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Peleton rowerzystów otwierają: radny M. Stawicki i A. Stępkowski. Z prawej prezydent 
W. Wardziński
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Po 100 tys. zł  
dla szpitala  

 i Straży Pożarnej
Miasto przekazało darowizny ciecha-

nowskiemu szpitalowi i Straży Pożarnej. 
Dotacja dla szpitala wyniosła 100 tys. zł. 
Kwota ta umożliwi zakup sprzętu i apa-
ratury medycznej  (systemu nadzoru oko-
łoporodowego, 2 kompletów narzędzi do 
laparoskopii, 2 aparatów do dializ oraz 
3 kardiomonitorów). Kolejne 100 tys. zł 
miejski samorząd postanowił  przekazać na 
zakup sprzętu ratowniczego dla Straży Po-
żarnej.

red.

Powrót  
Szwoleżerów 

W dniach 20-22 sierpnia 
prezydent Ciechanowa zaprasza 
na X Biwak Historyczny „Po-
wrót Szwoleżerów Gwardii”.  
W programie: inscenizacje scen 
historycznych, rekonstrukcja bi-
twy i wiele innych atrakcji.

W wakacje: 
 K.A.S.A. i Feel 

17 lipca wakacyjna trasa koncertowa 
Radia dla Ciebie po raz trzeci dotrze do 
Ciechanowa. W programie: przedstawie-
nie „Akademia Pana Kleksa”, konkursy dla 
dzieci, występy lokalnych zespołów, „Elvis 
Presley Show” w wykonaniu Michała Mile-
wicza. Gwiazdą wieczoru będzie K.A.S.A. 
Piknik rozpocznie się od godz. 16.00 na 
zamkowych błoniach. Tu również 7 sierp-
nia podczas „Biesiady Kasztelańskiej” za-
gra Feel. Współorganizatorem koncertów 
jest prezydent miasta. Wstęp bezpłatny. 

Festiwal 
Młodych 
Od 7 do 11 lipca Prezy-

dent W.Wardziński i Fundacja 
STUDNIA zapraszają na trze-
cią edycję „Festiwalu Młodych”. 
Na ciechanowskich błoniach po-
wstanie miasteczko namiotowe. 
1000-osobowa grupa młodzieży 
będzie wspólnie oddawać się re-
fleksji i modlitwie. Każdego dnia 
będą odbywać się warsztaty profi-
laktyczne, a wieczorem koncerty.  

Ulica Armii Krajowej uroczyście otwarta
Pierwszy, najtrudniejszy etap budowy wewnętrznej pętli miejskiej wartej 150 mln zł mamy już 

za sobą. 21 czerwca, po roku wytężonej pracy na placu budowy, poprzedzonej żmudnym, wielolet-
nim przygotowywaniem dokumentacji uroczyście otwarto nową ulicę Armii Krajowej. Przy dźwię-
kach Orkiestry Dętej cykliści przejechali ścieżką rowerową.

Budowę prowadzono  
w bardzo trudnych warunkach  
– na terenie mocno zurbanizo-
wanym, z dużą ilością infra-
struktury podziemnej kolidu-
jącej z inwestycją, ale zadanie 
wykonano bez całkowitego za-
mykania drogi dla ruchu. Naj-
pierw wybudowano od podstaw 
nowy pas jezdni, potem do grun-
townego remontu poszła stara 
nitka drogi. Na Armii Krajowej 
przebudowano ponad 1,6 km 
jezdni, wybudowano od nowa  
3,3 km chodników i tyle samo 
ścieżek rowerowych, 11 przejść 
dla pieszych, zmodernizowa-
no 6 skrzyżowań, ustawiono 
127 nowych słupów oświetle-
nia ulicznego i zamontowano 
ponad 3400 m2 ekranów aku-
stycznych. Koszt przebudowy  
– 17,8 mln zł.                     A.G.
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Komunikat
Prezydent Miasta Ciechanów podaje do publicznej wiadomości, że od  

8 czerwca 2010 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciecha-
nów, ul. 17 Stycznia 60B został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do wynajmu, położonych na terenie targowiska miejskiego w Ciechanowie  
przy ul. Płońskiej 28. Kontakt pod numerem tel. (23) 674 92 50 lub 674 92 27.

„Civitas Christiana” w nowej siedzibie
14 czerwca  odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Katolickiego Sto-

warzyszenia „Civitas Christiana” działającego w Ciechanowie od 1977 r. Lokal 
mieści się przy ul. Ściegiennego 10/34. – Bardzo się cieszymy z nowego miejsca. 
Mamy do dyspozycji salę konferencyjną, salę dla dzieci, kuchnię oraz gabinet 
– wyjaśnia Maria Pszczółkowska-Plichta, przewodnicząca stowarzyszenia. Ci-
vitas szczególny nacisk kładzie na pomoc rodzinom wielodzietnym oraz pracę 
z dziećmi. Stałą formą działalności jest organizowanie spotkań członkowskich, 
konkursów plastycznych i literackich, choinek oraz wycieczek. W uroczysto-
ści wzięli udział m.in. zastępca prezydenta Ewa Gładysz, poseł Aleksander So-
pliński, ks. dziekan Eugeniusz Graczyk, ks. proboszcz Zbigniew Adamkowski,  
ks. Jerzy Zdunkiewicz, dyrektor radia KRC, przedstawiciele szkół wyższych 
oraz członkowie stowarzyszenia. Siedzibę uroczyście poświęcił biskup płocki 
Roman Marcinkowski (na zdjęciu).

Forum Miast Partnerskich 
W dniach 17 – 19 czerwca prezydent Waldemar Wradziński był gospoda-

rzem XV Forum Miast Partnerskich. W tym roku gościliśmy naszych partnerów 
z Haldensleben w Niemczech oraz Brezna w Słowacji. Po spacerze po deptaku 
goście spotkali się m.in. z przedstawicielami ciechanowskich organizacji poza-
rządowych, zwiedzili Muzeum Szlachty Mazowieckiej, wzięli udział w Festiwa-
lu Spring Blues Night oraz w jubileuszowym koncercie Ludowego Zespołu Arty-
stycznego „Ciechanów”. Wszyscy byli pod wrażeniem rozmiaru prowadzonych 
inwestycji oraz zmian, jakie zaszły w ostatnim roku w naszym mieście. 

Wyniki konkursu na letni wypoczynek
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta Ciecha-

nów przyznał środki finansowe na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty, 
edukacji i wychowania. Dotacje na zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci  
i młodzieży w miejscu zamieszkania otrzymali: Polski Czerwony Krzyż  
– 8 246 zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 4 254 zł i Fundacja Rozwoju Talen-
tów „Jestem Blisko” – 5 000 zł.

Spotkania z Jaśkiem Melą 
Fundacja „Poza Horyzonty” 26 maja w Domu Parafialnym „Katolik” zor-

ganizowała spotkanie z Jaśkiem Melą, który mając 13 lat, uległ ciężkiemu wy-
padkowi, po którym lekarze amputowali mu lewe podudzie i prawe przedramię. 
Jasiek chodzi z pomocą protezy nogi. W 2004 roku razem z Markiem Kamiń-
skim zdobył oba Bieguny Polarne. W ten sposób został najmłodszym i jedy-
nym niepełnosprawnym na świecie, który tego dokonał. W 2008 roku razem  
z podopiecznymi Fundacji „Mimo Wszystko” prowadzonej przez Annę Dymną 
wszedł na Kilimandżaro, a w 2009 r. – na Elbrus, najwyższy szczyt Kaukazu.  
O swoich osiągnięciach i wierze opowiedział  ciechanowianom. Patronat nad 
spotkaniem objął prezydent miasta.   

Subregionalne Targi Edukacji i Pracy
Pod patronatem Starosty Ciechanowskiego, Prezydenta Miasta Ciechanów 

oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego 28 maja w hali sportowej MO-
SiR przy ul. 17 Stycznia 60C odbyły się II Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. 
Przedsięwzięcie  stało się doskonałą okazją do zaprezentowania ofert kształcenia 
przez szkoły średnie, uczelnie wyższe,  przedsiębiorstwa oraz placówki zajmują-
ce się poradnictwem zawodowym.

Obchody 100-lecia Harcerstwa Polskiego na ziemi ciechanowskiej
1 czerwca w CKiSz odbyła się zbiórka Kręgu Starszyzny Harcerskiej „La-

mus”. W uroczystości, dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Ciechanów wziął 
udział Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Koncertu wysłuchali sa-
morządowcy, delegacje szkół wyższych oraz komendanci i przedstawiciele Ma-
zowieckich Kręgów Starszyzny Harcerskiej.

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 
8 czerwca w sali konferencyjnej MOSiR zastępca prezydenta Cezary Chod-

kowski spotkał się z przedstawicielami 40 organizacji pozarządowych działa-
jących na terenie miasta. Głównym tematem spotkania zorganizowanego przez 
Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta była nowelizacja 
ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. W wyniku dyskusji powstał 
projekt uchwały w sprawie procedury konsultacji Programu Współpracy Sa-
morządu Miasta Ciechanów z organizacjami pozarządowymi. Opinie i wnioski  
do załączonego projektu można zgłaszać w formie pisemnej do 11 czerwca do 
Wydziału Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta. 

Korekty w funkcjonowaniu linii nr 4 
Na wniosek pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Za-

kład Komunikacji Miejskiej wprowadził korekty w funkcjonowaniu linii 4.  
W dni powszednie kurs z pętli Szpital z godz. 6.10 został zmieniony na godz. 
6.00, a kurs z godz.18.05 – na godz. 18.00.  Kurs z pętli Mleczarska z godz. 6.33 
przesunięto na godz. 6.24, a z godz. 18.30 – na godz. 18.24. W soboty, niedziele 
i święta kurs z Pętli Mleczarska z godz.18.30 przełożono na godz. 18.25.

Letni Koncert Muzyki Dawnej
12 czerwca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbył się pierwszy z Letnich 

Koncertów Muzyki Dawnej. Wystąpił 7-osobowy zespół Aulos z Białegostoku. 
Formacja kierowana przez Walentego Kowalczyka wykonała 14 utworów po-
chodzących głównie z epoki renesansu. 
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 7 czerwca 2010 r.
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. Nr 199, Nr 1227 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Dyrekto-
ra Zarządu Przedsiębiorstwa Wydawniczo – Poligraficznego „GRYF” S.A. 
ul. Sienkiewicza 51, 06-400 Ciechanów została wydana decyzja Prezydenta 
Miasta Ciechanów o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia polegającego na: adaptacji istniejącej hali przy ul. Ro-
botniczej w Ciechanowie na działce 40/1 na potrzeby prowadzenia procesu 
technologicznego związanego z usługami poligraficznymi z zastosowaniem 
techniki offsetowej z utrwalaniem farb na zimno wraz z rozbudową o po-
mieszczenie rozładunku, segregacji odpadów i pomieszczenie magazynowe 
odpadów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwo-
ści zapoznania się z pełną treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym  
z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, w sie-
dzibie Urzędu Miasta Ciechanów w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska, ul. 17 Stycznia 60 B, poziom – 1, pokój nr 4, w dni robocze go-
dzinach od 8.00 do 16.00.

Prezydent Miasta                                                        /-/ Waldemar Wardziński

Pani 

Marcie Ozdarskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Brata
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta
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Zielone światło dla przejęcia zbiorów CTN

W tym roku w Ciechanowie powstaną 2 nowe place zabaw dla 
dzieci: na „Jeziorku” i przy Szkole Podstawowej Nr 5. „Piątka” do-
łączy również do szkół, które mają nowoczesne wielofunkcyjne bo-
iska o sztucznej nawierzchni. 

Miasto ma w planach budowę  
3 edukacyjno – rekreacyjnych parków 
tematycznych. Wniosek o unijne dofi-
nansowanie został złożony w zeszłym 
roku, ale pieniędzy nie udało się pozy-
skać. Powód prozaiczny – kwota do 
rozdysponowania była bardzo mała  
w porównaniu do wnioskowanych 
przez samorządy. – Zdecydowaliśmy, 
że w tej sytuacji sami zbudujemy w tym 
roku przynajmniej duży ogólnomiej-
ski plac zabaw na osiedlu „Jeziorko”  
– mówi prezydent Waldemar War-
dziński.

Jeziorko – ambitne plany
W 2009 r. opracowano koncep-

cję wykorzystania tego terenu, zgodną 
z uchwalonym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.  
– Chcemy odtworzyć i wyeksponować 
zbiornik wodny, urządzić plac zabaw, 
wielofunkcyjne mini boisko o sztucznej 
nawierzchni do gier zespołowych, zbu-
dować ścieżkę rowerową i spacerową, 
z ławkami, z której będą też mogli ko-
rzystać rolkarze – wyjaśnia W. War-
dziński.

Zbiornik trzeba oczyścić i pogłę-
bić, a cały teren wyrównać, obsiać, ob-
sadzić roślinami, zrobić alejki. W tym 
roku miasto wyda na zagospodarowa-
nie „Jeziorka” 430 tys. zł. W pierwszej 
kolejności powstanie plac gier i za-
baw. Będzie położony na powierzch-
ni 30 arów i podzielony na 2 części. 
Jedną przystosuje się do potrzeb ma-
luchów w wieku do 3 lat, drugą – dla 
starszych dzieci. Do ich dyspozycji 
będą m.in.: zjeżdżalnie, piaskownica, 
huśtawki, małe karuzele, bezpiecz-
ne siatki do wspinaczki i zejścia lino-
we. – Przetarg ma być rozstrzygnięty 
w połowie lipca, a plac chcemy oddać 
do użytku pod koniec września lub na 
początku października. Zakładamy,  
że ta sama firma wykona projekt tech-
niczny i go zrealizuje – informuje Je-
rzy Omieciński, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, który od-
powiada za to zadanie.

Plac zabaw i nowe boisko,  
czyli atrakcje przy „Piątce”
To nie jedyny plac zabaw, jaki po-

wstanie w mieście w tym roku. Dru-
gi planowany jest przy Szkole Podsta-
wowej Nr 5 przy ul. Broniewskiego. 
– Udało się nam otrzymać 63 850 zł 
dofinansowania w ramach rządowego 
programu „Radosna szkoła” – Wie-
sław Burba, dyrektor szkoły, ma po-
wody do dumy. Koszt budowy placu 
to 127 700 zł, więc pozostałą poło-
wę kwoty wyłoży miejski samorząd.  
– Wnioskowałem o zmianę w budżecie, 
żebyśmy mogli wybudować plac za-
baw jeszcze w tym roku – mówi Wal-
demar Wardziński. Plac będzie miał 
powierzchnię 240m2, z czego 20m2 
zajmie sztuczna nawierzchnia, 70m2  
– teren zielony, a na 150m2 staną urzą-
dzenia do zabawy. 

XLIV Sesja Rady Miasta

„Piątka” wzbogaci się również 
o wielofunkcyjne boisko o sztucznej 
poliuretanowej nawierzchni i wymia-
rach 22 x 44m. Dzieci będą też ćwi-
czyć na sztucznej bieżni  i skoczni  
w dal z długim rozbiegiem. Pojawi się 
nowe wyposażenie – sprzęt sportowy 
do mini piłki nożnej, mini koszykowej 
i piłki siatkowej, deski do skoku w dal 
oraz ławki dla widzów. Boisko będzie 
kosztować miejski budżet niespełna 
250 tys. zł, z czego 50 tys. to środ-

ki zewnętrzne. – Złożyliśmy wniosek  
o przyznanie dotacji z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej i mamy już po-
zytywną decyzję Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego – mówi prezydent 
Wardziński.

 – Boisko projektuje i zbuduje fir-
ma KASZUB z Kiełpina. Prace zaczną 
się zaraz po zakończeniu roku szkol-
nego. Boisko będzie gotowe przed  
1 września. Co do placu zabaw, to 
trwają jeszcze procedury przetargowe, 
a roboty ruszą latem – zakłada Adam 
Krzemiński, dyrektor Zakładu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli, prowadzący obie 
inwestycje. 

Zadania na przyszłość  
– zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego na Krubinie, 

błoni i „kanałów”
Dziś w Ciechanowie mieszkańcy 

mają do dyspozycji 5 hal sportowych 
(przy ul. 17 Stycznia,  świeżo wyre-
montowaną przy Kraszewskiego oraz 
3 przy miejskich szkołach), krytą pły-
walnię, sztuczne lodowisko, nowo-
czesne boczne boisko przy stadionie,  
a i sam stadion też jest modernizo-
wany. Dzieci i młodzież korzystają 
z boisk o sztucznej nawierzchni, ja-
kie powstały przy Miejskich Zespo-
łach Szkół Nr 1 i 2, Gimnazjum Nr 3  
i Szkole Podstawowej Nr 4. Dużym 
powodzeniem cieszy się „Orlik” przy 

ul. Powstańców Wielkopolskich.
W 2009 roku ponad 6 mln zł prze-

znaczono na budowę bocznej płyty 
stadionu i Orlika oraz modernizację 
hali im. Ireneusza Palińskiego. Na 

każdą z tych inwestycji udało się po-
zyskać dofinansowanie ze środków ze-
wnętrznych.

Władze miasta nie zamierzają spo-
cząć na laurach. – Nie zabraknie nam 
wyzwań, bo w kolejce czekają już: te-
ren rekreacyjny na Krubinie, zamkowe 
błonia, i obszar glinianek między uli-
cami: Kraszewskiego i Gostkowską, 
czyli tzw. „kanały”. Ich zagospodaro-
wanie to zadania na kolejne kadencje 
– zapowiada prezydent Wardziński.

Ewa Blankiewicz

Strażnicy na rowerach

Rowery zabezpieczono przed 
kradzieżą – oznakowano i zareje-
strowano w policyjnej bazie. Straż-
nicy wytypowani do patroli rowe-
rowych otrzymali ładne, wygodne 
umundurowanie oraz atestowane 
kaski rowerowe. Przeszkolono ich 
dodatkowo z zakresu przepisów 
prawa o ruchu drogowym obowią-
zujących rowerzystów. Patrole na 
rowerach zastą-
piły częściowo 
patrole piesze. 
Funkcjonariu-
sze wykonują 
te same zada-
nia, obejmując 
w tym samym 
czasie znacz-
nie większy 
obszar miasta. 
Oprócz pełnie-
nia rutynowych 
czynności – 
kontroli porząd-

ku i bezpieczeństwa – edu-
kują rowerzystów. Strażnicy 
zwracają uwagę na zachowania nie-
zgodne z przepisami, sami świecą 
przykładem jak bezpiecznie korzystać  
z dróg i stosować się do prawa dro-
gowego. Co roku partole będą prze-
mierzać miasto od kwietnia do paź-
dziernika.

red.

W tym budynku przy Pl. Piłsudskiego mieszczą się zbiory CTN

Od 17 czerwca Straż Miejska posługuje się ekologicznymi 
środkami lokomocji. Urząd Miasta kupił dla strażników 3 ro-
wery marki Kross. Pojazdy zostały zaopatrzone w pojemniki na 
dokumentację i inne niezbędne wyposażenie. 

Miasto zbuduje 2 place zabaw i boisko

Tak dziś wygląda boisko przy SP Nr 5 ...

... a jesienią będzie wyglądać jak boisko przy ul. Czarnieckiego
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLVIII sesji  

27 maja 2010 r.

Nr 448/XLVIII/10 w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na  terenie 
miasta Ciechanowa.
Nr 449/XLVIII/10 w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie  
nieruchomości.
Nr 450/XLVIII/10 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2010.
Nr 451/XLVIII/10 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Mazowieckiemu  
z przeznaczeniem dla Specjali-
stycznego Szpitala  Wojewódzkie-
go w  Ciechanowie.
Nr 452/XLVIII/10 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Ciechanowskiego.
Nr 453/XLVIII/10 w sprawie  
ustalenia zabezpieczenia w formie 
weksla in blanco.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje do władz miasta

Interpelacje do innych podmiotów

Jest już poradnia sportowa

Agnieszka Bukowska zapytała o propozycje dotyczące 
poprawy estetyki i warunków sanitarnych na bazarze przy 
dworcu PKP. 
Tomasz Kałużyński zauważył, że na placu zabaw przy  
ul. Parkowej pozostały betonowe wylewiska, z których wy-
stają ostre pręty. 
Krzysztof Łyziński podziękował za rozpoczęcie utwar-
dzania ul. Gwiazdowicza i postulował dostosowanie ozna-
kowania do takiej zmiany organizacji ruchu na ulicach: 
11 Listopada oraz 11 Pułku Ułanów Legionowych, która 
umożliwiłaby przejazd z tych ulic do Placu Kościuszki. 
Radny dodał, że wie iż te ulice mają różnych właścicieli.
Stanisław Kęsik zapytał o termin budowy miejsc parkin-
gowych na Placu Jana Pawła II oraz parking przy ul. Polnej. 

Zdaniem radnego to nietrafiona inwestycja – nie parking, 
lecz pole o szerokości 3m i długości 40m.
Zdzisław Dąbrowski podziękował za remont drogi do 
Szkoły Podstawowej Nr 4 od strony ul. Płońskiej i poprosił 
o kontynuowanie. Radny oświadczył, że zmierzył parking 
przed budynkiem Armii Krajowej 31 (dawna ul. Polna).  
W jego przekonaniu jest to plac o szerokości 6m i długo-
ści 38m. 
Andrzej Rolbiecki interpelował w sprawie wyrównania 
terenu przy Przedszkolu Nr 3 oraz budowy ul. Z. Moraw-
skiej.. 
Radni: A. Bukowska. T. Kałużyński, K. Łyziński i A. Rol-
biecki interpelowali w sprawie ul. Warszawskiej. Odpo-
wiedź  została udzielona na piśmie.

oprac. E.B.

Andrzej Rolbiecki zapytał, co z oświetleniem przy dwor-
cu PKS (interpelacja do dyrekcji PKS) i postulował wy-
znaczenia przejścia przez ul. Tatarską (jest to droga krajo-

wa – interpelacja do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad).

oprac. E.B.

Podczas ostatniej sesji Wojciech Gesek alarmował,  
że ciechanowscy sportowcy zostali bez opieki medycznej, 
bo nie ma podpisanych kontraktów z NFZ. – Pan dr Do-
bracki, który do tej pory prowadził przychodnię sportowo – 
lekarską poszedł na emeryturę. Jaki jest na dzień dzisiejszy 
stan rzeczy, czy szpital podejmie jakieś kroki. Sprawa doty-
czy całego sportu ciechanowskiego, czyli dziedziny, w którą 

się inwestuje w Ciechanowie – mówił radny. 
– Uzyskałem od dyrektora Ciechanowskiego Oddziału 

Narodowego Funduszu Zdrowia informację, że szpital pod-
pisał umowę na świadczenie tych usług i poradnia sporto-
wa będzie czynna od 4 marca tego roku – odpowiedział 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski.

E.B.

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 abso-
lutorium prezesom i radom nadzor-
czym wszystkich spółek, pozytywnie 
zaopiniowano jakość i efekty pracy 
PUK, TBS, ZKM, PEC i ZWiK.

19 czerwca, godz. 11.50. Za parę minut na ul. War-
szawskiej ma zacząć się zapowiadane od kilku dni 
przedstawienie teatrzyku dla dzieci. Część deptaka 
przy letnim ogródku jest już wygrodzona, na posadzce 
leżą elementy scenografii. Wokół gromadzą się rodzice 
z dziećmi. Od strony hotelu „Polonia” nadjeżdża samo-
chód osobowy, jego właścicielka zatrzymuje się, wy-
siada, ku zdumieniu ludzi odwiązuje obie przegradzają-
ce ulicę taśmy i – nie reagując na protesty – przejechała 
Warszawską, po czym skręciła w ul. Pułtuską. Sprzed 
maski samochodu w pośpiechu uciekają chłopcy, któ-
rzy jeżdżą na deptaku na deskorolkach. – Trzeba we-
zwać policję – woła jeden ze zbulwersowanych rodzi-
ców, który przyszedł z dziećmi na spektakl. Incydent 
rejestruje kamera ulicznego monitoringu.

Sprawczynią tego zdarzenia jest właścicielka jed-
nego ze sklepów na Warszawskiej, głośna przeciwnicz-
ka deptaka. Sprawa zostaje zgłoszona policji. – Trwają 
czynności wyjaśniające w kierunku art. 92 (niezastoso-
wanie się do znaku drogowego) oraz art.86 (stwarzanie 
zagrożenia dla dzieci) Kodeksu Wykroczeń – informuje 
rzecznik policji Leszek Goździewski.                     E.B.

Bezmyślność czy demonstracja? 

Mieszkam przy Warszawskiej. Ja i kilku 
moich sąsiadów możemy dojechać do swoich 
domów (i garaży) tylko od strony tej ulicy. Od 
roku nie jeździmy Warszawską i parkujemy 
gdzie indziej, bo obowiązuje tu zakaz ruchu. 
Nie ułatwia nam to życia, ale nie łamiemy 
prawa. Pani K., bo o niej wyżej mowa, przy 
Warszawskiej nie mieszka, ma tu sklep. Może 
podjechać do niego bardzo blisko – wystar-
czy przejść przez ulicę z parkingu przy hotelu 
„Polonia” (swobodny dojazd od ul. Pijanow-
skiego). Pewnie stamtąd wyjechał tej sobo-
ty samochód pani K. Dlaczego nie wróciła tą 
samą drogą? Na zwróconą uwagę odpowie-
działa: „Mam prawo tu jeździć, wiem to od 
radnej Bukowskiej”. 

Nie zaistniała żadna konieczność wyższe-
go rzędu, która uzasadniałaby takie zachowa-

nie. Opisałam ten incydent, bo kupcy z War-
szawskiej licząc na zrozumienie powołują 
się na zasady współżycia społecznego. Ktoś 
z nich jednak je łamie. Ten przejazd nie był 
tylko dziecinną demonstracją. Było to osten-
tacyjne zlekceważenie prawa. Sądząc po gło-
sach oburzenia świadków tego zdarzenia nie 
przysporzy ono sympatii pani K. Nie przyspo-
rzy też zwolenników idei przywrócenia ru-
chu kołowego i parkowania na Warszawskiej.  
I wątpię, czy radną Agnieszkę Bukowską 
ucieszy, że ktoś powołując się na nią łamie 
przepisy.

Mieszkańcy naszego miasta jako obywa-
tele Rzeczypospolitej mają obowiązek prze-
strzegać prawa, a Warszawska należy do nas 
wszystkich. Pani K musi się z tym pogodzić.

Ewa Blankiewicz

Komentarz

Letni ogródek przed cukiernią państwa Sadowskich

Pierwsze ogródki na deptaku
Ul. Warszawska nie została jeszcze formalnie oddana do użytku, dlatego potrzebna jest zgoda kie-

rownika budowy na ustawienie ogródka. Przedsiębiorca, który chce wyjść na deptak ze stolikami i para-
solami musi złożyć wniosek do Wydziału Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta.

Chętni powinni wystąpić z pi-
smem adresowanym do prezyden-
ta Ciechanowa, prosząc o wyrażenie 
zgody na ustawienie stoiska, opisać 
w nim swój ogródek, podać jego wy-
miary i wyposażenie. Stoiska można 
ustawiać nieodpłatnie. Do tej pory do 
Urzędu Miasta wpłynęły 3 wnioski. 
Jeden – najwcześniej złożony – roz-
patrzono pozytywnie i ogródek przy 
cukierni już działa. – Deptak to wy-
marzone miejsce, żeby coś zjeść na 
świeżym powietrzu – takie głosy czę-
sto słychać na Warszawskiej.  Wkrót-
ce to życzenie się spełni. W ciągu 
najbliższych dni na deptaku powinny 
pojawić się stoliki przed pizzerią San 
Marino oraz lokalem Devrim, serwu-
jącym frytki, sałatki oraz kebaby. 

red.
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Na około 200 mieszkańców osie-
dla „Kwiatowe” czekało wiele atrak-
cji. Uczestników przywitał zespół  Art  
Play, który poprowadził konkursy  
i gry z nagrodami. Wspólnemu gril-
lowaniu towarzyszyła muzyka. Były 
pączki, napoje, słodycze, lody. Dużą 
frajdę sprawiła przejażdżka brycz-

ką oraz zwiedzanie 
strażackiego wozu bo-
jowego, samochodu 
policyjnego z wideo-
rejestratorem oraz auta 
miejskich strażników.  
– Dołożyliśmy starań, 
aby ten dzień był miło 
wspominany przez nasze 
dzieciaki – powiedział 
przewodniczący osiedla 
Przemysław Zadrożny. 
Imprezę wsparli sponso-
rzy. Wśród nich: KOMR Dąbek, Pie-
karnia-Cukiernia Leszka i Zbigniewa 
Więckiewicz, Honesta, PHU Pawrol, 
PZD, firma samochodowa Walentego 
Gruntmejera i PPHU Rolbud. 

Dobrych nastroi i roześmianych 

Piknik na Osiedlu nr 8

Piknik na Osiedlu nr 5. Nagrody wręcza dzieciom prezydent  
W. Wardziński

Pamiętajmy
o oznakowaniu psa!

    Miejski Edukator Ekologiczny

Stare leki do apteki,  
baterie do pojemnika

Większość ciechanowian już wie jak dbać o czyste środowisko. 
Po pierwsze – nie śmiecić. To podstawowa zasada. A śmieci, których 
nie uda się uniknąć trzeba segregować. Przypominamy podstawowe 
ekologiczne przykazania, dzięki którym nasze miasto będzie ładne  
i czyste.

Dzień Dziecka na osiedlach
30 maja na terenie rekreacyjnym u zbiegu ulic: Śmiecińskiej, 

Siewnej oraz Wesołej  Zarząd Osiedla nr 8 zorganizował imprezę  
z okazji Dnia Dziecka. Na tę samą okoliczność 12 czerwca na Osiedlu 
40-lecia festyn przygotował Zarząd Osiedla nr 5.

twarzy nie brakowało też na osie-
dlu „Płońska”. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Była muzyka, konkur-
sy oraz zabawy sportowo-rekreacyj-
ne. Dzieci grały w ringo, siatkówkę, 
kometkę i tenis stołowy. Dużo fraj-
dy przysporzyły: konkurencje zręcz-
nościowe oraz wodny gejzer zapre-

zentowany przez strażaków. 
Pluszowa żaba prowadziła wy-
ścigi w workach i przeciąganie 
liny. Przeprowadzono konkursy  
w rzucie do celu i jeździe ro-
werem. Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego zaprezento-
wał symulator, na którym dzie-
ci ćwiczyły zapinanie pasów. 

Dla najmłodszych czekał poczęstunek 
– lody, pączki i napoje. Imprezę ak-
tywnie wsparli: Urząd Miasta, COEK 
„Studio”, SMLW „Mazowsze”, UKS 
„Olimpikus” z SP Nr 4, sekcja kolar-
ska „Juranda” i WORD.                red.

Obowiązek czipowania psów 
wynika z regulaminu utrzyma-
nia porządku czystości na terenie 
miasta. Zapisano w nim, że „wła-
ściciel psa zobowiązany jest do 
jego rejestracji w Urzędzie Mia-
sta Ciechanów w terminie jed-
nego miesiąca od dnia wejścia  
w jego posiadanie, a wyrejestro-
wania w ciągu dwóch tygodni  
z podaniem jego przyczyn”. Po-
trzebne informacje można uzy-
skać w Wydziale Inżynierii Miej-

skiej i Ochrony Środowiska, pod 
numerem telefonu 23 674 92 83.

Czipowanie przeprowadza-
ją następujące lecznice: „DIN-
GO” – Gwardii Ludowej 23/13, 
„MAXWET” – 17 Stycznia 28, 
„ZOO-MAX” – Sienkiewicza 
28, „HELP – VET” – Płońska 
113A, „ANIMALVET” – Kar-
goszyńska 34, Gabinet Wetery-
naryjny – Kwiatowa 40C i „AB 
– WET” – Fabryczna 8.

red.

Segregujemy plastik,  
szkło i papier

System selekcji odpadów na tere-
nie Ciechanowa działa sprawnie. Osie-
dla bloków wielorodzinnych zaopa-
trzone zostały w 220 pojemników do 
segregacji papieru, tworzyw sztucz-
nych i szkła. Mieszkańcy domów 
jednorodzinnych otrzymują rocznie  
50 tysięcy worków w trzech kolorach 
na posegregowane śmieci. Reszta po-
zostaje sprawą dobrej woli.

Oddajemy zużyty sprzęt  
do punktu zbiórki

Na terenie bazy Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych przy ul. Gost-
kowskiej 83 działa punkt zbiórki zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Można tam nieodpłatnie 
oddać stary telewizor, zepsutą lodówkę 
i inne zbędne urządzenia. Większość 
posegregowanych tam surowców  
po przetworzeniu trafi do powtórnego 
wykorzystania. Zużyty sprzęt można 
też oddać w sklepie w chwili zakupu 
nowego na zasadzie „sztuka za sztu-
kę”, np. przy zakupie nowej drukarki 
możemy zostawić zepsutą.

Stare leki wracają do aptek
W październiku 2008 roku Urząd 

Miasta ustawił w kilku aptekach ozna-
kowane pojemniki do zbiórki prze-

terminowanych i niepotrzebnych 
już leków. W 2009 roku mieszkańcy 
wrzucili do nich prawie 99 kg zbęd-
nych medykamentów! Akcją objęto 
kolejne apteki. 

Zbieramy zużyte baterie
W 60 punktach na terenie miasta: 

w Urzędzie Miasta, w miejskich szko-
łach i przedszkolach, bibliotekach, 
spółdzielniach mieszkaniowych, bu-
dynkach TBS i sklepach z artykuła-
mi RTV/AGD znajdują się oznako-
wane pojemniki, do których można 
nieodpłatnie wrzucać zużyte baterie. 
Zorganizowanie punktów zbiórki jest 
wynikiem współpracy Urzędu Mia-
sta, Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych i spółki REBA Organizacja Od-
zysku. Zachęcamy mieszkańców do 
segregowania tych niebezpiecznych 
dla środowiska odpadów. W ubiegłym 
roku do pojemników trafiło 1364 bate-
rii i akumulatorów. Wykaz punktów, 
gdzie można wrzucić zużyte baterie 
zamieszczony jest na stronie interne-
towej Urzędu Miasta

Wykazy punktów zbiórki odpadów: zu-
żytego sprzętu, leków i baterii dostęp-
ne są na stronie internetowej Urzędu 
Miasta w zakładce Ekologia/Gospo-
darka odpadami.

red.

Urząd Miasta przy współpracy z Polskim Towarzystwem 
Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt co roku prowadzi ak-
cję czipowania psów. Właściciele zwierząt nie będą pono-
sić kosztów zabiegu. Za znakowanie zapłaci Urząd Miasta  
– 25 tys. zł, co wystarczy dla 500 psów.

tWK stuknęła 50-tka!
Na co dzień Towarzystwo Walki z Kalectwem zajmuje się inte-

growaniem osób niepełnosprawnych, w trudnych sytuacjach życio-
wych służy pomocą im i ich rodzinom. Krzewi wiedzę o problemach 
osób niepełnosprawnych, zachęca do aktywizacji zawodowej, prze-
ciwdziała alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom nie-
pełnosprawności.

 11 czerwca w sali 
konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego 
ciechanowski Oddział 
Terenowy TWK obcho-
dził 50-lecie istnienia.  
– Dzięki takim ludziom 
jak Wy życie nabie-
ra nowych barw i na-
dziei. Jesteście dla nas 
źródłem dobrej energii 
i żywym przykładem, 
jak wiele może zdzia-
łać życzliwe słowo i po-
mocna dłoń – napisał w 
liście gratulacyjnym prezydent Wal-
demar Wardziński. W uroczystości 
wzięli udział samorządowcy, działa-
cze oraz członkowie stowarzyszenia. 
Złote odznaczenia TWK otrzymali 
m.in.: członkowie zarządu, prezydent 

miasta Waldemar Wardziński, staro-
sta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski, lekarz Edward Chrostek, radne:  
E. Latko i G. Derbin. Gościnnie wy-
stąpił ciechanowski bard Wojtek Gę-
sicki.                                             P.H.

Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski składa gratulacje 
zarządowi TWK. Z tyłu prezes Hanna Margas
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Deptak to dopiero połowa War-
szawskiej. Druga jest właśnie moder-
nizowana, a odbiór całej ulicy przy-
padnie na październik tego roku. Do 
tego czasu cała Warszawska oficjal-
nie jest jeszcze placem budowy. Prze-
chodnie chwalą nowe stylowe latarnie 
i elegancką posadzkę salonu mia-
sta. Podobają się wybrukowane starą 
kostką ulice: Nadfosna i Mikołajczy-
ka. Chociaż nie słychać, żeby miesz-
kańcy nie chcieli tu deptaku – prze-
ciwnie, zadowolenie z tego powodu 
jest powszechne – część handlowców  
z Warszawskiej wciąż ma nadzieję,  
że samochody będą tędy jeździć i par-
kować, jak przed modernizacją.

Sprawa deptaka zdominowała se-
sję Rady Miasta, kiedy na sali pojawiła 
się grupa handlowców z ul. Warszaw-
skiej, a ich poplecznikami stali się 
radni opozycji. Agnieszka Bukowska 
odczytała w całości pismo kupców,  
a Tomasz Kałużyński mówił o wypra-
cowaniu „modelu, który by przywrócił 
ruch na Warszawskiej w taki sposób, 
który mógłby być do zaakceptowania 
zarówno przez środowisko kupców, 
jak i przez władze miasta”. 

Trzy nieprawdy
Niektórzy handlowcy skarżą się na 

spadek obrotów i obwiniają o ten stan 
rzeczy modernizację Warszawskiej. 
Żeby wzmocnić swoje racje wylicza-
ją niedogodności deptaka. Po pierw-
sze – do mieszkańców nie mogą do-
jechać karetki pogotowia ani policja, 
po drugie – w pobliżu nie ma gdzie 
się zatrzymać samochodem, a miejsc 
parkingowych nie przybyło, po trzecie 
– jest tu pusto, nic się nie dzieje, lu-
dzie na deptak nie przychodzą. Każde  
z tych twierdzeń jest nieprawdziwe.

– W piśmie kupców czytam „… 
tak przeprowadzony remont centrum 
naszego miasta narusza wszelkie za-
sady bezpieczeństwa mieszkańców  
i osób prowadzących działalność go-
spodarczą”. To stwierdzenie mi zmro-

Ul. Warszawska jest pełna przechodniów

Duże parkingi przy ul. Ściegiennego zbudowano przed moder-
nizacją Warszawskiej

Warszawska z ruchem kołowym czy bez jeżdżących i parkujących przed sklepami samochodów? To pytanie wciąż powraca. Nie zadają 
go mieszkańcy Ciechanowa, którzy za deptakiem głosują nogami – i w dzień, i wieczorami nie brakuje tu spacerowiczów. Ludziom w zdecy-
dowanej większości podoba się wygląd odmienionej Warszawskiej oraz imprezy dla dorosłych i dzieci, które w każdy weekend organizuje 
Urząd Miasta. Jest wyjątek od tej reguły – grupa handlowców z Warszawskiej nie ustaje w naciskach na przywrócenie tu ruchu kołowego. 
Na ostatniej sesji Rady Miasta znaleźli swoich rzeczników w osobach radnych opozycji: A. Bukowskiej i T. Kałużyńskiego.

ziło krew w żyłach. Czy Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
ewentualnie Komenda Powiatowa Po-
licji interweniowała w sprawie tego 
placu budowy – zapytał radny Zdzi-
sław Dąbrowski. – Nikt nie zgłosił do 
mnie żadnego zagrożenia, bo gdyby 
tak było, natychmiast byśmy szukali 
rozwiązań – odpowiedziała zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz.

Karetki dojeżdżają,  
jak gdzie indziej

– Służby medyczne niestety, ale 
mają problemy z dojazdem – stwier-
dziła Agnieszka Bukowska. Demen-
tuje to Bożena Pawlicka, kierownik 
działu organizacji i nadzoru szpitala. 
– Po rozmowie z koordynatorem po-
gotowia wiem, że nikt z pacjentów nie 

zgłosił takiego problemu. 
Utrudnienia są przej-
ściowe, a i w przyszło-
ści dojazd do Warszaw-
skiej będzie zapewniony 
– mówi B. Pawlicka.

– Nikt nie zgłaszał 
do nas żadnych zagro-
żeń. Teren budowy jest 
zabezpieczony – infor-
muje rzecznik Leszek 
Goździewski. – Straż Po-
żarna nie widzi proble-
mu z dojazdem na deptak  
– zapewnia komendant 
Arkadiusz Muszyński. 
Do Warszawskiej moż-

na w tej chwili dojechać ul.: Pijanow-
skiego, Sierakowskiego i Nadfosną. 

Radny Kęsik nie wie,  
gdzie są miejsca parkingowe

Kierowcy parkują na nowych par-

kingach przy ul. Ściegiennego, na 
Strażackiej, przy przebudowanej uli-
cy Kopernika, wzdłuż nowej drogi 
nad Łydynią, na Nadfosnej, za chwi-
lę będą mogli postawić auto na Miko-
łajczyka (łącznie ponad 300 miejsc). 
Najwyraźniej nie wie o tym Stani-
sław Kęsik, skoro stwierdził: „Jednym  
z elementów kompromisowych mogły-
by się stać miejsca parkingowe w po-
bliżu ul. Warszawskiej, być może że  
w planach takie miejsca parkingowe 
są, być może już niektóre z nich po-
wstają, na pewno pan czy pani prezy-
dent w swojej odpowiedzi wskażą na 
takie miejsca”. Wiceprezydent Ewa 
Gładysz wyliczyła więc nowe miejsca 
parkingowe, jakie powstały w ciągu  
2 ostatnich lat w sąsiedztwie War-
szawskiej. – Nigdy w dziejach miasta 
nie było tylu miejsc parkingowych jed-
nocześnie stworzonych co teraz. Czy 
odległość z tych parkingów jest tak 
porażająca, że nie da się pofatygować 
i zrobić zakupów? – spytała wicepre-
zydent.

Bilans miejsc parkingowych, po 
rezygnacji z tych zlokalizowanych na 
ul. Warszawskiej i wybudowaniu no-
wych, jest na plus o ponad 120 miejsc. 
A w planach są kolejne – na Placu 
Jana Pawła II.

Czy tak wygląda martwa ulica?
– Widok ul. Warszawskiej po godz. 

15 w sobotę, bo spacerowałam ul. War-
szawską, żeby przyjrzeć się niektórym 
faktom opisywanym przez państwa 
kupców, to bardzo mi było smutno, że 
ul. Warszawska jest pusta, smutna, są 
obnażone fundamenty, porozrywane  
i popękane tynki – oświadczyła 
Agnieszka Bukowska. – To, co dziś 
dzieje się na Warszawskiej gołym 

okiem widać, tam nie ma tego życia, 
ja mam nadzieję, że ono z czasem się 
może pojawi – wtórował jej Tomasz 
Kałużyński.

Czy na pewno mieszkamy w tym 
samym mieście? Prezydent Ciechano-
wa co sobotę zaprasza mieszkańców 
na miejski deptak: 29 maja na zabawę 
z okazji Dnia Dziecka, 5 czerwca na 
koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 12 czerwca na wy-
stęp zespołu Lemon Grass, 17 czerw-
ca na proekologiczne przedstawienie 
dla dzieci – „Historia zaginionego pa-
pierka”. Widzów i słuchaczy na każdej  
z tych imprez nie brakowało, ale lu-
dzie przychodzą tu i bez okazji. Od-
kąd na deptaku pojawiły się ławki stał 
się on ulubionym miejscem spotkań 
nie tylko młodzieży. Bardzo dużo tu 
osób starszych oraz rodziców z dzieć-
mi. Dzieciaki jeżdżą na hulajnogach, 
deskorolkach, łyżworolkach. Deptak 
to też ulubione miejsce rowerzystów 
w każdym wieku. 

Na deptaku od kilku tygodni działa 
już jeden letni ogródek – przy cukierni 
p. Sadowskich. Cieszy się dużym po-
wodzeniem. Do ratusza wpłynęły dwa 
kolejne wnioski: z pizzerii „San Mari-
no” i z „Devrimu”, gdzie serwuje się 
kebaby. – W tym roku w ramach pro-
mocji deptaka nie pobieramy żadnych 
opłat za dzierżawę terenu pod ogród-
ki – mówi prezydent Waldemar War-
dziński. 

Zadecydują  
wszyscy mieszkańcy

„Realizacja zadania dotyczące-
go przebudowy ulicy Warszawskiej 
przygotowywana była przez kilka lat”  
– czytamy w piśmie władz miasta 
skierowanym na ręce radnych: A. Bu-
kowskiej, T. Kałużyńskiego, K. Ły-
zińskiego i A. Rolbieckiego. „W tym 
czasie mimo upublicznienia procesów 
przygotowawczych (konkurs, prace 
projektowe, uzgodnienia z mieszkań-
cami w sprawie realizacji zadania na 
przyległych działkach prywatnych) nie 
było ze strony mieszkańców ani han-
dlowców żadnych wniosków odnośnie 
planowanej inwestycji..(…) Wniosko-
wane przez Państwa Radnych udo-
stępnienie po przebudowie ulicy War-
szawskiej dla ruchu samochodów i ich 
parkowania może być rozpatrywane po 
dokonaniu oceny wpływu zakończonej 
inwestycji na funkcjonowanie handlu  
i usług w tej części miasta.”

– Nie poddam się naciskom żad-
nej grupy. O tym, czy na Warszawskiej 
będzie dopuszczony ruch zadecyduje 
opinia wszystkich mieszkańców Cie-
chanowa – mówi prezydent Wardziń-
ski.

Ewa Blankiewicz

    Sesja Rady Miasta. Deptak się nam podoba – mówią mieszkańcy. Chcemy tu samochodów – mówią handlowcy

Deptak solą w oku grupy handlowców

Karetki mogą wjechać na deptak

www.umciechanow.pl
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tak dziś wygląda 
nasze miasto.

Zapraszamy na spacer  
po zmieniającym się Ciechanowie

Warszawska to dziś deptak

Remontowany ratusz

Ul. Nadfosna

Ul. Ściegiennego

Nowa ulica nad Łydynią
Pomnik Jana Pawła II

Ul. Mikołajczyka

Ul. Rzeczkowska
Ul. 11 Listopada

Rondo Witosa. W tle ul. Witosa
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Hala Pułtuska

Orlik o trawiastej... ... i sztucznej nawierzchni

Gmach PWSZ przy ul. Głowackiego

Ul. Armii Krajowej

Ul. Armii Krajowej – ścieżka rowerowa

Centrum Medyczne ,,Eskulap" przy ul. Narutowicza

Ul. Dąbrowskiej

Odnowione bulwary nad Kanałami przy ul. Gostkowskiej Budynki socjalne przy ul. Komunalnej
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Ul. Szwanke jak nowa
Trwają remonty miejskich ulic. Nową nawierzch-

nię jezdni i chodnik otrzymała ul. Szwanke na odcinku 
od ul. Płońskiej do drogi dojazdowej do Szkoły Pod-
stawowej nr 4. Modernizacja kosztowała 157 tys. zł.

Remont na Powstańców 
Wielkopolskich 7

Trwa remont wewnętrznej drogi przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 7. Jeśli pogoda będzie sprzyjać 
prace zakończą się w połowie lipca.

PLANETA maluje
Odnawiane są poziome oznakowania jezdni. Na 

zlecenie Urzędu Miasta prace wykonuje firma PLA-
NETA. Z powodu kapryśnej aury termin wykonania 
zadania został wydłużony.

Remont Gwiazdowicza  
i Skrzetuskiego

Miasto zleciło wykonanie potrójnego powierzch-
niowego utrwalenia nawierzchni kruszywem natural-
nym i asfaltową emulsją ulic Gwiazdowicza i Skrze-
tuskiego. Firma KOPTRANS ma zakończyć prace  
z końcem czerwca. Łączny przewidywany koszt re-
montu ul. Gwiazdowicza i Skrzetuskieg to 186 tys. zł.

Równanie dróg
Na bieżąco wykonywane są remonty cząstkowe bi-

tumicznych nawierzchni ulic. Mimo wiosennego pro-
filowania równiarką i wysypywania tłuczniem, z po-
wodu częstych opadów deszczu w złym stanie są drogi 
gruntowe. Miasto sukcesywnie zleca ich równanie.   

Czas strzyżenia i koszenia
Pracownicy miejskiej zieleni mają pełne ręce ro-

boty. Nadszedł czas strzyżenia żywopłotów i kosze-
nia traw. Warunki atmosferyczne utrudniają pracę dro-
gowcom, ale sprzyjają wegetacji roślin. Trawa rośnie 
bujnie, a krzewy mają mnóstwo młodych pędów. Trze-
ba się uwijać, żeby opanować ten bałagan.

Pochwal się swoim ogrodem
Zachęcamy mieszkańców Ciechanowa do udziału  

w corocznym konkursie na najładniejszą posesję. Moż-
na zdobyć nagrodę pieniężną lub sadzonkę do ogrodu, 
ale nie tylko... Można także poznać ciekawych ludzi, 
którzy z pasją pielęgnują własne, przydomowe oazy zie-
leni. Szczegółowy regulamin konkursu drukowaliśmy  
w poprzednim numerze Gazety Samorządu Miasta. Jest 
on także dostępny na stronie internetowej urzędu www.
umciechanow.pl w zakładce Urząd Miasta/Regulaminy  
i przepisy. Informacji udziela też Wydział Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pod 
numerem telefonu (23) 674 92 83.

                                                                     A.G.

Warszawska i okolice 
Roboty budowlane w tej części miasta 

koncentrują się teraz na ul. Mikołajczyka. Za-
kład Wodociągów i Kanalizacji kończy prace 
przy sieci wodociągowej. Równolegle drogo-
wcy układają zabytkową kostkę, odzyskaną 
wcześniej z rewitalizowanej ul. Warszawskiej.  
Po położeniu nawierzchni ul. Mikołajczyka 
wykonawca (firma PRASBET) dokończy bu-
dowę posadzki na skrzyżowaniu z Warszawską 
i Ściegiennego, by jak najszybciej otworzyć 
dla ruchu pieszego i kołowego tę część drogi. 
Na dalszym odcinku deptaka, od Ściegiennego 
do Pl. Kościuszki, zdjęto już część starej na-
wierzchni. Po przebudowaniu instalacji pod-
ziemnych: kanalizacji sanitarnej, sieci wodo-
ciągowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej 
wykonawca ułoży tu posadzkę.

Nowa ulica, Strażacka, duże parkingi
Droga wzdłuż Łydyni służy już mieszkań-

com, podobnie jak wyremontowana ul. Strażac-
ka. Trwa porządkowanie terenu ulicy i nowe-
go parkingu na 60 miejsc, wybudowanego przy  
ul. Strażackiej, w sąsiedztwie Szkoły Muzycz-
nej. W miejscu znacznej różnicy poziomów 

terenu, wzdłuż parkingu powstanie jeszcze 
ścianka oporowa. Zapobiegnie to osuwaniu się 
ziemi. Inwestycja zostanie oficjalnie oddana 
do użytku pod koniec czerwca. Przewidywany 
koszt modernizacji ulicy Strażackiej, sąsiednich 
(Kopernika i Sierakowskiego) oraz budowy no-

wego odcinka do drogi krajowej nr 60 to około  
6,4 mln zł. Miasto pozyskało na to zadanie  
4 mln zł ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2007- 2013.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Nowiny z miejskich inwestycji
Cukrownicza

Wkrótce ruszy kolejny etap budowy ul. Cu-
krowniczej. W ubiegłym roku Przedsiębiorstwo 
Robót Wodno-Inżynieryjnych MELWOBUD  
z Ciechanowa zamontowało tu separator i wy-
budowało odcinek kolektora od rzeki do urzą-
dzenia zbierającego substancje ropopochodne. 
Teraz w ulicy powstanie kanalizacja deszczo-
wa, a po niej nawierzchnia jezdni, chodniki  
i oświetlenie. Tegoroczne roboty na Cukrowni-
czej kosztować będą 900 tys. zł. Zakończenie 
prac planowane jest na październik.

Ratusz 
Już niedługo zabytkowy ratusz łączyć bę-

dzie dawną świetność z nowoczesnymi rozwią-
zaniami budowlanymi. Trwają prace wykoń-
czeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Ocieplana jest boczna część służąca dawniej 
miejskiej straży pożarnej. Zabytkowa bryła od-
zyskuje piękny ozdobny gzyms, remontowana 
jest także ratuszowa wieżyczka. Wewnątrz bu-
dynku trwa właśnie montaż wentylacji. Prace 
potrwają do końca sierpnia. Na rewitalizację ra-
tusza miasto pozyskało unijne dofinansowanie 
ze środków RPO WM na lata 2007-2013. War-
tość całej inwestycji to 7 mln zł, z funduszy UE 
otrzymamy ponad 4 mln zł.

Perłowa
Dobiegają końca roboty na ul. Perłowej. 

Miasto wybudowało kanalizację deszczową, na-
wierzchnię jezdni, kończy budowę chodników. 
Końcowy odbiór inwestycji planowany jest na 
czerwiec. Przebudowa Perłowej to dla miasta 
koszt blisko 144 tys. zł.

Słowackiego i Gałczyńskiego
Trwają tu prace ziemne i drogowe. Na Gał-

czyńskiego wybudowano już kanalizację desz-
czową, wykonywane jest korytowanie pod jezd-
nię i chodniki z kostki. Powstaje „deszczówka” 
w ul. Słowackiego. Tu zostanie położony asfalt 
i chodniki z betonowej kostki. Roboty potrwa-
ją do końca sierpnia. Obie drogi będą kosztować 
782 tys. zł.

Sygietyńskiego
Wkrótce ruszy przebudowa ul. Sygietyńskie-

go. Zmodernizowana zostanie część drogi, która 
posiada asfaltową nawierzchnię. Pozostały frag-
ment będzie zbudowany od podstaw. Plac budo-
wy przekazano już wykonawcy. Ulicę wybuduje 
firma KAMIBUD za kwotę 605 tys. zł.

Bohaterów Westerplatte
557 tys. zł kosztować będzie budowa kana-

lizacji deszczowej, nawierzchni jezdni i chodni-
ków w ul. Bohaterów Westerplatte. Inwestycję 
wykona firma państwa Młyńskich z Ciechanowa. 
Firma ma 3 miesiące na realizację inwestycji.

Oświetlenie Wrzosowej i Wędkarskiej
Przetarg na wykonanie tego zadania wygrała 

firma Elipsa z Ciechanowa. Teren budowy prze-
kazano już wykonawcy. Oświetlenie ma być wy-
budowane do końca lipca. Koszt budowy oświe-
tlenia to ok. 70 tys. zł                                   A.G.

Duży parking przy ul. Strażackiej

Nowy parking przy ul. Kopernika
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W zawodach uczestniczyły 
wszystkie miejskie gimnazja. W ka-
tegorii dziewcząt zwyciężyło Gimna-
zjum Nr 4 przed Gimnazjum Nr 3, 1  
i 2. Wśród chłopców tryumfowało 
Gimnazjum Nr 3, kolejne miejsca za-

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LIPIEC/SIERPIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 7-11.VII – Festiwal Młodych /zam-
kowe błonia/

• 20-22.VIII – X Biwak Historycz-
ny „Powrót Szwoleżerów Gwardii”  
/zamkowe błonia/

Spotkania

Film

Wystawy

Znajdź właściwe rozwiązanie
Od 1 marca do 10 czerwca  

w Gimnazjum Nr 3 wdrażany był pi-
lotażowy program antynikotynowy 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”. Pro-
gram realizowano w klasach biolo-
giczno-ekologicznych (1a, 2e i 3b) we 
współpracy z Powiatową Stacją Sani-
tarno-Epidemiologiczną w Ciechano-

wie. Szkolnym koordynatorem przed-
sięwzięcia były nauczycielki: Anna 
Kaczorek, Anna Otłowska, Zofia Gło-
wala i Aleksandra Garstka. W klasach 
przeprowadzono ankietę dotyczącą 
palenia papierosów, zorganizowano 
spotkania informacyjne dla rodziców, 
uczono postaw asertywnych i odpo-
wiedzialności za zdrowie, zaprezento-
wano też wystawę plakatów antyniko-
tynowych. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się apel przygotowany z oka-
zji Światowego Dnia Bez Papierosa. 
Uczniowie klasy 3b oraz 2e w humo-
rystyczny sposób przedstawili zgubne 
skutki palenia. 

Nowe liceum w Ciechanowie
Z inicjatywy Oddziału Regio-

nalnego Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej, który od 10 lat prowadzi 
gimnazjum społeczne, w Ciechanowie 
powstanie Europejskie Liceum Ogól-
nokształcące TWP. Twórcy szkoły 
za cel stawiają sobie przygotowanie 
młodych ludzi do funkcjonowania 
w otwartej Europie. Uczniowie będą 
mieli do wyboru trzy profile: humani-
styczny, matematyczno-fizyczny i bio-
logiczno-chemiczny. Europejskie Li-
ceum Ogólnokształcące proponuje też 
naukę języków obcych w rozszerzo-
nym zakresie z podziałem na pozio-
my zaawansowania, cykle seminariów 
tematycznych uwzględniające potrze-
by i zainteresowania uczniów, a także 
uczestnictwo w programach takich jak 
Sokrates, czy Erazmus. Zainteresowa-
ni mogą dowiedzieć się więcej o szko-
le pod numerem telefonu (23) 672 50 
07 lub osobiście w siedzibie TWP 
przy ul. Warszawskiej 10.

Bal gimnazjalistów
Klasy trzecie z Gimnazjum Nr 3 

pożegnały szkołę hucznym balem, 
który odbył się 11 czerwca. Wybra-
no Króla i Królową Balu. W rywali-
zacji uczestniczyła jedna para z każ-
dej klasy. Kandydaci musieli wykazać 
się umiejętnościami w tańcu, piosence 
i humorystycznej scence. Zwyciężyła 
para z klasy IIIg. Bal rozpoczęto polo-
nezem. Wieczorowe kreacje, muzyka, 
doskonałe potrawy stworzyły nieco-
dzienny nastrój.                             red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

Studenci dzieciom

• 3.VII godz. 18.00-24.00 – Między-
narodowe Spotkania Folklorystycz-
ne „Kupalnocka”. Wystąpią zespoły 
z Ukrainy, Egiptu, Mołdawii, Włoch 
i Polski  /Hala sportowa przy ul.  
17 Stycznia/

• 10.VII godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej – Pro Musica Antiqua 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/

• 17.VII od godz. 16.00 – Piknik Ra-
dia dla Ciebie – Michał Milewicz  
i K.A.S.A. /zamkowe błonia/

• 26.VII godz. 19.00 – Frank Morey  
& His Band /Kawiarnia Artystyczna/

• 7.VIII – Biesiada Kasztelańska  
– Feel /zamkowe błonia/

• 14.VIII godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• 10.VII godz. 17.00 – otwarcie wy-
stawy „Zaczarowany ogród. Motywy 
roślinne w sztuce” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• do 15.VII – „Wspomnienie niebie-
skiego mundurka” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• 21.VII – otwarcie wystawy „1920 
rok – Mazowsze Północne w obronie 
niepodległości” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• do 25.VII – Adam Kołakowski 
„Transcendencja”. Spotkanie z au-
torem 2.VII o godz.. 18.00 /Galeria 
„C”/

„Piątka” z wizytą w Paryżu

Podczas wizyty we francuskiej 
szkole, na wieczorze poświęconym 
Słowacji oraz na gali zorganizowanej 
przez Nicole Pelleux i Stowarzysze-
nie Sekwana-Łydynia dzieci prezen-
towały program artystyczny wspólnie 
z zespołem La Tarantelle. W wolnym 
czasie zwiedziły Paryż i jego okolice. 
Były na Wzgórzu Montmartre, Wieży 

W pierwszej połowie maja uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 5 odwiedzili Meudon, nasze bliźniacze miasto we Francji. 
Członkowie zespołu tanecznego „Mały Ciechanów” i uczniowie 
klasy VIa przywieźli do domu wiele wrażeń.

Eiffla, płynęły statkiem po Sekwanie, 
zwiedziły Katedrę Notre-Dame i Wer-
sal. Dużą atrakcją była wizyta w pod-
paryskim Disneylandzie.

Podczas gali francusko-słowac-
ko-polskiej Adam Krzemiński, dyrek-

Z postulatami uczniów zgodziła się zstępca prezydenta E. Gładysz

Nagrodą za sportowy wysiłek były medale 
i dyplomy

jęli: Gimnazjum Nr 4, 1 i 2. Szkoły 
otrzymały puchary i dyplomy, a naj-
lepszym zawodnikom wręczono me-
dale oraz nagrody rzeczowe, ufundo-
wane m.in. przez Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Wśród nagrodzonych byli: 
Andżelika Chruściel (G2), Ewelina 
Wyszczelska (G4), Paulina Milewska 
(G4), Aleksandra Misiurka (G4), Syl-
wia Smolińska (G4), Olga Zmorzyń-
ska (G4), Bartek Soroka (G1), Cezary 
Golanowski (G3), Patryk Piętka (G4), 
Łukasz Ozdarski (G3), Paweł Łapuć 
(G3), Jan Wojda (G3) oraz wylosowa-
ni kibice. W klasyfikacji ogólnej naj-
większą ilość punktów uzyskało Gim-
nazjum Nr 4.                                 red.

• W lipcu i sierpniu na ekran Kina „Ły-
dynia” wchodzą m.in. „Książe Persi  
– piaski czasu”, „Piksele”, „Nazywam 
się Kham”, „Czarodziejka Lili: Smoki  
i magiczna księga”, „Zmierzch – Za-
ćmienie”, „Toy Story 3”, „Shrek IV”.

oprac. K.D.

Studenci Kolegium Nauczycielskiego we współpracy z Gimna-
zjum Nr 4 oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1 czerwca 
zorganizowali Gimnazjalny Miting Lekkoatletyczny. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 5 wraz z opiekunami przeszli uli-
cami miasta w proteście przeciwko 
przemocy, nasilającym się proble-
mom społecznym, a także braku sza-
cunku ludzi wobec 
siebie i otaczającego 
ich świata. Pod Urzę-
dem Miasta przywita-
ła ich zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz, 
na ręce której młodzi 
ludzie złożyli ode-
zwę do władz miasta 
prosząc o popieranie 
wychowania współ-
czesnego młodego 
człowieka w duchu 
wartości, aby w myśl 

Uczniowie przeciwko przemocy
Preambuły Karty Narodów Zjedno-
czonych: „Przywrócić wiarę w pod-
stawowe prawa człowieka, w godność 
i znaczenie istoty ludzkiej...”

red.

tor ciechanowskiego Zakładu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli wręczył Julicie 
Bouloc medal „Za Zasługi dla Ciecha-
nowa” za wieloletnią współpracę i or-
ganizowanie wymiany Meudon – Cie-
chanów.                                         red.
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Profilaktyka poprzez teatr

Pierwszy sceniczny owoc tego 
przedsięwzięcia mogliśmy zobaczyć 
23 maja podczas XVIII Międzynaro-
dowego Festiwalu Teatralnego DIO-
NIZJE. Scenariusz sztuki „Winni” 
powstał na podstawie autentycznych 
przeżyć młodocianych narkoma-
nów, odbywających kuracje w ośrod-
ku leczenia w Wólce Przybojewskiej.  

W przedstawie-
niu w reżyse-
rii Marty Le-
w o n o w s k i e j  
i Tomasza Tols-
dorfa zagrali 
adepci wyłonie-
ni w castingu.  
O oprawę mu-
zyczną zadbał 
zespół Lemon 
Grass. Aktorzy 
niedawno przy-
jęli nazwę „Mo-
ment”. Spektakl 
„Winni” zo-

stał dwukrotnie pokazany 17 czerw-
ca w Miejskim Zespole Szkół Nr 1.  
– Miejski samorząd od lat wspiera kul-
turalne inicjatywy przeciwdziałające 
pokusom, na które narażeni są młodzi 
ludzie. Dotarcie do nich przez teatr to 
pomysł świeży i wart kontynuowania  
– powiedział zastępca prezydenta Ce-
zary Chodkowski.                          red.

25-lecie LZA ,,Ciechanów”
W 2009 roku Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

działające w strukturze Urzędu Miasta przy współpracy z Wydzia-
łem Kulturoznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
utworzyło w Ciechanowie Teatr Profilaktyczny.

,,Wariat i zakonnica" - dziesiąta premiera teatru exodus

„Wariat i zakonnica”, sztuka  
z 1923 r., to historia krótkiego roman-
su tytułowych postaci. Albo obnażenie 
idiotyzmu psychoanalizy. Albo triumf 
uczucia nad niemocą twórczą. Albo ci-
che narastanie morderczego szału… 
Można dowolnie wybrać własną wer-
sję. To 10 premiera Teatru Exodus, 
który powraca po latach do swojego 
początku, wystawiając tę sztukę po raz 
drugi. Zamknięty mikroświat domu 
wariatów „Pod Zdechłym Zajączkiem” 
zaludniają standardowi psychiczni  
z ich histerycznym śmiechem (postać,  
w którą wcieliła się Agata Zakrzewska 
to wariatka w każdym calu), natręc-
twami, pustym spojrzeniem. Pogodze-
ni z losem, bezwolnie łykają pastylki, 
poddają się opresji strażników nazy-
wanych w sztuce Posługaczami. Co 
innego Mieczysław Walpurg (bardzo 
dobry, grający na granicy szarży Kon-

rad Gortat), poeta, wyraźne alter ego 
Wikacego. Narkotyki, poczucie winy  
z powodu śmierci narzeczonej, obse-
syjne myśli – wszystko to przywio-
dło go do obłędu i uwięziło w kaftanie 
bezpieczeństwa. Nadzieja na wyzwo-
lenie – dosłowne i w przenośni – poja-
wia się wraz z Siostrą Anną (dojrzała 
aktorsko, przekonująca Anna Gosz-
czyńska), skromną i słodką, umarłą dla 
doczesnego życia, pielęgnującą wspo-
mnienie po nieżyjącym narzeczonym-
samobójcy. Oboje odkryją, że ich los 
jest paralelny, a zmysły wciąż żywe. 
Dla Walpurga powrót do życia ozna-
cza nieskrępowaną swobodę działania 
– z równą lekkością pisze grafomański 
wierszyk, co morduje lekarza Burdy-
giela, psychiatrycznego kretyna. Sio-
stra Anna (bez habitu Alina) przeżywa 
huśtawkę nastrojów, co i rusz popada-
jąc w dekadenckie omdlenie. To pew-

ne – związek z Walpurgiem zapewni 
jej mnóstwo wrażeń.

Z każdą chwilą zdarzenia nabiera-
ją tempa i krwistości, a postaci namięt-
nej wyrazistości. Nie tylko Posługacze 
(znakomite role zawodowców Cezare-
go Kaźmierskiego i Kamila Dąbrow-
skiego) okażą się gwałtowni. Doktor 
Grün (ciekawa Karolina Klepańska), 
z euforii z powodu ozdrowienia ulu-
bionego pacjenta przejdzie we wście-
kłość, że Walpurg woli inną, a jej psy-
choanaliza jest funta kłaków nie warta. 
Siostra Barbara (świetna aktorka cha-
rakterystyczna Mariola Szczygielska), 
przełożona zakonu Dobrowolnych Mę-
czenniczek, zrazu wcielenie dostojeń-
stwa, zapłonie namiętnym oburzeniem 
przyłapując kochanków in flagranti. 

Nie ma to jak życie w celi, nieważ-
ne, klasztor, wariatkowo, czy ciasny 
umysł. Zamknięcie sprzyja kondensa-
cji: uczuć i prymitywnych instynktów. 
Kiedy na końcu uwolnieni wariaci ru-
szają na miasto wiemy, że nareszcie 
będą na swoim miejscu, wśród takich 
samych jak oni – wśród nas.

Premiera sztuki miała miejsce 
10 czerwca na scenie CKiSz. Prezy-
dent Miasta Ciechanów dofinansował 
przedstawienie kwotą 12 tys. zł.

Ewa Blankiewicz

P.S. Brawa dla reżyserki Kata-
rzyny Dąbrowskiej za prowadzenie 
aktorów i doskonały dobór muzyki.  
To mocne strony Teatru Exodus.

Teatr Exodus to rzecz rzadko spotykana. Pasja i ciężka dziesięciolet-
nia praca – powodem może być tylko prawdziwa namiętność do teatru  
i Witkacego, którego sztuki konsekwentnie wystawiają. To ciężka harów-
ka, wielogodzinne próby, własnoręczne konstruowanie scenografii, szycie 
kostiumów, zdobywanie rekwizytów. Efekty są namacalne –teatr zdoby-
wa coraz szersze uznanie krytyków i widzów, pokazując przedstawienia 
w Warszawie, Wielopolu Skrzyńskim, Zakopanem, Krakowie, Słupsku. 
Katarzyna Dąbrowska, twórczyni i reżyserka Teatru Exodus ukształtowa-
ła już kilkoro dobrych aktorek i aktorów, niektórzy wybrali ten zawód, 
dla innych to przygoda życia. Osiągnięcia Katarzyny docenił Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznając jej twórcze stypendium. 
Smutne jest tylko jedno – ten gigantyczny wysiłek owocuje co roku tyl-
ko kilkoma przedstawieniami, chociaż chętnych widzów nie brakuje.  
Teatrowi Exodus z całego serca życzę trwania (mimo zmiennych wiatrów)  
i przez następne lata odkrywania przed nami całej przewrotności tego 
świata.

Ewa Blankiewicz

Granica między fiksacją i normalnością jest względna, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko jest jakąś normą – tak każe nam twierdzić poli-
tyczna poprawność. Witkacy uważał inaczej. W jego dramatach zazwyczaj mamy do czynienia z mniej lub bardziej zaawansowanym wariac-
twem. Tylko wariat jest prawdziwie wolny – zdają się mówić jego sceniczne postaci i trudno się z nimi nie zgodzić. 

Scena zażycia tabletek

Lirycznie i dowcipnie w StUDIO 
„Bawmy się życiem” to mono-

dram Moniki Goździk, który 28 maja 
został zaprezentowany  w Ciechanow-
skim Ośrodku Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. Artystka jest absolwentką 
warszawskiej PWST, występowała  
w Teatrze Narodowym oraz w po-
lonijnym kabarecie „Pod Bańką”  
w Toronto. Grała też w filmach („Pol-
skie Drogi” Janusza Morgensterna, 
„Przypadek” Krzysztofa Kieślowskie-
go). W spektaklu wykorzystano tek-
sty i piosenki m.in. Agnieszki Osiec-
kiej, Elżbiety Jodłowskiej i Wojciecha 
Młynarskiego.                               red.

19 czerwca Ludowy Zespół Ar-
tystyczny „Ciechanów” świętował 
25-lecie istnienia. Jubileuszowy kon-
cert w sali widowiskowej Centrum 
Kultury i Sztuki był też okazją do za-
akcentowania 5-lecia LZA „Mały Cie-
chanów”. 

LZA „Ciechanów” w 1985 roku za-
łożył Leonard Sobieraj. Na przestrzeni  
25 lat zespół dał około 1000 wystę-
pów m.in. w Holandii, Francji, Turcji, 
Włoszech, Portugalii, Wielkiej Bryta-
nii, Ukrainie, Macedonii, Czarnogó-
rze, Bułgarii. Ciechanowscy artyści 
śpiewali papieżowi Janowi Pawło-

wi II podczas audiencji w Watykanie 
oraz gościli na scenie Teatru Wielkie-
go, Teatru na Wodzie oraz Teatru Pol-
skiego. Największym osiągnięciem 
był udział w koncercie w Royal Albert 
Hall w Londynie. – W naszym reper-
tuarze są polskie tańce narodowe oraz 
suity taneczne z różnych regionów: 
Podlasia, Kaszub, Wielkopolski, Kro-
sna, Opoczna i Łowicza – mówi kie-
rownik i choreograf Rita Tarczyńska. 
(Jej sylwetkę przedstawiamy na str. 
13.) Poczynania LZA od lat wspiera 
prezydent miasta.

                                            K.D.
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Banki Żywności, zrzeszone  
w Federacja Polskich Banków Żyw-
ności od kilkunastu lat pozysku-
ją bezpłatnie żywność od produ-
centów, hurtowników i rolników, 
a następnie przekazuje ją organiza-
cjom  charytatywnym świadczącym 
pomoc najbardziej potrzebującym.  
Na Mazowszu funkcjonuje pięć Ban-
ków Żywności: w Płocku, Siedlcach, 
Radomiu, Warszawie oraz Ciecha-
nowie. Wszystkie te banki uczestni-
czą w realizacji programu PEAD oraz  
w Świątecznej Zbiórce Żywności. 
Żywność przekazywana jest do 32 
organizacji, które rozdają ją ponad  
15 tysiącom podopiecznych. 

 Ciechanowska organizacja działa 
od 2009 r., początkowo jako Centrum 
Dystrybucji Warszawskiego Banku 
Żywności SOS. W maju tego roku za-
rejestrowana została jako samodzielna 
Fundacja Banku Żywności w Ciecha-
nowie, która będzie zajmowała się prze-
kazywaniem pomocy żywnościowej 
organizacjom pozarządowym z terenu 
północnego Mazowsza. – Głównym 
kryterium otrzymywania żywności są 
niskie dochody. Obecnie wynoszą one  
715,50 zł netto dla samotnej osoby  
i 526,50 zł netto na jednego członka 
rodziny. Uwzględniamy także zdarze-
nia losowe, niepełnosprawność czy 

Półkolonie w mieście 
Biuro ds. Rozwiązywania Proble-

mów Uzależnień, działające w struk-
turze Urzędu Miasta oraz TPD, PCK  
i Fundacja Rozwoju Talentów „Jestem 
Blisko” zorganizują letnie półkolonie 
dla 235 dzieci, które podczas wakacji 
pozostaną w Ciechanowie. 

W okresie od 26 lipca do 7 sierp-
nia w Szkole Podstawowej Nr 4 będą 
prowadzone zajęcia kulturalno-rekre-
acyjne. W pierwszym tygodniu skorzy-
stają z nich podopieczni świetlic socjo-
terapeutycznych, a w drugim – dzieci 
pochodzące z rodzin dotkniętych po-
wodzią. Półkoloniości (80 osób) po-
jadą na 2 wycieczki i będą miały za-
pewnione pełne wyżywienie. Ponadto 
przez cały lipiec i sierpień czynna bę-
dzie miejska świetlica opiekuńczo-
wychowawcza przy Parafii św. Tekli, 
która przygarnie pod swoje skrzydła  
50 dzieci w wieku 7-12 lat. Za półkolo-
nie w SP Nr 4 i funkcjonowanie świetli-
cy miasto zapłaci 46 tys. zł.

W dniach 5-16 oraz 19-30 lipca 
PCK w siedzibie przy ul. Rzeczkow-
skiej 11 poprowadzi zajęcia sportowe, 
muzyczne i socjoterapeutyczne. Będą 
turnieje, konkursy, zabawy, dyskote-
ki, wyjścia na basen, spotkania z cie-
kawymi gośćmi i spacery po mieście.  
45 kolonistów będzie uczyć się asertyw-
ności i udzielania pierwszej pomocy. 
Dzieci zwiedzą Jednostkę Wojskową, 
Państwową Straż Pożarną, firmę Delli-
tissue i pojadą do Niestumia. Finanso-
wy wkład miasta to 8 246 tys. zł.

Od 28 czerwca do 30 lipca TPD  
w siedzibie przy ul. Powstańców War-
szawskich 7a zapewni swoim 30 pod-
opiecznym zajęcia plastyczne i spor-
towe. Pod opieką instruktorów dzieci  
w wieku 7-13 lat będą rozwijać zdolno-
ści manualne i ruchowe. W programie 
znajdą się także wyjścia na basen i do 
kina oraz wyjazd do Niestumia. Ofer-
tę TPD prezydent dofinansuje kwotą 
4 254 zł. 

Ciekawe zajęcia dla 30 dzieci przy-
gotowała też Fundacja Rozwoju Talen-
tów „Jestem Blisko”. W dniach od 5 
lipca do 6 sierpnia w Muzeum Szlachty 

Miasto wyda 85,5 tys. zł  
na letni wypoczynek dzieci

Tegoroczne wakacje potrwają od 28 czerwca do 31 sierpnia. Dla 
wypoczywających od szkolnej nauki dzieci i młodzieży Urząd Mia-
sta, we współpracy z organizacjami pozarządowymi i świetlicami 
socjoterapeutycznymi przygotował ofertę spędzenia wolnego czasu. 
Łączny koszt – 85,5 tys. zł.

Mazowieckiej maluchy będą relaksować 
się poprzez zabawy ruchowe, teatralne, 
manualne i językowe. Zwiedzą miasto 
oraz Opinogórę, Gołotczyznę i Młock. 
W trakcie zajęć spotkają się z aktorem 
Waldemarem Kownackim i pianistą 
Waldemarem Malickim. Tę inicjatywę 
Urząd wesprze sumą 5 tys. zł.   

Wypoczynek poza miastem 
Dzięki współpracy Urzędu Mia-

sta, Akcji Katolickiej przy Parafii św. 
Tekli i Stowarzyszenia „Chrześcijań-
skiej Społeczności” 146 dzieci pojedzie 
na kolonie. Koszt przedsięwzięcia to  
22 tys. zł. Od 21 do 28 czerwca 40-oso-
bowa grupa młodzieży skupionej  
w ruch oazowym z ciechanowskich 
parafii weźmie udział w obozie profi-
laktycznym w Krynicy Morskiej. Cie-
kawą ofertą będą też kolonie w Górz-
nie, które potrwają od  28 czerwca do  
12 czerwca. Z wypoczynku na Mazu-
rach skorzysta 60 dzieci. 46. wycho-
wanków świetlic socjoterapeutycznych 
pierwsze 2 tygodnie sierpnia spędzi  
w Gliczarowie koło Zakopanego.

Wakacje w STUDIO
Do 30 czerwca Ciechanowski 

Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STU-
DIO” prowadzi zapisy na warszta-
ty wakacyjne dla dzieci i młodzieży  
w wieku 7-15 lat. Uczestnikom wy-
poczynku placówka proponuje wspa-
niałą zabawę i niezapomniane prze-
życia. Zajęcia będą prowadzone przez 
wykwalifikowaną kadrę instruktor-
sko – pedagogiczną w dwóch pane-
lach: od 12 do 23 lipca (dwa turnusy po  
40 osób) i  9 do 20 sierpnia (też dwa 
turnusy po 40 osób). Godziny za-
jęć  to 9.00-15.00. W programie m.in. 
gry sportowe, turystyka piesza i rowe-
rowa, marsze na orientację, wyciecz-
ki, pokazy fryzur i makijażu, kara-
oke, tańce i zajęcia plastyczne. Koszt  
100 zł od osoby za dwa tygodnie, wpła-
ty przy zapisach. Szczegółowych infor-
macji udziela COEK „Studio”, ul. Puł-
tuska 20a od poniedziałku do piątku  
w godz. 9.00-16.00 lub pod numerem 
tel. (23) 672 55 04.                  

    K.D.

Kolonie dla małych powodzian
Na zaproszenie Prezydenta Miasta Ciechanów Waldemara War-

dzińskiego w pierwszym tygodniu sierpnia w Ciechanowie będziemy 
gościć 40 – osobową grupę dzieci z terenów dotkniętych powodzią  
– z Dobrzykowa w gminie Gąbin.

Koordynatorem wypoczynku 
dzieci będzie Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, który zapewni zakwa-
terowanie w hotelu Olimpijskim, 
nieograniczony i bezpłatny dostęp  
do obiektów sportowych, takich jak: 
kryta pływalnia, basen, hala sportowa 
i korty tenisowe. Ponadto dzieci we-
zmą udział w miejskich półkoloniach 
z atrakcyjnym programem, w którym 

m.in. przewidziana jest wycieczka  
do Opinogóry oraz całodniowy pobyt 
w miasteczku westernowym w Sarno-
wej Górze.

W godzinach popołudniowych 
goszczące w Ciechanowie dzieci spo-
tykać się będą na wspólnym ognisku  
i grilu z dziećmi ze świetlicy przy pa-
rafii św. Tekli, która czynna będzie 
przez całe wakacje.                       red.

Mamy własny Bank Żywności
Od maja oficjalnie działa samodzielny Bank Żywności w Cie-

chanowie. W tym roku przekaże potrzebującym blisko 1000 ton 
produktów, wartych ok. 3 mln zł. Urząd Miasta przyznał Banko-
wi w drodze konkursu dotację na tegoroczną działalność w kwocie  
40 tys. zł.

udokumentowane wysokie wydatki 
na leki – wyjaśnia Przemysław Bart-
czak, prezes Ciechanowskiego Ban-
ku Żywności. Z terenu Ciechanowa  
i okolic żywność odbiera 13 organiza-
cji, wspierających w ten sposób ponad 
2500 osób. Wśród organizacji są m.in. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Do-
broczynności, Stowarzyszenie „Serce 
Matki” i TPD. – Zgłasza się do nas 
coraz więcej organizacji z naszego 
rejonu, dla których nasza lokalizacja 
i zakres świadczonej pomocy stanowi 
dużą zachętę. Chcielibyśmy pomóc im 
wszystkim, jednak rodzi to nowe wy-
zwania – powiększenie bazy magazy-
nowej, więcej pracowników i sprzętu 

rozładunkowego. Li-
czymy tu na zrozumie-
nie władz samorzą-
dowych na szczeblu 
województwa, powia-
tów, miast i gmin – 
tak jak ma to miejsce  
w przypadku prezyden-
ta Ciechanowa. Dzię-
ki wsparciu naszego 
miasta Bank Żywności 
w Ciechanowie może 
stawiać pierwsze kro-
ki mając zaplecze ma-
gazynowe i zalążek 

stabilnej kadry – dodaje P. Bartczak.  
W zeszłym roku Centrum Dystrybucji  
w Ciechanowie przekazało potrze-
bującym 418 ton żywności o łącznej 
wartości 1 117 tys. zł. W tym roku 
planowane jest dystrybuowanie bli-
sko 1000 ton żywności wartej ok.  
3 mln zł.  Średnio każdy indywidual-
ny odbiorca otrzyma żywność o war-
tości 200 zł. Artykuły są wydawane 
organizacjom pozarządowym, z któ-
rymi Bank ma podpisane umowy,  
w dni robocze w godz. 8.00-15.00  
z magazynu przy ul. Śmiecińskiej 9.

P.H.
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Zawody pływackie
W dniach 20-21 maja w Ciechanowie odbyły się II Międzynarodowe Zawo-

dy Miast Partnerskich w Pływaniu, zorganizowane przez prezydenta miasta przy 
współpracy z MPKS „Orka”. W rywa-
lizacji wzięły udział drużyny młodych 
pływaków z Chmielnickiego (Ukra-
ina), Brezna (Słowacja) i Meudon 
(Francja). Młodzi zawodnicy startowa-
li we wszystkich niemal kategoriach 
pływackich w grupach wiekowych od 
7 do 14 lat. Goście uczestniczyli w co-
rocznych Ogólnopolskich Zawodach 
w Pływaniu o Puchar Prezydenta Mia-
sta. Spotkanie oprócz współzawodnic-
twa sportowego było znakomitą okazją 
do poznania się i integracji środowisk 
młodych Europejczyków.

Brąz dla Radosława Lisowskiego
W dniach 28-29 maja w Luboniu pod Poznaniem odbyły się XXIX Mistrzo-

stwa Polski Seniorów w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wystartowało 
135 zawodników z 34 klubów, w tym dwóch zawodników z Miejskiego Ogniska 
TKKF Promyk. Bardzo dobry start zanotował Radosław Lisowski, który wy-
walczył brązowy medal w olimpijskiej kategorii wagowej do 80 kg. Drugi z za-
wodników Promyka – Patryk Brym (63 kg) po wyrównanym pojedynku przegrał  
z aktualnym wicemistrzem Świata Juniorów Marcinem Anikejem (ULKS Borne 
Sulinowo). 

9 medali dla Matsogi 
Na XXIII Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-Do 

odbywających w dniach 28-30 maja bardzo dobrze spisali się zawodnicy Mat-
sogi Ciechanów. Nasi zawodnicy zdobyli aż 9 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne  
i 5 brązowych. Doskonalą formę potwierdzili bracia Szwejkowscy, którzy spo-
tkali się ze sobą w finale układów III dan. Piotrek po raz trzeci z rzędu zdobył 
złoty medal. Paweł był srebrny i srebro uzyskał też w walkach do 63 kg. Piotr 
Pełka po raz trzeci został Mistrzem Polski w technikach specjalnych zostawiając 
w pokonanym polu 15 zawodników. Ilona Omiecińska w wadze 63 kg i testach 
siły wywalczyła 2 brązowe medale. Brąz dołożyła też Magdalena Kosobudz-
ka w kategorii wagowej 58 kg. 
W układach drużynowych Ilona 
Omiecińska, Magdalena Koso-
budzka, Klaudia Kołdras, Ewe-
lina Korzybska, Paulina Łączy-
kowska zdobyły brązowy medal 
w walkach. Spośród 37 klubów 
startujących na mistrzostwach 
LKS Matsogi Ciechanów za-
jął w klasyfikacji generalnej  
6 miejsce. 

Ogólnopolski finał Czwartków LA
W XVI Finałach Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Warsza-

wie (12-13 czerwca) Patryk Olszak uczeń czwartej klasy o profilu sportowym 
(koszykówka) Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie zajął trzecie miejsce  
w rzucie piłeczką palantową. Podopieczny Krzysztofa Kirzyca uzyskał bardzo 
dobry rezultat 55,5 m i pobił swój własny rekord życiowy o 5 metrów. To naj-
większy dotychczasowy lekkoatletyczny sukces wychowanków SP 4, którzy od 
wielu lat biorą udział w tych zawodach. 

Porażka na zakończenie sezonu
12 czerwca w ostatnim meczu w tym sezonie MKS Ciechanów przegrał na 

własnym boisku z Hutnikiem Warszawa 2:1. Bramkę dla MKS-u zdobył Paweł 
Huzar w 84 minucie. Ciechanowianie w 30 meczach zdobyli 42 punkty co dało 
im w sezonie 2009/2010 dziewiąte miejsce w tabeli. Najlepszym zawodnikiem 
naszej drużyny został Rafał Traczyk, który 16 razy trafiał do bramki przeciwni-
ków. Dało mu to 3 miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców IV ligi.       red.

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Jej życiową pasją jest taniec, 
szczególnie ludowy. Od 25 lat jest 
związana z Ludowym Zespołem 
Artystycznym „Ciechanów”, któ-
ry 19 czerwca obchodził swój jubi-
leusz. Przez wiele lat była tancerką  
i instruktorką. Od 2000 r. pełni funk-
cję kierownika artystycznego i cho-
reografa zespołu. Od 2005 roku jest 
także kierownikiem artystycznym 
LZA „Mały Ciechanów”, działające-
go w Szkole Podstawowej Nr 5. Pod 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Rita tarczyńska
Wiadomości sportowe

Nauczyciel dyplomowany z 23 letnim stażem. Jest wycho-
wawcą świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie. 
Absolwentka Państwowego Pomaturalnego Studium Kultural-
no-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Ciechanowie – kierunek 
choreografia oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Gó-
rze – kierunek pedagogika kulturalno-oświatowa, specjalność ta-
niec. Organizator i współorganizatorka wielu szkolnych imprez, 
m.in.: „Dnia Dziecka”, „Pożegnania lata – powitania jesieni”, 
„Andrzejek”, „Mikołajek”, spotkań integracyjnych i dni regio-
nalnych.

jej kierownictwem zespoły zdobywają 
nagrody w przeglądach i konkursach 
tanecznych, uczestniczą w międzyna-
rodowych festiwalach folklorystycz-
nych. LZA „Mały Ciechanów” dwu-
krotnie reprezentował nasze miasto 
we Francji, w ramach wymiany miast 
partnerskich. Od kilkunastu lat zaan-
gażowana jest w organizację Między-
narodowych Spotkań Folklorystycz-
nych „Kupalnocka”. Mężatka, ma  
11 letnią córkę Julię.                     red.
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Medal Za Zasługi Dla Ciechanowa
dla Wojciecha Brala

48. sesję Rady Miasta rozpoczę-
ła uroczystość wręczenia medalu „Za 
zasługi dla Ciechanowa”. Kapitu-
ła pozytywnie rozpatrzyła wniosek 
Miejskiego Ogniska TKKF „Promyk”  
o uhonorowanie działacza sportowego 
Wojciecha Brala. Nagrodzony od wie-
le lat udziela się społecznie na rzecz 
lokalnego sportu. Za krzewienie i pro-

mowanie zdrowego stylu życia był 
niejednokrotnie odznaczany. Pod jego 
kierownictwem zawodnicy zdobywają 
sportowe trofea na całym świecie. Za-
łożyciel Stowarzyszenia Energetyków 
Polskich i jego prezes przez 4 kaden-
cje, członek zarządu NOT w Ciecha-
nowie. Od 1997 r. prezes Miejskiego 
Ogniska TKKF „Promyk”.

P.H.

Gratulacje zwycięzcom złożyła zastępca 
prezydenta E. Gładysz

R. Tarczyńska podczas koncertu 25-lecia LZA Ciechanów
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W tegorocz-
nym festiwalu 
gościnnie wy-
stąpił Chór Pań-
stwowej Szkoły 
Chóralnej „Żu-
rawlik” z Ka-
mieńca Podol-
skiego (Ukraina) 
oraz Chór Mę-
ski „Coro Bo-
ghed e Ammen-
tos” z Sardynii 
(Włochy). Z 
powodu powo-
dzi swój przy-
jazd w ostatniej chwili odwołali Chor-
waci. W trakcie 3 dni ciechanowianie 
byli świadkami znakomitych koncer-
tów, które obyły się w kościołach św. 
Franciszka, św. Józefa i św. Piotra. 
Oprócz artystów z zagranicy zapre-
zentowały się rodzime chóry parafial-
ne. Uznanie wzbudził Zespół Muzyki 

Ciechanovia Cantans po raz siódmy

Cytat miesiąca 
Majowa sesja Rady Miasta. Andrzej Rolbiecki: – Z naszej gazety sa-

morządowej dowiedziałem się, że będzie robiona ul. Słowackiego i Gał-
czyńskiego, bardzo się z tego cieszę. Prezydent Waldemar Wardziń-
ski: – Po wystąpieniu pana radnego chciałem podzielić się z państwem 
olbrzymią radością, jaka przepełniła moje serce. Przypomnę, że mamy  
w tegorocznym budżecie wiele zadań inwestycyjnych, również drogowych  
i nie widziałem tej radości u pana radnego Rolbieckiego, jak głosowano 
nad budżetem, bo pan radny głosował „przeciw”. Rozumiem, że dzisiaj, po  
5 miesiącach, pan radny Rolbiecki zmienił zdanie i przyłącza się do tej grupy 
radnych, która wspierała budżet 2010 r. Chciałem panu radnemu serdecznie 
za to podziękować. 

Miasto oddycha bluesem 
W dniach 18-19 czerwca 

na terenie dworku przy daw-
nej cukrowni (ul. Fabryczna 
11) po raz dwunasty zagrała 
czołówka zespołów blueso-
wych z Polski i Europy. Mu-
zycznych wrażeń dostarczyli: 
Flesh Creep, Why Ducky?, 
Big Fat Mama, HooDoo Band, 
Deitra Farr & Rene Trossman 
All Stars Band, Mr Blues, Ma-
rek Makaron Trio, Przytuła & 
Kruk oraz Apostolis Anthimos Trio. 
Organizatorzy przedsięwzięcia: Agen-

Weekendy na deptaku 

Dawnej „Horrendus” oraz chór Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Koncerty poprowadził Sylwester Cza-
plicki, a kierownictwo artystyczne nad 
przedsięwzięciem sprawowała Joanna 
Makijonko. Na organizację spotkań 
Urząd Miasta wydał 30 tys. zł.    

K.D.

W dniach 27-28 maja Prezydent Miasta oraz Stowarzyszenie 
„Sine Nomie” po raz siódmy zorganizowali Międzynarodowe Spo-
tkania Chóralne „Ciechanovia Cantans”. 

Dzień Dziecka 
29 maja na imprezie zorganizo-

wanej z okazji Dnia Dziecka bawiło 
się około 2 tys. mieszkańców, głów-
nie najmłodszych. W konkursach 
można było wygrać maskotki, pił-
ki, komiksy. Za darmo rozdawano 
książeczki z bajkami oraz długopisy 
i lizaki z logo miasta. Atrakcją były 
trampoliny, dmuchane zjeżdżalnie  
i stoiska ze słodkimi rarytasa-
mi. Do tanecznej zabawy zachę-
cali cyganie i dwunożne zwierzę-

cja Stand’art Stanisława Antośkiewi-
cza i Urząd Miasta.

red.

Lemon Grass

Teatr Pozytywka Koncert Orkiestry Dętej OSP

Po latach Ciechanów doczekał się deptaka, jakiego nie powstydziłoby się żadne miasto. Ulica War-
szawska na skończonym odcinku od ul. Pułtuskiej do Mikołajczyka zatętniła życiem. Nasz miejski salon 
stał się nie tylko miejscem spotkań, ale także ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i roz-
rywkowych.  

ta: łaciata krowa, krokodyl, miś Puchatek.  
W rytm wesołych piosenek maluchy bawi-
ły się z klaunami oraz postaciami z bajek  
i komiksów. 

Orkiestra Dęta OSP
5 czerwca na deptaku koncertowała Or-

kiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Parada marszowa i charakterystyczne rytmy 
wzbudziły duże zain-
teresowanie nie tylko 
sympatyków takiej mu-

zyki, ale i przypadkowych przechodniów.   

Lemon Grass  
i spektakle uliczne

12 czerwca wystąpił ciechanowski 
zespół Lemon Grass, grający muzykę 
reggae. W rytm znanych przebojów 
„Chodź pójdziemy na spacer” i „Cie-
chanów” bawili się młodzi i starsi 
ciechanowianie. Po występie mło-
dych muzyków mieszkańcy zobaczy-
li spektakle uliczne Teatru Moment  
i Teatru Ognia „Enigma”. 

Blues i Teatr 
Pozytywka

18 czerwca mogli-
śmy posłuchać gita-
rzysty, Pawła Szymań-
skiego oraz perkusisty 
Macieja Ostromeckiego,  
a następnego dnia obej-
rzeć proekologiczne 
przedstawienie dla do-
rosłych i dzieci. Te-
atr Pozytywka pokazał 
„Historię zaginionego 
papierka”.                 red.

Dzień Dziecka

Na koncercie Lemon Grass

Cygański taniec

Lemon Grass


