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W numerze:
Blokada inwestycji unijnych –  samo-
rządy płacą za beztroskę ustawodaw-
ców 
Rynek wykonawców i brak przepisów 
decydują o miejskich inwestycjach  
– relacja z XXII sesji Rady Miasta
Nowy chodnik na Śmiecińskiej
Trwają prace nad 4 planami zagospo-
darowania przestrzennego
Miasto planuje remont mostu na ul. 
Zamkowej
O zasiłkach rodzinnych
Rada Miasta przekazała 160 tys. zł dla 
Centrum Kultury i Sztuki
Nagrody prezydenta dla najlepszych 
uczniów
W cyklu „Nauczyciel miesiąca” – Ali-
cja Gąsiorowska z Miejskiego Przed-
szkola Nr 4 
Hala Mazovii otrzymała imię Irene-
usza Palińskiego
MOPS zorganizował rodzinny festyn 
na błoniach

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

W dniach 20-22 czerwca w ra-
mach corocznego Forum Miast Partner-
skich w Ciechanowie gościły delegacje 
z miast partnerskich ze Słowacji i Nie-
miec. W programie Forum znalazły się 
m.in. wymiana doświadczeń związanych  
z organizacją imprez sportowych, budową  
i wykorzystaniem obiektów sportowych 
oraz zwiedzanie ekspozycji w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej. Goście z Brezna  
i Haldensleben obejrzeli też festiwal Spring 
Blues Night. 

E.B.

Lato w mieście
23 czerwca rozpoczęły się wyczekiwane i upra-

gnione wakacje. Dla dzieci i młodzieży Urząd Mia-
sta wraz z instytucjami i organizacjami pozarządowy-
mi przygotował ofertę spędzenia wolnego czasu. Jedną  
z atrakcji będą półkolonie, za które miejski samorząd za-
płaci 34 600 zł. TPD oraz PCK na zorganizowanie zajęć 
otrzymały wsparcie wysokości 11 120 zł. MOSIR zachę-
ca do korzystania z kryej pływalni i basenu odkrytego. 
Placówki oświatowe udostępnią przyszkolne boiska.                                                                        

red.
Więcej na str. 10

Mieszkańcy ul. Ostatni Grosz cieszą się, że wreszcie nie będą 
wdychać pyłu wzbijanego przez samochody

Posiedzenie Komisji Sejmiku. Od lewej: wicemarszałek Sejmiku Stefan Kotlewski, 
przewodniczący Komisji Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Klara Kazimierska-Czaja i prezydent 
Waldemar Wardziński

C. Chodkowski (z prawej) wraz z gośćmi w hali 
sportowej

Forum Miast 
Partnerskich

Małe uliczki, duży koszt
Trwa miejski sezon inwestycyjny. Zakończyła się 

budowa ul. Nowokolejowej i Ostatni Grosz, na cmenta-
rzy komunalnym przybyło alejek z kostki. Trwają proce-
dury przetargowe, mające wyłonić wykonawców chod-
nika wzdłuż ul. Kolbego i ul. Parkowej.

red.
Więcej o inwestycjach i remontach na str. 6 i 7

Od 30 czerwca nabór wniosków
Nabór wniosków na inwe-

stycje drogowe współfinansowa-
ne z funduszy Unii Europejskiej 
rozpocznie się 30 czerwca. Ten 
wyczekiwany od początku roku 
termin ogłoszono 11 czerwca na 
wyjazdowym posiedzeniu w Cie-
chanowie Komisji Rozwoju Re-
gionalnego i Zagospodarowania 
Przestrzennego Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego. Pro-
blem w tym, że Komisja Europej-
ska oświadczyła, że na refundację 
kosztów nie mają szans żadne in-
westycje wykonane niezgodnie  
z prawem unijnym. Nadal nie 
wiadomo, jak szybko parlament 
zdoła dostosować do obowiązu-
jącego w UE polskie prawo do-
tyczące  np. ochrony środowiska.  
A samorządy mają już za sobą 
ogrom prac dokumentacyjnych, 
wykonanych zgodnie z obowiązu-

jącymi polskimi ustawami. Ciechanowski Urząd Miasta 
ma gotową dokumentację I etapu budowy pętli miejskiej, 
którą chciał rozpocząć w tym roku, podobnie jak przebu-
dowę ul. Warszawskiej. Ale projekty dotyczące rewitali-
zacji mają być przyjmowane dopiero pod koniec roku.                                                         

                                                                             E.B.

Prezydent Ciechanowa 
zaprasza  

na zamkowe błonia
29 czerwca – od godz. 14.00 I Ciechanowskie 

zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi

19 lipca – Piknik „Radia dla Ciebie” (kiermasz, 
koncert zespołu Wanda i Banda)

15-17 sierpnia – VIII Biwak Historyczny „Po-
wrót Szwoleżerów Gwardii” (jarmark, inscenizacje 
historyczne, rekonstrukcja bitwy)



Psycholog dla niepełnosprawnych
W marcu Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem otworzyło Ośrodek In-

formacji dla Osób Niepełnosprawnych. Na jego prowadzenie przez 3 lata TWK 
zdobyło środki z PFRON. Teraz porad udziela tu również psycholog. Ośrodek 
mieści się w wynajętym od Starostwa Powiatowego pokoju 328 (III piętro)  
w budynku przy ul. 17 Stycznia 7. Z porady psychologa można skorzystać w każ-
dy piątek w godz. 14.30-16.30. Na wizytę trzeba się zapisać. Z Ośrodkiem moż-
na skontaktować się osobiście (w budynku nie ma barier architektonicznych), 
telefonicznie: (023) 672 21 06 lub drogą elektroniczną oidon.ciechanow.wp.pl. 
Godziny przyjęć: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

Wizyta w Czechach
W dniach 15-17 maja delegacja ciechanowskich samorządowców z pre-

zydentem Waldemarem Wardzińskim, przewodniczącym Rady Miasta Toma-
szem Grembowiczem i prezesem ZKM Wojciechem Dzilińskim przebywała  

w Novym Bydzovie,  
w Czechach, gdzie  
w  konferencji „Funk-
cjonowanie samorzą-
dów lokalnych w mia-
stach partnerskich” 
wzięło udział ok. 120 
osób. Doświadcze-
nia w zakresie zadań 
gmin wymieniali cie-
chanowianie, Czesi 
z Novego Bydzova 
i Společnej Cidliny, 
Słowacy z Brezna  
i Muránskiej Plani-

ny, Łotysze z Ogre 
oraz Włosi z Cascinette. Porównano, jak samorządy różnych krajów radzą sobie  
z zadaniami komunalnymi, inwestycjami, oświatą, sportem, ochroną zdrowia, 
pomocą społeczną. Świętowano też Dzień Europy. Każda z 7. delegacji posadzi-
ła drzewo, oznakowane flagą narodową.

35-lecie kapłaństwa ks. dziekana Eugeniusz Graczyka
10 czerwca 35-lecie kapłaństwa obchodził ksiądz dziekan Eugeniusz Graczyk, 

od 20 lat proboszcz parafii św. Piotra, kapelan ciechanowskich kombatantów. 
Rocznicę uczono mszą świętą w kargoszyńskim kościele. W nabożeństwie wzięli 
udział parafianie, kombatanci, przyjaciele ks. dziekana oraz władze miasta.  

Czwartkowe Spotkania z Historią 
Gościem XXIX Spotkania z Historią była prof. Anna Landau-Czajka, pra-

cownik naukowy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Wyższej 
Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie. Autorka ksiązki 
„Syn będzie Lech…” 19 czerwca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej wygłosiła 
wykład na temat tożsamości zasymilowanych Żydów w Polsce międzywojennej. 

Ciechanowski Maraton Biblijny
W dniach 15-20 czerwca w Ciechanowie po raz drugi zorganizowano Ma-

raton Biblijny. Podobne przedsięwzięcia odbywają się tylko w Poznaniu, Gli-
wicach i Płocku. W tegorocznym czytaniu fragmentów Pisma Świętego udział 
wzięło blisko 900 osób, w tym przedstawiciele władz samorządowych. Maraton 
zorganizowało środowisko katolików i świeckich przy parafii św. Józefa, głów-
nie członkowie Akcji Katolickiej z Ryszardem Wesołowskim na czele. 
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Panu

Mirosławowi Koźlakiewiczowi
posłowi ziemi ciechanowskiej na Sejm RP

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu tragicznej śmierci

Brata Jarosława
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów 

17 czerwca zmarł

Andrzej Wojdyło
Historyk, działacz Solidarności internowany w stanie wojennym,

pierwszy niekomunistyczny wojewoda ciechanowski.
Człowiek otwartego umysłu, szlachetnego serca  

i wielkiej kultury. Mądry, odważny, uczciwy.  
Prawdziwy polski i lokalny patriota.

To niepowetowana strata dla naszego miasta.

Żegnam Cię Andrzeju!

Rodzinie Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia                  
                                                         Waldemar Wardziński 

                                              Prezydent Miasta Ciechanów

Polska delegacja przy polskim drzewku

Samorządowcy wzięli udział w Dniach Brezna
W dniach 5-8 czerwca w słowackim Breźnie spotkały się delegacje jego 

miast partnerskich z Polski, Grecji i Rumunii. Ciechanowscy samorządowcy 
przyjechali na Dni Miasta. Prezydent Waldemar Wardziński oraz attache pol-
skiej ambasady w Bratysławie wzięli udział m.in. w uroczystościach wojsko-
wych i obejrzeli wystawę historii sił zbrojnych Słowacji. 

Apel w obronie „Domowego Przedszkola”
W styczniu 2008 roku wycofano emisję programu telewizyjnego ”Do-

mowe Przedszkole”. Program od lat gromadził przed telewizorami dzieci  
w wieku 3-5 lat. Czasopismo „Bliżej przedszkola” i Miejskie Przedszkole Nr 4  
z oddziałami integracyjnymi zainicjowali ogólnopolską akcję „Ratujmy Domo-
we Przedszkole”. Pod listą poparcia powrotu audycji będą zbierane podpisy,  
a dzieci w wieku 3-7 lat mają narysować symboliczne prace pt. „Ratujmy Do-
mowe Przedszkole”. Listy z podpisami i prace prosimy kierować na adres Przed-
szkola Nr 4, ul. Sierakowskiego 21, z dopiskiem: „Ratujmy Domowe Przedszko-
le”. Prace i listy trafią do Telewizji Polskiej.

Nabór do klasy sportowej
Do 30 czerwca trwają zapisy do klasy sportowej o specjalności piłka nożna  

w Szkole Podstawowej Nr 5. Dotyczy to chłopców, którzy ukończyli klasę trze-
cią.  Zapisy bezpośrednio w sekretariacie SP Nr 5, tel. (023) 673 86 19.

Podpisanie umowy o dalszej współpracy pomiędzy  
Politechniką Warszawską a PWSZ

30 maja w Ciechanowie podpisana została kolejna umowa o współpracy aka-
demickiej pomiędzy rektorem Politechniki Warszawskiej prof. Włodzimierzem 
Kurnikiem i rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Andrze-
jem Kolasą. Oznacza to, że Politechnika nadal będzie sprawować merytorycz-
ny patronat nad prowadzonymi przez ciechanowską uczelnię kierunkami tech-
nicznymi. Absolwenci szkoły będą mieli możliwość dalszego kształcenia się na 
studiach drugiego i trzeciego stopnia w PW. W uroczystości podpisania umowy 
udział wzięli: senator Janina Fetlińska, poseł Mirosław Koźlakiewicz, prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziński i burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski. 

17 czerwca 2008 roku zmarł

Andrzej Wojdyło
wieloletni działacz Solidarności,

pierwszy niekomunistyczny Wojewoda Ciechanowski
Prezes Towarzystwa Ubezpieczeń  Wzajemnych,

obdarzony powszechnym szacunkiem 
 i uznaniem lokalnej społeczności.

Będzie nam Go brakowało.
Rodzinie zmarłego

 składam najserdeczniejsze wyrazy współczucia

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący Rady Miasta     

  Ciechanów

Kupalnocka po raz XVII 
W dniach 30 czerwca – 7 lipca w Płońsku, Ciechanowie, Glinojecku i Se-

rocku odbędą się Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne KUPALNOCKA.  
W tegorocznym festiwalu muzyki i tańca ludowego wystąpią zespoły z Meksy-
ku, Nepalu, Włoch, Turcji i Serbii. Region mazowiecki reprezentować będą LZA 
„Płońsk” i LZA „Ciechanów”. W Ciechanowie koncert galowy odbędzie się  
5 lipca o godz. 20.00 przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia. 
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Protokół rozbieżności
Polskie projekty mogą się 

pośliznąć na 3 sprawach. Pierw-
szy problem dotyczy niezgodno-
ści z unijnym prawem polskich 
ustaw dotyczących ochrony 
środowiska. – To oznacza, że 
na razie nie ma szans na żad-
ne inwestycje, które wymagają 
tzw. raportów oddziaływania na 
środowisko: drogowe, kanaliza-
cyjne, kubaturowe – uważa pre-
zydent Waldemar Wardziński. 
Druga kwestia sporna to kwe-
stionowane przez Komisję Eu-
ropejską Prawo zamówień pu-
blicznych, które jest podstawą 
wszystkich przetargów ogłasza-
nych przez samorządy. Kłopot 
mamy też z zapisami dotyczą-
cymi tzw. pomocy publicznej. 
Od tego, czy inwestycja stanowi 
pomoc publiczną, czy nie, zale-
ży wysokość refinansowania 
wydatków przez Unię. – Wciąż 
brakuje rozporządzeń, dotyczą-
cych tej pomocy, a rozpiętość 
zwrotu kosztów jest duża, może 
wynieść od 40 do 85 % warto-
ści całej inwestycji – wyjaśnia 
prezydent.

Od 30 czerwca  
nabór wniosków

Zdecydowana postawa Ko-
misji Europejskiej spowodowa-
ła, że samorząd województwa 
mazowieckiego, podobnie jak 
pozostałe tego szczebla, wstrzy-

W tym roku miasto miało rozpocząć dwie inwestycje drogowe na wielką skalę: budowę wewnętrznej pętli miejskiej i przebu-
dowę ul. Warszawskiej. Pierwsze zadanie miało już zagwarantowane dofinansowanie ze środków unijnych, ciechanowski sa-
morząd liczył również na wsparcie drugiego. Wiosną okazało się, że UE zamierza twardo egzekwować zgodność polskich unor-
mowań z prawem Wspólnoty. Problem w tym, że chociaż Polska jest jej częścią już 4 lata, naszego prawa nie dostosowano 
do unijnego. Do tej pory nie było naboru wniosków o dofinansowanie z funduszy UE. Jaki będzie dalszy los naszych inwestycji?  
Unijne pieniądze rozpalają wyobraźnię i są nadzieją dla wszystkich polskich samorządów. Dzięki nim możliwe są inwestycje,  
o jakich bez UE moglibyśmy tylko pomarzyć. Kiedy na priorytetową listę województwa mazowieckiego dostały się dwa ciechanowskie 
projekty o wielomilionowej wartości (Zintegrowany System Gospodarki Odpadami i pętla miejska) Urząd Miasta spokojnie przygo-
towywał dokumentację, czekając na termin ogłoszenia naboru wniosków. Przygotowywał zgodnie z obowiązującym polskim prawem. 
Czy teraz część dokumentacji ma trafić do kosza?

Samorządy płacą za beztroskę ustawodawców

mał nabór wniosków. Decyzję zmie-
nił po konsultacjach z Ministerstwem 
Rozwoju Regionalnego. – Straciliśmy 
mnóstwo czasu, czekając na ustawy. 
Teraz musimy oprzeć się na wytycz-
nych Ministerstwa, jak przygotowywać 
raporty środowiskowe – zapowiada 
Jan Kukułka, dyrektor Departamen-
tu Strategii i Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego. – Liczy-
my na szybkie dostosowanie polskie-
go prawa do unijnego – dodaje wice-
marszałek sejmiku Stefan Kotlewski. 
W sejmiku właśnie ustalono harmo-
nogram naboru unijnych wniosków. 
Te dotyczące infrastruktury drogowej, 
które najbardziej interesują samorządy, 
mają być przyjmowane od 30 czerw-
ca. Zakończenie naboru przewidzia-
no na 29 września. Potem samorządy 
dostaną 3 miesiące na przygotowa-

nie dokumenta-
cji zgłoszonych 
projektów. Samo-
rządowcy powąt-
piewają, czy to re-
alny termin.

Uzgodnienia 
środowiskowe  

do wyrzucenia?
– Wytycz-

ne Ministerstwa 
to nie to samo, 
co obowiązujące 
prawo. Na jego 
zmianę może-
my liczyć dopiero  
w II półroczu – 

zwraca uwagę prezydent Wardziń-
ski. – Dziś mamy gotową nie tyl-
ko całą dokumentację techniczną, 
ale i raporty oddziaływania inwe-
stycji na środowisko oraz decyzje 
środowiskowe. Być może będziemy 
musieli je uzupełnić albo zupełnie 
zmienić. To wymagałoby co najmniej 
8 miesięcy pracy, kolejne tygodnie 
to przetarg i stracilibyśmy cały rok  
– stwierdza prezydent. 

Co te ogólnopolskie perturbacje 
oznaczają dla naszych inwestycji? 
Teoretycznie miasto stać na ich samo-
dzielne rozpoczęcie. Kondycja budże-
tu Ciechanowa jest dobra. – Po pokry-
ciu bieżących wydatków zostaje nam 
18 – 20 mln zł na rozwój, inwestycje. 
Mamy też dużą zdolność kredytową. 
Możemy zadłużyć miasto dodatkowo 
na 35 mln zł – mówi W. Wardziński. 

To jednak za mało na sfinansowanie 
i całej pętli miejskiej, i przebudowy 
Warszawskiej. Konieczne są środki  
z UE. Prezydent podkreśla, że nie 
można zacząć inwestycji na bazie pol-
skich przepisów niezgodnych z unij-
nymi, żeby nie stracić szansy na zwrot 
kosztów z unijnych funduszy. – To 
opóźnienie rujnuje nasze tegoroczne 
plany. Oba zadania możemy zacząć 
dopiero w 2009 roku – mówi prezy-
dent. Zresztą nabór wniosków doty-
czących rewitalizacji (dotyczy to ul. 
Warszawskiej) jest przewidziany do-
piero na grudzień tego roku.

Płacimy za nie swoje winy
Miasto wykonało prace dokumen-

tacyjne w oparciu o polskie przepisy. 
Teraz ma zaczynać inwestycje zgod-
nie z prawem unijnym. Jeżeli wszyst-
ko trzeba będzie rozpocząć od nowa, 
kto zwróci miejskiemu samorządowi, 
a więc nam wszystkim stracony wysi-
łek i niemałe pieniądze? 

 – Szkoda, że minione 4 lata nie 
wystarczyły naszym kolejnym rządom 
i parlamentom na zharmonizowanie 
prawa polskiego z unijnym – stwierdza 
Waldemar Wardziński. – Dziś byliby-
śmy w innym miejscu, pilnowalibyśmy 
wykonania toczących się inwestycji. 
Nie z naszej winy jesteśmy narażeni 
na zarzuty, że zaplanowaliśmy zada-
nia w budżetach i ich nie realizujemy. 
W efekcie zamiast ustawodawców to 
my odpowiadamy przed mieszkańcami 
za zaniechania ostatnich lat.

Ewa Blankiewicz

Tu w tym roku miały się rozpocząć prace nad drugą nitką Armii 
Krajowej, częścią wewnętrznej pętli miejskiej

O zasiłkach rodzinnych
Nowy okres zasiłkowy zaczyna się 1 września. Aby uzyskać zasiłek rodzinny należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami 

do końca lipca. Prawo do zasiłku ma rodzina z dochodem 504 zł netto na osobę, a jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne – 583 zł na 
osobę.

Zasiłek należy się na dziecko do 18 
roku życia, a gdy kontynuuje naukę – 
do 21 roku (w przypadku dziecka nie-
pełnosprawnego – do 24 roku życia). 
Nie przysługuje, gdy dziecko założy 
rodzinę, zostało umieszczone w insty-
tucji zapewniającej całodobowe utrzy-
manie oraz kiedy jest pełnoletnie i ma 
własne dziecko. Nie dostanie zasiłku 
rodzic, który sam wychowuje dziecko, 
ale nie ma na nie orzeczonych alimen-
tów. Należy pamiętać, iż choć okres 
zasiłkowy trwa ciągle od 1 września do  
31 sierpnia następnego roku, to nawet 
w trakcie rodziny mogą ubiegać się  
o pomoc. Pieniądze należą się od mie-

siąca, w którym złożony został wnio-
sek z wymaganymi dokumentami. 

Od września będą obowiązywać 
dotychczasowe kwoty zasiłku ro-
dzinnego: 48 zł miesięcznie na dziec-
ko do 5 roku życia, 64 zł na dziecko 
powyżej 5 roku życia (do ukończenia  
18 roku życia), 68 zł na dziecko po-
wyżej 18 lat, do ukończenia 24 roku 
życia. 

Dodatki dla osób, które mają przy-
znany zasiłek rodzinny: dla samotnych 
170 zł na dziecko miesięcznie, na roz-
poczęcie roku szkolnego, na urodze-
nie dziecka, na wychowawczym, dla 
wielodzietnych rodzin, na wykształ-

cenie i rehabilitacje dziecka niepełno-
sprawnego, na dojazd do szkoły, bursę 
czy internat.

Aby świadczenia mogły być przy-
znane należy wypełnić druk wniosku, 
który można uzyskać w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej. Trze-
ba złożyć następujące dokumenty: akt 
urodzenia (osoby pierwszy raz wystę-
pujące o zasiłek rodzinny muszą do-
starczyć zupełny odpis aktu urodze-
nia każdego z dzieci), zaświadczenie 
z urzędu skarbowego o dochodach za 
rok poprzedzający okres zasiłkowy, 
orzeczenie o niepełnosprawności lub 
stopniu niepełnosprawności (gdy jest 

taka sytuacja w rodzinie), dokument 
ze szkoły (gdy dziecko skończyło 18 
lat, ale ciągle się uczy), kopię wyro-
ku (orzeczenia rozwodu, separacji, 
oddalenia powództwa o alimenty lub 
zobowiązującego jedno z rodziców 
do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka), odpis aktu zgo-
nu (gdy drugi z rodziców zmarł).

Szczegółowe informacje na temat 
zasiłków i świadczeń można uzyskać 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Sienkiewicza 32 d,  
w Punkcie Obsługi Interesanta w go-
dzinach 8.00 – 16.00, w pok. nr 47 oraz 
pod numerem tel. (023) 672 20 91.

red.



4 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XXII sesji  
29 maja 2008 r.

Nr 197/XXII/08 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2008 rok
Nr 198/XXII/08 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej.
Nr 199/XXII/08 w sprawie regu-
laminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 200/XXII/08 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiato-
wi Ciechanowskiemu.
Nr 201/XXII/08 w sprawie uchy-
lenia uchwały o nie wyrażeniu 
zgody na bonifikatę od ceny lokalu 
mieszkalnego.
Nr 202/XXII/08 w sprawie nadania 
imienia Hali Sportowej w Ciecha-
nowie przy ul. Kraszewskiego 8.
Nr 203/XXII/08 w sprawie ustale-
nia wynagrodzenia dla Prezydenta 
Miasta i upoważnienia Przewod-
niczącego Rady do dokonywania 
czynności z zakresu prawa pracy 
wobec Prezydenta Miasta.
Nr 204/XXII/08 w sprawie uchy-
lenia uchwały o nie wyrażeniu 
zgody na bonifikatę od ceny lokalu 
mieszkalnego.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Agnieszka Bukowska zapytała o pomieszczenie z wyposa-
żeniem w podstawowe meble, z dostępem do internetu dla 
organizacji pozarządowych. Radna zaznaczyła, że wie, iż 
prezydent podjął już tę inicjatywę. Poruszyła też problem 
zablokowanej przez parkujące samochody ul. Powstańców 
Wlkp. Zasygnalizowała zniknięcie znaku zakazu postoju na 
tej ulicy i zapytała o możliwość zorganizowania miejsc par-
kingowych na zapleczu miejskiego Biura ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Radna zaproponowała, aby 
szpital otworzył bramę od ul. Pułtuskiej, by jego pracowni-
cy mogli parkować na miejscu po byłej kotłowni. Zapytała 
też, czy plany inwestycyjne zakładają budowę ulicy na ty-
łach szpitala od Powstańców Wlkp. w kierunku Pułtuska 
i połączenie jej z pętlą miejską. Wobec zaniechania przez 
Wojewódzki Zarząd Dróg inwestycji na ul. Wojska Pol-
skiego radna zasugerowała, żeby zwrócić się z interwencją 
do parlamentarzystów. Poprosiła też o pomoc materialną 
dla jednej z mieszkanek ul. Pijanowskiego i zwróciła uwa-
gę na zagrożenie, jakie dla alergików stwarzają nieskoszo-
ne trawy.
Grażyna Derbin po przeczytaniu w „Tygodniku Ciecha-
nowskim” notatki „A na Wiosennej gruz” poprosiła o in-
formację, jakie działania na tej ulicy w najbliższym czasie 
zamierza podjąć Urząd Miasta.

Interpelacje radnych
Stanisław Kęsik przekazał prośbę mieszkańców ul. Mo-
ścickiego, aby na ul. Księcia Konrada zainstalować progi 
spowalniające. Poprosił też Straż Miejską i Policję o zain-
teresowanie się ul. Polną, na linii od sklepu Carrefour do 
Kościoła św. Franciszka. Zdaniem radnego jest to teren nie-
bezpieczny, gdzie spotykają się różne osoby. 
Krzysztof Łyziński w imieniu mieszkańców osiedla Wid-
na zwrócił się z prośbą o pomalowanie pasów i oznako-
wanie skrzyżowania ul. Szymanowskiego i Czarnieckiego, 
gdyż jest tam ograniczona widoczność, a jest to droga do 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2. 
Zdzisław Dąbrowski podziękował zarządcy ul. 11 Li-
stopada za poprawienie funkcjonalności odcinka tej ulicy 
między Warszawską a ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 
– zlikwidowanie części linii ciągłych w oznakowaniu po-
ziomym, co pozwoliło przywrócić płynność ruchu.
Zenon Stańczak interpelował w sprawie naprawy chodni-
ka przy ul. Płockiej (odcinek od ul. Płockiej do słupa ogło-
szeniowego przy pętli autobusu nr 10), który prowadzi przy 
płocie college’u na osiedla. Chodnik z kostki pozapadał się 
po remoncie ogrodzenia szkoły. Mieszkańców ucieszyłoby 
położenie tego chodnika 10 m dalej, w stronę ul. Różyckie-
go, aby wyprowadzić go poza skrzyżowanie i namalować 
tam przejście dla pieszych.

oprac. E.B.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
„BOGUSŁAWSKIEGO”, „PŁOŃSKA-SOŃSKA”, WIEJSKA”, „PRZASNYSKA II”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 28 lutego 
2008 r. uchwał: 

nr 169/XIX/08−	  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BOGU-
SŁAWSKIEGO”, dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bogusławskiego, Bohaterów Września oraz planowa-
ną drogą łączącą ul. Płocką z ul. Leśną - oznaczony na załączonej mapie grubą, czarną linią.

nr 172/XIX/08−	  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PŁOŃ-
SKA-SOŃSKA”, dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie ulic: Płońskiej i Sońskiej – na odcinku 
od drogi dojazdowej do Szkoły Płońskiej nr 4 do ul. Ludowej.

nr 176/XIX/08−	  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WIEJ-
SKA”, dla obszaru położonego pomiędzy rzeką Łydynią, ujęciami wody przy ul. Komunalnej oraz ul. Komunalną i 
ogródkami działkowymi przy ul. Gostkowskiej.

nr 177/XIX/08−	  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PRZA-
SNYSKA II”, dla obszaru położonego po obu stronach ul. Przasnyskiej na odcinku od granic miasta do ul. Bukie-
towej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1 w terminie do 18 lipca 2008 r. Wniosek winien zawierać: nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowych 
informacji udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, pokój nr 310, tel. (023) 674 92 56.

                                                                                                                                    Prezydent Miasta Ciechanów
                   Waldemar Wardziński

Walne  
w miejskich spółkach

Maj i czerwiec to czas Zwy-
czajnych Zgromadzeń Wspólników  
w spółkach miejskich, podczas któ-
rych ocenia się wyniki ubiegłorocz-
nej pracy Zarządów i Rad Nadzor-
czych. Prezydent Ciechanowa udzielił 
już absolutorium Zarządom i Radom 
Nadzorczym ZKM, PUK, ZWiK i 
PEC. 27 czerwca analizie poddane 
zostaną efekty pracy TBS. Zmiany 
zaszły w składzie Rady Nadzorczej 
ZWiK. Przedstawicielami załogi zo-
stali: Tomasz Grzybowski (wiceprze-
wodniczący Rady) oraz Stanisław 
Tereszkiewicz. Janusza Kaczyńskie-
go zastąpił Marek Lech Gąsiorow-
ski. Przewodniczącym Rady jest na-
dal Andrzej Witkowski, sekretarzem 
Tadeusz Łączyński. Zmieniono też 
częś Rady Nadzorczej PEC. Spośród 
członków załogi wybrano do niej An-
drzeja Lewandowskiego i Jerzego 
Więcławskiego. Przewodniczącym 
nadal pozostaje Andrzej Gontarski,  
a członkami Andrzej Gwizdała-Cza-
plicki oraz Maria Leśniewska.

Apel  
do mieszkańców!

W upalne dni z powodu braku 
wody cierpią nie tylko rośliny. Po-
myślmy o ptakach, bezdomnych psach 
i kotach. Wystawmy przed dom po-
jemniki z wodą.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 23 czerwca 2008 r.
Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) zawiadamiam,  
że Prezydent Miasta Ciechanów przystąpił do opracowania: 

Aktualizacji programu ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2008-2011  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2015.

W związku z powyższym przysługuje społeczeństwu prawo zapoznania się z projektem aktualizowanego programu 
ochrony środowiska oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Projekt programu do-
stępny jest w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6, 
pokój nr 14 w dni robocze godzinach od 800 do 1600, gdzie należy składać również ewentualne uwagi i wnioski do opra-
cowywanego dokumentu. 
   Prezydent Miasta Ciechanów

                Waldemar Wardziński
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Niedługo zakończy się remont chodnika przy ul. Hallera

Przy niewielkiej ul. Nadfosnej parkuje sporo samochodów
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Samorządu Miasta ciechanów
XXII sesja Rady Miasta

Rynek wykonawców i brak przepisów decydują  
o miejskich inwestycjach

Zmiany przepisów, brak wykonawców i szaleństwo cenowe – to główne zagrożenia tegorocznych miejskich inwestycji. Na XXII sesji 
Rady Miasta bez słowa dyskusji przyjęto stan przygotowań do ich realizacji, przedstawiony przez zastępcę prezydenta Ewę Gładysz.

Wiceprezydent zrelacjonowała 
stan prac. – Każdy tydzień przynosi 
nowe uzgodnienia, przetargi, rozstrzy-
gnięcia. Służby miejskie nie skupiają 
się wyłącznie na pracach przygoto-
wawczych, choć one ruszyły bez zbęd-
nej zwłoki, od razu po przyjęciu zadań 
do budżetu. Po wprowadzeniu obo-
wiązku opracowywania decyzji tzw. 
środowiskowych procedury jeszcze 
się wydłużyły, każda decyzja jest za-
skarżalna i jeżeli ktoś chce to wyko-
rzystać, to wszystko może przeciągać 
się w czasie – ubolewała E. Gładysz. 
Wspomniała również o bardzo trudnej 
sytuacji kadrowej w wydziałach Urzę-
du Miasta, które zajmują się inwe-
stycjami. – Na razie nie powiodły się 
próby naboru do wydziału inwestycji 
i wzmocnienia tego wydziału o osoby 
chociażby z branży budowlanej, sani-
tarnej czy zamówień publicznych. 

Wykonawcy żądają  
wyższych cen

Z przedstawionej informacji wy-
nikało, że mimo tych wszystkich trud-
ności udało się już wyłonić wykonaw-
ców dokumentacji na ul. Olchową, 
Grota Roweckiego, Lawendową, Sy-
gietyńskiego, Gałczyńskiego, Kol-
bego (od kościoła do Płockiej), zato-

ki autobusowej w ul. Kraszewskiego. 
Kończą się prace wykonawcze w ul. 
Nowokolejowej i na cmentarzu, gdzie 
budowane są nowe chodniki. Trwają 
prace związane z przebudową sieci ga-
zowej w ul. Parkowej – pierwszy etap 
przygotowań do robót budowlanych. 
Zaplanowane na ten rok prace związa-
ne z budową ul. Olchowej, Parkowej 
oraz Ogrodowej rozpoczną się w II 
półroczu tego roku, jeśli uda się wy-
łonić wykonawcę. – Trwa szaleństwo 
cenowe, jeżeli chodzi o wykonawstwo. 
Dotyczy to także prac dokumentacyj-

nych. W ciągu 
trzech ostatnich 
lat tak zmieniły 
się realia, że to, 
co planujemy w 
budżecie czasa-
mi wydaje się 
kroplą w morzu  
w stosunku do 
propozycji wy-
k o n a w c ó w . 
Zmuszeni byli-
śmy unieważ-
nić przetarg na 
wykonanie kil-
ku chodników  

w Ciechanowie 
w ramach bieżą-

cego utrzymania, bo cena zapropono-
wana przez oferentów była dwukrot-
nie większa od kosztorysu, więc można 
sobie wyobrazić, co będzie przy więk-
szych zadaniach inwestycyjnych  
– uprzedzała E.Gładysz. 

Prawo niedostosowane, 
inwestycje zagrożone

Mimo tych utrudnień zaplanowa-
ne na 2008 rok jednoroczne zadania 
raczej nie są zagrożone. Dużo gorzej 
wygląda sytuacja wieloletnich inwe-
stycji, które były przewidziane do fi-

nansowania ze środków UE. Nabór 
wniosków konkursowych został przez 
samorząd wojewódzki wstrzymany. 
Ewa Gładysz: – Nie ma konkursów, do 
których przymierzaliśmy się z dużymi 
zadaniami, chociażby z wewnętrzną 
pętlą miejską, czy rewitalizacją traktu 
średniowiecznego, z rewitalizacją ra-
tusza. Przyczyna wstrzymania naboru 
tych wniosków jest taka, że Komisja 
Europejska zakwestionowała zapisy 
naszego prawa ochrony środowiska 
odnośnie decyzji środowiskowych. 
Może być tak, że inwestycje wykona-
ne w oparciu o dotychczas sporządza-
ne decyzje zostaną potem przy rozli-
czaniu inwestycji zakwestionowane. 
Z uwagi na fakt konieczności zmiany 
prawa polskiego, które od 2004 roku 
nie zostało dostosowane do dyrektyw 
unijnych, mając na uwadze chociażby 
czas wprowadzania wszelkich zmian 
ustawowych należy sądzić, że nabór 
rozpocznie się w końcówce tego roku, 
a może nawet w początkach przyszłe-
go. Z tego właśnie względu te nasze 
ambitne plany inwestycyjne muszą być 
w tym momencie zawieszone.

Ewa Blankiewicz

Parkingi – poszukiwanie wyjścia
Małe uliczki w centrum są zapchane parkującymi samochodami. Jak pomóc ludziom, którzy tam 

mieszkają i skarżą się na niewygodę? Część mieszkańców i niektórzy radni są za niewielkim rozszerze-
niem strefy płatnego parkowania. Problemy z parkowaniem poruszono podczas majowej sesji Rady 
Miasta oraz czerwcowej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Na dłuższą metę 
rozwiązaniem mogła-
by być większa ilość 
stref płatnego parko-
wania. To załatwia-
łoby dwie sprawy. 
Dziś miasto z jednej 
strony ma problemy 
z parkingami, z dru-
giej – z kosztami ko-
munikacji miejskiej. 
Systematycznie rosną 
nakłady z naszego 
budżetu na jej utrzy-
manie, bo autobusa-
mi jeździ coraz mniej 
osób. Przesiadają się 
do prywatnych aut  
i chcą korzystać z par-
kingów, których brakuje – więc bloku-
ją nawet małe ulice. – Z czasem będzie-
my musieli znaleźć takie rozwiązanie, 
którenakłoni użytkowników samocho-
dów do korzystania z komunikacji 
zbiorowej. Dzisiaj wszyscy chcą doje-
chać wygodnie w każdy punkt miasta  
i móc zaparkować tam samochód. Tego 
się nie da zrobić – mówił prezydent 
Waldemar Wardziński na majowej se-
sji Rady Miasta. – W końcu tego roku 

mamy zamiar dokonać szerszej anali-
zy miejsc parkingowych, strefy płat-
nego parkowania i ewentualnej moż-
liwości jej rozszerzenia. Chcemy do 
tego tematu podejść kompleksowo, bo 
każde porządkowanie w szczątkowym 
wymiarze kwestii parkingów powodu-
je jednocześnie powstawanie proble-
mów z zatłoczeniem okolicy – zauwa-
żył prezydent. Przykładem są uliczki 
w pobliżu objętej strefą płatnego par-

kowania Warszawskiej 
i ul. Powstańców Wiel-
kopolskich, która jest 
zapchana samochoda-
mi, odkąd szpital wy-
budował na swoim te-
renie płatny parking. 
– Trzeba zastanowić się 
nad możliwością wpro-
wadzania płatnych stref 
tam, gdzie miejsc jest 
zbyt mało, żeby wy-
musić szybszą rotację 
samochodów. Obser-
wujemy właśnie efek-
ty pierwszych korekt  
w regulaminie stre-
fy płatnego parkowa-
nia. W centrum miasta 

wprowadziliśmy bardzo symbolicz-
ne opłaty dla mieszkańców, które 
umożliwiają im uzyskanie specjal-
nych kart do parkowania w pobliżu 
miejsca zamieszkania. Można by było 
wprowadzić to szerzej, również na ul. 
Powstańców Wlkp. Szczegółowe pro-
pozycje przedstawimy jesienią – poin-
formował W. Wardziński.

E.B.

Rada Miasta uchwaliła regula-
min udzielania pomocy materialnej 
uczniom zamieszkałym na terenie na-
szego miasta. Pomoc może otrzymać 
osoba znajdująca się w trudnej sytu-
acji materialnej (dochód nie przekra-
cza 351 zł na osobę), szczególnie gdy 
w rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub dłu-
gotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoho-
lizm, narkomania, jest to rodzina nie-
pełna lub gdy wystąpiło w niej zdarze-
nie losowe. Stypendium szkolne jest 
przyznawane na okres nie dłuższy niż 
od września do czerwca w danym roku 
szkolnym. Uczniowie mieszkający na 
terenie Ciechanowa mogą też uzyskać 
zasiłek szkolny w przypadku: śmierci 
rodzica lub opiekuna prawnego, klęski 
żywiołowej, wydatków związanych z 
długotrwałą chorobą ucznia lub człon-
ka rodziny oraz w razie innych szcze-
gólnych okoliczności. O zasiłek szkol-
ny można ubiegać się w ciągu dwóch 
miesięcy od dnia, kiedy nastąpiło zda-
rzenie uzasadniające przyznanie za-
siłku. Wszelkie informacje można 
uzyskać w Zakładzie Obsługi Szkół  
i Przedszkoli, ul. Jesionowa 27, tel. 
(023) 673 72 72. Wzór wniosku  
o stypendium jest dostępny na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta  
– www.um.ciechanow.pl . red.

Pomoc dla uczniów 
w trudnej  

sytuacji materialnej
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Dobiegła końca budowa ul. No-
wokolejowej i Ostatni Grosz. Odbiór 
techniczny odbył się 11 czerwca. Ze 
względu na rozległy zakres prac ro-
boty rozłożono 
na etapy. W la-
tach 2006-2007 
w y b u d o w a n o 
podziemną in-
frastrukturę tych 
ulic (sieć kanali-
zacji sanitarnej i 
deszczowej) oraz 
część nawierzch-
ni ul. Nowoko-
lejowej. W tym 
roku od kwiet-
nia trwały prace 
wykończen io -
we. Tegoroczna 
część inwestycji 

kosztuje miasto 
ok. 330 tys. zł. 
Łączny koszt ca-
łej budowy to po-
nad 900 tys. zł.

Od 13 czerw-
ca na Cmentarzu 
K o m u n a l n y m 
można poruszać 
się po kolejnych 
alejkach wybru-
kowanych ład-
ną kostką. Mia-
sto dokończyło 
budowę odno-
gi głównej alei  
w stronę bocznej 

bramy i drugiej – prowadzącej do no-
wej części cmentarza. Koszt robót wy-
niósł prawie 100 tys. zł.                                  

                                           A.G.
Fragment nowego chodnika wzdłuż ul. Śmiecińskiej

Ulica Parkowa w czasie budowy instalacji gazowej

Nowa ul. Nowokolejowa

Estetycznie wyglądają wyłożone kostką alejki na cmentarzu komu-
nalnym

Trwają prace na ul. Wiosennej

 Śmiecińska jest drogą powiato-
wą, którą zarządza Powiatowy Zarząd 
Dróg. Koszt remontu chodnika wy-
niesie ok. 140 tys. zł. Kierownik PZD 
wystąpił do prezydenta Ciechanowa  
o dofinansowanie tej kosztownej in-

Nowy chodnik na Śmiecińskiej
Na Śmiecinie przybywa nowych i odnowionych budynków jedno-

rodzinnych, pięknych przydomowych ogrodów. O wygląd otoczenia 
dbają także liczne firmy i zakłady, które mają tam swoje siedziby. 
Estetycznie wygląda wybudowana niedawno ul. Starowiejska. Nie-
bawem wyremontowany zostanie chodnik wzdłuż ul. Śmiecińskiej.

westycji. Podczas 
ostatniej sesji 
Rady Miasta rad-
ni poparli wnio-
sek prezydenta  
o przeznaczenie 
70 tys. zł na re-
mont chodnika. 
Przetarg na wy-
konanie robót 
wygrała firma 
Budowa i Re-
mont Dróg i Mo-
stów Jan Judyta z 
Ciechanowa. Na-
wierzchnia zosta-

nie wyremontowa-
na na całej długości ulicy, za wyjątkiem 
100-metrowego odcinka przy torach  
z uwagi na planowaną budowę tunelu. 
Odnowiony chodnik poprawi bezpie-
czeństwo pieszych i wygląd tej ważnej 
części miasta.                               A.G.

Przetarg na budowę Parkowej  
i chodnika na Kolbego

Miasto przygotowuje się do rozpoczęcia prac na kolejnych uli-
cach. Ogłoszono przetargi na budowę ul. Parkowej wraz z odwod-
nieniem (od ul. Gostkowskiej do ul. Morawskiej) oraz budowę i re-
mont chodnika wzdłuż ul. Kolbego.

Dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa budowy ul. Parkowej zo-
stała przygotowana w ubiegłym roku.  
W tym roku miasto uzyskało pozwole-
nie na budowę, usunięto 13 drzew ko-
lidujących z inwestycją, przebudowa-
na została sieć gazowa oraz ogłoszono 
przetarg na wykonawcę robót. Oferty 
przetargowe można składać do 7 lipca 
do godz. 10.00. 

30 czerwca 
o godz. 10.00 
upływa termin 
składania ofert 
w przetargu na 
budowę i re-
mont chodnika 
w ul. Kolbego. 
Na początku 
sezonu inwe-
stycyjnego za-
kład gazowni-
czy układał sieć 
gazową wzdłuż 
krawędzi ulicy. 
Zakład Wodo-
ciągów i Ka-

nalizacji kończy budowę przyłączy 
kanalizacji sanitarnej. Tuż po zakoń-
czeniu tych robót i rozstrzygnięciu 
przetargu ruszy budowa chodnika.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce przetargów dostępne są na stronie 
internetowej www.um.ciechanow.pl 
w zakładce Gospodarka/Przetargi.

A.G.

Małe uliczki, duży koszt

Zmiany na ul. Wiosennej
Uciążliwości mieszkania przy gruntowej drodze zna ten, kto je-

sienią musi brodzić po kostki w błocie, a latem wdycha tumany ku-
rzu unoszone przez przejeżdżające samochody. Nie ma czego po-
zazdrościć. Wiedzą o tym dobrze mieszkańcy ul. Wiosennej. Przed 
miejskim samorządem stoi jednak odwieczny dylemat: która ulica, 
kiedy i za ile. Wszystkich jednoczenie zrobić się nie uda.

W Ciechanowie gruntowe uli-
ce, zwłaszcza na młodych osiedlach 
nie należą do rzadkości, bo budowy 
i utrzymanie dróg to dla samorządu 
ogromne obciążenie finansowe. Rada 
Miasta rozkłada prace i koszty na ko-
lejne lata. Nie dalej jak 2 lata temu 
miasto wybudowało 24 ulice na istnie-
jącym od ponad 20 lat osiedlu Zachód. 
Na swoją kolej czeka osiedle Krubin. 
Aby zmniejszyć mieszkańcom uciąż-
liwości zamieszkiwania przy grunto-

wych drogach są 
one równane i wy-
sypywane tłucz-
niem. Na części z 
nich zastosowano 
już nową meto-
dę potrójnego po-
wierzchniowego 
utrwalenia emulsją 
asfaltową i grysa-
mi. Nawierzchnia 
ta dobrze sprawdza 
się na ul. Rycer-
skiej, Wołodyjow-
skiego, Patriotów, 
części ul. Monte 

Cassino oraz na  łączniku między ul. 
Reutta i Płońską. Emulsja pokryje tak-
że w tym roku wyrównaną tłuczniem 
nawierzchnię ul. Wiosennej. Grun-
towną konserwację ulicy trudno było 
wykonać wcześniej, bo prace prowa-
dził tu Zakład Wodociągów i Kanali-
zacji. Jesienią 2005 r. wymieniał sieć 
wodociągową, a w latach 2006 i 2007 
wykonywał kolejne przyłącza do nie-
ruchomości.

A.G.

Remonty chodników
Remontowane są chodniki przy budynkach na ul. Witosa 6, Nadfosnej 7  

i Hallera. Wykonawcą prac przy ul. Witosa i Nadfosnej jest Zakład Budownic-
twa Usługowo-Handlowego „PASIKONIK” M. Jaskólski z Ciechanowa (koszt 
36 780 zł), a przy ul. Hallera firma Budowa i Remont Dróg i Mostów Jan Budy-
ta z Ciechanowa (koszt 61 640 zł). Planowany termin wykonania robót upływa  
30 czerwca.                                                                                                            

red.
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Po zmianie organizacji ruchu na ul. War-
szawskiej ul. Małgorzacką i Sierakowskiego (od-
cinek od Warszawskiej do Kilińskiego) i Kiliń-
skiego (od Sierakowskiego do ul. 17 Stycznia) 
jeździ znacznie więcej samochodów. Po zimie 
nawierzchnia tych dróg pozostawia wiele do 
życzenia. Urząd Miasta rozpisał przetarg na jej 

wymianę, rezerwując na remont niemało, ponad  
300 tys. zł. Jednak w trzech złożonych ofertach 
firmy za wykonanie prac zaproponowały znacz-
nie wyższe kwoty, niż przewidywał kosztorys 
inwestora. Trzeba było unieważnić przetarg. 
Nie oznacza to, że miasto zrezygnuje z remontu.  
– Być może uda się go przeprowadzić w ramach 
bieżącego utrzymania dróg, ale trzeba zmniejszyć 
zakres prac – przewiduje Ewa Zduńczyk, kie-
rownik Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska. Na bieżące utrzymanie dróg mia-
sto ma zawartą umowę z firmą Delta PRID. Tę 
umowę trzeba będzie zmienić, bo środki zapla-
nowane na całoroczne remonty zostały już wy-
czerpane. Pochłonęła je gruntowna modernizacja 
ul. Ściegiennego (ok. 100 tys. zł) i Wesołej (ok. 
140 tys. zł). – Wiele ulic potrzebuje naprawy, ale 
bardzo wzrosły koszty robót i musimy ograniczać 
nasze chęci do możliwości. Warto byłoby wymie-
nić nawierzchnię Gostkowskiej. Zbudowaliśmy 
tam nowe chodniki, wyremontowaliśmy bulwa-
ry nad kanałami, postawiliśmy nowe latarnie, 
kiepsko wygląda tylko jezdnia – uważa prezy-
dent Waldemar Wardziński. Na razie miasto ma 
ogłosić przetarg na przebudowę ul. Mleczarskiej 
na odcinku do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego.                                                   E.B.

Niełatwe 
przetargi  Modernizacja oświetlenia ulicznego

Na zlecenie Urzędu Miasta zakład energetyczny zmodernizował oświetlenie ulic: Gostkowskiej, Kra-
szewskiego, Waryńskiego, Wyspiańskiego, Kargoszyńskiej, Sońskiej, Małgorzackiej, Sierakowskiego  
i Grota Roweckiego. Zamontowano tam energooszczędne oprawy sodowe, pomalowano wysięgniki, wy-
mieniono przewody, zaciski i zabezpieczenia. Prace kosztowały ponad 160 tys. zł.

Walka ze szrotówkiem
W ostatnim czasie na zlecenie Urzędu Miasta Przedsiębior-

stwo Usług Komunalnych zabezpieczyło przed szrotówkiem 
kasztanowcowiaczkiem 35 kasztanowców rosnących przy  
ul. Sienkiewicza i skwerze na Tajnej Organizacji Nauczy-
cielskiej. Pnie drzew okręcono foliową opaską i zastoso-
wano środek LASOLEP, uniemożliwiający dotarcie larwy 
szrotówka kasztanowcowiaczka wędrującego po pniu do 
korony drzewa.

Trwa konkurs na najładniejszą posesję
Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą posesję, ogłoszonym po raz 10. przez prezydenta 

Ciechanowa. Do tegorocznej edycji zgłoszono dotychczas 8 obiektów. Termin składania wniosków upły-
wa 31 sierpnia. Konkurs odbywa się w 4. kategoriach: budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne, 
obiekty użyteczności publicznej oraz balkony. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia 
i przekazanie do wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przy Pl. Jana Pawła II 
6. Wnioski mogą być składane przez osoby fizyczne (właścicieli lub użytkowników nieruchomości), osoby 
prawne (zakłady pracy, hotele, lokale gastronomiczne, szkoły przedszkola, banki, itp.), przewodniczących 
zarządów osiedli lub inne osoby (np. sąsiadów, jednak za wiedzą i zgodą właściciela nieruchomości lub 
balkonu). Nie mogą być zgłaszane obiekty nagrodzone lub wyróżnione w poprzednim roku. Szczegółowy 
regulamin na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl.

Koszenie traw 
Trwają wiosenne koszenia traw. Na 

niektórych terenach odbywają się po raz 
drugi, ale nadal na terenie miasta pozo-
stają miejsca, do których kosiarki nie 
zdążyły dotrzeć. Z powodu sprzyjającej 
pogody bujna trawa rosła w tym roku 
wyjątkowo szybko. Koszenia potrwają 
do jesieni.

Kontynuowane są kontrole czysto-
ści i porządku na posesjach na terenie 
miasta. Pracownicy wydziału Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz 
Straży Miejskiej przemierzają Osiedle 
Podzamcze, Powstańców Wielkopol-

skich (ul. Wojska Polskiego i sąsiednie).Planowana jest kontrola posesji w Śródmieściu. Właściciele po-
sesji muszą okazać podczas kontroli faktury za wywóz śmieci i nieczystości płynnych (jeśli w ulicy nie ma 
kanalizacji sanitarnej) oraz dowód szczepienia i zaczipowania psa (jeśli właściciel nieruchomości posiada 
czworonoga).

Wałęsające się psy trafiły do schroniska
Podczas majowej akcji wyłapywania psów wałęsających się na terenie miasta pracownicy PUK schwy-

tali 8 czworonogów i umieścili w schronisku dla zwierząt w Pawłowie. 

Ukwiecone klomby i rabatki 
Miasto zdobią nasadzenia jednorocznych kwiatów w gazonach na Pl. Jana Pawła II, Pl. Kościuszki,  

ul. Mikołajczyka, Warszawskiej, skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, na Sikorskiego i przy Biedron-
ce. Posadzono ok. 2 500 sadzonek pelargonii, kacanki, surfini, begoni, aksamitki. To ok. 30% planowanych 
w tym roku nasadzeń. Dodatkową, efektowną ozdobą są stojaki z kwiatami – 9 małych i jeden duży. Stanę-
ły one przed ra-
tuszem, w parku 
na Pl. Jana Pawła 
II, przy pomni-
ku św. Piotra, Pl. 
Kościuszki, w 
okolicach dwor-
ca PKP i w in-
nych częściach 
miasta. Sadzonki 
roślin otrzymało 
także Muzeum 
Szlachty Mazo-
wieckiej i Gim-
nazjum Nr 3.

A.G.

W maju oddano do użytku odnowiony 
most na ul. Bielińskiej, a 3 czerwca Urząd 
Miasta ogłosił przetarg na remont mostu na 
Zamkowej. – Modernizacje zaplanowaliśmy 
jeszcze w ubiegłym roku i zarezerwowali-
śmy na nią środki w budżecie – mówi Ewa 
Gładysz, zastępca prezydenta Ciechanowa. 
Prostuje też medialne informacje, że remont 
jest wynikiem kontroli NIK. – Naczelna Izba 
Kontroli sprawdzała nasze mosty 4 lata temu 
i miała jedynie drobne zalecenia, znacznie 
mniejsze niż planowane przez nas zmiany. 
Te zmiany to wymiana krawężników, chod-
ników (nierówny asfalt zastąpi tu betonowa 
kostka brukowa), nawierzchni, wykonanie 
izolacji i urządzeń dylatacyjnych oraz na-
prawa powierzchni belek podporęczowych. 
Otwarcie ofert przewidziano na 27 czerw-
ca. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami pra-
ce mają kosztować ok. 100 tys. zł, termin za-
kończenia remontu Urząd Miasta przewiduje 
na koniec września tego roku. E.B.

Miasto planuje  
remont mostu  

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej

Estetycznie wygląda wykoszone rondo  ,,Solidarności”

Utrzymanie takich miniogrodów wymaga wiele pracy

Trwają kontrole posesji

Na ul. Małgorzackiej wzrosło natężenie ruchu
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LIPIEC-SIERPIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 5.VII godz. 20.00 – Koncert galowy 
Międzynarodowych Spotkań Folklo-
rystycznych Kupalnocka /Plac przy 
hali sportowej, ul. 17 Stycznia/.
• 19.VII – Piknik Radia Dla Ciebie. 
Więcej str. 1
• 12.VII godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej – zespół Pro Musi-
ca Antiqua /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
• 2.VIII – Biesiada Kasztelańska
• 9.VIII – Festiwal Muzyki Heavy 
Metal „S’THRASH’YDŁO” /zamko-
we błonia/ 
• 9.VIII godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej – Latająca Akademia 
Muzyki Dawnej /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• do 25 lipca wystawa „Picasso, Ma-
tisse, Miro. Obsesja, kolor, marzenia 
senne” /Galeria „C” CKiSz/
• do 15.VIII – wystawa akwarel Ser-
giusza Grudkowskiego „Ciechanów 
w latach 80-tych” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• do 31.VIII – wystawa „Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich w Ciechanowie  
– historia na nowo odkryta” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

• VII/VIII – „Wakacje z książką”  
/MPB Filia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 
21/23/
• 15-17.VIII – VIII Biwak Historycz-
ny „Powrót Szwoleżerów Gwardii”. 
Patrz str. 1                        

oprac. K.D.

W kwietniu członkowie SKE po-
znali starą angielską tradycję związaną  
z piciem herbaty oraz spotkali się z ro-
dowitymi Anglikami. W maju odbyła 
się V edycja konkursu wiedzy „Co wiem  
o Wielkiej Brytanii?”, który dotyczył po-
łożenia geograficznego, kultury, trady-
cji, czołowych postaci z obszaru polityki 
i rodziny królewskiej. Uczniowie anglo-
języczni odpowiadali na pytania w tym 
języku. Równocześnie przeprowadzo-
no konkurs plastyczny na temat Wiel-
kiej Brytanii. Oba konkursy cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Zgodnie z 
7-letnią tradycją 15 maja odbyła się aka-
demia „Window on great Britain”. Cie-
kawy scenariusz, mnogość postaci cha-
rakterystycznych dla Anglii, przepiękne 

W ramach Europejskiego Roku Dialogu Kultur, Szkolny Klub Europejczyka ze Szkoły Podstawowej 
Nr 5 przygotował akademię „Window on great Britain”. Obchody Dnia Europy poprzedzone były liczny-
mi spotkaniami warsztatowymi. 

Spotkania

Samorządu Miasta ciechanów
gazeta

Fragment wiersza Tadeusza Kubiaka to hasło przewodnie  
I Olimpiady Pierwszoklasistów, zorganizowanej 4 czerwca przez 
Szkołę Podstawową Nr 5 przy współpracy z Kolegium Nauczyciel-
skim i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Patronat nad imprezą 
objął prezydent miasta. Zawody odbyły się w hali sportowej przy  
ul. 17 Stycznia. 

Aneta Głuszniewska  z SP Nr 5 ze swoimi podopiecznymi

Wystawy

Wyniki egzaminu  
6-klasistów i gimnazjalistów

Średnia dla miasta wyniosła 
25,23. Przy maksymalnej ilości 40 
punktów do zdobycia średnie w po-
szczególnych szkołach podstawo-
wych kształtują się następująco:  
SP Nr 3 – 24,4; SP Nr 4 – 25,6; SP 
Nr 5 – 22,9; SP Nr 6 – 23,0; SP Nr 7 
– 25,0 i SPP STO – 30,5. Gimnazjali-
ści mieli do zdobycia po 50 punktów 
z części humanistycznej (H) i przy-
rodniczo-matematycznej (PM). Oto 
wyniki w poszczególnych gimna-
zjach: G Nr 1 – H 32,55, PM 27,43;  
G Nr 2 – H 31,34, PM 30,06; G Nr 
3 – H 31,23, PM 24,49; G Nr 4 – H 
31,38, PM 28,51; Gimnazjum TWP 
– H 35,88, PM 31,98; Gimnazjum 
STO – H 38,94, PM 37,63. Średnia 
dla Ciechanowa wyniosła H 30,99, 
PM 26,95, a dla powiatu H 30,47, 
PM 26,36.

Akcja „Jabłko – cytryna”
12 czerwca uczniowie klasy IIIa 

Szkoły Podstawowej Nr 5 wspólnie 
z patrolem Sekcji Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji wzięli 
udział w akcji „Jabłko – cytryna”. Na 
ul. Wyspiańskiego trzecioklasiści na-
gradzali wzorowych kierowców jabł-
kiem, a tym, którzy nieprzestrzegali 
przepisów ruchu drogowego wręczali 
cytrynę. 

Festyn rodzinny  
w Przedszkolu Nr 6

12 czerwca Miejskie Przedszko-
le Nr 6 po raz kolejny zorganizo-
wało festyn dla swoich podopiecz-
nych i ich rodzin. Impreza odbyła się  
w ogrodzie przedszkolnym i była uko-
ronowaniem „Dni adaptacyjnych”. 
Były występy, kącik matematyczny 
i plastyczny oraz kiermasz. Dzieci 

uczestniczyły w konkursach propagu-
jących zdrowy styl życia oraz grach  
i zabawach sprawnościowych. Mogły 
też spróbować szczęścia w loterii fan-
towej, czy obserwować pokaz zdalnie 
sterowanych samochodów. Najwięk-
szą atrakcją okazał się wóz strażacki. 
Strażacy cierpliwie sadzali dzieci za 
kierownicą. Pokazali im kabinę zało-
gi oraz strażacki sprzęt zamontowany 
w wozie. Chłopcy skwapliwie przy-
mierzali strażackie hełmy oraz ubiory 
ochronne. Rodzice przedszkolaków 
prowadzili letnią kawiarenkę. 

red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

16 maja Gimnazjum Nr 4 obchodziło 5. rocznicę nadania szkole imie-
nia Książąt Mazowieckich oraz wręczenia sztandaru. Z tej okazji przy-
gotowano akademię pod hasłem „W stronę tradycji, w stronę historii”. 

Średniowieczny klimat w Gimnazjum Nr 4

Wicedyrektor Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej Jerzy Pełka w obrazowy 
sposób przybliżył uczniom, nauczycie-
lom i zaproszonym gościom sylwetki 
książąt mazowieckich ze szczególnym 
uwzględnieniem ich roli w rozwoju 
Ciechanowa. W realia epoki średnio-
wiecza wprowadziła widzów również 
część artystyczna, wyreżyserowana 
przez nauczycielki Joannę Holm i Mał-
gorzatę Włodarską. Oprawę muzyczną 
i plastyczną zapewniła Hanna Długo-
łęcka. Uczniowie recytowali wiersze, 
inscenizowali najciekawsze fragmenty 
„Krzyżaków” H. Sienkiewicza. Całości 
dopełnił polonez Michała Ogińskiego 

Do sportowych zmagań przystą-
pili uczniowie klas pierwszych z SP  
Nr 3, 4, 5, 6 w Ciechanowie i z SP  
w Sońsku. Zawody poprowadził dr 
Tadeusz Staniszewski – wykładowca, 
znany dzieciom z programu „Domowe 

Olimpijczycy – na start! 

przedszkole”. Role sędziów wzięli na 
siebie studenci Kolegium Nauczyciel-
skiego. Konkurencje dostarczały za-
wodnikom i zgromadzonym gościom 
wielu emocji. Mali sportowcy chcie-
li zdobyć jak najwięcej punktów dla 

swojej szkoły. Wygrała 
SP Nr 5. II miejsce zajęła 
SP Nr 6, III– SP Nr 4, a IV 
– SP Nr 3 i SP w Sońsku. 
Wszyscy uczestnicy zosta-
li nagrodzeni pamiątkowy-
mi dyplomami, znaczkami 
i nagrodami rzeczowymi. 
Szkoły otrzymały pucha-
ry, dyplomy i sprzęt spor-
towy, ufundowany przez 
prezydenta Ciechanowa. 

red.

„Window on Great Britain”

„Pożegnanie Ojczyzny” w wykonaniu 
młodzieży. Jedną z atrakcji była pre-
zentacja multimedialna przygotowana 
pod kierunkiem pani Magdaleny Ry-
kowskiej przez ucznia III  klasy Mate-
usza Chrzanowskiego.                  red.

stroje oraz dekoracje – zachwyciły 
zgromadzoną publiczność. Uczniowie 
wysłuchali oryginalnego przemówie-
nia Jej Wysokości Królowej Elżbiety 
II oraz muzyki granej przez Szkotów 
na dudach. Goście obejrzeli  pokaz 
taneczny walca angielskiego w wy-
konaniu uczniów. Zwycięzcą konkur-
su wiedzy dla klas IV-VI okazała się 
Patrycja Kęsik z kl. Vc, która otrzy-
mała nagrodę w postaci nieodpłatnego 
rocznego kursu języka angielskiego, 
ufundowanego przez Britisch Scholl 
w Ciechanowie. Pozostali zwycięzcy 
otrzymali słowniki, książki i gadże-
ty. 20 maja program zaprezentowano  
w DPS „Kombatant”.         

                                                 red.
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W „Pragmatystach” zderzają się ze sobą 
dwa światy. Jeden tworzą bezproduktyw-
ny melancholik Plasfodor Mimęcki (Konrad 
Gortad) i jego niema kochanka Mamalia (Ma-
riola Szczygielska), ucieleśnienie rozedrga-
nia. Oboje mają za sobą trudne chwile, teraz 
wegetują szukając sensu w bezpłodnym ist-
nieniu. – Będziemy kumulować niepokój we-
wnętrzny leżąc zupełnie bez ruchu – te słowa 
Plasfodora najlepiej charakteryzują ich egzy-
stencję. Plasfodor myśli, że „zamarła w nich 
dziwność życia”, ale to raczej uwiąd woli.

Drugi to świat dwojga pozbawionych 
złudzeń, energicznych i wyrazistych graczy. 
Graf Franz von Telek (Anna Goszczyńska), 
referent od trucizn w ministerium handlu, 
ma pomysł na nową rzeczywistość. Do wy-
tworzenia masowego metafizycznego sza-
łu potrzebuje Plasfodora. Kobieton (Agata 
Zakrzewska) szuka miejsca w życiu, licząc 
na współpracę z Franzem. W oczekiwaniu 
zmiany jako rasowa pokojówka Mimęckich 
cynicznie uwodzi swego pana i jawnie lek-
ceważy panią.

Łącznikiem między protagonistami jest 
Mumia Chińska (Bożena Zagórska-Arumiń-
ska i Monika Gierczak), tajemnicze widmo 
księżniczki Tsui. To as w rękawie Franza, 
karta przetargowa w rozgrywce z Plasfodo-
rem. Jest wyrzutem sumienia Mimęckiego 
– to on przed laty w Saïgonie uwiódł i zabił 
niewinną Tsui. Podobnie ciemną przeszłość 
ma Franz, kazirodczy gwałciciel ośmiolet-
niej siostry – Mamalii, która pod wpływem 
traumy straciła mowę. Nienawidzi brata  
i chce chronić ukochanego, ale tylko bezsil-

nie się miota. Wzajemne zapętlenie znajduje 
radykalne rozwiązanie: Von Telek morduje 
nachalnego Kobietona. Plasfodor i Mama-
lia podążając za Mumią tajemniczo znikają, 
co wytrąca Franza z równowagi. Ale tylko 
na moment, bo jak przystało na pragmaty-
ka już po chwili jest gotów zacząć od nowa. 
Jest przecież „zdrów jak byk” i kocha życie. 
W dramacie widać obrzydzenie Witkacego 
żywotnością pragmatycznych ludzi i mimo-
wolne utożsamianie się z tymi na przeciwle-
głym biegunie: rozdartymi, znarkotyzowany-
mi, poszukującymi, bez większej nadziei na 
ocalenie. 

Laureatki jakich mało
W środowisku pedagogów bardzo ceni się nagrodę 

imienia Marii Weryho–Radziwiłłowiczowej, założyciel-
ki pierwszej polskiej freblówki, poprzedniczki dzisiejszego 
przedszkola. Od kilku lat nagrodę przyznaje środowisko pe-
dagogów i krakowski wydawca miesięcznika „Bliżej przed-
szkola”. 

Do 74 do-
tychczasowych 
laureatów dołą-
czyły Katarzyna 
Kowalska i Maria 
Majewska, zało-
życielki Fundacji 
„Być jak inni”. 
Nowinę ogłoszono 
11 czerwca na cie-
chanowskiej kon-
ferencji „Zdrowie 
emocjonalne dzie-
ci i nauczycieli”. 
Fundacja „Być jak 
inni” powstała w Ciechanowie 3 lata temu, otrzymała od miasta budy-
nek przy ul. Niechodzkiej, zdobyła środki na jego wyposażenie i co 
roku podpisuje kontrakt z NFZ na prowadzenie rehabilitacji niepełno-
sprawnych dzieci. Pracuje i rozwija się dzięki ogromnej wiedzy i de-
terminacji swoich liderek. – Nie udałoby się bez pomocy władz miasta 
i i wielu wspierających nas życzliwych ludzi – dziękowały odbierając 
nagrodę skromne jak zwykle M. Majewska i K. Kowalska.

Nagrodę im. Marii Weryho–Radziwiłłowiczowej kilka lat wcze-
śniej otrzymała ciechanowianka Danuta Kamińska. W tym roku wśród 
10 nagrodzonych osób znalazły się aż 3 z Ciechanowa – Katarzyna Ko-
walska i Maria Majewska dołączyły do Alicji Gąsiorowskiej. Uczest-
nicy konferencji aplauzem przyjęli wszystkie wyróżnione panie. – Ta 
nagroda to ukoronowanie mojej 30-letniej pracy – powiedziała wzru-
szona Alicja Gąsiorowska, dla której tego dnia specjalną piosenkę za-
śpiewali jej mali wychowankowie. 

Ewa Blankiewicz

Ciągle poznają nowe programy i wprowadzają je w życie, dzielą 
się wiedzą z innymi, inspirują, podpowiadają, pomagają. Chodząca 
wiedza, doświadczenie, energia i kreatywność – tak w skrócie można 
scharakteryzować wszystkie ciechanowskie laureatki nagrody im. 
Marii Weryho–Radziwiłłowiczowej. Nasze miasto jest z nich dumne. 
Warto doceniać to, co ma się naprawdę wyjątkowego. Nie tak, jak 
TVP, które zdjęło z wizji świetne „Domowe Przedszkole”. Pewnie  
w ramach wypełniania publicznej misji zastąpi je program o większej 
oglądalności. Może „Przedszkolaki tańczą na lodzie”?

E.B.

W tej sztuce nie mniej niż rozwój wy-
padków ważne jest studium charakterów. 
Ogromnie dużo zależy od aktorów. Zdecy-
dowanie lepiej wypadają tu wyraziste postaci 
Franza i Kobietona. Anna Goszczyńska jest 
rewelacyjnym grafem von Telek. Zamaszy-
ste ruchy, ironiczny głos, dystans do swojej 
postaci. Ociera się o burleskę, ani przez mo-
ment nie popadając w przesadę. Ta aktorka 
od wielu sezonów jest filarem Teatru Exo-
dus, z każdym rokiem rozwijając skrzydła.  
Aż chciałoby się obejrzeć ją w zupełnie in-
nym repertuarze, żeby w pełni docenić jej 
umiejętności. Świetnie zagrała też Agata 
Zakrzewska. Jej Kobieton ma dwie twarze: 
sprytnej subretki z francuskich komedii i pa-
jąkowatego (charakteryzacja trafiona w dzie-
siątkę!) stwora jak z filmów scence fiction, 
który chwyta ofiarę w swoje macki. Warto 
obejrzeć „Pragmatystów” choćby dla tego 

duetu, jakiego nie powsty-
dziłby się profesjonalny teatr. 
Kiedy pojawiają się na scenie 
nie sposób oderwać od nich 
wzroku.

To nie jedyne atuty przed-
stawienia. Dobrze dobrane są 
dźwięk i muzyka, trafione ko-
stiumy. Ciekawe ogranie re-
kwizytów: kapelusza Franza, 
jego przyklejonych wąsów, 
które czasem stają się brodą. 
Bardzo dobrym pomysłem re-
żysera Katarzyny Dąbrowskiej 
(która dokonała też adaptacji 
dramatu) okazało się powie-
rzenie roli Mumii dwóm aktor-

kom, na potrzeby sztuki zrośniętym plecami 
syjamskim bliźniaczkom, mówiącym jednym 
zamierzenie sztucznym głosem. To odrealnia 
tę postać i uwiarygodnia towarzyszącą jej 
grozę. Reżyserowi należą się też słowa uzna-
nia za konsekwentne prowadzenie aktorów. 
Postać Plasfodora jest wprawdzie przeryso-
wana, lekko kiczowata, a Mamalia męcząco 
nadekspresywna, ale wydaje się to zgodne  
z założeniami samego Witkacego.

Ewa Blankiewicz

Przedstawienie otrzymało dofinansowanie w wy-
sokości 5 000 zł w ramach konkursu ogłoszo-
nego przez Prezydenta Miasta Ciechanów.

A. Zakrzewska w roli Kobietona

Od lewej: Maria Majewska i Katarzyna Kowalska

Od lewej: A. Goszczyńska (Franz von Telek), M. Szczygielska 
(Mamalia) oraz B. Zagórska-Arumińska i M. Gierczak (Mumia)

„Ta piekielna banalność istnienia. Kolacja, orgia, seans, nocne koszmary, porcja środ-
ków wzmacniających. Och! To nie do wytrzymania.” 

/Witkacy, „Pragmatyści”/

Kolejny sezon Teatru Exodus przyniósł „Pragmatystów” – wyjątkowo 
rzadko grywany dramat Witkacego z 1919 roku. Teatr po raz 8. bierze na 
warsztat sztukę Stanisława Ignacego Witkiewicza, a artystom ciągle udaje 
się zaskakiwać widzów. 

Dzisiejsze przedszkola to nie tylko nauka wierszyków  
i piosenek. To nowoczesne wychowanie, zgodne z nowator-
skimi programami. Efekty kilku z nich m.in. „Cała Polska 
czyta dzieciom”, a przede wszystkim „Przyjaciele Zippiego” 
zaprezentowano podczas konferencji „Wspieranie zdrowia 
emocjonalnego dzieci i nauczycieli”, pod honorowym patro-
natem prezydenta Ciechanowa.

Przybywa Przyjaciół Zippiego

Konferencję zorganizowało 11 czerwca Kolegium Nauczycielskie 
w Ciechanowie wraz z lokalnym wydziałem Mazowieckiego Samo-
rządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W auli Akademii Hu-
manistycznej przy ul. Kraszewskiego spotkali się ciechanowscy peda-
godzy przedszkolni i zaproszeni goście z krakowskiego wydawnictwa 
„Bliżej przedszkola”, Stowarzyszenia KARAN, czy Centrum Wspiera-
nia Rozwoju Rodziny.

Konferencja podsumowała program „Przyjaciele Zippiego”, już 
po raz drugi realizowany w ciechanowskich szkołach i przedszkolach. 
– Dzieci, które biorą w nim udział będą szczęśliwszymi ludźmi – za-
pewniała Marzena Drzewiecka z Kolegium Nauczycielskiego, trenerka 
programu. Program rozwija różne umiejętności, wyobraźnię, uczy słu-
chania innych, komunikowania się. W tym roku 35 przeszkolonych na-
uczycieli, poprowadziło zajęcia dla 494 dzieci z Ciechanowa, Mławy, 
Płońska, Pułtuska, Radzanowa, Winnicy i Zielonej.                        E.B.

Melancholicy precz.  
Wiwat pragmatycy!
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Nagrodzeni uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 5

Festyn był okazją do wspólnej zabawy dzieci i rodziców

Ze zorganizowanych przez te orga-
nizacje półkolonii w mieście skorzysta 
łącznie 150 dzieci. W programie m.in. 
wyjścia na basen i wycieczki. Waka-
cyjne półkolonie podobnie jak w ubie-
głym roku organizuje również Urząd 
Miasta. Z propozycji ciekawych za-
jęć będzie mogło skorzystać 70 dzieci  
w wieku od 6 do 16 lat, uczęszczają-
cych do świetlic prowadzących zajęcia 
socjoterapeutyczne lub pochodzących 
z rodzin objętych opieką Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Półko-
lonie będą kosztować Urząd 34 600 
zł.

Półkolonie ulokują się w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. W programie 
zajęć, przygotowanym przez miejskie 
Biuro ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zaplanowano konkur-

Konkurs na organizację wypoczynku 
rozstrzygnięty

Prezydent Miasta Ciechanów przyznał dotacje na wsparcie re-
alizacji kolejnego zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowaw-
czej. Na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  
w miejscu zamieszkania ciechanowski Oddział Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci otrzyma 4 620 zł, a Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Ciechanowie – 6 500 zł. 

sy plastyczne, muzyczno-taneczne  
i sportowe z atrakcyjnymi nagrodami. 
W tym roku uczestnicy wypoczynku 
pojadą do Warszawy oraz na Mazury. 
Podczas wycieczki po Krainie Wiel-
kich Jezior dzieci odwiedzą m.in. park 
dzikich zwierząt, kompleks „Tropica-
na” w hotelu „Gołębiowski” oraz od-
będą rejs statkiem po mazurskich je-
ziorach. Podczas wizyty w stolicy na 
uczestników wypoczynku czeka wie-
le atrakcji m.in. pobyt w Cinema Park 
czy przejażdżka kolejką staromiejską. 
Oprócz interesujących zajęć uczestni-
cy będą mieli zapewnione dzienne wy-
żywienie: śniadania, obiady i podwie-
czorki. Terminy półkolonii: I turnus: 
14-25 lipca, II turnus: 28 lipca-8 sierp-
nia, w godzinach od 10.00 do 18.00.

E.B.

 10 szczególnie wyróżniających 
się osób otrzymało nagrody I stopnia  
w wysokości 900 zł. Na takie wyróżnie-
nie zasłużyli: Adrian Macielak i Mar-
ta Matuszewska z Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 1, Anna Zawistowska z Miej-
skiego Zespołu 
Szkół Nr 2, Woj-
ciech Zięba ze 
Szkoły Podsta-
wowej Nr 4, 
Marta Skrzyp-
czyńska i Michał 
Smycz ze Szko-
ły Podstawowe 
Nr 5, Adrianna 
Modzelewska i 
Katarzyna Grzej-
da z Gimnazjum 
Nr 1, Kazimierz 
Czajka ze Szko-
ły Podstawowej 
STO oraz Milena 
Milewska z Gim-
nazjum STO.

44 uczniom 
przypadły nagrody II stopnia po 300 
zł, a 9 wychowanków miejskich szkół 
wyróżniono wakacyjnym wyjazdem 
do niemieckiego Haldensleben, part-
nerskiego miasta Ciechanowa.

Nagrody prezydenta 
dla najlepszych uczniów

Długo wyczekiwane przez uczniów zakończenie roku szkolnego 
dla niektórych było wyjątkowo miłe. Prezydent Waldemar War-
dziński przyznał 63 uczniom nagrody za bardzo dobre wyniki w na-
uce, wybitne osiągnięcia w sporcie i pracy społecznej.

Najwięcej nagród – 18 – otrzyma-
li uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1. Wyróżniono też 11 wychowan-
ków Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2, 
2 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4, 
po 7. ze Szkoły Podstawowej Nr 5  

i 6. W Gimnazjum Nr 1 znalazło się 5 
nagrodzonych, a w Gimnazjum Nr 3 
–10. Wyróżniono też 2 uczniów Szko-
ły Podstawowej STO i jednego ucznia 
społecznego Gimnazjum STO.    E.B.

Bez lekcji w SP6, G1 i G3
Ogólnopolski protest zorganizowany przez Związek Nauczy-

cielstwa Polskiego odbywał się w godzinach pracy placówek oświa-
towych. Polegał na powstrzymaniu się od pracy. W każdej szkole  
i przedszkolu nauczyciele sami decydowali, czy wezmą udział w pro-
teście, czy nie.

W Ciechanowie w miejskich 
przedszkolach, podstawówkach i gim-
nazjach też było różnie. Nie strajko-
wali nauczyciele z Przedszkoli Nr 4 
i 5, Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz 
Miejskich Zespołów Szkół Nr 1 i 2. 
W Przedszkolu Nr 1 pracy w tym dniu 
nie podjęło 7 nauczycieli, w P Nr 3  
– 10., w P Nr 6 – 11., P Nr 10 – 7. 
Do większości przedszkoli rodzice 
nie przyprowadzili tego dnia swoich 
pociech. Wyjątkiem było P Nr 10, w 
którym około 75 osobową grupą dzie-
ci opiekowali się nauczyciele.

W Szkole Podstawowej Nr 4 do 
pracy nie przystąpiło 7 pedagogów. 
Ich uczniowie mieli zajęcia w szkol-
nej świetlicy, bibliotece lub z innymi 
klasami. W SP Nr 6 dzieci nie miały 
lekcji, bo w tej szkole nie pracowało 
23 nauczycieli. Strajk nie spowodował 
jednak odwołania zaplanowanej na 
ten dzień wycieczki, na którą pojecha-
ła jedna z klas. W Gimnazjum Nr 1 nie 
pracowało 31 nauczycieli. Uczniowie 
nie mieli lekcji. W G Nr 3 strajkowało 
aż 37 nauczycieli. Do szkoły przyszło 
około 20 uczniów, z którymi prowa-
dzone były zajęcia. Łącznie w strajku 

wzięło udział 138 nauczycieli – 26% 
z 530 zatrudnionych. W proteście nie 
wzięli udziału pracownicy administra-
cji i obsługi.

Organizator strajku – ZNP do-
maga się zwiększenia nakładów na 
oświatę, podniesienia wynagrodzeń 
nauczycieli do 2010 roku o 50 proc., 
utrzymania dotychczasowych upraw-
nień emerytalnych dla nauczycieli, 
zgodnie z którymi mogą oni przejść na 
emeryturę po 30 latach pracy niezależ-
nie od wieku. Związek przeciwny jest 
także ewentualnym planom likwidacji 
ustawy Karty Nauczyciela.

Z informacji z Zakładu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli wynika, że w po-
dziale na stopnie awansu średnie na-
uczycielskie pensje w Ciechanowie 
kształtują się następująco:  stażysta  
– 1525 zł, nauczyciel kontraktowy  
– 2012 zł, mianowany – 3006 zł, dy-
plomowany – 3916 zł. Pracownicy ad-
ministracji zarabiają średnio 1550 zł.  
W miejskich szkołach pracuje 33 sta-
żystów, 81 nauczycieli kontrakto-
wych, 147 mianowanych i 269 dyplo-
mowanych.

red.

Rodzinny festyn na błoniach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarządy Osiedli Nr 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 9 oraz Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Serce Matki” 
zorganizowały Festyn Rodzinny. Imprezę objął patronatem prezy-
dent Ciechanowa.

18 czerwca  na Błoniach Zamku 
Książąt Mazowieckich dzieci ze Szkół 
Podstawowych Nr 5 i 6, Gimnazjów 
Nr 2 i 3, młodzież z Liceum Ogólno-
kształcącego Nr 3 oraz dzieci ze Sto-
warzyszenia „Serce Matki” zaprezen-
towały ciekawe występy artystyczne. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 

pokaz umie-
jętności spor-
towych mło-
dzieży z Klubu 
„Promyk”. Było 
wiele  konkur-
sów i dobrej za-
bawy. Uczest-
nicy Festynu 
częstowani byli  
również pysz-
ną grochówką 
oraz smaczny-
mi kiełbaskami, 
pączkami i sło-
dyczami.

Poseł Miro-
sław Koźlakiewicz, prezydent Ciecha-
nowa oraz Tygodnik Ciechanowski 
ufundowali nagrody, które wyloso-
wali uczestnicy Festynu. Małgorzata 
Zgubińska wylosowała rower, We-
ronika Arciszewska otrzymała mini-
wieżę, a Karol Włoczewski stał  się 
posiadaczem aparatu cyfrowego.                                    

red.

Darowizna 
dla Centrum Kultury i Sztuki

Podczas majowej sesji Rady 
Miasta radni przychylili się do wnio-
sku prezydenta miasta o przekazanie 
powiatowi ciechanowskiemu kwo-
ty 160 tys. zł z przeznaczeniem dla 
Centrum Kultury i Sztuki. Zgodnie 
z życzeniem miejskiego samorządu 
pieniądze te mają zostać przeznaczo-

ne na organizację imprez kultural-
nych dla mieszkańców miasta, orga-
nizację działalności środowiskowej, 
w tym na prowadzenie klubów i kół 
zainteresowań oraz na organizację 
wystaw i prezentację twórczości ar-
tystycznej.

red.
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Hala Mazovii zyskała imię Ireneusza Palińskiego
Oddana do użytku w latach 80-tych hala sportowa przy ul. Kraszewskiego 8 ma wreszcie swego patrona. Na XXII sesji radni miejscy 

postanowili, że będzie nim Ireneusz Paliński (1932-2006).  

Hala przy ul. Kraszewskiego ma swego patrona

A. Gąsiorowska (z lewej) w otoczeniu wychowanków

Swój zawód traktuje jako powo-
łanie. Jej wiedza i wszechstronne za-
interesowania znajdują odzwiercie-
dlenie w codziennej pracy z dziećmi. 
Ukończyła wiele warsztatów i kursów 
m.in. kurs „Zabawa w teatr”. Powoła-
ła do życia i prowadziła grupę teatral-
ną „Teletubisie”.

A. Gasiorowska ma przygotowa-
nie do pracy z dziećmi dyslektycz-
nymi. Przeprowadziła szereg zajęć 
pokazowych, m.in. podczas konfe-
rencji wojewódzkiej dla nauczycieli. 
Opracowała i wdrożyła własny pro-
gram ćwiczeń ruchowo-słuchowo-
wzrokowych. W roku 
szkolnym 2006/2007 re-
alizowała pilotażowo za-
jęcia z zakresu programu 
„Klucz do uczenia się” 
ze swoimi wychowanka-
mi. Wykorzystując swoje 
doświadczenia zainicjo-
wała oraz zorganizowa-
ła dwie edycje konkursu 
recytatorskiego „Poeci 
dzieciom” o zasięgu po-
wiatowym. Pani Alicja 
była jedną z inicjatorek 
przyłączenia się do spo-
łecznej kampanii „Cała 
Polska czyta dzieciom”. W 2006 r. zo-
stała liderem tej akcji. Zrealizowała 
również ogólnopolski program z za-
kresu edukacji zdrowotnej: „Domestos 
– tu byłem” oraz „Program higieny 
jamy ustnej” (profilaktyka próchnicy). 
Wspólnie z rodzicami i wychowanka-
mi w 2007 r. przystąpiła do akcji „Zo-
stań przyjacielem ptaków”, zorganizo-
wanej przez Tygodnik Ciechanowski. 
Jej życiową pasją jest również foto-
grafia. Współtworzyła folder i mono-
grafię przedszkola. Inicjuje i przepro-
wadza akcje na rzecz dzieci z Domu 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”
Alicja Gąsiorowska

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem. Od 1982 r. zwią-
zana zawodowo z Miejskim Przedszkolem Nr 4 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Ciechanowie. Od 2001 r. systematycznie uczestniczy  
w posiedzeniach komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla na-
uczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego  
w charakterze eksperta MEN.

Dziecka w Sońsku. Od 1999 r. jako 
członek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej współtworzy 
książki i albumy o historii i teraźniej-
szości Ciechanowa. Jest też współau-
torką publikacji „Ciechanowskie pa-
miątki przeszłości”. Inicjuje ciekawe 
formy współpracy z rodzicami, m.in.: 
warsztaty, spotkania integracyjne, 
uroczystości rodzinne. Opracowała 
wiele narzędzi badawczych ułatwiają-
cych diagnozowanie rozwoju dziecka 
w wieku przedszkolnym. Zbadała po-
ziom kompetencji dzieci kończących 
przedszkole opracowanym przez sie-

bie wielostopniowym testem sprawdza-
jącym gotowość dziecka do podjęcia 
nauki w szkole. Jako bardzo aktywny 
nauczyciel otrzymała wiele nagród i od-
znaczeń, w tym: medal Komisji Eduka-
cji Narodowej (2002 r.), Srebrny Krzyż 
Zasługi Prezydenta RP (2003 r.), na-
grody Dyrektora Miejskiego Przed-
szkola nr 4 w Ciechanowie (1991, 
1993, 1996, 1999, 2004). Dwukrotnie 
była typowana do nagrody Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty  za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej.      

 

Zmarłego 2 
lata temu sztan-
gistę żegnała cała 
Polska. Ten „sa-
motnik z Ciecha-
nowa” – jak na-
zywały go media 
– był gwiazdą 
polskiego sportu 
na przełomie lat 
50-tych i 60-tych. 
W ciągu 15 lat 
swojej błyskotli-
wej kariery spor-
towej ustanowił 
56 rekordów kraju  

Kolejny medal Magdy 
Kosobudzkiej

Drużyna juniorów LKS Mat-
sogi Ciechanów w dniach 31 maja  
– 1 czerwca walczyła w XVII Mistrzo-
stwach Polski Juniorów, które odbyły 
się w hali AWFiS w Białej Podlaskiej. 
Na szczególne wyróżnienie zasłuży-
ła srebrna medalistka Mistrzostw Eu-
ropy Magdalena Kosobudz-
ka, która świetnie spisała się  
w walkach do 60 kg i zdoby-
ła kolejny złoty medal. Do-
bry występ zanotował Paweł 
Szewczak, który wywalczył  
brązowy medal. W klasyfika-
cji punktowej klubów LKS 
Matsogi Ciechanów z dorob-
kiem 30 punktów, zajęło 11 
miejsce w kraju. Klasyfika-
cję wygrał LKT Legnica (111 
punktów). W mistrzostwach 
startowało 125 zawodników  
z 42 klubów. 

Dobra forma zawodników 
„Promyka”

W dniach 13-15 czerwca w Olsz-
tynie odbyły się Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski (Polish Open)   
w Taekwondo Olimpijskim. W turnie-
ju wystartowały reprezentacje naro-
dowe Rosji, Iranu oraz reprezentacje 
klubowe z Francji, Ukrainy, Słowacji, 
Estonii i Polski. Ciechanów reprezen-
towany był przez zawodników TKKF 
„Promyk”. Najlepiej zaprezentowa-
ła się Anna Pepłowska w kategorii  
55 kg,  która wywalczyła brązowy me-
dal. Ania o wejście do finału przy re-
misie 5:5 przegrała złotym punktem z 
reprezentantką Rosji Oxaną Dziubach. 
Radek Lisowski przy prowadzeniu 
walki 5:0 w wyniku doznanej kontuzji 
ręki musiał poddać walkę. 

Wiadomości sportowe

i 7 rekordów świata. Zawodnik Lu-
dowego Klubu Sportowego „Mazo-
via” był 8-krotnym mistrzem Polski, 
mistrzem świata i Europy w 1961 
roku, 4-krotnym wicemistrzem świa-
ta, 6-krotnym wicemistrzem Europy.  

Jego największym sukcesem było zdo-
bycie złotego medalu na igrzyskach 
olimpijskich w Rzymie w 1960 roku 
oraz brązowego medalu na olimpiadzie  
w Tokio w 1964 roku. 

K.D. 

10 lat „Czwartków LA”  
w Ciechanowie 

Od 1999 r. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji wspólnie z Ciechanowskim 
Szkolnym Związkiem Sportowym or-
ganizują zawody lekkoatletyczne pod 
nazwą „Czwartki LA”. Uczestniczą  
w nich dziewczęta i chłopcy z ciecha-

nowskich szkół podstawowych w trzech 
kategoriach wiekowych: klasa VI, V, 
IV i młodsi. Najlepsi w łącznej klasy-
fikacji „Grand Prix” awansują do fina-
łu ogólnopolskiego, który rozgrywany 
jest na stadionie AWF w Warszawie.  
W tym roku w finale ogólnopolskim, 
który odbył się w dniach 16-17 czerw-
ca rywalizowało 59 miast z całej Pol-

ski, łącznie około 4000 dziewcząt  
i chłopców. Z naszej ekipy najlepsze 
– 4. miejsce uzyskała Ewelina Wy-
szczelska z SP Nr 7 w kategorii klas 
VI, wychowanka Barbary Chełmiń-
skiej. W skoku w dal uzyskała wynik 
4,80 m. To jej rekord życiowy. Dobrze 
wypadli także inni reprezentanci na-
szego miasta, w większości uczniowie 
SP Nr 7. Kamil Staniszewski zajął 5. 
miejsce w rzucie piłeczką palantową 
(56,5m), 14. w tej samej dyscyplinie 
była Anna Kruk (33,5m), 20 miejsce 
w biegu na 1000 m zajął Grzegorz Cy-
bulski (3: 11,77 rekord życiowy), 29. 
w tej dyscyplinie był Adrian Chełmiń-
ski (3:34,26 rekord życiowy), rekord 
życiowy ustanowiła także Katarzyna 
Garnowska, która w biegu na 600m 
zajęła 23. lokatę (2:04,54), Paulina 
Strusińska była 26. w biegu na 60m 
(8,98 rekord życiowy). Reprezentant 
SP Nr 6 Alek Michalak był 21. w bie-
gu na 60m (9,04). Tegoroczna edycja 
„Czwartków LA” odbyła się pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Ciecha-
nów. W uroczystości otwarcia XIV 
Ogólnopolskiego Finału „Czwartków 
LA” uczestniczył zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski.                  

   red.

Reprezentację Ciechanowa na finale w Warszawie 
prowadził zastępca prezydenta C. Chodkowski

red.
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XI Spring Blues Night

Większość zaprezentowanych 
prac to litografie, powstałe w oparciu 
o rysunki, miedzioryty i heliografie. 
Tytułowe obsesje nawiązują do 
dzieł Picassa, które obejmują 
cykl ilustracji do opowiadania 
Prospera Mérimée „Carmen’, 
akty z tzw. „sekretnej kolek-
cji” oraz motywy hiszpańskiej 
corridy. Kolor odnosi się do 
Matisse’a i jego grafik wyko-
nanych dla artystyczno-kultu-
ralnego pisma „Verve”, wy-
dawanego w Paryżu w latach 
1937-1960. Marzenia senne to 
Miró i jego litografie pocho-
dzące z 6-tomowego wykazu 
kilkudziesięciu grafik, jakie w 
tej technice wykonał artysta. 

Prace Picassa, Matisse’a i Miro w Ciechanowie

Obsesja, kolor, marzenia senne…
Grafiki trzech największych mistrzów XX wieku: Pabla Picassa, 

Henri Matisse’a i Juana Miró zawisły w ciechanowskiej Galerii „C”. 
Przedsięwzięcie udało się dzięki zaangażowaniu Marka Zalewskiego 
i wsparciu finansowym Urzędu Miasta. 

Wernisaż tej niezwykłej wystawy od-
był się 5 czerwca. Ekspozycja potrwa 
do 25 lipca.                                  K.D.                    

Wystawę otworzyli szef Galerii „C” Marek Zalewski  i zastępca prezydenta Ewa Gładysz

Cytat miesiąca
Na sezon letnich remontów polecamy czytelnikom cytat z książki „Feng 

shui dla psów”: „Dobrze urządzony dom to taki, w którym można bez prze-
szkód gonić dobrze wysportowanego kota”.

Spotkania chóralne 
Prezydent miasta, Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Mu-

zyczne „Sine Nomine” oraz Centrum Kultury i Sztuki byli organi-
zatorami V Międzynarodowych Spotkań Chóralnych „Ciechanovia 
Cantans”, które odbyły się w dniach 29-31 maja. 

W tym roku zaprezentowały się 
chóry z Brezna, Litwy, Łodzi i Cie-
chanowa. Dużym aplauzem publicz-
ność przyjęła Chór Żydowski „Clil”, 
który po raz pierwszy gościł na ciecha-
nowskiej scenie. Spośród lokalnych 
śpiewaków usłyszeliśmy chóry para-
fialne (z parafii św. Józefa, św. Piotra 
i św. Franciszka), chór Sine Nomine, 
chór Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej oraz Zespół Muzyki Daw-
nej „Horrendus”. Niespodzianką był 
udział zespołu Why Ducky?, który  
w koncercie galowym towarzyszył 

chórowi Sine 
Nomine. W ciągu 3 dni chóralne wy-
stępy odbywały się w kościołach  
św. Piotra i św. Józefa, finał miał miej-
sce w sali widowiskowej CKiSz. – Te-
goroczna edycja Spotkań otrzymała 
patronat Komisji Europejskiej w ra-
mach „Europejskiego Roku Dialogu 
Międzykulturowego” – podkreśla pre-
zydent Waldemar Wardziński. Szkoda 
tylko, że nie zawsze dopisali słucha-
cze. A przecież w naszym mieście nie 
brakuje narzekających na brak propo-
zycji kulturalnych.

K.D.

Chór z Brezna

Chór z Litwy

Ciechanowski chór Sine Nomine

Żydowski chór ,,Clil” z Łodzi

Gorące rytmy płynące ze sceny, pogoda, która wspaniale dopi-
sała oraz formuła spotkań nadały tegorocznemu Spring’owi wyjąt-
kowy charakter. Tym razem miłośnicy bluesa świętowali dwa dni:  
20 i 21 czerwca. 

Pierwszym punktem programu był 
plenerowy koncert na przyzamkowych 
błoniach. Niełatwe zadanie rozpoczęcia 
koncertu przypadło w udziale zespoło-
wi Why Ducky?. Wrażeń estetycznych 
dostarczył świetny jak zawsze Krzak. 
Charyzmatyczne skrzypce Jana Błę-
dowskiego w zaciętych dyskusjach  
z gitarą Leszka Windera – tego nie da 
się opisać… Wielu przybyłych równie 
niecierpliwie wyczekiwało występu ze-
społu Cree. Byliśmy świadkami mocno 
energetycznego, rockowego koncertu  
z nostalgicznym głosem Sebastiana 
Riedla, o tak dobrze znanej barwie… 
Ale na tym nie koniec. Ci, którzy wy-
trwali do późnych godzin nocnych z 

pewnością nie żałowali. Paul Lamb 
& The King Snakes zagrali świetny 
brytyjski blues na najwyższym po-
ziomie. Na zakończenie zagrał Mike 
Russel Blues Band, formacja amery-
kańsko-polska, z dobrze znanym cie-
chanowskiej publiczności Leszkiem 
Cichońskim. W przerwach grał 
Paweł Szymański, jednoosobowa 
blues-orkiestra.

Drugi dzień rozpoczęły 
warsztaty muzyczne. Skorzysta-
ło z nich zaledwie 7 osób! Pię-
ciogodzinne zajęcia poprowa-
dzili Krzysztof Ścierański (bas), 
Leszek Winder (gitara) 

i Maciej Ostromecki (perkusja). Na-
prawdę żal, że nawet takie nazwiska 

nie powodują chęci sko-
rzystania z proponowa-
nej oferty. A może cie-
chanowianie wszystko 
już umieją?! Wieczorem, 
w kameralnej atmosferze 
Kawiarni Artystycznej 
wśród znajomych twarzy 
znów królował blues. Pa-
weł Szymański na gita-
rze i harmonijce zagrał 
swój nostalgiczno – ra-
dosny koncert. Na małej 
scenie brzmiał jeszcze 

lepiej. Kolejnej porcji radosnej muzy-
ki dostarczyła formacja Los Agentos. 
I wreszcie długo wyczekiwany Easy 
Rider. Mistrzowsko poprowadził pu-
bliczność przez różne odcienie blues  
– rocka, to wariacko porywając ją w 
tan, to znów delikatnie wodząc za nos.

Urząd Miasta i Agencja Stan d’Art 
przygotowały dla mieszkańców Cie-
chanowa świetny festiwal na powitanie 
lata. Koncerty, artyści i warsztaty na 
najwyższym poziomie. Ci, którzy dali 
się namówić – na pewno nie żałują. 
Szkoda tylko, że nawet na bezpłatnym 
koncercie na błoniach nie było takich 
tłumów, jak na koncertach disco-po-
lo…

Bożena Zagórska - Arumińska

Cree

Why Ducky?

Los Agentos

Paweł Szymański


