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Ciężki sprzęt przeorał Warszawską

Wystartowały roboty na Warszawskiej
4,7 mln zł miasto przeznaczy 

na tegoroczne prace na Warszaw-
skiej. Trwa I etap robót, na odcin-
ku od ul. Pułtuskiej do Mikołaj-
czyka. Stare płytki i nawierzchnię 
jezdni zastąpi elegancka posadzka 
z granitowych płyt i kostki oraz 
drogowej cegły klinkierowej. Sta-
re wysokie słupy, które dziś świe-
cą w okna mieszkań, zostaną zde-
montowane. Zastąpią je stylowe, 
niższe latarnie z herbem Ciechano-
wa. Oprócz nich deptak oświetlą 
lampy umieszczone w posadzce. 
Całości dopełnią nowe ławki, ko-
sze na śmieci i donice z kwiatami. 
Zanim główna ulica Ciechanowa 
stanie się eleganckim deptakiem 
czekają nas 2 lata uciążliwych ro-
bót. Mieszkańcy ulicy, właścicie-
le i klienci sklepów muszą uzbroić 
się w cierpliwość.

Więcej na str. 8
A.G.

Prezydent Waldemar Wardziński zaprasza na VI Międzynaro-
dowy Festiwal Chóralny „Ciechanovia Cantans”. Wystąpią zespo-
ły z Bedollo (Włochy), Chmielnickiego (Ukraina), Warszawy oraz 
Ciechanowa. Koncerty odbędą się w terminach: 4 czerwca godz. 
19.00 (kościół św. Franciszka), 5 czerwca godz. 19.00 (kościół  
św. Józefa) oraz 6 czerwca godz. 20.00 (kościół św. Piotra).

„Ciechanovia Cantans”

Pod patronatem prezydenta miasta w dniach 20-21 czerwca  
w Ciechanowie odbędzie się  Spring Blues Night. Pierwszego dnia na 
zamkowych błoniach wystąpią: Why Ducky?, Devil Blues, J. J. Band 
i Doktor Blues. Gwiazdą będzie Śląska Grupa Bluesowa i elżbieta 
Mielczarek. Drugiego dnia zapraszamy na dzień klubowy. W Ka- 
wiarni Artystycznej w Centrum Kultury i Sztuki zaprezentuje się 
Paweł Szymański & Maciej Ostromecki, Cross Road oraz Blues 
Doctors. W myśl hasła „Miasto oddycha bluesem” muzycy zagrają 
też koncerty na ul. Warszawskiej.  

Miasto oddycha bluesem

Warszawski Odział Instytutu Pamięci Narodowej w dniach  
24-28 czerwca organizuje II Rajd „Szlakiem Żołnierzy Wyklę-
tych”. Podsumowaniem rajdu stanie się rekonstrukcja historyczna 
przedstawiająca walkę antykomunistycznego podziemia niepodle-
głościowego z NKWD i UB. Inscenizacja potyczki będzie miała 
miejsce na Pl. Jana Pawła II.     

Rajd „Szlakiem 
 Żołnierzy Wyklętych”

16-letnia 
bohaterka

Alicja Stryjewska, 16-letnia harcerka  
z Ciechanowa, robiąc sztuczne oddychanie 
młodej kobiecie, która zasłabła w parku, 
ocaliła jej życie. Alicja jest uczennicą klasy 
III Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie. Jest 
również harcerką. Na obozach organizowa-
nych przez ZHP zdobyła wiedzę, która po-
mogła jej uratować innego człowieka. Na 
ostatniej sesji Rady Miasta prezydent Wal-
demar Wardziński  nagrodził gimnazjalist-
kę wręczając jej laptopa. Były też ogromne 
brawa, kwiaty oraz album od radnych. Ali-
cji towarzyszyły koleżanki i koledzy oraz 
dyrektor gimnazjum Alicja Chojnacka.    

  red.

Szansa na 3 parki 
edukacyjno- 
-rekreacyjne

21 maja Urząd Miasta złożył wniosek 
na budowę parków edukacyjno-rekreacyj-
nych, żeby wykorzystać możliwość współ-
finansowania ich ze środków unijnych  
w ramach priorytetu „Wykorzystanie walo-
rów naturalnych i kulturowych dla rozwoju 
turystyki i rekreacji”. To szansa na powsta-
nie tak potrzebnych w Ciechanowie placów 
zabaw.

Wniosek zakłada budowę 3 parków 
tematycznych (świat zwierzęcy, tech-
niki, sportu). Każdy z nich będzie miał  
ok. 1800 m2. Planowane lokalizacje – rejon 
Jeziorka oraz tereny przy Miejskich Zespo-
łach Szkół Nr 1 i 2. Parki będą ogrodzone, 
o zróżnicowanej nawierzchni, wyposażone 
w elementy małej architektury (ławki, ko-
sze) oraz atestowane urządzenia i instala-
cje służące wszechstronnemu rozwojowi  
i rozbudzaniu zainteresowań dzieci w wie-
ku od roku do lat 15. Przewidywany koszt  
– ok. 1,5 mln zł. Urząd zakłada, że po otrzy-
maniu dofinansowania projekty mogą być 
zrealizowane do końca listopada 2010 r. 

e.B.



Juwenalia 2009 – miasto we władaniu studentów
22 maja na zamkowych błoniach bawiła się studencka brać. Ulicami miasta 

przeszła parada, którą poprowadził Teatr Makata. Na zamkowych błoniach pre-
zydent Ciechanowa przekazał żakom klucze do miasta. Potem zaczęła się zaba-
wa. Na początek konkurs wiedzy o PWSZ, program artystyczny przygotowany 
przez Wydział Kulturoznawstwa, występ chóru akademickiego i zespołów stu-
denckich. Na plenerowej scenie zagrał zespół Why Ducky, po nim Lemon Grass. 
Gwiazdą wieczoru był DAAB. O północy w niebo strzeliły fajerwerki, później 
studenci bawili się na dyskotece z DJ DOMBALeM. Juwenalia zorganizowano 
przy znacznym wsparciu finansowym Urzędu Miasta.
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Benefis Andrzeja Kaluszkiewicza
22 maja w dworkowym parku przy Fabrycznej tłumy gości fetowały 40-le-

cie pracy twórczej Andrzeja Kaluszkiewicza, znanego ciechanowskiego muzyka, 
kompozytora, nauczyciela wielu utalentowanych wokalistów. Większość z nich, 
min. Doda Rabczewska, Anna Fabrello, Jarosław Witaszczyk, edyta Bojkow-
ska, Ilona Rojewska i Iwona Wójcik stawiło się na benefisie. Piosenki mistrza 
oklaskiwali też prezydent Ciechanowa i jego zastępcy oraz niemały tłum fanów. 
Wielu sukcesów i następnych tak udanych lat, Panie Andrzeju! 

Chrześcijański Horacy z Mazowsza
W ramach zorganizowanych po raz piąty Międzynarodowych Dni Ks. Macie-

ja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” w Płońsku, 
Sarbiewie, Przasnyszu, Rostkowie i Ciechanowie odbyły się spotkania autorskie 
z udziałem literatów z Litwy, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Uroczystościom 
na cześć barokowego poety towarzyszyły koncerty, wystawy i prezentacje.  
10 maja w Muzeum Szlachty Mazowieckiej prof. Jan Dzięgielewski wygłosił 
wykład „Maciej Kazimierz Sarbiewski o Rzeczypospolitej i rodakach”. W pro-
gramie znalazł się też koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu uczniów  
i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej. Wieczorem w Kawiarni Artystycz-
nej ogłoszono wyniki IV Konkursu Plastycznego „Sarmatyzm wczoraj i dziś”.  
W kategorii szkół średnich zwyciężyła Zuzanna Szczaniecka i Agata Lachowska  
z I LO. Spośród gimnazjalistów nagrodę zdobyła Ola Nicgorska z Gimnazjum 
Nr 4.   

Konkurs na letni wypoczynek rozstrzygnięty
Prezydent Miasta Ciechanów rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zada-

nie z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. Na organizację letniego wy-
poczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania Polski Czerwony Krzyż 
otrzymał 10 000 zł, a Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6 500 zł.

Innowacyjne Mazowsze
25 maja w sali konferencyjnej MOSiR odbyła się konferencja „Innowacyjne 

Mazowsze”  przygotowana przez Agencję Rozwoju Mazowsza oraz Urząd Mia-
sta Ciechanów. To 1 z 6 seminariów poświęcone zarządzaniu innowacyjnemu  
w samorządzie. Innowacyjne Mazowsze to cykl bezpłatnych szkoleń, warsztatów 
oraz konferencji tworzących partnerstwo pomiędzy samorządem wojewódzkim,  
a samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zastosowań 
teleinformatyki. Realizowany przez ARMSA projekt wypełnia założenia Strategii 
e- Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Na konferencji była mowa o projek-
cie zakładającym budowę sieci szerokopasmowego internetu, która zapewni do 
niego dostęp wszystkim mieszkańcom Mazowsza oraz działającym tu podmiotom 
gospodarczym. Inny projekt przewiduje zorganizowanie powszechnych szkoleń, 
które uświadomią mieszkańcom regionu korzyści z korzystania z nowych techno-
logii w codziennym życiu. Partnerem projektu jest SIRMA, Stowarzyszenie Ma-
zowieckich Gmin na rzecz rozwoju społeczeństwa informcyjnego, zrzeszające  
27 samorządów, które zamierzają propagować wymienione projekty. Agencja 
chce zainwestować w nie 500 mln zł.

DIONIZJE – konkurs fotograficzny
Prezydent Ciechanowa ogłasza konkurs fotograficzny „DIONIZJe z innej 

perspektywy” zachęcający do wnikliwego obserwowania festiwalowego życia 
i towarzyszenia DIONIZJOM z obiektywem od pierwszej do ostatniej sekundy. 
Najciekawsze ujęcia nagrane na płycie CD można składać do 29 maja w Wydzia-
le Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta. Do wygrania atrakcyjne 
gadżety. Regulamin konkursu do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.um.ciechanow.pl.

Uwaga, wyjeżdżający za granicę
Główny Inspektor Sanitarny informuje osoby udające się do krajów, w któ-

rych stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy świń typu A/H1N1 u lu-
dzi, że należy bezwzględnie stosować się do zaleceń miejscowej służby zdrowia  
i ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego. Należy unikać kontaktu z osobami wy-
kazującymi objawy grypopodobne, często myć ręce wodą z mydłem, unikać do-
tykania oczu, nosa i ust. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych trzeba 
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Eurowybory 2009
Zbliżają się wybory do Parlamentu europejskiego. 7 czerwca zdecy 

dujemy, kto będzie reprezentował nas i nasz kraj w europie. Państwowa Ko-
misja Wyborcza zarejestrowała 1311 kandydatów, a na jeden mandat przy-
pada 26 chętnych. Największą liczbę kandydatów zarejestrowano w okręgu 
katowickim, a najmniej na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Z naszego miasta 
startuje 3 kandydatów: Adam Krzemiński (PO), Marek Kiwit (SLD-UP) oraz 
elżbieta Szymanik (PSL). Obwieszczenia do wyborów oraz wykaz lokali 
wyborczych znajdują się na stronie Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl  
w zakładce Wybory/Wybory parlamentarne Ue.

OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Ciechanów  

z dnia 26 maja 2009 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„BOGUSŁAWSKIEGO” w Ciechanowie  

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 169/XIX/2008  
z dnia 28 lutego 2008 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego „BOGUSŁAWSKIeGO” dla obszaru położo-
nego pomiędzy ulicami: Bogusławskiego, Bohaterów Września oraz plano-
waną drogą łączącą ul. Płocką z ul. Leśną wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w dniach 

od 3 czerwca 2009 r. do 3 lipca 2009 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urba-

nistyki i Architektury (pokój nr 301, 309, 310, 311 - II piętro) od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej 
Urzędu Miasta: www.um.ciechanow.pl Dyskusja publiczna nad przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerw-
ca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (par-
ter – pokój 104) o godz. 12.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 24 lipca 2009 r.

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
W dniach 31 maja – 7 czerwca w Ciechanowie będziemy obchodzić Tydzień 

Kultury Chrześcijańskiej. Patronat nad tygodniem objęli: Biskup Płocki Piotr Li-
bera, Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski i Prezydent Ciechanowa Wal-
demar Wardziński. W programie między innymi: I Ciechanowskie Spotkania  
z Piosenką Chrześcijańską (CKiSz), debata w PWSZ „Otoczmy troską życie”, fi-
nał Czwartków Lekkoatletycznych na stadionie MOSiR, pokaz filmu „Jan Paweł 
II”, otwarcie wystawy „Droga krzyżowa” autorstwa Marka Zalewskiego oraz 
koncerty w ramach Międzynarodowych Spotkań Chóralnych „Ciechanovia Can-
tans”. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl.
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Pierwotnie budżet przewidy-
wał dochody w wysokości ponad  
116,3 mln zł, a wydatki prawie  
120 mln zł. Zaplanowano w nim wpły-
wy z tytułu dofinansowania zadań inwe-
stycyjnych z funduszy strukturalnych. 
– Były opóźnienia generalnie w skali 
kraju w rozdziale tych środków, więc 
nie można było tych zadań rozpocząć.  
W związku z tym w trakcie roku prze-
kładaliśmy na rok bieżący i następny  
te duże zadania, które mają być realizo-
wane  w oparciu o unijne fundusze. Stąd 
też nadwyżka budżetowa ponad 7 mln zł, 
którą będziemy zasilać budżet roku bie-
żącego – tak objaśniał zmiany prezydent 
Waldemar Wardziński. – Kondycja mia-
sta jest dobra. Cieszy bardzo widoczny 
przyrost dochodów w zakresie udziału 
w podatku od osób fizycznych. W roku 
ubiegłym z tego tytułu wpłynęła do nas 
kwota ponad 29 mln zł. W stosunku do 
roku 2007 to przyrost o blisko 13%, a do 
2006 – ponad 35%. Świadczy to o tym, 
że ciechanowianie więcej zarabiają. 

Inwestycje  
z konieczności przesunięte
Na zmianę budżetu po stronie przy-

chodów i rozchodów najbardziej rzu-
towały dwa duże zdania inwestycyj-
ne, których rozpoczęcie zaplanowano  
w 2008 roku ubiegłym: rewitaliza-
cja traktu średniowiecznego (kon-
kretnie jej I etap, czyli modernizacja  
ul. Warszawskiej) oraz wewnętrzna pę-
tla miejska. – Praktycznie realizacja 
tych dwóch projektów w całości zosta-
ła przesunięta na rok 2009 i kolejne, bo 
nie uruchomiono unijnych dofinanso-
wań, co więcej – musieliśmy w dużym 
zakresie zmieniać część dokumentacji, 
związanej z przygotowaniem tych in-
westycji. Trzeba było szereg prac po-
wtarzać i przygotowywać od nowa. 
Wiązało to się ze zmianami w polskim 
ustawodawstwie. Chodzi głównie o ra-
porty oddziaływania na środowisko  
i decyzje środowiskowe. Te dwa zadania 
rozpoczynane są w roku bieżącym – tłu-
maczył prezydent.. 

 Oprócz inwestycji realizowanych 
przez miasto ponad 9 mln zł zainwe-
stowały gminne spółki. – Rok 2008 był 
kolejnym, szóstym już z rzędu, w którym 
rosła wartość środków finansowych wy-
generowanych w budżecie na cele roz-
wojowe. Różnica między dochodem a wy-
datkami bieżącymi pokazuje teoretyczne 
możliwości inwestycyjne gminy, tzn. 
tyle możemy zainwestować nie zwięk-
szając zadłużenia. W roku 2002 była 
to kwota 7,9 mln zł, w roku 2007 kwota  
18,2 mln zł, natomiast w 2008 – prawie 
19,7 mln zł – wyjaśniał prezydent.   

Niektóre ubiegłoroczne wydatki 
 – Wszystkie zadania bieżące zo-

stały wykonane w pełnym zakresie. 
Największe wydatki wiążą się z utrzy-
maniem oświaty. Jest to kwota prze-
kraczająca 32 mln zł. Druga poważ-
na pozycja w wydatkach to pomoc 
społeczna – ponad 16,5 mln zł – wy-
liczał prezydent. – Zrealizowaliśmy 

XXXIII sesja Rady Miasta

Absolutorium dla prezydenta

cały szereg zadań inwestycyjnych, za-
równo tych drogowych, jak i w innych 
dziedzinach. Są też zadania drogowe 
przygotowywane już pod rok bieżący 
od strony dokumentacyjnej. Na profi-
laktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych wydano 578 tys. zł; na 
utrzymanie świetlic szkolnych 439 tys. 
zł, pomoc materialną dla uczniów – 
452 tys. zł. Oczyszczanie miasta kosz-
towało 690 tys. zł, utrzymanie zieleni 
miejskiej – ponad 
571 tys., utrzyma-
nie schroniska dla 
zwierząt 209. tys. 
zł, oświetlenie ulic 
– prawie 1,8 mln 
zł. Koszty utrzyma-
nia targowisk przy 
ul. Sienkiewicza  
i Płońskiej wynio-
sły prawie 444 tys. 
zł, a dofinansowa-
nie do przejazdów 
autobusów komuni-
kacji miejskiej – 2,3 
mln zł. Na kulturę  
i ochronę dziedzic-
twa narodowego 
wydano 1,3 mln zł, a na kulturę fizycz-
ną i sport – prawie 3,3 mln zł.

Poważna kwota w budżecie to wy-
datki majątkowe. Do 31 grudnia 2008 
roku na inwestycje poniesiono nakłady 
w kwocie ponad 11,5 mln zł. Na drogi, 
chodniki, kanalizację deszczową wy-
dano prawie 7,4 mln zł. Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej na budowę ulic Olchowej i Gro-
ta Roweckiego plus realizacja I etapu 
budowy ul. Grota Roweckiego koszto-
wały 873 tys. zł, budowa ul. Parkowej 
– ponad 1 mln zł, ul. Ogrodowej – pra-
wie 1,3 mln zł. Na budowę chodnika  
w ul. Kolbego wydano ponad 187tys. 
zł, dokończenie budowy ul. Nowo-
kolejowej i Ostatni Grosz pochłonę-
ło prawie 295 tys. zł, a chodnika przy 
ul. Krasińskiego – 279 tys. zł. Re-
mont krytej pływalni kosztował blisko  
250 tys. zł. 

Przy Szkole nr 4 wybudowano bo-
isko wielofunkcyjne za 304 tys. zł, ale 
część wydatków w kwocie 100 tys. zł 
została sfinansowana z dotacji uzyska-
nej z Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki. Znacząca kwota – ponad 1,5 mln zł  
– została w budżecie przeznaczona na 
termomodernizację obiektów miej-
skich przedszkoli Nr 1,3,6,10. Roz-
poczęto budowę separatora substancji 
ropopochodnych przy ul. Wojska Pol-
skiego. To tylko niektóre kwoty spo-
śród wydatków zeszłorocznego bu-
dżetu.

CBUW i radny PiS  
wstrzymują się od głosu

Stanisław Kęsik zapowiedział,  
że CBUW nie będzie głosowało prze-
ciw udzieleniu absolutorium prezy-
dentowi i jego pracownikom. Radny 
zwrócił szczególną uwagę na wydat-
ki związane z kulturą. – Oczywiście 
ten budżet 2008 roku podobnie jak 
i budżet 2009 daje pewną kwotę na 
działalność stowarzyszeń i organiza-

cji pozarządowych, ale moim zdaniem 
też proporcja, w jakiej przekazuje się 
środki dla działalności organizacji 
pozarządowych w stosunku do tego, 
co pozostaje w dyspozycji wydziału 
kultury jest nieodpowiednia. Tę pro-
porcję należałoby odwrócić. Zarzucił 
też, że w sprawozdaniu nie ma szcze-
gółowych kwot wydanych na po-
szczególne miejskie imprezy, np. Pik-
nik europejski, Pożegnanie Lata czy 
Powrót Szwoleżerów Gwardii. – Rze-
czywiście nie ma rozbicia na poszcze-
gólne pozycje, ale to nie jest żadna 
tajemnica, każdy z państwa radnych 
może te informacje uzyskać. Są rów-
nież dokładnie znane wszystkie dota-
cje dla instytucji czy organizacji po-
zarządowych, wyłonionych w trybie 
postępowania konkursowego – odpo-
wiedział W. Wardziński.

Krzysztof Łyziński zaakcentował, 
że radni PiS już na początku roku wy-
razili swoje obawy co do realności 
wykonania tak ambitnego budżetu.  
– Zaplanowano zarówno dochody, jak  
i wydatki w wysokości ponad  
100 mln zł. Założono możliwość po-
zyskania środków z funduszy struktu-
ralnych w ciągu roku. Właśnie to nas 
najbardziej zaniepokoiło, zastana-
wialiśmy się czy się uda, czy się nie 
uda, ale pomimo wszystko udzielili-
śmy wtedy panu prezydentowi kredytu 
zaufania – przypomniał radny.

„Za” radni PO, PSL, „Ruchu 
Obywatelskiego Polska XXI”  
i Wspólnoty Samorządowej  

– Forum Dialogu
– Przy rozpatrywaniu budżetu 

nie sposób nie odnieść się również do 
kwestii związanej z realizacją podat-
ków lokalnych. Tu zanotowano prze-
kroczenie o ponad 4 mln zł, a kwota 
ściągniętych odsetek od zaległości po-
datkowych wyniosła prawie 360 tys. 
zł. W połączeniu z oszczędnościami 
poczynionymi w zakresie wydatków 
zadłużenie budżetu miasta utrzymuje 
się na przyzwoitym, kontrolowanym 
poziomie około 20 mln zł. Została 
więc zachowana w tych konkretnych 
uwarunkowaniach równowaga finan-
sowa – tak Tomasz Kałużyński uza-
sadniał głosowanie Klubu Radnych 
Polski XXI za przyjęciem sprawoz-
dania z wykonania budżetu i udziele-
niem absolutorium prezydentowi.

Poprali go: elżbieta Latko z Klu-
bu PSL oraz Wojciech Jagodziński 
z Klubu Wspólnota Samorządowa  
– Forum Dialogu. – Niestety ci, któ-
rzy mieli samorządom pomagać w za-
sypywaniu różnic rozwojowych, czyli 
parlamentarzyści różnych szczebli, po 
raz kolejny nie spełnili oczekiwań lo-
kalnych społeczności. Jałowe spory  
i przerzucanie się odpowiedzialno-
ścią były ważniejsze niż przygoto-
wanie podstaw legislacyjnych uła-
twiających pozyskiwanie funduszy 
unijnych – przypomniał W. Jago- 
dziński. – Ostatecznie z naszych 36% 
planowanych inwestycji ostało się 
niespełna 14%. Choć nie jest to wy-
nik marzeń, to nasz klub nie dostrzega  
w trakcie realizacji budżetu zanie-
dbań, czy braku determinacji w dąże-
niu do poprawienia wskaźnika inwe-
stycyjnego. Te zadania inwestycyjne, 
na które był bezpośredni wpływ sa-
morządu i tylko samorządu, zostały 
zrealizowane w wysokim ponad 90% 
poziomie. 

Zdzisław Dąbrowski, przewodni-
czący Klubu radnych PO podkreślał, 
w jakich warunkach był realizowany 
zeszłoroczny budżet. – Duży stopień 
niepewności w zakresie finansowa-
nia inwestycji ze środków unijnych, 
pogarszająca się sytuacja gospo-
darcza w skali makro, wymagały od 
władz miasta dużego zaangażowa-
nia, systematyczności, sprawności 
przy podejmowaniu trudnych decyzji.  
W 2008 roku realizowano zaplanowa-
ne budowy nowych dróg, chodników, 
oświetlenia ulicznego. Kolejne obiek-
ty miejskiej bazy oświatowej podda-
wane były procesom termomoder-
nizacyjnym, powstały przy szkołach 
nowoczesne boiska. MOSiR wykonał 
gruntowny remont krytej pływalni  
i pomimo tak dużego wysiłku finanso-
wego zamknął rok 2008 wynikiem do-
datnim. Realizowano sukcesywnie ko-
lejne etapy przygotowań do budowy 
pętli miejskiej – wyliczał radny.

ewa Blankiewicz

Waldemar Wardziński otrzymał absolutorium za 2008 rok.  
Za przedstawionym przez prezydenta sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu opowiedziało się 16 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. 
Budżet miasta po stronie dochodów został wykonany w wysokości 
prawie 96,7 mln zł. Miasto zanotowało wyższe o 4,5 mln zł wpływy, 
głównie z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ubiegłoroczne wydatki za-
mknęły się kwotą prawie 89,4 mln zł.

Przyjęte sprawozdanie z wykonania budżetu to sukces władz 
miasta
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXIII Sesji  

30 kwietnia 2009 r.

Nr 303/XXXIII/09 w sprawie roz-
patrzenia sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy Miejskiej Cie-
chanów za 2008 rok i udzielenia  
absolutorium Prezydentowi Miasta 
z tego tytułu.
Nr 304/XXXIII/09 w sprawie upo-
ważnienia dla Prezydenta Miasta.
Nr 305/XXXIII/09 w sprawie 
zmiany regulaminu określającego 
zasady wynagradzania nauczycie-
li zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Miejską Ciechanów.
Nr 306/XXXIII/09 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 307/XXXIII/09 w sprawie 
zmian w budżecie miasta na 2009 
rok.
Nr 308/XXXIII/09 w sprawie 
przekazania dotacji na utrzymanie 
hali sportowej przy ul. Kraszew-
skiego dla CLKS „MAZOVIA”.
Nr 309/XXXIII/09 w sprawie 
przystąpienia Gminy Miejskiej 
Ciechanów do nowotworzonego 
podmiotu – spółki prawa handlo-
wego pod firmą „Mazowiecka 
Agencja energetyczna” Sp. z o.o.
Nr 310/XXXIII/09 w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Mia-
sta Ciechanów do uczestnictwa 
w projekcie pt. „Słoneczne dachy 
Północnego Mazowsza” w imieniu 
Gminy Miejskiej Ciechanów.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Interpelacje i odpowiedzi
Obciążona ul. Przelotna  

wymaga naprawy
Józef Borkowski i Andrzej Czyżewski postulowali szybką 
naprawę ul. Przelotnej. Droga jest dosyć mocno obciążona 
ruchem i wymaga bieżącej konserwacji.
Ewa Gładysz: Staramy się dbać o stan tej drogi systema-
tycznie, jest wyrównywana, ale przy takim obciążeniu ru-
chem, jakie w tej chwili tam się odnotowuje (ta ulica zy-
skuje na znaczeniu, jak większość ulic, które nie są objęte 
strefą płatnego parkowania) utrzymanie stanu nawierzchni 
nie jest proste. Jest to ulica w strefie ochrony konserwa-
torskiej, brukowana. Wystąpiliśmy z próbą rekonesansu do 
konserwatora zabytków, czy pozwoliłby przykryć tę na-
wierzchnię nakładką asfaltową. Nie wiem, jakie będzie jego 
podejście, bo doświadczenia nasze z brukowanymi ulicami 
nie są najlepsze, konserwator zawsze interweniował. Jeżeli 
nawet nie będzie zgody, będziemy starali się utrzymywać 
drogę w takim stanie użyteczności, żeby nie było następstw 
dla jej użytkowników.

Usprawnić sygnalizację świetlną
Andrzej Czyżewski zwrócił uwagę, że co roku przybywa sa-
mochodów i coraz trudniej poruszać się po mieście. Nowe 
inwestycje drogowe w centrum spowodują częściowe, bądź 
całkowite wyłączenia wielu odcinków ulic. Radny popro-
sił prezydenta, aby wystąpił na piśmie do zarządców dróg 
o przeprowadzenie analizy funkcjonowania sygnalizacji 
świetlnej pod kątem możliwości zainstalowania sygnali-
zacji pozwalającej na skręty w prawo tzw. prawoskrętów, 
które upłynniają ruch. Radny uważa też, że w nocy, kiedy 
praktycznie nie ma ruchu, sygnalizacja świetlna powinna 
być wyłączona ze względów oszczędnościowych.
Ewa Gładysz: Systematycznie analizujemy ruch w mie-
ście. Jesteśmy w stałym kontakcie z komisją dotyczą-
cą bezpieczeństwa ruchu, z zarządzającym ruchem, czyli  
z Powiatowym Zarządem Dróg. Spodziewamy się pewne-
go zamieszania związanego z realizowanymi inwestycja-
mi, na Warszawskiej, na ul. Armii Krajowej czy spodzie-
waną przebudową Mostu 3 Maja. Trzeba będzie po prostu 
pewne rzeczy przeczekać. Zawsze trzeba trochę pocierpieć, 
żeby efekt był zadowalający. Mimo uzgodnionych zmian  
w systemie komunikacyjnym będą te uciążliwości, może 
nawet w niektórych momentach i chaos. Pańskie uwagi 
będą wzięte pod uwagę, bo gdyby były uwzględnione na 
pewno choć trochę ułatwiłyby życie kierowców. Dzisiaj nie 
jestem ani kompetentna ani nie mam takiej możliwości, aby 
zająć stanowisko odnośnie następstw pana wniosku.

Problemy ul. Przytorowej
Krzysztof Łyziński w imieniu grona nauczycielskiego  
i uczniów Zespołu Szkół nr 2 z ul. Orylskiej podziękował  
za przejście dla pieszych od pasażu do skweru oraz ze skwe-
ru w stronę tzw. budynku akwarium. Przekazał też problem 
mieszkańców Przytorowej. Ulica jest nisko położona i spły-
wają tam wody deszczowe niszcząc tę drogę. 
Ewa Gładysz: Prośbę mieszkańców o budowę ulicy do-
stałam wczoraj na piśmie. Wniosek pojawił się po wybu-
dowaniu ul. Ogrodowej. Jest ona podawana jako przykład 
tak ładnie urządzonej, służącej mieszkańcom. Mieszkań-
com ul. Przytorowej marzy się to samo. Jak każde zadanie 
inwestycyjne z Przytorową wiążą się również kwestie wy-
konania odwodnienia w tej części miasta. Jest to poważne 
przedsięwzięcie, ale czynimy już pewne przygotowania do 
tej inwestycji, między innymi odwodnienie w zaprojekto-
wanej budowie ul. Cukrowniczej wiąże się z tymi przygo-
towaniami. 

Flagi w rocznicę 17 stycznia
Krzysztof Łyziński poinformował o otrzymaniu pisma od 
Ignacego Kołakowskiego, którego oburza honorowanie 
polskimi flagami państwowymi ulic w dniu 17 stycznia  
 i brak zmiany nazwy ul. 17 Stycznia na inną. Radny za-
znaczył, że nie wie, czy Rada Miasta powinna się nad tym 
zastanowić.
Ewa Gładysz: Odpowiedziałam już na list pana Ignacego 

Kołakowskiego na piśmie, stwierdzając, że kompetentna  
w tym zakresie Komisja Spraw Społecznych i Spraw 
Obywatelskich zajmowała się tą sprawą. Żaden wniosek  
w sprawie zmiany nazwy ulicy 17 Stycznia nie został wy-
pracowany. Myślę, że to nie jest temat zakończony, ani 
kwestia zmiany nazwy, ani kwestia świętowania, flago-
wania. Trudno czasami mi się tylko zgodzić z tym, że tak 
wiele do powiedzenia na ten temat mają ludzie, którzy nie 
przeżyli wojny i jej zakończenia w Ciechanowie. Próbowa-
łam panu Kołakowskiemu uświadomić, że nigdy ta kwestia 
nie była podnoszona przez środowiska kombatanckie, a to 
coś oznacza. Nie była to rozmowa miła, bo trudno przeko-
nać przekonanego i dyskutować z osobą, która niestety po-
sługuje się inwektywami.

Estetyka domów komunalnych  
na ul. Wojska Polskiego

Agnieszka Bukowska chciała się dowiedzieć, jak i kiedy 
samorząd może poprawić czystość i estetykę budynków ko-
munalnych na ul. Wojska Polskiegoi zielonego terenu wo-
kół. Zdaniem radnej ten teren szpeci wjazd do miasta od 
strony Mławy, Przasnysza i Ostrołęki.
ewa Gładysz: W obiektach socjalnych skupiamy się głów-
nie na bezpieczeństwie mieszkających tam najemców  
i w harmonogramie prac remontowych priorytet mają pra-
ce poprawiające stan bezpieczeństwa – kwestia wentylacji, 
instalacji elektrycznej. Na wydatki na estetykę przy zadłu-
żeniu sięgającym 95% przypisu trudno znaleźć środki. Po-
trzeb jest tak wiele, np. budynki na ul. Sienkiewicza, po-
niemieckie z odpadającym tynkiem, że wybór jest trudny. 
Jeżeli nie będzie konkretnych programów wspomagających 
gminę w takim chociażby zakresie, jak remonty starych sub-
stancji mieszkaniowych, nie będziemy sobie w stanie po-
radzić. Przekażę wniosek Pani Radnej zarządcy zasobów, 
być może będzie ta sprawa rozpatrywana w przyszłym roku  
i uwzględniona w budżecie w planie remontów.

Czy samorząd może pomóc Szpitalowi i PWSZ?
Agnieszka Bukowska zapytała, czy samorząd nie powi-
nien wspomóc Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkie-
go oraz PWSZ, jedynej uczelni publicznej w Ciechanowie. 
Radna przypomniała, że do tej pory w stosunku do tych 
instytucji była wielka życzliwość, w tym finansowa, władz 
miasta i samorządu.
Waldemar Wardziński: Samorząd miejski od tej pomo-
cy się nie uchyla, bo już od wielu lat corocznie są przeka-
zywane środki i dla PWSZ, i dla Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie. W tym roku została już podjęta uchwa-
ła o przekazaniu środków dla PWSZ, a na sesję majową 
przygotowujemy propozycję takiej uchwały, jeżeli chodzi 
o szpital. Będzie dotyczyła przekazania środków na zakup 
konkretnego sprzętu, który ma dodatkowo doposażyć po-
szczególne oddziały, a nam pacjentom zapewnić poczucie 
większego bezpieczeństwa. PWSZ przekazaliśmy też nie-
ruchomości w mieście. Jeżeli ze strony organów wykonaw-
czych zarówno szkoły jak i szpitala pojawią się jakieś wnio-
ski kierowane w stronę samorządu miasta, to będziemy się 
wspólnie z państwem radnymi nad tym zastanawiać. Ja też 
słucham, co ludzie na ulicy mówią, a dyrektor w nieoficjal-
nej rozmowie mi powiedział, że problemu nie ma. Nato-
miast z panem rektorem rozmawialiśmy na tematy zwią-
zane z pomocą dla szkoły na przełomie roku i mieliśmy 
później wrócić do tego tematu. Do dzisiaj nie mam żadnego 
sygnału ze strony pana rektora, że szkoła ma kłopoty.

Co z pomnikiem Jana Pawła II?
Agnieszka Bukowska zapytała, co dalej z pomnikiem Jana 
Pawła II. 
Waldemar Wardziński: W ubiegłym roku oferta złożona 
przez potencjalnego wykonawcę otoczenia wokół pomni-
ka była za wysoka, mieliśmy za mało środków zapisanych  
w budżecie i nie udało się tego zrealizować. W tym roku 
jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu, już jesteśmy po 
otwarciu ofert i mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda 
się wyłonić wykonawcę prac związanych z przebudową  

Nowe działki
Mieszkańcy ulic Wrzosowej, Spa-

cerowej i Wędkarskiej  będą mieli 
ułatwiony dojazd do swoich posesji. 
Miasto na prośbę właścicieli dzia-
łek wykupiło grunty pod nowe drogi 
dojazdowe i chodniki. Koszt wyku-
pu prawie 52 tys. zł Uporządkowane 
sprawy własnościowe ułatwią w przy-
szłości kompleksową budowę ulic na 
osiedlu Krubin.

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 nadzorczych. 
Prezydent Ciechanowa udzielił już 
absolutorium zarządom i radom nad-
zorczym ZKM i PUK. 2 czerwca ana-
lizie poddane zostaną efekty pracy 
ZWiK, 9 czerwca – PeC, a 17 czerw-
ca – TBS. 
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Samorządu Miasta ciechanów
i uporządkowaniem całego terenu wokół planowanego pomnika Jana Pawła II. 
Zakładamy, że w ciągu wakacji ta sprawa będzie zrobiona.

Kontrole budynków socjalnych
Tadeusz Lewandowski przypomniał, że po pożarze w Kamieniu Pomorskim in-
spektorzy nadzoru budowlanego i straży pożarnej byli zobowiązani przeprowa-
dzić kontrole w budynkach socjalnych. Radny chciał się dowiedzieć, czy takie 
kontrole były w Ciechanowie i jakie były ich wyniki.
Ewa Gładysz: Jestem przeciwna takiej akcyjności. Jeżeli ktoś zna obowiązki 
właściciela i zarządcy, to nie czeka na akcje kontrolne. Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego również przeprowadzał takie kontrole w Ciechanowie 
z zarządcą naszych zasobów. Na razie nie mam żadnych złych sygnałów. Za-
rządca wykonuje wszystkie wymagane przeglądy, na to są określone dokumen-
ty. Natomiast jednego nie jest w stanie zapewnić – odpowiedzialności naszych 
najemców. Mamy np.sygnały, że ciągi komunikacyjne i wyjścia ewakuacyjne są 
zastawiane. 

Wyjazd z Ukośnej
Tadeusz Lewandowski przedstawił prośbę o zwiększenie bezpieczeństwa wyjaz-
du z ul. Ukośnej w ul. Zagumienną od strony Wojska Polskiego. Jest tam bardzo 
wąsko i skrzyżowanie jest dosyć kolizyjne. 
Ewa Gładysz: Mając to na względzie doszliśmy do wniosku, ze trzeba tam 
zmienić organizację ruchu. Powiatowy Zarząd Dróg uzgodnił takie rozwiązania 
i odsyłam do 7 strony kwietniowej Gazety Samorządowej gdzie jest napisane,  
co będzie robione w najbliższym czasie. Myślę, że efekt powinien zadowolić 
mieszkańców, może nie wszystkich, bo zawsze wszelkie zakazy jednych satys-
fakcjonują, innych nie, ale z pewnością upłynnią ruch.

Dokąd wywozić ziemię z wykopów
Zenon Stańczak przypomniał swój wniosek, żeby przy okazji budowy drugiej 
nitki ul. Armii Krajowej wybrane masy ziemi wykorzystać do wyrównania tere-
nu wokół oczka wodnego na Jeziorku. Radny uważa, że najbardziej rozsądnym 
działaniem byłoby zrobienie tam dwóch boisk i górki saneczkowej. W tej chwili 
z budowanej ul. 11 Listopada i Nowozagumiennej ziemia jest wywożona aż na 
stare wysypisko. 
Ewa Gładysz: Te masy ziemi nie mogą być wywożone chaotycznie, w miejsca 
przypadkowe. Wywóz ziemi z wykopów z inwestycji miejskich jest obowiąz-
kiem wykonawcy i zawsze przed rozpoczęciem robót on musi wskazać, gdzie 
będzie ją wywoził. Co do osiedla Jeziorko mogę poinformować, że jesteśmy już 
po zapoznaniu się ze wstępną koncepcją zagospodarowania tego terenu. Znala-
zła się w niej górka saneczkowa, trasy rowerowe, trasy rowerowo-saneczkowe 
w zależności od pory roku, boiska, plac zabaw, atrakcyjne ścieżki, nasadzenia. 
Mamy dość duże możliwości nasadzania nowych drzew i krzewów, także na tym 
terenie. Ten, kto dostaje zgodę na wycinkę drzewa musi zrekompensować środo-
wisku tę stratę nowym nasadzeniem. 

Przycinka 
drzew

Stanisław Kęsik 
zwrócił uwagę, że 
w wielu miejscach 
Ciechanowa (np. 
na ul. Kopernika, 
na osiedlu 40-le-
cia, wokół Fanaru, 
na wielu prywat-
nych posesjach) 
przycięte drzewa 
wyglądają jak ki-
kuty. Radny zapy-
tał, czy to działanie 
jest unormowane 
przepisami. 

Ewa Gładysz: Przycinka w parku, na terenie ochrony konserwatorskiej musi 
być zgodna z projektem utrzymania zieleni parkowej, a konserwator zabytków 
ma prawo ingerowania na każdym kroku. Jeżeli chodzi o inne przycinki, to one 
nie wymagają żadnych decyzji, często postać tej przycinki, czy tego higienicz-
nego cięcia koron drzew bierze się z zapotrzebowania samych mieszkańców,  
bo korony zasłaniają okna, są zawilgocone ściany. Zapewniam pana radnego,  
że nie było przypadków, ja takich nie znam, żeby z tej przycinki w następstwie 
drzewo obumierało. Na przykład na Nadfosnej była w przeszłości radykal-
na przycinka ogromnych lip i czas obronił tę decyzję. Na Kopernika to nie jest 
pierwsza przycinka, a lipy, które odnowiły się po przycince są bardzo zdrowe. 
Nie wykluczam, że zdarzają się przycinki zbyt radykalne, niedawno taką mi za-
sygnalizowano, ale służby miejskie nie miały z tym nic wspólnego. To miesz-
kańcy spółdzielczego bloku kazali przyciąć do połowy drzewo, które tam kiedyś 
posadzili. Część bloku była szczęśliwa, część oczywiście złożyła skargę, tylko 
nikt się nie przyznał po drodze, że to był skutek zamówienia mieszkańców, a nie 
wycinka, która by wymagała decyzji Prezydenta.

Koncerty plenerowe
Stanisław Kęsik był ciekawy, ile miasto wyłoży na koncert Budki Suflera i dlacze-
go komunikat o ogłoszeniu konkursu na zorganizowanie koncertu plenerowego 
ukazał się w późniejszym terminie, a nie razem z wcześniejszymi konkursami. 
Waldemar Wardziński: Przekażemy panu radnemu informacje, jakie są kosz-
ty związane z Piknikiem europejskim. Natomiast co do kontraktów z poszcze-
gólnymi wykonawcami, bo jest ich kilku, w tym Budka Suflera, nie czuję się  
w mocy odpowiedzieć. Prawnicy twierdzą, że zgodnie z umową nie można ujaw-
niać wysokości honorariów. Konkurs na koncert plenerowy jest ogłoszony teraz, 
ponieważ wcześniej docierały się różne koncepcje. Myślę, że czas jest odpo-
wiedni, bo mamy przed sobą najlepsze miesiące na koncerty plenerowe – lipiec, 
sierpień, wrzesień. Nie ma jakiegoś specjalnego powodu, że ogłoszenie ukazało 
się akurat w tym czasie, a nie tydzień czy dwa wcześniej lub później. 

Zakaz zatrzymywania się przy końcu Grodzkiej
Stanisław Kęsik postulował, żeby poszerzyć strefę płatnego parkowania o koń-
cówkę ul. Grodzkiej przy zakładzie optycznym pana Bayera albo postawić znak 
zakazu zatrzymywania się przynajmniej po jednej stronie ulicy. Ten odcinek dro-
gi jest obstawiony samochodami i ciężko tam jest przejechać. 
Ewa Gładysz: Wydawałoby się, że ten odcinek jest integralnie związany  
z ul. Grodzką, ale jest to fragment Płońskiej, drogi krajowej. To, co się dzieje  
w tej chwili na tym odcinku, co bardzo utrudnia użytkownikom drogi przejazd, 
to kwestia ucieczki ze strefy płatnego parkowania. W związku z tym są już 
konsultacje z GDDKiA, żeby zarządca krajowy pozwolił ten odcinek włączyć  
w przyszłości do strefy płatnego parkowania. To pozwoliłoby zatory ograniczyć, 
jeżeli nie zlikwidować.

Radny Kęsik chce Rady Programowej Gazety Samorządowej
Stanisław Kęsik prosi o poprawienie cytatu jego wypowiedzi w Gazecie Samo-
rządowej, gdyż zdaniem radnego, jest ona niepełna – co zniekształca jej treść. 
Radny odniósł się do treści artykułu „Prawda o I wystawie IPN”, twierdząc,  
że nigdy nie odmawiał pokazania żadnej wystawy IPN-owskiej w CKiSz. Radny 
ponowił propozycję powołania rady programowej Gazety Samorządowej. 
Waldemar Wardziński: Sprawdzimy to, jeżeli tam jest błąd to on będzie spro-
stowany. Natomiast co do pierwszej wystawy IPN w Ciechanowie – były spraw-
dzane różne lokalizacje i nie było zgody na to, żeby ta wystawa była w CKiSz. 
To nie jest tak, że pierwsze kroki prezydent skierował akurat do księdza Adam-
kowskiego i do domu parafialnego, przecież to nie jest obiekt najlepiej prede-
stynowany do wystaw, ale nie mieliśmy innego wyboru w tamtym czasie. Być 
może można to zrzucić na karb pewnych emocji, które były przy okazji wystą-
pienia pana radnego na poprzedniej sesji, ale ja też się poczułem nieswojo jak 
usłyszałem, ze taka jest historia pierwszej wystawy IPN-u i że – tak to odebrałem  
– ja sobie przypisuję zasługi, które były udziałem pana radnego.

Parkowe alejki wymagają naprawy
Mariusz Stawicki podziękował za poprawienie (po kilku pismach Urzędu Miasta 
do GDDKiA) rytmu świateł na skrzyżowaniu Tatarskiej z ul. 3 Maja i Sienkiewi-
cza, wydłużenie czasu dla samochodów, które się włączają w ruch na Tatarskiej. 
Radny interpelował w sprawie ciechanowskich parków. M. Stawicki zauważył,  
że jeśli chodzi o zieleń, są utrzymane w świetnym stanie i widać tu dobrą rękę go-
spodarza. Natomiast poprawy wymaga stan nawierzchni alejek. Jeśli to się wiąże 
z jakimiś większymi kosztami, to radny postuluje wykonanie wyceny i wykona-
nie napraw w ramach bieżącego utrzymania lub wprowadzenie tego zadania do 
przyszłorocznego budżetu. Jako przykład godny naśladowania radny wymienił 
park w Mławie i Opinogórze.
Ewa Gładysz: Chcemy, żeby parki wyglądały jak najlepiej, mamy szczęście  
do osób, które się tym zajmują w naszym mieście. Natomiast przedsięwzięcia,  
o których pan był łaskaw wspomnieć, Opinogóra, czy Mława, to były olbrzymie 
zadania. To, co jest możliwe – poprawienie, czy wyrównanie alejek będziemy 
starali się realizować, natomiast skupiamy się na pielęgnacji tego, co jest – przy-
cince, wycince, nowych nasadzeniach i jeżeli ktoś się temu bacznie przygląda, 
nie powinien mieć powodów do niepokoju.                                         oprac. e.B.

Sprostowanie
W artykule „Starosta chce opinii w sprawie odwołania dyrektora”, zamiesz-

czonym w kwietniowej Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów, napisaliśmy,  
że radny Stanisław Kęsik głosował za wyrażeniem pozytywnej opinii Rady  
o swoim odwołaniu przez Starostę. Pan radny oczywiście głosował „przeciw”. 
Za pomyłkę przepraszamy zainteresowanego i czytelników.

Pełna wypowiedź radnego
Na 33 sesji Rady Miasta Stanisław Kęsik zgłosił zastrzeżenie, że w artykule 

„Starosta chce opinii w sprawie odwołania dyrektora”, zamieszczonym w kwiet-
niowej Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów, jego wypowiedź pozbawiona 
środkowego zdania była niepełna. Publikujemy ją więc w całości. „Pan prezydent 
już poległ w swej dobrotliwości i wolał otworzyć własną quasi instytucję kultury, 
niż wspomagać nieudaczników z CKiSz. Jego doradcy przekonali niestety, oczy-
wiście pana prezydenta, że dom kultury można prowadzić w 5 osób. Fantasmago-
ria i chore ambicje reformatorów, frustratów niektórych w Ciechanowie.”

Pielęgnacyjna przycinka drzew wokół stadionu
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Uczciliśmy Święto 3. Maja

Przed nabożeństwem głos zabrał 
prezydent miasta Waldemar War-
dziński. Prezydent nawiązał do oko-
liczności, w jakich uchwalono majo-
wą konstytucję, która stała się symbol 
polskiej państwowości, częścią trady-
cji i powodem do wielkiej dumy. – Nie 
mniej ważne jest budowanie poczucia 
narodowej dumy wokół teraźniejszo-
ści. Od 20 lat cieszymy się odzyska-
ną suwerennością. Dorosło już całe 
pokolenie naszych dzieci, urodzonych  
w Polsce niespętanej zależnością od 
potężnego sąsiada. Po 20 latach ci 
młodzi ludzie – i nie tylko oni – wol-
ność traktują, jako coś oczywistego. 
Zbyt szybko zapomina się, jak wyso-
ką cenę miała ta wolność i kto ją za-
płacił. Zapomina się, że trzeba strzec 
jej jak źrenicy oka, pielęgnować te ce-
chy, które Polaków doprowadziły do 
duchowego zwycięstwa nad komuni-
stycznym totalitaryzmem. Na zakoń-

czenie W. Wardziński powiedział,  
że europa bacznie przygląda się na-
szym poczynaniom. – Jesteśmy dużym 
krajem – po przejściach, ale szybko 
dźwigającym się z ekonomicznego za-
cofania. Potrafimy domagać się sza-
cunku i należnego nam miejsca we 
wspólnocie. Naszą słabością są ma-
łostkowe wewnątrznarodowe swary. 
Zaniechanie ich, wzniesienie się po-
nad urazy pozwoli Polakom umocnić 
swoją pozycję w Unii Europejskiej  
i na świecie. Szanujmy naszą młodą 
demokrację i siebie nawzajem, a wte-
dy inni będą poważać nas. 

W obchodach wzięli udział samo-
rządowcy, parlamentarzyści, komba-
tanci oraz przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych, instytucji i szkół.  
W hołdzie żołnierzom poległym  
w wojnie polsko-bolszewickiej pod 
pomnikiem Polskiej Organizacji Woj-
skowej zostały złożone kwiaty. 

K.D.

Z okazji 218. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i święta 
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Pl. Kościuszki odpra-
wiona została msza polowa w intencji ojczyzny. Oprawę muzyczną 
uroczystości przygotowała Miejska Orkiestra Dęta OSP oraz połą-
czone chóry parafialne.

Czy w Ciechanowie zostanie 
utworzona szósta parafia? 

To pytanie obiegło w ostatnim czasie lokalne media. Nowy kościół 
miałby powstać w dzielnicy Krubin, znajdującej się w obrębie pa-
rafii św. Tekli. Biskup płocki Piotr Libera skonsultował ten zamysł  
z proboszczami ciechanowskich parafii. Po rozważeniu wszystkich 
argumentów przystąpiono do załatwiania wstępnych formalności. 

Kiedy patrzy się na mapę Ciechanowa 
widać, że w południowej części miasta 
brakuje kościoła

Ksiądz prałat Ludomir Kokosiński 
wystąpił do władz miasta z wnioskiem 
o zamianę działek parafialnych poło-
żonych przy ul. Szwankie na działki 
należące do gminy miejskiej znajdują-
ce się przy ul. Ludowej i Krubińskiej. 
Na XXXIII sesji Rada Miasta stosow-
ną uchwałą upoważniła prezydenta  
do prowadzenia dalszych rozmów.

– Potwierdzam informację doty-
cząca planów Biskupa Płockiego Pio-
tra Libery związanych z powstaniem 
nowej parafii w Ciechanowie. Uru-
chomione już zostały odpowiednie 
procedury kościelne. Prawdopodob-
nie w lipcu powstanie nowa wspólno-
ta parafialna, która swoim zasięgiem 
obejmie m.in. mieszkańców Krubina, 
Bielina czy Osiedla 40-lecia. Obec-
nie trwają konsultacje dotyczące jej 
granic. Jaki jest powód erygowa-
nia nowej parafii? To przede wszyst-
kim realne potrzeby duszpasterskie 
i dobro duchowe wiernych. Dodam,  

że z zadowoleniem przyjęliśmy infor-
macje, że władze lokalne Ciechanowa 
przychylnie nastawione są do planów 
powołania nowej parafii – komentuje 
kanclerz Kurii Płockiej i wikariusz ge-
neralny ks. dr Mirosław Milewski. 

red.

Powstaną projekty oświetlenia ulicznego
Mieszkańcy ulic Zapolskiej na Kargoszynie, Wiejskiej na Gostkowie, Wrzo-

sowej i Wędkarskiej na Krubinie oraz Pogodnej i Pięknej na Aleksandrówce 
wkrótce doczekają się nowego oświetlenia. Oferty na wykonanie projektów bu-
dowy można było składać do 6 maja. Miasto zleci to zadanie wyłonionej w prze-
targu nieograniczonym firmie Usługi Projektowe mgr inż. Andrzej Skarżyński  
z Ciechanowa, która wykona dokumentację za cenę 47.600 zł. Projekty mają po-
wstać do 20 lipca.                                                                                            red.

Średni wiek ciechanowskich autobusów to 7 lat. O połowę mniej niż w kraju

ITD zatrzymała dowody rejestracyjne głównie z następujących powodów:
brak młoteczka przy szybie bezpieczeństwa,•	
brak oznakowania – nalepki szyba bezpieczeństwa,•	
niezgodność ilości pasażerów dotycząca miejsc siedzących i stojących  •	
w dowodzie rejestracyjnym i na tabliczce znamionowej pojazdu (dowody wy-
dawane są przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego),
pęknięta szyba czołowa (w 2007 roku szyba została sklejona przez certyfiko-•	
waną firmę GLAS-WeLD SYSTeM – po sklejeniu spełnia wymagania obo-
wiązujące w  Unii europejskiej),
uszkodzenie czoła opony na tylnej osi (na osi tylnej są cztery opony, z których •	
jedna miała ubytek o średnicy 1,5 cm),
wycieki płynów eksploatacyjnych (minimalny wyciek tzw. „pocenie” pompy •	
wspomagania),
awaria światła cofania (autobus może cofać tylko przy udziale pilota), •	
awaria świateł przeciwmgielnych. •	

Miejskie autobusy pod lupą
W pierwszej połowie maja ciechanowska Inspekcja Transportu 

Drogowego przeprowadziła kontrolę taboru Zakładu Komunikacji 
Miejskiej. Była to pierwsza akcja niedawno utworzonej w naszym 
mieście jednostki inspekcji w ciechanowskiej firmie przewozowej. 

– Podczas rygorystycznej kontro-
li służby ITD nie znalazły poważnych 
uchybień, mimo to zatrzymały 10 dowo-
dów rejestracyjnych naszych wozów. 
Można powiedzieć, że były to usterki 
niewielkiej wagi. Sądzę, że zatrzyma-
nie takiej liczby dowodów rejestra-
cyjnych miało charakter restrykcyjny 

– mówi Wojciech Jagodziński, kierow-
nik działu techniczno-eksploatacyjne-
go ZKM. – Kontrole zakończyły się  
o godz. 15.00, a już o godz. 19.00 osiem  
z dziesięciu pojazdów po usunięciu 
usterek i przeglądzie w Okręgowej 
Stacji Kontroli Pojazdów obsługiwało 
linie komunikacji miejskiej. 

ZKM w Ciechanowie eksploatuje 
obecnie 32 autobusy miejskie. Śred-
ni wiek taboru to 7 lat. To nieźle na 
tle kraju, gdzie średnia wynosi około 
14 lat. W 2008 roku spółka kupiła  
4 nowe autobusy marki Jelcz i Autosan 
za kwotę blisko 2,5 mln zł. Planowane 
są kolejne zakupy.                         red.

Serdeczna prośba do pasażerów: 
warto nie zrywać nalepek „szyba 
bezpieczeństwa” i nie zabierać 
młotków – co dzieje się nagmin-
nie – bo kiedyś mogą nam pomóc 
wyjść z poważnej opresji.

Wokół pomnika  
Jana Pawła II

Wiemy już kto zagospodaruje plac wokół pomnika Jana Pawła II 
przy kościele farnym. Spośród ofert 3 wykonawców najniższą cenę 
zaproponowało Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe PRIMBUD  
z Działdowa. 18 maja miasto podpisało umowę na wykonanie zadania 
za kwotę netto blisko 245 tys. zł (najwyższa cena – ponad 269 tys. zł). 
Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje tu postument pod po-
mnik wyłożony okładziną z marmurowych płyt. Powstaną tu też alejki 
z granitowej brukowej kostki. Planuje się, że prace potrwają do poło-
wy lipca.              
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Opowieść o kolorze

Artystka urodziła się w 1938 roku. 
Pochodzi z Warszawy. Studia podjęła 
w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku, a następnie na wydziale 

Koncert jednego 
z najbardziej znanych 
w Polsce zespołów 
rockowych rozpo-
częła piosenka „Sen  
o dolinie”. Utwór na-
grany 35 lat temu stał 
się przepustką do za-
wrotnej kariery grupy. 
Ze starego składu na 
scenie zobaczyliśmy 
Krzysztofa Cugow-
skiego (śpiew), Ro-
mualda Lipko (instru-
menty klawiszowe)  
i Tomasza Zeliszew-
skiego (perkusja). Charyzmatycz-
nym muzykom towarzyszyli: Łu-
kasz Pilch (gitara), Mirosław Stępień 
(bas), Piotr Kominek (instrumenty 
klawiszowe),  Anna Patynek (per-
kusja) oraz Małgorzata Orczyk i Ire-
na Kijewska (chórki). W repertuarze 
znalazły się też młodsze przeboje ta-

A po nocy przychodzi dzień…

kie jak „Bal wszystkich świętych”, 
czy „Takie tango”. Niespodzianką 
był gościny występ Felicjana An-
drzejczaka, który charakterystycz-
nym chrypliwym głosem przypo-
mniał dawne hity: „Czas ołowiu”, 
„Noc komety” oraz „Jolka, Jolka 
pamiętasz”. Tłumnie zgromadzona 

publiczność entu-
zjastycznie przyjęła 
też singel „Zostań 
jeszcze” zwiastu-
jący nową płytę 
oraz duet Andrzej-
czak – Cugowski  
w piosence „Piąty 
bieg”. Na koniec ko-
lejny szlagier – „Jest 
taki samotny dom”  
z kultowej pły-
ty „Cień wielkiej 
góry”. Nie obyło się 
bez bisów. 

K.D.        

Żywopłot wzdłuż ul. Dobrej                 

Zespół „Trombastic” zachwycił grą na puzonach               

Koncertu Budki Suflera wysłuchało kilka tysięcy ludzi          

Krzysztof Cugowski w doskonałąj formie scenicznej    

Gościem Marka Zalewskiego była Teresa Panasiuk

W motocyklowej paradzie uczestniczyło ponad 600 maszyn

W tym dniu wstęp do 
wszystkich muzealnych 
oddziałów był bezpłat-
ny. ekspozycje związane  
z historią ziemi ciecha-
nowskiej można było 
zwiedzać od godz. 12.00 
do 23.00. Wśród cieka-
wych propozycji znalazły 
się: koncert warszawskie-
go zespołu puzonów hi-
storycznych „Trombastic”, 
inscenizacja „Świętosz-
ka” w wykonaniu uczniów 
Gimnazjum Nr 1, prezen-
tacja filmu „Ciechanów ze starej fo-
tografii” – wszystko to działo się  
w budynku głównym Muzeum lub 
jego okolicach.. O zmroku, przy świe-
tle pochodni przewodnicy oprowa-
dzili chętnych po basztach Zamku 
Książąt Mazowieckich. Na błoniach 
rozpalono ogniska, przy których moż-
na było ogrzać się i upiec kiełbaskę. 

Nie rozpychaj się na drodze  
– motocyklista to też uczestnik ruchu

Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe to kolejna ini-
cjatywa, która wpisała się kalendarz miejskich imprez. 9 maja po 
raz piaty do naszego miasta zjechali się motocykliści. Patronat nad 
zlotem, zorganizowanym przez Duszpasterstwo Akademickie „Ke-
fas” i lokalne kluby motocyklowe, objął prezydent miasta.

8 maja w Galerii „C” otwarto wystawę malarstwa Teresy Pana-
siuk. Zaprezentowane obrazy inspirowane naturą pokazują ogrom-
ną dojrzałość twórczą i wielką indywidualność. Są nowym obliczem 
pokolenia wychowanego przez kapistów.

malarstwa warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, gdzie otrzymała dy-
plom. Później rozpoczęła pracę dydak-
tyczną na uczelni. Uprawia malarstwo 

(olej, gwasz, pastel) oraz ry-
sunek. Jej prace eksponowa-
ne były na wielu wystawach 
indywidualnych i zbioro-
wych w kraju oraz za grani-
cą. Orientalizujące pejzaże  
i ekspresyjne formy pozba-
wione są wszelkiej material-
ności. Nie ma w nich ludzi 
ani drzew, a jednak czuje 
się w nich obecność wszyst-
kiego. Wystawa potrwa do  
2 czerwca. 

K.D.

2 maja kilka tysięcy zwolenników rozrywki na świeżym powie-
trzu uczestniczyło w Pikniku Europejskim, zorganizowanym po 
raz  piąty przez prezydenta Ciechanowa. W programie imprezy, 
która odbyła się na zamkowych błoniach znalazły się gry i zabawy 
dla dzieci, konkursy z nagrodami, pokaz karate oraz występ gdań-
skiej grupy Babsztyl. Gwiazdą wieczoru była Budka Suflera. 

Ciechanowska Noc Muzeów

Od 4 lat podczas jednej z majowych nocy muzea Europy otwiera-
ją swoje podwoje dla nocnych gości, a galerie zapełniają się zwiedza-
jącymi. W tegorocznej akcji, która przypadła 16 maja po raz pierw-
szy uczestniczyło Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 

Akcję zakończył pokaz pirotechnicz-
no-leserowy „Światło dźwięk”. Atrak-
cje przygotowano też dla gości Mu-
zeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie.  
W malowniczym parku zorganizowa-
no ognisko, a we wnętrzach dworku 
A. Bąkowskiej zaprezentowano spek-
takl „Duchy w Muzeum”. 

K.D.

Spotkanie miłośników motocy-
kli, skuterów, motorowerów i quadów 
rozpoczęła msza święta  
u podnóża Farskiej Góry, 
którą celebrował biskup 
płocki Piotr Libera. W trak-
cie nabożeństwa wspomnia-
no nazwiska tych, którzy 
zginęli w ostatnich latach 
w wypadkach. – Ze wzglę-
du na wzrastającą liczbę 
wypadków z udziałem mo-
tocyklistów chcemy uświa-
damiać o naszej obecności 
na drogach. Dzięki takim 
akcjom pragniemy też przy-

pominać uczestnikom ruchu 
drogowego o istotności i ko-

nieczności zachowania na 
drodze zdrowego rozsąd-

ku i wyobraźni – powie-
dział współorganiza-
tor Spotkań Wojciech 
Rudnicki. Po złożeniu 

kwiatów pod pomnikiem 
Krzyża Katyńskiego, ulicami 

miasta przejechała motocyklo-
wa parada. Na parkingu przed 
krytą pływalnią uczestnicy raj-
du spotkali się z władzami  mia-
sta. Była prezentacja maszyn, 
konkursy oraz pokaz wido-
wiskowej jazdy  ekstremalnej  
w wykonaniu olsztyńskiej gru-
py Wheelieholix Squad. 

K.D.
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W tegorocznym budżecie na mo-
dernizację Warszawskiej zapisano 
około 4,7 mln zł. To koszt I etapu 
prac, który obejmuje remont odcinka 
tej ulicy od Pułtuskiej do Mikołajczy-
ka. II etap tej dużej inwestycji przewi-
dziany jest na rok 2010. Na pierwszy 
ogień poszedł odcinek Warszawskiej 
do ul. Nadfosnej. Tu prace potrwają 

3-4 miesiące. Równolegle do robót 
„PRASBeTU”(oddzielona od sani-
tarnej nowa kanalizacja deszczowa) 
prace prowadzi Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji, który buduje tu nową sieć 
wodociągową. Po położeniu rur nowy 
odcinek sieci będzie wypłukany i na-
pełniony wodą. Drobiazgowe badania 
bakteriologiczne wykażą, czy woda 
nadaje się do spożycia. Dopiero wte-

Powstaje nowy chodnik na ul. 11 Listopada

Roboty na Warszawskiej idą pełną parą

Trwa układanie sztucznej murawy

Lawendowa pięknieje
Firma Delta Prid buduje ul. Lawendową.  Dzięki temu porząd-

kowany jest kolejny fragment miasta. Pobliskie ulice” Działkowa,, 
Konwaliowa i Starowiejska mają już nowe nawierzchnie. W kolej-
nych latach budowane będą Rumiankowa i Astrowa.

Rewitalizacja naszego ratusza zna-
lazła się wśród inwestycji rekomen-
dowanych do dofinansowania przez 
Zarząd Województwa w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Remont 
zostanie wsparty kwotą 4,2 mln zł. To 
dofinansowanie w granicach 70-75% 
wartości zadania. Do kosztów moder-
nizacji trzeba jeszcze doliczyć przygo-
towanie dokumentacji, ekspertyz, ba-
dań geodezyjnych i mikologicznych, 
ponieść koszty wyposażenia budynku. 
Do tej pory z budżetu miasta na ten cel 
wydano już 526 tys. zł. Na czas remon-

Mamy „schetynówkę” Wystartowały roboty na Warszawskiej
Po latach prac dokumentacyjnych i prawnych uzgodnień  

w pierwszych dniach maja ruszyła modernizacja Warszawskiej. Prze-
targ na remont ulicy wygrała Firma Budowlano-Drogowa „PRA-
SBET” z Grudziądza. Całkowity koszt prac to ponad 9,6 mln zł. 

dy do nowej sieci przyłączane będą 
poszczególne budynki. Miasto dołoży 
starań, żeby jeszcze w tym roku wy-
konać też odcinek Warszawskiej mię-
dzy Nadfosną i Mikołajczyka. Roboty 
trzeba skoordynować z Telekomunika-
cją i Zakładem energetycznym. Nowe 
oświetlenie będzie budowane jedno-
cześnie z nawierzchnią – elegancką 

posadzką z granitowych płyt 
i kostki oraz drogowej cegły 
klinkierowej. Stare wyso-
kie słupy, które dziś świecą  
w okna mieszkań, zosta-
ną zdemontowane Zastąpią 
je stylowe, niższe latarnie  
z herbem Ciechanowa. 
Oprócz nich deptak oświe-
tlą lampy umieszczone  
w posadzce. Całości dopełnią 
nowe ławki, kosze na śmieci 
i donice z kwiatami. Zanim 
główna ulica Ciechanowa 
stanie się eleganckim depta-

kiem czekają nas 2 lata uciążliwych 
robót. Mieszkańcy ulicy, właściciele i 
klienci sklepów muszą uzbroić się w 
cierpliwość Wykonawca zapewnia, że 
dojście do wszystkich budynków bę-
dzie możliwe na każdym etapie prac, 
natomiast dojazdy będą w pewnych 
okresach wstrzymane. Mieszkańcy 
będą informowani o tym na bieżąco.

A.G.

Urząd Miasta postarał się  
o wsparcie budowy ulic: 11 Listo-
pada i Nowozagumiennej w ramach 
projektu poprawy spójności komu-
nikacyjnej. Dzięki tej umowie bu-
dżet miasta zasilony zostanie kwotą 
874 900 zł. Suma ta to 50% warto-
ści zadania. Drugą połowę kosztów 
pokrywa miasto. Roboty 
na 11 Listopada i Nowoza-
gumiennej rozpoczęły się  
w ubiegłym roku. Zada-
nie to wykonuje Zakład 
Instalacji Sieci Gazo-
wych, Wod.-Kan, energe-
tycznych, Handlu i Usług  
M. M. Młyńscy z Ciecha-
nowa. W poprzednim sezo-
nie inwestycyjnym wyko-
nano tu głębokie wykopy 
i wybudowano kanalizację 

deszczową. Teraz prace prowadzo-
ne są na powierzchni. Wybudowano 
już chodniki. Za chwilę wykonaw-
ca położy tu asfaltową nawierzchnię 
jezdni. Zakończenie prac planowane 
jest na lipiec, a rozliczenie projektu  
i otrzymanie dotacji na sierpień.A.G.

Czas na ratusz 
W czerwcu zacznie się rewitalizacja zabytkowego XIX-wiecznego 

ratusza. Remont przeprowadzi firma Anatex z Białegostoku, któ-
ra pokonała w przetargu 10 konkurentów oferując korzystną cenę 
3,9 mln zł. To koszt wszystkich prac budowlanych i wykończenio-
wych. Całość łącznie z wyposażeniem i wszystkimi przyłączeniami 
zewnętrznymi powinna zamknąć się w kwocie 5,5 – 6 mln zł.

tu pracownicy Urzędu Miasta prze-
niosą się do wynajętych pomieszczeń 
przy ul. 17 Stycznia. Zgodnie z planem 
wszystkie roboty budowlane zakończą 
się na przełomie czerwca i lipca 2010 r.  
– Planujemy jeszcze etap drugi, zwią-
zany z dobudową skrzydła z pomiesz-
czeniami biurowymi dla ponad 40 osób 
i salą konferencyjną, ale to przyszłość. 
Ukończenie remontu ratusza tak jak 
zakładamy, w 2010 r., pozwoli nam w 
roku 2011 dokonać też kompleksowej 
rewitalizacji Pl. Jana Pawła II – zapo-
wiada prezydent W. Wardziński.

e.B.

Na Lawendowej powstała już  ka-
nalizacja deszczowa, teraz trwają ro-
boty drogowe. Mieszkańcy otrzymają 
270 m jezdni asfaltowej  
o szerokości 6 m, obu-
stronny chodnik i wjaz-
dy na posesje. Koniecz-
na jest także przebudowa 
części studni telekomuni-
kacyjnych oraz hydrantu 
wodociągowego. Budowa 
Lawendowej będzie kosz-
towała około 500 tysię-
cy zł. Mieszkańcy ulicy 
proszeni są o cierpliwość  
i wyrozumiałość z uwagi 

na utrudniony dojazd do wszystkich 
posesji. Wykonawca zakończy prace 
w czerwcu.                                   A.G.

O nowoczesny obiekt sporto-
wy wzbogaci się ciechanowska baza 
sportowa. Dobiega końca budowa 
bocznej płyty stadionu. Nowe boisko 
o wymiarach 105x67 będzie jednym 
z najnowocześniejszych obiektów 
treningowych w Polsce. To dodat-
kowy atut w obliczu starań naszego 
miasta o lokalizację bazy pobyto-
wo-treningowej podczas euro 2012. 
Wykonawca, firma Firma 
Masters ze Szczecina przy-
gotował już powierzchnię 
boiska pod sztuczną mu-

Dobiega końca budowa boiska
rawę. Trwa budowa odwodnienia  
i ogrodzenia obiektu. Prowadzone 
są też cięcia pielęgnacyjne drzew 
otaczających stadion. Nowy obiekt 
będzie oświetlony. Inwestycja kosz-
tować ma ponad 3 mln zł. Trwają 
starania o dofinansowanie ze środ-
ków budżetu centralnego za pośred-
nictwem samorządu województwa.

red.

14 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie prezydent Cie-
chanowa Waldemar Wardziński podpisał umowę z wojewodą mazo-
wieckim Jackiem Kozłowskim na tzw. schetynówkę, przyznawaną  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
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Stalowe zbrojenie komory separatora

Na pierwszy ogień  
– Armii Krajowej

W lipcu ruszy przebudowa ul. 
Armii Krajowej. Na odcinku od 
Płońskiej do Pułtuskiej droga zosta-
nie poszerzona o drugą nitkę. Roboty 
potrwają 12 miesięcy. Zadanie wy-
kona wyłonione w przetargu konsor-
cjum firm: Przedsiębiorstwa Budowy 
Dróg i Mostów z Mińska Mazowiec-
kiego oraz PLANeTA z Warszawy 
za kwotę 15,5 mln zł.

Przebudowa Armii Krajowej to  
I etap budowy miejskiej pętli łączącej 
drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wo-
jewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem 
dróg powiatowych. Łącznie powsta-
nie 13,5 km nowych dróg za ogrom-
ną cenę ok.150 mln zł. Nieodłączną 
częścią wewnętrznej pętli miejskiej 
staną się oczekiwane ścieżki rowero-
we. Wchodzące w jej skład ulice jed-
nojezdniowe będą mieć jednostron-
ną ścieżkę, a te o dwóch jezdniach 
– dwustronną. Dotyczy to trzech 
części pętli: ulicy Armii Krajowej, 
nowej drogi, łączącej Pułtuską z ul. 
Wojska Polskiego oraz odcinka mię-
dzy Mleczarską i Płocką. Istniejąca 
jezdnia na Armii Krajowej zostanie 
rozebrana – trzeba wzmocnić zbyt 
słabą podbudowę i położyć nową na-
wierzchnię. Trzeba też przebudować 
biegnące tędy gazociągi, sieć elek-
troenergetyczną, telekomunikacyj-
ną, oświetlenie uliczne, sygnalizację 
świetlną. By ograniczyć hałas wzdłuż 
drogi zamontowane będą ekrany aku-
styczne. W trakcie prac wykonawcy 
dołożą wszelkich starań, żeby w jak 

Pętla miejska – pierwsze kroki
najmniejszym stopniu utrudnić życie 
kierowcom zmuszonym do porusza-
nia się w tym rejonie miasta. Ruch 
uporządkuje tymczasowa organiza-
cja – połówkowe wyłączanie jezdni. 
Nocą zastosowana będzie sygnaliza-
cja świetlna z ruchem wahadłowym.

Powstają projekty pozostałej 
części pętli

Znamy już wykonawcę dokumen-
tacji budowy pozostałej części miej-
skiej pętli. Budowlane i wykonawcze 
projekty wykona konsorcjum firm: 
OCSC Sp. z o.o. i O’Connor Sutton 
Cronin & Associates Ltd. Zawarta  
8 maja umowa przewiduje opra-
cowanie projektów budowlanych  
w ciągu 7, a projektów wykonawczych  
– 14 miesięcy od daty podpisania 
umowy. Dokumenty będą kosztować 
ponad 2,4 mln zł. Szybsze opracowa-
nie projektów budowlanych pozwoli 
na uzyskanie tzw. decyzji o zezwole-
niu na realizację inwestycji drogowej 
(zgodnie ze znowelizowanymi prze-
pisami jest to decyzja łącząca w sobie 
dawną decyzję lokalizacyjną i pozwo-
lenie na budowę). Wydanie tej decy-
zji przez Starostę Ciechanowskiego 
otworzy drogę do podpisania umowy 
o dofinansowaniu zadania ze środków 
europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013. 
Przypominamy, że wewnętrzna pętla 
miejska znajduje się na liście inwe-
stycji priorytetowych dla wojewódz-
twa mazowieckiego.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Remonty chodników i parkingów
Zakończył się remont 200 m2 chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich 

19  i 240 m2 parkingu przy ul. Mickiewicza. Nawierzchnie zostały wyłożo-
ne betonową kostką. Parking przy Przedszkolu Nr 5 zyskał 750 m2 nowej 
nawierzchni bitumicznej. Przygotowywany jest przetarg na remont jezd-
niulicy Batalionów Chłopskich na odcinku od wjazdu do budynku poczty  
do ul. Pułtuskiej.

Współpraca się opłaca
Mieszkańcy ciechanowskich osiedli zyskują na współpracy miasta i spół-

dzielni mieszkaniowych. Dzięki współdziałaniu powstanie 10 miejsc posto-
jowych na Ranieckiej, przy budynku wielorodzinnym nr 6. Zadanie to będzie 
finansowane wspólnie ze Spółdzielnią „Mazowsze”. Planowany jest też re-
mont wjazdu z ul. Sikorskiego pomiędzy budynkami ul. Armii Krajowej 16 
i Sikorskiego 6. Remont wykonany zostanie wspólnie z SMLW „ZAMeK”. 
Odnowiony też będzie wjazd z ul. Armii Krajowej pomiędzy budynkami  
35 i 39, tym razem przy współpracy ze SMLW „Mazowsze”.

Kolejne nowe chodniki na Kargoszynie
Do 1 czerwca zaintere-

sowane firmy mogą składać 
oferty w przetargu na remont 
nawierzchni chodników w 
ul. Asnyka (na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Wyspiań-
skiego do budynku nr 25  
– lewa strona), ul. Wyspiań-
skiego (od Broniewskiego do 
Kicińskiego – lewa strona), 
ul. Broniewskiego (od Wy-
spiańskiego do Słowackiego 
– prawa strona) oraz ul. Żeromskiego (odcinek od Wyspiańskiego do boiska  
I Liceum Ogólnokształcącego – strona lewa). Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl w zakładce Go-
spodarka/Przetargi. Informacji udzielają także pracownicy Inżynierii Miej-
skiej pod numerem telefonu (023) 674 92 48.

Malowane miasto
W połowie maja rozpoczęło się malowanie poziomych oznakowań  

na miejskich ulicach. Prace wykonuje firma PLANeTA z Warszawy, która 
oznaczyła już przejścia na rondzie Meudon oraz ulicach: Zamkowej, Gost-
kowskiej, Wyspiańskiego, Dąbrowskiej, Fredry, Zielonej, Bony, Wyspiań-
skiego, Asnyka, Broniewskiego, Letniej, Kicińskiego, Dąbrowskiej, Fredry, 
Parkowej, Powstańców Warszawskich, Narutowicza, Głowackiego, Hal-
lera, Wyzwolenia, Spółdzielczej, Pl. Piłsudskiego, Okrzei, Krótkiej, Gwar-
dii Ludowej i Batalionów Chłopskich. W drugiej połowie maja odnawiane 
były pasy na Pl. Jana Pawła II i ulicach” Powstańców Wielkopolskich, Wod-
nej, Śląskiej, Reuta, Ranieckiej, Konwaliowej, Starowiejskiej i Działkowej  
i na osiedlu Zachód.

Jedni dbają, inni śmiecą
Na skwerze przed ratuszem (na zdjęciu po lewej) przybyło kolorowych 

kwiatów. Dwie nowe, pokaźnych rozmiarów rabatki powstały po wschodniej 
stronie placu. Pracownicy zieleni posadzili też nowe rośliny na skarpie od stro-
ny ul. Pułtuskiej. Niestety, nie wszystkim zależy na ładnym wyglądzie mia-
sta. Tym razem podczas objazdu miasta góry śmieci znaleziono w rowie przy 
ul. Asnyka (zdjęcie po prawej). Rów wysprzątano, ale już następnego dnia  
w tym samym miejscu znów ktoś podrzucił odpady.

A.G.

Dbamy o Łydynię
Miasto buduje trzeci separator substancji ropopochodnych. Bę-

dzie odbierał wody opadowe z rejonu ulic: Wojska Polskiego, Zagu-
miennej, Ukośnej, Willowej i całego osiedla Powstańców Wielkopol-
skich.

Wykonawca inwestycji firma 
MeLWOBUD z Ciechanowa wraz  
z montażem urządzenia remontu-
je rów odprowadzający oczyszczoną 
wodę do rzeki. Zadba też o estetycz-
ny wygląd otoczenia. Za moderniza-

cję kolektora deszczowego wraz 
z separatorem miasto zapłaci bli-
sko 1,1 mln zł. Pierwotnie zada-
nie to miało zostać ukończone  
w 2010 r., ale dzięki oszczędne-
mu gospodarowaniu i przesunię-
ciom budżetowym możliwe bę-
dzie wykonanie całej inwestycji 
w roku bieżącym. Dwa poprzed-
nie separatory kosztowały mia-
sto łącznie 2,5 mln zł. Zostały 
zamontowane w 2007 r. Jeden  
z nich oczyszcza wody opadowe 

spływające do rzeki kolektorami desz-
czowymi z osiedla Zachód i dzielnicy 
przemysłowej, drugi – z ulic: Witosa, 
Rzeczkowskiej, 11. Pułku Ułanów Le-
gionowych i Płońskiej.

A.G.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze środków europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓNOŚCI

WOJEWÓDZTWO 
MAZOWIECKIE

UNIA EUROPEJSKA 
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO
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w Chotumiu i Goryszach. 
Uczestnicy musieli wyka-
zać się nienaganną recy-
tacją, pomysłowym pla-
katem promującym region  
oraz wiedzą dotyczącą 
naszej „małej ojczyzny”. 
Najwyżej został oceniony 
poziom wiedzy uczniów  
z ciechanowskiej „Piątki”. 
Drugie miejsce wywalczył 
zespół z SP w Chotumiu,  
a trzecie – z SP Nr 4. Na-

grody dla uczniów ufun-
dowali: MOSiR, Rolbud, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej, Muzeum Ro-
mantyzmu w Opinogórze i SP Nr 5. 

red.

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– CZERWIEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• Do 2.VI – „Malarstwo” Teresy Pana-
siuk /Galeria „C”/
• 5.VI godz. 17.15 – wernisaż wysta-
wy Marka Zalewskiego „Droga krzy-
żowa” /Galeria „C”/
• 17. VI godz. 17.00 – otwarcie wy-
stawy „Malarstwo” Włodzimierza 
Komorowskiego „Komora” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• 19.VI godz. 18.00 – wernisaż wystawy 
malarstwa Leszka Sokola  /Galeria „C”/
• VI – „Kultura drobnoszlachecka na 
dawnych pograniczach Rzeczypospoli-
tej” /Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• 2.VI godz. 17.00 – spotkanie z Ar-
turem Sporniakiem, redaktorem Ty-
godnika Powszechnego /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/ 
• 4.VI godz. 17.00 – „Dlaczego mło-
dzież ucieka od życia?” – prelekcja 
Piotra Łapińskiego, pracownika edu-
kacyjnej Kliniki Poradni Profilak-
tyki Uzależnień w Gdyni /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/ 
• 4-5.VI – Wiosna Literatury w Gołot-
czyźnie /Muzeum Pozytywizmu/
• 18.VI godz. 16.30 – spotkanie Klu-
bu Miłośników Poezji: sylwetka twór-
cza Józefa Czechowicza (1903-1939)  
w 70 rocznicę śmierci poety, radiow-
ca, redaktora wielu czasopism literac-
kich i dziecięcych /Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia Nr 1 przy ul. Kiciń-
skiego 21/23/                    oprac. K.D.

Spotkania

Wystawy

Lekcja patriotyzmu
6 maja w Gimnazjum Nr 3 odby-

ła się uroczystość poświęcona rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Uczniowie klas 1b, 2c i 3g pod opie-
ką nauczycielki Ilony Kińskiej przy-
gotowali krótką prezentację mul-
timedialną, mającą przypomnieć 
wszystkim najważniejsze wyda-
rzenia historyczne towarzyszące 
uchwaleniu Konstytucji. Prezentacja 
przeplatana była krótkimi utworami 
literackimi. Młodzież z uwagą obej-
rzała krótką inscenizację. 

Konkurs po angielskiego
8 maja w Szkole Podstawo-

wej Nr 4 odbył się Konkurs Języ-
ka Angielskiego dla szkół podsta-
wowych. Uczestnicy mieli okazję 
zaprezentować znajomość języka 
i zmierzyć się z rówieśnikami z in-
nych szkół. Pomysłodawczynią i or-
ganizatorką konkursu jest nauczy-
cielka języka angielskiego z SP 4 
Joanna Trzcińska. Jest to pierwszy 
tego typu konkurs w mieście. Do ry-
walizacji stanęło blisko 50 uczniów  
z ciechanowskich podstawówek, któ-
rych zadaniem było rozwiązanie testu 
leksykalno-gramatycznego. Pierwszą 
nagrodę zdobyła Patrycja Szczepań-
ska z SP Nr 3. Drugie miejsce zaję-
ła Małgorzata Jarzyna też z SP Nr 3,  
a trzecie – Jakub Jezierski z SP Nr 4. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody w po-
staci sprzętu multimedialnego oraz 
materiałów do nauki angielskiego. 

Konkurs biblijny 
Organizatorzy III Ciechanow-

skiego Maratonu ogłaszają otwar-
ty konkurs na krótką wypowiedź na 
temat Biblii. Tekst ma być w swojej 
wymowie zachętą do lektury Pisma 
Świętego, osobistą wypowiedzią, 
może przybrać formę listu do przyja-
ciela. Termin składania prac upływa 
4 czerwca, wyniki zostaną ogłoszone 
15 czerwca o godz. 15.00 w siedzibie 
organizatora (ul. Ściegiennego 18) 
oraz na stronie internetowej www.
maratonbiblijny-ciechanow.pl.

red. 

Z życia szkół  
i przedszkoli

Tego dnia odbyła się też I edycja 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy  
o Ziemi Ciechanowskiej, w której 
zmagały się 3-osobowe drużyny klas 
IV-VI z SP Nr 3, 4, 5, 7, STO oraz SP  

Dzień Regionalny w SP Nr 5

20-lecie „Trójki”

• 4-6.VI – Międzynarodowy Festi-
wal Chóralny „Ciechanovia Cantans”. 
Więcej str. 1
• 13. VI godz. 17.00 – W cyklu „Let-
nich Koncertów Muzyki Dawnej”  
wystąpią: Wanda Leaddy, Małgorzata 
Feldgebel, Paweł Iwaszkiewicz i Mi-
rosław Feldgebel /Muzeum Szlachty  
Mazowieckiej/
• 20-21.VI – Blues Spring Night. Sze-
rzej str. 1

29 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 5 obchodzono Dzień Regio-
nalny zorganizowany przez nauczycielki Jolantę Bilińską i Bogusła-
wę Szatkowską. Zaproszeni goście zwiedzili wystawę fotografii o Cie-
chanowie oraz obejrzeli tańce w wykonaniu działającego przy szkole 
Ludowego Zespołu Artystycznego „Mały Ciechanów” oraz spektakl 
„Legenda o Łydyni”, przygotowany przez Teatrzyk Guliwer. 

Premiera 
TEATRU EXODUS

W dniach 24, 25 i 26 czerwca 2009 r.  
o godz. 18.00 w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Sztuki TeATR eXODUS 
wystawi swoje najnowsze przedstawie-
nie. Będzie to „Szalona lokomotywa” 
na podstawie dramatu Witkacego. Sce-
nariusz i reżyseria: Katarzyna Dąbrow-
ska. Scenografia: Anna Goszczyńska  
i Katarzyna Dąbrowska. Bilet 10 zł. 
Ilość miejsc na widowni ograniczona!

W spektaklu Ziemia uskarżała się na swoje dolegliwo-
ści i bóle, które wyrządza jej człowiek. Skutki tego lekko-
myślnego postępowania mogą być fatalne. Zagrożeniem 
są też lodowce, które topnieją na skutek efektu cieplarnia-
nego. Niedługo zabraknie surowców, ponieważ wydoby-
wamy ją bez umiaru. Lasy są masowo karczowane. Ścieki 
i szkodliwe substancje wpuszcza się do mórz, oceanów, 
jezior i rzek, zabijając wodną florę i faunę. Woda w wielu 
rejonach nie nadaje się do picia. Trzeba ją oczyszczać za 
pomocą szkodliwych chemikaliów, a zwierzęta, które piją 

Ziemia u lekarza...
28 kwietnia w Gimnazjum Nr 3 obchodzono 

światowy Dzień Ziemi. Uczniowie klasy Ie pod 
opieką nauczycielek Teresy Sokołowskiej i Anny 
Kaczorek pokazali sytuację planety w zabawnym 
i pouczającym przedstawieniu. 

Ludowe tańce zaprezentował „Mały Ciechanów”

Dyrektor SP Nr 3 E. Wodzyńska otrzymała gratulacje od 
zastępcy prezydenta C. Chodkowskiego

Patron
Orzeł biały nad szkołą latał,
I tak mu się spodobała,
Że go wprost oczarowała, 
I powiedział wtedy:
„Wypędzę z niej wszystkie biedy 
I patronem jej zostanę.
Będę czuwał nad nią wieki,
Aż mi zamkną się powieki”. 

/Agata Pazyra, klasa VI d/

z brudnych zbiorników – giną. Nafaszerowana środkami che-
micznymi gleba traci swoją żyzność. Pola i sady mogą zamie-
nić się w pustynie. To tylko niektóre z długiej listy grzechów, 
które człowiek ma na sumieniu.                                          red.

8 maja Szkoła Podstawowa Nr 3 
mieszcząca się przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich obcho dziła 20-lecie 
istnienia oraz 10-lecie nadania imie-
nia Orła Białego. Placówka może po-
szczycić się tytułami: „Szkoła z kla-
są”, „Uczeń z klasą” i „Nauczyciel  
 z klasą”,. Ważnym osiągnięciem 
było  też zajęcie 3 miejsca w ogól-
nopolskim konkursie „Logo szkoły”. 
Ciechanowska „Trójka” liczy ponad 

1000 uczniów, z którymi 
pracuje 73 nauczycieli.  
W imieniu władz miasta 
zastępca prezydenta Ce-
zary Chodkowski życzył 
nauczycielom szkoły 
pomyślności w dalszej 
pracy pedagogicznej,  
a uczniom postępów  
w nauce i rozwijaniu ta-
lentów. W uroczysto-
ściach uczestniczył też 
dyrektor Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli 
Adam Krzemiński. 

red.
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50 lat razem przez życie…
23 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowały cztery pary z Ciechanowa. 

Alina  i Stefan 
Żukowscy pobrali się  
w 1958 roku. Pani 
Lucyna urodziła się  
w 1935 r. w Kurdynie 
na Ukrainie. Pracowała 
w ciechanowskim szpi-
talu. Pan Stefan urodził 
się w 1933 r. w Bobro-
wie. Swoje lata zawodo-
we związał z Zakładem 
Usług Społecznych. 
Para doczekała się 
dwojga dzieci i czwor-
ga wnucząt.       

Państwo Regina i Jerzy Kostrzewa związali się ze sobą w 1958 roku. Pani 
Janina urodziła się w 1934 r. w miejscowości Włodki znajdującej się w pobli-
żu Zeńboka. Z wykształcenia była nauczycielką i przepracowała w tym zawo-

dzie 32 lata.  W 1979 
r. została dyrektorką 
Szkoły Podstawowej 
w Ciemniewku. Pan 
Jerzy urodził w 1936 
r. w miejscowości 
Lipinki koło Wo-
łymina. W 1971 r. 
uzyskał tytuł mistrza 
krawiectwa i zawód 
ten z pasją wykorzy-
stuje do dziś. Para ma 
dwoje dzieci i dwoje 
wnucząt. 

Państwo Barbara i Ryszard Stopczyńscy zawarli związek małżeński  
17 listopada 1958 
roku. Pani Barba-
ra urodziła się w 
1940 roku w Nuże-
wie. 30 lat przepra-
cowała w ciecha-
nowskim szpitalu. 
Pan Ryszard uro-
dził się w 1938 r. 
w Ciechanowie. 
Pracował w Rejo-
nie Dróg Publicz-
nych. Para wycho-
wała troje dzieci  
i doczekała się sied-
miorga wnucząt. 

Państwo Marianna i Henryk Skibiccy wzięli ślub 27 grudnia 1958 r. Pani 
Marianna uro-
dziła się w 1937 
r. Jest rodowita 
ciechanowianką. 
Pan Henryk przy-
szedł na świat 
się w 1932 roku. 
Oboje pracowali 
w Zakładzie Jaj-
czarskim. Mał-
żonkowie zostali 
obdarzeni dwójką 
trójką i siedmior-
giem wnuków. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 
listy gratulacyjne. Zastępca prezydenta ewa Gładysz Wardziński wręczyła 
im pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczy-
stości uatrakcyjniły lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne 
lata.

red.

Są jeszcze miejsca  
w Przedszkolu Nr 6

Wiosna to gorący czas dla rodziców małych dzieci. W tym roku, 
podobnie jak w ubiegłym miejski samorząd przygotował dla malu-
chów 825 miejsc w 7 przedszkolach. Czy wystarczy dla wszystkich 
chętnych? Coraz więcej osób chce posyłać swoje pociechy do przed-
szkoli, żeby zapewnić im szansę na lepszy start edukacyjny.

– Badania pokazują, że wieloletnie 
uczęszczanie dziecka do przedszkola 
determinuje dalszy jego rozwój i wy-
niki, które osiąga w szkole. Mówie-
nie o upowszechnianiu nauki przed-
szkolnej miałoby poważny sens wtedy, 
gdy za tym szły duże środki i wsparcie  
z centralnego budżetu – uważa Adam 
Krzemiński, dyrektor Zakładu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli. 

Przedszkola, a raczej uczęszcza-
jące do nich dzieci, nie są przez pań-
stwo dotowane. Koszt utrzymania 
jednego podopiecznego w przedszkol-
nej placówce w Ciechanowie wynosi  
700 zł, z czego 130 zł opłaty stałej 
ponosi rodzic. Pozostałe 570 zł musi 
dopłacić samorząd. Pod koniec lat 
90-tych z powodu niżu demograficz-
nego zamknięto 2 przedszkola. Po 10 
latach tendencja się odwróciła i chęt-
nych przybywa. – Udało nam się za-
spokoić potrzeby wszystkich dzieci  
5- i 6-letnich – zapewnia A. Krzemiń-
ski. – Mamy ten komfort psychiczny, 
że wszystkie dzieci, które złożyły kar-
ty w tym wieku będą przyjęte. Jak co 
roku pojawił się pewien problem z 3-  
i 4-latkami. Wiąże się to przede 
wszystkim z nierównym rozłożeniem, 
jeśli chodzi o składanie kart do przed-
szkoli. Nie udało nam się na dzień dzi-
siejszy przyjąć ok. 20 dzieci 3-letnich 
oraz 30 dzieci 4-letnich. Okazuje się 
jednak, że w Przedszkolu Nr 6 jest 
jeszcze 20 wolnych miejsc. 

Wolne miejsca  
w Przedszkolu Nr 6

Skąd ta rozbieżność? Rodzice wolą 
posłać dziecko do przedszkola jak naj-
bliżej domu, czemu trudno się dziwić. 
Największe obłożenie jest w Przed-
szkolu Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej 
i Nr 10 (ul. Batalionów Chłopskich), 
położonych w pobliżu największych 
osiedli – Aleksandrówki, Osiedla 
40-lecia, Jeziorka czy Powstańców 
Wielkopolskich. –Prosiłem dyrektor-
ki tych przedszkoli o przekazywanie 
rodzicom, których dzieci się nie do-
stały, informacji o wolnych miejscach 
w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Pijanow-
skiego – mówi Adam Krzemiński.  
– Jeżeli rodzice będą na tyle ela-
styczni, żeby zapisać dzieci do innego 
przedszkola, a nie do tego, do którego 
składali karty, to jest duża szansa, że 
zostanie tylko 30 nieprzyjętych dzieci. 
Dyrektor Krzemiński zwraca też uwa-
gę na pewną prawidłowość. – Corocz-
nie nie udaje się przyjąć trochę tych 
najmłodszych 3- i 4-latków, a później 
problem rozwiązuje się sam. Często 
dzieci małe, przyjęte po raz pierwszy 
do przedszkola, nie aklimatyzują się  
w nim i rodzice zmuszeni są je zabrać. 

Tworzone są tzw. listy rezerwowe  
i na zwolnione miejsca wchodzą dzie-
ci, które wcześniej się nie dostały.  
W ubiegłym roku po zakończeniu na-
boru okazało się, że nie zostało przy-
jętych 40 dzieci, a w tej chwili wiem, 
że do przedszkoli w mijającym roku 
szkolnym trafiły wszystkie chętne dzie-
ci. Mam nadzieję, że i w tym roku uda 
nam się je przyjąć, choćby po pewnym 
czasie.

Przedszkole Integracyjne  
dla 5- i 6-latków

Odrębny problem stanowią przy-
jęcia do Przedszkola Integracyjnego 
Nr 4 przy ul. Sierakowskiego. Trafiają 
tam dzieci z opóźnieniami w rozwo-
ju psychoruchowym. Przyjmowane są 
też dzieci z zaburzeniami w rozwoju 
emocjonalnym, ale w takim stopniu 
zaburzeń, które nie stanowią zagro-
żenia dla pozostałych przedszkola-
ków. Do przedszkola chodzą maluchy 
z niedużym niedosłuchem, choroba-
mi somatycznymi, przewlekle chore,  
a nawet dzieci z Zespołem Downa 
oraz autystyczne. – Zanim chore 
dziecko zostanie przyjęte zespół ds. 
integracji i funkcjonowania w przed-
szkolach orzeknie, czy kadra jest  
w stanie podołać takiemu trudnemu 
zadaniu. Spotyka się psycholog, dwóch 
pedagogów specjalnych, logopeda, 
rehabilitant oraz dyrektor i na pod-
stawie wnikliwej obserwacji decydują  
o warunkowym przyjęciu. Dziecko tra-
fia do przedszkola na 3 miesiące, po 
których zapada ostateczna decyzja, czy 
jego pobyt w placówce daje mu szan-
sę na rozwój. Jeżeli okazuje się, że ro-
kowania są dobre i widać, że dziecko 
aklimatyzuje się, to zostaje w przed-
szkolu – Adam Krzemiński podkreśla,  
że taka procedura ma zapewnić,  
że dziecko będzie się rozwijać, a nie 
przechodzić traumę. Niestety, rodzi-
ce niektórych niepełnosprawnych 
3- i 4-latków spotkali się z odmową 
umieszczenia dziecka na liście. – To 
przedszkole jest specjalistyczną pla-
cówką. Mamy tamu 2 grupy dla dzie-
ci z pewnymi dysfunkcjami, z tym,  
że są to grupy dla dzieci 5- i 6-let-
nich. Rodzice młodszych dzieci nieste-
ty spotykają się z odmową, są zdener-
wowani i często trzeba im tłumaczyć, 
że przedszkola integracyjne nie peł-
nią funkcji przedszkola specjalne-
go. Takie przedszkole utworzone jest  
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wy-
chowawczym w Ciechanowie. Jeże-
li rodzice mają dziecko młodsze niż  
5 czy 6 letnie to powinni zgłaszać się 
z tym dzieckiem do przedszkola na ul. 
Sienkiewicza – wyjaśnia A. Krzemiń-
ski.                                                e.B.
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XVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE

Cztery akty z epilogiem
Warsztaty teatralne, 9 przedstawień konkursowych, 3 spektakle gościnne (Teatr Teatrforenin-

gen Slutspil, Teatr Chorea, Teatr Ósmego Dnia), dyskusje o sztuce, parada uliczna oraz koncert Ma-
rii Peszek – to bilans XVII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIONIZJE, który w dniach  
19-23 maja odbył się w Ciechanowie. 

Bogaty program i udział znako-
mitych artystów przyciągnął dużą 
grupę widzów. Tegoroczną nowością 
było codzienne wydawanie biuletynu 
festiwalowego „Oko Dionizosa”, re-
dagowanego pod okiem Marka Żbi-
kowskiego przez studentów Wydzia-
łu Kulturoznawstwa PWSZ. Strzałem 
w dziesiątkę był też powrót do warsz-
tatów. Ćwiczenia aktorskie poprowa-
dził Jarosław Fedoryszyn – reżyser  
i dyrektor artystyczny lwowskiego 
Teatru Woskresinja, a pracą nad pla-
styką ciała pokierował amerykański 
mim Gregg Goldston, którego podzi-
wialiśmy na scenie w zeszłym roku. 
Każdy dzień kończyły spotkania  
w Klubie Dyskusyjnym lub w kulu-
arach. 

Akt pierwszy 
Konkursowe zmagania rozpoczął 

„Przewodnik elegancji” w wykona-
niu Marty Marchow. Aktorka współ-
pracująca z teatrami alternatywnymi  
z lekkim przymrużeniem oka udzieli-
ła publiczności lekcji kreowania wize-
runku. Porady przeplatały nastrojowe 
piosenki z repertuaru popularnej w la-
tach 50. Cateriny Valente. W nastro-

ju ironicznej zabawy utrzymał widzów 
Teatr Uhuru. Jego „Pierogi” były śmia-
łą próbą uchwycenia specyfiki naszych 
czasów widzianych oczami młodych lu-
dzi. Wśród gości specjalnych zaprezen-
tował się Teatr Teatrforeningen Slutspil 
z Danii. Beckettowska „Końcówka”  
w ustach aktorów chorych na stward-
nienie rozsiane zabrzmiała nad wyraz 
niepokojąco. Na koniec Teatr Chorea  
i „Gry (w) Pana Cogito”. Poetyckie 
myśli malowniczo przeniesione na sce-
nę nabrały nowych znaczeń.  

Akt drugi
Kolejną serię przedstawień otwo-

rzył Teatr Amareya swoim „Miste-
rium życia i śmierci”. Anatomiczny 
kontekst i nużąca muzyka wywołały 
przygnębienie. Razem z nim przyszło 
pytanie: jak daleko można posunąć 
się w bezczelności scenicznej wobec 
widza? Lekkie podenerwowanie zała-
godził taneczny duet Marty Pietrusz-
ki i Pauliny Wysockiej. Zagadkowy 
tytuł „1287” okazał się rytmicznym 
odliczaniem uciekającego czasu.  
I wreszcie coś mocniejszego – „Sen 
Wahazara” Teatru Fuzja. Oto boha-
ter witkacowskiego dramatu (w myśl 

koncepcji tworzenia poprzez niszcze-
nie) podporządkowuje sobie gatunek 
kobiecy. Chory zamysł doprowadza do 
zgubnej mechanizacji. Sprawy warto-
ści na właściwe tory sprowadza Teatr 
NieboPiekło. Spektakl „Um esempio”, 
powstały na podstawie opowiadania 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, pro-
stymi środkami przekazuje głębokie, 
wręcz bolesne treści. Obojętność wy-
kluczona.    

Akt trzeci 
Ostatni zakręt. „Strip-tease” na 

podstawie sztuki Sławomira Mroż-
ka w wykonaniu Teatru Archiwum 
28. Dyplomowe przedstawienie cie-
chanowskich studentów PWSZ prze-
galopowało przez scenę. Absurdalne 
sytuacje i cięte dialogi rozśmieszyły 
niejednego. Atmosferę zagęściła Gru-
pa Artystyczna Teraz Poliż. Krwawa 
bajka o przemocy, niewinnie zatytu-
łowana „Liminalna. Jestem snem, któ-
rego nie wolno mi śnić”, poruszyła  
i oburzyła jednocześnie. Konkurso-
we działania zakończył Teatr Kreatu-
ry „Miejski kraul”. Groteskowy portret 
małomiasteczkowej rodziny przemówił 
do wyobraźni. 

Akt czwarty
Tradycyjnie ulicami miasta prze-

szedł korowód poprowadzony przez 
Teatr Makata. Były charakterystycz-
ne rytmy, maski, przebrania… 

Epilog
Ogłoszenie wyników konkur-

su i wręczenie nagród. Po obejrzeniu  
9 teatrów jury w składzie: Dorota Po-
rowska (Teatr Chorea), Katarzyna 
Dąbrowska (Teatr exodus), Sławo-
mir Krawczyński (Teatr Wytwórnia) 
pod przewodnictwem Dariusza Ski-
bińskiego (Teatr Cinema) przyzna-
ło Grand Prix Grupie Artystycznej 
Teraz Poliż (7000 zł). Wyróżnienia 
otrzymali: Marta Pietruszka i Paulina 
Wysocka (2000 zł) oraz Teatr Uhuru  
z Gryfina (1000 zł). W głosowaniu 
Nagrodę Publiczności zdobył Teatr 
Archiwum 28 z Ciechanowa. Nagrodę 
główną i wyróżnienia ufundował pre-
zydent Waldemar Wardziński. Dosko-
nałym uzupełnieniem festiwalowych 
działań był owacyjnie przyjęty recital 
Marii Peszek. Na koniec, na zamko-
wych błoniach wystąpił legendarny 
Teatr Ósmego Dnia w przedstawieniu  
„Arka”.                                          red.

DIONIZJe wyraźnie wracają do daw-
nej formuły. Duża w tym zasługa or-
ganizatorów i większych środków 
solidarnie przekazywanych przez Ma-
zowieckie Centrum Kultury i Sztuki 
w Warszawie oraz prezydenta Cie-
chanowa. W tym roku budżet festiwa-
lu przekroczył 100 tys. zł.   

Fotoreportaż na str. 14

Rewitalizacja miała się 
zakończyć w 2010 roku…
Dyskusja rozgorzała po stwier-

dzeniu Stanisława Kęsika, że część 
mieszkańców nie godzi się na re-
alizację projektu, który zwyciężył  
w konkursie. Pierwsza zaprotestowa-
ła honorowa obywatelka Ciechanowa 
prof. Bibiana Mossakowska. – Rewi-
talizacja zamku, do której się włączy-
łam bardzo aktywnie, ciągnie się od  
2005 roku, a miała być zakończona  
w 2010 r., w rocznicę bitwy pod Grun-
waldem. Z prawdziwą przykrością wy-
słuchałam wystąpienia pana radnego 
Stanisława Kęsika., który mówił w imie-
niu mieszkańców. Pamiętam, że byłam 
na dwóch spotkaniach mieszkańców, 
na których wspólnie protestowaliśmy 
przeciwko wszystkich formom protestu 
uniemożliwiającym rewitalizację. (…) 
Jako honorowa obywatelka, urodzona  
w Ciechanowie, apeluję do państwa 
radnych, do pana  prezydenta, żeby 
mieszkańców, którzy działają na szko-
dę tego miasta, na szkodę kultury, skry-
tykować i przyhamować to działanie. 
Podobnie myśli Zdzisław Dąbrowski. 

Stanowisko Rady Miasta Ciechanów w sprawie rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich 

Radni wspierają… i spierają się o rewitalizację zamku
Zanim napłynęła pomyślna wiadomość o umieszczeniu rewitalizacji ciechanowskiego zamku na liście projektów rekomendowanych przez 

Zarząd Województwa do refinansowania w wysokości 8,3 mln zł z unijnych funduszy, miejscy radni na 33 sesji zaapelowali do samorządu 
mazowieckiego o wsparcie tej inwestycji. Projekt stanowiska jest owocem przemyśleń 13 radnych. Przy okazji odżyły emocje, jakie od 2 lat 
budzą plany ożywienia zabytkowej warowni.

– Każdy odpowiedzialny człowiek, któ-
remu leży na sercu dobro Ciechanowa, 
skoro jest możliwość ściągnięcia do 
miasta  grosiwa z zewnątrz powinien  
inne argumenty odsunąć na bok.

Mównica tylko dla radnych
Prowadzący obrady Zenon Stań-

czak chciał udzielić głos zaproszone-
mu na sesję Markowi Piotrowskiemu, 
który w Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej (instytucja zarządzająca zamkiem) 
odpowiada za rewitalizację. Niestety, 
sprzeciwili się temu radni Agnieszka 
Bukowska i Stanisław Kęsik. – Każ-
dy, kto jest wyposażony w elementar-
ny słuch społeczny słyszał te sprzeciwy 
i musiał je przemyśleć, bo to jest wy-
móg w debacie publicznej, ale ja mam 
wrażenie, że większość tych opinii kry-
tycznych oparta była na dezinformacji. 
W przestrzeni publicznej Ciechanowa 
pojawiły się też niepełne informacje 
odnoszące się do jakiejś suchej fosy, 
do zakotwiczenia budynku na murach 
zamku, do betonu, którego na makie-
cie jakoś nie widać. Szkoda, ze nie do-
puścili państwo do głosu pana Marka 
Piotrowskiego, bo powiedziałby na ten 

temat więcej – stwierdził Mariusz Sta-
wicki.

 – Gdyby ten projekt, o którym mó-
wicie był wprowadzony w zamierzo-
nym I terminie prace archeologiczne, 
ani badania nie byłyby możliwe, więc 
to nie jest czas zmarnowany – kontro-
wał S. Kęsik. – Nieprawda! – krzyknął 
Andrzej Piotrowski, członek Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej, który od kilkudziesięciu lat kie-
ruje Społecznym komitetem na rzecz 
odbudowy zamku. – Może tam pan so-
bie wykrzykiwać, jak będzie pan rad-
nym to pana poproszą – odpowiedział 
mu z mównicy S. Kęsik. Andrzej Pio-
trowski, podobnie jak wcześniej Marek 
Piotrowski, oburzony wyszedł z sali.

Za dużo dezinformacji
Prezydent Waldemar Wardziński 

zaprotestował przeciwko wprowadza-
niu słuchaczy w błąd. – Nikt dziś nie 
pozwoli zrobić jakiejś nowej inwestycji 
w tym zamku, jaka ona by nie była – 
odtworzeniowa, nowatorska, history-
zująca – bez bardzo gruntownych ba-
dań archeologicznych. Te badania są 
jednym z elementów projektu rewitali-

zacyjnego. To nie jest prawda, co pan 
powiedział, że gdyby nie te protesty, to 
by ich nie wykonywano. Przecież nikt 
by nie zezwolił na zrobienie jakiejkol-
wiek inwestycji pod dziedzińcem zamku 
bez precyzyjnego i dokładnego przeba-
dania tego terenu. To jest jeden z ele-
mentów działań, które mają zniechę-
cać, czy siać wątpliwość co do intencji 
związanych z rewitalizacją tego obiek-
tu. To samo było z tymi murami, któ-
re miały się zawalić pod obciążeniem 
stawianego domu dużego. Tony betonu  
i szkła miały przerażać w tej histo-
rycznej budowli. To jest wszystko nie-
prawda. Dlaczego się zmieniła opinia 
Komisji przy Głównym Konserwatorze 
Zabytków? Ci państwo opracowali swo-
ją opinię i przedstawili ją ministrowi 
Mercie na podstawie nieprawdziwych 
informacji, które wpłynęły w skargach 
i zażaleniach. Członkowie Komisji, 
którzy byli w Ciechanowie, po zapo-
znaniu się z pełną dokumentacją tech-
niczną wycofali się szybciutko z zarzu-
tów. To trzeba mówić ludziom, prawdę. 
To, czy my się godzimy, czy mamy taką, 
czy inną wizję, to jest sprawa zupełnie 
indywidualna.                                e.B.
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Kolejne medale dla Promyka
W dniach 23-25 kwietnia w Końskich przeprowadzone zostały Finały Ogól-

nopolskiej Olimpiady Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim – Świętokrzyskie 
2009. Ciechanów reprezentowało 7 zawodników TKKF Promyk, którzy w kla-
syfikacji klubowej wywalczyli III miejsce w Polsce. Nasi teakwondziści przy-
wieźli 3 złote medale (Michał Brym w kategorii wagowej 34 kg, Damian Wasiak  
73 kg, Wiktor Komorowski powyżej 73 kg) i 1 brązowy (Damian Pazyrski 73 kg). 
M. Brym i W. Komorowski zostali powołani do kadry na Mistrzostwa europy 
Kadetów, które odbędą się w czerwcu w Chorwacji.  

Mistrzostwa Europy w taekwondo  
zdominowane przez reprezentację polską

W XXIV Mistrzostwach euro-
py Seniorów rozegranych w dniach 
23-26 kwietnia w Benidorm (Hisz-
pania) dobrze zaprezentowała się 
Ilona Omiecińska (AWF Warsza-
wa), która zadebiutowała w kadrze 
seniorskiej Reprezentacji Polski. 
Zawodniczka LKS Matsogi Ciecha-
nów walczyła we wszystkich kon-
kurencjach drużynowych. Nasze re-

prezentantki 3 medale: złoty w układach i technikach specjalnych oraz brązowy  
w testach siły, co dało im tytuł najlepszej drużyny Mistrzostw europy. Reprezenta-
cja Polski Seniorów prowadzona przez Michała Korzybskiego (na zdjęciu) utrzy-
mała prymat niepokonanej od 5 lat w europie i zdobyła złoty medal pokonując ko-
lejno: Włochy (7:5), Hiszpanię (6:0), Niemcy (7:5), a w finale Holandię (6:0).

Przebiegli przez Ciechanów
W ramach akcji „Polska biega” 5 maja z miejscowości Piątek (leżącej  

w centrum kraju) wystartowali zawodnicy, którzy udali się w 4 różne strony:  
do Cieszyna, Słubic, Suwałk i Przemyśla. Uczestnicy pokonali łącznie 1900 km 
i odwiedzili 189 miejscowości. Na trasie sztafety suwalskiej znalazł się Ciecha-
nów. Przy drukarni Bauer do sztafety przyłączyli się członkowie Klubu Biega-
cza, działającego przy Miejskim Ognisku TKKF „Promyk”. Sportowcy pobiegli 
razem ul. Mleczarską i Płońską. Pod ratuszem powitał ich zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski oraz wicedyrektor MOSiR Janusz Kącki. Po krótkiej roz-
mowie wszyscy udali się pod Zamek Książąt Mazowieckich. Niestrudzona szta-
feta pobiegła dalej ul. Wojska Wolskiego w kierunku Przasnysza. Akcja zachę-
cająca do prowadzenia aktywnego trybu życia zakończyła się 10 maja. Szacuje 
się, że wzięło w niej udział około 50 tysięcy osób.     

Jurand zagra w barażach
Remis 28:28 z KS Pogoń Szczecin i przegrana 31:29 ze Śląskiem Wro-

cław to bilans meczy rozegranych przez MKS Jurand 9 i 16 maja. Po 22 kolejce  
w I lidze nasi szczypiorniści zajmują 9 miejsce w tabeli. To oznacza, że walkę  
o utrzymanie się w I lidze rozegrają w barażach 27 i 30 maja. 

Srebro dla Anny Pepłowskiej
16 maja w hali sportowej MOSiR rozegrane zostały młodzieżowe mistrzo-

stwa Polski młodzików w taekwondo olimpijskim. W zawodach walczyło 130 
zawodników z 42 klubów. Ciechanów reprezentowało 4 wychowanków TKKF 

Promyk. Najlepiej zaprezen-
towała się Anna Pepłowska, 
która w kategorii wagowej 
57 kg pokonała Aleksan-
drę Gembarzewską z Opola 
oraz wicemistrzynię świa-
ta z 2008 roku emilię Dą-
browską. W finale nasza 
zawodniczka po dodatko-
wej rundzie uległa Katarzy-
nie Wieczorek z AZS AWF 
Warszawa i ostatecznie zdo-
była srebrny medal. 

red.
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.
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W 2002 roku ukończyła stu-
dia licencjacie w zakresie eduka-
cji wczesnoszkolnej z wychowa-
niem przedszkolnym na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii Akade-
mii Bydgoskiej, a w 2005 r.  uzu-
pełniające studia magisterskie 
na kierunku pedagogika w Wyż-
szej Szkole Humanistycznej im. 
Aleksandra Gieysztora w Pułtu-
sku. W tym samym roku uzyska-
ła też stopień nauczyciela dyplo-
mowanego. W czasie 26-letniej 
drogi zawodowej uczestniczy-
ła w różnorodnych szkoleniach  
i kursach, obejmujących m. in. za-
gadnienia: metody dobrego startu, 
pedagogiki zabawy, odimiennej 
metody nauki czytania wg dr Ire-
ny Majchrzak, pracy z dzieckiem  
o szczególnych potrzebach edu-
kacyjnych, tworzenia i przestrze-
gania zasad pracy z dziećmi, 
metody projektu i metod aktywi-
zujących, rozpoznawanie dzieci  
z grupy ryzyka dysleksji, różni-
cowania poziomów edukacyjnych 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Bożena Pigut

poprzez wykorzystanie gier dy-
daktycznych, organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
dostosowywania wymagań do in-
dywidualnych potrzeb dziecka, 
szans i zagrożeń edukacji przed-
szkolnej, zadań opiekuna stażu, 
wykorzystania technologii kompu-
terowej i informacyjnej oraz języ-
ka angielskiego.

P. Bożena jest autorką między-
przedszkolnego konkursu „Umiem 
czytać”, przeznaczonego dla dzie-
ci, które potrafią czytać tekst  
ze zrozumieniem. Sprzyja on roz-
wijaniu zainteresowań czytelni-
czych dzieci. Jest też współautorką 
folderu przedstawiającego histo-
rię przedszkola wydanego w 2004 
roku z okazji 60 rocznicy istnienia 
placówki. W pracy z dziećmi ceni 
systematyczność i podejmowa-
nie nowych wyzwań. Motywacją  
do pracy jest dla niej opinia rodzi-
ców, którzy widząc zmiany w roz-
woju dzieci doceniają wysiłek wy-
chowawczy.

Wiadomości sportowe

Bożena Pigut o sobie
Praca z dziećmi to dla mnie przyjemność i spełnienie marzeń. Nadaje 
sens życiu, czerpię z niej energię i motywację do dalszych działań.

Najtrudniej jest, gdy osoby najbliższe dziecku wyrządzają mu krzyw-
dę, swoje niespełnione, niezrealizowane ambicje przelewają na dzieci. 
Wymagają od nich rzeczy niemożliwych, zamiast cieszyć się i rozwijać 
drzemiące w nich talenty i uzdolnienia.

Zwracam uwagę na to, żeby nikomu, a w szczególności dzieciom, nie 
stała się krzywda, by wszyscy byli równo traktowani i mieli równe szanse 
na początku swojej drogi edukacyjnej.

Bardzo mi zależy na radosnym dzieciństwie moich podopiecznych, 
a zwłaszcza na ich wszechstronnym rozwoju, rozwijaniu indywidualnych 
uzdolnień, wiary we własne siły i możliwości. Cieszą mnie dobre rela-
cje z dyrekcją, radą pedagogiczną i pozostałymi pracownikami placówki,  
w której pracuję. Wiele okazji do poszerzenia horyzontów zawodowych, 
wymiany doświadczeń i szansy do nauczenia się nowych umiejętności dają 
mi kontakty z nauczycielami rozpoczynającymi swoją drogę zawodową.

Od 1983 roku pracuje jako nauczycielka w Miejskim Przed-
szkolu Nr 1 w Ciechanowie. Jest absolwentką Policealnego Stu-
dium Wychowania Przedszkolnego w  Makowie Mazowieckim.  



Teatr Fuzja
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DIONIZJE

ORGANIZATORZy: Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie, Stowarzyszenie 
Artystyczne Makata, Urząd Miasta Ciechanów.
WSPÓŁPRACA: Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Ciechanowie.

Teatr Chorea

Grupa Artystyczna Teraz Poliż  
– Grand Prix

Teatr Amareya

Teatr Ósmego Dnia

Marta Pietruszka i Paulina Wysocka  
– wyróżnienie

Teatr Fuzja
Teatr Archiwum 28 – nagroda publiczności

Teatr Uhuru – wyróżnienie

Maria Peszek, zdobywczyni dwóch Fryderyków  
i Paszportu „Polityki”, potwierdziła swoją klasę. Za-
śpiewała piosenki z głośnej płyty „Maria Awaria”. 
Dała dynamiczny, rewelacyjnie zaaranżowany koncert. 
To był najmocniejszy punkt tegorocznych DIONIZJI!


