnia pobytu uczniowie wraz z opie-
kunami zostali zaproszeni do ratusza 
na spotkanie z wiceburmistrzem Hen-
ningem Konradem Otto. Wyjazd był 
możliwy dzięki wsparciu Urzędu Mia-
sta.                                                   red.

Pod hasłem ,,Podróż do Ekolan-
dii” w Miejskim Przedszkolu Nr 5 
26 kwietnia przeprowadzono konkurs 
ekologiczny. Wzięły w nim udział 3-
osobowe reprezentacje z pięciu ciecha-
nowskich przedszkoli. Przy dźwiękach 
rytmicznej muzyki wesoły pociąg „za-
woził” dzieci do Krainy Czystej Wody, 
Krainy Pięknych Roślin, Krainy We-
sołych Zwierząt, Krainy Śmieci, Kra-
iny Ciszy, aż wreszcie dojechał do 
Ekolandii. W każdej krainie na przed-
szkolaków czekały zadania do wyko-
nania, zagadki i quizy. Dzieci musiały 
wykazać się umiejętnością oszczędza-
nia wody (wyścigi, kto pierwszy donie-
sie do mety kubek wody), umiejętno-
ścią ochrony przyrody (sadzenie kwia-
tów w doniczkach). Dzieci odgadywały 
też nazwy zwierząt na podstawie wyda-

wanych przez nie dźwięków, segrego-
wały odpady do odpowiednich pojem-
ników. Gdy pociąg dojechał do Eko-
landii, pięciolatki prezentowały przy-
gotowane wiersze i piosenki o tematy-
ce ekologicznej.        

Jury zgodnie orzekło, że wszystkie 
drużyny wykazały się bogatą wiedzą 
na temat przyrody i przyznało 5 równo-
rzędnych nagród. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i jednakowe pre-
zenty. Na zakończenie konkursu dzieci 
przyrzekły: chronić przyrodę, oszczę-
dzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać 
o zwierzęta, hodować kwiaty, szano-
wać drzewa, nie hałasować, nigdy nie 
śmiecić... i uczyć tego inne dzieci!

Katarzyna Sugajska 

Uczniowie klas I z Gimnazjum 
Nr 3 w dniu 9 maja wzięli udział 
w konkursie „Maria Konopnicka na tle 
swej epoki”. Uczestnicy musieli wy-
kazać się nie tylko znajomością twór-
czości i faktów z życia poetki, ale tak-
że wiedzą o pozy-
tywizmie. Ucznio-
wie odpowiadali 
na pytania, układa-
li puzzle, ilustrowa-
li wybrane utwory 
M. Konopnickiej. 
I miejsce zdobyła 
klasa Ie, II – klasa 
Ic, III – klasa Ia. 

Kolejny kon-
kurs polegał na na-
pisaniu najciekaw-
szego felietonu. 
Zwyciężyły: Mag-
dalena Molenda, 
Katarzyna Mosa-
kowska, Maja Ka-
pacz. Dziewczę-
ta zaprezentowa-
ły swoje prace w 
czasie akademii, która miała miejsce 
23 maja w 164. rocznicę urodzin pa-
tronki. Przypomniano zdarzenia oraz 
ciekawostki z życia pisarki. W atmos-

ferę XIX wieku wprowadzały stroje 
uczennic, stylizowane na dawne ubio-
ry, a także pokaz mody i insceniza-
cje fragmentów utworów. Członkowie 
koła dziennikarskiego zaprezentowali 
reportaż, będący dowodem, że ciecha-

nowianie dysponują bogatą wiedzą na 
temat patronki Gimnazjum.

Renata Ropelewska
Anna Otłowska

Patronka znana ciechanowianom 

Podróż do Ekolandii

Cała Polska Czyta Dzieciom

Po lekturze był czas na pogawędkę i autografy

Teatr Exodus 
w Wielopolu 
Na 2 tygodnie przed premierą 

„Mątwy” Teatr Exodus, działają-
cy przy Centrum Kultury i Sztuki, 
pojechał z „Sonatą Belzebuba” do 
Wielopola Skrzyńskiego, by wziąć 
udział w odbywających się tam co 
2 lata Podkarpackich Prezentacjach 
Teatrów Poszukujących o nagro-
dę im. Tadeusza Kantora. Prezenta-
cje były częścią przedsięwzięć zor-
ganizowanych w dniach 2-4 czerw-
ca w miejscowości, gdzie urodził 
się T. Kantor (1915-1990). W trak-
cie 3-dniowego pobytu Exodus był 
świadkiem otwarcia „Kantorówki” 
na pobliskiej plebani, uczestniczył 
też we mszy odprawionej w intencji 
tego światowej sławy malarza, sce-
nografa i reżysera. Uroczystościom  
towarzyszyło sympozjum nauko-
we. Wyjazd był możliwy dzięki 
uprzejmości i wsparciu finansowe-
mu Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Ciechanowie oraz Urzędu Mia-
sta Ciechanów. Swoim sponsorom 
Teatr Exodus składa gorące podzię-
kowania.
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Profesor przypomniał, że odbywa-
jąca się tego dnia ciechanowska pre-
miera „Mątwy” przypada w historycz-
nym momencie. Prawie równo 50 lat 
temu, 12 maja 1956 roku w Krako-
wie w Teatrze Cricot 2 miała miejsce 
pierwsza po wojnie premiera Witkace-
go. Była to właśnie „Mątwa”, wysta-
wiona przez Tadeusza Kantora. – Hi-
storia zatoczyła koło. Oto po 50. la-
tach w Ciechanowie mamy premierę 
„Mątwy”, która jak gdyby zamyka pół-
wiecze recepcji Witkacego po wojnie 
– stwierdził prof. Degler. 

Sednem wyreżyserowanego przez 
Katarzynę Dąbrowską spektaklu nie 
jest uwikłanie artysty w kobiety – na-
rzeczoną, byłą kochankę, nawet nie-
obecną matkę. To krótkie – w sam raz 
na nasze pospieszne, w rytmie wide-
oklipu, czasy – studium wyboru mię-
dzy realnym życiem, sztuką i utopij-
ną władzą. 

Malarz Paweł Bezdeka (świadomie 
teatralny Michał Wulczyński) to zner-
wicowany artysta nękany tikami, znu-
dzony ciągłym udawaniem. Nie widzi 
przed sobą idei, która byłaby dla nie-
go natchnieniem i sensem życia. Uwa-
ża, że je zmarnował, nie wierzy już 
w Boga i sztukę. Nie może nawet zna-
leźć godnych siebie wrogów. Boi się 
udramatyzowanej miłości niedojrzałej 
narzeczonej Elli (zaskakująco natural-
nie grająca urocze kobieciątko Alek-
sandra Żebrowska, nowy talent Teatru 
Exodus), którą pociąga w nim nieprze-
widywalna artystyczna natura. Nie-
ustającym wyrzutem sumienia arty-
sty, zastygłym w posąg, jest pozbawio-
na przez niego złudzeń była kochan-
ka Alice d’Or (Anna Goszczyńska jest 
w tej roli uosobieniem mądrej kobieco-
ści, zdolnym jednak do złośliwych ko-
mentarzy). Na nic jej starania, by obu-
dzić w kochanku jakieś namiętności. 

Pewną nadzieję malarza budzi zstę-
pujący z zaświatów papież Juliusz II 
(w tym wypadku raczej papieżyca, gra-
na dowcipnie, bez cienia szarży przez 

Mariolę Szczygielską). „Wartość ar-
tysty to albo opór, albo powodzenie” 
– papież przypomina malarzowi dzie-
ła, spalone przez Syndykat Ręcznego 
Paskudztwa, uświadamia wartość jego 
sztuki. Bezdeka miota się między gorz-
kim realizmem Alice, perspektywą ma-
łej stabilizacji z Ellą (w tle przewija się 
jeszcze przyszła teściowa, niegdysiej-
szy wamp z dwoma „wujami”) i po-
nowną wiarą w sztukę, jaką natchnął 
go Juliusz II. Banał – artysta na roz-
drożu. Wątpi, nudzi się, nie wie czy ko-
cha, znienacka wybucha entuzjazmem. 
Nastrój zmienia mu się jak w kalejdo-
skopie.

Wtedy pojawia się Hyrkan IV, król 
Hyrkanii (Cezary Kaźmierski jest w tej 
roli cyniczny i pociągający jak samo 
zło), który nie przypadkiem wkracza 
na scenę jako piosenkarz pop. Co sta-

nowi o jego sile? 
To władca na 
wskroś współcze-
sny. Świat wła-
dzy to dziś część 
kultury massme-
diów. Hyrkan, jak 
współcześni ido-
le, kreuje swój 
wizerunek. Strój, 
sceniczny ima-
ge, pewność sie-
bie, bezczelność 
i obcesowość – to 
wszystko wywiera 
magiczny wpływ. 
Aktorki i widzo-
wie piszczą z za-
chwytu. Trzeź-

wo patrzy jedynie 
Alice, a papież tra-

fia w samo sedno – Hyrkan to cham 
i bandyta. Szczyci się, że tworzy nad-
ludzi. Jednym z nich może być Bezde-
ka, reszta to miazga, ciemny lud. Hyr-
kan niby stawia sobie za cel wyrwanie 
przyjaciela z rąk kobiet – zwłaszcza 
ściągającej go w przyziemność mątwy 
Elli – proponując w zamian pełnię ży-
cia i władzy w Hyrkanii, królestwie na 
wzór dawnych dyktatur. Tak naprawdę 

potrzebuje wspólnika, towarzysza mę-
skich (zdaje się wyłącznie męskich) za-
baw. Hyrkan nienawidzi kobiet, wsty-
dzi się rozwiązłej matki. Jest w nim coś 
z bólu Hamleta, ale to ledwie cień trau-
my, który nie ma już szansy przebić się 
przez brak skrupułów. 

Hyrkan się przeliczy. Bezdeka 
zgadza się dołączyć do niego, ale fa-
scynacja dawnym „przyjacielem” jest 
krótka. Artystę razi jego ostentacyj-
ny strój, pogarda dla matki. „Zabija” 
króla i ogłasza się Hyrkanem V. Te-
raz nareszcie czuje swoje powołanie. 
Zbuduje nową Hyrkanię. Jest jednak 
dużo bardziej niebezpieczny niż jego 
poprzednik. Tamten szedł po trupach 
i cynicznie oznajmiał to światu. Bez-
deka swoją władzę zbuduje w oparciu 
o idee. „Stworzymy razem czysty non-
sens” – zapowiada. Już czuje się zbaw-
cą świata, jedynym lekarstwem na jego 
zło. Biada tym, którzy nie zdążą na od-
jeżdżający do Hyrkanii pociąg. Ru-
szają wszyscy, uwiedzeni przeświad-
czeniem nowego króla o własnej nie-
omylności i tajemnicą przyszłości. 
W świetle reflektorów pozostaje samot-
na Alice. Ona się nie nabierze. Dołącza 
do niej papież. Mądrość, dobroć i dy-
stans do blagi podają sobie ręce. Prze-
trwają każde utopie, zwłaszcza te nie-
bezpieczne.

Ewa Blankiewicz

„Mątwa” została wystawiona 
3-krotnie na scenie CKiSz. Przedsta-
wienie zostało zrealizowane w dużej  
mierze ze środków Urzędu Miasta.
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Jest studentem 3. roku Instytutu Ochrony Zdrowia 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechano-
wie na kierunku Pielęgniarstwo. Wybrał zawód, któ-
rego podstawową cechą jest bliski kontakt z człowie-
kiem. – Mało kto zdaje sobie sprawę, że ma wybór de-
cydując o sposobie życia. To kwestia rodzącej się po-
woli świadomości –  mówi T. Wojciechowski. Możli-
wość wyboru dotyczyć może prozaicznych, codzien-
nych czynności. Kiedy chcemy żyć w zgodzie z na-
turą decydujemy się na korzystanie z ekologicznych 
opakowań, toreb wielorazowego użytku, dobieramy 
jak najmniej szkodliwe dla środowiska środki czysto-

ści, używamy kosmetyków nietestowanych na zwie-
rzętach. Wiele osób zmienia sposób żywienia przecho-
dząc na wegetarianizm.

Tomek jest zdania, że zainteresowanie ludzi zdro-
wym trybem życia jest kwestią czasu. Należy do osób, 
które wykonują dobrą robotę nie bojąc się wyjść na 
ulicę, by wziąć udział w akcjach edukacyjnych. Koor-
dynował na terenie Ciechanowa przebieg dwóch ogól-
nopolskich akcji: Dnia bez Futra i Dnia Ryby organi-
zowanych przez Stowarzyszenie Empatia. Włączył się 
także w przeprowadzenie Świątecznej Zbiórki Żyw-
ności, organizowanej przez Bank Żywności, a zaini-

cjowanej i wspieranej w Ciechanowie przez Urząd 
Miasta. Wspomagał także swoich kolegów z cie-
chanowskiego Ruchu Ekologicznego „Wolność” 
w przeprowadzeniu wspólnej z Urzędem Miasta 
akcji przeciwko wypalaniu traw.

Tomek szuka kontaktu z młodymi, aktywny-
mi osobami w nadziei, że uda się szerzej dotrzeć 
do mieszkańców Ciechanowa. Prowadzi też inter-
netowy serwis ekociechanow.blox.pl, w którym 
można znaleźć najróżniejsze nowinki z dziedzi-
ny ekologii, podyskutować na forum, podrzucić 
nowe pomysły.

– Wolny czas staram się spędzać na łonie na-
tury. Lubię kontakt z przyrodą – mówi. Chętnie 
jeździ na rowerze i namawia do tego znajomych i 
nieznajomych. Chciałby zorganizować rajd rowe-
rowy do Opinogóry. Twierdzi, że więcej ruchu na 
świeżym powietrzu, to mniej wydatków na leki.

Anna Goszczyńska

9 czerwca, w dniu inauguracji Mistrzostw Świa-
ta w Piłce Nożnej, mundialowe emocje towarzyszy-
ły uczestnikom rozgrywek piłkarskich, zorganizowa-
nych pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów. 
Na stadionie MOSiR-u mecze rozegrały ze sobą dru-
żyny młodych piłkarzy z 6. klas miejskich szkół pod-
stawowych i gimnazjów oraz Społecznego Gimna-
zjum STO i Gimnazjum TWP. W kategorii gimna-
zjów I miejsce zajęła drużyna z G Nr 4, II – G Nr 3, 
III – Gimnazjum TWP Ciechanów. W kategorii szkół 

podstawowych zwyciężyli zawodnicy z SP Nr 3, 
II miejsce zajęła SP Nr 4, a III – SP Nr 5. Organizato-
rami rozgrywek były: Miejski Klub Sportowy, Zakład 
Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Urzad Miasta. Pre-
zydent Ciechanowa ufundował młodym piłkarzom 
puchary i dyplomy oraz sprzęt sportowy do przepro-
wadzenia rozgrywek.

A.G.

Tomasz Wojciechowski 
– jak żyć zdrowo i aktywnie

Mały Mundial 

T. Wojciechowski (drugi od lewej) w towarzystwie młodych ekologów

Rozgrywki przysporzyły mnóstwa emocji

„Mątwa” na podstawie dramatu Witkacego – 6. premiera Teatru Exodus

Artysta w pogoni za utopią
– Od paru lat moim marzeniem był przyjazd do Ciechanowa, jako 

miejsca dla mnie bardzo ważnego, z tego powodu, że jest tutaj Teatr Exo-
dus i pani Katarzyna Dąbrowska, która konsekwentnie od wielu lat gra 
Witkacego. Częściej to robi niż Teatr Witkacego w Zakopanem. To już 
szósta premiera – tak profesor Janusz Degler podczas Ciechanowskich 
Spotkań Muzealnych przyznał, co 19 czerwca ściągnęło go do nasze-
go miasta.

Od lewej Hyrkan IV (C. Kaźmierski), Paweł Bezdeka (M. Wólczyński), 
Ella (O. Żebrowska), Posąg Alice d’Or (A. Goszczyńska)
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19 czerwca w Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej wykład „Witkacy 
– nasz współczesny” poprzedził pre-
mierę „Mątwy”, przygotowaną przez 
teatr działający przy Centrum Kultu-
ry i Sztuki. Edytor i redaktor „Dzieł 
zebranych” Stanisława Ignacego Wit-
kiewicza (obliczonych na 23 tomy!) 
przybliżył sylwetkę ciągle odkrywane-
go i zaskakująco aktualnego dramatur-
ga, powieściopisarza, malarza, fotogra-
fika, filozofa i teoretyka sztuki w jednej 
osobie, którego życie przypadło na lata 
1885-1939. 

Jak to z Witkacym było i kim jest 
on dla nas dzisiaj – na te dwa zasad-
nicze pytania starał się odpowiedzieć 
prof. J. Degler. – Był to twórca wszech-
stronny. Ktoś go określił mianem arty-
sty renesansowego i nie ma w tym prze-
sady. Witkacy zabłąkał się w XX wiek. 
Nie trafił w swój czas. Współcześni go 
nie zrozumieli i odrzucili. To niezrozu-
mienie wynikało z tego, że jest to au-
tor bardzo trudny, rozbity, antynomicz-
ny – argumentował badacz. Karol Iży-
kowski nadał Witkacemu przydomek 
„genialnego grafomana”, co przez 
lata dyskredytowało go w oczach kry-
tyków i wydawców. Tymczasem Wit-
kacy okazał się prekursorem i wiel-
ką sensacją. – Odkryliśmy go po 1956 
roku dzięki teatrowi absurdu – wyja-

śniał prof. J. Degler. Wykładowca Uni-
wersytetu Wrocławskiego dowodził, że 
legendy czyniące z Witkacego pijaka, 
narkomana i erotomana są nieprawdzi-
we, a poruszane w jego twórczości pro-
blemy wciąż są bliskie współczesnemu 
człowiekowi. 

K.D.

Odbywające się przynajmniej raz 
w miesiącu wykłady i dyskusje, czę-
sto łączone z występami artystycz-
nymi, wzbogaciły życie intelektualne 
miasta. Zapraszani do Ciechanowa go-

ście reprezentowali różne dziedziny na-
uki, kultury i sztuki. Na przestrzeni lat 
wśród nich znaleźli się m.in. ks. prof. 

Józef Tischner, poeta ks. Jan Twardow-
ski, reżyser filmowy Krzysztof Zanus-
si, śpiewaczka operowa Maria Fołtyn, 
biskup Tadeusz Pieronek, historyk prof. 
Janusz Tazbir, krytyk teatralny Janusz 
Majcherek, a ostatnio  witkacolog prof. 
Janusz Degler. Nie brakowało również 
aktorów. Dorota Stalińska, Beata Tysz-
kiewicz, Olgierd Łukaszewicz, Jerzy 
Zelnik, Marek Kondrat, Wojciech Sie-
mion – to tylko niektóre nazwiska. 

Spotkania doczekały się obszernej 
monografii napisanej przez studenta 
Wyższej Szkoły Humanistycznej Artu-
ra Iniarskiego pod kierunkiem dr Alek-
sandra Kociszewskiego. Publikacja za-
tytułowana „Ciechanowskie Spotkania 
Muzealne – 15 lat promocji kultury i re-
gionu” dokumentuje 110 (ze 140.) Spo-
tkań. O tych organizowanych w pierw-
szych latach nie udało się znaleźć ma-
teriału. 

Podczas uroczystości w Gołotczyź-
nie można było kupić książkę oraz wy-
słuchać koncertu Chóru „Pro Forma” 
z Olsztyna pod dyrekcją Marcina Waw-
ruka. Wśród wielu gości obecne były 
władze miejskiego samorządu. Prezy-
dent Waldemar Wardziński wręczył go-
spodarzowi Spotkań M. Klubińskiemu 
list gratulacyjny, życząc sukcesów i no-
wych pomysłów na kolejne lata.

K.D.

Tradycyjnie pierwszego dnia 
spotkań w kościele św. Piotra 
obok chórów PWSZ, Gimnazjum 
Nr 1 i Nr 3 zaprezentowały się ciecha-
nowskie chóry parafialne. W Farze za-
śpiewał chór cerkiewny ze Lwowa, 
chór z Brezna oraz Włosi. Męskie gło-
sy chóru Chór Abete Rosso z ogrom-
na silą uderzyły 
w sklepienie kościo-
ła. W ostatnim kon-
cercie na zamkowym 
dziedzińcu wzięły tez 
udział chóry z Hal-
densleben oraz cie-
chanowski Sine No-
mie. Zamek to świet-
ne miejsce na chó-
ralne śpiewanie. Nad 
głowami rytmicznie 
klaszczących widzów 
latały jaskółki.    

Organiza torem 
„Ciechanovia Can-
tans” jest Urząd Mia-
sta i Stowarzyszenie 

Muzyczne „Sine Nomie”, współorga-
nizatorem – Centrum Kultury i Sztu-
ki. Urząd przeznaczył na to kulturalne 
wydarzenie 30 tys. zł. Tym razem pa-
tronat nad Spotkaniami objął wicemini-
ster kultury i dziedzictwa narodowego 
Krzysztof Olendzki. 

E.B.

Cytat miesiąca
41. sesja Rady Miasta. Mija już 3. godzina dyskusji o obniżce opłat adiacenc-
kich. – Zaczynamy 3 kolejkę wypowiedzi. Kto jeszcze z Państwa, baaardzo pro-
szę – pyta zrezygnowany M. Skwarski, wiceprzewodniczący Rady. S. Kurek: 
– Znowu zaczynamy gonić własny ogon. R. Sobotko: – Ale namieszałem. S. Ku-
rek: – Nie po raz pierwszy, zresztą. Boże, coś Polskę dlaczego człowiek tak musi 
się męczyć!

W montażu literacko-muzycz-
nym usłyszeliśmy przejmujące pieśni 
w wykonaniu Katarzyny Thomas (so-

pran), której wirtuozersko akompanio-
wał na lutni Tadeusz Czechak. Muzy-
kom towarzyszył znany ze scen teatral-

nych oraz z telewi-
zji aktor Dariusz Ja-
kubowski. Recyta-
cje i pieśni, wyjęte 
z zakurzonych ksiąg 
naszych przodków, 
stały się okazją do 
refleksji nad jakością 
naszego życia. 

Kolejne 3 kon-
certy muzyki daw-
nej odbywać się będą 
w każdą drugą sobo-
tę letnich miesięcy: 
8 lipca, 12 sierpnia 
i 9 września. 

K.D.

Koncertowe deliberacje
Z nadejściem ciepłych miesięcy powróciły Letnie Koncerty Muzy-

ki Dawnej, od 1992 roku organizowane przez Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej. 10 czerwca w sali gotyckiej ciechanowskiego Zamku miał 
miejsce pierwszy z nich, zatytułowany „Nad spuścizną po przodkach 
deliberacje”. 

„Potęga Wyobraźni” jest okazją do 
przyjrzenia się wycinkowi ich twór-

czości. Zaprezentowane  obrazy i rzeź-
by pokazują baśniowy świat, przed-
stawiony w formie figuratywnej. In-
trygującym pracom, na pozór przy-
gnębiającym, nie brakuje satyryczne-
go zacięcia. Duże wrażenie robią rzeź-
by balansujące J. Kędziory. Obrazy 
J. Dudy-Gracza ukazują przerysowany, 
a jednak dziwnie znajomy krajobraz. 
Barwne opowieści T. Sętowskiego na-
wiazują do sennych marzeń. J. Pałucha 
deformuje rzeczywistość. M. Michalik 
przełamuje stereotypy umieszczając 
zwykłe przedmioty w absurdalnej sytu-
acji. S. Lonty pokazuje nierealny krajo-
braz, przez który przebija się zupełnie 
realna rzeczywistość. 

Wystawa, która z dużym powodze-
niem od kilku miesięcy wędruje po ca-
łym kraju dotarła również do Ciechano-
wa. W Galerii „C” można ją oglądać do 
20 lipca. Naprawdę warto.

K.D.

Wystawa roku w Galerii „C”
Otwarta 8 czerwca wystawa w Galerii „C” pokazuje dorobek artystów 

związanych z Częstochową. Jerzy Duda-Gracz, Jerzy Kędziora, Sabina Lon-
ty, Marian Michalik, Jacek Pałucha i Tomasz Sętowski to twórcy, którzy od-
nieśli sukces, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Każdy z nich reprezentuje in-
dywidualny styl.

Wraz z latem powróciły Letnie Koncerty Muzyki Dawnej

Ekspozycję omówił M. Zalewski

15 lat Spotkań Muzealnych
 
22 czerwca w dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie or-

ganizatorzy, sympatycy i bywalcy Ciechanowskich Spotkań Muze-
alnych obchodzili jubileusz 15-lecia istnienia. Wszystko zaczęło się 
w 1992 roku. Spotkania zainicjował i prowadzi do dziś Marian Klu-
biński. 

M. Klubiński – gospodarz Ciechanowskich 
Spotkań Muzealnych

Witkacy – nasz współczesny
Gościem 140. Ciechanowskich Spotkań Muzealnych był wybitny 

witkacolog, teatrolog i literaturoznawca prof. Janusz Degler. Autor 
ogromnego zbioru monografii, rozpraw, artykułów, recenzji i książek 
przyjechał z Wrocławia na zaproszenie Teatru Exodus. 

Prof. J. Degler zaimponował swoją wiedzą 
ciechanowskiej publiczności

Chór cerkiewny ze Lwowa

Ciechanów we władaniu chórów
Za nami III Międzynarodowe Spotkania Chóralne. „Ciechanovia 

Cantans” gromadzi co roku sporą liczbę miłośników pięknych, harmo-
nijnie zestrojonych głosów.


