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Mamy ciekawą propozycję 
dla mieszkańców i turystów 
odwiedzających Ciechanów 
– nową usługę pod nazwą 

STREET MOBILE. To wszechstronny mobilny 
przewodnik po Polsce. Znalazły się w nim zgroma-
dzone przez Urząd Miasta informacje o ciechanow-
skich zabytkach, placówkach kultury, restauracjach, 
hotelach oraz innych użytecznych miejscach.                 
                              

Szerzej str. 12

Przewodnik  
w telefonie 

Jednym mogą się już cieszyć uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 4 i dzieci z pobliskich osiedli.  
Na bezpiecznej nawierzchni można zaszaleć na ko-
lorowych urządzeniach. Drugi o wiele większy plac 
powstanie przy ul. Kraszewskiego. 10 września 
podpisano umowę na jego budowę. Ma kosztować  
450 tys. zł i zostanie oddany do użytku jeszcze  
w tym roku.                                                          red.

Więcej na str. 7

Place zabaw wyrastają 
jak grzyby po deszczu

Sierpień był bogaty w wydarzenia kulturalne, 
historyczne i sportowe. Można o nich przeczytać 
na kolejnych stronach Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów.

Miejskie lato
– co weekend to atrakcja

I Rycerska Gra Miejska „W poszukiwaniu skarbu 
księcia Janusza” (str. 8-9)

Maraton MTB (str. 15)

XX Międzynarodowy Festiwal Teatralny DONIZJE 
(str. 10)

Doda na pikniku „Pożegnanie Lata” (str. 16) 

Miasto ma na koncie kilka projektów unijnych, część 
z nich już zakończona, część w trakcie realizacji. Do 
kasy samorządu powinno w tym roku trafić ponad 
27,3 mln zł środków europejskich na ich dofinan-
sowanie, ale na razie miasto otrzymało tylko nieco 
ponad 3% tej kwoty – 909 tys. zł, ostatnią transzę 
refundacji rewitalizacji ratusza. Na konto samorzą-
du nie dotarły ani pieniądze na budowę pętli (tu plan 
zakładał wpływ ponad 25,6 mln zł), ani spodziewane 
810 tys. zł na e-Urząd.

Środki przyznane, a płacimy sami
Nikły spływ środków z funduszy unijnych spędza mazowieckim samorządowcom sen z po-
wiek. Umowy dawno podpisane, roboty wykonane, a gminy muszą za nie płacić wyłącznie 
ze swojego budżetu, bo nie mogą doczekać się należnych pieniędzy. 

Środki z UE można otrzymać dopiero po kontro-
li przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Projektów Unijnych. Czekanie na kon-
trolę trwa od kilku do kilkanastu miesięcy, dlatego  
pieniądze wpływają z ogromnym opóźnieniem.  
– Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni 
Mazowieckiej Jednostce uda się przyspieszyć płat-
ności – mówi prezydent Waldemar Wardziński. 

 E.B.
Czytaj też na str. 5

Na fragmencie odcinka pętli od ul. Niechodzkiej do Płockiej jest już położony chodnik

A.G.

Ulica Skłodowskiej 
już utwardzona
Mieszkańcy Skłodowskiej skarżyli się, że ich 
ulica ucierpiała podczas prac przy modernizacji 
magistrali kolejowej – jeździły tamtędy ciężkie 
samochody z materiałami i sprzętem. W sierpniu 
miasto utwardziło drogę. Zgodnie z życzeniami 
mieszkańców przebudowano też przepust. Koszt 
robót – 86 tys. zł.

red. 
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Zostań rycerzem  
lub damą dworu
Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej ogła-
sza nabór w swoje szeregi. Każdy kto chciałby na-
uczyć się rycerskiego rzemiosła – walki mieczem, 
strzelania z łuku, dworskich tańców, tańca  
z ogniem czy poznać inne tajniki średniowiecznego 
świata znajdzie tam coś dla siebie. Grupa zajmu-
je się rekonstrukcją średniowiecza z okresu końca 
XIV i początku XV wieku. Spotkania rekrutacyjne 
odbędą się w niedzielę o godz. 10.00 14 oraz  
21 października w sali gimnastycznej Gimnazjum 
Nr 1 (ul. Orylska 3). Uwaga: przyjmowane są oso-
by powyżej 16 roku życia. Więcej informacji na 
www.rycerzeciechanow.pl. Kontakt mailowy: re-
krutacja.crzc@gmail.com.

73. rocznica wybuchu  
II wojny światowej
1 września na cmentarzu komunalnym przy kwa-
terze poległych żołnierzy odbyły się uroczystości 
związane z 73. rocznicą wybuchu II wojny świato-
wej. Po mszy polowej złożono kwiaty na mogiłach 
żołnierzy września 1939 r. W obchodach udział 
wzięli kombatanci, władze miasta i powiatu, poczty 
sztandarowe, młodzież ciechanowskich szkół, or-
kiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostka 
Wojskowa z Przasnysza oraz mieszkańcy Ciecha-
nowa. Organizatorem rocznicy był prezydent Cie-
chanowa oraz Związek Kombatantów Rzeczpospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Młodzi sprzątali świat
Pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję… nie śmie-
cę” w dniach 14-16 września odbyła się  
19 ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata”. Jak 
co roku koordynatorem akcji na terenie Ciecha-
nowa był Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta, współpracujący  
z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych. Przed-
szkolaki i uczniowie miejskich szkół oraz STO  
i TWP uzbierali około 1000 worków śmieci, któ-
re odebrał PUK. Dla dzieci i młodzieży takie do-
roczne sprzątanie to cenna lekcja ekologii.

Rocznica napaści  
Rosji na Polskę
Związek Sybiraków i Byłych Więźniów Politycz-
nych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej oraz prezydent Ciechanowa 16 września 
zorganizowali obchody 73. rocznicy upamięt-

nienia poległych i pomordowanych na Wschodzie. 
Uroczystość odbyła się przy Pomniku Ofiar Terroru 
na cmentarzu komunalnym. Msza została odpra-
wiona w kościele św. Piotra. 

Straż Miejska zorganizowała 
patrol szkolny
Rozpoczął się rok szkolny. Wiele dzieci po raz 
pierwszy zaczęło samodzielnie chodzić na lekcje. 
Do 17 września w godzinach od 7.00 do 15.00 
miejscy strażnicy patrolowali otoczenie miejskich 
placówek oświatowych i prowadzili pouczające 
zajęcia dla uczniów drugich klas szkół podstawo-
wych. Dzieci dowiedziały się o bezpiecznych za-
chowaniach na drodze oraz o ostrożnych relacjach 
z nieznajomymi. 

Miasto dofinansowało  
dzieciom kolonie w górach

Akcja Katolicka przy Parafii św. Tekli w Ciechano-
wie wspólnie z Zarządem Osiedla nr 3 zorganizo-
wała nieodpłatne kolonie letnie dla 50 dzieci, które 
od 30 lipca do 10 sierpnia wypoczywały w Łomni-
cy Zdroju. Dzieciom służył zdrowy górski klimat. 
Zwiedziły okolice Łomnicy, Piwniczną, Krynicę, 
Rytro oraz Poprad na Słowacji. Brały udział  
w spływie Popradem, kąpały się w słowackim Aqu-
aparku, zdobywały okoliczne szlaki górskie, uczyły 
się chodzenia z kijkami, były w góralskiej pasiece, 
poznawały pracę Straży Granicznej, uczestniczyły  
w konkursach, zawodach sportowych, ognisku  
i kolonijnym grillu. Kolonie udały się dzięki pomo-
cy sponsorów i wolontariuszy. Prezydent Miasta 
Ciechanów dofinansował wypoczynek kwotą 13 
tys. zł. 

Osiedlowy turniej 
29 lipca na plaży kąpieliska „Krubin” rozegrano 
Międzyosiedlowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. 
Uczestniczyły w nim drużyny reprezentujące osiedla 
nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Zwyciężyli mieszkańcy osiedla nr 
2 „Aleksandrówka   II”. Organizatorem turnieju był 
zarząd osiedla nr 6 „Słoneczne” we współpracy  
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. 

Rocznica Powstania  
Warszawskiego
1 sierpnia, w 68. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego pod tablicą pamiątkową przy ul. 
Powstańców Warszawskich zostały złożone kwia-
ty. W kościele św. Piotra odprawiono mszę świętą 
w intencji poległych. Organizatorem uroczystości 
byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Obwód Ciechanów oraz prezydent miasta. 

Święto Wojska Polskiego
15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, w ko-
ściele parafii św. Franciszka z Asyżu obyła się 
uroczysta msza, po której delegacje: kombatantów, 
Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz miejskiego 
samorządu złożyły kwiaty przy ul. Armii Krajowej 
pod pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy 
Wojska Polskiego i AK.
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Bożenie Jastrzębskiej 
dyrektor Żłobka Miejskiego w Ciechanowie

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

 Matki
 składają

 dyrektorzy i pracownicy miejskich placówek oświatowych 
oraz dyrektor i pracownicy

 Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie

Zwycięska drużyna z osiedla Aleksandrówka II

Pani

Podziel się posiłkiem
Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Zbiór-
ce Żywności, organizowanej w ramach Programu 
„Podziel się posiłkiem” – w tym roku z myślą o do-
żywianiu dzieci. Wystarczy 28 i 29 września kupić 
nieco więcej jedzenia i przekazać wolontariuszom 
Ciechanowskiego Banku Żywności, którzy będą 
czekać przy oznakowanych koszach na terenie skle-
pów: Elbit Przy Farze (ul. Ściegiennego), Biedron-
ka (ul. Armii Krajowej, ul.17 Stycznia i Tatarska), 
Carrefour (ul. Armii Krajowej), Kaufland (ul. Armii 
Krajowej), Marc Pol w Galerii Mrówka (ul. Nie-
chodzka). Pożądane są produkty o długim okresie 
trwałości, np.: olej, cukier, konserwy mięsne, rybne 
i warzywne, dżemy. Bank Żywności przekaże je 
organizacjom pozarządowych oraz miejskim świe-
tlicom. 
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Członkowie ZMP są jednomyślni – dotychczaso-
wa polityka centralna zagraża stabilności finanso-
wej samorządów. Postulaty są formułowane od lat: 
rzetelna, merytoryczna debata na temat samorządo-
wych finansów oraz przesunięcie pieniędzy podat-
ników z budżetu centralnego do ich własnych gmin. 

Batalia o większy udział w PIT
Batalia toczy się między innymi o większy udział 
samorządów w podatku PIT. Tu samorządow-
cy proponują konkretne zmiany w prawie, m.in. 
zwiększenie udziału gmin w podatku PIT i CIT 
oraz wprowadzenie nowej, ekologicznej części sub-
wencji ogólnej dla tych gmin, na terenie których wystę-
pują prawnie chronione obiekty lub obszary  
o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza 
lokalne możliwości rozwojowe. Łączny wynik finanso-
wy proponowanych zmian (oszacowany w warunkach 
tego roku) ma wynieść 8 mld zł, ponieważ zgodnie  
z wyliczeniami ekspertów (opartych o dane  
z Ministerstwa Finansów) na skutek zmian w pra-
wie samorządy w ciągu 6 ostatnich lat traciły rocz-
nie 8 mld zł dochodów własnych.
Stąd nazwa ogólnopolskiej akcji, w ramach której 
są zbierane podpisy poparcia pod przygotowanym 
przez ZMP projektem ustawy o zmianie ustawy 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Aby projekt trafił pod obrady Sejmu trzeba co naj-
mniej 100 tys. podpisów. Zakończenie ich zbierania 
przypada na 5 października. Listy z podpisami tra-
fią do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. 

Prezydent Wardziński: Chcemy  
odzyskać utracone dochody
Lokalne samorządy jednogłośnie poparły inicjaty-
wę ZMP. – Chodzi o to, aby te dochody odzyskać. 

Samorządowcy są zdesperowani, że za rosnącą ilością zadań, nakładanych na samorządy przez ustawodawców nie idą pieniądze z central-
nego budżetu. Stąd pomysł akcji „Stawka większa niż 8 mLd!”, którą prowadzi Związek miast Polskich. – Walczymy o rozwój lokalny  
i inwestycje. Nie zgadzamy się, żeby samorządy traciły 8 mld zł rocznie przez nieprzemyślane zmiany legislacyjne – powtarza andrzej Poraw-
ski, dyrektor Biura Związku miast Polskich.

Samorządy walczą o utracone 8 miliardów

Wprawdzie to propozycja korporacji samorządo-
wej, w skład których wchodzą: Związek Miast Pol-
skich, związek powiatów, gmin, unia miast i unia 
metropolii, ale akcja jest obywatelska – projekt po-
pierają również lokalne organizacje pozarządowe  
i sami mieszkańcy. Jest o co walczyć, bo zgodnie  
z projektem po zmianach do budżetu miasta wra-
całoby więcej o 9 % podatku PIT. W skali roku 
daje to 6 mln zł. Przyłączamy się do tego projektu, 
bo liczymy na wymierny efekt dla finansów miasta 
– oświadczył prezydent Waldemar Wardziński na 
sierpniowej sesji Rady Miasta.  
W podobnym duchu wystąpił Dariusz Węcławski.  
– Nie muszę przekonywać jak ważna jest ta inicjaty-
wa dla kondycji naszego i innych miast. Chciałbym 
zwrócić się do radnych i przewodniczących zarzą-
dów osiedli – może warto włączyć się w zbieranie 
podpisów – stwierdził radny.
Prezydent zaznaczył, że samorządowcy nie mogą 
firmować akcji jako rada czy prezydent miasta,  
bo jest to inicjatywa obywatelska. – Ale każdy może 
w niej uczestniczyć jako osoba fizyczna. Komitet 
obywatelski został zarejestrowany, w naszym mie-
ście zbieranie podpisów koordynuje pan Cezary 
Chodkowski, w tym przypadku nie jako wicepre-
zydent, lecz mieszkaniec – poinformował W. War-
dziński.

Czy czekają nas trudne rozmowy  
o finansowaniu oświaty?
Lokalne samorządy czekają też trudne rozmowy  
z rządem na temat finansowania edukacji. Niektóre 
gminy, np. Kraków, domagają się zmian w Karcie 
Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty. Związek 
Miast Polskich planuje złożenie w Sejmie projek-

Modernizacja ulicy Sońskiej – radykal-
na poprawa stanu nawierzchni, budowa 
chodników oraz ścieżek rowerowych jest 
od dawna postulowana przez mieszkań-
ców naszego miasta. Przekazują te proś-
by za pośrednictwem swoich przedsta-
wicieli, którzy na sesjach Rady Miasta 
interpelują o gruntowny remont drogi, 
która jest ważna nie tylko dla sprawnej 
komunikacji lokalnej. 
Starosta już w ubiegłym roku w kore-
spondencji z miastem informował, że 
remont Sońskiej ma w planach w 2013 
roku. Teraz zbliża się okres konstruowa-
nia przyszłorocznych budżetów, więc 
temat Sońskiej powraca, tym razem rów-
nież na sesjach Rady Powiatu, gdzie tę 
sprawę 3-krotnie poruszał radny Adam 
Krzemiński.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
ze Starostą Ciechanowskim pierwszym 
krokiem do przebudowy Sońskiej było 
wykonanie kanalizacji sanitarnej przez 

Ulica Sońska, przedłużenie Płońskiej, połączenie reszty miasta z dzielnicami krubin, Bielin i sąsiednimi miejscowościami: Sońskiem,  
gołotczyzną i gąsocinem. Brak chodników, kanalizacji deszczowej, jezdnia w kiepskim stanie. miasto chciałoby tu zainwestować, więc 
deklaruje pokrycie połowy kosztów, jakie wyłoży starostwo, bo Sońska to droga powiatowa. Zbliża się czas planowania przyszłorocznych 
budżetów, najwyższy czas na decyzję zarządu powiatu w tej sprawie.

Szerokie pobocza pozwalają poszerzyć ul. Sońską o chodniki i ścieżkę rowerową

miejską spółkę – Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji. ZWiK wywiązał się z za-
dania, prace zostały ukończone. Nie ma 
też żadnych ograniczeń formalnych, by 
zaplanować i przeprowadzić moderni-
zację ulicy. Inwestycja ta nie wymaga 
zmian w Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego „Płońska – 
Sońska”. Dodatkową zachętą może być 
trwający do końca września nabór wnio-
sków na tzw. „schetynówki”. To dobra 
okazja, by postarać się o zewnętrzne do-
finansowanie modernizacji, a Prezydent 
Miasta Ciechanów niezmiennie pod-
trzymuje ofertę pokrycia przez miejski 
samorząd 50% kosztów, poniesionych 
przez samorząd powiatowy. – Jesteśmy 
gotowi zarezerwować środki na połowę 
kosztów przebudowy Sońskiej w miej-
skim budżecie na 2013 rok. W imieniu 
mieszkańców miasta podobnej decyzji 
oczekiwalibyśmy od władz powiatu  
– mówi prezydent W.  Wardziński. 

Ewa Blankiewicz

Czy powiat zmodernizuje Sońską?  
Miasto deklaruje pokrycie połowy kosztów

tów nowelizacji ustaw oświatowych. Czas pokaże, 
czy pod projektami znajdą się podpisy wszystkich 
prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz sta-
rostów.
Problemy z finansowaniem edukacji zapewne znaj-
dą się w centrum uwagi podczas obrad Samorządo-
wego Kongresu Oświaty, który odbędzie się  
w Warszawie w dniach 26 – 27 września tego roku 
pod hasłem „Żądamy lepszej oświaty!”. „Niż demo-
graficzny, zaniechanie zmian systemowych w finan-
sowaniu i realizacji zadań oświatowych przez Rząd  
i Parlament, doprowadziły do dramatycznej sytu-
acji wielu polskich samorządów. Oczekujemy od 
Państwa Polskiego przyjęcia rzeczywistej współ-
odpowiedzialności za realizowanie zadań oświato-
wych. W trakcie kongresu przedstawimy, poprzez 
projekty legislacyjne, warunki jakie muszą być speł-
nione, aby samorządy mogły skutecznie finansować 
i realizować zadania oświatowe” – czytamy  
w przedkongresowych zapowiedziach ZMP.

Ewa Blankiewicz

Ważny dokument  
do publicznego wglądu 
W siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 17 Stycznia 
56A w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska (parter, pokój nr 11A) od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00-16.00 dostępny 
jest projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miej-
skiej Ciechanów. Wnioski, zastrzeżenia i uwagi 
można składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
do 2 października. 
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XXII sesja Rady Miasta rozpoczęła się od pożegnania 
rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. 
Andrzeja Kolasy. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie 
wyższym nie mógł być wybrany na kolejną kadencję. 
Jego miejsce zajął doc. dr Leszek Zygner, obecny na 
uroczystości wspólnie z kanclerzem PWSZ Piotrem 
Wójcikiem. 

– Dzięki osobistemu zaangażowaniu profesor A. Kolasa 
zbudował i powiększał klub sympatyków PWSZ. Jeste-
śmy mu bardzo wdzięczni za to, co robił dla uczelni  
i naszego miasta – powiedział prezydent Waldemar 
Wardziński. W imieniu miejskiego samorządu prezy-
dent wręczył ustępującemu rektorowi pisemne podzię-
kowania i statuetkę św. Piotra. – Przez te 10 lat, kiedy 
miałem zaszczyt kierować uczelnią za każdym razem 
spotykałem się z dużą życzliwością rady i pana prezy-
denta, za co serdecznie dziękuję. Chciałbym powie-
rzyć dalsze losy PWSZ państwa trosce. Prowadzenie 
publicznej uczelni ma dla miasta duże znaczenie. Czasy 
idą trudne, ale to co już zrobiliśmy tworzy dobre pod-
waliny, na których uczelnia będzie się rozwijać – po-
wiedział prof. A. Kolasa.                                           red.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXII sesji 
30 sierpnia 2012 r.

Nr 253/XXii/2012 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od cen zbycia na rzecz na-
jemców samodzielnych lokali mieszkalnych, poło-
żonych w Ciechanowie w budynkach przy  
ulicach” Szwanke 18, Nadfosna 5 i 8, Święto-
chowskiego 2/6, Warszawska 27, Witosa 6, Po-
wstańców Wielkopolskich 9, Pułtuska 9, 17 Stycz-
nia 43, 11 Pułku Ułanów Legionowych 12. 
Nr 254/XXii/2012 w sprawie zamiany nierucho-
mości.
Nr 255/XXii/2012 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego, po-
łożonego w Ciechanowie w budynku przy ul.  
17 Stycznia 45.
Nr 256/XXii/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciecha-
nów.
Nr 257/XXii/2012 w sprawie zmiany uchwały  
budżetowej na rok 2012.
Nr 258/XXii/2012 w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską 
Ciechanów projektu „ABC nauki – indywidualiza-
cja procesu nauczania w klasach I-III”, współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Interpelacje radnych
grażyna derbin chciała się dowiedzieć, dlacze-
go eksmitowana rodzina koczuje na ul. Parko-
wej. Zasygnalizowała też, że bezpieczeństwu 
użytkowników drogi zagraża przechylona na 
jezdnię brzoza, rosnąca za skrętem w Kraszew-
skiego z ul. 17 Stycznia (za przystankiem auto-
busowym i zatoczką).

Przemysław Zadrożny złożył prośbę o zdyscy-
plinowanie wykonawcy tunelu w ul. Śmieciń-
skiej (inwestycja PKP PLK), żeby po wykonaniu 
instalacji podziemnych wyrównał drogę masą 
bitumiczną. Radny zapytał, czy między ul. Wy-
spiańskiego i Bema rozbudowuje się szkoła STO, 
czy inwestuje tu klub Mazovia. Zgłosił też proś-
bę właścicieli psów o uzupełnienie podajników  
z torebkami na nieczystości oraz postulował po-
zyskanie środków na adaptację parku przy  
ul. Dąbrowskiej na miejsce do ćwiczeń dla osób 
starszych.

krzysztof łyziński interpelował w sprawie re-
montu nawierzchni ul. Sienkiewicza – wyrów-
nania granitowej kostki albo wywalczenia zgody 
konserwatora zabytków na położenie tam asfaltu.

janusz Szymańczyk poprosił o informację, jak 
wygląda rozliczenie klubu MKS Jurand  
z miastem i czy władze miasta znają dalsze plany 
funkcjonowania tego klubu.

dariusz Węcławski chciał się dowiedzieć, czy 
Urząd Miasta planuje promocję zbierania pod-
pisów pod inicjatywą Związku Miast Polskich 

mającą na celu zmianę ustawy o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego i przesunięcie  
z budżetu państwa do kas samorządów  
8 mld zł z podatków. Zapytał też czy wystąpienie 
z Międzygminnego Związku Regionu Ciecha-
nowskiego gminy Płoniawy Bramura nie stanowi 
zagrożenia dla realizacji założeń projektu gospo-
darki odpadami i uzyskania dofinansowania  
ze środków unijnych.

adam Stępkowski postulował, żeby w planach 
samorządu, dotyczących budowy terenu rekre-
acyjnego na os. Jeziorko znalazło się miejsce dla 
tych, którzy jeżdżą na deskorolkach, na rowerach 
i rolkach.

Tomasz kałużyński zainteresował się, czy mia-
sto zgłosiło już własne postulaty do Strategii 
Rozwoju Województwa Mazowieckiego  
do 2030 roku i jakie kwestie uznano za istotne  
w kontekście tego dokumentu. Radny zapytał też 
o przygotowania do przetargów na wybór firm 
odbierających śmieci i o politykę samorządu wo-
bec nowych przepisów, dotyczących gospodarki 
odpadami.

Zenon Stańczak wobec postępu prac na budo-
wie pętli miejskiej przekazał pytanie mieszkań-
ców o orientacyjny termin oddania odcinka  
do ul. Kasprzaka. Chciał się też dowiedzieć, czy 
po wybudowaniu części pętli między ul. Płocką 
a Niechodzką ten odcinek będzie wcześniej od-
dany do użytku, czy już jako całość – do drogi 
krajowej 60 i 50.

oprac. E.B.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Podziękowania  
dla rektora PWSZ

Niebawem ta gruntowa droga zmie-
ni się w prawdziwą ulicę z równą 
nawierzchnią i chodnikami. Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji buduje tu 
kanalizację sanitarną. Trwa też bu-
dowa kanalizacji deszczowej.  
W trakcie robót usuwane są kolizje 
z siecią energetyczną i powstaje 
nowa sieć abonencka. Po zakończe-
niu prac ziemnych ulica zyska nową 
nawierzchnię, zjazdy na posesje 
i chodniki po obu stronach drogi. 
Prace wykonuje Zakład Instalacji 
Sieci Gazowych Wod. Kan. Ener-
getycznych Handlu i Usług M. M. 
Młyńscy. Zakończenie inwestycji 
planowane jest na koniec paździer-
nika. Budowa tej drogi to dla miasta 
koszt blisko 290 tys. zł.

A.G.

– To dobra informacja dla mieszkańców Krubi-
na, którzy od lat czekają na ładne, równe i suche 
ulice. PRASBET słynie ze starannego wykonania. 
Zmodernizował Plac Jana Pawła II oraz ul. War-
szawską – cieszy się kierownik Wydziału Inwe-
stycji Robert Szymaniak. Budowa dróg zostanie 
rozłożona na 2 lata. W tym roku planowane jest 
wykonanie kanalizacji deszczowej, separatora 
oraz odmulenie rowu melioracyjnego. Na 2013 r. 
pozostanie budowa jezdni i chodników, przebu-

Urząd miasta rozstrzygnął przetarg na budowę ulic: krubińskiej, Ceramicznej, do-
brej, Piwnej, Ptasiej i Żurawiej. Wpłynęło 11 ofert. Wygrała Firma Budowlano-drogo-
wa PRaSBeT z grudziądza. 

dowa infrastruktury telekomunikacyjnej, budowa 
nowoczesnego oświetlenia ulicznego, przebudo-
wa sieci gazowej i przyłączy wodociągowych. 
Miasto przekazało wykonawcy teren budowy.  
Roboty już się rozpoczęły. Koszt robót budow-
lanych to 10,6 mln zł. Nadzór inwestorski będzie 
sprawować wyłoniona w przetargu firma Usługi 
Projektowe Piotr Gryszpanowicz z Płocka. Miasto 
zapłaci za to 158,6 tys. zł.   

red.

Trwają roboty na Jasnej

Od lewej: L. Zygner, A. Kolasa i P. Wójcik

Wykonano już część chodnika w ul. Jasnej

Rusza budowa ulic na Krubinie



www.umciechanow.pl

5 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Sesja Rady Miasta

Miasto czeka na swoje unijne pieniądze,  
czyli o przeregulowanych procedurach 

Sierpniowa sesja przyniosła podsumowanie i półrocza miejskiego budżetu. Wykonanie przebiegałoby bez zakłóceń, gdyby nie słaby, pra-
wie zerowy spływ środków z funduszy unijnych. To problem nie tylko Ciechanowa, ale i innych mazowieckich miast. Umowy dawno pod-
pisane, roboty wykonane, a gminy muszą za nie płacić ze swojej kasy, bo nie mogą doczekać się należnych pieniędzy. – Mam nadzieję,  
że w ciągu najbliższych tygodni Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych uda się przyspieszyć płatności – mówi prezydent Wal-
demar Wardziński.

Prezydent Waldemar Wardziński i skarbnik Mirosława Damięcka naradzają się  
w sprawach finansowych

Przewidywane tegoroczne dochody budże-
tu Ciechanowa w wysokości ponad  
145 mln zł zwiększyły się o prawie  
2,6 mln, chociaż zmniejszono plan do-
chodów o 910 tys. zł ze sprzedaży mienia. 
Wzrost wynikał z tytułu przyznanych do-
tacji, zwiększenia subwencji i większych 
dochodów z tytułu podatków i opłat lokal-
nych. Wydatki w 2012 r. zaplanowano na 
prawie 151,2 mln zł.

Słabo spływają środki unijne 
i z Ministerstwa Finansów
W pierwszym półroczu tego roku do bu-
dżetu miasta wpłynęły dochody w kwocie 
ponad 60,8 mln zł, co oznacza 41,23% pla-
nu. Niektóre wpływy w I półroczu prze-
kroczyły 50% zakładanych kwot. Wyższe 
są m.in. dochody z tytułu podatku od nie-
ruchomości – 52% planu, podatku od nie-
ruchomości od osób  fizycznych  
– 57,68%, podatku rolnego (65,34%), 
leśnego (56%), opłat za zajęcie pasa dro-
gowego 78% czy opłat za zezwolenie na sprzedaż 
alkoholu 72,65%. – Wpływy z dochodów i opłat 
realizowanych przez Urząd oceniam jako zadawa-
lające. Natomiast niski jest dochód ze sprzedaży 
mienia. Zakładaliśmy, że będzie to prawie 2,8 mln 
zł, a na razie jest 356,6 tys. zł – poinformował pre-
zydent. – Sytuacja jest trudna tam, gdzie mamy do 
czynienia ze spływem środków z zewnątrz. Słabo 
przedstawia się spływ dochodów realizowanych 
przez Urzędy Skarbowe czy Ministerstwo Finansów. 
Mamy nadzieję, że sytuacja polepszy się w II półro-
czu – stwierdził prezydent W. Wardziński.
Do miejskiej kasy powinno w tym roku trafić ponad 
27,3 mln zł środków europejskich na dofinanso-
wanie zadań inwestycyjnych, ale na razie miasto 
otrzymało tylko 3,33% tej kwoty – 909 tys. zł, 
ostatnią transzę refundacji rewitalizacji ratusza. Na 
konto samorządu nie dotarły ani pieniądze na bu-
dowę pętli (tu plan zakładał wpływ ponad 25,6 mln 
zł), ani spodziewane 810 tys. zł na e-Urząd. Niższe 
są też przekazywane przez Ministerstwo Finansów 
dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym 
od osób fizycznych – ponad 13,9 mln zł (plan za-
kładał 34,1 mln). 

Najwięcej wydaliśmy na oświatę  
– ponad 22 mln zł
Miejskie wydatki zostały zrealizowane w wysoko-
ści prawie 61,7 mln zł. To 39,04% planu rocznego. 
Z tego 51,5 mln przypada na wydatki bieżące,  
a ponad 9,8 mln zł na inwestycyjne. Wyższa re-
alizacja zadań inwestycyjnych zawsze przypada 
dopiero na II półrocze. To już reguła, podobnie jak 
większy spływ w drugiej połowie roku dochodów 
majątkowych. 
Jak zwykle najwięcej wydano na oświatę i wycho-
wanie – ponad 22 mln zł (52,96% planu). To najpo-
ważniejsza pozycja w budżecie miasta. Oprócz tego 
wydano ponad 343 tys. zł na utrzymanie świetlic 
szkolnych i ponad 38 tys. na pomoc materialną dla 
uczniów.
W pierwszej połowie roku dopiero rozkręca się 
sezon inwestycyjny, dlatego zaplanowane na 2012 

rok zadania, warte ponad 49,8 mln zł, zostały zre-
alizowane w 19,79%. Na drogi, chodniki i kanali-
zację deszczową wydano prawie 8 mln zł, wykup 
nieruchomości kosztował niecałe 639 tys. zł, rozbu-
dowa ratusza – 1,2 mln zł. Ponad 1,2 mln zł, które 
„przeszły” z ubiegłego roku przeznaczono na mo-
dernizację nieruchomości przy ul. 17 Stycznia 56A, 
budowę i wdrożenie publicznego interaktywnego 
systemu administracji samorządowej e-Urząd oraz 
II etap rozbudowy ratusza. Miejskie spółki  
w I półroczu zainwestowały prawie 2,4 mln zł.

Wielomiesięczne czekanie  
na kontrolę
Miasto ma na koncie kilka projektów unijnych, 
część z nich już zakończona, część w trakcie reali-
zacji. Nic dziwnego, że kwestie ich refinansowania 
budzą duże zainteresowanie, a zatory płatnicze nie-
pokój. – Spływ środków europejskich jest to pozycja 
o najniższym wykonaniu, czyli niewiele ponad 6%. 
Jakie są dalsze rokowania – pytał radny Krzysztof 
Łyziński. Te obawy podzielają wszyscy samorzą-
dowcy. Skąd wziął się problem z refinansowaniem? 
– Najkrócej mówiąc z przeregulowania – stwierdził 
prezydent Wardziński.
Procedura rozliczenia wygląda następująco: po za-
kończeniu realizacji projektu beneficjent – w tym 
przypadku Gmina Miejska Ciechanów – zgłasza 
gotowość poddania tego projektu końcowej kon-
troli. Kontrola musi być przeprowadzona, żeby 
samorząd mógł wystąpić z wnioskiem o końcową 
płatność i rozliczenie projektu. – Na końcowe kon-
trole, przeprowadzane przez Mazowiecką Jednost-
kę Wdrażania Projektów Unijnych czekamy dość 
długo. Najdłuższy okres to 13 miesięcy i dlatego te 
środki spływają z dużym opóźnieniem – wyjaśniał 
Waldemar Wardziński. Konstruując budżet samo-
rządowcy zakładają, że jeżeli projekt zostanie za-
kończony w ciągu pierwszych 3 kwartałów danego 
roku to wpływ refundacji unijnej powinien nastąpić 
w tym samym roku budżetowym. Jeżeli zakończe-
nie prac następuje w ostatnim kwartale to oczywi-
ście płatność musi przesunąć się na kolejny rok. 

Tak nakazywałaby logika, ale  
w praktyce czas rozliczeń wydłuża się 
do dwóch lat. – Tak było z kontrolą za-
dania, w ramach którego wybudowali-
śmy nową drogę nad Łydynią, obecnie 
ul. Wyrzykowskiego. Kolejne zadanie  
– projekt e-Urząd, zakończony rzeczo-
wo i finansowo 31 marca, w kwietniu 
został zgłoszony do końcowej kontroli. 
Zgodnie z planem i zapisami  
w budżecie z tego tytułu do samorzą-
du powinno trafić około 800 tys. zł. Do 
dziś kontrola się nie odbyła – wylicza 
prezydent. Dzięki tak długiej proce-
durze miasto do dziś czeka na należne 
pieniądze: 317 tys. zł za e-Urząd i 310 
tys. zł za ul. Wyrzykowskiego, które 
miały spłynąć w pierwszym półroczu.

Spór o 5% refinansowania 
blokuje całą należną kwotę
To nie jedyny ból samorządowców, 
jeżeli chodzi o środki z UE. Drugą 

sprawą, istotniejszą w wymiarze finansowym, jest 
zablokowanie refinansowania w przypadku, kiedy 
służby marszałka dopatrują się uchybień i chcą ko-
rekty płatności, a samorząd się z tym nie zgadza. 
– Miasto jest w sporze z Mazowiecką Jednostką  
w zakresie ewentualnej korekty refinansowania 
wewnętrznej pętli komunikacyjnej. Jednostka suge-
ruje nałożenie korekty 5% i chce, żeby to prezydent 
miasta wystąpił z wnioskiem o taką korektę. My 
tego nie akceptujemy, bo mamy w ręku poważne 
argumenty. Pojawił się spór o 5%, a z tego tytułu 
zatrzymano nam całe finansowanie – poinformował 
prezydent. 
Chodzi o niebagatelną kwotę. Pętla w całości ma 
kosztować 98 mln zł, trwa II etap budowy. Miejski 
budżet zakładał, że w II kwartale roku pojawią się 
już pierwsze wpływy z unijnych funduszy. Miasto 
złożyło wniosek o refundację ponad 5 mln zł tzw. 
kosztów kwalifikowanych za wykonane roboty.  
I wciąż czeka na rozstrzygnięcie, bo w Mazowiec-
kiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych poja-
wia się problem proceduralny. W sytuacji, kiedy nie 
zostało uruchomione finansowanie danego zdania 
procedura nie pozwala na formalne odwołanie się 
od decyzji, czy jej zaskarżenie, bo decyzji nie ma. 
W tej sytuacji Jednostka proponuje, żeby benefi-
cjent sam wystąpił o korektę. – Jeżeli się  
z tym nie zgadza, tak jak my się nie zgadzamy, to 
ma związane ręce – oświadczył prezydent. – Ta 
procedura ma zostać zmieniona. Po ostatnim komi-
tecie monitorującym pan marszałek Struzik stwier-
dził, że tę blokadę trzeba zdjąć, bo powoduje ona, 
że wiele projektów jest zawieszonych, a Mazowsze 
jako całość nie wykonuje planu założonego na ten 
rok – powiedział W. Wardziński. Prezydent zapew-
nił, że nawet jeśli perturbacje z refundacją będą się 
przeciągały miasto poradzi sobie finansowo. – Nie 
ma takiej opcji, żeby na mieszkańców Ciechanowa  
z tego tytułu nakładać jakiekolwiek opłaty. Być 
może będziemy zmuszeni wesprzeć się pożyczką  
– stwierdził W. Wardziński.

Ewa Blankiewicz
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Na odcinku między ul. Gostkowską i Wojska Polskiego wykonywany jest nasyp pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni. Jeszcze w tym roku planowane jest wykonanie palowania pod drugą przeprawę na Łydyni.

Pętla zaznacza coraz wyraźniejszy ślad

Budowa miejskiej arterii komunikacyjnej nabrała rozmachu. Zdjęcia wykonane we wrze-
śniu dają wyobrażenie o skali przedsięwzięcia. Zapraszamy na spacer po tej ogromnej 
miejskiej inwestycji.

Powstaje most na Bielinie. Zakończy-
ło się już palowanie, budowane jest 
zbrojenie konstrukcji mostu.

Spory fragment pętli między 
ul. Mleczarską i Płocką ma 
już krawężniki.

Od strony Płockiej wykonywana jest tzw. stabilizacja podłoża. Na wierzchniej warstwie gruntu zmieszanej 
z cementem będą układane kruszywa, a na nich warstwy nawierzchni bitumicznej.



Jest funkcjonalnie
Przeszklone drzwi zamontowane na parterze 
na wprost wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego 
łączą już obie części ratusza – zabytkową i no-
wopowstałą. Nie ma tu schodów, więc do urzędu 
łatwo dostaną się osoby na wózkach. Nieopo-
dal znajduje się winda, którą można wjechać na 
wyższą kondygnację lub zjechać na niższy po-
ziom parkingu z podjazdem dla wózków i wyj-
ściem w stronę ul. Nadrzecznej.

Wewnątrz duży ruch
Stanęły już wszystkie ścianki działowe, ruszyło 
malowanie wnętrz. Na korytarzach i w toale-
tach są już gresowe płytki. W najbliższym czasie 
montowane będą podwieszane sufity, drzwi oraz 
oprawy oświetleniowe. Trwają prace instalacyj-
ne w zakresie elektryki, systemów alarmowych 
i sieci okablowania strukturalnego. W budynku 
ma znajdować się serwerownia, a w przyszło-
ści planowane jest utworzenie tu nowoczesnego 
Data Center – zapasowego centrum danych dla 
Urzędu Miasta i podległych mu jednostek.

Elegancka elewacja
Rusztowania sukcesywnie przemieszczały się 
wokół budynku, a pracownicy zamontowali 
płyty z piaskowca, położyli tynk i pomalowa-
li elewację. Zamocowane już także zewnętrzne 
przeszklenia, dzięki którym budynek wygląda 
lekko i nowocześnie. 

Będzie zielono
Otoczenie budynku upiększy zieleń. Ozdobne 
rośliny są już sadzone przy wjeździe na dziedzi-
niec ratusza od strony ul. Nadrzecznej, wzdłuż 
muru od strony ul. Wodnej, a także po prze-
ciwnej stronie – wzdłuż przejścia łączącego Pl. 
Jana Pawła II z ul. Nadrzeczną. Od strony placu 
ratusz będą zdobić wysokie kwadratowe donice 
z kwiatami.

red.

Rozbudowa ratusza 
dobiega końca

Nierówna i wielokrotnie łatana jezdnia na  
ul. 3 Maja wielokrotnie dawała się we znaki 
zmotoryzowanym. Dziś odeszła w niepamięć. 
Kierowcy chwalą gładki asfalt na tej ruchli-
wej ulicy, a piesi nowe chodniki z kostki 
Bauma.                                                      red.

Kierowcy chwalą 
gładką ul. 3 Maja
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417 tys. zł na remonty
Ukończone zostały także remonty dróg grunto-
wych: Słonecznej, Kruczej, Wrzosowej, odcinka  
ul. Niechodzkiej, Bocznej, Krzywej, fragmentu Tu-
wima oraz drogi od Batalionów Chłopskich  
do Błękitnej. Koszt to ponad 417 tys. zł. 

                        

Remonty dróg i chodników
Nowymi chodnikami i równą nawierzchnią mogą 
się już cieszyć mieszkańcy ulicy Mościckiego. Do-
biegł końca także kompleksowy remont ul. Gwardii 
Ludowej. Ulica, przypominająca niegdyś szwaj-
carski ser, dziś ma nowe zatoczki samochodowe, 
chodniki z kostki i równą nawierzchnię.

W ul. Sikorskiego drogowcy ułożyli fragment chod-
nika oraz nową nawierzchnię z masy mineralno-as-
faltowej. Wykonawcą było konsorcjum firm:  
M. Olbryś i PRDM Płońsk. Całkowity koszt tych 
robót i remont ul. 3 Maja to ptawie 900 tys. zł.
Estetyczne chodniki z kostki brukowej powstały  
w ul. Asnyka i Broniewskiego. Wykonawcą robót 
było przedsiębiorstwo ZBM ZEETBEM Bogdana 
Szczęsnego. Koszt prac to blisko 120 tys. zł.

Tu będzie plac zabaw  
za 450 tys. zł
dzieci z dzielnicy „Bloki”, „kargoszyn” i „Podzam-
cze” wreszcie doczekają się placu zabaw z prawdzi-
wego zdarzenia. 4 września podpisano umowę na 
jego budowę. inwestycja będzie kosztować 450 tys. zł 
i zostanie pokryta w całości z budżetu miasta.

–  Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Saternus z Chorzo-
wa, która ma 50 dni na wykonanie prac – informuje Janusz 
Szymańczyk, kierownik z MOSiRu. Położony na 14-arowej 
działce ogrodzony plac zabaw, z bezpieczną nawierzchnią 
chroniąca od upadków, będzie wyposażony w różnorodne 
huśtawki, piaskownicę, elementy małej architektury i oczywi-
ście piracki statek. 
W ostatnim czasie na terenie miasta powstały 4 nowe place 
zabaw: przy ul. Harcerskiej, Czarnieckiego (teren Miejskie-
go Zespołu Szkół Nr 2) oraz mniejsze obiekty: przy Szkole 
Podstawowej Nr 5 (ul. Broniewskiego) i przy Szkole Podsta-
wowej Nr 6 (ul. Powstańców Warszawskich). Dwa ostatnie 
zbudowano w ramach ministerialnego projektu „Radosna 
szkoła”. 

Ul. Gwardii Ludowej po remoncie

Nie tylko debiutujące w szkolnych mun-
durkach maluchy z „zerówki” mają frajdę 
z nowoczesnego placu zabaw, który w te 
wakacje powstał przy Szkole Podstawo-
wej Nr 4. Uczniowie i dzieci z pobliskich 
osiedli mogą tu korzystać z wielu atrakcji. 
Na bezpiecznej nawierzchni do dyspozy-
cji najmłodszych oddane zostały barwne 
urządzenia: szczególnie oblegane linarium 

„Czwórka” uczy i bawi
wspinaczkowe, huśtawki, karuzela, a dla 
najmłodszych piaskownica i kiwaki na sprę-
żynach. Plac przy „Czwórce” wybudowała  
i wyposażyła chorzowska firma SATER-
NUS. Inwestycja kosztowała ponad 200 tys. 
zł, z czego połowa pochodzi z zewnętrznej 
dotacji w ramach rządowego programu „Ra-
dosna Szkoła”. Resztę pokryło miasto.

P.H.

Nowe urządzenia na placach zabaw
Nową wieżę ze zjeżdżalnią zyskał plac zabaw przy 
ul. Spółdzielczej, a przy ul. Zielonej naprawio-
no uszkodzoną zjeżdżalnię. Koszt zakupu – 4 tys. 
zł. Place zabaw są na bieżąco kontrolowane przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
oraz Państwowy Powiatowy  Inspektorat Sanitarny. 
Stałych kontroli dokonują także pracowni-
cy Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska. 

Zniszczenia na Armii Krajowej
W wyniku kolizji drogowych systematycznie  
niszczone są elementy pasa drogowego. 
– W ostatnim miesiącu zdewastowana została 
lampa oświetlenia ulicznego, znaki pio-
nowe i bariery ochronne – wymienia Ewa 
Zduńczyk, kierownik Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska. Wcześniej 
zniszczeniu uległy 2 ekrany akustyczne,  
2 lampy, kilka znaków. – Ceny napraw nie są 
małe, np. naprawa ekranu to koszt w grani-
cach 20-30 tys. zł, lampy oświetleniowej  
– 10 tys. zł. Do czerwca 2013 r. ulica Armii 
Krajowej jest na gwarancji, niestety nie obejmuje 
ona uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas 
kolizji drogowych – dodaje E. Zduńczyk.

Segregujemy odpady
Bilans sierpniowej selektywnej zbiórki odpadów  
to: 14 ton szkła, 5 ton tworzyw sztucznych oraz 
12,5 tony makulatury (papier i tektura). 

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

P.H.

Wandale niszczą pomnik
Pracownicy IMiOŚ zauważyli, że w czasie letnich 
miesięcy nieznani sprawcy sukcesywnie niszczyli 
pomnik Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-
1945, usytuowany przy skrzyżowaniu ulic  
17 Stycznia i Tatarskiej. Uszkodzono boczną i tylną 
ścianę monumentu. Do aktów wandalizmu docho-
dziło najprawdopodobniej wieczorami i w nocy. 
Sprawą zajmuje się już policja i Straż Miejska. 

10 nowych miejsc postojowych
W ulicy Czarnieckiego (w okolicy MZS Nr 2) po-
wstało 10 miejsc postojowych z brukowej kostki. 
Wartość robót – 15 tys. zł.    

P.H.
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Biblioteka? Zapytaj 
przedszkolaka...

Pierwszy seans w kinie, pierwszy koncert na żywo, pierwszy 
spektakl w teatrze, pierwszy ważny film, pierwsza książka...  
Pamiętamy często bardzo długo „pierwsze razy”, zwłaszcza  
jeśli towarzyszyły im emocje. Czy tak jak pierwszą ważną  
książkę pamiętamy pierwszą wizytę w bibliotece? Na pewno nie. 
Trudno sobie wyobrazić, aby taka wizyta wiązała się z niezapo-
mnianymi przeżyciami – ale nie jest to niemożliwe. O to, żeby 
najmłodszym czytelnikom książki i biblioteka kojarzyły się  
z pozytywnymi emocjami, dbają bibliotekarze pasjonaci. 

Zanim jeszcze potencjalny czytelnik przekroczy próg biblioteki, może 
zawrzeć znajomość z bibliotekarzem, który przyjdzie do przedszkola ze 
specjalnie wybraną przez siebie książką i przeczyta ją dzieciom. Mało tego, 
przyniesie ze sobą rekwizyty, np. w postaci pluszowego bohatera książki, 
pojawi się w przebraniu czarodzieja albo w śmiesznej czapce. Po wspól-
nej lekturze dzieci mogą pogłaskać oswojonego i znanego już z imienia 
psa albo zająca – chociaż zdarzyło się raz, że jakiś zbyt rozemocjonowany 
przedszkolak ruszył na pluszaka z pięściami (jak widać praca biblioteka-
rza także nie jest nudna). Przedszkolni nauczyciele też starają się jak mogą, 
aby wychować nowe pokolenia czytelników. 
Po takich spotkaniach i przygotowaniach dzieci ruszają do biblioteki  
z rozbudzoną wyobraźnią, wiedząc, że to nie jakieś nieciekawe, niepotrzeb-
ne miejsce, tylko istny sezam z pasjonującymi, kolorowymi opowieścia-
mi. Na dodatek książkę można zabrać do domu. Inna sprawa, że trzeba ją 
potem zwrócić w terminie, nawet jeśli się bardzo spodobała. To także rola 
bibliotekarza: wytłumaczenie małemu czytelnikowi, że co prawda książki 
nie może zatrzymać na własność, ale za to może pożyczyć inne, kto wie, 
może jeszcze ciekawsze? A potem jeszcze inne... Tylu książek, ile stoi na 
półkach w bibliotece, na pewno nie kupią rodzice. 
Dzieciom i dorosłym przypominamy, że w każdej miejskiej bibliotece znaj-
dą kąt z książkami, których pozbyli się czytelnicy ze swoich domowych 
półek. Część z nich zasila księgozbiór biblioteki, a pozostałe czekają na no-
wych właścieli, którzy się nimi zaopiekują. W zamian mogą przynieść do 
biblioteki inne, niepotrzebne już w domu książki. 

M. Lewandowska-Wołosz
 Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

W Miejskim Przedszkolu Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 4 przedszkolaki 
słuchają jak zaczarowane bajek o czarodziejce Zuzi w interpretacji czarownicy 
Małgorzaty

Z mapą na tropie skarbu,  
czyli podchody dla dorosłych 

Niepełna mapa, prowadząca do skarbu księcia Janusza, zagadki 
i zadania do wykonania, mylone tropy i spora dawka emocji dla 
młodszych i starszych – tak można streścić I Rycerską Grę Miej-
ską. 11 sierpnia spod zamku wystartowało w niej 9 zespołów.  
7 zadeklarowało udział wcześniej: wolontariusze z Centrum Wo-
lontariatu, paramilitarna grupa BOA, dziennikarze mediów elek-
tronicznych, wolontariusze Szlachetnej Paczki, przedsiębiorcy  
z Mazowieckiej Izby Gospodarczej, nauczyciele z Gimnazjum 
Nr 4 oraz uczennice tegoż gimnazjum. 2 ekipy zgłosiły się tuż 
przed grą: młodzi ludzie, którzy na użytek gry przybrali nazwę 
„No name” oraz grupa znajomych z Ciechanowa i Augustowa.  
W role historycznych postaci wcielili się rekonstruktorzy z Cho-
rągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej oraz Drużyny Wojów 
Arkona. 
Dobra kondycja, szybkie kojarzenie wskazówek i poświęcenie 
(przeszli w bród przez rzekę!) zagwarantowało zwycięstwo człon-
kom MIG, ale dobrze bawili się wszyscy zawodnicy. – Dawno się 
tak nie zrelaksowałem – przyznał dziennikarz Marek Szyperski, 
który już czeka na przyszłoroczny rewanż. 
Gdy poszukiwacze skarbu walczyli z czasem i konkurencją pod 
zamkiem trwała gra dla dzieci. Po zaliczeniu wielu zadań (m.in. 
rysowanie mazowieckiego smoka, rzut włócznią do traczy, strze-
lanie z łuku, walka na miecze) ponad setka dzieci otrzymała cer-
tyfikat i została pasowana na książęcego giermka. Rodzice też 
dobrze się bawili…
Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta i COEK Studio przy 
wydatnym wsparciu Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Szlaku 
Książąt Mazowieckich, Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanow-
skiej oraz Browaru Ciechan.
Gra została pomyślana jako produkt turystyczny, forma ciekawej 
i pouczającej rozrywki dla dorosłych i młodzieży. Pouczającej,  
bo zabawie w swoiste podchody towarzyszy zdobywanie wiedzy  
o Księstwie Mazowieckim. Urząd Miasta chce zapewnić roz-
rywkę mieszkańcom, ale też uzupełnić ofertę dla turystów, jaką 
zaproponują muzealnicy po oddaniu do użytku zrewitalizowanego 
zamku.                                                                                      E. B.

Przy tym stole dzieci namalowały setkę mazowiekich smoków Ekipy przed startem gry. Na pierwszym planie gra planszowa, w którą zagrały całe rodziny Nauczyciele z Gimnazjum Nr 4 już prawie na finiszu

T. Duda z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej uczy zasad gry w średniowieczne szachy

S. Czaplickiemu, M. Szyperskiemu i M. Kaczorowskiemu – dziennnikarzom ciechanowskich portali udaje się przekroczyć 
„granicę” 

Zwycięska ekipa MIG w chwilę po zdobyciu skarbu. Po prawej autor scenariusza i prowa-
dzący grę Daniel Sukniewicz Nie wszystko tego dnia łatwo było przełknąć...

Ekipa z Centrum Wolontariatu przeciąga linę z niewidocznymi Litwinami
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Festiwal otwarto w Galerii im. B. Biegasa, gdzie 
zaprezentowano wystawę plakatów Krzysztofa 
Duckiego od 20 lat mieszkającego w Budapeszcie. 
Cykl spektakli rozpoczął Teatr Nikoli z Rosji, który 
na ul. Warszawskiej zagrał „Maruczellę”. Komicz-
ne scenki utrzymane w stylistyce niemego kina  
i filmów Federico Felliniego spodobały się publicz-
ności. Prawdziwe oblężenie widzów przeżył cie-
chanowski Teatr Exodus, który w PCKiSz wystawił 
„Janulkę, córkę Fizdejki” (pięciokrotnie pokazywa-
ną w ubiegłym roku). Zaskakujących wrażeń – ta-
niec plus kąpiel w wannie – dostarczyły „Narodziny 
Wenus”, autorski projekt Katarzyny Stefanowicz 
współpracującej przez 8 lat z Ośrodkiem Praktyk 
Teatralnych Gardzienice. Teatr Delikates z Pisza na 
miejskim deptaku przez dwa dni realizował metafo-
ryczne słuchowisko „Z głową w chmurach. Marzy-

Więcej widzów na XX DIONIZJACH
25 sierpnia zakończył XX międzynarodowy Festiwal Teatralny diONiZje. 
Przez 5 dni w różnych częściach miasta odbywały się przedstawienia, happe-
ningi, parady, koncerty i dyskusje. Bogaty program i wakacyjne rozluźnienie 
przełożyły się na wyższą niż zazwyczaj liczbę widzów. 

ciele”. Gdańska Szkoła Artystyczna 
przeprowadziła w miejskiej prze-
strzeni happening „Dywan liryczny”, 
a Teatr Znak – akcję „Poezja – sport 
masowy”. Janusz Gawrysiak z Teatru 
Znak i Artur Lis z Teatru Makata  
u podnóża Farskiej Góry zaprezen-
towali „Misterium Dionizyjskie”. Dobrą scene-
rią okazał się też Plac Jana Pawła II. Tu wystąpił 
lwowski Teatr Woskresinnia, który pokazał „Mi-
sterium Huculskie”. Ważnym wydarzeniem był 
spektakl Teatru Muzycznego ROMA „Jesteś moją 
siostrą”, melancholijna opowieść na dwa głosy  
i dwa ciała w wykonaniu braci Pawła i Piotra Ka-
mińskich. Prosty przekaz, ciekawa choreografia, 
oryginalna aranżacja muzyki alternatywnej grupy 
Antony & The Johnsons. Teatralne działania wzbo-

gaciły koncerty zespołu Miąższ i liderów Pogodno. 
Każdy dzień kończyły wieczory autorskie profesora 
Krzysztofa Miklaszewskiego oraz akcje dźwięko-
wo-multimedialne DJa Nagel Forest. 
Organizatorem Festiwalu było Stowarzyszenie Ar-
tystyczne MAKATA oraz Powiatowe Centrum Kul-
tury i Sztuki. Przedsięwzięcie sfinansowały: Urząd 
Miasta (ponad 44 tys. zł), Starostwo Powiatowe  
(5 tys. zł) i Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego (5 tys. zł).                                K.D.

Gdańska Szkoła Artystyczna

Teatr Woskresinnie

Katarzyna Stefanowicz

Teatr Exodus

Teatr Nikoli Teatr Roma

Parada

„Misterium Dionizyjskie”
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Podróż w czasie

„Potop Szwedzki – śladami trylogii” to motto 
kolejnego spotkania z historią, zorganizowa-
nego przez muzeum Szlachty mazowieckiej  
przy wsparciu Prezydenta miasta Ciechanów. 

Początki OSP w Ciechanowie sięgają 1882 roku, 
kiedy Polska zgnębiona zaborami nie miała swojej 
państwowości. Organizacja stała się przyczółkiem 
życia patriotycznego, kulturalnego, społecznego  
i obywatelskiego. Przewinęło się przez nią 7 po-
koleń. Wierna hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na 
pożytek” dotrwała do dziś.   
Uroczystość zgromadziła wielu gości i przyjaciół. 
W koncercie galowym zagrały orkiestry dęte z Bre-
zna, Bielawy, Ciechanowca, Grajewa i Ciechano-

130 lat ciechanowskiej OSP
8  września na Placu jana Pawła ii świętowano 130-lecie ciechanowskiej Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. dziś OSP ma dla miasta głównie znaczenie symboliczne, jej orkiestra towarzy-
szy wszystkim oficjalnym uroczystościom. 

wa. Była parada oraz przegląd pododdziałów PSP  
i OSP. Zasłużonym druhom i osobom wspierającym 
organizację nadano odznaczenia. Patronat nad uro-
czystością objęli: prezes zarządu głównego ZOSP 
Waldemar Pawlak oraz prezydent miasta Waldemar 
Wardziński. Głównym organizatorem obchodów 
był generał pożarnictwa Bogdan Kołakowski, do-
wódca ciechanowskiej OSP.                                

K.D.

8 września na zamkowych błoniach rozbiły się 
obozy XVII-wiecznych żołnierzy. Były warsz-
taty edukacyjne, pokazy artyleryjskie, pojedynki 
muszkieterskie, turnieje bojowe na szable, poka-
zy chorągwi, kramy rzemieślnicze oraz gry  
i zabawy dla dzieci. Na koniec pokazano insce-
nizację potyczki Polaków ze Szwedami. W ciągu 
sobotniego popołudnia obozowisko odwiedziło 
kilka tysięcy osób. – Cieszę się, że mieszkańcy 
Ciechanowa i okolicznych miejscowości intere-

Wspólne czytanie  
„Pana Tadeusza” 
miejska Biblioteka Publiczna przyłą-
czyła się do ogólnopolskiej akcji „Na-
rodowe czytanie  Pana Tadeusza”, 
którą zainicjował i objął patronatem 
prezydent RP Bronisław komorow-
ski. 
Ciechanowskie czytanie mickiewiczowskiej 
epopei odbyło  się 8 września w filii MBP 
przy ul. Batalionów Chłopskich 15. Była to 
okazja do odczytania ulubionego fragmen-
tu poematu. Na tę okoliczność pracownicy 
biblioteki przygotowali wystawę najciekaw-
szych wydań i opracowań „Pana Tadeusza”. 
Największym zainteresowaniem cieszyła 
się pochodząca z prywatnego księgozbioru 
publikacja opatrzona grafikami Józefa Wil-
konia, wydana w 1973 roku. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele środowisk 
literackich oraz sympatycy twórczości ro-
mantycznego wieszcza. Wszyscy lektorzy 
otrzymali certyfikaty z pamiątkowym stem-
plem, można też było podstemplować przy-
niesione książki.                                    K.D.

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz oraz gen. Bogdan Kołakowski odsłonili tablicę pamiąt-
kową OSP w ratuszu

sują się historią i oglądają tego typu rekonstrukcje 
całymi rodzinami. Warto przeznaczać pieniądze na to 
co bawi i zarazem uczy – mówi zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski. Miejski samorząd dofinansował 
tegoroczne widowisko kwotą 10 tys. zł.               K.D.
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Świetlice szkolne opiekujące się dziećmi 
po zakończonych zajęciach, umożliwiają 
odrabianie lekcji oraz zapewniają spokój 
pracującym rodzicom. Po ich uwagach, 
że warto byłoby wydłużyć godziny pracy 
świetlic, zastępca prezydenta  Cezary Chod-
kowski zatrudnił dodatkowo pięciu peda-
gogów, którzy poza zajęciami opiekuńczo-
wychowawczymi zajmują się profilaktyką 
uzależnień, agresji rówieśniczej i promocją 
zdrowego stylu życia. Dzięki takiemu po-
sunięciu godziny funkcjonowania świetlic 

Świetlice szkolne  
będą pracować dłużej

wydłużą się. Tam, gdzie jest to konieczne  
będą otwarte od godz. 7.30 do 16.30. Za-
trudnieni pedagodzy rozpoczęli pracę od  
17 września w Miejskich Zespołach Szkół 
Nr 1 i 2 oraz Szkołach Podstawowych Nr 4, 
5 i 6. Dzieci otrzymają pomoc w rozwiązy-
waniu problemów szkolnych, rówieśniczych 
i rodzinnych. Pedagogów wspierają specja-
liści zatrudnieni w Biurze ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień. 

red.

Ciechanowska Straż Miejska po raz drugi 
w tym roku wystąpiła z wnioskiem do 
prezydenta miasta o odebranie psa właści-
cielowi. Wnioski uznano za uzasadnione. 
Psy zostały umieszczone w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt, a jeden z właści-
cieli trafił do aresztu. W całej dotychcza-
sowej pracy Straży w naszym mieście (to 
już 21 lat) wystosowano wcześniej tylko 
2 podobne wnioski. Ostatni, wrześniowy 
przypadek to odebranie psa właścicielo-
wi, który zostawił swojego czworonoga 

Dni adaptacyjne  
w Przedszkolu Nr 10 
W Przedszkolu Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich znów gwar. 
Wśród przedszkolaków jest spora grupa debiutantów. Są to naj-
młodsze trzylatki (Żółwiki), ale też cztero, pięcio i sześciolatki 
(„Misiaki”, „Tygryski” i ,,Żyrafy”). Dla tych maluchów rozstanie 
z rodzicami nie zawsze jest łatwe. Specjalnie z myślą o nich zor-
ganizowano dni adaptacyjne. Podczas zabaw dzieci miały okazję 
poznać swoje sale, kolegów i koleżanki z grupy oraz panie nauczy-
cielki. Trzy dni spędzone w przedszkolu w towarzystwie rodziców 
pomogły im szybciej zaklimatyzować się w nowym środowisku.  
– To doskonały pomysł i stała praktyka w naszych przedszkolach  
– mówi zastępca prezydenta Cezary Chodkowski. 

red.

Street Mobile to darmowa aplikacja (bez-
płatne jest też jej ściągnięcie), przeznaczona 
dla iPhona (dla systemów 4.3 i nowszych) 
i telefonów z systemem Android. Aplikacja 
Street Mobile dostępna jest na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.umciechanow.
pl (baner w lewym dolnym rogu). Po zain-
stalowaniu można łatwo i szybko zlokalizo-
wać szukany obiekt, a także na bieżąco śle-
dzić informacje o imprezach, wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, odbywających 
się w Ciechanowie. Urząd zawiadamia  
o nich na bieżąco za pośrednictwem swoje-

Przewodnik w telefonie 

mamy ciekawą propozycję dla mieszkańców i turystów odwiedzających Cie-
chanów – nową usługę pod nazwą STReeT mOBiLe. To wszechstronny 
mobilny przewodnik po Polsce. Znalazły się w nim zgromadzone przez Urząd 
miasta informacje o ciechanowskich zabytkach, placówkach kultury, restaura-
cjach, hotelach oraz innych użytecznych miejscach.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyli: Adam Nałęcz 
z MZS Nr 2, Marta Wojdat, Katarzyna Daniszewska, Ewelina 
Adamczyk, Agata Wdowińska – SP Nr 4, Małgorzata Bor-
czon – SP Nr 5, Olga Przewódzka – SP Nr 6, Hanna Nadra-
towska, Kamila Pszczółkowska i Natalia Borowska- Balicka 
– Gimnazjum Nr 1, Aleksandra Garstka – Gimnazjum Nr 3, 
Anna Szmyt – Przedszkole Nr 8 oraz Agnieszka Koncewicz 
z Przedszkola Nr 5. Na stanowiska dyrektorów powołani zo-
stali: Renata Kowalik – Przedszkole Nr 1, Barbara Derbin – 
Przedszkole Nr 6, Bożena Wernik – Przedszkole Nr 10 oraz 
Dariusz Mosakowski – MZS Nr 1. Jubileusz pracy obchodzili 
także dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Zofia Piotrowska  
– 30 lat pracy zawodowej,  dyrektor Miejskiego Przedszkola 
Nr 8 Jolanta Kraszewska – 30 lat pracy, dyrektor Przedszkola 
Nr 10  Bożena Wernik – 25 lat pracy oraz dyrektor Gimna-
zjum Nr 1 Jacek Wiśniewski – 20 lat pracy.                  P.H.

Awanse w miejskiej 
oświacie
30 sierpnia w siedzibie Urzędu miasta prezydent 
Waldemar Wardziński wręczył 13 nauczycielom 
akty nadania awansu zawodowego oraz powołał 
dyrektorów szkół i przedszkoli. Listy gratulacyjne 
otrzymali również dyrektorzy miejskich placówek 
obchodzący jubileusze pracy zawodowej. 

Straż Miejska ukarała  
lekkomyślnego właściciela psa

na posesji bez opieki i nadzoru. Zwierzę 
przeżyło, bo było doraźnie dokarmia-
ne przez sąsiadów. Porzucenie psa jest 
przestępstwem karalnym. Sprawca może 
zostać pozbawiony wolności na 2 lata. 
Miejscy strażnicy skierowali już zawiado-
mienie do Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. Wobec lekkomyślnego 
mężczyzny prowadzone jest też postępo-
wanie, ponieważ nie zaszczepił psa prze-
ciwko wściekliźnie. 

red.

go konta na streetmobile.pl. Przewodnik in-
formuje także co dzieje się w wielu innych 
miejscach. Z wygodnej mobilnej mapy ko-
rzysta już 30 miast w Polsce, m. in. Warsza-
wa, Łódź, Katowice, Olsztyn, Elbląg, Rze-
szów, Gorzów Wielkopolski. Aplikacja daje 
możliwość szczegółowego wyszukiwania 
informacji. Maksymalny zakres wyszukiwa-
nia o promieniu 50 km od wybranego miej-
sca można zawęzić do 2 km. Street Mobile 
to dobre narzędzie dla firm, które mają moż-
liwość umieszczenia bezpłatnej wizytówki 
w mobilnym przewodniku.

A.G.

Sprostowanie
W lipcowo-sierpniowym 
numerze Gazety Samorzą-
du Miasta Ciechanów (nr 
5/240) w artykule „Pre-
zydent nagrodził naj-
lepszych uczniów szkół 
podstawowych i gimna-
zjalnych” podczas składu 
przez pomyłkę usunięte 
zostały nazwiska uczniów 
Gimnazjum TWP: Kingi 
Kwiatkowskiej, Damiana 
Dobrowolskiego oraz Kac-
pra Molewskiego. Przepra-
szamy.

Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski gratuluje jubileuszu Zofii 
Piotrowskiej

Co godzinę pada 
diagnoza: białaczka
Przed nami ciechanowski Dzień Dawcy Szpiku. Chętni będą 
mogli zarejestrować się w potencjalnej bazie dawców. Tym 
razem fundacja DKMS organizuje akcję ku pamięci Mariu-
sza Wróblewskiego. Ten 23-letni ciechanowianin był pomy-
słodawcą ubiegłorocznego Dnia Dawcy Szpiku, kiedy zareje-
strowało się 186 osób. Mariusz zmagał się z chorobą  
7 lat, niestety zmarł w styczniu tego roku. Inicjatorką obecnej 
akcji jest siostra Mariusza – Ewelina i ich wspólni znajomi. 
Fundacja przypomina, że co drugi chory na nowotwór krwi 
zakwalifikowany do przeszczepu nie znajduje dawcy, a to 
często jedyna szansa na ratunek. Akcja odbędzie się 21 paź-
dziernika w godz. 11.00 – 17.00 w II Liceum Ogólnokształ-
cącym przy ul. Orylskiej. Potencjalni dawcy dowiedzą się 
więcej na www.dkms.pl.                                               red.
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Stowarzyszenie Młodzi w Regionie chciałoby, 
żeby w Ciechanowie powstał duży Skate Park, 
miejsce ćwiczeń i popisów rolkarzy, deskorol-
kowców i wielbicieli BMX-ów. Członkowie 
Stowarzyszenia 25 sierpnia zorganizowali Skate 
Party na Placu Jana Pawła II – koncert zespołów: 
„esPeCha” i „Raga junior” oraz pokaz tańca Gru-
py Ognia Hebi. Można było też obejrzeć wyczyny 
rolkarzy, deskorolkarzy i rowerzystów na specjal-
nie sprowadzonych do tego celu przeszkodach.  
Na niedzielę zaplanowano przejazd rolkarzy i ro-
werzystów ulicami: Dolną, Nadrzeczną, Zamko-
wą, Parkową, Bony, Gostkowską.
Stowarzyszenie, które stara się zebrać podpisy pod 
petycją do władz miasta w sprawie budowy skate 
parku, wyliczyło minimalny koszt tego przedsię-
wzięcia na 200 tys. zł. To spora kwota dla ciecha-
nowskiego budżetu, który musi zapewnić płynne 

Ratuj i ucz się 
ratować

Projekt układu linii i kursowania autobusów opra-
cowała firma Public Transport Consulting, która po-
przedziła prace szczegółowymi badaniami sposobu 
korzystania mieszkańców z komunikacji miejskiej. 
Zebrane dane posłużyły do opracowania nowego 
rozkładu, który ma być bardziej oszczędny  
i zarazem lepiej dostosowany do potrzeb pasaże-
rów. Zamiast 12 tras ruch pasażerski obsłuży  
10 linii. Przestaną kursować linie 6 i 10. Ze wzglę-
dów społecznych zdecydowano o pozostawieniu 
linii 12 i 13. Ich funkcjonowanie nie jest dla ZKM 
opłacalne, ale są potrzebne sporej grupie mieszkań-
ców. Linia nr 3 będzie biegła przez Aleksandrówkę. 

Nowe trasy autobusów

Ekonomicznie i funkcjonalnie

Projekt nowego rozkładu jazdy miejskich autobusów jest już gotowy. Zacznie obowiązywać 
prawdopodobnie od początku przyszłego roku. Zanim jednak tak się stanie Zakład komu-
nikacji miejskiej planuje przeprowadzenie akcji informacyjnej, która przybliży nowy roz-
kład mieszkańcom.

Ułatwi to przejazd z zachodniej części miasta do 
szpitala oraz podróż z Aleksandrówki do cmenta-
rza komunalnego przy ul. Gostkowskiej. Skrócenie 
tras umożliwi zwiększenie częstotliwości kurso-
wania autobusów. Poprawi się komunikacja na tra-
sach najbardziej obleganych – z badań wynika, że 
najwięcej pasażerów (70%) przewija się na liniach 
między dworcami, szpitalem, cmentarzem i osie-
dlami domów wielorodzinnych. Przy układaniu no-
wego rozkładu jazdy wzięto pod uwagę część uwag 
zgłoszonych przez mieszkańców podczas konsulta-
cji społecznych.

red.

Skate park? Miasto musi najpierw skończyć modernizację stadionu

Uwagę internautów przyciąga interesująca szata 
graficzna, często wprowadzane aktualności, zmie-
niające się informacje w sliderBOXIE, rozbudowy-
wana fotogaleria, przydatny kalendarz wydarzeń 
kulturalnych, sportowych, społecznych, czy patrio-
tycznych. Dodatkową atrakcją stały się profesjonal-
ne filmy z miejskich imprez. W widocznej na głów-
nej stronie zakładce audio/video można obejrzeć 
relacje z Dni Ciechanowa, Forum Miast Partner-
skich, Gry miejskiej „W poszukiwaniu skarbu księ-
cia Janusza”, Międzynarodowego  Festiwalu Te-
atralnego DIONIZJE i pikniku „Pożegnanie Lata”. 
Na zlecenie Urzędu Miasta filmy wykonała firma 
Foto Studio Sławomira Wirażki. Atutem filmów są 
ciekawe ujęcia, dynamiczny montaż i dobrze dobra-
na muzyka. Kto nie widział, może w każdej chwili 
zajrzeć i się przekonać.  

K.D

na umciechanow.pl

Uczestniczyli w nich zaangażowani w „Niebieska 
Kartę” (procedura ochrony ofiar przemocy) poli-
cjanci, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, ciechanowskich szkół i placówek 
ochrony zdrowia, członkowie Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Inte-
raktywne szkolenie poprowadził Luis Alarcon 
Arias (na zdjęciu) – psycholog i psychoterapeuta, 
współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia”. Uczestnicy ćwiczyli strategie postępowa-
nia z osobami dotkniętymi przemocą domową 
oraz sprawcami przemocy. Dużo czasu poświę-
cono opracowaniu katalogu „dobrych praktyk. 
Ciechanowskie służby miejskie już od roku pra-
cują z osobami dotkniętymi przemocą domową. 
Pomocą objęto 71 rodzin z terenu miasta. 

red.

Luis Alarcon Arias szkoli ciechanowian

finansowanie dużych inwestycji i sprawne funkcjono-
wanie całego miejskiego organizmu. Miejski samorząd 
już raz zainwestował w budowę skate parku, wpraw-
dzie skromnego, ale wydano na to 70 tys. zł. Park 
powstał przy ul. Augustiańskiej, dziś jest opustoszały, 
zniszczone urządzenia trzeba było zdemontować. Teraz 
młodzież na rolkach i deskorolkach można najczęściej 
spotkać na Placu Jana Pawł II i na deptaku (na zdję-
ciach). – Budowa skate parku to zadanie inwestycyjne  
i jeśli będzie ujęte w przyszłorocznym budżecie, czy  
w latach następnych, to wówczas będzie realizowane. 
Ale w naszej ocenie najpierw należałoby dokończyć 
bardzo poważną inwestycję sportową – modernizację 
stadionu, z którego korzystają wszystkie szkoły, gdzie 
dzieci powinny w dobrych warunkach uprawiać lekko-
atletykę. To jest niemały koszt około 3-4 mln zł – po-
informował na sierpniowej sesji Rady Miasta zastępca 
prezydenta Cezary Chodkowski.                            

 E.B.

Fajne filmy

Strona internetowa Urzędu miasta zyskuje 
coraz większą oglądalność. Potwierdzają to 
statystyki z ostatnich 4 miesięcy (maj – sier-
pień). każdego miesiąca przybywa średnio 
6 966 wejść, dziennie – 675. Rekord padł  
w sierpniu. W porównaniu z lipcem witrynę 
Um odwiedzano o 11 177 razy więcej. 

29 września Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej „Studio” zaprasza na akcję „Ratuj 
i ucz się ratować”.  W godz. od 10.00 do 17.00 
na Placu Jana Pawła II prowadzony będzie m.in. 
instruktaż udzielania pierwszej pomocy oraz 
pomiar cukru i ciśnienia. W ramach Narodowe-
go Testu Słuchu podstawiony będzie słuchobus 
wyposażony  w specjalistyczny sprzęt pozwala-
jący na rzetelne sprawdzenie słuchu. Badania są 
bezpłatne i bezbolesne. Chętni nie muszą mieć 
skierowań, czy zaświadczeń lekarskich. Nie ma 
też ograniczeń wiekowych. 

Przemoc niejedno ma imię. Nie zawsze oznacza podbite oko. Równie trudny do znie-
sienia jest terror psychiczny – poniżanie w domu, mobbing w pracy. O tych i innych 
aspektach przemocy można było dowiedzieć się i podyskutować 14 września w siedzibie 
Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu miasta Ciechanów podczas 
warsztatów psychologicznych.
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Teatr

Kino

Zapowiedzi kulturalne
– WRZESIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

Konkursy

Spotkania

Wystawy

Koncerty

• IX – plakat Krzysztofa Duckiego /Galeria 
im. B. Biegasa/
• IX – „XX lat Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego Dionizje” /hol PCKiSz/
• IX – „Pejzaż wsi i życie codzienne jej 
mieszkańców w malarstwie polskim przełomu 
XIX i XX wieku” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
• IX – „Znaki polskie – herb, barwy, hymn”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
/ul. Kicińskiego 21/23, Batalionów Chłop-
skich 15, Sempołowskiej 19, Reutta 13/:  
26.IX – 65. rocznica śmierci Hugha Jonesa 
Loftinga, 
29.IX 110. rocznica śmierci Emila Zoli, 
29.IX – 400. rocznica śmierci Piotra Skargi.

• 29.IX godz. 19.30 – hity ze starej płyty /Ka-
wiarnia Artystyczna/

oprac. K.D.

• do 30.IX – nabór prac na konkurs fotogra-
ficzny „Mazowsze bliskie sercu” /Szczegóły 
na www.umciechanow.pl/

• 29.IX godz. 10.00-17.00 – „Ratuj i ucz się 
ratować” /Pl. Jana Pawła II/
• 29.IX godz. 13.00-19.00 – Zajazd Szlachec-
ki w Gołotczyźnie 

• 28.IX godz. 20.00 – Teatr Capitol „Sceny 
dla dorosłych, czyli Sztuka Kochania”. Re-
żyseria: Krzysztof Jasiński. Występują:  Piotr 
Gąsowski, Jakub Przebindowski, Katarzyna 
Skrzynecka i Anna Oberc /sala widowiskowa 
PCKiSz/

• od 21.IX – „Lato w mieście” 

Zajęcia w STUDIO
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych 
do aktywnego i twórczego spędzania wolnego 
czasu. W ofercie: joga, pilates, nordic walking, 
aerobic, taniec nowoczesny dla dzieci w wieku 
6-12 lat, taniec towarzyski dla młodzieży i do-
rosłych, taniec breakdance i locking dla dzieci 
w wieku 9-12 lat i młodzieży, zajęcia plastyczne 
oraz teatralne. Zapisy i informacje pod numerem 
telefonu (23) 672 55 04  lub w siedzibie ośrodka 
przy ul. Pułtuskiej 20a.

2730 godzin dodatkowych zajęć są przeznaczone dla 
klas I-III. Dzięki nadprogramowym lekcjom zyska-
ją dzieci, które potrzebują indywidualnego procesu 
nauczania – te ze specyficznymi trudnościami w czy-
taniu i pisaniu, nie w pełni sprawne oraz szczególnie 
uzdolnione. W małych grupach dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy skorzystają z zajęć logopedycznych. 
W szkołach odbywać się będą także zajęcia socjotera-
peutyczne dla dzieciaków, które trudniej dogadują się 
z rówieśnikami. Nowoczesne pomoce naukowe – in-
teraktywne tablice i rzutniki – uatrakcyjnią zajęcia  

2 730 godzin zajęć za 250 tys. zł i pomoce naukowe za 450 tys. zł – to efekty projektu „aBC 
nauki – indywidualizacja procesu nauczania a klasach i-iii”. Przedsięwzięcie warte blisko 
700 tys. zł zrealizuje Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli. koszty nie obciążą miejskiego bu-
dżetu, bo ZOSiP pozyskał pieniądze z europejskiego Funduszu Społecznego (85% wartości 
projektu) i budżetu państwa (15%).

z matematyki i biologii, językowe  
i humanistyczne. Dla zdolnych będą 
także zajęcia muzyczne.
To nie pierwsze pieniądze zdobyte  
na dodatkowe zajęcia w szkołach.  
W ubiegłym roku miasto pozyskało  
na nie blisko 1,8 mln zł. Projekt „Moja 
wiedza – moją szansą” o wartości  
1,25 mln zł przygotował Zakład Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli. W dodatko-
wych zajęciach uczestniczyło  1110 
uczniów z klas V i VI szkół podsta-
wowych oraz II i III gimnazjalnych. 
Kolejne ponad 0,5 mln zł ze środków 
Unii Europejskiej Miejski Zespół 
Szkół Nr 2 i ZOSiP zdobyły na pro-
gram „Tacy sami” dla uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych. –  Dodatkowe zajęcia przełożyły się na bar-
dzo dobre wyniki tegorocznych egzaminów gimna-
zjalnych naszych uczniów, szczególnie dobre  
z języków obcych. Warto inwestować w zajęcia po-
zalekcyjne, tym bardziej, że są one lubiane przez 
dzieci. Nie są to typowe lekcje z ocenami,  
a wykorzystanie nowoczesnych pomocy multime-
dialnych, takich jak tablica interaktywna, dodatko-
wo je uatrakcyjnia – podsumował Adam Krzemiń-
ski, dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

A.G.

ABC pozyskiwania środków  
dla miejskich szkół

Przerwa wakacyjna to w placówkach oświatowych 
aktywny czas remontów i inwestycji. Trzeba było zro-
bić jak najwięcej, by przedszkolaki i młodzież szkol-
na miały jak najlepsze warunki do nauki w nowym 
roku szkolnym. W Przedszkolu Nr 1 wyremontowano 
schody i zamontowano nowe balustrady. Przedszko-
laki z „Czwórki” cieszą się ze świeżo pomalowanej 
sali zabaw, wycyklinowano i wylakierowano tu także 
wszystkie podłogi. Nowe płytki ceramiczne ułożono 
w kuchni i na klatce schodowej Przedszkola Nr 5. Na-
tomiast Przedszkole Nr 6 wyremontowa-
ło łazienkę oraz wymieniło bramę  
i furtki. W Przedszkolu Nr 8 kontynu-
owano wymianę grzejników oraz poma-
lowano salę zabaw, a w Przedszkolu  
Nr 10 zamontowano urządzenie do usu-
wania dymu oraz zamontowano drzwi  
na klatkach schodowych. 
Wiele działo się także w podstawówkach 
i gimnazjach.W SP Nr 4 wymieniono po-
krycie dachowe na części dachu, okienka 
piwniczne bloku dydaktycznego oraz 
wymieniono obróbki blacharskie parape-
tów w hali sportowej. W „Piątce”  
w 3 salach położono zmywalną wykła-
dzinę, wymieniono część rur instalacji 
wodociągowej oraz częściowo wymie-
niono stolarkę okienną. W SP Nr 6 uło-

żono izolację przeciwwilgociową na połaci dacho-
wej, wymieniono i poszerzono chodnik od budynku 
szkoły do ul. Tatarskiej. W Gimnazjum Nr 1 wy-
remontowano elewację bloku sportowego i daszek 
nad przejściem do sali gimnastycznej.  Nowa izo-
lacja ściany fundamentowej bloku dydaktycznego 
położona została w Gimnazjum Nr 3. W MZS Nr 1 
wyremontowano sanitariaty uczniów, a w MZS  
Nr 2 – dach nad halą sportową.

P.H.

452 tys. zł – tyle kosztowały  
letnie remonty w szkołach

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym trwały prace modernizacyjne i remontowe w miejskich 
placówkach oświatowych. Remonty organizuje i nadzoruje Zakład Obsługi Szkół i Przed-
szkoli, a płaci miasto – przeszło 452 tys. zł.

W salach Przedszkola Nr 4 pomalowano ściany i wycyklinowano podłogi

Zajęcia z tablicą interaktywną
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Mazovia MTB jest największym cyklem amator-
skich wyścigów kolarskich w Polsce. W ciągu roku 
cykl obejmuje 12 maratonów, których prestiż i po-
ziom sportowy systematycznie wzrasta. Od 2004 
roku ich organizatorem jest Cezary Zamana, ostatni 
Polak, który wygrał Tour de Pologne. Naczelną 
zasadą organizowanych przez niego zawodów ro-
werowych jest ich powszechna dostępność. Dlatego 
w Ciechanowie uczestnicy mieli do wyboru aż 4 
dystanse: od przeznaczonego dla początkujących 
Hobby (10km), trochę trudniejszy Fit (27km), wy-
magający i trudny technicznie Mega (54km), aż po 
królewski dystans Giga (73 km).
Start i meta wyznaczone były na ciechanowskich 
błoniach. Przy typowaniu trasy aktywnie współpra-
cowali z C. Zamaną członkowie miejscowej druży-
ny Ciechanów Racing Team z prezesem Jakubem 
Sprusińskim. Trasa była atrakcyjna – zaskakiwała 
kolarzy sekcjami piachu, krótkimi i stromymi pod-
jazdami oraz finiszem z widokiem na Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich. Poprowadzona była na północ 
od miasta, w stronę wsi Ropele, lasu Targońskiego, 
a najdalej wysuniętym punktem była wieś Leśnie-
wo Górne. Trasa była urozmaicona – podjazdy, 
szybkie i niebezpieczne zjazdy, trawiaste ścieżki, 
piaszczyste drogi. Nie obyło się bez kraks i przebi-
tych dętek, a zawodnicy musieli się wykazać roz-
wagą i ostrożną jazdą w peletonie.
W Mazovia MTB wzięło udział 1122 zawodników, 
z których tylko 19 nie ukończyło wyścigu. Wszyscy 
uczestnicy chwalili organizację maratonu i przygo-
towaną przez Ciechanowską Grupę Rowerową tra-
sę. – Z monotonnego krajobrazu Mazowsza zostało 
wyciśnięte maksymalnie wiele urozmaiceń i trudno-
ści – stwierdził Cezary Zamana. Świetnie też wy-
padło miasto Ciechanów, pokazując przyjezdnym 
wyremontowany Trakt Średniowieczny i Zamek 
Książąt Mazowieckich. Osoby, które wpadły na 
cały weekend obejrzały też sobotni koncert orkiestr 
dętych oraz popisy XVII-wiecznych zbrojnych  
w starciach pod murami zamku. 
W dzień wyścigu na zamkowych błoniach stanęło 
imponujące rowerowe miasteczko. Można tam było 
zarejestrować udział w wyścigu, skorzystać z ser-
wisu rowerowego, regenerującego posiłku, umyć 
rower po wyścigu. W Strefie Rodzinnej Rozrywki 
najmłodsi próbowali sił w wyścigu na rowerkach 
biegowych Mazovia Junior Puky Race. 
W organizacji imprezy Cezaremu Zamanie pomagał 

Merida Mazovia MTB Marathon po raz pierwszy w Ciechanowie

1100 kolarzy opanowało miasto i okolice
W wrześniowy, słoneczny weekend Ciechanów był gospodarzem maratonu rowerowego mazovia mTB. mieszkańcy przecierali oczy ze 
zdumienia, widząc jak 9 sierpnia przeszło 1100 rowerzystów opanowało ich miasto. Było to prawdziwe święto sportu i rywalizacji.

MOSiR i Ciechanowska Grupa Rowerowa, której 
członkowie z sukcesami ścigają się w cyklu wyści-
gów Merida Mazovia MTB. W ciechanowskim ma-
ratonie Ciechanów Racing Team startował w najsil-
niejszym składzie: Jakub Sprusiński, Piotr Bulejak, 
Arek Wyszkowski, Ireneusz Krajza, Sławomir So-
kolnicki, Dariusz Surgał, Piotr Makulski, Zbigniew 
Bober, Stanisław Jączak, Przemek Jączak, Rafał 
Kłos, Leszek Żbikowski, Wojciech Kraśniewski, 
Bartek Tokarski. Najlepiej wśród CRT zaprezen-
tował się: Jakub Sprusiński (dystans Mega), który 
wygrał też klasyfikację na najlepszego mieszkańca 
Ciechanowa w swoim dystansie. Wśród „tubyl-

ców” triumfowali jeszcze: Sławomir Sokolnicki na 
dystansie Giga i Adam Płoski na dystansie Fit. Nie 
zawiódł też Zbigniew Bober, najstarszy w zespole 
CTR, który zajął 4 miejsce w kategorii M6. W su-
mie w maratonie wystartowało 27 ciechanowian.
Po wyścigu uczestnicy długo wspólnie bawili się 
oklaskując zwycięzców oraz żywo dyskutując o za-
kończonej rywalizacji. Włodarze miasta obiecali, że 
tegoroczny wyścig zapoczątkuje tradycję rowero-
wych maratonów w naszym mieście. Może to być 
doskonała okazja do rozpoczęcia przygody z bar-
dziej profesjonalną jazdą na rowerze. 

Piotr Bulejak, E.B.

– Na początku zarząd klubu przedstawił kosztorys,  
z którego wynikało, że Jurand potrzebuje  
1 181 tys. zł. Zarząd wystąpił do nas o połowę tej 
kwoty, resztę zobowiązał się zabezpieczyć we wła-
snym zakresie – mówi zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski. Miasto mogło wyłożyć pieniądze na 
zespół seniorów dzięki znowelizowaniu ustawy  
o sporcie (wcześniej można było finansować tylko 
działania na rzecz dzieci i młodzieży). Samorząd 
miejski przyjął uchwałę o tworzeniu warunków 
sprzyjających wspieraniu sportu w Gminie Miej-
skiej Ciechanów, na mocy której Jurand otrzymał 
dotację w wysokości 600 tys. zł.  – Wywiązaliśmy 
się z umowy. W 2011 r. Jurand dostał 300 tys. zł,  
w 2012 kolejne 300 tys. – podkreśla C. Chodkow-

 Bolesny upadek Juranda
Wejście szczypiornistów juranda do Superligi było dla mieszkańców i władz Ciechanowa powodem do dużej radości. Oznaczało też wyższe 
koszty dla samorządu miasta, ale w budżecie udało się wygospodarować oczekiwane przez klub 600 000 zł. W sumie od 2009 do 2012 roku 
do mkS jurand trafiło 1 400 826 zł na sport młodzieżowy i Superligę.

ski. Niestety, klubowi nie udało się pozyskać stra-
tegicznego sponsora.Po spadku z Superligi klub 
zwrócił się do miasta o dofinansowanie rozgry-
wek w I lidze, ale Komisja Kultury i Sportu Rady 
Miasta Ciechanów zażądała najpierw informacji 
o sytuacji finansowej klubu. Z przedłożonych da-
nych wynikało, że Jurand ma 290 tys. zł długów. 
W tej sytuacji radni nie zdecydowali o przekazaniu 
klubowi dodatkowych pieniędzy. – Mimo kryzysu 
gospodarczego co roku przeznaczamy duże kwoty 
na sport młodzieżowy – zaznacza C. Chodkowski. 
W 2011r. MKS Jurand otrzymał jeszcze 185 tys. zł 
na sport młodzieżowy, w tym roku 100 tys. Oprócz 
600 tys. na sport seniorski od 2009 do 2012 roku  
do Juranda na sport młodzieżowy trafiło w sumie 

800 826 zł: 647 tys. dotacji, 125 786 zł na współor-
ganizację imprez sportowych i 75 tys. na promocję. 
– Klub jest organizacją pozarządową, ma wybie-
rany przez członków zarząd. To on odpowiada za 
strategię, kontakty z zawodnikami, finanse. Miasto 
może kontrolować jedynie jak zostały wydane pie-
niądze z dotacji – przypomina zastępca prezydenta. 
– Chylimy czoła przed szkoleniowcami, zawodnika-
mi. Starali się, jak mogli, podobnie jak my, na mia-
rę możliwości naszego budżetu. Myślę, że działacze 
klubu wyciągną wnioski z tego, co się stało, a mia-
sto będzie wspierać kroki naprawcze – deklaruje  
C. Chodkowski.      

    E.B.

Tłumy na starcie...Sygnad do startu dał C. Chodkowski (z lewej)

... i w trasie



28 lipca była zabawa połączona z nauką. Powodze-
niem cieszyły się gry zręcznościowe. Twister, ukła-
danie mega bierek, robienie ogromnych baniek my-
dlanych, budowanie z klocków bamp – dostarczyły 
nie tylko rozrywki. Okazały się też cennym ćwicze-
niem, wyrabiającym wyobraźnię przestrzenną. 
Kolejną atrakcją był spektakl „Czerwony Kaptu-
rek” zaprezentowany 4 sierpnia przez warszawskich 

STUDIO ożywia przestrzeń publiczną

Cytat miesiąca
Sierpniowa sesja Rady Miasta. Zastępca prezydenta ewa gładysz odpowiada 
na jedną z interpelacji: – Chciałabym obalić mit, że o tej sprawie mieszkańcy 
zostali poinformowani w Urzędzie Miasta. Nikt z nas przy tym nie był. Tu mu-
szę dodać, że od pewnego czasu przyjmuję interesantów w towarzystwie podle-
głych mi kierowników, ponieważ często nasi interesanci słyszą tylko to,  
co chcieliby usłyszeć. W efekcie można odnieść wrażenie, że w tym samym cza-
sie uczestniczyliśmy w zupełnie różnych rozmowach – ja byłam na innej i moi 
interesanci na innej.

W czasie wakacji Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej STUdiO zorganizował szereg imprez 
na Placu jana Pawła ii. W sobotnie popołudnia bawili się na nich dzieci i młodzież wraz z opiekunami. 
Uczestnicy dostali słodkie upominki w postaci lizaków i ciasteczek.

aktorów. Popularna bajka Jana Brzechwy wzbudzi-
ła duże zainteresowanie. Opowieść o dziewczynce 
wędrującej przez las do chorej babci została poka-
zana w lekki, humorystyczny sposób. Po przed-
stawieniu klown Ferdynand Wspaniały pokazywał 
śmieszne sztuczki. 
„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, czego się 
nauczymy, tego nikt nam nie wydrze” – to motto 

Koncert rozpoczął ciechanowski zespół Aloud. Pio-
senki inspirowane muzyką takich legend jak White-
snake, Led Zeppelin, Europe, czy Iron Maiden szybko 
zyskały sympatię publiczności. Rockowe brzmienie 
wzmocnił Oddział Zamknięty, który popularność 
zdobył już w latach 80-tych. – To zespół mojej mło-
dości – zwierzało się wielu fanów. Muzycy z War-
szawy grali przez blisko 2 godziny. Kulminacyjnym 
punktem wieczoru było widowiskowe show Dody. 
Piosenkarka kilkakrotnie podkreślała swoje związki 
z Ciechanowem. – Mocny glos i charyzma, niezwy-
kłe inscenizacje, jestem pod wrażeniem – chwalili 
uczestnicy pikniku. Doceniono trafny dobór artystów 
i sprawną organizację.  

K.D.

Mieszkańcy  
tłumnie pożegnali lato

Tysiące ciechanowian i przyjezdnych gości bawiło się 2 września na pikniku „Poże-
gnanie Lata”, zorganizowanym przez prezydenta miasta oraz Ciechanowski Ośrodek 
edukacji kulturalnej „Studio”. dzieci miały frajdę z wesołego miasteczka, a mło-
dzież i dorośli z koncertów. Na zamkowych błoniach wystąpili: aloud, Oddział Za-
mknięty i dorota Rabczewska. 

zabaw przeprowadzonych 18 
sierpnia w oparciu o scenki ze 
znanych bajek. Działania wzbo-
gacone były o konkurencje spor-
towe. Najmłodszych mogli się 
wyhasać w baseniku z kolorowy-
mi piłeczkami. Nie zabrakło też 
wesołej muzyki i tańców.

K.D.

Zabawy połączone z naukąWidownia z „Czerwonego Kapturka” Scenki ze znanych bajek

Aloud

Około 10 tysięcy osób bawiło się na koncertach

Oddział Zamknięty

Doda




