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Na majowej sesji Rady Miasta prezy-
dent Waldemar Wardziński odpo-
wiadał na pytania radnych, co dalej 
ze sprawą Polonii. Starosta wystąpił 
przeciwko Gminie Miejskiej Ciecha-
nów na drogę sądową z wnioskiem  
o opróżnienie budynku Polonii i od-
danie go Skarbowi Państwa.  
– Jeszcze przed rozprawą skierowa-
łem na ręce pana starosty pismo  
z prośbą o przedstawienie jasnego 
stanowiska co do naszego wniosku  
o darowiznę, ponieważ nie było żad-
nej jednoznacznej odpowiedzi – wy-
jaśniał W. Wardziński. 
W piśmie z 25 maja starosta lako-
nicznie odmawia dokonania darowi-
zny na rzecz miasta.
 – Nie ma żadnego uzasadnienia, wy-
jaśnień, jest tylko odmowa – powie-
dział prezydent na sesji Rady. 

E.B.
Więcej na str.3

Starosta:  
odmawiam dokonania darowizny

Lipiec na deptaku

Wciąż żywy jest temat budynku dawnego hotelu Polonia przy ul. Warszawskiej. Starosta 
(jako przedstawiciel Skarbu Państwa) odmówił przekazania go jako darowiznę dla miasta, 
pomimo starań miejskiego samorządu i poparcia wojewody mazowieckiego. 

2 lipca  
Potyczki rycerskie

9 lipca  
Ratuj i ucz się ratować

23 lipca  
Afrykańskie rytmy 
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Miasto przekazało 
policji 4 alkomaty

Urząd Miasta kupił dla policji 4 urządzenia  
do badania zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Uroczyste przekazanie sprzę-
tu odbyło się na majowej sesji Rady Miasta. 
ALKO – BLOWY, bo tak nazywają się alko-
maty, pozwolą mundurowym na bardzo szyb-
kie przeprowadzenie badania stanu trzeźwo-
ści kierowców poruszających się po naszych 
drogach.  
– Oznacza to większą liczbę kontroli drogo-
wych, a co za tym idzie poprawę stanu bezpie-
czeństwa w mieście i powiecie. Właśnie  
o to nam chodzi – uzasadnia darowiznę prezy-
dent Waldemar Wardziński. Tylko w ostatnim 
kwartale ciechanowska policja zatrzymała 82 
nietrzeźwych kierowców.                         P.H.

Krubin zyskuje  
kanalizację sanitarną 
Trwają prace na Krubinie. ZWiK buduje tu 
kanalizację sanitarną. To duża i kosztow-
na inwestycja za blisko 10,4 mln zł. Prace 
podzielono na kilka etapów. Na krubińskich 
ulicach prowadzi je równolegle 5 ekip. Ro-
boty są bardzo zaawansowane. Wybudowano 
już  80% głównego kolektora w ul. Sońskiej, 
spora\część ciągu kanalizacyjnego powstła na 
Krubińskiej, Dobrej, Kruczej, Wrzosowej, Lu-
dowej, Żytniej i Chabrowej. Ruszają roboty na 
Piwnej, Żurawiej, Ptasiej i trzech pobliskich 
ulicach, które nie mają jeszcze nazw.  
Z początkiem sierpnia ruszy budowa przyłą-
czy do posesji, w październiku rozpocznie się 
budowa dwóch przepompowni. Zakończenie 
inwestycji ZWiK zaplanował na koniec tego 
roku. W 2012 r. na ulice wejdą ekipy budow-
lane, które położą tu asfalt i kostkę.

red.

Wykopy w odnodze ul. Krubińskiej

„Wrzuć na luz” to przewodnia myśl 
przedwakacyjnej zabawy, zorganizo-
wanej 17 czerwca przez Stowarzy-
szenie Akademia Kultury. Inicjatywę 
integrującą ciechanowian sfinansował 
Prezydent Miasta Ciechanów, który 
przekazał na ten cel 10 tys. zł. Impre-
za pokazała, że ciechanowianie,  
i dorośli, i dzieci potrafią się bawić. 
Po raz pierwszy na deptaku zgroma-
dziły się takie tłumy.                   red.

Czytaj też na str. 11 

Deptak na luzie



Zawody w powożeniu  
zaprzęgami
Prezydent miasta, Ciechanowski Klub Jeździecki 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 czerw-
ca byli organizatorami zawodów w powożeniu 
zaprzęgami parokonnymi. Widowiskowe zawody 
odbyły się na zamkowych błoniach z udziałem ekip 
z trzech województw: warmińsko-mazurskiego, ku-
jawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Zawodnicy 
mieli do pokonania tor z przeszkodami. Liczyła się 
szybkość i dokładność przejazdu. Wygrali Andrzej 
Benedykciński i Joanna Kredkowska reprezentu-
jący stajnię Dębice (koło Włocławka). Uczestnicy 
otrzymali puchary, które wręczyła zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. W przerwie zawodów widzo-
wie mogli obejrzeć pokazy skoków przez przeszko-
dy oraz ujeżdżania koni.

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 według cennika opera-
tora). Internetowego samospisu można dokonać na 
stronie www.spis.gov.pl.

Spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi 
31 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy 
ul. Wodnej 1 odbyło się spotkanie z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych. Podsumowano 
współpracę samorządu z działającymi w Ciechano-
wie fundacjami, stowarzyszeniami i towarzystwa-
mi. Omówiono także program współpracy w 2012 
roku. Uczestnicy spotkania rozmawiali o powstają-
cym w mieście Centrum Wolontariatu oraz  
o pozyskiwaniu środków z Europejskiego  
Funduszu Społecznego. 

Juwenalia
Juwenalia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej przypadły na 2-3 czerwca. Emocji dostarczył 
mecz VIPów ze studentami rozegrany na boisku 
MOSiR. Piłkarski pojedynek zakończył się zwy-
cięstwem VIPów (4:0). Żadnego gola nie przepu-
ścił stojący na bramce zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski. Po meczu ulicą Warszawską przeszła 
parada z udziałem studentów i uczestników XIX 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIONI-
ZJE. Barwny korowód udał się na zamkowe błonia, 
gdzie zastępca prezydenta Ewa Gładysz przekazała 
studentom klucze do bram miasta. Na plenerowej 
scenie wystąpiły zespoły TAXI, Transsexdisco, 
Lemon Grass oraz PodobaMiSie. W przygotowaniu 
tegorocznych juwenaliów pomógł miejski samo-
rząd, który dofinansował przedsięwzięcie kwotą  
20 tys. zł.   

Obrazy ze zbiorów Muzeum
Malarstwo polskie początku XX wieku to najnow-
sza propozycja Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 
Wystawa kłada się z 40. obrazów znakomitych 
artystów. Wśród nich: Adam Ciemniewski, Stefan 
Czajkowski, Stefan Domaradzki, Stefan Filipkie-
wicz, Stanisław Kamocki, Mieczysław Korwin-
Piotrowski, Rafał Malczewski, Zygmunt Rozwa-
dowski, Bronisława Rychter-Janowska, Adam 
Semkowicz, Ludwik Stasiak, Zofia Stryjeńska, 
Maurycy Trębacz. Ekspozycję można oglądać  
do 30 września. 
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Harcerze obchodzili 100-lecie
21 maja 100-lecie Harcerstwa na Północnym Ma-
zowszu świętował Krąg Starszyzny „Lamus”. Ob-
chody rozpoczęła msza w kościele św. Franciszka. 
Po nabożeństwie poświęcono niedawno nazwaną 
ulicę Harcerską, a w Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej otwarto wystawę „Wszystko co nasze, Polsce 
oddamy”. W programie uroczystości znalazł się 
też Przegląd Piosenki Harcerskiej i podsumowanie 
konkursu ogłoszonego z okazji jubileuszu.  

Tydzień Edukacji  
Prozdrowotnej w STUDIO
W dniach 23-27 maja w siedzibie Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej „Studio” odbył się 
Tydzień Edukacji Prozdrowotnej dla Pań. Każdego 
dnia prowadzono spotkania i zajęcia. Program obej-
mował wykład lekarski na temat odżywiania, roz-
mowy z przedstawicielami sanepidu, aerobic, marsz 
nording walking, jogę oraz zajęcia taneczne. 

Michał Brym mistrzem Polski
W dniach 27-29 maja w Bornym Sulinowie odbyły 
się Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców 
w Taekwondo Olimpijskim. Do zawodów zakwali-
fikowało się 5. zawodników z Miejskiego Ogniska 
TKKF Promyk. Najlepiej z juniorów zaprezentował 
się Michał Brym, który w kategorii wagowej 48 kg 
zdobył złoty medal  
i tytuł Mistrza Polski. 
Wśród młodzieżowców 
złoto wywalczyła też Anna 
Pepłowska (57 kg), od nie-
dawna studentka Akademii 
Wychowania Fizycznego  
w Warszawie. Zawodnicy 
Promyka uzyskali łącznie 
24 punkty w ramach ogól-
nopolskiego systemu sportu.

„Regionalna majówka”  
na deptaku
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zarząd Fun-
dacji Rozwoju Talentów „Jestem Blisko” 28 maja 
zorganizowali „Regionalną majówkę” na ul. War-
szawskiej. Prezentowano różne formy działalności 
artystycznej związanej z ziemią ciechanowską  
i Mazowszem. Przedsięwzięcie było połączone  
z inauguracją X Ogólnopolskiego Tygodnia Czyta-
nia Dzieciom, prowadzonej w ramach akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”. Na deptaku małym wi-
dzom czytali m.in. zastępca prezydenta Ewa Gła-
dysz i poseł Mirosław Koźlakiewicz. 

Brąz w Insbruku
W dniach 3-5 czerwca zawodnicy ciechanowskiego 
Promyka wystartowali w Międzynarodowym Tur-
nieju Taekwondo – Austria Open w Insbruku.  
Do zawodów zgłosiło się ponad 1100. zawodników 
i zawodniczek z 199. reprezentacji narodowych  
i klubowych. Rywalizowano w 3 kategoriach wie-
kowych: seniorów, juniorów i kadetów. Z ciecha-
nowskiej drużyny najlepiej wypadł Dawid Obidziń-
ski, który w kategorii wagowej 65 kg wywalczył 
brązowy medal.

Finał lokalnych rozgrywek  
na Orliku
30 czerwca na boisku Orlik przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich odbędzie się ostatnia kolejka spo-
tkań ciechanowskich drużyn futbolowych w kate-
gorii powyżej 16 roku życia. Nasze miasto bierze 
udział w Ogólnopolskiej Lidze Mistrzów Orlika 
2011. W rozgrywkach uczestniczy 14 sześciooso-
bowych drużyn piłkarskich, które od kwietnia roz-
grywają mecze każdy z każdym. Zwycięski team 
awansuje do wojewódzkiego finału w Warszawie.

Uwaga, kierowcy!
przejazd  
na ulicy 
mleczarskiej 
będzie zamknięty
W związku z przebudową torów kolejo-
wych od 27 czerwca do 8 lipca przejazd 
przy ul. Mleczarskiej będzie zamknięty. 
Drogowcy wyznaczyli objazdy drogami 
krajowymi nr 50 i 60. Po zakończeniu prac 
ruch zostanie przywrócony. Kierowcy pro-
szeni są o omijanie tego odcinka drogi.



www.umciechanow.pl

3 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

jąca bezwarunkowy zwrot tego budynku do Skarbu 
Państwa, to zastrzegamy sobie, że wystąpimy  
z roszczeniem finansowym związanym z nakładami 
poczynionymi w trakcie użytkowania tego budynku 
przez miasto czy gminne jednostki. Odpowiedzi  
na to też jednoznacznej nie było.

Odmowa bez uzasadnienia
Rozprawa odbyła się 17 maja. Prezydent poin-
formował, że w jej trakcie reprezentujący miasto 
prawnik podniósł kluczowy dla sprawy temat przy-
szłości budynku. Niestety, przedstawicielka starosty 
nie była w stanie odpowiedzieć, jakie są jego dalsze 
plany co do nieruchomości. Sąd poprosił więc, żeby 
starosta przedstawił na jakim etapie jest procedura 
rozważania wniosku Gminy Miejskiej o darowiznę 
i odroczył rozprawę na 8 lipca. – Po tej rozprawie 
25 maja otrzymałem pismo pana starosty. Jest bar-
dzo krótkie, więc pozwolę sobie państwu radnym  
w całości zacytować: „W nawiązaniu do poprzed-
niej korespondencji po rozpatrzeniu wniosku Pre-

Na majowej sesji radny Janusz Szymańczyk 
przekazał ich pytania, co dalej z przejęciem przez 
miasto budynku Polonii. – W rozmowach ze mną 
jasno podkreślają, że żywo są zainteresowani, aby 
w budynku mieściło się miejsce spotkań 
ciechanowian. Obawy ich zwiększają opinie  
i doniesienia prasowe o problemach  
i znalezieniu się sprawy w sądzie. Bardzo 
proszę o informację na jakim etapie jest 
sprawa – interpelował radny. Pytał o to 
również przewodniczący Mariusz 
Stawicki. – Jako Rada Miasta 
sformułowaliśmy jasną opinię, przyjęliśmy 
uchwałę intencyjną, w której 
zadeklarowaliśmy wolę przejęcia tego 
budynku i przeznaczenia go na ogólnie 
pojęte cele kultury. Ta sytuacja, która 
teraz ma miejsce musi nas interesować  
i jednocześnie bardzo niepokoić. 

Prezydent prosi starostę  
o jasne stanowisko
Przypomnijmy, że starosta wystąpił przeciwko 
Gminie Miejskiej Ciechanów na drogę sądową  
z wnioskiem o opróżnienie budynku Polonii i odda-
nie go Skarbowi Państwa. – Jeszcze przed rozprawą 
skierowałem na ręce pana starosty pismo  
z prośbą o przedstawienie jasnego stanowiska co 
do naszego wniosku o darowiznę, ponieważ nie było 
żadnej jednoznacznej odpowiedzi – wyjaśniał  
W. Wardziński. – Pytałem pana starostę, jaka jest 
jego wola? Czy chce ten budynek w ostatecznej fa-
zie przekazać miastu w drodze darowizny, czy też 
chce go zatrzymać i użytkować w innym celu.  
W piśmie zaznaczyliśmy, że w przypadku kiedy de-
cyzja starosty będzie niekorzystna, czyli oznacza-

Sesja Rady Miasta – nie milknie sprawa Polonii

Starosta: odmawiam dokonania darowizny
Wciąż żywy jest temat budynku dawnego hotelu Polonia przy ul. Warszawskiej. Starosta (jako przedstawiciel Skarbu Państwa) odmówił 
przekazania go jako darowiznę dla miasta, pomimo starań miejskiego samorządu i poparcia wojewody mazowieckiego. Tej decyzji nikt nie 
rozumie: aktualny i byli prezydenci Ciechanowa, aktualny i byli przewodniczący Rady miasta, a przede wszystkim mieszkańcy. 

zydenta Miasta Ciechanów o dokonanie na rzecz 
Gminy Miejskiej Ciechanów darowizny nierucho-
mości Skarbu Państwa odmawiam dokonania daro-
wizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej  
w Ciechanowie, obręb Śródmieście przy ul. War-
szawskiej 34 oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerami 333/1, 333/2 o łącznej powierzchni 
1131 m2”. To cała treść, nie ma żadnego uza-
sadnienia, nie ma żadnych wyjaśnień, jest tylko 
odmowa – powiedział prezydent.

Co dalej?
Co przyniesie najbliższa przyszłość? – Przy-
puszczam, że w przypadku takiego stanowiska 
starosty sąd orzeknie, żeby budynek Polonii 
przekazać we władanie Skarbu Państwa – pro-
gnozował prezydent Wardziński. – Czy pro-
cedura zakończy się na tej odmownej decyzji, 
trudno powiedzieć, prawnicy nad tym pracują. 
Ja natomiast mam gorącą prośbę do państwa 
radnych i do wszystkich osób, które pracują na 
rzecz miasta, w naszym samorządzie,  

w jednostkach samorządowych, żeby nie ustawać 
w staraniach o to, żebyśmy mogli zrealizować pla-
ny, związane z tym obiektem. Prezydent  dziękował 
wszystkim, którzy do tej pory wspierali działania 
miasta. – Miałem okazję czytać w naszych lokal-
nych mediach (pisał o tym Krzysztof Kowalski w 
Tygodniku Ciechanowskim – red.) o jednoznacznym 
wsparciu, jakie w tej sprawie wyrazili byli prezy-
denci miasta Ciechanów i przewodniczący RM – za 
co też serdecznie w tym miejscu dziękuję. Dziękuję 
również przedstawicielom szeregu organizacji po-
zarządowych za ich zaangażowanie i wystąpienia 
wspierające nasze starania. 

Ewa Blankiewicz

7 czerwca miasto oficjalnie przyjęło od Cie-
chanowskiego Towarzystwa Naukowego da-
rowiznę w postaci zbiorów regionalnych oraz 
naukowych. Ponad 21 tys. wydawnictw, obra-
zy, medale, rękopisy związane z historią ziemi 
ciechanowskiej, które w ciągu 44 lat zgroma-
dziło CTN, stało się teraz własnością Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. – Staliśmy się depozyta-
riuszami cennych zbiorów. To wielka odpowie-
dzialność – mówi Anna Suchodolska, dyrektor-
ka biblioteki.

Zgodnie z księgami inwentarzowymi wy-
sokość darowizny, potwierdzonej w ubiegłym 
roku uchwałą Rady Miasta, to prawie 300 tys. 
zł. Rzeczywistą wartość trudno ocenić, gdyż 
wiele pamiątek jest unikatowych. Dokumenty 
finalizujące darowiznę w siedzibie biblioteki 
przy Placu Piłsudskiego podpisali zastępca pre-
zydenta Ciechanowa Cezary Chodkowski oraz 
prezes CTN Aleksander Kociszewski.  
– O te zbiory starał się Uniwersytet im. Kar-
dynała Wyszyńskiego, Towarzystwo Naukowe 
Płockie i wiele innych ośrodków naukowych, 
ale chcieliśmy, żeby zostały w Ciechanowie. 
Dobrze, że przeszły pod skrzydła miejskiego 
samorządu – mówi prezes Kociszewski. Cezary 
Chodkowski docenia tak cenny dar. – Z budżetu 
miasta na utrzymanie zbiorów będziemy prze-

Zbiory CTN już w Miejskiej Bibliotece
znaczać co roku ok. 120 tys. zł, nie licząc kosztów 
dodatkowych etatów – zapewnia wiceprezydent. – 
Liczymy, że księgozbiór regionalny znalazł tu godne 
miejsce i będzie sukcesywnie się powiększał.

Z najcenniejszych, rzadkich wydawnictw bę-
dzie można korzystać jedynie na miejscu, w siedzi-

bie biblioteki w t.zw. „krzywej hali” przy Placu 
Piłsudskiego (budynek został miesiąc temu prze-
kazany miastu przez Skarb Państwa). Pozostałe 
egzemplarze będą udostępnione czytelnikom na 
ogólnych zasadach, już w przyszłym miesiącu.

E.B.

„W nawiązaniu do poprzedniej korespondencji 
po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta 
Ciechanów o dokonanie na rzecz Gminy Miejskiej 
Ciechanów darowizny nieruchomości Skarbu 
Państwa odmawiam dokonania darowizny nie-
ruchomości Skarbu Państwa położonej w Ciecha-
nowie, obręb Śródmieście przy ul. Warszawskiej 
34 oznaczonej w ewidencji gruntów numerami 
333/1, 333/2 o łącznej powierzchni 1131 m2”.

Starosta ciechanowski Sławomir Morawski

A. Kociszewski C. Chodkowski Zasoby biblioteki przy Pl. Piłsudskiego



4 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.umciechanow.pl

uchwały 
Rady miasta Ciechanów 

podjęte na Viii sesji  
26 maja 2011 r.

nr 83/Viii/2011 w sprawie przyjęcia spra-
wozdania z realizacji planu gospodarki odpa-
dami dla Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 
2009-2010 z uwzględnieniem roku 2008.
nr 84/Viii/2011 w sprawie przyjęcia raportu 
z wykonania programu ochrony środowiska 
Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 2009 
-2010 z uwzględnieniem 2008 roku.
nr 85/Viii/2011 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 517/LIII/10 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie 
nabycia nieruchomości na  własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 86/Viii/2011 w sprawie określenia:
- zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 
zwolnienia z realizacji tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrek-
torów i wicedyrektorów w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach prowadzonych przez 
Gminę Miejską Ciechanów;
- zasad ustalania tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin dla nauczycieli reali-
zujących w ramach stosunku pracy obowiązki 
określone dla  stanowisk o różnym tygodnio-
wym obowiązkowym wymiarze godzin;
- tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, lo-
gopedów.
nr 87/Viii/2011 w sprawie ustalenia wyso-
kości opłat za świadczenia przedszkoli pro-
wadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
nr 88/Viii/2011 w sprawie regulaminu okre-
ślającego zasady wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Ciecha-
nów.
nr 89/Viii/2011 w sprawie uchwalenia regu-
laminu określającego tryb i kryteria przy-
znawania nagród za osiągnięcia dydaktycz-
no-wychowawcze nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach oświatowych prowadzonych  
przez Gminę Miejską Ciechanów.
nr 90/Viii/2011 w sprawie dokonania zmia-
ny opłat za przewozy autobusami komunika-
cji miejskiej w Ciechanowie.
nr 91/Viii/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na 
rzecz najemcy, samodzielnego lokalu miesz-
kalnego, położonego w Ciechanowie w bu-
dynku przy ulicy Mikołajczyka 4.
nr 92/Viii/2011 w sprawie wprowadzenia 
zmian w wieloletnim planie rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie  
Spółka z o.o. na lata 2008-2012.
nr 93/Viii/2011 zmieniająca uchwałę Nr 77/
VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 
kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2011.
nr 94/Viii/2011 zmieniająca uchwałę budże-
tową Nr 26/IV/2011 na rok 2011 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 27 stycznia 2011 r.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych

janusz Szymańczyk przekazał pytania mieszkań-
ców, głównie Aleksandrówki i Śródmieścia, co dalej 
z przejęciem przez miasto budynku dawnego Hotelu 
Polonia przy ul. Warszawskiej. 

mariusz Stawicki też zapytał o budynek dawnego 
Hotelu Polonia, ale z punktu widzenia przewodniczą-
cego Rady Miasta, która przyjęła uchwałę intencyjną 
deklarującą wolę przejęcia tego budynku i przezna-
czenia go na cele kultury. Przewodniczący poprosił 
o przedstawienie aktualnego stanu prawnego i od-
powiedź na pytanie, czy do prezydenta też docierają 
informacje medialne w sprawie ewentualnego usytu-
owania tam powiatowej biblioteki.

krzysztof Leszczyński poprosił o choćby tymcza-
sowe poprawienie złego stanu nawierzchni przejazdu 
kolejowego na ul. Mleczarskiej. Zasygnalizował też 
nieprawidłowe  oznakowanie skrzyżowania  
ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych z ul. 11 Listopada, 
gdzie po wprowadzeniu dwukierunkowego ruchu dwa 
pasy dają prawo wjazdu w ul. 11 Listopada.  
Na tej ulicy radny postulował ustawienie znaku zaka-
zu postoju na odcinku od ul. 11 Pułku Ułanów  
do ronda Witosa. Poprosił też  o rozważenie możli-
wości utworzenia zatoki parkingowej przed Przed-
szkolem Nr 10 na Batalionów Chłopskich. Radny za-
pytał, na jakim etapie są prace nad rozbudową Domu 
Samopomocy na ul. Strażackiej. Zauważył też,  
że na stronie internetowej Urzędu Miasta figuruje po-
przedni skład społecznej komisji Rady.

 Zenon Stańczak poinformował, że z ul. Czarnec-
kiego od strony ul. Widnej zniknął znak ograniczają-
cy wjazd samochodów ciężarowych w porze nocnej. 
Radny zgłosił pomysł, żeby uporządkować teren przy 
ul. Witosa, na terenie dawnego targowiska, gdzie  
w tej chwili jest dzikie osiedlowe boisko i wybudo-
wać tam jeden rząd tymczasowych miejsc parkingo-
wych. 

adam Stępkowski przekazał uwagi mieszkańców 
osiedla nr 5 co do utrudniających poruszanie się 
chodników wylanych starym betonem i uregulowania 
sprawy miejsc parkingowych. Radny postulował sko-
munikowania osiedla i ul. Płońskiej linią autobusową 
„0”. Radny zapytał również, czy przy miejskich szko-
łach można byłoby zwiększyć ilość miejsc do parko-
wania rowerów.

krzysztof łyziński wrócił do sprawy braku sygnali-
zacji świetlnej przy ul. Tatarskiej. Radny zapytał czy 
wobec braku zgody ze strony Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad (zarządca drogi – red.) 
miasto może zbudować tę sygnalizację.

Zdzisław dąbrowski przekazał pytanie mieszkań-
ców budynków przy placu zabaw na osiedlu Jezior-
ko, czy jest szansa na rozbudowę w tym miejscu sieci 
monitoringu jeszcze w tym roku. Radny zasygnalizo-
wał też bezinwestycyjną możliwość wydłużenia ist-
niejących już zatoczek parkingowych wzdłuż  
ul. Szwanke i Reutta na osiedlu 40-lecia. 

Tomasz kałużyński podziękował za nadanie biegu 
sprawie uruchomienia sygnalizacji akustycznej na 
przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu ulic  
17 Stycznia i Spółdzielczej. Poprosił też o informację 
na temat zgłoszonej na poprzedniej sesji interpelacji 
dotyczącej wyrwy w jezdni na ul. Armii Krajowej. 
Radny rozważał, czy samorząd nie powinien zabrać 
głosu w kwestii propozycji Ministra Finansów, doty-
czącej ograniczenia deficytu samorządów do określo-
nego poziomu – 4% – ich całkowitego dochodu,  
co utrudniłoby działanie gminom rozpoczynającym 
duże inwestycje, jak np. samorząd Ciechanowa. 

Paweł Rabczewski poinformował, że z rozmowy  
z pewnym generałem wie o zainteresowaniu Wojsko-
wej Akademii Technicznej ciechanowskimi koszara-
mi i poprosił o wsparcie tej inicjatywy.

oprac. E.B.

rodzinny rajd rowerowy
18 czerwca odbył się ,,Rodzinny Rajd Rowerowy”, 
którego organizatorami byli: Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, Zarządy Osiedli nr 4, 8, 9 i 11 oraz 
Komenda Powiatowa Policji. Do akcji włączyły się: 
Urząd Miasta, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, świetlice socjoterapeu-
tyczne przy Parafiach: Św. Piotra i Św. Tekli oraz To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci.
Chodziło o propagowanie bezpiecznego rodzinnego 
spędzania wolnego 
czasu na świeżym 
powietrzu.  
W rajdzie brały 
udział dzieci z ro-
dzicami i opieku-
nami – łącznie 150 
osób. Organizacja 
imprezy zbiegła 
się z „Dniem Ro-
werzysty”. Rajd 
ruszył punktualnie 
o godzinie 9.00 na 
trasie: Ciechanów, 
Kargoszyn, Ropele, 
Niestum, gdzie w 
zajeździe „TUR” 
dla uczestników 
przygotowano wiele 
atrakcji – przejażdż-
ka bryczką i jazda 
konno w siodle, gry 

i zabawy, konkursy. Dzięki bezinteresownej życzli-
wości Klubu  Motocyklowego ,, Wolny Wydech ” 
dzieci miały okazję pojeździć na motocyklu.
Po doznaniach sportowych dopisywał apetyt i uczest-
nicy rajdu zajadali się słodkościami ufundowanymi 
przez sponsorów, w tym cukiernię  ,,SIEMBOR”. 
Zabawie nie przeszkadzał nawet deszcz. Wszyscy za-
dowoleni bezpiecznie powrócili do domu.

red.
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Od 1 sierpnia normalny bilet będzie kosztować  
2,80 zł, ulgowy 1,40 zł. Koszt miesięcznego imien-
nego biletu pracowniczego na 1 linię ważnego 
od poniedziałku do soboty oprócz świąt wyniesie 
80 zł. Za miesięczny bilet ważny przez 
wszystkie dni tygodnia na wszystkich li-
niach zapłacimy 92 zł. Jak każda pod-
wyżka wzbudziła mieszane uczucia. „Za” 
głosowało 16 radnych koalicji, przeciw 
– 4-osobowa opozycja. – To jest pierwsza 
zmiana od 3 lat,a w tym czasie znacząco 
wzrosły koszty, głównie paliwa. Wszystkie 
koszty stałe w firmie są od lat zmniejszane i dziś 
praktycznie ciężko mówić o dalszym ich ogranicza-
niu – podkreślał Waldemar Wardziński.

Czy troska o spółkę  
wyklucza troskę  
o pasażerów?
– Nasze bilety będą wynosiły tyle samo 
co w Warszawie 2,80 zł – przekonywał 
Krzysztof Łyziński. – Spółka też powin-
na podjąć  pewne działania zapobiegaw-
cze, chociażby próbować zmieniać tabor 
na mniejsze busy z instalacją gazową, 
szukać w każdym razie jakiś oszczędno-
ści. (…) Przypominam, że nie powinno 
się podnosić cen biletów, jeżeli sprzedaż 
spada i powinno się jednak trochę inicja-
tywy wyrazić ze strony Rady Miasta, żeby 
zwiększyć dopłaty do jednego kilometra, 
a nie robić to wszystko kosztem miesz-
kańców. (…) Tak samo było w PKP, 
spadała ilość pasażerów, PKP podnosiły 
ceny biletów, to doprowadziło do rozpa-
du PKP. My się obawiamy, że może na-
stąpić upadek firmy, masowe zwolnienia, 
podział na różne spółki i to w między-
czasie może doprowadzić do wejścia ja-
kiegoś innego przewoźnika, konkurencji i będziemy 
mieli kolejny upadek firmy i kolejne zwolnienia – 
prognozował radny.
– Chcę odpowiedzieć panu radnemu Łyzińskiemu, 
że 50% autobusów komunikacji miejskiej  to Jel-
cze M087MB. To są bardzo małe pojazdy, efek-
tywne i ekonomiczne, ich norma zużycia paliwa to 
16l/100km, norma wyśrubowana, racjonalna  
i te autobusy są bardzo mało pojemne  
– 20 miejsc siedzących. Nie wiem, czy 
mogą być mniejsze pojazdy, spełniające 
normy przewozowe komunikacji miejskiej  
– oponował Wojciech Jagodziński. Tomasz 
Kałużyński zwrócił uwagę, że radni muszą 
też wykazać się odpowiedzialnością za 
spółkę jako podmiot gospodarczy gminy. 
– Myślę, że dokonując wyboru nie tylko 
musimy patrzeć na interes społeczny,  
na którym skupił się pan radny Łyziński, ale też ten 
interes społeczny przejawia się w trosce o to, jak 
ten podmiot gospodarczy czyli spółka odnajdzie się 
w tych bardzo trudnych gospodarczych uwarun-
kowaniach, bo tam też pracują ludzie – rozważał 
radny. 

ZKM zrobił wszystko, co mógł
– Proszę wskazać mi jakiekolwiek przedsiębiorstwo 
transportowe zajmujące się komunikacją miejską, 
które nie przeżywa takich samych problemów jak 
nasz ZKM. Bezsprzecznym faktem jest, ze koszt pa-

na majowej sesji Rady miasta na wniosek zarządu Zakładu komunikacji miejskiej podniesiono ceny biletów autobusowych. To pierwsza 
zmiana cen od 3 lat, spowodowana trzema czynnikami: znaczącym wzrostem cen paliw, wzrastającą grupą osób uprawnionych do bez-
płatnych i ulgowych przejazdów, a także dość znaczącym spadkiem ilości sprzedawanych biletów. To powoduje, że miejska spółka zaczyna 
przeżywać trudności finansowe.  

liwa wrósł niemal o 40% i większość autobusów  
na naszych liniach przewozi śladową ilość pasaże-
rów. Normą się stało, że w każdej rodzinie są samo-
chody – zwrócił uwagę Zenon Stańczak.  

– Czy ta sytuacja, jaką w tej chwili mamy stała się 
na skutek zaniechań spółki? Nie. Spółka zrobi-
ła wszystko co zrobić mogła. Wszystkie możliwe 
sposoby jakie były na zarabianie pieniędzy zostały 
moim zdaniem wyczerpane. Wtórował mu Adam 
Stępkowski. – Jesteśmy jednym ze szczęśliwych 

miast w Polsce, który ma dobrze prosperujący 
ZKM. Spółka od lat w sposób przemyślany prowa-
dzi swoje działania. Bardzo dobra polityka kadrowa 
– bo przecież w tym zakładzie nie zwalniano ludzi,  
inwestuje się w stację diagnostyczną, stację wymia-
ny opon, stację paliw, autobus turystyczny  
– wyliczał radny. Te wyliczenia uzupełnił W. Jago-
dziński. – Jest poważne zmniejszanie zatrudnienia, 

dokładanie zadań poszczególnym pracownikom. In-
westycje są bardzo poważnie zaawansowane,  
i inwestycje wewnątrz firmy, i w tabor. 7 lat wieku 
taboru komunikacji miejskiej to jest ewenement  
w skali kraju. 

Przeważają bilety ulgowe
– Ja obserwuję linię nr 3, kiedyś obłożenie było 
całkiem przyzwoite, w tej chwili nawet w godzinach 
dojazdu do pracy na przystanku wsiadają 1-3 oso-
by.  W każdej rodzinie są samochody – powiedział 
Z. Stańczak. 

Problemem jest nie tyle mniejsza ilość pasaże-
rów (ZKM przewozi w dni robocze  ponad   
6 tys. osób, a w świąteczne miedzy 2 a 3 tys.), ile 
struktura sprzedaży biletów. 60 % ogólnej liczby 

pasażerów ma prawo do biletów ulgowych 
lub bezpłatnych przejazdów.  Klienci ZKM to 
uczniowie, renciści, emeryci.  
W ubiegłej kadencji Rada Miasta przyznała 
ulgi w przejazdach komunikacją miejską na te-
renie miasta i ościennych gmin. Otrzymali  
je seniorzy w wieku 70 – 75 lat o dochodzie 
do 900 zł brutto. Darmowe przejazdy  przy-

znano też  honorowym dawcom, którzy oddali wię-
cej niż 30 litrów krwi oraz rodzicom lub  opieku-
nom niepełnosprawnych dzieci. – Przy obecnych 
cenach biletów, gdzie bilet ulgowy na wszystkie 
linie to 40 zł, przy założeniu sprzedaży 500 tych bi-
letów, a wydaliśmy ich ponad 600,  jest to mniejszy 

przychód w spółce o blisko 250 tys. zł  
– wyliczał W. Jagodziński. – Bilet ulgo-
wy wzrasta o 0,20 zł, proszę to sobie po-
liczyć. Osoby, które korzystają 3 razy  
w ciągu dnia z biletu ulgowego zapłacą 
w skali miesiąca 18 zł. Paczka papie-
rosów kosztuje 10-12 zł, możemy sami 
wyciągnąć wnioski, czy to duża skala 
podwyżki – wskazywał radny.
Nie można zwiększyć dopłaty do wozo-
kilometra. Tylko 37-38% rzeczywistych 
kosztów, które ZKM musi ponieść, żeby 
przewieźć pasażera płaci tenże pasa-
żer. 1/3 spółka wypracowuje z innej 
działalności.  1/3 dopłaca miasto w tzw. 
dopłacie do wozokilometra  i ta dopłata 
jest ściśle uregulowana umową, zawartą 
przez Gminę Miejską  Ciechanów  
z ZKM. Prezydent Waldemar Wardziń-
ski zweryfikował postulat radnego Ły-
zińskiego.  
– Gdyby pan radny Łyziński zajrzał  

do dokumentów, to powinien wiedzieć, że nie może-
my zwiększyć dopłat do wozokilometra, bo ta suma 
jest już zapisana w umowie, jaką podpisaliśmy  
z ZKM w 2008 roku, kiedy spółka wygrała przetarg 
nieograniczony na przewozy w mieście. Ta umowa 
ma obowiązywać do końca 2012 r. Do tego czasu 
nie możemy dowolnie zmieniać wysokości dopłat, to 

wbrew prawu – podkreślał prezydent.  
– Chciałem powiedzieć panom radnym PiS, 
że spółka nie tylko coś robi, ale robi bardzo 
dużo, od wielu lat. Skoro tylko taką macie dia-
gnozę, to gratuluję trafnych przemyśleń. Pan 
radny stwierdził,  
że obawia się upadku firmy i kolejnych zwol-
nień. Właśnie jesteście państwo radni klubu 
Prawa i Sprawiedliwości na najlepszej drodze 
do tego, żeby doprowadzić do likwidacji ZKM 

i zwolnienia 80- kilku osób – pracowników tejże 
spółki. Ja się tylko bardzo dziwię, że klub PiS i pan 
radny Łyziński w szczególności nie wnosi tak gwał-
townych protestów w momencie kiedy rodzima spół-
ka pana radnego (radny Łyziński jest pracownikiem 
PEC – red.) podnosi ceny swoich usług.  
Nie słyszałem ani jednej krytycznej uwagi, że w tym 
momencie coś powinniśmy zrobić, czy spółka coś 
powinna zrobić, żeby opłata za ciepło dostarczane 
do mieszkańców Ciechanowa była niższa – stwier-
dził prezydent. 

Ewa Blankiewicz

Sesja Rady Miasta – zmiana opłat za przewozy autobusami ZKM 

Wysokie ceny paliwa wymusiły podwyżkę

W tej chwili wiele miast urealnia ceny 
biletów. W momencie, kiedy wprowa-
dzimy nową taryfę będzie wiele miast  
z droższą komunikacją miejską niż  
Ciechanów.  

Za przejazd autobusem pasażer płaci 
tylko 37-38% rzeczywistych kosztów. 
Resztę pokrywa ZKM.

 Ciechanowski ZKM ma jeden z najmłodszych taborów w kraju
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Wiosennych porządków ciąg dalszy
Pracownicy Zakładu Usług Wod-
no-Melioracyjnych z Działdowa 
odwadniają rowy i wykaszają tereny 
przyległe do rzeki, a pracownicy 
oddziału Zieleni Miejskiej koszą 
trawy. Sadzone są m.in.: bratki, pe-
largonie, szałwie, aksamitki, bego-
nie, dalie, mrozy i kocanki. Łącznie 
posadzonych ma zostać ok. 12 tys. 
kwiatów jednorocznych. Krzewy 
z kwatery wojennej z cmentarza 
komunalnego przesadzone zosta-
ły na tereny zielone wzdłuż ul. 
Wyspiańskiego i na Placu Kościusz-
ki. Odnowione zostały metalowe 
barierki  na moście na Łydyni i przy 
ul. Zamkowej.

Remonty chodników 
Na bieżąco wykonywane są remonty chodników. Wyremontowano nawierzchnię chodnika przy budynku 
Batalionów Chłopskich 7, a z odzyskanej kostki betonowej z placu Jana Pawła II  ułożono alejki na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej.

Kanalizacja deszczowa
Pod koniec maja Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej „GEA-NOVA” ze Starych Babic (nowy 
wykonawca) dokonało przeglądu sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W czerwcu wyczyszczono 
wpusty deszczowe wraz z przykanalikami: w ul. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gwardii Ludo-
wej, Sikorskiego.

Chuligani  
dewastują miejską 
przestrzeń
Połamane ławki w parkach miej-
skich i na bulwarach przy Gost-
kowskiej, kradzież wiosennych 
nasadzeń, połamane drzewka przy 
ul. Sienkiewicza i Warszawskiej, 
zniszczone urządzenia rekreacyj-
ne, poprzewracane i poodwracane 
znaki drogowe, graffiti na mostach, 
budynkach i znakach to bilans strat, 
zarejestrowanych w  wyniku kontro-
li pracowników Inżynierii Miejskiej. 
Naprawa zniszczeń pokryta zostanie 
z miejskiej kasy, czyli z pieniędzy 
podatników.  

       Naprawa nawierzchni
W maju przy wysokich temperaturach wystąpił problem z utrzymaniem właściwego stanu nawierzchni  
ul. Mleczarskiej, Tysiąclecia i Szwanke, odcinków, które w 2010 r. podwójnie utrwalono emulsją asfaltową 
i grysami. Stwierdzono częściowy spadek kruszywa, płynięcie emulsji użytej do wykonania nawierzchni, 
zabrudzenie emulsją wjazdów na nieruchomości przylegające do ulic. Do wykonawcy skierowano pismo 
o natychmiastową naprawę. 1 czerwca odbył się przegląd gwarancyjny. Nawierzchnię uszczelniono przez 
rozłożenie kruszywa.                                                                                                                                    P.H.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Basen i kąpielisko Krubin  
propozycją dla aktywnych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podjął decyzję o otwarciu miejskiego kąpieliska na Krubinie. Ze-
zwolenie wydał także sanepid. Do tej pory woda była zbyt brudna, by można było w niej bezpiecznie 
zażywać ochłody. – Uporządkowano plażę, wyczyszczono dno kąpieliska, wydzielono bojami miejsca 
do bezpiecznego zażywania ochłody oraz ustawiono punkty sanitarne. Kąpielisko ruszyło 22 czerwca 
wraz z końcem roku szkolnego – wyjaśnia Janusz Szymańczyk, kierownik kąpielisk.  Pojawili się tak-
że ratownicy, którzy czuwać będą nad bezpieczeństwem odpoczywających. Mieszkańcy mogą korzy-
stać także z basenu odkrytego przy ul. Kraszewskiego. Obiekt czynny jest codziennie w godz. 10.00-
18.00. Bilety w cenie: 5,35 zł (normalny i studencki), 3,2 zł (ulgowy) i 2,70 zł (grupowy).

P.H.

Zniszczone ogrodzenie – efekt „zabawy” wandali na placu zabaw  
przy ul. Zielonej

Klomb na Pl. Kościuszki

Urząd Miasta zdecydował, że w tym roku prze-
targ na działki pod cmentarzem komunalnym przy 
ul. Gostkowskiej, przeznaczone pod kilkudniowy 
handel w okresie Wszystkich Świętych odbędzie się 
w innej formie. – Do tej pory stosowaliśmy publicz-
ny przetarg ustny, formę licytacji między potencjal-
nymi dzierżawcami – informuje zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz. – Jeszcze przed kilku laty było widać 
rywalizację między chętnymi. Uzyskiwaliśmy zróż-
nicowane ceny: najwyższe na te najbardziej atrak-
cyjnie zlokalizowane działki, niższe na pozostałe. 
Niestety, w ostatnich latach zaczęliśmy zauważać 
pewne nieprawidłowości. Można było przypuszczać, 
że jest jakaś forma porozumienia między licytują-
cymi, ponieważ na każdą działkę był tylko jeden 
chętny, a ceny najniższe z możliwych. Trzeba było 
zareagować na takie uszczuplanie budżetu – mówi 
pani wiceprezydent. 

E. Gładysz dodaje, że forma przetargu pisemne-
go zaproponowana w tym roku jest bezdyskusyjnie 
lepsza. – Wszyscy składają jednocześnie oferty w 
zamkniętych kopertach, oceniając, ile jest dla nich 
warta działka, o którą się starają. Oferty otwiera-
my publicznie, czytamy je w obecności wszystkich 
zainteresowanych. Działka oczywiście zostaje udo-
stępniona tej osobie, która zaoferowała najwyższą 
kwotę.

Urząd zdecydował już, co zrobić w przypadku, 
jeśli ktoś ze zwycięskich oferentów nie wpłaci za-
deklarowanej kwoty. – Takie sytuacje zdarzały się 
już wcześniej, przy ustnych licytacjach, więc trzeba 
się z tym liczyć. Jeżeli takich nieopłaconych działek 
będzie dużo, to powtórzymy przetarg, ale również 
pisemny. Forma przetargu na pewno pozostanie bez 
zmian – podkreśla E. Gładysz.

Ta decyzja nie dziwi, bo już dziś widać, że te-
goroczne kwoty za dzierżawę działek pod cmenta-
rzem są dużo wyższe w porównaniu do poprzednio 
oferowanych. Taka forma przetargu jest więc bez-
dyskusyjnie korzystniejsza dla miejskich finansów. 
Jest przy tym przejrzysta i uniemożliwia manipulo-
wanie cenami.

E.B. 

Wokół przetargu na dzierżawę działek 
pod cmentarzem

pisemne oferty 
korzystniejsze  
dla budżetu

Zapisy  
na kolonie
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej "Studio" prowadzi zapisy na 
"Kolonie w mieście", które odbędą się 
w dniach od 1 do 12 sierpnia. Pracow-
nicy Studia zapisy przyjmują pod nu-
merem telefonu: (23) 672 55 04 oraz 
w siedzibie COEK "Studio" przy ul. 
Pułtuskiej 20A. „Studio” przyjmuje 
też zapisy na  warsztaty introligator-
skie i manualno-plastyczne (ceramika, 
papier, wosk, materiał), które są pla-
nowane w dniach od 25 do 29 lipca. 
Ilość miejsc na koloniach i warszta-
tach jest ograniczona.
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Państwo janina i kazimierz Ropelewscy zawarli związek małżeński  
23 września 1950 roku. Pani Janina urodziła się w 1929 r. w Godaczach.  
31 lat przepraco-
wała w ciechanow-
skiej Spółdzielni 
Ogrodniczej. Pan 
Kazimierz urodził 
się w 1925 r. w 
Kargoszynie. Przez 
40 lat był pracow-
nikiem Polskich 
Kolei Państwo-
wych. Para wycho-
wała dwoje dzieci, 
doczekała się jed-
nego wnuka i jed-
nego prawnuka.  

Państwo irena i andrzej kocięccy pobrali się 24 sierpnia 1960 r. Pani Irena 
urodziła się w 1940 r. w miejscowości Budy Kownackie. Zajmowała się prowa-

dzeniem gospodar-
stwa rolnego. Pan 
Andrzej urodził 
się w 1940 r.  
w Gostkowie. Był 
rolnikiem. Mał-
żonkowie zostali 
odznaczeni srebr-
nymi medalami 
„Za zasługi dla 
obronności kraju”. 
Doczekali się czte-
rech synów i sied-
mioro wnucząt. 

Państwo daniela i Wojciech kowalscy związali się ze sobą 24 maja 1960 
roku. Oboje są rodowitymi ciechanowianami. Pani Daniela urodziła się  
w 1938 r. Pracowała  
w Wojewódzkim Szpita-
lu Zespolonym. Otrzymała 
kilka dyplomów za wzoro-
wą postawę w służbie zdro-
wia. Pan Wojciech urodził 
się w 1933 roku. Zawodo-
we lata spędził w przedsię-
biorstwie „Agred”, ZGS  
i Spółdzielni Produkcyjnej 
w Nowym Mieście. Mał-
żonkowie mają dwoje dzie-
ci i sześcioro wnucząt. 

Państwo Helena i Władysław kwiatkowscy wzięli ślub 3 grudnia 1960 r. 
Pani Helena urodziła się w 1941 r. w miejscowości Rumoka. Pracowała  
w PSS „Społem”. Pan Władysław przyszedł na świat się w 1938 roku w Cie-

chanowie. 43 lata 
przepracował  
w ciechanowskiej 
Cukrowni. Został 
odznaczony za za-
sługi w przemy-
śle spożywczym. 
Otrzymał też me-
dal 40-lecia Polski 
Ludowej. Para 
została obdarzona 
dwójką dzieci  
i pięciorgiem 
wnucząt. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy 
gratulacyjne. Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski wręczył im pamiątko-
we płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyj-
niły lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

60 i 50 lat wspólnej drogi przez życie…

14 maja w urzędzie Stanu Cywilnego rocznice 60-lecia i 50-lecia 
ślubu świętowały cztery pary z Ciechanowa. 

Zmiany w naliczaniu opłat  
za publiczne przedszkola
Zmiany w ustawie o systemie oświaty zmusiły gminy do wpro-
wadzenia nowych regulacji w prawie lokalnym. Podczas majo-
wej sesji Rady miasta ciechanowscy radni przyjęli uchwałę  
o sposobie naliczania i wysokości opłat w miejskich przedszko-
lach.
W myśl nowego prawa publiczne przedszkole ma zapewnić dzieciom bez-
płatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 
W miejskich przedszkolach bezpłatne będą zajęcia i opieka nad dziećmi  
w godzinach od 8.45 do 13.45. Za pozostały czas pobytu dziecka w przed-
szkolu zapłacą rodzice. Opłata będzie wynosiła 1,60 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę zajęć. To tylko część kosztów, bo jedna godzina pobytu dziecka  
w przedszkolu faktycznie kosztuje 3,56 zł. Różnica będzie pokrywana z bu-
dżetu miasta. Rodzice zapłacą za to jak dotychczas za codzienne wyżywie-
nie swoich dzieci (do tej pory wynosiły one 5,30 zł za dzień).             red.

Panu 

Robertowi Grzelakowi 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu Miasta

6 czerwca zmarł

Janusz Kowalski
nauczyciel, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 
i Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie, radny 

powiatowy 3 kadencji, działacz społeczny.
Człowiek zaangażowany w życie swojej szkoły, osiedla, 

miasta, powiatu. Przyjazny ludziom, pełen energii  
i pomysłów. To bolesna strata dla naszej społeczności.

Cześć Jego pamięci !
Rodzinie Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. 

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Pani 

Sławomirze Kowalskiej
i pogrążonej w bólu Rodzinie 

wyrazy  głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

Męża, Ojca 
składa

Mariusz Stawicki
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

wraz z radnymi 
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LIPIEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• VII – wakacyjne kursy: gra na gita-
rze, gry na perkusji, taniec nowoczesny 
/CKiSz/ 
• VII – „Wakacje z książką” /wszystkie 
filie Miejskiej Biblioteki Publicznej/ 
• 23.VII godz. 13.00-16.00 – pokazy  
i warsztaty gry na bębnach, tańce afry-
kańskie /ul. Warszawska/

• Na ekran Kina „Łydynia” wchodzą 
m.in.: „Lincz”, „Delfin Plum”.

Spotkania

Kino

Wystawy

• 2.VII godz. 18.00 – XX Międzynaro-
dowe Spotkania Folklorystyczne KU-
PALNOCKA’2011. Wystąpią zespoły 
z Turcji, Ukrainy, Polski i Indii /plac 
przed halą przy ul. 17 Stycznia/
• 6.VII godz. 18.00 – widowisko mul-
timedialne Jennifer Batten, amerykań-
skiej gitarzystki przez 10 lat współpra-
cującej z Michaelem Jacksonem /sala 
widowiskowa CKiSz/
• 9.VII godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej – Pro Musica Antiqua 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/ 
• 9.VII godz. 19.00 – John „Broad-
way” Tuckier z USA /Kawiarnia Ar-
tystyczna/

• VII – „Malarstwo Polskie początku 
XX w. w zbiorach Muzeum” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• VII – „Wszystko co nasze, Polsce 
oddamy”, wystawa poświęcona 100-
leciu Harcerstwa Polskiego /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/

oprac. K.D.

W dniach 4-15 oraz 18-29 lipca PCK w siedzibie 
przy ul. Rzeczkowskiej poprowadzi zajęcia sporto-
we, plastyczne, muzyczne i socjoterapeutyczne.  
W programie turnieje, konkursy, zabawy, dyskoteki 
i ogniska. 30 kolonistów będzie także uczyć się, jak 
zapobiegać uzależnieniom oraz o pomocy przedme-
dycznej. Dzieci zwiedzą firmę Dellitissue i pojadą 
do Niestumia. Finansowy wkład miasta to 8 690 zł.
Od 1 do 31 lipca TPD w siedzibie przy ul. Powstań-
ców Warszawskich  zapewni swoim 30 podopiecz-
nym w wieku 7-13 lat zajęcia plastyczne i sporto-
we. W programie znajdą się także wyjścia na basen 

Wakacje bez nudy
22 czerwca rozpoczęły się upragnione i długo wyczekiwane wakacje. Tego lata dzieci i mło-
dzież nie powinny się nudzić. jak co roku z myślą o najmłodszych  mieszkańcach urząd 
miasta we współpracy z organizacjami pozarządowymi i świetlicami socjoterapeutycznymi 
przygotował ofertę spędzenia wolnego czasu. Samorząd wyda na to 17,3  tys. zł.

i do kina oraz wyjazd do Niestumia. Ofertę TPD 
prezydent dofinansuje kwotą 4 197 zł.
Interesującą ofertę dla 60 dzieci przygotowała też 
Fundacja Rozwoju Talentów „Jestem Blisko”.  
W dniach od 27 czerwca do 8 lipca w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej maluchy będą relaksować 
się podczas zabaw ruchowych, teatralnych, manu-
alnych i językowych. Korzystać będą także z krytej 
pływalni oraz miejskiego „Orlika”. Zwiedzą Opino-
górę, Gołotczyznę i kompleks Atan w Starym Par-
ku. Tę inicjatywę Urząd wesprze sumą 4 419 tys. zł
.                                                                            red.

W drugiej połowie maja, pod hasłem „Jak 
unikać zagrożeń w czasie wakacji”, do akcji 
ruszył patrol szkolny. To kolejny, III etap dzia-
łań zaplanowanych przez miejskich strażni-
ków, którzy patrolują rejony ciechanowskich 
szkół i prowadzą zajęcia z uczniami. Tym 
razem młodzież z I klas gimnazjów uczest-
niczyła w zajęciach poruszających trudną 
problematykę zażywania substancji odurzają-
cych, palenia papierosów i picia alkoholu oraz 
kąpieli w miejscach zabronionych. Miejmy na-
dzieję, że młodzi ludzie zapamiętali rady  
i przestrogi stróżów porządku i będą bezpiecz-
nie wypoczywać z czasie wakacyjnej laby.

red.

patrol szkolny w akcji

snąć i zapomnieć.  Na szczęście kolejna odmiana losu 
– czy może przebudzenie – przynosi mu posadę nadle-
śnego. Spróbował królowania, i wystarczy. Teraz może 
oddać się beztrosce. Jego córkę też nie nęcą szczyty 
władzy, woli proste życie. 

Skończył się krótki sen o lepszym życiu. Halucyna-
cyjny incydent, jak z XXI wieku, przerysowany,  
w oparach popkultury, czytaj absurdu. Czas na przy-
ziemną codzienność. „Wszystko sprowadza się do pyta-
nia: jak żyć? Jak najistotniej przeżyć siebie?” – zaska-
kująco prosto stwierdza Witkacy słowami Fizdejki.  
I dodaje: „Wszystko, co robimy, jest czystą dekoracją 
na tle naszej własnej nicości.”

Reżyser  zaserwował widzom pomieszanie sensów, 
epok (świetne kostiumy zaprojektowała i uszyła Anna 
Goszczyńska), żonglerkę jawą i snem, męskością i ko-
biecością, egzystencjalną tragedią i kpiną. Teatr Exodus 
intuicyjnie czuje taką konwencję. Poziom gry był wy-
równany, a każdy z aktorów miał możliwość zaprezen-
towania specialite de la maison. Mariola Szczygielska 
w roli starego miliardera Bernarda v. Plasewitza, ojca 
Elzy, jak zwykle była nieodparcie zabawna, to urodzo-
na aktorka komediowa. Kaja Kamińska (książę Alfred 
de La Tréfouille) i Radek Wiernicki (księżna Amalia 
de La Tréfouille) stworzyli interesującą sceniczną parę. 
Debiutanci: Katarzyna Frankowska (Der Zipfel), Olga 
Purzycka (Joël Kranz) oraz Mateusz Matosek i Rafał 
Kaczorek (Panny) dotrzymali kroku bardziej doświad-
czonym. Wszyscy stanowili ucieleśnienie witkacow-
skich obsesji, od 11 lat trafnie odczytywanych przez 
Katarzynę Dąbrowską. 

Premiera miała miejsce 13 czerwca na scenie Cen-
trum Kultury i Sztuki. Wystawienie dramatu było moż-
liwe dzięki dofinansowaniu przez Prezydenta Miasta 
Ciechanów, jakie w drodze konkursu otrzymało Stowa-
rzyszenie Akademia Kultury.

Ewa Blankiewicz

Janulka na opak wywrócona
premiera Teatru Exodus

„janulkę, córkę Fizdejki” Witkacy napisał w 1923 roku.  
aż trudno uwierzyć, bo dramat to ilustracja naszych czasów.  
Z tego kapelusza każdy może  
wyciągnąć coś innego. Sen  
o niechcianej władzy,  
podstawowe egzysten- 
cjalne pytania, kre-
owanie nowych 
światów, albo ich  
deformację.

W wydaniu Teatru Exodus to rzeczywistość prze-
nicowana. Reżyser Katarzyna Dąbrowska wywraca ją 
podszewką do góry. Podkreśla to prosty chwyt formalny 
– role męskie grają kobiety, a żeńskie mężczyźni  
(w realnym życiu też coraz częściej mamy z tym do 
czynienia…). Ten zabieg trafnie podkreśla względność 
rzeczy świata tego.

Treść sztuki w dużym skrócie sprowadza się do 
chwilowego skoku w alternatywne życie. Kniazia Euge-
niusza Fizdejko (Anna Goszczyńska, jak zawsze w zna-
komitej dyspozycji) i jego córkę Janulkę (błyskotliwa 
rola Konrada Gortada) czeka przemiana. Obawiają się 
jej, ale czują, że jest nieuchronna. On deklaruje, że mę-
czy się potwornie niedosytem samego siebie i chciałby 
być wszystkim, objąć cały wszechświat, być „artystą we 
wszystkich rodzajach sztuki”. Ona marzy, by być świętą  
i ladacznicą w jednym. 

Dręczy ich ten sam problem, co nas współczesnych. 
Wieczne niespełnienie, pogoń za zmianą, pragnienie 
dotknięcia wszystkiego i bycia każdym to przecież znak 
naszych czasów. Chcemy wyssać życie do cna. Marzy-
my, żeby było jak gra komputerowa, w której każdy 
ma do dyspozycji kilka wcieleń. Witkacowski Wielki 
Mistrz (dojrzała i przewrotna Bożena Zagórska – Aru-
mińska), specjalizujący się w stwarzaniu nowego „ja”, 
spełnia te pragnienia. „Nauczę was prawdziwej techniki 
urojonego życia”  – obiecuje i słowa dotrzymuje. Mamy 
nowego Fizdejkę – koronowanego na króla i nową, peł-
ną wyuzdanych pragnień Janulkę. Ale przepoczwarzony 
Fizdejko męczy się w nowym wydaniu. Kona z nudów, 
bo władza ma wątpliwy urok. To nudne podpisywanie 
papierów, nawet egzekucja poddanych stanowi tylko 
chwilową rozrywkę. Świat kołem się toczy, wczorajszy 
książę jest kelnerem, wszystko błyskawicznie pogrąża 
się w zbydlęceniu, nic nie przynosi spełnienia. Ot, zwy-
czajny przesyt. Władza nudzi, metafizyka nudzi, najle-
piej uciec w sen, jak Elza Fizdejkowa (dobra soczysta 
rola Pawła Zdziarskiego). Fizdejko też pragnie tylko za-
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Forum miast partnerskich
W dniach 17-19 czerwca w ramach 
corocznego Forum Miast Partner-
skich w Ciechanowie przebywały 
delegacje z miast partnerskich  
z Brezna (Słowacja), Chmielnic-
kiego (Ukrainy), Meudon (Francja) 
i Haldensleben (Niemcy). Rozma-
wiano o dotychczasowej współ-
pracy i określono cele na następne 
lata. Goście spotkali się z władza-
mi miasta, zwiedzili odrestauro-
wany ratusz, wysłuchali koncertu 
wychowanków Państwowej Szkoły 
Muzycznej, razem z mieszkańcami 
bawili się na deptaku podczas im-
prezy „Wrzuć na luz.           

                           red.

Deptak na luzie
Uczestnicy imprezy ,,Wrzuć na luz” ubrani w fantazyjne kostiumy prze-
szli (jechały też udekorowane samochody i motocykle) w barwnym 
korowodzie ul. Warszawską. Paradzie towarzyszyły animacje teatralne, 

Pod patronatem prezydenta miasta 
w dniach 27-28 maja w Ciechano-
wie odbył się XIV Spring Blues 
Night. Pierwszego dnia w Kawiar-
ni Artystycznej w Centrum Kul-
tury i Sztuki zaprezentowały się 
klubowe zespoły: Outsider Blues, 
Why Ducky?, Roman Puchow-
ski oraz Moreland & Arbuckle. 
Następnego dnia bluesowe granie 
przeniosło na zamkowe błonia, 

Weekend uzależnionych od bluesa  
i dwóch kółek

gdzie wystąpili: Boogie Boys, Zydeco Flow, 
Tortilla, Kasa Chorych i Roman „Pazur” Wojcie-
chowski. Tegoroczny festiwal połączony został 
z VII Ciechanowskimi Otwartymi Spotkaniami 
Motocyklowymi. 28 i 29 maja miasto opanowali 
fani dwóch kółek z całego kraju. Było dużo hała-
su, wspaniałych pojazdów i dobra zabawa. 
Na bluesowy festiwal i spotkanie motocyklo-
we Agencja Stan d’Art oraz Klub Motocyklowy 
„Wolny wydech” otrzymały od Urzędu Miasta 
40 tys. zł.

red.

malowanie twarzy i  inne działania plastyczne. Był koncert na wielkich bębnach, 
szczudlarze, kolorowe baloniki, stoiska niektórych sklepów, banków i PWSZ. Zain-
scenizowano przyjęcie weselne, koncertowały zespoły muzyczne Uniform i Lemon 
Grass.                                                                                                                      red. 

2 przedstawienia 
Teatru moment
Powstały w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej STUDIO Teatr Moment przygotował  
2 przedstawienia. 17 maja zespół Marty Lewonow-
skiej-Tolsdorf pokazał inscenizację bajki Pierre 
Griapari „Ogłoszenie”. Współczesną wersję czer-
wonego kapturka obejrzały głównie dzieci.  
24 maja teatr wystawił kolejny spektakl – „Serena-
dę” (na zdj.) skierowany do nieco starszej publicz-
ności. Zabawna jednoaktówka Sławomira Mrożka 
z 1977 roku nie traci na aktualności. Błyskotliwe 
dialogi lisa z mieszkańcami kurnika bawią i dają  
do myślenia.                                                    red.

Bezpieczny rock
„Rock na bezpieczne wakacje” – to motto 
koncertu zorganizowanego przez ciechanow-
skie Stowarzyszenie „Psychoart”. 18 czerwca 
na zamkowych błoniach wystąpiły znakomi-
te zespoły: Lipali, Bimber Poland, Vecordia 
i Ikarion. Mocne brzmienia i dobra pogoda 
przyciągnęły wielu młodych ludzi. Można było 
zobaczyć pokaz ratownictwa i nauczyć się pod-
staw udzielania pierwszej pomocy. Imprezie to-
warzyszyły stoiska gastronomiczne i zabawy dla 
najmłodszych. W drodze konkursu inicjatywa 
została sfinansowana przez Prezydenta Miasta 
Ciechanów kwotą 38 tys. zł.                         red.

Prezydent oprowadza gości po ratuszu
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informacja
z dnia 15 czerwca 2011 r.  

o przystąpieniu do wyborów ławników
do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r.

Prezydent Miasta informuje, że Rada Miasta Ciechanów przystępuje do wyboru:
3 ławników 1. do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku
18 ławników 2. do orzekania w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w tym  
do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 10 ławników na kadencję 
od 2012 r. do 2015 r.

nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2011 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu zostawia się bez 
biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywa-1. 
telskich;
jest nieskazitelnego charakteru;2. 
ukończył 30 lat;3. 
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu 4. 
kandydowania co najmniej od roku;
nie przekroczył 70 lat;5. 
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;6. 
posiada co najmniej wykształcenie średnie.7. 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wy-
brana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych

ławnikami nie mogą być:
osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w pro-1. 
kuraturze;
osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać 2. 
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
funkcjonariusze  Policji  oraz  inne  osoby zajmujące  stanowiska zwią-3. 
zane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;4. 
duchowni;5. 
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;6. 
funkcjonariusze Służby Więziennej7. 
radni gminy, powiatu i województwa.8. 

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
prezesi właściwych sądów;1. 
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane 2. 
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
co  najmniej  pięćdziesięciu  obywateli  mających  czynne  prawo wybor-3. 
cze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia do-
łącza się szereg dokumentów wystawionych nie wcześniej niż 30 dni przed dniem 
złożenia zgłoszenia. Wykaz dokumentów jest dostępny na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.umciechanow.pl w zakładce BIP http://bip.umciechanow.pl/
bip/portal?id=321916.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez 
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na 
podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej 
niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądo-
wego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwe-
go rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia 
przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, 
numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny 
podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych 
w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez biegu.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół po-
wołany przez Radę Miasta, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich 
wymogów określonych w ustawie.

Kartę zgłoszenia oraz szczegółowe informacje w sprawie wyboru ławników 
można otrzymać: w urzędzie miasta przy, ul. Wodnej 1, w pok. 303 w godzi-
nach od 8-16,tel. 23 674 92 30.
Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:

Urzędu Miasta, www.umciechanow.pl1. 
Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl2. 

Wyborów ławników Rada miasta dokona w głosowaniu tajnym w ter-
minie do końca października 2011 r.

Prezydent miasta Ciechanów                                                                          
Waldemar Wardziński 

Wysportowane podstawówki

Podsumowanie czwartków 
lekkoatletycznych

Za nami XIII Mazowieckie Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej. Finały 
odbyły się w Ciechanowie (gdzie 
zmagały się gimnazja) i Ostrołęce 
(tam rywalizowali uczniowie szkół 
podstawowych). Młodzi sportowcy 
walczyli w sześciu dyscyplinach: 
piłce nożnej, piłce ręcznej, koszy-
kówce, ringo, tenisie stołowym 
oraz dwuboju nowoczesnym. Me-
dale dla Ciechanowa zdobyli: piłka 

W dniach 11-12 czerwca repre-
zentanci Ciechanowa wyłonie-
ni po jesienno – wiosennej edycji 
czwartków uczestniczyli w XVII 
Finale Ogólnopolskim rozegranym 
na stadionie ORŁA w Warszawie. 
W zawodach wystartowało ponad 

1 czerwca już po raz czwarty odbyła 
się Olimpiada Sportowa Kształcenia 
Zintegrowanego zorganizowana przez 
Szkołę Podstawową Nr 5. Zawody 
poprowadził doc. Tadeusz Staniszew-
ski przy pomocy studentów Kolegium 
Nauczycielskiego, którzy wcielili się 
w rolę sędziów. Podczas zawodów 
przeprowadzono wiele konkurencji 
lekkoatletycznych i sprawnościo-
wych. Reprezentacje szkół rywalizo-
wały o puchary i ciekawe nagrody.  
W zawodach wzięło udział 48 
uczniów, a na trybunach zasiadło 

ok. 100 osób. Pierwsze miejsce wy-
walczyła Szkoła Podstawowa Nr 7, 
drugie SP Nr 3, a na trzecim miejscu 
znalazła się SP Nr 5. Poza podium 
uplasowała się SP NR 6. – Zawod-
nicy dzielnie walczyli i dali z siebie 
wszystko, dostarczając nam wielu 
emocji i przeżyć, a kibice stanęli na 
wysokości zadania sprawiedliwie ob-
dzielając oklaskami i zagrzewając do 
sportowej walki wszystkich zawodni-
ków – powiedział zasiadający na wi-
downi Cezary Chodkowski, zastępca 
prezydenta.

P.H.

3500 młodych sportowców repre-
zentujących 70 miast z całej Polski. 
Wśród młodych ciechanowian najle-
piej spisał się Konrad Pilitowski ze 
Szkoły Podstawowej Nr 7 zdobywca 
srebrnego medalu w rzucie piłką pa-
lantową (52,5 m).

P.H.

Finały XIII Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej

ręczna chłopców- Szkoła Podsta-
wowa Nr 7 (złoto), lekkoatletyka 
– E. Wyszczelska z Gimnazjum 
Nr 4 (złoto), piłka nożna dziew-
cząt – Gimnazjum Nr 2 (brąz), 
piłka ręczna chłopców – Gimna-
zjum Nr 4 (brąz),lekkoatletyka  
– A. Chruściel i A. Suski – Gim-
nazjum Nr 2 (brąz). W zawodach 
wzięło udział ponad 6000 osób, 
reprezentujących ok. 350 szkół  

z całego Mazow-
sza. Organizato-
rem zmagań był 
Szkolny Związek 
Sportowy Ziemia 
Ciechanowska 
przy pomocy 
ciechanowskie-
go MOSiR-u. 
Honorowy patro-
nat nad imprezą 
objął prezydent 
Waldemar War-
dziński.

P.H.
Medale wręczał zastępca prezydenta C. Chodkowski
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W ostatnim czasie nie brakowało imprez: XIV Spring Blues Night, VII Cie-
chanowskie Otwarte Spotkanie Motocyklowe, XIX Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny DIONIZJE, „Piknik Jaskiniowców”. Bluesowe granie i spotkanie 
motocyklowe Agencji Stan d’Art oraz Klubowi Motocyklowemu „Wolny wy-
dech” miasto dofinansowało kwotą 
40 tys. zł. Na tegoroczne DIONIZJE 
Stowarzyszenie Artystyczne MAKA-
TA otrzymało 38,5 tys. zł w ramach 
konkursu ogłoszonego przez Prezyden-
ta Miasta Ciechanów.  Urząd Miasta 
sfinansował też reklamujący Festiwal 
baner oraz druk i rozlepienie plakatów.  
„Piknik Jaskiniowców”, zorganizowany 
przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO to też spory wyda-
tek. Przedsięwzięcie sfinansował Urząd 
Miasta, dzięki czemu wszystkie atrakcje 
były bezpłatne. Łączny koszt wspomnia-
nych imprez to dla miejskiego samorządu 
wydatek ponad 104 tys. A tylko w czerwcu  
w kolejce czekają jeszcze: impreza „Wrzuć 
na luz”, na którą Stowarzyszeniu Akademia 
Kultury miasto dało 10 tys. zł oraz koncert 
na powitanie wakacji (w drodze konkursu ta 
inicjatywa Stowarzyszenia „Psychoart” została 
dofinansowana przez prezydenta kwotą 38 tys. 
zł). – Mamy świadomość, że bez naszej pomo-
cy te imprezy by się nie odbyły. Niektóre sami 
inspirujemy, z pomysłem innych zgłaszają się or-
ganizacje pozarządowe. Ważne, żeby zaoferować 
mieszkańcom ciekawe spędzenie czasu – mówi pre-
zydent Ciechanowa Waldemar Wardziński.

Teatry na deptaku
Dionizyjska parada, połączona z Juwenaliami, prze-
szła ul. Warszawską barwnym korowodem. To tu 
odbyły się również najciekawsze widowiska plene-
rowe. Teatr uliczny to fascynujące połączenie muzy-
ki, bajecznie kolorowych kostiumów, drewnianych i 
metalowych konstrukcji oraz ruchu. Uwagę przykuwają 
postaci skrywające twarze pod maską grubego makijażu, 
w finezyjnych fryzurach, zaskakująco płynnie poruszające 
się na wysokich szczudłach. Miejski deptak okazał się być 
dla nich doskonałą sceną. To miejsce odwiedzane przez 
setki mieszkańców, a gościnnie występujące grupy: Teatr  
4 Żywioły z Chojnic i Teatr Feta z Gdańska były wystarcza-
jącym powodem, by się zatrzymać. W pamięci szczególnie 
zapadła urzekająca plastycznie „Nić Ariadny” Teatru Feta. 
Aktorzy świetnie prezentowali się w śródmiejskiej scenerii  
w świetle zachodzącego słońca. 

Wrzuć na luz i Powitanie wakacji
17 czerwca odbyła się przedwakacyjna zabawa „Wrzuć na luz”. 
Jej inicjatorem było Stowarzyszenie Akademia Kultury, które 

pragnie aby impreza stała się cykliczna. Barwny korowód ru-
szył Warszawską od zegara słonecznego. Każdy uczestnik był 
przebrany w kostium. Imprezie towarzyszyły animacje teatralne, 
malowanie twarzy, działania plastyczne oraz wiele innych atrakcji. 
Była inscenizacja przyjęcia weselnego, zagrali Uniform i Lemon Grass.  
– Liczymy na to, że imprezy tego typu będą integrować lokalną społeczność, 
dlatego chętnie je finansujemy – zaznaczył prezydent Wardziński.
Już następnego dnia – „Rock na bezpieczne wakacje”. To motto koncertu, który 
odbył się 18 czerwca na zamkowych błoniach. Wystąpiły dobre zespoły: Lipali, 

          ZajrZyj                   Na DEpTaK

Ciepłe dni sprawiają, że życie Ciechanowa w dużej mierze koncentruje się na nowym deptaku. To miejsce spotkań mieszkańców, ulicznych 
spektakli, imprez dla rodzin z dziećmi. już zaczęło się obiecująco, a tego lata z pewnością nie zabraknie tu atrakcji. Za wszystkie płaci mia-
sto, więc nie trzeba martwić się o bilety. 

Bimber Poland, Vecordia i Ikarion. Można było zobaczyć pokaz ratownictwa  
i nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Imprezie towarzyszyły  
stoiska gastronomiczne i zabawy dla najmłodszych. 

W czerwcu na deptaku szczu-
dlarze, baloniarze i Indianie

Na letnie soboty na deptaku Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej „Studio” przygotowuje dużo 
atrakcji. Ich przedsmak mieliśmy  
w ostatnią sobotę. Były pokazy sztuk 
walki i warsztaty dla maluchów.  
W rytm wesołej muzyki można było 
się nauczyć puszczania wielkich baniek 
mydlanych i modelowania zwierzątek 
z długich balonów zwanych „rurkami”. 
Starsze dzieci pod okiem instruktora 
ćwiczyły chodzenie na tzw. skaczących 
szczudłach. Wokół szczudlarzy i balonia-
rzy gromadziły się całe rodziny z dziećmi. 
– Lato to czas wakacyjnych przygód, a nie 
wszyscy mogą wyjechać z miasta. Chcemy, 
żeby w soboty między godz. 13.00 i 16.00 
na Warszawskiej zawsze coś się działo. Pro-
ponujemy stałe godziny, bo łatwiej je zapa-
miętać, a środek dnia wybraliśmy zgodnie  
z sugestiami rodziców. 
– Nina Rykowska, dyrektorka „Studia” akcen-
tuje, że oferta jest skierowana głównie  
do dzieci. 25 czerwca deptak opanują Indianie. 
Od 13.00 do 16.00 zwijanie dżdżownic, rzut 
na rogi bizona, indiańskie lotki, przeciąganie 
lisiego ogona, pokaz tańców, taniec z publiczno-
ścią, taniec ziemniaka, nauka indiańskich pieśni. 
Pojawią się też „bocianie nogi”, czyli szczudla-
rze, zawsze witani przez dzieci z prawdziwym 
zachwytem.

W lipcu:  
rycerze, ratownicy i afrykańskie rytmy

2 lipca deptak stanie się widownią rycerskich poty-
czek. Ciechanowscy XIV-wieczni rycerze i wojowie  
z zaprzyjaźnionych bractw zaprezentują średnio-
wieczne gry i zabawy oraz dawne rzemiosło. 9 lipca 
upłynie na deptaku pod hasłem: „Ratuj i ucz się rato-
wać”. Będzie poważniej – nauka udzielania pierwszej 
pomocy oraz zbiórka maskotek dla dzieci poszkodowa-
nych w wypadkach.  W roli nauczycieli wystąpią poli-

cjanci, strażacy, ratownicy medyczni. 23 lipca zaprosili-
śmy animatorów nie tylko z Polski, ale i Afryki, bo dzień 
upłynie pod znakiem afrykańskich rytmów: pokazy  
i warsztaty gry na bębnach, tańca, konstruowania instru-
mentów, gry stołowe Kalaha. 

W sierpniu – bajki, Wikingowie i rodzinny piknik
6 sierpnia dzieci czeka spotkanie z bajkami (malowanie postaci  

z bajek, układanie puzzli, przedstawienie teatralne), a 2 tygodnie 
później, 20 sierpnia, deptak przeżyje najazd Wikingów. Będą zawody 

sprawnościowe, średniowieczne gry i zabawy, prezentacja rzemiosł, pokazy 
walki, prezentacja strojów i uzbrojenia. Kulminacja tego barwnego, pełnego 
przygód lata nastąpi 27 sierpnia. Od godz.15.00 do 23.00 będziemy na pikniku 
rodzinnym na zamkowych błoniach wspólnie żegnać wakacje. Ale we wrześniu 
też zapraszamy na deptak…             

          Ewa Blankiewicz

Bocianie nogi, WikingoWie, Bajki, BęBniarze, 
indianie i tajemnicze zWijanie dżdżoWnicy
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Cytat miesiąca 
Majowa sesja Rady Miasta. Radni dyskutują o podwyżce cen biletów autobusowych. Radny Artur 
Sobotko: – Każdy w tym gronie ma możliwość poprawić kondycję finansową tej spółki. Możemy jeździć 
autobusami. Przewodniczący Mariusz Stawicki: – Niech każdy kupi bilet. Jeździć nie musi, ale niech 
kupi bilet. Komentarz z sali: – Może by tak dietę radni pobierali w biletach …

W świecie jaskiniowców

DIONIZjE i przypadkowy widz
Teatr Boczny z Lublina i Studio Teatralne z Warszawy to laureaci głównych i równorzędnych nagród przy-
znanych w XiX międzynarodowym Festiwalu Teatralnym dioniZje, który odbył się w dniach 1-4 czerwca 
w Ciechanowie. Po obejrzeniu 6. konkursowych przedstawień jury pod przewodnictwem krzysztofa mi-
klaszewskiego doceniło inscenizacje klasyki: „obcy” według Franza kafki i „Roberto Zucco” na podstawie 
dramatu Bernarda-marie koltèsa. 

Kolejki na zjeżdżalnie, miękkie góry, czy rodeo. Setki chętnych do skoków na eurobun-
gee,  polowania na dinozaury i rzucania do tarcz. To tylko niektóre zabawy, z jakich mo-
gły skorzystać młodsze i starsze dzieci podczas „Pikniku Jaskiniowców”, zorganizowa-
nego 4 czerwca na zamkowych błoniach. Inicjatywa Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STUDIO spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Przedsięwzię-
cie sfinansował Urząd Miasta, dzięki temu wszystkie atrakcje były bezpłatne. Słoneczna 
pogoda sprzyjała rozrywce. Malkontenci narzekali na tłum i kurz, ale to nie przeszkadza-
ło dzieciom oraz ich opiekunom w dobrej zabawie. Tym bardziej, że nie brakowało na-
gród w licznych konkursach. Zabawki i gadżety ufundował Urząd Miasta, Farbex i Sig-
ma.                                                                                                                            red.

Oglądając kolejne wystawienia nietrudno było za-
uważyć, że frekwencja na spektaklach prezentowa-
nych w pomieszczeniach była rażąco mała. Zdecy-
dowanie więcej widzów obejrzało paradę  
i widowiska plenerowe. Doskonałą sceną okazał się 
miejski deptak. Ulica Warszawska to teraz miejsce 

odwiedzane przez setki mieszkańców. Przypadkowi spacerowicze ła-
two dali się zaciekawić. Gościnnie występujące grupy: Teatr 4 Żywioły 
z Chojnic i Teatr Feta z Gdańska były wystarczającym powodem, by 
się zatrzymać. W pamięci szczególnie zapadła „Nić Ariadny” Teatru 
Feta, pełna poetyki, malowniczości i jasnego przekazu. Dopełnieniem 
teatralnych działań był pokaz pracy warsztatowej z udziałem studentów 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, którzy przez  
4 dni pracowali z profesorem  
K. Miklaszewskim posiłkując 
się sztuką Witkacego „Nadobni-
sie i koczkodany”. Muzycznym 
akcentem były koncerty Wojtka 
Grabka i zespołu Pogodno.  
W trakcie festiwalu ukazywała 
się gazetka „Oko Dionizosa”, 
redagowana przez studentów 
kulturoznawstwa pod kierun-
kiem Marka Żbikowskiego.      
Tegoroczny festiwal zorga-
nizowali: Stowarzyszenie 
Artystyczne MAKATA oraz 
Centrum Kultury i Sztuki. 
Prezydent Miasta Ciechanow 
dofinansował przedsięwzięcie 
kwotą ponad 40 tys. zł.  

K.D.
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