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Pisankowe wariacje

Rozpoczął się kolejny etap rewitalizacji śre-
dniowiecznego traktu. Przed ratuszem  
i na Pl. Jana Pawła II pracują ciężkie maszyny 
PRASBETU – firmy, która wygrała przetarg 
na budowę. Oprócz części podłoża wykonaw-
ca wybudował już większość sieci kanalizacji 
deszczowej. Dzięki sprzyjającej pogodzie prace 
przebiegają szybko. Plac ma być gotowy w li-
stopadzie.                                          

 Więcej na str. 6 i 7
A.G.

Ruszyła 
rewitalizacja  
Placu Jana Pawła II

Z okazji Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia radości, zdrowia,

przeżyć duchowych, wiosennego i rodzinnego ciepła

składają

Waldemar Wardziński
Prezydent

Miasta Ciechanów

Mariusz Stawicki 
Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Piknik Europejski  
z BRATHANKAMI
30 kwietnia prezydent Ciechanowa po raz ósmy 
organizuje Piknik Europejski. Będą kiermasze 
oraz stoiska gastronomiczne i handlowe. O godz. 
18.00 na zamkowych błoniach wystąpią zespoły: 
Na ostatnią chwilę, Ptaky i BRATHANKI. 

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO zaprasza na „Pisankowe wariacje”. 
20 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie pla-
cówki przy ul. Pułtuskiej 20a poprowadzone 
zostaną warsztaty dla dzieci. 21 kwietnia  
o godz. 13.00 na ul. Warszawskiej – wspólne malo-
wanie. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nume-
rem (23) 672 55 04. 

Z początkiem kwietnia zmienił się adres strony 
internetowej Urzędu Miasta Ciechanów. Nowy 
adres to: www.umciechanow.pl

Wojewoda Jacek Kozłowski odmówił sprzedaży 
budynku dawnego hotelu Polonia. O sprzedaż tej 
nieruchomości jako przedstawiciel Skarbu Pań-
stwa wnioskował starosta ciechanowski Sławo-
mir Morawski. W decyzji Wojewody wydanej  
28 marca czytamy, że sprzedaż byłaby sprzeczna 
z ustawą o gospodarce nieruchomościami.  
Jej zapisy stanowią, iż sprzedaż mienia Skarbu 
Państwa nie jest zasadna, jeśli można wykorzy-

2 maja obchodzimy święto flagi państwowej,  
a 3 maja – Święto Konstytucji. W 220. rocznicę 
uchwalenia historycznej ustawy prezydent Ciechano-
wa zaprasza mieszkańców do udziału w mszy  
św. polowej, która zostanie odprawiona o godz. 
11.30 na Pl. Kościuszki. Po nabożeństwie, pod po-
mnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej zostaną 
złożone kwiaty. Pamiętając o narodowych uroczysto-
ściach warto wywiesić biało-czerwony znak, symbol 
patriotyzmu i suwerenności. 

Wojewoda nie zgadza się  
na sprzedaż Polonii

stać je na cele lokalne i publiczne. Przypomnij-
my, że miasto chciałoby zmodernizować budy-
nek Polonii i ulokować w nim placówkę kultury. 
Wniosek prezydenta Ciechanowa w sprawie 
darowizny kilka tygodni temu trafił do Woje-
wody, a ten zgodnie z procedurą przesłał go do 
starosty ciechanowskiego. Sam Wojewoda nie 
ukrywa poparcia dla starań miejskiego samorzą-
du. Popierają je też przedstawiciele 9 organizacji 

pozarządowych, którzy 
w liście otwartym do  
S. Morawskiego napi-
sali m.in.: „ Jesteśmy 
zaskoczeni, że jako 
przedstawiciel Skarbu 
Państwa woli pan go 
(budynek – red.) sprze-
dać, niż przekazać 
samorządowi miejskie-
mu. (…) Nie dopusz-
czamy myśli, że pan 
starosta nie weźmie 
pod uwagę woli cie-
chanowian, którzy zde-
cydowali się walczyć  
o przyszłość Polonii”.

E.B.

Wywieś flagę



Lemon Grass  
wygrał w Krakowie
Tegorocznym zwycięzcą Przeglądu Kapel Studenc-
kich został Lemon Grass. W dniach 18-21 marca  
w krakowskiej Rotundzie zagrały najciekawsze 
kapele z całej Polski.  Występz oceniali specjaliści: 
dziennikarz Michał Figurski, prezes EMI Music 
Poland – Europa Wschodnia Piotr Kabaja, artyst-
ka Ewa Langer, reżyser filmowy i producent Yach 
Paszkiewicz oraz muzyk Krzysztof Skiba. Ciecha-
nowianie zaskoczyli jurorów oryginalnym brzmie-
niem i profesjonalizmem.

Kazanie ks. Piotra
„Wiara – chirurgia plastyczna czy okulistyka”  
– to tytuł kolejnego spotkania z cyklu „Spójrz Mu  
w oczy”, zorganizowanego przez parafię św. Fran-
ciszka i prezydenta miasta. 26 marca gościem był  
ks. Piotr Pawlukiewicz – kaznodzieja, duszpasterz 
akademicki w kościele św. Anny w Warszawie, ka-
pelan kaplicy sejmowej. Jego kazania gromadzą tłu-
my ludzi. Refleksyjnych homilii można też słuchać  
w internecie na stronie www.kazaniaksiedzapiotra.pl.
przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów 
medycznych.
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Spisz się i Ty
Do 30 czerwca potrwa Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań. Szczegółowe informacje 
można uzyskać dzwoniąc pod numer infolinii:  
800 800 800 z telefonów stacjonarnych (połączenie 
bezpłatne) lub (22) 44 44 777, z telefonów komór-
kowych (połączenie płatne wg. cennika operatora). 
Internetowego samospisu można dokonać na stronie 
www.spis.gov.pl.    
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Miejska Orkiestra  
prowadzi nabór

Miejska Orkiestra Dęta Ochot-
niczej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie zaprasza 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, chętnych  
do nauki gry na instrumentach 
dętych. Spotkania odbywają 

się we wtorki i piątki w godz. 17.00-18.00,  
w siedzibie OSP przy ul. 17 Stycznia 6. 

Walne w organizacjach  
pozarządowych
TmZc
28 lutego podczas Walnego Zebrania Sprawozdaw-
czo-Wyborczego wybrano nowe władze Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. W skład 
nowego zarządu weszli: Eugeniusz Sadowski (pre-
zes TMZC), Józef Malinowski i Bernard Grzankow-
ski (zastępcy prezesa), Barbara Piasecka (skarbnik), 
Maciej Adamkiewicz (sekretarz) oraz członkowie 
– Hanna Długoszewska-Nadratowska, ks. infułat 
Ludomir Kokosiński, Mariusz Górski, Ewa Stan-
grodzka, Adam Krzemiński, Tomasz Falęcki, Jan 
Korzybski, Marek Zalewski, Andrzej Szwejkow-
ski, Waldemar Rybak i Aleksander Kociszewski. 
Nowymi członkami zostali: Artur Woźniak, Ma-
ria Klonowska, Zofia Fabisiak i Krzysztof Kac-
przak. Komisji Rewizyjnej przewodniczy 
Jan Rzepliński.

TPd 
Jadwiga Paprocka została prezesem ciechanowskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na kolejną kaden-
cję. Funkcje wiceprezesów ponownie powierzono 
Alicji Chojnackiej i Anieli Dunajskiej, skarbnika 
Ewie Ebocz, a sekretarza – Monice Nałęcz. Nie 
zmienił się też skład komisji rewizyjnej, której prze-
wodniczy Jadwiga Żuradzka. Wyboru dokonano  
10 marca podczas zebrania Zarządu Oddziału Miej-
sko-Powiatowego TPD. Decyzją zarządu głównego 
honorowym członkiem organizacji został ks. infułat 
Ludomir Kokosiński. – Były proboszcz ciechanow-
skiej parafii św. Tekli od wielu lat wspierał działal-
ność towarzystwa. Przyznany tytuł jest zwieńczeniem 
jego pracy społecznej – powiedziała J. Paprocka. 

ŚZŻak
6 kwietnia podczas walnego zgromadzenia ciecha-
nowskiego obwodu Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej prezesem ponownie wybrano Zyg-
munta Blankiewicza. W skład zarządu weszli: Jerzy 
Rudnicki, Bonawentura Morawski, Jan Polakow-
ski, Zdzisław Gołaszewski i Andrzej Piotrowski. 
Specjalnym gościem obrad był Edmund Muszyński, 
prezes Okręgu Warszawa – Wschód, w skład które-
go wchodzi obwód Ciechanów ŚZŻAK.

Święto Pułkowe
Pod patronatem prezydenta miasta 8 maja odbędą 
się obchody święta 11 Pułku Ułanów Legionowych 
im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Uro-
czystości rozpoczną się o godz. 10.00 w kościele 
farnym, gdzie odprawiona zostanie msza św. Na-
stępnie wojskowa kawalkada uda się na Pl. Piłsud-
skiego, by złożyć wiązanki kwiatów. 

Uroczyste otwarcie  
Sądu Rejonowego

14 kwietnia oficjalnie otwarto wyremontowany  
i rozbudowany gmach Sądu Rejonowego w Ciecha-
nowie. W uroczystości wzięli udział m.in. Wice-
minister Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski, 
Prezes Sądu Okręgowego w Płocku Małgorzata 
Michalska, Prezes Sądu Apelacyjnego z Warszawy 
– Krystyna Kardus-Franczyk oraz Łodzi – Krysty-
na Mielczarek, Waldemar Osowiecki Prokurator 
Okręgowy w Płocku, Prezydent Miasta Ciechanów 
Waldemar Wardziński, ciechanowscy posłowie: 
Mirosław Koźlakiewicz i Robert Kołakowski, pre-
zesi okolicznych sądów oraz prokuratur. Eleganc-
ki budynek przy ul. Mikołajczyka zaprezentował 
gościom prezes ciechanowskiego sądu Robert 
Czarnecki oraz jego poprzedniczka Małgorzata Tet-
kowska. 

Konferencja pielęgniarek 
„Pielęgniarstwo – zawód przyszłości” to tytuł  
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zorganizo-
wanej w dniach 1-2 kwietnia w Wydziale Ochrony 
Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 
Konferencja nosząca imię śp. senator Janiny Fetliń-
skiej była doskonałą okazją do dialogu

Autobusy w święta 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie in-
formuje o kursach autobusów w czasie Świąt Wiel-
kanocnych. W pierwszy dzień świąt 24 kwietnia 
linie 0, 3, 4 będą kursować według świątecznego 
rozkładu jazdy. Linie 1, 2, 5, 6, 8, 13 – według 
świątecznego rozkładu jazdy do godziny 14.30.  
W drugi dzień Świąt Wielkanocnych 25 kwietnia 
autobusy będą jeździć według świątecznego roz-
kładu jazdy.

Rocznica  
katastrofy smoleńskiej
Ciechanowianie uczcili pamięć ofiar katastrofy 
smoleńskiej. 10 kwietnia w kościele farnym po uro-
czystej mszy św. odbył się koncert w wykonaniu 
kwartetu „I Solisti di Varsavia” pod dyr. Tomasza 
Radziwonowicza. Tego dnia prezydent Ciechanowa 
złożył kwiaty na grobie senator Janiny Felińskiej.

Uroczystości katyńskie
13 kwietnia władze miasta uczciły pamięć ofiar 
mordu katyńskiego z 1940 r. Delegacja władz zło-
żyła wieniec pod krzyżem katyńskim u stóp farnego 
wzgórza.

Scena Zaułek
18 marca w Kawiarni Artystycznej obył się kolejny 
koncert „Sceny zaułek”. Gościem Wojtka Gęsickie-
go był Piotr Kuba Kubowicz. Artysta „Piwnicy pod 
Baranami”, aktor, kompozytor zaśpiewał zaaran-
żowane przez siebie piosenki z tekstami Czesława 
Miłosza, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego, Bolesława Leśmiana i Ignacego 
Krasickiego. 

Z wizytą w ratuszu: (od lewej) wiceminister S. Chmielew-
ski, prezydent W. Wardziński, poseł M. Koźlakiewicz
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Kto zainicjował starania o budynek 
Polonii? Miasto

Miastu zależało, żeby stanowiąca mienie poży-
dowskie Polonia stała się własnością Skarbu Pań-
stwa, bo to otwierało drogę do komunalizacji albo 
darowizny na rzecz miejskiego samorządu, czyli 
nas wszystkich. Zgodnie z prawem załatwienie ty-
tułu własności Skarbu Państwa należy do obowiąz-
ków starostwa.

W czerwcu 2006 r. zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz skierowała więc do starosty pismo,  
w którym czytamy: „proszę o podjęcie działań  
w sprawie uzyskania tytułu własności na rzecz 
Skarbu Państwa odnośnie zabudowanych działek 
gruntu położonych w Ciechanowie obręb Śródmie-
ście (…) celem wystąpienia do Wojewody Mazo-
wieckiego o ich komunalizację.” Pismo pozostało 
bez odpowiedzi. Pomimo to pracownicy Urzędu 
Miasta przystąpili do kompletowania dokumentów, 
potrzebnych do wniosku o stwierdzenie zasiedzenia 
Polonii. Taki wniosek to pierwszy krok do przejęcia 
nieruchomości przez Skarb Państwa.

Kto sporządził wniosek do sądu  
o stwierdzenie zasiedzenia Polonii? 
Miasto

Wniosek powstał w Wydziale Geodezji Urzędu 
Miasta. Pracownicy Urzędu przygotowali też całość 
potrzebnej dokumentacji geodezyjnej, a było tego 
niemało. Wyszukano je w Wydziale Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Ciechanowie, Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej, archiwum Urzędu Mia-
sta, w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie (!). To również miasto korespondo-
wało w tej sprawie z Archiwum Państwowym  
w Mławie. Dzięki tej pracy zebrano liczne załącz-
niki, począwszy od księgi protokołów z ustalenia 
granic z 1947 r., przez badania hipoteczne z 1968 
r., rejestr pomiarowy z 68 r., kserokopię mapy z te-
goż roku, protokół ustalenia stanu władania z 1970 
r., postanowienia: Sądu Grodzkiego w Ciechanowie 
oraz Sądu Powiatowego w Mławie, aż po wypisy  
z rejestru i protokoły uzupełniające z ustalenia sta-
nu władania z 1981 r.

Całość zdobytej dokumentacji razem z przygo-
towanym wnioskiem przekazano staroście, który 
dołączył do niego wypisy z rejestru i wykaz zmian 
gruntowych.

Kto zmienił datę, uniemożliwiając 
komunalizację Polonii? Starosta

Pisma składa ten, kto ma takie umocowanie 
prawne. Miasto mogło przygotować dokumentację 
(i to zrobiło), podpis pod wnioskiem o zasiedzenie 
miał prawo złożyć wyłącznie starosta. Złożył, ale 
przedtem dokonał w piśmie zasadniczej zmiany  
– zmiany daty zasiedzenia Polonii. 

Zgodnie z ustawą o komunalizacji z 1990 r., 
nieruchomości z uregulowanym przed 27 maja 
1990 r. tytułem własności Skarbu Państwa prze-
chodziły z mocy prawa na własność samorządu. 
Uzyskanie tytułu własności przez Skarb Państwa 
po tej dacie oznaczało brak podstawy prawnej do 
uzyskania decyzji komunalizacyjnej. W przygoto-
wanym przez miasto wniosku jako datę zasiedzenia 
wskazano 1977 rok (zasiedzenie nastąpiłoby po  
30-letnim okres posiadania – od roku 1947 do 
1977). Ale starosta dopisał do wniosku jako uczest-
nika postępowania ciechanowską PSS „Społem”, 
zaznaczając, że była ona prawdopodobnie posia-
daczem w latach 1950 – 1970. Dowodów na to nie 
ma, a PSS podczas całego postępowania nie zgła-
szało co do Polonii żadnych wniosków ani rosz-
czeń. Pomimo zawiadamiania przez sąd nikt  
ze spółdzielni nie pojawił się też na rozprawie.

Po manewrze ze zmianą daty bieg zasiedzenia 
liczył się dopiero od 1970 r. i upływał w roku 2000. 
Tym samym nie było mowy o uzyskaniu tytułu 
własności przez miasto z mocy prawa.

Miasto zabiega o darowiznę,  
starosta chce Polonię sprzedać

To zmiana była kluczowa dla całego postępo-
wania. Skutecznie uniemożliwiła proste przeję-
cie z mocy prawa budynku Polonii przez miasto. 
Kiedy – dzięki staraniom miasta – wyrokiem sądu 
Polonia przeszła na własność Skarbu Państwa Wo-
jewoda był zmuszony odrzucić wniosek prezyden-
ta o komunalizację. Starosta natomiast złożył do 

Wojewody wniosek o sprzedaż budynku. Miejski 
samorząd wykorzystał więc jedyną drogę, jaka mu 
pozostała. Rada Miasta jednomyślnie zagłosowała 
za przyjęciem Polonii od Skarbu Państwa w drodze 
darowizny. Wniosek prezydenta w tej sprawie trafił 
do przedstawiciela Skarbu Państwa, czyli starosty. 
Od tego momentu wszystko zaczęło zależeć od jego 
dobrej woli. 

Wiemy, jak dalej potoczyła się ta historia. Wo-
jewoda jest za darowizną, ale to Starosta musi  
o to formalnie zawnioskować. Póki co nie chce tego 
zrobić. Jako przedstawiciel Skarbu Państwa skiero-
wał do sądu pozew o eksmisję, wnosząc  
„o nakazanie pozwanej Gminie Miejskiej Cie-
chanów opuszczenie i opróżnienie z osób i rzeczy 
prawa jej reprezentujących zabudowanej nierucho-
mości stanowiącej działki gruntu położone w Cie-
chanowie przy ul. Warszawskiej 34 (…).”

Ewa Blankiewicz

Krótka historia starań o nieruchomość przy Warszawskiej

Jak miasto się „nie napracowało” w sprawie Polonii

Dyskusja na temat, kto ma być właścicie-
lem Polonii trwa już kilka tygodni. Przez cały 
ten czas nie udało się od starosty uzyskać od-
powiedzi na zasadnicze pytanie – dlaczego nie 
chce, żeby Ciechanów przejął budynek w cen-
tralnym miejscu miasta, tuż przy odnowionym 
deptaku. Dlaczego nad konkretny interes Cie-
chanowa przedkłada enigmatyczny, urzędowo 
brzmiący „interes Skarbu Państwa”. Dlaczego 
lekceważąco odnosi się do postulatów miesz-
kańców i przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, którzy w tej sprawie zgodnie popierają 
dążenia miasta? Skąd ten upór, którego jeszcze 
kilka miesięcy temu nic nie zapowiadało?  
Na te zasadnicze pytania nie pada odpowiedź  
w artykule na temat Polonii, jaki ukazał się  
w powiatowym samorządowcu. Ten obszerny 
tekst wystarczy skwitować jednym zdaniem. 
Czy napracował się ten, kto przygotował wiele 
załączników i podstawowy dokument, czy ten, 
kto tylko dokonał w nim niekorzystnej dla mia-
sta zmiany i złożył podpis? Dla jasności  
– to pytanie retoryczne. 

E.B.

jakie będą losy budynku hotelu Polonia, który od lat pozostaje pod zarządem miasta i w który miasto chce zainwestować, żeby stworzyć  
w samym centrum Ciechanowa miejsce otwarte dla mieszkańców. Ten temat jest wciąż otwarty i budzi żywe emocje. doszło też do swoiste-
go sporu między urzędem miasta i Starostwem – jak wiele każda ze stron zrobiła w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

– ile kosztowała miasto miniona zima?

– Przy tak długiej i srogiej zimie koszty akcji zi-
mowej są bardzo duże, ale przecież taka sytuacja 
dotyczyła nie tylko naszego miasta. Budżety gmin 
zostały przez zimę 2010/2011 znacząco uszczu-
plone, w Ciechanowie wydaliśmy ok. 700 tys. zł,  
m.in. na mechaniczne odśnieżanie ulic, chodni-
ków, parkingów, zatok postojowych i autobuso-
wych oraz posypywanie ich piaskiem solą.  
W ramach tej kwoty mieści się także koszt ręczne-
go odśnieżania i odkuwania lodu z przejść dla pie-
szych, schodów, mostów oraz wywozu śniegu.

– jakie środki będą przeznaczone na sprzątanie  
po zimie i utrzymanie porządku w ciągu całego roku?
– Po zimie przychodzi czas wiosennego sprzątania, 
co także wymaga poważnych nakładów finansowych. 
Pozimowe porządki dotyczą nie tylko dróg, ale także 
obszarów publicznych, które są często w opłakanym 
stanie, bo topniejący śnieg odsłania bezlitośnie efekty 
naszych nawyków porządkowych, a raczej ich brak. 
Na sprzątanie całorocznie miasto przeznacza kwo-
tę ok. 700 tys. zł, na pozimowe oczyszczanie dróg 
zgodnie z przewidywaniami wydamy ok.  
60 tys. zł (m.in. zamiatanie mechaniczne i wywie-
zienie worków z zebranymi odpadami). Efekt po-

Ciężka zima uszczupliła miejski budżet
Ogólnopolskie media donoszą, że z powodu ostrej zimy, która mocno nadwyrężyła budżety, wiele polskich miast może mieć kłopoty z wy-
asygnowaniem środków na sprzątanie. Telewizyjne materiały prasowe naszpikowane są zdjęciami zaśmieconych ulicznych i osiedlowych 
trawników, brudnych parków oraz dzikich wysypisk. Czy Ciechanów może znaleźć się w podobnej sytuacji? Zapytaliśmy u źródła, odpo-
wiedzi udzieliła ewa gładysz, zastępca prezydenta Ciechanowa.

rządków wiosennych bywa niestety krótkotrwały. 
Osiedlowe trawniki, parki, pasy przydrożne w za-
straszającym tempie są zaśmiecane i zanieczyszcza-
ne przez psy, po których właściciele wciąż nie maja 
ochoty sprzątać. Wyjątkowo nagannym zachowa-
niem jest  podrzucanie worków z odpadami na miej-
skie tereny.  Mimo dużego nakładu pracy służb odpo-
wiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku  
w mieście oraz wydawanie niemałych kwot na ten 
cel, efekt nie jest zadowalający. Taka sytuacja nie 
może jednak zniechęcać do dalszych działań.  Mam 
wciąż nadzieję, że potrzeba dbałości o czystość i po-
rządek w mieście będzie kiedyś powszechna wśród 
wszystkich mieszkańców Ciechanowa.                     

 

  red.
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uchwały 
Rady miasta Ciechanów 

podjęte na Vi sesji  
4 kwietnia 2011 r.

nr 59/Vi/2011 w sprawie uchwalenia Pro-
gramu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 
2011-2032. 
nr 60/Vi/2011 w sprawie uchwalenia „Re-
gulaminu udzielania i rozliczania dotacji 
celowej na prace związane z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z terenu nie-
ruchomości położonych w granicach miasta 
Ciechanowa”.
nr 61/Vi/2011 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia 
na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, położonego w Ciechanowie 
w budynku przy ulicy: Powstańców Wielko-
polskich 13, 11 Pułku Ułanów Legionowych 
12, Pułtuska 12.
nr 62/Vi/2011 w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 63/Vi/2011 w sprawie upoważnienia dla 
Prezydenta Miasta.
nr 64/Vi/2011 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „KRUBIN 
II” w Ciechanowie.
nr 65/Vi/2011 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2011.
nr 66/Vi/2011 w sprawie powołania Spo-
łecznej Komisji Mieszkaniowej.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych

Do władz miasta
dariusz Węcławski zapytał, na jakim etapie są przy-
gotowania miasta do przejęcia zbiorów Ciechanow-
skiego Towarzystwa Naukowego oraz kiedy nastąpi 
zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Bie-
gasa, Różyckiego i Bohaterów Września. 

krzysztof łyziński chciał wiedzieć, kiedy rozpocz-
ną się prace związane z  budową ulicy odchodzącej 
od Monte Cassino w kierunku Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 2 i dlaczego prezydent nie zarządził badań 
archeologicznych na Pl. Jana Pawła II przed wejściem 
inwestora. 

Przemysław Zadrożny interpelował, by zalecić ad-
ministratorowi cmentarza komunalnego posprzątanie 
nowej części obiektu.  

Wojciech jagodziński poinstruował radnych, że in-
terpelacje to nie miejsce na podziękowania. Poprosił 
też o precyzyjne formułowanie poruszanych spraw 
i odnoszenie się tylko do tych, na które ma wpływ 
miejski samorząd.

janusz Szymańczyk przekazał, że mieszkańcy ulicy 
Warszawskiej skarżą się na jeżdżących za szybko 
rowerzystów i hałasujących sympatyków deskorolek. 
Interpelował też o naprawę nawierzchni ul. Mościc-
kiego. 

Wojciech gesek zgłosił obawy związane z likwida-
cją oddziałów Poczty Polskiej, planowanych na osie-
dlach: „Kargoszyn”, „Aleksandrówka” i „40-lecia”. 
Poprosił władze miasta o próbę interwencji w tej 
sprawie. Radny poruszył temat złego stanu ul. Bro-
niewskiego i chodnika znajdującego się naprzeciwko 
Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz zastawionej samocho-
dami odcinka ul. Kicińskiego (na odcinku od Kargo-
szyńskiej do Tomaszewskiego).

Zdzisław dąbrowski zgłosił potrzebę nadzorowania 
opuszczonego i zaniedbanego budynku usytuowane-
go przy stacji PKP (dawniej Kino „Promień”), gdzie 
podobno przebywają narkomani i degustatorzy tanich 
win.

Zenon Stańczak interpelował o odnowienie urządzeń 
na placu zabaw na Osiedlu Zachód i uporządkowanie 

spraw własnościowych gruntów między MZS Nr 2,  
a kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Fatim-
skiej. Radny zwrócił też uwagę, że pracownicy PUK 
mają utrudniony dostęp do kontenerów, usytuowa-
nych przy blokach wielorodzinnych.  

mariusz Stawicki postulował wyrównanie terenu 
pomiędzy ulicą Sygietyńskiego, a Wyspiańskiego  
i wykonanie tam drobnych napraw. 

elżbieta Latko poprosiła o zmianę trasy przejazdu 
linii „12”. Interpelowała też w sprawie złego stanu 
nawierzchni ul. Broniewskiego oraz chodnika na  
ul. Tysiąclecia. Radna zapytała o sytuację terenu ba-
zaru przy PKP i dalsze losy budynku po dawnej „Go-
sposi” (skrzyżowanie ul. 17 Stycznia i Kraszewskie-
go). Zgłosiła także sprawę postawienia sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ul. Letniej i 17 Stycznia, 
wzięcia pod uwagę ul. Wesołej i Kwiatowej przy bu-
dowie infrastruktury kanalizacyjnej oraz utwardzenia 
ul. Działkowej na odcinku od Śmiecińskiej  
do Konwaliowej. 

grażyna derbin sugerowała, by w ul. Asnyka lub 
Broniewskiego pomyśleć o ruchu jednostronnym.  
Interpelowała też w sprawie budowy ul. Morawskiej.

adam Stępkowski zapytał, na jakim etapie są stara-
nia miasta o kamienicę po Hotelu Polonia i co jest al-
ternatywą na poprowadzenie ścieżki rowerowej ulicą 
Płońską w kierunku Krubina.

Do Nadleśnictwa Ciechanów 
dariusz Węcławski zaniepokoił się wycinką drzew  
i stanem ścieżek w lesie śmiecińskim. 

Do Wojewódzkiego Zarządu Dróg 
Zbigniew kędzierski był ciekaw, czy na całej dłu-
gości ul. Gruduskiej będą przeprowadzone prace 
związane z budową kanalizacji i chodników oraz jak 
wygląda kwestia przyłączenia posesji mieszkańców 
ul. Wojska Polskiego do deszczówki.

oprac. K.D.

18 marca prezydent Waldemar Wardziński, jego 
zastępcy Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski, se-
kretarz miasta Zbigniew Sawicki, skarbnik miasta 
Mirosława Damięcka oraz przewodniczący Rady 
Miasta Mariusz Stawicki i jego zastępcy spotkali 
się z nowymi przewodniczącymi zarządów osiedli. 
Omówiono sprawy organizacyjne związane  
z funkcjonowaniem osiedli, będących jednostkami 

Spotkanie z przewodniczącymi zarządów osiedli

31 marca na VI sesji Rady Miasta powołano 
Społeczną Komisję Mieszkaniową. Komisja 
opiniuje wnioski osób ubiegających się o wy-
najem lokalu. Rozpatruje też uwagi  
i zastrzeżenia do listy oczekujących na miesz-
kania. W składzie komisji znaleźli się przedsta-
wiciele zarządów osiedli: Elżbieta Majewska, 
Elżbieta Bonisławska, Roman Niesiobędzki, 
Stanisław Sadowski, Halina Kęsik, Jan Ga-
ładyk, Emilia Niwińska, Teresa Krajewska, 
Mariusz Majewski, Tadeusz Kwiatkowski, 
Aleksander Kraszewski, Stanisław Szawłowski 
oraz radni: Zdzisław Dąbrowski, Przemysław 
Zadrożny i Krzysztof Leszczyński.           

   red.

pomocniczymi miejskiego samorządu. Prze-
wodniczących, którzy po lutowych wyborach 
debiutują w tej roli (jako jedyny powtórnie 
pełni tę funkcję Aleksander Kraszewski, prze-
wodniczący osiedla „Podzamcze”) interesowa-
ło głównie, na co można przeznaczyć 5 tys. zł, 
jakie ma do dyspozycji każdy z zarządów. 

red.

Powołano  
Społeczną Komisję 
Mieszkaniową

Od 18 marca strefa płatnego parkowania roz-
szerzona została o ulicę Nadfosną (na odcinku 
od  ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do 
Warszawskiej). Szczegółowe informacje na 
temat aktualnego obszaru strefy, opłat i abona-
mentów, godzin funkcjonowania oraz siedziby 
i czasu pracy biura strefy płatnego parkowania 
można uzyskać klikając baner, który mieści się 
na prawym pasku strony internetowej Urzędu 
Miasta www.umciechanow.pl.                    red.

Zmiany w strefie 
płatnego parkowania

Nowi przewodniczący
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Sesja Rady Miasta – uchwała o przystąpieniu do zmiany planu „KRUBIN II”

Radni za równym traktowaniem inwestorów
Po raz drugi pod obrady Rady miasta wrócił wniosek o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„kRuBin ii”. Tym razem oprócz ciechanowskiej spółki aBC S.a. pod wnioskiem podpisali się również janina i Wojciech Bralowie.  
na marcowej sesji przeciwko uchwale w tej sprawie wystąpił Zbigniew kędzierski, który liczył wnioskodawcom spodziewane zyski i mówił 
o teście na uczciwość. kilku radnych, oburzonych insynuacjami kolegi, wytknęło mu nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych,  
a prezydent zarzucił brak elementarnej wiedzy samorządowej. Większość radnych poparła projekt uchwały.

Obowiązujący plan „KRUBIN II”, skrojony 
pod potrzeby dawnych właścicieli, prowadzących 
działalność produkcyjną przewiduje lokowanie na 
objętym nim obszarze (dawna cegielnia) zakładów 
przemysłowych i uciążliwych usług. Nowi właści-
ciele, którzy na licytacji komorniczej nabyli teren 
ze zrujnowanymi budynkami, chcą go uporząd-
kować. Wnioskują o dopuszczenie tu zabudowy 
mieszkaniowej. Deklarują, że pokryją koszty spo-
rządzenia zmian.

Po raz pierwszy wniosek w tej sprawie stanął 
na Radzie Miasta rok temu. Wtedy projekt uchwały 
został odrzucony, co nie trudno było przewidzieć  
w roku wyborów samorządowych, bo emocje 
wzbudzało głównie nazwisko wnioskodawcy, 
współwłaściciela spółki ABC S.A., Andrzeja War-
dzińskiego, brata urzędującego prezydenta. Po roku 
inwestorzy ponowili wniosek.

Przysporzymy właścicielom 
korzyści finansowych

3-osobowy klub PiS był za odrzuceniem projek-
tu uchwały. Zbigniew Kędzierski odczytał z kartki 
przygotowane wystąpienie. – Jakie okoliczności 
spowodowały, że już po roku od uchwalenia planu 
władze miasta uznały, że wymaga on zmian? (…) 
Dlaczego mamy iść tak daleko z przychylnością dla 
właścicieli gruntów – pytał radny. Podliczył, ile hi-
potetycznie mogą zyskać wnioskodawcy na zmianie 
planu. Zdaniem radnego wartość m2 działki wynie-
sie wtedy 70 zł w wariancie minimalnym  
i 100 zł za m 2 w maksymalnym. – Dyskutujemy 
dzisiaj o działaniach, które przysporzą właścicie-
lom niebagatelnych korzyści finansowych, na po-
ziomie około 8 mln zł, nawet więcej, jeżeli to będzie 
teren budownictwa wielorodzinnego. Radny suge-
rował też, że wyposażenie tego terenu w infrastruk-
turę techniczną obciąży miasto. W jego wypowie-
dzi nie zabrakło mocnych słów i osobistych aluzji. 
– Mamy dziś podjąć decyzję, która jest bardzo dwu-
znaczna, przede wszystkim w aspekcie moralnym, 
de facto sprowadza się ona do tego, że za chwilę 
właściciele działek wzbogacą się o kilka mln zł. 
Dzisiejsze głosowanie to swoisty test na uczciwość, 
myślę, że nikt z radnych nie może poprzeć takiej 
uchwały, nie można tez umyć rąk, czyli wstrzymać 
się od głosu. (…) Ja wiem panie prezydencie,  
że brat to ktoś bardzo bliski (…). 

Odczytanie tekstu  
bez zrozumienia

Pozostali mówcy nie zgodzili się z radnym PiS. 
– Tego, co wysłuchaliśmy przed chwilą nie można 
nazwać ani analizą, ani przemyśleniem. Dla mnie 
było to odczytanie tekstu bez zrozumienia – skwito-
wał wystąpienie radnego Adam Stępkowski. 
 – Krubin przez samych mieszkańców i społeczność 
Ciechanowa został zaklasyfikowany jako dzielnica 
rekreacji, ze zbiornikami wodnymi i lasem. Należy 
szukać dobrych rozwiązań i wsparcia osób, które 
chcą tam inwestować. To powinna być dzielnica 
mieszkaniowa, nie należy tam dopuścić uciążliwej 
działalności przemysłowej – przekonywał radny.

Zdzisław Dąbrowski, żeby nie pojawiały się ta-
kie spekulacje postulował stworzenie takich uregu-

lowań prawnych, żeby właściciel sprzedając działki 
musiał też zainwestować w infrastrukturę, przede 
wszystkim drogi. – W dzisiejszej dyskusji powinni-
śmy chyba ten problem drążyć – zaznaczył radny.

Lepiej zostawić te ruiny,  
bałagan, brud?

Leszek Ryms też wolałby zabezpieczyć Krubin 
przed ulokowaniem tam przemysłowych zakładów, 
co umożliwia obecny plan. – Jaką mamy pewność, 
że na tym terenie nie powstanie firma, która będzie 
produkowała np. asfalt. Ta dzielnica jest jak gdyby 
płucami Ciechanowa. Trzeba zrobić tam teren re-
kreacyjny – podkreślał radny. 

– Wielokrotnie nie tylko w tej Radzie zastana-
wialiśmy się jak rozruszać modernizację dzielni-
cy Krubin. Blokowanie inicjatywy w jakiejkolwiek 
dziedzinie nie jest zgodne z ideą państwa, w którym 
w tej chwili żyjemy. Socjalistyczny system myśle-
nia dawno się skończył i formuła „łapaj złodzieja” 
jest złym podejściem. Apeluję o zdrowy rozsądek 
i przemyślaną decyzję w tej kwestii – akcentował 
Wojciech Jagodziński. – Ludzie budują się poza 
miastem, podatki nam uciekają zamiast być płacone 
tutaj. Lepiej zostawić te ruiny, bałagan, brud? Pan 
chyba tam ostatnio nie był w ogóle, bo jeżeli by pan 
tam był, to sam by pan wiedział, że uporządkowanie 
tego terenu to jest priorytet dla miasta – zwrócił się 
do Z. Kędzierskiego Artur Sobotko.

W tej sprawie nie ma  
wątpliwości prawnych. Ko-
lega za daleko się posunął

Słowa radnego PiS o umywaniu rąk wzburzyły 
radnych. – Odwołując się do uczciwości kolega zbyt 
daleko się posunął – powiedział A. Stępkowski. 
– Wspaniały biznes plan nam pan tu zaprezento-
wał, szkoda, ze nie wystartował pan w tej licytacji. 
Udział był możliwy dla każdego mieszkańca nie 
tylko Ciechanowa, ale również gminy, powiatu, wo-
jewództwa, dla każdego – powiedział A. Sobotko. 
Przypomniał, że pierwsza komornicza licytacja nie 
doszła do skutku, bo nie znalazł się żaden nabywca. 
W Jagodziński przyznał, że opozycja ma prawo wy-
powiadać swoje poglądy w kwestiach ważnych dla 
miasta, ale pewnych granic nie można przekraczać. 
– Nie można się zgodzić z postawieniem tezy,  
że radni, którzy mają zdanie odmienne i będą głoso-
wać za projektem tej uchwały są nieuczciwi. W tej 
sprawie wszyscy, którzy tutaj siedzą wiedzą, że nie 
ma cienia wątpliwości z punktu widzenia prawnego 
i cienia wątpliwości z tytułu przeprowadzenia całej 
procedury nabycia, wnioskowania i ewentualnej 
decyzji Rady. Na jakiej podstawie ktoś, kto będzie 
dzisiaj za przyjęciem tego projektu ma być osobą 
nieuczciwą i napiętnowaną – oburzał się radny.

Nie można  
dyskryminować ludzi

Radny Sobotko podkreślał, że nie można dys-
kryminować ludzi. – Jeżeli osoba o tym samym 
nazwisku i spokrewniona nie może inwestować 
w mieście, to powinna się z niego wyprowadzić, 

prawda? W. Jagodziński zaznaczył, że każdy kto 
prowadzi uczciwie biznes, nieważne jak się nazywa 
i kim jest, ma prawo w sposób zgodny z prawem 
wydawać swoje pieniądze. Przewodniczący Rady 
Mariusz Stawicki przywołał podobne sytuacje z 
poprzedniej kadencji. – W identycznym przypad-
ku – planów zagospodarowania przestrzennego 
„Kącka” i „Jeziorko” – kiedy prywatni inwestorzy 
zwracali się z prośbą o przekształcenie planu za-
gospodarowania przestrzennego nie było żadnych 
wątpliwości. Wszyscy radni podnosili jednogłośnie 
rękę za takimi zmianami. Wydaje się, że tylko i wy-
łącznie nazwisko inwestora komuś przeszkadza. Nie 
powinno tak być, bo obowiązuje prosta zasada rów-
nego traktowania podmiotów gospodarczych. Prze-
wodniczący zwrócił się też z apelem do radnego 
Kędzierskiego o unikanie w wypowiedziach swego 
rodzaju szantażu moralnego. – Można by postawić 
tezę, że to głosowanie, do którego zaraz przystą-
pimy jest testem – ale na myślenie miastotwórcze, 
prospołeczne i proinwestycyjne. 

Myślę, że pan radny nie jest 
do końca świadom

Waldemar Wardziński, choć nie miał zamiaru 
zabierać głosu w tej sprawie, poczuł się wywołany 
do wypowiedzi treścią wystąpienia radnego Kę-
dzierskiego. – Myślę, że nie do końca jest pan świa-
dom, co przekazał radnym. Bo nie myślę,  
że pana intencją było posądzanie o nieuczciwość 
również swoich kolegów klubowych, którzy przecież 
bez żadnych wątpliwości głosowali wielokrotnie  
za uchwałami dotyczącymi przyjmowania miej-
scowych planów czy zmiany planów zagospodaro-
wania przestrzennego. Uchwały o zmianie planów 
„Kącka” i „Jeziorko” na wniosek właścicieli nie-
ruchomości były przyjęte bez sprzeciwu również 
głosami radnych PiS. Nie przypominam sobie, żeby 
wtedy ktoś z nich miał wątpliwości i prowadził 
rachunek, ile złotówek i za co zarobią właściciele 
gruntów. Prezydent zastanawiał się, czy radny zna 
aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Krubin II. – Może by pan 
powiedział nam, jak ten układ drogowy się zmieni, 
jakie to nowe inwestycje będzie zmuszone prowa-
dzić miasto, jeżeliby nastąpiła zmiana tego planu. 
Ja takiej wiedzy nie mam, bo dziś proponujemy 
państwu radnym projekt uchwały o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany planu, a nie o uchwaleniu 
zmian planu, to są zasadnicze różnice. Waldemar 
Wardziński przypomniał, że przystąpienie do zmia-
ny planu uruchamia całą procedurę. Radni,  
a wcześniej jeszcze właściciele nieruchomości ob-
jętych tą zmianą i przylegających oraz mieszkańcy 
Krubina będą dyskutować o zmianach i je uzgad-
niać. Dopiero wtedy powstanie pewna koncepcja, 
za którą Rada będzie głosowała na „tak” lub „nie”. 
– Drogi w obszarze objętym planem miejscowym 
Krubin II będą wybudowane przez gminę czy będzie 
ta zmiana czy nie, bo na to Wysoka Rada zgodziła 
się podejmując stosowną uchwałę w 2008 roku  
– uświadamiał prezydent. Nikt z radnych opozycji 
nie odpowiedział na słowa prezydenta.

Za przystąpieniem do zmiany opowiedziało się 
12 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. Przeciwko 
zagłosowało 3 radnych PiS.

Ewa Blankiewicz
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Archeolodzy badają znalezisko 

Plac zabaw 
na „Jeziorku” 
gotowy

Umowa na kolejną „schetynówkę” 
podpisana

 
 

 

 
 

 

Ruszyła rewitalizacja Placu Jana Pawła II

Powstaje solidna podbudowa nawierzchni placu

W marcu rozpoczął się kolejny etap rewitalizacji średniowiecznego traktu, wiodącego od Zamku Książąt Mazowieckich po Farę. W ubiegłym roku zakończyła 
się przebudowa ul. Warszawskiej, zmodernizowany ratusz także cieszy piękną elewacją i eleganckimi wnętrzami. Teraz nadszedł czas na Plac Jana Pawła II.

 
 

 

 

 
 

 

 

Miasto dofinansuje wymianę  
dachów z azbestem

 

 

 

Przetarg na budowę ul. Klonowskiego

   

 

  

Kanalizacja sanitarna na Krubinie

Roboty na ul. Sońskiej
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Trwają wiosenne porządki
Wiosenna pogoda sprzyja porządkowaniu miasta. 
Oddział Zieleni Miejskiej na zlecenie Urzędu Mia-
sta przycina drzewa i krzewy w pasach dróg oraz na 
miejskich placach i skwerach. Wyrównuje się alejki 
w parkach, a drzewka i krzewy zasilane są nawoza-
mi. Zamieciono ponad 45 km miejskich dróg. Nie 
wszystkie miejsca udaje się sprzątnąć przy pomocy 
urządzeń mechanicznych. Ręcznym sprzątaniem 
zajmuje się ok. 20 osób, w ramach robót publicz-
nych, społecznie użytecznych oraz skierowanych 
przez sąd. Do ich obowiązków należy zbieranie 
śmieci, oczyszczanie chodników, zatok postojo-
wych i parkingów. Podczas wiosennych porządków 
do tej pory zebrano blisko 650 worków śmieci.

Wiosenna deratyzacja
Przypominamy o obowiązkowej deratyzacji, która 
rozpoczęła się 1 marca, a trwać będzie do końca 
kwietnia. Obowiązek jej przeprowadzenia spoczy-
wa na zarządcach i właścicielach nieruchomości 
(domów prywatnych, bloków, zakładów pracy itp.), 
którzy mogą zadbać o odszczurzanie we własnym 
zakresie lub powierzyć to zadanie wyspecjalizowa-
nej firmie. W każdym w czasie akcji przypadku na-
leży zachować wszelkie środki ostrożności.

Wandale dewastują  
miejską przestrzeń

Niestety, nie wszystkim zależy na ładnym wyglą-
dzie miasta. Złamane drzewko (na zdjęciu), po-
przewracane donice z kwiatami, połamana ławka  
–  to bilans jednego weekendu na deptaku. Ucier-
piał też młody kasztanowiec przy ul. Sienkiewicza. 
Pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska zwracają się z prośbą do okolicz-
nych mieszkańców o zgłaszanie aktów wandalizmu 
i pomoc w wykryciu sprawców.                         P.H.

 Drugie spotkanie kupców z bazaru 
„Bloki” z władzami miasta

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny •	
oraz odpady wielkogabarytowe (stare meble) 
osoby prywatne mogą nieodpłatnie oddać  
w Miejskim Punkcie Zbiórki Odpadów Pro-
blemowych w siedzibie Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 
83, a także w sklepach, przy zakupie sprzętu 
tego samego rodzaju i ilości, co zużyty.
Wyczerpane baterie i małe akumulatorki •	
można wrzucać do specjalnie oznakowanych 
pojemników w szkołach, budynkach uży-
teczności publicznej i sklepach.
Przeterminowane i niepotrzebne leki powin-•	
ny z powrotem trafić do aptek, w których 
ustawiono pojemniki na zbędne medyka-
menty.
Odpady roślinne z ogródków – usunięte •	
chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa 
i gałęzie muszą być w pierwszej kolejności 
kompostowane na miejscu przez właściciela 
nieruchomości. Jeśli nie ma takiej możliwości 
odpady należy przekazywać oddzielnie  
(i odpłatnie) firmie wywozowej. Trzeba pa-
miętać, że kompostowanie odpadów nie może 
być uciążliwe dla sąsiadów.

Informacje pomocne w wiosennych porządkach 
(wykazy punktów zbiórki zużytego sprzętu, 

Wiosenne porządki w piwnicy,  
na strychu i w ogródku
Zawitała wiosna. Podczas „wietrzenia” strychów i piwnic oraz prac na działkach pamię-
tajmy o kilku zasadach, dzięki którym śmieci trafią tam, gdzie powinny.

Z Wydziału  
Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

leków i baterii oraz treść regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Ciechanowa) moż-
na znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.umciechanow.pl w zakładce Ekologia/
Gospodarka odpadami oraz na stronie PUK www.
pukciechanow.pl.

! Przyglądajmy się dokładnie rzeczom, które 
wyrzucamy. niezniszczone ubrania i meble 
oraz inne przedmioty gospodarstwa domowego 
można przekazać do magazynu miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Sienkie-
wicza 32d (tel. 23 672 23 41 i 672 31 65). 

a.g.

Krokusy na skwerze na Placu Kościuszki

Handel na bazarze „Bloki” od dawna toczy się  
w trudnych warunkach. Ani miasto, ani kupcy nie 
mogli tu inwestować, by poprawić sytuację sprze-
dających i kupujących, ponieważ miasto nie ma 
prawa działać na nie swoim terenie (jego właścicie-
lem było PKP). Kupców ograniczał zapis w zmianie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go z 1999 r., w którym dopuszczono wykorzystywa-
nie terenu na bazar, ale bez prawa sytuowania tam 
nowych obiektów. Obecnie, po długich bojach  
z PKP, miasto ma wyrok sądu potwierdzający ko-
munalizację terenu. Jednak PKP nie składa broni 
i stara się o wieczyste użytkowanie miejskiej już 
działki. Odwołało się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Decyzja jeszcze nie zapadła.
Podczas pierwszego spotkania zastępca pre-

zydenta Cezary Chodkowski przedstawił kupcom 
koncepcję zagospodarowania bazaru i poinformował 
o staraniach o zarezerwowanie w budżecie miasta 
środków na opracowanie dokumentacji projektowej 
indywidualnych przyłączy do każdego z planowa-
nych pawilonów handlowych. Zaproponował też 
przeznaczenie na teren targowiska działki mieszczą-
cej się w sąsiedztwie istniejącego bazaru.  
Po konsultacjach we własnym gronie kupcy nie 
przyjęli tej propozycji. Inwestowanie w nowoczesną 
infrastrukturę bazaru uzależnili od zapisu w planie 
zagospodarowania przestrzennego, że obszar, na 

którym obecnie odbywa się handel 
będzie uwzględniony jako teren 
bazaru. Rozmowy o moderniza-
cji targowiska zostały odłożone 
na przyszłość. Zebrani zajęli się 
rozwiązywaniem bieżących spraw. 
Zastępca prezydenta C. Chodkow-
ski poinformował, że został rozwią-
zany zgłaszany przez kupców pro-
blem dzikiego handlu na parkingu. 
Miasto kontynuuje bieżące drobne 
prace remontowe i porządkowe  
na terenie targowiska. Zebrali usta-
lili, że kolejne spotkanie odbędzie 
się na początku maja.            

  red.

7 kwietnia w sali konferencyjnej urzędu miasta odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli 
kupców handlujących na bazarze „Bloki” z przedstawicielami urzędu miasta: zastępcą prezy-
denta Cezarym Chodkowskim i kierownikiem Wydziału działalności gospodarczej  
eugeniuszem Sadowskim. Spotkania mają służyć wypracowaniu porozumienia w sprawie mo-
dernizacji terenu bazaru, na którym zamierzają w przyszłości zainwestować kupcy oraz gmina.

Kupcy i przedstawiciele władz miasta rozmawiali o przyszłości bazarku przy 
PKP. Pierwszy z lewej kierownik E. Sadowski, drugi – zastępca prezydenta  
C. Chodkowski
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Ciechanów bezpiecznym miastem

W lutym miejscy strażnicy przeprowadzili ankietę, która miała pokazać stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego 
miasta.  ankietę anonimowo wypełnili uczestnicy zebrań sprawozdawczo-wyborczych do zarządów osiedli oraz mieszkańcy Ciechanowa 
(ankieta dostępna była na stronie internetowej urzędu miasta). 

Strażnicy w roli nauczycieli

Stan bezpieczeństwa oceniony został pozytywnie. 
– Dobrze lub bardzo dobrze oceniła go blisko po-
łowa ankietowanych. Grupa osób uważających, że 
sytuacja wygląda źle i bardzo źle stanowi zdecydo-
waną mniejszość. Potwierdza to ogólny pogląd, że 
Ciechanów mimo zdarzających się incydentów jest 
miastem bezpiecznym – mówi Krzysztof Matuszew-
ski, komendant Straży Miejskiej. – Jako główny 
problem wskazywano naruszenia porządku wynika-
jące z wybryków chuligańskich, w tym zakłócanie 
ciszy nocnej i wandalizm. Kolejnym byli nieodpo-
wiedzialni właściciele psów, którzy nie sprzątają  
po swoich pupilach. Działania z zakresu utrzymania 
czystości i porządku na ulicach uznano za trzecie  
w kolejności zadanie straży. Komfort życia w mie-

ście w ocenie ludzi obniża nieprawidłowe parkowa-
nie pojazdów  i spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych – wylicza K. Matuszewski.

Z ankiety wynika, że mieszkańcy widzą mniej-
szą rolę strażników w zwalczaniu innych zakłóceń 
porządku  i spokoju publicznego, w tym również 
przestępstw, jak rozboje, pobicia, kradzieże.  
W praktyce strażnicy interweniują również w takich 
sytuacjach. –  Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży szkolnej, odmienne głosy pochodzą ze 
środowiska pedagogów i rodziców. Stąd prowadze-
nie działań profilaktyczno – prewencyjnych  
w ramach programu „Patrol szkolny” – dodaje ko-
mendant. Najmniej osób dostrzega potrzebę egze-
kwowania palenia w miejscach publicznych.

Dobrą ocenę stanu bezpieczeństwa potwierdza 
ilość osób nie zgłaszających nigdy interwencji.  
– To ponad połowa uczestników ankiety. Część 
osób dokonuje zgłoszeń sporadycznie. Mała jest 
grupa ludzi często korzystających z pomocy SM  
– wyjaśnia Leszek Cejmerowski, strażnik miejski. 
Dlaczego mieszkańcy  nie zgłaszają interwencji? 
Większość nie ma po prostu takiej potrzeby lub 
rozwiązała problem w inny sposób. – Ankietowani 
w niewielkim stopniu obawiają się odwetu spraw-
ców po zgłoszeniu interwencji. Tylko jedna osoba 
podała, że przyczyną odstąpienia od zgłoszenia był 
brak numeru alarmowego do SM – dodaje L. Cej-
merowski.

oprac. P.H.

– Dzieciaki były wspaniałe, reago-
wały bardzo żywiołowo. Staraliśmy 
się obrazowo wyjaśniać w jakich 
sprawach można i trzeba zgłaszać 
się do funkcjonariuszy w mundu-
rach. Staraliśmy się dobrze przygo-
tować do lekcji, dzieci to wymaga-
jący słuchacze – relacjonują pobyty  
w szkołach miejscy strażnicy 
Leszek Cejmerowski i Andrzej 
Gaczyński. Spotkania tak bardzo 
podobały się dzieciom i wycho-
wawcom, że dyrekcje Szkół Podsta-
wowych Nr 4 i 7 poprosiły o prze-
prowadzenie dodatkowych zajęć 
w klasach pierwszych. Przy okazji 
akcji wzmożone zostały też patrole 
wokół szkół i sklepów, mieszczą-
cych się w pobliżu placówek oświa-
towych.

A.G.

W drugiej dekadzie marca pracownicy Straży miejskiej oraz dzielnicowi i policjanci z ze-
społu ds. nieletnich gościli w miejskich szkołach. Podczas pogadanek z uczniami z zerówek 
opowiadali o roli służb porządkowych – Straży miejskiej i Policji. 

5 eliminacji  
PROMYKA
W dniach 25-27 marca w Krasnymstawie od-
była się ogólnopolska eliminacja do Mistrzostw 
Polski Juniorów w Taekwondo olimpijskim. 
Ciechanów reprezentowany był przez 9. zawod-
ników z Miejskiego Ogniska TKKF Promyk, 
którzy wywalczyli 5 kwalifikacji do finałów. 
Medale wywalczyli: Adrian Matuszewski i Da-
mian Suwinski (kategoria wagowa 68 kg) oraz 
Michał Brym (48 kg). Awans uzyskali też Wik-
tor Komorowski (78 kg) i Natalia Maksymiuk 
(55 kg).                                                         red.

Trzy złote medale dla Matsogi
11 medali, w tym 3 złote zdobyli zawodnicy LkS matsogi Ciechanów podczas ogólnopolskich zawodów Taekwon-do grand Prix Polski  
w Pruszczu gdańskim. Ciechanowski klub wygrał klasyfikację medalową klubów w kategorii młodzieżowców i seniorów. To duże osiągnię-
cie. Od ponad 10 lat niepokonanym klubem na zawodach ogólnopolskich był Lewart Lubartów. 

Największą radość sprawili ciecha-
nowskim kibicom bracia Piotr  
i Paweł Szwejkowscy, Ilona Omieciń-
ska i Piotr Pełka. Bracia Szwejkowscy 
spotkali się w finale układów formal-
nych III dan, a Ilona Omiecińska zwy-
ciężyła w walkach do 63 kg. Bezkon-
kurencyjny w technikach specjalnych 
był wicemistrz świata – Piotr Pełka, 
który bezbłędnie zaliczył wszystkie 
próby. Do finału walk 63 kg awanso-
wał też Andrzej Reduch, który  
po pokonaniu 3 przeciwników w eli-
minacjach nie sprostał utytułowanemu 
zawodnikowi z Wrocławia Amitowi 
Batrze. – Zostawiłem sporo zdrowia 
na macie, ale warto było – skomento-
wał zadowolony A. Reduch.

red. Klub Matsogi dumnie prezentuje medale

Służbowe legitymacje pokazują dzieciom strażnik L. Cejmerowski i sierżant 
P. Szepczyński

Zawodnicy Promyka
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POKONAĆ NIEMOC…
PRZEMOC DOMOWA TO…

Przemoc domowa to wykorzystywanie siły  	
i władzy do bicia i poniżania swoich najbliż-
szych.
Przemoc domowa to działanie bądź zaniechanie 	
dokonywane w ramach rodziny przez jednego  
z jej członków przeciwko pozostałym.
Przebiega z wykorzystaniem istniejącej bądź 	
stworzonej przez okoliczności przewagi sił lub 
władzy.
Godzi w dobra lub prawa osobiste, a w szcze-	
gólności w zdrowie lub życie członków rodziny
Powoduje szkody lub cierpienie.	
Akt ślubu nie jest zgodą na maltretowanie	
Władza rodzicielska nie upoważnia do okrutne-	
go karania i upokarzania.
niC	  nie usprawiedliwia przemocy domowej.

PUŁAPKA
Przemoc przebiega w trzech, powtarzających 	
się cyklach, których powtarzalność sprzyja 
trwaniu kobiet w oczekiwaniu na pozytywną 
zmianę: 

I. Faza narastania napięcia – w tej fazie narasta 
napięcie i agresywność sprawcy.
II. Faza gwałtownej przemocy – z mało istotnych 
powodów dochodzi do ataku agresji i wybuchu 
złości.
III. Faza „miodowego miesiąca” – sprawca, zdając 
sobie sprawę z tego co zrobił, stara się znaleźć 
usprawiedliwienie i wytłumaczenie swojego zacho-
wania. Prosi też o wybaczenie by uniknąć odpowie-
dzialności.

Powtarzające się akty przemocy na przemian 	
z pojawianiem się nadziei na poprawę, stop-
niowo dezorganizują i niszczą możliwość 
samoobrony. 
Kobieta doświadczająca przemocy ze strony 	
partnera rujnuje wewnętrzny obraz siebie sa-
mej, nasila się tendencja do traktowania siebie 
jako kogoś, kto nie ma żadnej wartości, na nic 
nie zasługuje.

DLACZEGO TO TAK DŁUGO TRWA?
Kobiety doświadczające przemocy najczęściej 	
mają wcześniejsze doświadczenia „bycia nie-

Przemoc domowa to tylko jeden  
z obszarów życia rodzący zabu-
rzenia funkcjonowania człowieka. 
Pozostaje on w centrum zaintereso-
wania ze względu na to, że skutki 
przemocy są bardzo drastyczne, ale 
także dlatego, że z przemocą często 
idą w parze inne problemy. Przemoc 
unieszczęśliwia rodzinę i jest trudna 
do zatrzymania. Ludzie przeżywają 
trudności w związku z uzależnie-
niem jednego z członków rodziny, 
borykają się z biedą, wielodziet-
nością, bezrobociem, chorobami, 
trudnościami wychowawczymi i in-
nymi kłopotami. Wszystkie proble-
my utrudniają konstruktywne życie 
i wszystkie wymagają uczenia się 
nowych sposobów radzenia sobie, 
wprowadzenia zmian w życie, zro-
zumienia potrzeby korzystania  
ze wsparcia i pomocy.

Dobiegła końca akcja Straży Miejskiej 
„Opiekun psa”. Strażnicy zwracali szczególną 
uwagę na to, czy właściciele zwierząt zacho-
wywali środki ostrożności przy wyprowadza-
niu czworonogów – czy prowadzili je na smy-
czy i czy stosowali kagańce u ras uznawanych 
za agresywne. Straż Miejska sprawdzała też, 
czy zwierzęta były zaszczepione, zaczipowa-
ne i czy została uiszczona opłata od posiada-
nia psa. Koniec akcji nie oznacza, że właści-
ciele czworonogów mogą lekceważyć zasady 
bezpiecznego i odpowiedzialnego trzymania 
zwierząt. Przemierzające miasto patrole też 
mają prawo kontrolować właścicieli psów.

Wiosenne roztopy pokazały prawdę  
o tym, jak mieszkańcy sprzątają po swoich 
pupilach. „Zaminowane” trawniki i przykry 
zapach psich odchodów źle świadczą o miło-
śnikach czworonogów. Nie trzeba wiele  
– wystarczą dobre chęci, szacunek dla innych 
ludzi… i plastikowy woreczek.

A.G.

Opiekuj się właściwie 
swoim pupilem

ważną” – rozwój ich poczucia znaczenia był 
we wczesnym dzieciństwie zaburzony przez 
postawy ważnych opiekunów (matki, ojca 
itd.), którzy swoim zachowaniem przekazywali 
komunikat „nie jesteś ważna”.
kiedy ojciec np. pije nałogowo przekazuje 	
komunikat : „nie jesteś ważna na tyle, żebym 
chciał swój impuls picia powstrzymać”, a mat-
ka, która nie podejmuje działań ochronnych 
wobec dziecka przekazuje treści :” nie jesteś 
na tyle ważna, żebym wybrała ciebie zamiast 
mężczyzny, który niszczy nasze życie.
Z takim doświadczeniem osobistym łatwo stra-	
cić wiarę, że ma się prawo do zajmowania się 
sobą i prawo do, niezależnej od innych, troski 
o jakość swojego życia.

SKĄD CZERPAĆ MOC DO ZMIANY?  
JAK DOSTARCZAĆ MOCY DO WYJŚCIA 
Z BŁĘDNEGO KOŁA PRZEMOCY?

Wszystko, co sprzyja wzrostowi szacunku  	
do siebie i pojawieniu się przekonania o tym,  
że jest się ważnym człowiekiem zwiększa 
prawdopodobieństwo przerwania błędnego 
koła i wyjście z impasu.
By odnaleźć moc konieczne jest uznanie po-	
trzeby poszukiwania pomocy.

Danuta Górny

MIEJSKIE BIURO DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLE-
MÓW ALKOHOLOWYCH Z SIEDZIBĄ PRZY UL. 
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1A ORGANI-
ZUJE GRUPĘ PSYCHOEDUKACYJNĄ DLA KOBIET 
DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE. 
PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ – 23 673 49 64 lub 
23 673 53 70

Danuta Górny jest psychologiem z wieloletnim sta-
żem pracy, trenerem II stopnia rekomendowanym 
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukoń-
czyła m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz 
Studium Psychoterapii Indywidualnej oraz Studium 
Psychoterapii Grupowej. Współpracuje z Biurem 
ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień od po-
czątku istnienia Biura.

W schronisku dla bez-
domnych zwierząt w Paw-

łowie na nowego właściciela 
czeka ponad 200 niechcianych 

psów. Każdy ma swoją historię. 
Powodów, dla których się tu znalazły 

można wymienić wiele. Niektóre zostały po 
prostu wyrzucone z domu lub oddane, bo znu-
dziły się właścicielom, dla innych pan nie miał 
czasu, kolejne utrudniały realizację urlopowych 
planów. Jeśli możemy, ofiarujmy im stały dom. 
Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
schroniska (23) 611 13 59. Ze względu na bar-

dzo dużą liczbę psów i co za tym idzie mnó-
stwo pracy, telefon nie za każdym razem 

może być odebrany. Najlepiej dzwonić 
po 7.00 lub od 14.00 do 15.00.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– KWIECIEŃ/MAJ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 20.IV godz. 16.00 – Pisankowe 
Wariacje /COEK „Studio”/
• 21.IV godz. 13.00 – Pisankowe 
Wariacje /ul. Warszawska/
• 14.V –  III Noc Muzeów /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• 19.V godz. 17.00 – „Ks. Władysław 
Skierkowski 1886-1941” – wykład 
Anny Stogowskiej /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/

• Na ekran Kina „Łydynia” wchodzą 
m.in.: „Czarny łabędź”, „Sala samo-
bójców”, „Jan Paweł II: szukałem 
Was”.

Spotkania

Konkursy

Kino

Wystawy

• 30.IV od godz. 18.00 – Piknik Euro-
pejski. Wystąpią: Na ostatnią chwilę,  
Ptaky i BRATANKI /zamkowe błonia/ 

• IV – „Pisanki, kraszanki i plamy”  
/Galeria „Na pięterku”/
• IV – „Grunwald: Matejko i współcze-
śni. 600-lecie bitwy pod Grunwaldem” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• do 30.IV – plakaty Zenona Kowal-
czyka /Galeria „C”/
• do 15.V – „Bez cenzury” ze zbiorów 
Janusza Czopika /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• od 15.V – „Kwiaty ogrodów” /Mu-
zeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie/

oprac. K.D.

Marcin Rogacewicz w blasku fleszy

9 kwietnia MKS Jurand pokonał zespół 
AZS Politechniki Warszawskiej 27:23. 
Na dwie kolejki przed zakończeniem 
tegorocznych rozgrywek pierwszej ligi 
nasi piłkarze ręczni zapewnili sobie 
awans do Superligi PGNiG. To najwięk-
szy sukces szczypiornistów Juranda  
w historii. – Był to mecz walki. Obie dru-
żyny podeszły do niego bardzo prestiżo-
wo. Na boisku spotkały się zespoły z czo-
łówki tabeli. Zaprezentowaliśmy więcej 
dobrej gry w obronie, niż efektownych 
akcji w ataku pozycyjnym. Mimo braków 
kadrowych, stawiliśmy czoła wyzwaniu  
i odnotowaliśmy przekonujące zwycię-
stwo –  podsumowuje trener Paweł  
Noch.                           

Jurand awansował do superligi

Młody aktor znany jest szerszej publiczności z  seriali: 
„Agentki”, „Na dobre i na złe” , „Szpilki na Giewoncie” 
oraz wielu ról teatralnych. Z wywiadu z Marcinem Ro-
gacewiczem młodzież dowiedziała się, jak trudną drogę 
trzeba przebyć, by dostać się do prestiżowej Łódzkiej 

• 18-20.IV godz. 10.00 – Powiatowy 
Przegląd Piosenki /sala widowiskowa 
CKiSz/
• 29.IV godz. 10.00 – przegląd mu-
zyczny GAMMA /COEK „Studio”/
• 29.IV godz. 12.00 – Międzynarodo-
wy Dzień Tańca. Przegląd Zespołów 
Tanecznych /Kawiarnia Artystyczna/

Mecz z jajem wymyśliła Dorota Jezierska, prezeska Za-
rządu Banku Żywności w Ciechanowie. Na rzecz Banku 
Żywności pod honorowym patronatem Wojewody, Mar-
szałka i Prezydenta Miasta Ciechanów zorganizowali go 
wykładowcy i studenci Kolegium Nauczycielskiego.  
11 kwietnia w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia na bo-
isku zmierzyli się politycy (głównie samorządowcy) i biz-
nesmeni. Na bramce stanął wiceprezydent Cezary Chod-
kowski. Zmagania sportowe były zacięte. Mecz skończył 
się wynikiem 9:7 dla „pomarańczowych”. Największymi 

Mecz z jajem 

W związku z dniem Otwartym oraz realizowanym przez uczniów Projektem edukacyjnym w miej-
skim Zespole Szkół nr 1 gościł aktor marcin Rogacewicz, pochodzący z naszego miasta. Pomy-
słodawcami spotkania była grupa uczniów drugiej klasy gimnazjum, pracująca  pod opieką Lidii 
Bralczyk i ewy Lewickiej. 

Akademii Filmowej. Uczniów zainteresowa-
ły anegdoty o latach spędzonych  
w murach Szkoły Podstawowej Nr 3 , o któ-
rych gość chętnie opowiadał. Aktor udzielił 
wielu cennych rad młodym ludziom, intere-
sującym się aktorstwem. Punktem kulmina-
cyjnym spotkania był występ szkolnej grupy 
teatralnej „Cienie”, która zaprezentowała 
sztukę własnego autorstwa zatytułowaną 
„Szaleństwo Panny Ali”. Przedstawienie 
spotkało się z aplauzem ze strony uczniów, 
a Marcin Rogacewicz dostrzegł „perełki” 

wśród młodych aktorów. Na zakończenie gwiazdor roz-
dawał autografy i chętnie pozował do zdjęć. Widać było, 
że poczuł się jak za dawnych lat…

Marta Fiedko
Kl. II c

STUDIO  
szuka talentów
29 kwietnia COEK „Studio” organizuje 
przegląd muzyczny „Gamma 2011” dla 
solistów i zespołów wokalnych. Prze-
słuchania od godz. 10.00 w siedzibie 
placówki przy ul. Pułtuskiej 20a. Wa-
runkiem uczestnictwa jest nadesłanie 
lub dostarczenie karty zgłoszenia do 
21 kwietnia. Prezentacje w kategorach: 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne ocenią jurorzy. Pod-
sumowaniem przeglądu będzie koncert 
laureatów.

zwycięzcami są korzystający z zasobów naszego Banku, 
bo biletem wstępu na mecz były jajka oraz inna żyw-
ność. Zebrano jej ok. 1500 kg. Piłkarskie spotkanie „na 
szczycie” odbyło się zamiast zbiórki żywności w sklepach 
przed Wielkanocą. – Nie było problemu z zainteresowa-
niem szacownych zawodników celem akcji i misją Banku 
Żywności. Zaangażowanie się w to wydarzenie sportowo-
charytatywne zaowocuje być może innymi formami współ-
pracy z naszą fundacją – ma nadzieję Dorota Jezierska. 

red.

„Czarni” i „pomarańczowi” po emocjonującym meczu

red.



1 kwietnia w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kultural-
nej STUDIO po raz kolejny wystąpił Teatr „Małgo” 

z Częstochowy. Tym razem zespół prowadzony 
przez aktora Bogdana Wąchałę zaprezentował 
przedstawienie „Pinokio”. Przygody drewnia-
nego chłopca wzbogacone były zabawnymi 
piosenkami i wzruszającą muzyką. Spek-
takl z przejęciem obejrzało przeszło 
100 dzieci (na zdjęciu). – Żywe, spon-
taniczne reakcje i uśmiech potwier-
dzają, że teatrzyk dla najmłodszych 
to dobry pomysł. Co ważne, aktorzy 
wciągali widzów do wspólnej zabawy. Rodzice chwalili, że mają gdzie pójść 
ze swoimi pociechami oraz prosili o więcej przedstawień i „Nocy z bajkami” 
– powiedziała dyrektor COEK „Studio” Nina Rykowska.  

K.D.

www.umciechanow.pl

„Pinokio” w STUDIO

Cytat miesiąca 
VI sesja Rady Miasta Ciechanów. Podczas interpelacji niektórzy radni dziękują służbom miejskim  
za zrealizowanie ich postulatów. Głos zabiera Zdzisław dąbrowski. – Proponuję, by w porządku ob-
rad w punkcie dotyczącym zapytań i wolnych wniosków dodać uzupełnić: „czołobitności, zapytania  
i wolne wnioski” – powiedział radny. 

21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. 
Jednym z polskich zwyczajów związanych z tym 
dniem jest topienie symbolizującej zimę Marzan-
ny. Jak co roku dzieci z ciechanowskich szkół 
przybyły ze zrobionymi kukłami do Centrum 
Kultury i Sztuki, by wziąć udział w konkursie pla-
stycznym.                                                           red.

Dzieci powitały 
wiosnę

Plakaty Zenona Kowalczyka to aktualna pro-
pozycja Galerii „C”. Artysta ukończył Wydział 
Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Współpracował z redakcjami pism literac-
kich. W latach 80-tych otrzymał nagrodę oraz 
dwuletnie stypendium Ministra Kultury i Sztuki. 
Jest autorem ponad stu logotypów i znaków fir-
mowych. Od 2008  roku prowadzi miejską gale-
rię sztuki współczesnej w Ostrołęce. Ekspozycję 
jego prac w Ciechanowie można oglądać  
do 30 kwietnia.                                                red.

Prawdziwa przygoda rodzi 
się z nudy. Wiedzą to bohate-
rowie „Zaginionego skarbu”: 
Ruda Ślicznotka, Szczerbata 
Gburka, Bill Nożownik  
i Śmierdzący Jim. Rządni  
łupów i ciekawych doznań  
piraci wypływają statkiem  
w nieznane. Fale oceanu do-
prowadzają ich do egzotycz-
nych lądów i roztańczonych 
tubylców... Tak zaczyna się 
widowisko muzyczno-tanecz-
ne, które w dniach  
2 i 3 kwietnia zostało zapre-
zentowane w Centrum Kultu-

ry i Sztuki. W scenicznym show wzięło udział 230 młodych artystów w wieku od 4 do 18 lat. Większość  
z nich to wychowankowie zespołów „Funny” i „Rewia Dziecięca”. Reżyserią i scenariuszem zajęła się Edy-
ta Bojkowska-Kolak, choreografią – Jolanta Szlagowska. Powstało widowisko barwne, pełne energii  
i rozmachu. Na słowa uznania zasługuje też scenografia, kostiumy i światła. Organizatorami przedsięwzię-
cia byli: Stowarzyszenie Akademia Kultury, CKiSz oraz Studio Tańca i Ruchu „Fan”. W drodze konkursu 
inicjatywa otrzymała finansowe wsparcie Prezydenta Miasta Ciechanów w wysokości 8,5 tys. zł.                                                                             

K.D.

PlAKAt 
więcej niż reklama

Piaskowe obrazy były bardzo wymowne

Skarbem okazała się przyjaźń

3 kwietnia w wypełnionym kościele św. 
Piotra mieszańcy usłyszeli i zobaczyli mękę 
Pańską na gitarę, perkusję i piasek. W mul-
timedialnym projekcie wystąpili: Katarzyna 
Rogowska (rysunki), Piotr Kurstak (gitara)  
i Witold Wilk (instrumenty perkusyjne). Wy-
mowne rysunki, tworzone z piasku na pod-
świetlonym stole i przekazywane za pomocą 
kamery na rzutnik, pokazały historię Jezusa, 
od modlitwy w Ogrójcu do zmartwychwsta-
nia. Ewangeliczne sceny wzmocnione były 
muzyką. W pamięci najbardziej zapadł mo-
ment ukrzyżowania i śmierci. Odgłosy wbi-
janych gwoździ, coraz wolniej bijące serce, 
trzask. Dokonało się… Na koniec pytanie na-
pisane piaskiem: „Co jeszcze Bóg ma uczynić 
byś zaczął go kochać?”  

K.D.

Pasja na gitarę, perkusję i piasek
– Wspaniałe przeżycie duchowe i wizualne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Jesteśmy 
pod wrażeniem – to najczęstsze komentarze, jakie słyszało się po oryginalnym koncercie 
„dźwięki w godzinie ciszy…”, zaproponowanym przez prezydenta Ciechanowa z okazji  
6. rocznicy śmierci ojca św. jana Pawła ii. 




