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1,7 mln zł na dodatkowe zajęcia 
w szkołach

Nowoczesne narzędzia do nauki i dodatkowe 
lekcje – dla najzdolniejszych i tych, którzy muszą 
poprawić oceny, zajęcia dla niepełnosprawnych 
uczniów i ich rodziców. To wszystko dzięki  
1,7 mln zł zdobytym przez miasto z funduszy unij-
nych.

Projekt „Moja wiedza – moją szansą” o wartości 
ponad 1,2 mln zł został przygotowany przez Zakład 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. Kolejne 0,5 mln zł  
ze środków Unii Europejskiej Miejski Zespół Szkół  
Nr 2 oraz ZOSiP pozyskali na program „Tacy 
sami”. – Nasze wnioski zostały zakwalifikowane do 
dofinansowania, w najbliższych tygodniach podpi-

szemy umowy – mówi Adam Krzemiński, dyrektor 
ZOSiP. Podkreśla też zasługi Ewy Pozaroszczyk, 
dyrektorki MZS Nr 2. Unijne pieniądze oznaczają 
1000 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 
1100 dzieci oraz 3820 godzin zajęć wyrównaw-
czych i specjalistycznych zajęć terapeutycznych  
i rehabilitacyjnych dla niepełnoprawnych uczniów. 
Na realizacji projektu zyskają także szkoły. Otrzy-
mają 9 tablic interaktywnych, 9 multimedialnych 
rzutników, a także pomoce do kursów języka an-
gielskiego i niemieckiego oraz programy edukacyj-
ne ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

E.B.
Szerzej str. 3

2 marca w siedzibie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego w Warszawie odbyło się uroczyste 
podsumowanie systemu współzawodnictwa spor-
towego dzieci i młodzieży za rok 2010. Prezydent 
Waldemar Wardziński (na zdj. pierwszy z prawej)
odebrał okazały puchar ufundowany przez Adama 
Giersza, Ministra Sportu i Turystyki. Ciechanów 
po raz kolejny zajął wysokie 6 miejsce w klasy-
fikacji miast do 50 tys. mieszkańców. Pierwsze 
miejsce podobnie jak w roku ubiegłym należy do 
Zakopanego. W klasyfikacji ogólnej na 862 gmi-
ny Ciechanów zajmuje 58 miejsce, zostawiając za 
sobą między innymi Ostrołękę (75), Siedlce (80), 
Płońsk (193), Pułtusk (348), Mławę (401). Miejsca 
w pierwszej dziesiątce przypadły największym pol-
skim miastom. 

red.

Puchar dla Ciechanowa

Trwa spór o przyszłość zabytkowego budyn-
ku hotelu Polonia, który jako mienie pożydow-
skie został przejęty przez Skarb Państwa dzięki 
wysiłkom miejskich urzędników. Prezydent  
i miejscy radni widzieli tu placówkę kultury  
i siedzibę organizacji pozarządowych. Nieocze-
kiwanie dla wszystkich okazało się, że starosta 
jako przedstawiciel Skarbu Państwa woli nie-
ruchomość wystawić na sprzedaż niż przeka-
zać miastu jako darowiznę. – Czy ją otrzymamy, 
zależy od dobrej woli wojewody i starosty. Stąd 
moja prośba, żebyśmy przekonywali pana staro-
stę do przychylnego spojrzenia na starania mia-
sta – apelował prezydent na lutowej sesji Rady. 
– Nie traćmy Polonii, która jest jednym  
z niewielu zachowanych kamienic, stanowiących 
o przeszłości Ciechanowa. Czy naprawdę dla 
miasta lepszy byłby w tym miejscu kolejny sklep?  
– retorycznie pyta prezydent. Radni zagłosowali 
za przyjęciem darowizny, a starosta pod groź-
bą skierowania sprawy do sądu nakazał miastu 
opróżnić budynek.

E.B.
Czytaj na str. 5

Murzyn zrobił swoje …
czyli starosta woli 
interes Skarbu Państwa 
niż miasta

Urzędnicy wrócili do ratusza. Na str. 6  i 7 zamiesz-
czamy miniprzewodnik, gdzie mieszczą się po-
szczególne wydziały

Zapraszamy do ratusza



Dokument do wglądu
w Wydziale Inżynierii
Urząd Miasta dysponuje „Katalogiem obecności 
substancji priorytetowych w wodach rzek na obsza-
rze gmin” na nośniku CD-R. Katalog został opraco-
wany przez Państwowy Instytut Badawczy IMiGW 
we współpracy z Głównym Inspektorem Ochrony 
Środowiska. Z dokumentem można się zapoznać  
w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska UM przy ul. 17 Stycznia 60B, I piętro, pokój 
nr 208 w dni robocze w godz. 8.00-16.00. Wszel-
kich informacji udziela zastępca kierownika IMiOŚ 
Ewa Amenda, tel. (23) 674 92 85.

Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych
1 marca po raz pierwszy obchodzone było nowe 
święto państwowe – Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Przed tablicą upamiętniającą 
ofiary funkcjonariuszy ciechanowskiego Powia-
towego Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego 
(budynek dawnego aresztu UB przy ul. 11. Pułku 
Ułanów Legionowych) złożono kwiaty i zapalono 
znicze. W uroczystości udział wzięli: kombatanci, 
żołnierze, harcerze oraz samorządowcy. Miejski 
samorząd reprezentowali zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz i przewodniczący Rady Miasta Mariusz 
Stawicki.
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Serca nie oszukasz
Dariusz Malejonek był gościem spotkania „Spójrz 
Mu w oczy”, zorganizowanym 10 lutego w kościele 
św. Franciszka. Muzyk znany ze współpracy  
z takimi zespołami jak Kultura, Izrael, Moskwa, 
Armia, Houk, Arka Noego, a ostatnio Maleo Reg-
gae Rockers opowiadał o swoich życiowych błę-
dach i drodze, która doprowadziła go do Boga. 
Szczere wyznania artysty przeplatały rytmiczne 
piosenki. Współorganizatorem cyklu spotkań jest 
prezydent Ciechanowa.

Zmiana siedziby  
Straży Miejskiej
Od 21 lutego siedziba Straży Miejskiej mieści się 
przy ul. 17 Stycznia 60B (obok Banku BGŻ),  
na I piętrze, pokój nr 202. Numery telefonów Stra-
ży pozostają bez zmian: (23) 672 98 91 i 674 92 51.

Wokół „Bitwy  
pod Grunwaldem”
24 lutego gościem Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
była Dorota Ignatowicz-Woźniakowska.  Główny 
konserwator warszawskiego Muzeum Narodowego 
opowiadała o konserwacji obrazu Jana Matejki „Bi-
twa pod Grunwaldem”. W trakcie spotkania można 
było kupić fragmenty kopii obrazu. Dochód ze 
sprzedaży przeznaczony będzie na zakup aparatu-
ry badawczej niezbędnej do prowadzenia dalszych 
prac restauracyjnych. 

Korekty w funkcjonowa-
niu linii „0”, „4” i „10”
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, 
 że w związku ze zmianą rozkładu jazdy PKP  
i zgłoszeniami mieszkańców wprowadza korekty  
w funkcjonowaniu linii „0” w dni powszednie, so-
boty, niedziele i święta. Na wniosek dyrekcji 
i rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 
koryguje też rozkłady jazdy linii „4” i „10” w dni 
powszednie. Zmiany w rozkładach obowiązują od  
1 marca. Szczegóły na stronie internetowej zkmcie-
chanow.pl, pod numerem telefonu (23) 672 23 06 
oraz na tabliczkach z rozkładem jazdy na przystan-
kach komunikacji miejskiej.

Przekaż 1% podatku  
dochodowego organiza-
cji pożytku publicznego
Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego działających na terenie 
Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół dzieci 
(Zarząd Oddziału w Ciechanowie), Ciechanowskie 
Stowarzyszenie dla niepełnosprawnych, Społecz-
ne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne koło 
Terenowe nr 76 lub 223, Polski Czerwony krzyż 
(z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”), Pol-
skie Stowarzyszenie diabetyków Zarząd Woje-
wództwa mazowieckiego (z dopiskiem „Koło  
w Ciechanowie”), Polski Związek niewidomych  
(z dopiskiem „Koło PZN Ciechanów”), Polskie To-
warzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział  
w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR  
w Ciechanowie”), Towarzystwo Walki z kalec-
twem (z dopiskiem dla TWK Ciechanów), Fun-
dacja Pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym 
niepełnosprawnym – Być jak inni (z dopiskiem 
Fundacja Być Jak Inni). Aby dokonać wpłaty na-
leży: wypełniając PIT-36 lub PIT-37 we właści-
wej rubryce wskazać organizację, której chcemy 
przekazać 1% – podając właściwą jej nazwę. Urząd 
Skarbowy będzie sam przekazywał 1% podatku 
wskazanej organizacji (posiada wykaz organizacji 
wraz z właściwymi kontami bankowymi).  
1% podatku można przekazać w całości tylko jed-
nej organizacji.

Koncert chopinowski 
Centrum Kultury i Sztuki oraz Państwowa Szkoła 
Muzyczna 1 marca zorganizowali koncert chopi-
nowski, zamykający ciechanowskie obchody roku 
poświęconego pamięci wybitnego kompozytora.  
W Kawiarni Artystycznej zaprezentowali się 
uczniowie PSM z klasy fortepianu Tatiany Fedor-
czuk. Utwory mistrza wykonali: Anna Chmielińska, 
Michalina Rochna, Marek Szweda, Michał Godlew-
ski, Mateusz Godlewski, Joanna Czech i Łukasz 
Truszczyński. 

Cenne 12 złotych
Bank Żywności w Ciechanowie od marca rozpo-
czyna realizację tegorocznej edycji Europejskiego 
Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboż-
szych Mieszkańców UE (PEAD). Produkty żyw-
nościowe będą dystrybuowane za pośrednictwem 
organizacji charytatywnych, których jednym z za-
dań statutowych jest wspieranie i niesienie pomo-
cy osobom najbardziej poszkodowanym, będącym 
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, cho-
rym, starszym lub życiowo niezaradnym. Organi-
zacje co miesiąc przekazywać będą nieodpłatnie 
swoim podopiecznym gotowe artykuły spożyw-
cze, takie jak: mleko, sery: żółty i topiony, ryż, 
makaron, mąka, kasze: manna i jęczmienna, płatki 
śniadaniowe, muesli oraz dania gotowe na bazie 
makaronu i kaszy, zupa pomidorowa – w sumie 21 
produktów w ilości około 6 kilogramów na osobę. 
Banki Żywności są organizacjami non-profit. 
Żeby szybko i skutecznie docierać z pomocą też 
potrzebują wsparcia. 

Wpłacona co miesiąc złotówka, która zasili 
konto Banku Żywności w Ciechanowie pozwoli 
na wsparcie jednego potrzebującego sześcioma 
kilogramami różnych produktów żywnościo-
wych w ciągu miesiąca. 12 złotych oznacza więc 
całoroczną pomoc żywnościową dla jednego 
potrzebującego, wartą 300 złotych. 

Przypomnijmy, że w 2010 r. Bank Żywności  
w Ciechanowie wspierał pomocą ponad 15 000 
osób z terenu Północnego Mazowsza, przekazując 
800 ton produktów za ponad 1 500 000 złotych.

Przekaż swoje 12 złotych – nie bądź obojętny!
nr konta Banku Żywności w Ciechanowie
05 1240 5282 1111 0010 3220 0262

Przeciw przemocy  
w rodzinie
Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień planuje zorganizowanie grupy wsparcia 
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 
Jeśli mieszkasz w Ciechanowie, doznajesz przemo-
cy ze strony osób najbliższych, skontaktuj się z pra-
cownikami Biura ds. RPU, mieszczącego się przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, tel. (23) 673 
49 64 lub 673 53 70. Termin rozpoczęcia zajęć za-
planowano na kwiecień. Zajęcia prowadzić będzie 
psycholog – specjalista w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.
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Nazwano dwie nowe ulice 

Unia sfinansuje lekcje i terapię 
dla niepełnosprawnych uczniów

Dzięki wspólnym wysiłkom dyrekcji szkoły 
przy ul. Czarnieckiego i ZOSiP-u sześćdziesiątka nie 
w pełni sprawnych uczniów skorzysta z programu 
„Tacy sami”. Ponad 0,5 mln zł unijnych środków 
przełoży się na 3820 godzin zajęć wyrównawczych 
z języka polskiego i matematyki oraz specjalistycz-
nych zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
Zajęcia wyrównawcze będą prowadzone w małych 
3-osobowych grupach, dwie godziny w tygodniu 
przez 30 tygodni roku szkolnego. W ramach projektu 
odbędzie się też 70 godzin konsultacji z rodzicami. 

Dwa miejskie wnioski zakwalifikowane do dofinansowania z UE

1,7 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach
nowoczesne narzędzia do nauki i dodatkowe lekcje – dla najzdolniejszych i tych, którzy 
muszą poprawić oceny, zajęcia dla niepełnosprawnych uczniów i ich rodziców. To wszystko 
dzięki 1,7 mln zł zdobytym przez miasto z funduszy unijnych. Projekt „moja wiedza – moją 
szansą” o wartości ponad 1,2 mln zł został przygotowany przez Zakład Obsługi Szkół  
i Przedszkoli. kolejne 0,5 mln zł ze środków unii europejskiej miejski Zespół Szkół nr 2  
i ZOSiP pozyskali na program „Tacy sami”. – Nasze wnioski zostały zakwalifikowane do dofi-
nansowania, w najbliższych tygodniach podpiszemy umowy – mówi adam krzemiński, dyrek-
tor ZOSiP. Podkreśla też zasługi ewy Pozaroszczyk, dyr. miejskiego Zespołu Szkół nr 2.

To nie koniec korzyści. Unia sfinansuje również in-
tegracyjną wycieczkę, a prace plastyczne znajdą się 
na wystawie oraz w ilustrowanym kalendarzu, pro-
mującym twórczość niepełnosprawnych dzieci  
i młodzieży.

Dla potrzeb projektu zostanie zakupiony rzutnik, 
tablica interaktywna oraz  programy multimedialne 
do prowadzenia zajęć wyrównawczych oraz terapii.

Szansa dla najzdolniejszych  
i najsłabszych

Inny program – „Moja wiedza – moją szansą”  
– ruszy od września we wszystkich miejskich szko-

Droga biegnąca od Różyckiego w kierunku 
Płockiej otrzymała malowniczą nazwę Zielone 
Wzgórze. Z taką propozycją wystąpił zarząd Osie-
dla nr 12 „Zachód”. Wniosek został pozytywnie za-
opiniowany przez Komisję Spraw Obywatelskich  
i Spraw Społecznych i zyskał akceptację 20 rad-
nych obecnych na sesji. 

Dyrektor ZOSiP Adam Krzemiński w pracowni internetowej Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2

Jedna z ulic na osiecdlu Zachód nosi nazwę Zielone Wzgórze

Druh Andrzej Olszewski z podopiecznymi

24 lutego, na 5. sesji Rady miasta radni jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie nadania 
nazw dwóm ulicom Ciechanowa. 

łach podstawowych i gimnazjach. To prawie 1000 
godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 1100 
dzieci. Koszt – ponad 1,2 mln zł. Zajęcia będą odby-
wać się systematycznie w ciągu całego roku szkolne-
go. Programem objęte będą zarówno te dzieci, które 
mają trudności w nauce, jak i najzdolniejsi ucznio-
wie. Zajęcia wyrównujące braki edukacyjne zmniej-
szą dysproporcje i zachęcą do nauki. Do dodatko-
wych lekcji zakwalifikowani będą także uczniowie  
z dobrymi wynikami. Będą pogłębiać wiedzę  
w ramach kół zainteresowań z matematyki, zajęć 
komputerowych, języków obcych. Z zajęć skorzysta 
660 osób z V i VI klas podstawówek oraz 450 gim-
nazjalistów z klas II i III. 

Zajęcia będą się odbywały na 3 poziomach: pod-
stawowym, średniozaawansowanym oraz zaawan-
sowanym. Uczestnicząc w nich uczniowie podnoszą 
swoje szanse na lepsze wyniki ze sprawdzianu oraz 
egzaminów zewnętrznych na zakończenie nauki. 
Planowane jest także objęcie wszystkich uczniów 
biorących udział w projekcie wsparciem psycholo-
gicznym. Oprócz 6660 godzin zajęć pozalekcyjnych 
program oferuje 3330 godzin warsztatów psycho-
logicznych. Zajęcia będą prowadzone w małych 
10-osobowych grupach po dwie godziny tygodnio-
wo. Warsztaty psychologiczne przewidziane są dla 
wszystkich uczestników po 1 godzinie tygodniowo. 
Dzieci nauczą się na nich asertywnych zachowań, 
technik radzenia sobie ze stresem szkolnym, wzmoc-
nią wiarę we własne siły, zdobędą motywację do 
dalszego kształcenia. Dla wszystkich uczestniczą-
cych w zajęciach przewidziano posiłek.

Na realizacji projektu zyskają także szkoły. 
Otrzymają sprzęt, który uatrakcyjni lekcje i unowo-
cześni metody pracy z uczniami: 9 tablic interaktyw-
nych, 9 multimedialnych rzutników, a także pomoce 
do kursów języka angielskiego i niemieckiego oraz 
programy edukacyjne ze wszystkich przedmiotów 
szkolnych. – Program ruszy 1 sierpnia 2011 roku,  
a zakończymy go 30 czerwca 2012 r. Mamy do-
skonałą okazję w ciągu przyszłego roku szkolnego 
podnieść poziom nauki aż 4 roczników uczniów. To 
ogromna szansa – podkreśla dyrektor Krzemiński. 

Ewa Blankiewicz

Swojej ulicy doczekał się też Krąg Starszy-
zny Harcerskiej „Lamus” Chorągwi Mazowieckiej 
Związku Harcerstwa Polskiego. – Harcerstwo było 
i jest wspaniałą szkołą charakterów i obywatelskich 
postaw. Z niego wyrośli znakomici ciechanowia-
nie wierni przyrzeczeniu „Mam szczerą wolę całym 
życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, nieść pomoc 

bliźnim, być posłusznym prawu harcerskiemu”  
– czytamy w uzasadnieniu. Nazwę Harcerskiej 
będzie nosić droga łącząca ulicę Armii Krajowej 
z ul. Św. Franciszka. Środowisko ciechanowskich 
harcerzy starało się o ul. Harcerską z myślą o dro-
dze leżącej wzdłuż Łydyni. Decyzją radnych ulica 
ta została nazwana imieniem Tadeusza Wyrzykow-
skiego. W tej sytuacji harcerzom zaproponowano 
inne miejsce, na osiedlu Aleksandrówka. – Wycho-
dzę z takiego założenia, że lepszy rydz jak nic  
– skomentował szef ciechanowskich harcerzy 
Adam Olszewski. Obecni na sesji druhny i druho-
wie podziękowali radnym za poparcie. Nazwanie 
ulica będzie uhonorowaniem 100-lecia Harcerstwa 
Polskiego.                                                          K.D.       
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uchwały 
Rady miasta Ciechanów 

podjęte na V sesji  
24 lutego 2011 r.

nr 43/V/11 w sprawie wprowadzenia zmian 
w Uchwale Nr 19/III/10 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
gruntu składowiska odpadów komunalnych 
w Woli Pawłowskiej kolo Ciechanowa.
nr 44/V/11 w sprawie przyjęcia darowizny.
nr 45/V/11 w sprawie nadania nazwy ulicy 
na terenie miasta Ciechanowa.
nr 46/V/11 w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży lokali w domu wielomieszkanio-
wym.
nr 47/V/11 w sprawie wyrażenia zgody na  
udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemcy, samodzielnego lokalu mieszkalne-
go, położonego w Ciechanowie w budynku 
przy ulicy Wyspiańskiego 46.
nr 48/V/11 w sprawie uchylenia uchwał do-
tyczących zmiany udziałów w działkach 
i przeznaczenia do sprzedaży lokali w domu 
wielomieszkaniowym. 
nr 49/V/11 w sprawie nabycia nieruchomo-
ści na własność Gminy Miejskiej  Ciecha-
nów.
nr 50/V/11 w sprawie udzielenia Ciecha-
nowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowe-
mu „MAZOVIA” dotacji celowej na utrzy-
manie w roku 2011 należących do Gminy 
Miejskiej Ciechanów obiektów sportowych  
położonych przy ul. Kraszewskiego.
nr 51/V/11 w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania  przestrzenne-
go „Wiejska” w Ciechanowie.
nr 52/V/11 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie i realizację przez Gminę Miej-
ską Ciechanów projektu „TACY SAMI” 
współfinansowanego z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki.
nr 53/V/11 w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie i realizację przez Gminę Miej-
ską Ciechanów projektu „MOJA WIEDZA 
MOJĄ SZANSĄ” współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki.
nr 54/V/11 w sprawie nadania nazwy ulicy 
na terenie miasta Ciechanów.
nr 55/V/11 w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Rady Miasta Ciechanów do wypra-
cowania zmian w Statucie Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 56/V/11 w sprawie  opłaty za korzystanie 
z mienia komunalnego na Targowisku Miej-
skim w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 
i na Bazarze Osiedlowym „BLOKI” w Cie-
chanowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 77.
nr 57/V/11 w sprawie przyjęcia darowizny.
nr 58/V/11 w sprawie uznania się przez Radę 
Miasta za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje

Komisja statutowa 
Podczas obrad V sesji radni powołali do-

raźną komisję, która zajmie się opracowaniem 
projektu zmian w Statucie Gminy Miejskiej 
Ciechanów. W skład komisji weszli: Grażyna 
Derbin, Wojciech Jagodziński, Zenon Stań-
czak, Mariusz Stawicki i Zbigniew Kędzierski. 

red.

grażyna derbin przeczytała pismo mieszkańców 
ulicy Komunalnej, którzy proszą o wybudowanie ka-
nalizacji deszczowej i utwardzenie drogi. 

krzysztof łyziński chciał wiedzieć, czy przy nadawa-
niu nazw nowych ulic brany był pod uwagę wniosek 
złożony przez członków Akcji Katolickiej  
o uhonorowanie w ten sposób działacza związkowego 
i dziennikarza Henryka Sławika, ale nie otrzymali żad-
nej odpowiedzi. Radny zapytał też, czy możliwe jest 
poszerzenie parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7.

Paweł Rabczewski zauważył, że w czasie sobotniej 
giełdy przy ulicy Sońskiej potrzeba więcej kursów 
autobusowych. Radny interpelował o postawienie 
znaku parkowania z prawej strony ul. Parkowej. Przy-
pomniał też prośbę taksówkarzy, którzy pragnęliby 
zwiększenia miejsc postojowych dla samochodów 
TAXI.

Przemysław Zadrożny poruszył sprawę zalegania 
wody podczas deszczów i roztopów na ul. Przybosia. 
Przekazał też prośbę mieszkańców budynku Wy-
zwolenia 11 A, by administratorzy wspólnymi silami 
poprawili stan drogi wewnętrznej, pomiędzy blokiem 
Sienkiewicza 46, a Spółdzielczą 8. 

dariusz Węcławski interpelował w sprawie orga-
nizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Różyc-
kiego, Biegasa i Bohaterów Września, postulując 
wprowadzenie ruchu nadrzędnego od ul. Różyckie-
go i Bohaterów Września. Poskarżył się też na słabe 
oznakowanie przejazdu kolejowego w Pawłowie oraz 
odśnieżanie ulicy Witosa. Chciał też wiedzieć, czy 
w związku z budową pętli miejskiej możliwe będzie 
rozszerzenie monitoringu na główne skrzyżowania. 

Tomasz kałużyński wyraził zadowolenie ze współ-
pracy policji, straży pożarnej i straży miejskiej wyka-
zanej w raporcie w 2010 r. Radny zwrócił uwagę na 

zagrożenia pożarowe występujące w poniemieckich 
budynkach w dzielnicy „Bloki”. Sugerował też,  
by udostępnić szalet publiczny w godzinach wieczor-
nych i dni wolne od pracy oraz by skuteczniej wyła-
pywać bezpańskie koty i psy.

krzysztof Leszczyński zapytał, jakie są szanse na 
zamontowanie w ul. Tatarskiej (droga krajowa) sy-
gnalizacji świetlnej oraz czy władze miasta mają 
jakieś informacje dotyczące zamiarów MON wobec 
budynków po Jednostce Wojskowej. Spytał też  
o usuwanie awarii wodociągowych w dni świąteczne. 

Zenon Stańczak był ciekaw efektu rozmów prezy-
denta z ks. proboszczem Janem Jóźwiakiem na temat 
regulacji stosunków własnościowych gruntów, na 
których ma być zbudowana droga  prowadząca od  
ul. Kolbego do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2. Suge-
rował też by podobne starania podjąć w stosunku do 
ul. Sońskiej, którą dzieci z Krubina chodzą do Szkoły 
Podstawowej Nr 4. Radny poprosił o rozważenie do-
prowadzenia bieżącej wody do ul. Przyleśnej. 

józef Borkowski zapytał, w jaki sposób miasto 
wspiera osoby bezdomne i znajdujące się w trudnej 
sytuacji finansowej w czasie drastycznych spadków 
temperatur. 

Zdzisław dąbrowski poruszył temat bezpieczeństwa 
ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic 11 Pułku 
Ułanów Legionowych z Orylską. Radny wniósł  
o bardziej widoczne oznaczenie tzw. pasa prawoskrę-
tu z ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych w ul. Orylską  
w postaci dodatkowego oznakowania poziomego  
i sygnalizacji świetlnej.

elżbieta Latko zgłosiła potrzebę dostosowania ran-
nego rozkładu jazdy autobusów linii „0” i „4” do od-
jazdów pociągów PKP.                            oprac. K.D.

Podczas lutowej sesji Rady Miasta Zenon 
Stańczak powrócił do sprawy drogi do Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 2. Do tworzących Zespół Szkoły 
Podstawowej Nr 7 oraz Gimnazjum Nr 4 dzie-
ci z całego osiedla Zachód chodzą od ul Kolbego 
na Czarnieckiego skrótem przez pole. – Z tego co 
wiem, to pan prezydent rozmawiał z księdzem pro-
boszczem Jóźwiakiem na temat regulacji stosun-
ków własnościowych gruntów, przez które ta ulica 
ma przebiegać. Jestem ciekawy, jaki jest efekt tych 
rozmów, bo od tego zależy czy i kiedy zaczniemy 
budować tę ulicę, bo co do jej potrzeby chyba nikt 
nie ma wątpliwości – powiedział radny.

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły to 
koronny argument, który spowodował że wielu 
właścicieli już sprzedało grunty miastu pod plano-
waną drogę. – Wystosowałam pismo do tych, którzy 
dobrowolnie nie sprzedali samorządowi swoich 

Droga z przeszkodami

działek. Trzy podmioty, w tym parafia nie odpo-
wiedziały pozytywnie. Poinformowałam je, jakie 
przysługują nam możliwości prawne – odpowie-
działa zastępca prezydenta Ewa Gładysz. Za-
znaczyła, że w grę wchodzi zamiana działek,  
ale może dotyczyć tylko działek gminnych.  
W przypadku braku porozumienia można za-
stosować specustawę drogową – nabyć grunt 
na mocy samej decyzji lokalizacyjnej, a później 
rozliczyć się z właścicielami. – Nie zostało to 
przyjęte ze zrozumieniem, lecz potraktowane 
jako zbyt drastyczne. Po spotkaniu widzę, że 
jest zrozumienie, że tak naprawdę chodzi także 
o interes parafian. Mamy się ponownie spotkać, 
po wcześniejszych konsultacjach księdza pro-
boszcza z radą parafialną – poinformowała E. 
Gładysz.

E.B.

Droga do szkoły będzie przedłużeniem ul. Monte Cassino
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Miasto – wiele lat starań
Prezydent i miejski samorząd od lat nie ukrywa-

li, że liczą na pozyskanie budynku Polonii, jedne-
go z nielicznych miejsc, które ze względu na swoją 
historię stanowią o tożsamości Ciechanowa. Nie 
było to łatwe. Hotel to mienie pożydowskie, o nie-
uporządkowanej sytuacji prawnej. – Odkąd jestem 
w samorządzie staramy się uregulować stosun-
ki właścicielskie dotyczące kilku nieruchomości. 
Na ul. Warszawskiej są takie dwie i pracownicy 
Urzędu Miasta od wielu lat przygotowują stosowne 
dokumenty, szukają po różnego rodzaju archiwach, 
sprawdzają relacje właścicielskie – poinformował 
W. Wardziński. – Wspomagamy tu mocno służby 
starosty, ale nie po to harujemy, żeby zasilać Skarb 
Państwa dodatkowym majątkiem, tylko po to, żeby 
pozyskać go na rzecz miasta. 

Lata starań zostały uwieńczone sukcesem  
i jesienią ubiegłego roku sąd przyznał Skarbowi 
Państwa prawo własności. Miasto złożyło wniosek 
o komunalizację nieruchomości, ale to okazało się 
niemożliwe ze względów formalnych – za krótki był 
okres zasiedzenia (miasto zarządzało nią od 1992 
roku). Ale samorząd może otrzymać nieruchomość 
w drodze darowizny. O to też prezydent wystąpił do 
starosty, który jest przedstawicielem Skarbu Państwa 
na terenie powiatu. Spotkała go przykra niespo-
dzianka. Okazało się, że starosta woli nieruchomość 
sprzedać – z takim wnioskiem wystąpił do Wojewo-
dy Mazowieckiego. Nie pomogły rozmowy wicepre-
zydent Gładysz z wicestarostą Pawłowskim ani pre-
zydenta Wardzińskiego ze starostą Morawskim.

Miasto – uchwała o przyjęciu  
darowizny

Żeby miasto mogło wystąpić z wnioskiem  
o darowiznę konieczna była uchwała o jej przyjęciu 
przez Radę Miasta. Projekt stanął na sesji 24 lute-
go. – Decyzję o darowiźnie mogą podjąć w imieniu 
Skarbu Państwa wojewoda przy współpracy ze sta-
rostą. Niestety równolegle z naszym wnioskiem  
o darowiznę pojawił się wniosek pana starosty  
o wyrażenie zgody na sprzedaż tej nieruchomości  
– wyjaśniał Waldemar Wardziński. Radny Woj-
ciech Jagodziński kategorycznie stwierdził: – Uwa-
żam, że stała się rzecz naprawdę fatalna. Nam 
zawsze zależało, żeby relacje miedzy samorządem 
gminnym a powiatowym były jak najlepsze. Ta de-
cyzja i te działania w sposób zasadniczy odwraca-
ją i burzą te dobre relacje. Zdzisław Dąbrowski 
zwrócił uwagę na inny aspekt sprawy. – Miasto 
jako właściciel gwarantuje rychłe doprowadzenie 
tego budynku  
do dobrego stanu. Radny jako przestrogę przywołał 
przypadek innego okazałego budynku przy ul. War-
szawskiej, który ma prywatnych właścicieli i stoi 
pusty, strasząc zdewastowanym wnętrzem. 

Radni zadecydowali o przyjęciu darowizny. 
„Za” głosowało 18 radnych, dwóch radnych PiS 
wstrzymało się od głosu. Miasto dopełniło formal-
ności.

V sesja Rady Miasta 

Murzyn zrobił swoje …  
czyli jak starosta woli interes Skarbu Państwa niż miasta
Trwa spór o przyszłość zabytkowego budynku hotelu Polonia, który jako mienie pożydow-
skie został przejęty przez Skarb Państwa dzięki wysiłkom miejskich urzędników. Pracowali 
z nadzieją, że wieloletnie starania zaowocują pozyskaniem budynku na rzecz miasta. Ocza-
mi wyobraźni prezydent i miejscy radni widzieli w tym eksponowanym miejscu placówkę 
kultury i siedzibę organizacji pozarządowych. nieoczekiwanie dla wszystkich okazało się, 
że starosta jako przedstawiciel Skarbu Państwa woli nieruchomość wystawić na sprzedaż 
niż przekazać miastu jako darowiznę.

Starosta – proszę opróżnić  
budynek

28 lutego do starostwa trafiły jednocześnie dwa 
pisma prezydenta. Jedno to wniosek o dokonanie na 
rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów darowizny nie-
ruchomości przy ul. Warszawskiej 34. Na ten doku-
ment do dziś nie ma odpowiedzi starosty.  
W drugim piśmie miasto prosi o przedłużenie termi-
nu wydania budynku Polonii o 2 miesiące (wcze-
śniej starosta wyznaczył go na 23 lutego). Prezydent 
argumentuje: „Obecnie w budynku znajdują się 
ruchomości wchodzące w skład mienia komunalne-
go, a z uwagi na brak pomieszczeń Urzędu Miasta 
Ciechanów zachodzi konieczność wynajęcia lokalu 
na ten cel. Ponadto część pomieszczeń zajęta jest 
na siedziby: Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych 
przez III Rzeszę, Zarząd Osiedla Nr 4 oraz Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze”. Na to pi-
smo starosta odpowiedział już następnego dnia.  
W odpowiedzi czytamy m.in.: „Starosta Ciecha-
nowski traktuje tę sytuację jako odmowę wydania 
nieruchomości właścicielowi i potwierdzenie złej 
wiary Gminy Miejskiej Ciechanów. (…) Starosta 
Ciechanowski w ciągu 3 dni od dnia dzisiejszego 
skieruje pozew w przedmiotowej sprawie do Sądu 
Rejonowego w Ciechanowie. Jednocześnie wystąpi 
o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nie-
ruchomości Skarbu Państwa przez Gminę Miejską 
Ciechanów”.

Miasto – zaskoczenie i szok
Zastępca prezydenta Ewa Gładysz: – Wezwanie 

do opuszczenia nieruchomości na ul. Warszawskiej 
34 było dla mnie szokiem, nie było wcześniej żad-
nych symptomów. Wszyscy wiedzieli, że ta nieru-
chomość była od lat przedmiotem naszych starań. 
E. Gładysz przypomina, że budynek był zarządzany 
przez TBS, majątek nie został rozgrabiony, ani zde-
wastowany. Nieruchomość ma poważne atuty: za-
dbane otoczenie i świetną lokalizację przy zmoder-
nizowanej ul. Warszawskiej, dziś reprezentacyjnym 
deptaku. Przy budynku Polonii w 2006 r. miasto na 
własny koszt wybudowało ogólnodostępny parking. 
– Wielokrotnie mówiło się, że ten obiekt ma być 
przeznaczony wyłącznie na cel publiczny. Żadna ko-
mercja nie wchodziła w grę – mówi Ewa Gładysz.

 „Po przekazaniu nieruchomości Gminie, zosta-
nie ona gruntownie odrestaurowana zgodnie  
z wymogami konserwatora zabytków i przeznaczona 
dla jednostek kultury, w tym głównie dla Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej – jednost-
ki samorządowej Gminy Miejskiej Ciechanów, które 
będą służyły społeczeństwu – mieszkańcom Ciecha-
nowa” – napisał Waldemar Wardziński 2 marca  
w piśmie do Wojewody Mazowieckiego Jacka Ko-
złowskiego.

Powiat – nieznane powody decyzji
O co chodzi w tej sprawie? O pieniądze, poli-

tyczną rywalizację czy konkurencję w dziedzinie 
kultury? W razie sprzedaży powiat może otrzymać 
25% wartości nieruchomości. Pozostała część na-
leżności trafi do Skarbu Państwa. Starostwo liczy na 
milion złotych, ale może dostać mniej. – W przypad-

ku obiektu wpisanego do rejestru zabytków nabywca 
będzie musiał ponieść duże nakłady na modernizację. 
Wszystko odbywa się pod nadzorem konserwatora, 
każdy detal remontowanego budynku musi odpowia-
dać temu z 1870 roku, kiedy go zbudowano. Prace 
ziemne muszą się odbywać pod nadzorem arche-
ologicznym. To bardzo zwiększa koszty, więc nowy 
właściciel mógłby liczyć na znaczą bonifikatę, nawet 
50-procentową – uważa E. Gładysz.

Czy z chwilą utworzenia w powiecie przez PSL 
nowej koalicji z PiS skończyła się przychylność dla 
zamierzeń miejskiego samorządu? Zastanawiał się 
nad tym W. Jagodziński. – Cóż takiego się stało,  
że w momencie, kiedy samorząd miasta zbliża się  
do finalizowania sprawy nie ma przychylności staro-
sty? Czy miało znaczenie to, że w powiecie zmieniła 
się koalicja? Jeżeli tak, to bardzo źle, bo ogromny 
wysiłek naszego samorządu nie został doceniony. 
Podobnie ocenia to Zdzisław Dąbrowski. – Źle się 
będzie działo, jeżeli w takich sprawach celem będzie 
przeszkodzenie przeciwnikowi politycznemu. 

Całkiem otwarcie mówi się też, że starostwo boi 
się konkurencji dla zadłużonego powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki. 

Miasto – nasze zaloty zostały  
odrzucone

Temat dwóch placówek kultury w dyskusji na te-
mat darowizny Polonii został poruszony przez radne-
go PiS Zbigniewa Kędzierskiego. – Czy starania  
o przejęcie tej nieruchomości przez miasto na cele 
kulturalne oznacza wycofanie się pana prezydenta  
z rozmów ze starostą na temat połączenia CKiSz  
i COEK „Studio”? Utrzymywanie dwóch ośrodków 
kultury w Ciechanowie spowoduje, że nie będą one  
w stanie właściwie działać i może w konsekwencji do-
prowadzić do likwidacji jednego z nich – stwierdził 
radny. Jego słowa zdziwiły prezydenta Wardzińskie-
go, który przypomniał starania miasta o stworzenie 
wspólnej placówki kultury. – Z upoważnienia Rady 
wystąpiłem do starosty z propozycją wspólnego pro-
wadzenia CKiSz przez dwa samorządy. Mielibyśmy 
po 50% udziałów, w kosztach, w zarządzaniu, tworze-
niu oferty programowej. Otrzymaliśmy odpowiedź, 
że poszczególne komisje branżowe Rady Powiatu 
wypowiedziały się negatywnie. Z mniej oficjalnych 
informacji wiadomo, że poza jednym radnym wszyscy 
byli przeciwni. Nie otrzymałem żadnej innej informa-
cji ani propozycji, a od tego czasu minęło chyba trzy 
lata. M. Stawicki przywołał jednomyślność Rady 
Miasta w kwestii wspólnej jednostki kultury. – By-
liśmy zdeterminowani, w radzie nie było podziałów. 
Niestety nasza inicjatywa została storpedowana. Te-
raz też ze strony starostwa jednoznacznej inicjatywy 
nie ma, są wyłącznie fakty medialne. Prezydent  
i przewodniczący Rady podkreślali, że miasto nie 
konkuruje ze starostwem w kwestii kultury, a dzia-
łalność COEK „Studio” jest uzupełnieniem oferty 
CKiSz. Wojciech Jagodziński akcentował, że miejscy 
radni nie mieli żadnych wątpliwości. – To w powiecie 
coś zazgrzytało. Fatalnie się stało, że nie doszło do 
tych wspólnych uzgodnień, że dla samorządu powia-
towego ważniejsza jest mówiąc brutalnie i kolokwial-
nie kasa niż dobro jednostek funkcjonujących na 
terenie miasta i powiatu – ubolewał radny. – Nasze 
zaloty zostały odrzucone – spuentował Zdzisław Dą-
browski.                                          Ewa Blankiewicz
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Kto wybuduje 
4 ulice w śródmieściu

Przybywa planów  
zagospodarowania przestrzennego

Miejska Pracownia Urbanistyczna opracowała kolejny miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta do listy 27 obowiązujących planów dołączył 
mpzp WIEJSKA.

W budynku przy ul. Wodnej na I piętrze,  
w dotychczasowym gabinecie prezydenta 
Wardzińskiego urzęduje teraz zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. Na tej samej kondygnacji 
ulokowany został także Wydział Działalności 
Gospodarczej, który w czasie remontu ratu-
sza mieścił się przy ul. 17 Stycznia. Urzęduje 
tu także Przewodniczący Rady Miasta. Biuro 
Obsługi Interesanta oraz pozostałe wydziały: 
Spraw Obywatelskich, Inwestycji, Urbanistyki 
i Architektury, Geodezji i Gospodarki Grunta-
mi, Prawny oraz Referat ds. Koordynowania 
Działań Strategicznych Miasta i Zarządzania 
Projektami mieszkańcy znajdą w dotychczaso-
wych miejscach. 

W budynku przy ul. 17 Stycznia 60B po-
został Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska, który z piwnic został przeniesiony 
na 1 piętro. Trafiły tam także referaty: Zarządza-
nia Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych oraz Audytu i Kontroli, mieszczące 
się dotychczas przy ul. Słońskiego, a także Straż 
Miejska, której siedzibą był do tej pory budynek 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich.          red.

Gdzie mieszczą się 
pozostałe wydziały 
Urzędu Miasta?
Przeprowadzka władz i części wydziałów 
do wyremontowanego ratusza wymusiła 
łańcuszek zmian w budynkach przy ul. 
Wodnej i 17 Stycznia 60 B, mieszczących 
pozostałe wydziały Urzędu Miasta. 

Parter zajmuje Wydział Współpracy Lokalnej 
i Zagranicznej, referaty Zamówień Publicznych, 
Zatrudnienia oraz Płace. Na tej samej kondygnacji, 
za „zakrętem” po prawej stronie znajduje się kasa 
urzędu. Idąc dalej trafimy do Urzędu Stanu Cywil-
nego. USC rozlokował się w bocznej części ratusza 
i ma także osobne wejście z zewnątrz. Zostanie 
ono udostępnione natychmiast po wybudowaniu 
chodnika i parkingu przed budynkiem. Wejście 
jest na poziomie gruntu, więc będą mogły z niego 
korzystać osoby niepełnosprawne. Schody na piętro 
poprowadzą nas do sekretariatu oraz gabinetów 
prezydenta Waldemara Wardzińskiego i jego za-
stępcy Cezarego Chodkowskiego. Jest tu też sala 
konferencyjna. Na tej samej kondygnacji mieści się 
Wydział Finansowo-Budżetowy wraz z Referatem 
Podatków. Tu urzęduje też Skarbnik Miasta Miro-
sława Damięcka. Na drugie piętro wrócił Wydział 
Organizacyjno-Administracyjny.

W tym roku miasto rozpoczyna rozbudowę ra-
tusza, co pozwoli pomieścić wydziały rozrzucone  
w kilku budynkach. To inwestycja dwuletnia, 
powinna zakończyć się w 2012 r. W dobudowanej 
części znajdą się również pomieszczenia dla rad-
nych i sala obrad Rady Miasta.

red.

Jeden z naszych najwspanialszych zabyt-
ków przeszedł rewitalizację. Z zewnątrz 
odświeżony, ale znajomy widok. Wewnątrz 
zaszło kilka istotnych zmian. Więcej otwar-
tych przestrzeni, nowy układ pomieszczeń, 
wyposażenie zaprojektowane zgodnie z 
wymaganiami konserwatora zabytków. Za-
praszamy do odnowionego ratusza!

W lutym miasto rozstrzygnęło przetarg na wyko-
nawstwo kolejnej inwestycji porządkującej ruch w cen-
trum. Gruntowna przebudowa czeka nawierzchnie dróg, 
chodniki i oświetlenie ulic: Kilińskiego, Sierakowskie-
go, Małgorzackiej i Strażackiej. To kolejna ciechanowska 
„schetynówka”. Miasto napisało dobry projekt i pozyskało  
na tę inwestycję 1,6 mln zł z Narodowego Programu Budowy 
Dróg Lokalnych – połowę kosztów budowy śródmiejskich 
ulic. Inwestycja ruszy już wiosną tego roku. Do przetargu  
na to zadanie stanęły 2 podmioty: firma PLANETA z Warsza-
wy oraz konsorcjum przedsiębiorstw – Drogi i Sygnalizacja 
Świetlna – Mirosław Olbryś z Ciechanowa i PRDM z Płoń-
ska. Niższą cenę za wykonanie zadania zaproponowała firma 
PLANETA i to ona wiosną ruszy na teren budowy. Oprócz 
równych, estetycznych  nawierzchni i nowoczesnego oświe-
tlenia zyskamy 21 miejsc parkingowych przy ul. Strażackiej. 
Będzie także możliwość parkowania na chodnikach najazdo-
wych (mają obniżone krawężniki) wzdłuż ulic.                red.

Plan miejscowy WIEJSKA obejmuje ob-
szar o powierzchni około 16,5 ha, położony  
w północnej części miasta, w rejonie ulic: 
Gostkowskiej, Komunalnej i Wiejskiej. Prace 
nad dokumentem rozpoczęto zgodnie  
z wieloletnim programem sporządzania 
planów miejscowych. Na obszarze mpzp 
WIEJSKA przewidziano tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, 
przestrzeni publicznej, usług, produkcji rolnej, 
obszary zieleni naturalnej i parkowej oraz sieć 
dróg. Zaplanowano tu także obszary pod nową 
zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwe usługi.

Opracowanie planów postępuje znacznie 
szybciej od chwili utworzenia miejskiej pra-
cowni urbanistycznej. Ominięcie czasochłon-
nej procedury przetargowej pozwoliło  
na szybkie sporządzenie 4 kolejnych planów, 
w opracowaniu jest 8 dokumentów dla 468,49 
ha (14,3% powierzchni miasta). Plany są 
ważnym elementem kształtowania ładu prze-
strzennego. Zwarte układy architektoniczne, 
planowanie terenów pod inwestycje, ochrona 
elementów tożsamości kulturowej, zasobów 
historycznych i walorów ekologicznych pod-
noszą atrakcyjność miasta.

A.G.

W tym roku Ciechanów wzbogaci się o nowocze-
sny plac zabaw. Plac powstaje na osiedlu Jezior-
ko. – Roboty rozpoczęły się w ubiegłym roku, ale 
z powodu niesprzyjającej aury prace zostały prze-
rwane. Plac wyposażony został już w zjeżdżalnie, 
zadaszone piaskownice, domki i wieże z podestami, 
huśtawki i lokomotywy z wagonikami. Gdy puszczą 
mrozy i stopnieje śnieg wykonawca położy specjal-
ną wykładzinę i posieje trawę. Zamontowany zo-
stanie także zjazd linowy – wyjaśnia J. Omieciński, 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – 
Plac zabaw to I etap budowy centrum rekreacyjno-
sportowego. Powstanie tu również wielofunkcyjne 
boisko o sztucznej nawierzchni, skate park, ścieżka rowe-

PUK będzie odpowiadać 
za bezdomne zwierzęta

Jedynym podmiotem, który stanął do prze-
targu na prowadzenie schroniska i wyłapywa-
nie bezdomnych zwierząt z terenu Ciechanowa 
w 2011 r. było Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych. Spółka ma duże doświadczenie w tym 
zakresie, posiada odpowiednie zaplecze tech-
niczne i dobrą kadrę. Miasto zapłaci za usługę 
blisko 320 tys. zł.                                          red. 

Miasto rozstrzygnęło przetarg na bieżące utrzymanie dróg 
w 2011 r. W budżecie zarezerwowano na to ważne zadanie 
ponad 1 mln zł. Kryterium decydującym o wyborze ofert jest 
najniższa cena usług. Remonty utwardzonych i gruntowych na-
wierzchni wykonywać będzie firma KOPTRANS z Ciechano-
wa. O dobry stan znaków drogowych i linii na jezdniach zadba 
firma PLANETA z Warszawy.                                                           

Plac zabaw na Jeziorku 
czeka na wiosnę

rowa, alejki z ławkami i pomosty nad oczyszczonym 
oczkiem wodnym – dodaje  
C. Chodkowski, zastępca prezydenta Ciechanowa. 
Wykonawcą jest warszawska firma MKL-BUD, 
która wybuduje plac za 430 tys. zł. Obok, przy  
ul. Harcerskiej, miasto buduje parking na 82 samo-
chody. Przypominamy, że w ubiegłym roku nieco 
mniejszy plac zabaw powstał na Kargoszynie, na 
terenie SP Nr 5. Inwestycja kosztowała blisko  
125 tys. zł, z czego połowa pochodziła z zewnętrz-
nej dotacji w ramach rządowego programu „Ra-
dosna Szkoła”. 

P.H.

Zapraszamy do odrestaurowanego ratusza

Ponad milion złotych  
na remonty dróg

red.

Jaką wodę 
pijemy?

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny podsumował wyniki badań 
wody pobieranej w minionym roku  
z ujęć Gostkowska i 1000-lecia. 
Woda spełniała obowiązujące normy 
mikrobiologiczne i bakterio-
logiczne wody przezna-
czonej do spożycia przez 
ludzi. Ujęcie Gostkowska 
za pośrednictwem sieci o 
długości blisko 210 km zaopatruje ponad 
46 tys. mieszkańców Ciechanowa i kilkudziesięciu 
pobliskich miejscowości z gmin Ciechanów, Opi-
nogóra i Regimin. Z mniejszego ujęcia 1000-lecia 
korzysta ok. 2300 mieszkańców osiedla Zachód i 2 
miejscowości z gminy Ciechanów.

red.

Obowiązujące miejscowe plany  
zagospodarowania przestrzennego

Sala współpracy z miastami partnerskimi Klatka schodowa Sala ślubów

Gabinet prezydenta Sekretariat Sala konferencyjna
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Na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotacje 
otrzymały:
Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych 
i regionalnych
1. Związek Literatów na Mazowszu – „XIII Cie-
chanowski Zeszyt Literacki” – 3000 zł 
Zadanie III. Upowszechnianie polskiego  
i światowego dorobku kulturalnego wśród 
mieszkańców
1. Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA – orga-
nizacja Festiwalu Teatralnego DIONIZJE  
– 38 500 zł
2. Stowarzyszenie Psychoart – Festiwal „Rozpo-
częcie wakacji” – 38 000 zł
3. Stowarzyszenie Pracy Twórczej – VI Ogólno-
polski Plener Malarski – 3 000 zł
4. Stowarzyszenie Akademia Kultury – TEATR 
EXODUS – 12 000 zł
Zadanie IV. Promocja lokalnego dorobku arty-
stycznego
1. Stowarzyszenie LZA Ciechanów – 8 000 zł
2. Stowarzyszenie Akademia Kultury – Widowi-
sko muzyczno-taneczne – 8 500 zł
3. Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Mu-
zyczne „Sine Nomine” – Festiwal Chóralny Sar-
dynia  – 12 000 zł
Zadanie V. Realizacja zadań na rzecz integra-
cji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  
i współpracy między społeczeństwami
1. SKT nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego – 7 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy 
społecznej dotacje otrzymały: 
Zadanie I. Organizowanie pomocy środowi-
skom ludzi najuboższych

1. Fundacja „Bank Żywności” – 40 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony  
i promocji zdrowia dotacje otrzymały: 
Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk 
osób starszych  
i niepełnosprawnych
1. Polski Czerwony Krzyż  – 4 000 zł
2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 10 000 zł 
3. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„PROMYK” – 1 500 zł
4. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  
– 4 500 zł
Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz dzie-
ci dotkniętych niepełnosprawnością
1. Ciechanowskie Stowarzyszenie Dla Niepełno-
sprawnych – 5 000 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 14 000 zł
Zadanie III. Organizacja działań z zakresu pro-
filaktyki i promocji zdrowia  
1. Polski Czerwony Krzyż – 4 000 zł
Zadanie IV. Prowadzenie różnych form rehabi-
litacji i terapii usprawniających osób niepełno-
sprawnych
1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego  
– 4 000 zł
2. Fundacja „Być jak Inni” – 3 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie oświaty, 
edukacji i wychowania dotacje otrzymały: 
Realizacja programów edukacyjnych o charak-
terze sportowo-rekreacyjnym dla uczniów miej-
skich szkół
1. Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów”  
–  6 600zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Spring” – 5 814 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” –  7 586 zł

Wyniki konkursów ofert
Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkursy ofert i przyznał składającym je organizacjom pozarządowym środki finansowe w wyso-
kości 781 000 zł. Wsparto zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (130 000 zł); pomocy społecznej  
(40 000 zł); ochrony i promocji zdrowia (50 000 zł); oświaty, edukacji i wychowania (31 000 zł) oraz upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu (530 000 zł). 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Nike” –   9 500 zł
5. TKKF Promyk – 1 500 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu dotacje 
otrzymały:
Zadanie I. Upowszechnianie sportu wśród osób 
niepełnosprawnych
1. Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych 
„Herkules” – 6 000 zł
Zadanie II. Upowszechnianie sportu szkolnego; 
szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja rywa-
lizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej
1. Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciecha-
nowska – 20 000 zł 
Zadanie III. Szkolenie i udział w zawodach  
w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dys-
cyplinach indywidualnych
1. Miejski Klub Sportowy „Jurand” – 185 000 zł
2. Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 100 000 zł
3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazo-
via” – 74 000 zł
4. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy 
„Orka” – 37 000 zł
5. Ludowy Klub Sportowy „Matsogi” – 34 000 zł
6. Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” – 31 000 zł
7. Szkolny Klub Sportowy „Trójka” – 5 000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” – 5 000 zł
9. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN  
– 8 000 zł
Zadanie IV. Podnoszenie poziomu bezpieczeń-
stwa sportów wodnych 
1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe – 25 000 zł

Prezydent poinformował, że na czerwco-
wej sesji Rady Miasta będzie uchwalany Plan 
Rozwoju Lokalnego na 4 najbliższe lata. Ma 
zawierać spis przedsięwzięć, w które zainwe-
stuje miejski samorząd. – Oczekuję też pro-
pozycji organizacji pozarządowych  
i środowisk biznesowych, w tym Mazowiec-
kiej Izby – zadeklarował W. Wardziński.  
Na prośbę uczestników spotkania zrelacjo-
nował starania miasta o pozyskanie budynku 
hotelu Polonia. Padały głosy, że jeśli starosta 
doprowadzi do sprzedaży nieruchomości 
to nic nie zyska, a miasto dużo straci, bo to 
kultowy dla Ciechanowa budynek. Prezydent 
mówił też o kolejnych etapach budowy we-
wnętrznej pętli miejskiej, która otworzy 48 
ha pod inwestycje w dzielnicy Przemysłowa 
II. – Miasto robi się bardziej kompaktowe, 
jego trzy części – piastowska, poniemiecka  
i gierkowska – zostały „pozszywane” – stwier-
dził rektor Akademii Humanistycznej prof. Adam 
Koseski. Chwalił również skuteczność miejskiego 
samorządu w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
i racjonalizację wydatków. Rektor mówił  
o potrzebie stworzenia wspólnym wysiłkiem dużej 

Z MIG-iem nie tylko o gospodarce
16 lutego miało miejsce coroczne spotkanie prezydenta Waldemara Wardzińskiego z prezesem andrzejem Wądołowskim, dyrektor  

danuta drzewiecką i innymi przedstawicielami mazowieckiej izby gospodarczej. Prezydent mówił o zamierzeniach inwestycyjnych i bie-
żących sprawach samorządu, przedsiębiorcy poruszali nurtujące ich sprawy.

biblioteki. Poruszono sprawy przejęcia przez miasto 
zbiorów Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowe-
go, szans na powołanie wspólnej dla miasta 
i powiatu placówki kultury, przyszłości obiektów 
po jednostce wojskowej, terenu rekreacyjnego na 
Jeziorku. Padały pytania o inwestorów i nowe mar-

kety handlowe w Ciechanowie i sąsied-
niej gminie, remont dworca PKP. – Kolej 
przygotowała dokumentację przebudowy 
dworca, miasto nie ma wpływu na ich 
koncepcję wyglądu i funkcji tego obiektu. 
Staramy się o spotkanie przedstawicieli 
kolei z samorządowcami z miasta  
i województwa oraz przedsiębiorcami  
– poinformował prezydent. Sporo miejsca 
poświęcono przebudowie pasażu Marii 
Konopnickiej i handlowi na ul. Warszaw-
skiej. Przedstawicielka kilku niezado-
wolonych z deptaka kupców obszernie 
przedstawiała swoją sprawę. – Liczę na 
propozycje dotyczące rozwoju miasta,  
a nie interwencje w sprawach pojedyn-
czych przedsiębiorców. Od tego są indy-
widualne spotkania – wyraźnie zaznacza 

prezydent. – Chcę znać spojrzenie środo-
wiska gospodarczego na sprawy wszystkich miesz-
kańców. Zwykle temu były poświęcone nasze spo-
tkania. A ze strony MIG nigdy wcześniej nie było 
protestów w sprawie deptaka – przypomina  
W. Wardziński. Prezydent i władze Izby deklarują 
chęć częstszych spotkań.

E.B.

Od prawej : prezydent W. Wardziński, kierownik kancelarii prezydenta A. Bo-
gucki i przedsiębiorca K. Płoski
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Zarządy osiedli wybrane

Zakończyły się wybory do zarządów osiedli. Po 4 letniej kadencji mieszkańcy dwunastu miejskich osiedli mają nowych przedstawicieli.  
To oni są bezpośrednimi organizatorami życia społecznego w swoich osiedlach, oni inicjują ważne dla lokalnej społeczności działania i czu-
wają nad ich przebiegiem.

Osiedle nr 1 
„Powstańców Wielkopolskich”

Osiedle nr 5 
„Płońska”

Osiedle nr 9 
„Bloki”

elżbieta majewska  
– przewodnicząca
Paweł Kowalski
Krzysztof Gałecki
Janusz Zbyszyński
Beata Rykaczewska

krystyn Płoski – przewodniczący
Janina Długołęcka
Stanisław Górczyński
Halina Kęsik
Stefan Rzeczkowski
Krzysztof Wiśniewski

andrzej Rolbiecki – przewodniczący
Mariusz Majewski
Andrzej Grochowski
Alicja Karwowska
Waldemar Cejmer
Maria Smolińska

Osiedle nr 2 
„aleksandrówka ii”

Osiedle nr 6 
„Słoneczne”

Osiedle nr 10  
„kargoszyn”

Henryk grześ – przewodniczący
Edward Milewski
Elżbieta Bonisławska
Krystyna Cieślak
Wanda Wrońska
Krzysztof Matuszewski
Jan Tkaczyk

edward Bartkiewicz  
– przewodniczący
Emil Świszcz
Maria Nosarzewska
Wojciech Zubiel
Jan Gaładyk

Robert umiński –  przewodniczący
Andrzej Smulski
Tadeusz Kwiatkowski
Andrezj Łukasiak
Krzysztof Łukasiak
Roman Olszewski
Henryk Wróbel

Osiedle nr 3 
„aleksandrówka”

Osiedle nr 7 
„Przemysłowe”

Osiedle nr 11
 „Podzamcze”

Roman niesiobędzki – przewodniczący
Piotr Maruszewski
Stanisław Jankowski
Zbigniew Szymański
Eugeniusz Szatkowski
Andrzej Bogucki
Lech Komenda

Tomasz Podsiadlik  
– przewodniczący
Jan Milewski
Emilia Niwińska
Krzysztof Rólka
Anna Żebrowska

aleksander kraszewski  
– przewodniczący
Witold Dobrowolski
Halina Baryga
Kazimierz Miziołek
Edyta Pawelczyk

Osiedle nr 4 
„Śródmieście”

Osiedle nr 8 
„kwiatowe”

Osiedle nr 12 
„Zachód”

Barbara Rogalska – przewodnicząca
Dawid Czekałowski
Jacek Pawłowski
Stanisław Sadowski
Bożena Szyburska
Mieczysław Walęciak
Artur Waśniewski

Waldemar jóźwik  
– przewodniczący 
Sławomir Morawski
Karolina Żuchniewska
Eugeniusz Gruszczyński
Teresa Krajewska

ewa garlińska – przewodnicząca
Stanisław Szawłowski
Robert Adamiak
Waldemar Biliński
Zofia Zielińska
Krzysztof Łyziński

Pani 

Marii Gulczyńskiej
Dyrektorowi Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Ciechanowie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Męża
składają:

dyrektor i pracownicy Zakłądu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie
dyrektorzy i pracownicy ciechanowskich szkół i przedszkoli samorządowych

oraz kierownik i pracownicy Żłobka Miejskiego

Od 1 marca radni rozpoczną dyżury, podczas 
których mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje 
problemy i prośby. Dyżury będą prowadzone  
w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w godz. 
14.00-16.00 w gabinecie przewodniczącego Rady, 
znajdującym się w budynku Urzędu Miasta przy 
ul. Wodnej 1 – pokój nr 204, I piętro. W godz. 
14.00-16.00 do dyspozycji mieszkańców będą 

Dyżury radnych
przedstawiciele poszczególnych klubów. Har-
monogram przedstawia się następująco: ponie-
działek – Polskie Stronnictwo Ludowe, wtorek 
– Platforma Obywatelska, środa – Prawo  
i Sprawiedliwość, czwartek – przewodniczący 
Rady Miasta, piątek – Ciechanowska Wspólno-
ta Samorządowa.   

red.

Przypominamy mieszkańcom, że 15 marca 
upływa termin płatności podatku od nieruchomości 
i podatku rolnego. Do 30 marca trzeba uiścić opłaty 
od posiadania psów (42 zł) i opłaty z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntów. Zapraszamy do Biura 
Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 i kasy Urzę-
du Miasta na parterze wyremontowanego ratusza. 
Można też skorzystać z wygodnego przelewu in-
ternetowego i wpłacać należności na konto Urzędu 
Miasta – Bank Spółdzielczy Ciechanów nr 06 8213 
0008 2001 0088 8888 0001.

red.

Uwaga na podatki  
i opłaty

Przewodniczący zarządów osiedli uczestniczą w sesjach Rady Miasta
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Najlepiej wypadł Paweł Szwejkowski, 
który zwyciężył w kategorii wagowej do 
63 kg. Piotr Pełka wywalczył złoty medal 
w konkurencji technik specjalnych, a Ilo-
na Omiecińska – srebrny w walkach do 
63 kg. Udane występy mieli też Andrzej 
Reduch (brąz w walkach do 63 kg) i Mi-
chał Rząsiński (miejsce 5-6 w walkach do 
80 kg). I. Omiecińska, P. Szwejkowski  
i P. Pełka otrzymali powołania do repre-
zentacji Polski na Mistrzostwa Świata, 
które zostaną rozegrane w dniach 9-13 
marca w Nowej Zelandii. – Niebawem  
z całą trójką kadrowiczów wyjeżdżamy na 
zgrupowanie, gdzie będziemy szlifować 
formę przed mistrzostwami. Liczymy tam 
na znaczące osiągnięcia – dodał trener 
ciechanowskiego klubu Michał Korzyb-
ski. 

red.

Sukces 
Matsogi 
Ciechanów 

Pięć medali (2 złote, 1 srebrny  
i 2 brązowe) zdobyli zawodnicy mat-
sogi Ciechanów podczas zawodów 
Pucharu Polski w Taekwon-do iTF 
odbywających się w dniach 4-6 lute-
go w kłobucku. 

Uczniowie podzieleni na grupy zgłębiali kuli-
narne zwyczaje wybranych krajów europejskich. 
Zwracano szczególną uwagę na kaloryczność 
produktów oraz ich wpływ na zdrowie. Uczestni-
cy zabawy mieli za zadanie poprawnie zbudować 
piramidę zdrowia, układali prawidłowe menu nasto-
latka, rozwiązywali zdrowotne łamigłówki. Miłym 
przerywnikiem w trudach rozgrywek były pokazy 
aerobiku w wykonaniu uczennic z klas III a i b oraz 
recytacja wierszy w wykonaniu Patryka Wiśniew-
skiego z klasy III b. 

Gimnazjum Nr 1 trzyma formę
Od dwóch lat gimnazjum nr 1 realizuje projekt edukacyjny „Trzymaj formę”. To cykl 
ciekawych akcji promujących zdrowy styl życia. W lutym młodzież z trzecich klas miała 
możliwość „od kuchni” poznawać kultury europejskich państw, uczestnicząc w zabawie, 
która na pewno wyjdzie „europie na zdrowie”.

W zdrowej rywalizacji zwyciężyła klasa III e 
wychowawczyni Beata Lewandowska), miejsce 
drugie i trzecie przypadło klasie III b (wychowaw-
czyni Renata Burkacka). Rozgrywki zakończyły się 
wspólnym kosztowaniem europejskich rarytasów 
przygotowanych przez uczniów. Wyrazy uznania za 
koordynowanie projektu należą się Renacie Burkac-
kiej oraz Natalii Borowskiej-Balickiej i Barbarze 
Zawadzkiej, które służyły jej pomocą.                               

     red.

Zawody zdominowali gospodarze  
z CLKS Mazovia. Izabela Wróblewska 
wygrała w młodszej kategorii wiekowej 
uzyskując 135 kg w dwuboju (60+75). Ewa 
Wróblewska była najlepsza wśród starszych 
dziewcząt z wynikiem 134 kg (59+75).  
W kategorii młodszych chłopców zwy-
ciężył Bartłomiej Klękiewicz  – 192 kg 
(82+110). Wśród juniorach do lat 18 drugie 
miejsce zajął Patryk Słowikowski. Uczest-
nik I Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich 
rozegranych w zeszłym roku w Singapurze 
podniósł 232 kg (107+125). Szkoleniowiec 
Mazovii Wojciech Gesek kolejny raz został 
trenerem kadry Polski juniorów do 17 lat. 
Piotr Wysocki, który był zawodnikiem cie-
chanowskiego klubu, a ostatnio asystentem 
W. Geska objął kadrę narodową sztangi-
stów do 20 lat.

red.

Mazovia 
jest mocna

15 stycznia w hali im. ireneusza Pa-
lińskiego przy ul. kraszewskiego 8 
rozegrano XXii edycję turnieju dla 
młodzieży o Puchar Prezydenta Cie-
chanowa. W dwóch kategoriach wie-
kowych: do 16 i 18 lat rywalizowało 
16. siłaczek i 35. sztangistów z pięciu 
klubów mazowieckich.

Gala Szkół
4 marca w miejskim Zespole Szkół nr 2 odbyła  się „gala Szkół 2011 – mam  Talent”.  
Po raz drugi wzięli w niej udział przedstawiciele prawie wszystkich ciechanowskich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz Państwowej Szkoły muzycznej i-go Stopnia. 

Dzieci i młodzież zaprezentowały umiejętności wokalne, taneczne i muzyczne przed licznie zgroma-
dzoną publicznością. Galę otworzyła zastępca prezydenta Ewa Gładysz (na zdjęciu). Imprezę prowadzili 
uczniowie klasy VIa: Kacper Molewski i Kacper Gortat. O oprawę zadbali: Beata Bonisławska, Katarzyna 
Kądziela i Dominik Molewski. Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa Nr 7, współor-
ganizatorem – Centrum Kultury i Sztuki. Podczas uroczystości Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty 
Dariusz Mosakowski wręczył SP Nr 7 i Gimnazjum Nr 4 Tablice Szkoły Odkrywców Talentów, przyznane 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laureaci  konkursów otrzymali dyplomy i nagrody.                 red.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MARZEC/KWIECIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 20.III godz. 12.00 – Biesiada Poetyc-
ka /sala nr 14 w CKiSz/
• 24.III godz. 17.00 – „Północ-
ne Mazowsze w okresie wpływów 
rzymskich”. Spotkanie z Andrzejem 
Grzymkowskim /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

• 14.III godz. 17.30 – Teatr Capitol 
„Rozkład Jazdy”. Występują: Beata 
Fudalej i Artur Barciś /sala widowi-
skowa CKiSz/
• 16.III – Scena zaułek. Gościem Wojt-
ka Gęsickiego będzie Piotr Kuba Ku-
bowicz /Kawiarnia Artystyczna/
• 24.III godz. 8.30, 10.30 i 12.30 – 
„Świadek nadziei”, spektakl o Janie 
Pawle II w wykonaniu aktorów scen 
krakowskich /sala widowiskowa 
CKiSz/

• W marcu i kwietniu na ekran Kina 
„Łydynia” wchodzą m.in.: „Jak się 
pozbyć celulitu”, „Cudowne lato”, 
„Turysta”, „Skyline”, „Wojna żeńsko-
męska”, „Podróże Guliwera” i „Czarny 
czwartek: Jacek Wiśniewski padł” 

Spotkania

Teatr

Konkursy

Kino

Wystawy

• 21.III godz. 17.00 – koncert Repre-
zentacyjnego Zespołu Wojska Polskie-
go /sala widowiskowa CKiSz/ 
• 26.III godz. 18.00 – Stare Dobre Mał-
żeństwo /sala widowiskowa CKiSz/
• 3.IV godz. 18.00 – koncert poświęco-
ny pamięci Jana Pawła II „W godzinę 
odejścia” /kościół św. Piotra/ 
• 31.IV godz. 18.00 – Piknik Europej-
ski /zamkowe błonia/ 

• III – rzeźba Stanisława Cukra /Gale-
ria „C”/
• III – „1920 rok – Mazowsze Północ-
ne w obronie niepodległości” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
• III-IV – „Grunwald: Matejko  
i współcześni. 600-lecie bitwy pod 
Grunwaldem” /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/

oprac. K.D.

Wystawa osobliwości 
W dniach 19-20 lutego w hali sportowej miejskiego Zespołu Szkół 
nr 2 na wystawie gołębi rasowych, królików oraz ptaków egzo-
tycznych swoje okazy zaprezentowali hodowcy z Ciechanowa, 
okolicznych miejscowości oraz goście z całego kraju. 

Tradycją w Miejskim Przedszko-
lu nr 10 są bale karnawałowe dla naj-
młodszych. Tak też było i w tym roku. 
Wszystkie przedszkolaki zaprezento-
wały swoje przebrania. Tańczyły kró-
lewny, księżniczki, wróżki, Czerwony 
Kapturek i aniołek. Ze świata zwierząt 
przybyły kotki, motylki i tygrysek. Płeć 
męską reprezentowali: spidermeni, 

Królewny i piraci na balu karnawałowym

Zwiedzający ekspozycję mogli podziwiać ponad kilkaset osobników róż-
nych odmian i krzyżówek. Spośród nich komisja sędziowska Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Rasowych wybrała championów i przyznała wyróżnie-
nia. Organizatorem wystawy był ciechanowski oddział Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Jak w ubiegłych latach 
wystawa przyciągnęła wielu wielbicieli zwierząt. 

K.D.

Dzieci dobrze bawiły się w COEK „Studio”

• 21.III godz. 10.00 –  „Najładniejsza 
Marzanna” /hol CKiSz/
• 25.III godz. 10.00 – turniej wiedzy  
o regionie /Kawiarnia Artystyczna/
• 28.III godz. 11.00 – eliminacje do 
programu „Wygraj sukces” /sala wido-
wiskowa CKiSz/  

batmani, piraci, klaun, dzielny strażak Sam i wiele innych 
postaci. To był wspaniały pokaz karnawałowej mody!  
Na tle kolorowych dekoracji, przy dźwiękach muzyki, 
przebierańcy ruszyli w tany, pląsy, korowody i konkurso-
we szranki. Były wspólne fotografie, nie zabrakło słodko-
ści. Opiekunki Małgorzata Grabowska i Marzena Klicka 
dziękują rodzicom za przygotowanie pięknych balowych 
strojów.

red.

Pomysłem na ciekawe spędzenie wolnego czasu były 
zajęcia zorganizowane przez Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO. W programie znalazły się:za-
jęcia teatralne, plastyczne, zajęcia muzyczne i taneczne.  
Największą frajdą były wycieczki, pokazy fryzur i makija-
żu oraz karaoke. Pod koniec zimowisk STUDIO odwiedził 

Ferie w mieście nie były nudne
nauka, zabawa i sport – takie atrakcje na zimowe ferie w Ciechanowie przygotowali organizatorzy. 
dzieci i młodzież przekonały się, że pobyt w mieście wcale nie musi być nieciekawy. W dniach 14 – 25 
lutego jak co roku placówki oświatowe, kulturalne oraz kluby i organizacje sportowe przygotowały 
ofertę spędzenia wolnego czasu.

prezydent Waldemar Wardziński. Dzieciaki przygotowały 
pokaz taneczny, przedstawienie teatralne i pyszne kanapki.

Miejska Biblioteka Publiczna zaoferowała zabawy 
plastyczno-literackie, gry stolikowe, konkursy plastyczne 
„Dokarmiajmy zimą ptaki”, „Dokarmiajmy zimą zwie-
rzęta leśne” oraz „Portret Justyny Kowalczyk lub Adama 
Małysza”.

Centrum Kultury i Sztuki zaprosiło dzieci na zajęcia 
edukacyjne z zakresu plastyki, muzyki, teatru oraz tańca. 
Młodzież chętnie grała na instrumentach oraz próbowała 
swoich sił na parkiecie.

Muzeum Szlachty Mazowieckiej zorganizowało quizy, 
konkursy, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe oraz gry 
planszowe. Pobyt w muzeum był także okazją do zwiedze-
nia aktualnych ekspozycji. W programie był wyjazd  
do Gołotczyzny oraz ognisko z kiełbaskami.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zachęcał do łyż-
wiarskiego szaleństwa na sztucznym lodowisku.  
W okresie ferii od godz. 9.00 do 13.00 uczniowie cie-
chanowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych mieli 
bezpłatny wstęp na taflę. Wielu amatorów miała też kryta 
pływalnia.

P.H.



Ciechanowianie doskonali-
li swoje umiejętności pod okiem 
znakomitych pedagogów. Wśród 
ćwiczonych technik był taniec 
jazzowy, broadway-jazz, fun-
ky-jazz, modern-jazz-underground, hip-hop, popping, house i baltimore. – Było super! 
Przekonaliśmy się, że tańcem można wyrazić prawie wszystko. Nauczyliśmy się wielu 
rzeczy. Mogliśmy też zobaczyć, jak pracuje profesjonalny teatr tańca – wspomina-
ją uczestnicy. Oprócz wielu godzin spędzonych w teatralnej sali prób młodzi tancerze 
relaksowali się na basenie, obejrzeli w kinie musical, a w Krakowie – Międzynarodo-
wy Konkurs Tańca Dzieci i Młodzieży World Dance CUP 2011. – Cieszę się, że moja 
grupa była w Kielcach. Doprowadzenie do tego nie było łatwe, ale było warto. Jak tylko 
odpoczniemy zabieramy się do dalszej pracy w zespole. Mamy dużo pomysłów do zreali-
zowania – powiedziała instruktor FUNNY Jolanta Szlagowska. 

red.
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FUNNY na warsztatach w Kielcach 
W dniach 18-23 lutego zespół „FunnY” uczestniczył w warsztatach tanecznych w kie-
leckim Teatrze Tańca. Organizatorem wyjazdu młodzieży,  dofinansowanego m.in. przez 
urząd miasta, było Stowarzyszenie akademia kultury. 

Wiele ciepłych słów popłynęło ze sceny  
w kierunku publiczności, organizatorów i przyja-
ciół. Powróciły one do muzyków w postaci pozy-
tywnej energii. Publiczność w rytmicznym tańcu 
wtórowała płynącej z głośników muzyce reggae.  
To był wyjątkowy wieczór. Lemon Grass promo-
wał debiutancki album, na którym znalazły się 
autorskie utwory. Zespół powstał w 2008 roku. 
Założyli go studenci Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej. Ale nie to jest najważniejsze. Ważne, 
że składa się z miłośników wyjątkowego gatun-
ku muzyki, wspólnie tworzących naprawdę dobre 
brzmienie. A jeśli spotyka się to z pozytywnym 
odbiorem, to pozostaje tylko pogratulować i życzyć 
wielu sukcesów. 

Bożena Zagórska-Arumińska

Udany debiut płytowy 

19 lutego mimo mroźnego dnia w kawiarni 
artystycznej zaświeciło słońce. Za sprawą 
ambitnego zespołu Lemon grass zostaliśmy 
przeniesieni w krainę przyjaźni i pozytyw-
nego nastawienia do życia. 

26 lutego Centrum Kultury  
i Sztuki z inicjatywy miłośników 
kina Stanisława Barei zorganizo-
wało w wieczór z jego filmami. 
Sympatycy dawnych, polskich 
komedii obejrzeli trzy produkcje 
parodiujące czasy PRL: „Co mi 
zrobisz jak mnie złapiesz”, „Bru-
net wieczorową porą” i „Miś”. 
Trafnym pomysłem było zaaran-
żowanie sytuacji, które rozegra-
ły się przed wejściem na seanse. 
Przybyłych widzów zaskoczyły 
stojące w holu stare motory oraz 
saturator z wodą sodową z sokiem 
lub bez. „Eksponaty” obsługiwane 
przez pracowników CKiSz wysty-
lizowanych na lata 70-te doskonale 
wpisały się w prześmiewczy styl 
filmów St. Barei. 

K.D. 

Do końca 
marca w Ga-

lerii „C” będzie 
można oglądać 

rzeźby Stanisła-
wa Cukra. Artysta 

urodzony w 1954 
roku w Zakopanem 

uznawany jest za jednego 
z najwybitniejszych współ-
czesnych polskich rzeźbia-

rzy. Jego prace znajdują 
się w zbiorach m.in. Mu-

zeum Narodowego we 
Wrocławiu, Muzeum 
Narodowego w Kra-

kowie, Muzeum Narodowego w Warsza-
wie oraz British Museum w Londynie.

K.D.

Prezydent miasta był organizatorem koncertu dedykowanego ciechanowskim wolontariuszom. 6 marca 
w sali widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki wystąpili absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej. Usły-
szeliśmy znakomitych, młodych artystów: Zagan Acoustic w składzie Paweł Zagończyk (gitara), Jakub 
Kubala (klarnet) i Jarosław Stokowski (kontrabas); FM Kwadrat, czyli Emilia Rutkowska (wokal), Michał 
Wojtasiuk (fortepian i wokal), Larysa Dudek (skrzypce), Karolina Tomasik (skrzypce) i Jacek Gronowski 
(gitara). Wśród solistów zagrali: Marcin Adamski (flet porzeczny), Karolina i Grzegorz Baryga (wokal) 
oraz Adam Sychowski (fortepian). – To był nasz prezent dla wolontariuszy, którzy działają na rzecz miesz-
kańców. Chcieliśmy w ten sposób odwdzięczyć się im za bezinteresowność i poświęcenie – powiedział pre-
zydent Waldemar Wardziński.  

K.D.

Postacie 
w brązie

Pani Hania jako bufetowa i pan Leszek jako milicjant

Satyra na PRL

Koncert dla wolontariuszy
Lemon Grass

Na scenie FM Kwadrat




