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Biesiada 
Kasztelańska
19 lipca na zamkowych błoniach odbędzie się Bie-
siada Kasztelańska. Początek godz. 15.00. Wystą-
pią: T. Love, Honey i B-QII. Patronat nad biesiadą 
objął prezydent Ciechanowa.

red.

Lipcowe imprezy  
na Warszawskiej 
Stowarzyszenie Psychoart i Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO pro-
ponują w lipcu na miejskim deptaku zabawy, 
konkursy oraz przedstawienie dla dzieci. Psy-
choart zaprasza na: maraton czytania „Pana Ta-
deusza” (5 lipca), najazd Wikingów (19 lipca) 
i konkurs wokalny (26 lipca). STUDIO organi-
zuje: układanie puzzli i rysowanie bajkowych 
postaci (12 lipca) oraz wyścigi zdalnie sterowa-
nych samochodów (25 lipca). 

red.

GENESIS Clasic  
na pożegnanie lata
31 sierpnia prezydent Waldemar Wardziński zapra-
sza na zamkowe błonia, gdzie odbędzie się koncert 
GENESIS Classic. Usłyszymy największe przebo-
je Genesis: „I can’t dance”, „Land of confusion”, 
„Follow you follow me”, „No son of mine”, „Jesus 
he knows me”, „Invisible touch”, „Ripples”, „Con-
go” czy „Carpet crawlers” w wykonaniu ostatniego 
wokalisty tej grupy – Raya Wilsona oraz jego ze-
społu. W repertuarze znajdą się też autorskie kom-
pozycje. Wstęp wolny.                                                 

  red.

4 czerwca, w 25 
rocznicę wolnych 
wyborów w urzę-
dzie miasta, Placu 
Jana Pawła II, na 
deptaku, w miej-

skich bibliotekach, COEK Studio i innych placów-
kach stanęły biało-czerwone „Urny Wolności”. 
Ogólnopolską akcję „30 urn dla 30 miast” zainicjo-
wał prezydent RP Bronisław Komorowski. Do 15 
czerwca ciechanowianie mogli wrzucać do urn kart-
ki z życzeniami dla Polski, miasta, rodziny  
i znajomych. Najciekawsze życzenia opublikujemy 
w sierpniowym numerze Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów, a autorów nagrodzimy.  
W holu ratusza wciąż dostępna jest wystawa gra-
fik, nagrodzonych w konkursach zorganizowanych 
przez Galerię Plakatu AMS: „Tacy jesteśmy”  
i „Teraz Polska”.                                                  red. 

Tytuł honorowego obywatela przyznawany jest 
za szczególne osiągnięcia. A. Rzepliński otrzymał 
go w uznaniu zasług zawodowych i wieloletnią 
działalność społeczną. Pochodzący z Ciechanowa 
prawnik jest profesorem Uniwersytetu Warszaw-
skiego, gdzie kieruje Katedrą Kryminologii i Poli-
tyki Kryminalnej. Jest autorem licznych publikacji 
naukowych, sędzią, od 2010 roku także prezesem 
Trybunału Konstytucyjnego. – Profesor łączy do-
ciekliwość i tytaniczną pracowitość naukową z pa-

Andrzej Rzepliński  
Honorowym Obywatelem Ciechanowa

sją społecznika. To rzadki przypadek. Mam nadzie-
ję, że honorowe obywatelstwo jeszcze silniej zwiąże 
pana profesora z Ciechanowem i jego mieszkańca-
mi – zaznaczył prezydent W. Wardziński. 
Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej ratu-
sza. Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
zaśpiewał kilka patriotycznych pieśni. Wcześniej 
prof. A. Rzepliński, któremu towarzyszył prezydent 
W. Wardziński, spotkał się ze studentami PWSZ 
oraz uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

K.D. Zapraszamy  
na turniej rycerski
W dniach 9-10 sierpnia na Zamku Książąt Ma-
zowieckich i błoniach odbędą się widowiskowe 
starcia pocztów rycerskich, turnieje łucznicze  
i zabawy plebejskie. Program uatrakcyjni in-
scenizacja najazdu krzyżackiego na Ciecha-
nów, gala profesjonalnych walk rycerskich oraz 
pokazy starodawnego tańca. Organizatorem jest 
Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich i Cho-
rągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, całość 
finansuje Prezydent Miasta Ciechanów. 

red.

Nagroda  
za czerwony pasek
Jest nagroda dla uczniów z ciechanowskich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy 
ukończyli rok szkolny 2013/2014 z „czerwo-
nym paskiem”. Prezydent Waldemar Wardziń-
ski oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ufundowali prymusom bezpłatne korzystanie  
w czasie wakacji z odkrytego basenu oraz kry-
tej pływalni. Wystarczy w kasach biletowych 
jednorazowo pokazać oryginał świadectwa 
oraz aktualną legitymację szkolną. Po umiesz-
czeniu na liście warunkiem bezpłatnego wstępu 
będzie posiadanie ważnej legitymacji.

red.

16 czerwca, podczas nadzwyczajnej sesji rady miasta, Andrzejowi Rzeplińskiemu wręczony 
został akt nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. Z inicjatywą 
uchwałodawczą w tej sprawie wystąpił prezydent Waldemar Wardziński, radni jednogło-
śnie ją poparli. 

Od lewej: profesor A. Rzepliński, prezydent W. Wardziński, jego zastępca E. Gładysz i przewodniczący Rady Miasta M. Stawicki
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4 złota Matsogi  
na mistrzostwach Polski
Przeprowadzone w dniach 6-8 czerwca Mistrzostwa 
Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-do 
ITF okazały się bardzo udane dla ciechanowskich 
zawodników. Podopieczni Michała Korzybskiego 
wywalczyli w Częstochowie 4 złote medale. Naj-
lepiej wypadł Paweł Szwejkowski, który indywi-
dualnie zdobył 2 złote krążki: w walkach do 63 kg 
oraz układach IV –VI Dan. Ilona Omiecińska była 
niepokonana w kategorii walk do 62 kg (zdobyła 
też srebro w układach II Dan). Czwarty złoty medal 
stał się udziałem drużyny męskiej Matsogi, która 
w układach formalnych wystąpiła w składzie: Piotr 
Szwejkowski, Andrzej Reduch i Karol Nalewajk  
(w tej kategorii każdy z zawodników zdobył też 
srebrny medal). 

I Regionalny Turniej  
Mini Piłki Ręcznej Dzieci
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpikus” i Szkoła 
Podstawowa Nr 4 zorganizowali I Regionalny Tur-
niej Mini Piłki Ręcznej Dzieci. 13 czerwca o puchar 
Prezydenta Miasta Ciechanów rywalizowały kluby 
uczniowskie. Wygrał UKS Energa „Nike” z SP  
Nr 7. Rozgrywki były też okazją do zasygnalizowa-
nia kilku ważnych wydarzeń: 25 lat wolności, 10 lat 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 45 lat ist-
nienia SP Nr 4 oraz 20 lat UKS „Olimpikus”. Naj-
lepszymi zawodnikami turnieju zostali: Kamil Bo-
chenek, Maciej Rzeczkowski, Dominik  Smoliński 
i Mikołaj Kraszewski. Przed budynkiem „Czwórki”  
wkopano „Dąb Wolności”.  

Finały Ogólnopolskiej  
Olimpiady Młodzieży
W dniach 20-
22 czerwca 
we Wrocła-
wiu odby-
ły się finały 
Ogólnopol-
skiej Olim-
piady Mło-
dzieży  
w taekwondo 
olimpijskim. Rywalizowało w niej 180 zawodni-
ków i zawodniczek z 54 klubów wyłonionych  
z eliminacji strefowych. Do zawodów zakwalifiko-
wało się troje reprezentantów Miejskiego Ogniska 
TKKF Promyk Ciechanów. Jakub Zdunek wywal-
czył srebrny medal w kategorii wagowej 57 kg 
oraz złoty w konkurencjach sprawnościowych. 
Weronika Czapka (55 kg) zdobyła brązowy krążek  
oraz srebrny w konkurencjach sprawnościowych. 
Łucja Oleszczuk (44 kg) dołożyła brąz. Łącznie 
zawodnicy Promyka wywalczyli 33 punkty w ra-
mach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżo-
wego. J. Zdunek ma też na koncie brąz, zdobyty 
w międzynarodowym turnieju taekwondo Austria 
Open w Innsbrucku.

Festyn parafialny z okazji 
Dnia Dziecka

29 maja Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, 
działające przy parafii Św. Piotra wraz z Powiato-
wą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Diakonią 
Miłosierdzia, Akcją Katolicką i Świetlicą Opie-
kuńczo-Wychowawczą „U Piotra” zorganizowało 
w ogrodzie przykościelnym imprezę z okazji Dnia 
Dziecka. Były tańce, śpiewy, konkursy z nagrodami 
oraz wspólne grillowanie. W zabawie wziął udział 
prezydent Waldemar Wardziński (na zdjęciu).

Rodzinny piknik z piłką 
31 maja na boiskach miejskiego stadionu zarząd 
klubu MKS Ciechanów we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz urzędem miasta 
zorganizował piłkarski piknik rodzinny. Oprócz roz-
grywek chłopców z rocznika 1994, w szranki stanęli 
ojcowie i ich pociechy w turnieju „Ojciec i syn”. 
Najlepsi w rywalizacji okazali się Arkadiusz i Miko-
łaj Karpik. Oprócz atrakcji związanych z futbolem 
można było uczestniczyć w zawodach strzeleckich, 
pokazach sprawnościowych strażaków oraz innych 
konkursach. – Każdy, kto pojawił się na imprezie 
mógł liczyć na pyszną grochówkę – mówi Andrzej 
Podsiadlik, prezes MKS Ciechanów. Impreza jak  
w latach ubiegłych cieszyła się dużą popularnością.  
W pikniku wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Marsz dla życia i rodziny
1 czerwca ulicami miasta przeszedł Ciechanowski 
Marsz dla Życia i Rodziny. Poprzedziła go msza po-
lowa odprawiona u podnóża Farskiej Góry przez pro-
boszczów lokalnych parafii. Metą marszu był Plac 
Jana Pawła II, gdzie zorganizowano festyn rodzinny. 
W organizację wydarzenia włączyli się m.in. Akcja 
Katolicka, oddział Civitas Christiana, Odnowa  
w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Ruch Ro-
dzin Nazaretańskich, Koła Żywego Różańca, Sto-
warzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie 
Rodzin „Serce Matki”, Franciszkański Zakon Świec-
kich, harcerze oraz chóry i schole parafialne.

Wyniki sprawdzianu  
6-klasistów 
1 kwietnia w szkołach podstawowych w Ciecha-
nowie uczniowie klas szóstych pisali sprawdzian. 
Mieli do rozwiązania 26 zadań. Przy maksymal-
nej liczbie 40 punktów średnia w mieście wyniosła 
25,05, w powiecie – 24,14. Najlepszy wynik w Cie-
chanowie uzyskała Społeczna Szkoła Podstawowa 
STO ze średnią 29,39. Kolejne miejsca zajęły:  
SP Nr 4 – 26,16, SP Nr 3 – 25,28, SP Nr 7 – 24,60, 
SP Nr 5 – 24,31, SP Nr 6 – 23,64.

Tak głosowaliśmy
25 maja mieszkańcy Ciechanowa głosowali na kan-
dydatów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja 
wyniosła 22,16%. Największe poparcie uzyskały 
Prawo i Sprawiedliwość – 33,73% oraz Platforma 
Obywatelska – 28,4%. Na kolejnych miejscach zna-
leźli się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 11,86%, So-
jusz Lewicy Demokratycznej / Unia Pracy – 8,91%, 
Nowa Prawica – 7,55%, Solidarna Polska – 2,96%, 
Europa Plus Twój Ruch – 2,1%, Polska Razem  
– 1,7%. Na terenie miasta najwięcej głosów otrzy-
mali: Wojciech Jasiński (PiS) – 1091 głosów, Adam 
Krzemiński (PO) – 952 głosy i Julia Pitera (PO)  
– 750 głosów. Mandaty eurodeputowanych z nasze-
go okręgu uzyskali: Zbigniew Kuźmiuk (PiS), Julia 
Pitera (PO) i Jarosław Kalinowski (PSL).

Uczniowie SP Nr 3  
najlepsi w spartakiadzie 
Pięć szkół podstawowych po raz siódmy wzięło 
udział w międzyszkolnych rozgrywkach sporto-
wych. Po emocjonujących pojedynkach rozegranych 
27 maja najlepsi okazali się zawodnicy z „Trójki”. 
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar, dy-
plom oraz gadżety z logo miasta. Nagrody wręczy-
li: zastępca prezydenta Cezary Chodkowski oraz 
dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Adam 
Krzemiński. Organizatorem zawodów była „Piątka”. 
Sędziowali studenci Kolegium Nauczycielskiego.

Wakacyjne zabawy  
w STUDIO
W okresie letnim Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO zorganizuje dla 120 dzieci 
bezpłatne zabawy. Przewidziano dwa turnusy:  
od 7 do 25 lipca i od 4 do 22 sierpnia. Będą gry, 
projekcje filmów, piosenki, zajęcia rekreacyjne, 
piesze wycieczki, quizy i konkursy z nagrodami. 
Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod  
numerem tel. (23) 672 55 04 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00-20.00. 

INFORMACJE
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Świętojańska Noc Poetów
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów 
Polskich i Muzeum Szlachty Mazowieckiej 21 
czerwca zorganizowali Świętojańską Noc Poetów. 
Sympatycy poezji zwiedzili zamek, wzięli udział 
w Konkursie Jednego Wiersza „O czym szemrze 
Łydynia” i wysłuchali występu zespołu „Parafraza” 
z Mławy. Patronat nad przedsięwzięciem objął pre-
zydent Ciechanowa, który ufundował nagrody dla 
autorów najlepszych wierszy.
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ważniejsze, by wycena projektu mieściła się  
w kwocie przeznaczonej do Ciechanowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, czyli 800 tys. zł dla więk-
szych projektów i 50 tys. zł dla mniejszych – obja-
śniła Daria Ostrowska. Nabór projektów trwał do 
30 czerwca. Do urzędu miasta wpłynęło ich 22.  
W lipcu i sierpniu miejscy urzędnicy będą je anali-
zować. W sierpniu poznamy listę pozytywnie 
i negatywnie zweryfikowanych pomysłów. We 
wrześniu przyjdzie czas na głosowanie. Zwycięskie 
projekty Prezydent Miasta Ciechanów umieści  
w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Osta-
teczną decyzję o kształcie budżetu podejmą miejscy 
radni nowej kadencji.                                  

red.

Warsztaty z budżetu obywatelskiego

Warsztaty pokazały, że pomysł Ciechanowskiego 
Budżetu Obywatelskiego spotkał się z dużym za-
interesowaniem. Mieszkańcy chcą mieć wpływ na 
to, co dzieje się w ich mieście. Niektórzy mają też 
ciekawe pomysły. Szansę ich realizacji daje budżet 
obywatelski. Z pomocą pomysłodawcom przyszli 
urzędnicy, którzy w dalszym etapie będą analizo-
wać projekty. – Chcieliśmy ułatwić mieszkańcom 
pracę przy tworzeniu projektów. Uniknąć już na sa-
mym początku błędów, które mogłyby wpłynąć  

na ich ocenę – wyjaśniała Halina Kłys, inspektor  
z Wydziału Inwestycji. Mieszkańcy sygnalizowali, 
że najwięcej trudności mogą mieć z wyceną projek-
tu. Pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego 
oraz Zamówień Publicznych uspokajali, że wycenę 
będzie można poprawić. – Rozumiemy, że nie każdy 
wie, ile kosztuje położenie chodnika czy wybudo-
wanie placu zabaw. Koszty na formularzu zgłosze-
niowym powinny być realne, zbliżone do kosztów 
faktycznych. Ceny można znaleźć w internecie. Naj-

jak właściwie wycenić projekt? Czy pomysł jest realny i zgodny z prawem? na co zwrócić uwagę? jak wypełnić formularz zgłoszeniowy 
składany w ramach budżetu obywatelskiego i kto go będzie analizował? Wiele pytań padło podczas warsztatów dla projektodawców, zor-
ganizowanych 10 czerwca w ratuszu.

Organizacje wybrały swoich kandydatów  
do Ciechanowskiej Rady Pożytku Publicznego

Zainteresowani znajdą tam regulamin  
w sprawie przyznawania, wydawania i ko-
rzystania z karty, wniosek o jej wydanie, 
wzór karty oraz formularz zgłoszeniowy 
podmiotu, który chciałby przyłączyć się  
do programu. 
Oferta „Ciechanowskiej Karty Dużej Ro-
dziny” skierowana jest do wszystkich ro-
dzin, również zastępczych. Jedynym kryte-
rium jest liczba dzieci – nie może być ich 
mniej niż troje. Zniżki będą dotyczyć dzie-
ci, które nie ukończyły 18 lat lub 24  
(w przypadku kontynuowania nauki) oraz 
ich rodziców lub prawnych opiekunów. 
Karty są imienne. Otrzymuje je każdy  
członek rodziny na okres 12 miesięcy  
z możliwością przedłużania. Posiadacz kar-
ty zapłaci o połowę mniej za wstęp na krytą 
pływalnię, basen, lodowisko. Otrzyma też 
50% zniżki na odpłatne imprezy  
i zajęcia, organizowane przez COEK Stu-
dio, przejazdy autobusem ZKM, pobyt 
dziecka w żłobku, czy świadczenia publicz-
nych przedszkoli. Telefon kontaktowy dla 
zainteresowanych kartą (23) 674 92 82.

K.D.

Można ubiegać się  
o kartę dużej rodziny
1 lipca 2014 r. weszła w życie „Cie-
chanowska karta dużej Rodziny”. 
karta zapewnia ulgi na różnego ro-
dzaju usługi, świadczone na terenie 
miasta. Formularze wniosków moż-
na otrzymać i składać w Wydziale 
Współpracy Lokalnej i Zagranicznej 
urzędu Miasta (Pl. jana Pawła ii 
6). druki dostępne są też na stronie 
umciechanow.pl (zakładka „na skró-
ty” lub „dla mieszkańców”).

24 czerwca na spotkaniu w urzędzie 
miasta organizacje wybrały swoich 
kandydatów do rady. W drodze tajne-
go głosowania największe poparcie 
uzyskali: Piotr Rzeczkowski (ZHP 
Hufiec Ciechanów), Marzena Len-
towszczyk (Fundacja Gospodarcza 
im. K. Marcinkowskiego), Katarzyna 
Tromska (Stowarzyszenie Psycho-
art), Jolanta Truszewska (Samo-
dzielne Koło Terenowe nr 76 STO), 
Dorota Jezierska (Fundacja Bank 
Żywności) i Ewa Statangrodzka-Ko-
złowska (Stowarzyszenie Autorów 
Polskich).                                   

   K.D.

Platforma elektroniczna eUrząd to miejsce w sieci 
przygotowane z myślą o mieszkańcach oraz przed-
siębiorstwach działających na terenie Ciechanowa. 
Jej zadaniem jest ułatwienie sposobu załatwiania 
spraw, związanego z osobistą wizytą w urzędzie  
i wypełnianiem papierowych formularzy. Wirtualny 
kontakt z urzędem jest wygodny. Umożliwia uzy-
skanie najważniejszych informacji na temat budżetu 
/miasta oraz prowadzonego rejestru przedsiębior-

Wizyta w urzędzie bez wychodzenia z domu
jakie zalety ma eurząd? Mieszkańcy mają dostęp do urzędu miasta przez całą dobę, sie-
dem dni w tygodniu za pośrednictwem internetu. Bez wychodzenia z domu możliwe jest  
śledzenie swoich opłat i podatków za pomocą wcześniej utworzonego konta użytkownika  
po zalogowaniu się do systemu z dowolnego miejsca. 

ców. eUrząd daje również możliwość stworzenia 
konta, na którym każdy może na bieżąco kontro-
lować wysokości swoich opłat oraz podatków bez 
konieczności wychodzenia z domu. Do stworzenia 
konta potrzebny jest login i hasło. Aby je uzyskać 
wystarczy zgłosić się wraz z dowodem osobistym 
do urzędu i wypełnić formularz nowego użytkow-
nika. Więcej informacji pod adresem https://eurzad.
umciechanow.pl/eurzad.

red.

Wnioskodawcy budżetu obywatelskiego mogli skorzystać z pomocy miejskich urzędników

na wniosek lokalnych organizacji powołana zostanie Ciechanowska Rada Pożytku Publicz-
nego. jej zadaniem będzie konsultowanie i opiniowanie współpracy między społecznikami 
a samorządowcami. W gronie doradczym znajdzie się 12 osób: 3 radnych, 3 przedstawicieli 
prezydenta i 6 osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.  
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLII sesji  
28 maja 2014 r.
nr 512/XLii/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy.
nr 513/XLii/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemców samodzielnych 
lokali mieszkalnych, położonych  
w Ciechanowie  w budynkach przy ulicach: 
Nadfosnej 7, Mikołajczyka 7.
nr 514/XLii/2014 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr 145/XI/2011 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie sprzedaży spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu w drodze 
przetargu.
nr 515/XLii/2014 w sprawie uchylenia 
Uchwał  Nr 337/XXVIII/2013 i Nr 338/
XXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
30 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży 
lokali w przetargu.
nr 516/XLii/2014 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
nr 517/XLii/2014 uchylająca Uchwałę 
Rady Miasta Ciechanów Nr  504/XLI/2014 
z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającą 
Uchwałę Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 29 marca 2012 roku  
w sprawie poboru opłaty skarbowej  
w drodze inkasa.
nr 518/XLii/2014  uchylająca Uchwałę 
Rady Miasta Ciechanów Nr  505/XLI/2014 
z dnia 30 kwietnia 2014 r.  zmieniającą 
Uchwałę Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia  27 września 2012 roku  
w sprawie poboru opłaty skarbowej  
w drodze inkasa.
nr 519/XLii/2014 uchylająca Uchwałę 
Rady Miasta Ciechanów Nr 506/XLI/2014 
z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniającą 
Uchwałę Nr 198/XV2012 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 26 stycznia  2012 roku  
w sprawie poboru opłaty skarbowej  
w drodze inkasa.

Interpelacje radnych – XLII sesja
Zenon Stańczak poprosił o sprzątnięcie plansz 
wyborczych i podziękował za poprawienie 
stanu nawierzchni objazdu na ul. Płockiej. 
Zapytał też, jak będzie zorganizowany ruch 
oraz kiedy zbudowany zostanie odcinek mię-
dzy rondem na ul. Płockiej a rondem w pobliżu 
Hotelu Atena. 

Zbigniew kędzierski był ciekaw, na jakim etapie 
są prace związane z ustaleniem prawidłowych da-
nych umieszczonych na tablicy memoriałowej na 
ratuszu.

Tomasz kałużyński chciał zapoznać się ze szcze-
gółami inwestycji prowadzonych przez ZWiK. 
Interesowała go także kwestia postępów budowy 
wiaduktów kolejowych, szczególnie w ul. Gąsec-
kiej. Radny zgłosił potrzebę zamontowania progów 
zwalniających na ul. Powstańców Wielkopolskich. 

krzysztof łyziński poruszył kwestię utrudnień ko-
munikacyjnych związanych z inwestycją kolejową  
i budową pętli miejskiej. 

Zdzisław dąbrowski zapytał o plany związane  
z bazarkiem przy PKP. 

Pełna treść uchwał  
znajduje się na stronie internetowej  
urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Mariusz Górski – społecz-
nik, założyciel i właściciel 
jednego z najstarszych i naj-
większych przedsiębiorstw 
poligraficznych został od-
znaczony medalem „Za za-
sługi dla Ciechanowa”. Nie 
zdążył go przyjąć. Zmarł 
na skutek ciężkiej choro-
by. Na czerwcowej sesji 
Rady Miasta z rąk prezy-
denta Waldemara Wardziń-
skiego i przewodniczącego 
RM Mariusza Stawickie-
go zaszczytne wyróżnienie 
odebrała wdowa po laure-
acie Grażyna Górska (na 
zdjęciu).

K.D.

Medal dla śp. Mariusza Górskiego

Walne  
w miejskich spółkach
Zakończyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspól-
ników w spółkach komunalnych. 21 maja analizie 
poddane zostały efekty ubiegłorocznej pracy TBS, 
4 czerwca – ZKM, 12 czerwca – PEC, 23 czerwca  
– ZWIK,  a 26 czerwca – PUK. Wszystkim zarzą-
dom i radom nadzorczym udzielono absolutorium. 

red.

dariusz Węcławski zgłosił nierówności  
w nawierzchni ul. Letniej i poprosił, by w harmono-
gramie wykaszania traw uwzględnić ul. Mławską, 
Różyckiego i Kolbego. Sygnalizował także potrze-
bę poprawienia kostki na skrzyżowaniu ul. Batalio-
nów Chłopskich i św. Franciszka. Zapytał, dlaczego 
konsultacje społeczne nie objęły zadań z dzie-
dziny sportu. 

Andrzej Bayer był ciekaw, kiedy wejdą w życie 
decyzje rady miasta w sprawie organizacji ruchu  
w ul. Warszawskiej. 

Adam Stępkowski interpelował w sprawie rewi-
talizacji zbiorników wodnych znajdujących się 
na terenie miasta oraz budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Płońskiej i Sońskiej. Zapytał też, czy 
opłaty pobierane od osób handlujących na bazarku 
przy PKP zależą od zajmowanej powierzchni.   

Mariusz Stawicki chciał się dowiedzieć, czy 
ZWiK planuje ponownie ogłosić przetarg na sprze-
daż wieży ciśnień. Sugerował też, by szerzej infor-
mować o letnich imprezach organizowanych przez 
samorząd.                                                oprac. K.D.

Delegacje samorządów z Haldensleben (z burmi-
strzem Norbertem Eichlerem), Chmielnickiego  
(z merem Sergiejem Melnykiem), Bielawy (z bur-
mistrzem Ryszardem Dźwiniel), Brezna (z radnym 
Vladimirem Kvackaj) wzięły udział w Forum Miast 
Partnerskich, które w dniach 26-29 czerwca zorga-
nizował urząd miasta. Podczas konferencji „XXV 

Forum Miast Partnerskich
lat nowej demokracji – doświadczenia i reflek-
sje…”, goście odpowiedzieli, w jaki sposób zmiany 
społeczno-polityczne wpłynęły na życie publicz-
ne ich miast. Delegacje zwiedziły m.in. Opinogó-
rę oraz Stadion Narodowy w Warszawie. Goście 
wzięli też udział w Dniach Ciechanowa.

red. 

Uwaga kierowcy!
Zamknięta została ulica Kolbego na odcinku od 
Płockiej do Różyckiego. Utrudnienia związane są 
z budową drugiej połowy ronda w ulicy Płockiej. 
Kierowcy proszeni są o stosowanie się do znaków 
tymczasowej organizacji ruchu. Zmianie uległa 
trasa linii nr 3 – kursy do Pęchcina. Autobusy nie 
zatrzymują się na przystankach Różyckiego i Kolbe 
Pętla. 

red.
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Nie samym sportem człowiek żyje
– Dziś jest wypracowana nadwyżka, funkcjonuje  
i lodowisko, i place zabaw, a mnie utkwiła w pamię-
ci dyskusja na temat lodowiska – ile to bochenków 
chleba za to by kupił, ile rodzin nakarmił. Chciałem 
podziękować ludziom, którzy wbrew malkonten-
tom wchodzili w kolejne przedsięwzięcia. Bo to jest 
specyfika naszego grodu, że co byśmy nie próbo-
wali robić, to zaraz są głosy sprzeciwu. MOSiR ma 
stworzone warunki do zrównoważonego rozwoju, to 
co dziś ma w ofercie doskonale się wkomponowuje 
w oczekiwania mieszkańców – stwierdził Zdzisław 
Dąbrowski.
Zenon Stańczak przypomniał, że nie samym spor-
tem człowiek żyje. – Właściwe wypośrodkowanie 
jest potrzebą chwili. W mieście jest bardzo dużo 
innych potrzeb, a na dzień dzisiejszy mamy takie 
obiekty sportowe na terenie miasta, również w ob-
rębie szkół, że nie mamy się czego wstydzić  
– powiedział Zenon Stańczak. – Na przestrzeni 
ostatnich 10 lat wybudowaliśmy przy każdej szkole 
boisko, kilka niezłych placów zabaw, ale ja ubole-
wam, ze na boiskach czasami jest pusto. Trudno jest 
mi się zgodzić z sytuacją kiedy na boisku przy sta-

dionie z instruktorem, po południu, przy oświetle-
niu, które pobiera dość dużo energii, trenuje grupka 
6 zawodników. Problem tkwi nie w zaangażowaniu 
miasta, ale w ludzkiej świadomości. Nadszedł taki 
czas, że młodzież, dzieci w piłkę nożną grają za 
pośrednictwem Internetu – ubolewał radny. – Na 
dzień dzisiejszy pilną potrzebą jest modernizacja 
Hotelu Olimpijskiego. MOSiR organizuje wiele 
imprez, zgrupowań, przedsięwzięć, które do kasy 
MOSiR dają zupełnie niezłe pieniądze, a zawodnicy 
zarówno z kraju jak i z zagranicy życzą sobie wyso-
kiego standardu. To jest przedsięwzięcie pierwszo-
planowe, a potrzeb oczywiście jest dużo, jak w każ-
dej dziedzinie życia – podsumował radny 

Nie mamy kwoty z wieloma zerami
Dla Pawła Rabczewskiego wielkim plusem było 
przejęcie przez MOSiR hali przy Kraszewskie-
go. – Sala podnoszenia ciężarów została bardzo 
dobrze wykorzystana przez inne dyscypliny spor-
towe. Uważam, że potrzeby są bardzo duże  
i pieniądze przeznaczone na dalszy rozwój bazy 
są za małe. Modernizacja hotelu to jedna sprawa, 
równorzędna jest sprawa zakończenia moderni-
zacji stadionu. Dzieci będą się garnąć do sportu 
tylko wtedy, kiedy będą ci animatorzy zatrudnie-
ni po godzinach i wybór dyscyplin sportowych 
będzie bardzo duży – zauważył radny Rabczew-
ski. Leszek Ryms zwrócił uwagę na potrzebę mo-

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje 
dzięki wypracowanym przez siebie środkom i dzię-
ki pieniądzom z budżetu miasta, więc sporo inwe-
stuje. W tej kadencji samorządu MOSiR zakończył 
remont hali do sportów siłowych. Kosztował  
2,2 mln zł, z czego 900 tys. były to środki ze-
wnętrzne. 1,8 mln zł pochłonął kolejny etap mo-
dernizacji stadionu przy ul. 3 Maja. Za pieniądze 
miasta  MOSiR wybudował też 2 place zabaw: przy 
ul. Harcerskiej koło Kauflandu (429 tys. zł)  
i na Blokach, przy ul. Kraszewskiego (490 tys. zł). 
Ten ostatni został rozbudowany o część rekreacyj-
ną dla dorosłych – boisko do piłki plażowej oraz 
siłownię na powietrzu. – Swoistym problemem tego 
placu jest to, że ledwie mieści chętnych, i dzieci,  
i dorosłych, widzimy więc jak dużą popularnością 
cieszą się tego typu miejsca – stwierdził na sesji 
C. Chodkowski. Zastępca prezydenta podkreślił 
też doświadczenie MOSiR w organizacji dużych 
imprez sportowych. – Zostało to docenione przez 
współpracujące związki sportowe. W okresie ostat-
nich 4 lat w Ciechanowie organizowano różnego 
rodzaju zawody rangi krajowej i międzynarodowej. 
Wspomnę o powierzeniu naszemu miastu w 2011  
i 2014 r. organizacji Mistrzostw Europy Ju-
niorów do lat 17 w podnoszeniu ciężarów, czy 
Międzynarodowego Turnieju w Piłce Nożnej  
o Puchar Syrenki – przypomniał  
C. Chodkowski. 

Będziemy się starać  
o środki na modernizacje
Nie wszystkie zamierzenia inwestycyjne udało 
się zrealizować. – Przyczyną tego stanu rzeczy 
był głównie brak programów zewnętrznych, 
pozwalających zdobyć dofinansowanie czy 
przedłużające się postępowania sądowe, albo 
brak prawa własności. Bez tego nie możemy 
podjąć działań inwestycyjnych – powiedział 
C. Chodkowski. I wyliczył. – Basen odkryty  
– nie jesteśmy właścicielem gruntu, to jest 
własność TKKF. Kryta pływalnia – miesiąc 
temu przyjęliście państwo uchwałę o dofinan-
sowaniu remontu tego basenu kwotą 100 tys. zł, 
już są tam pewne zmiany, ci co chodzą na basen na 
pewno zauważyli. Jeśli chodzi o stadion, sprawy 
własnościowe stadionu zostały uregulowane  
w całości dopiero rok temu – przypomniał C. Chod-
kowski. – W najbliższej przyszłości w unijnych 
programach widzimy szansę na pozyskanie środków 
zewnętrznych, np. na modernizację basenu przy ul. 
Kraszewskiego oraz innych obiektów sportowych.
O potrzebie zakończenia modernizacji stadionu mó-
wił też Adam Stępkowski. – Nie został inwestycyj-
nie tak doposażony, żeby środowisko sportowe było 
z tego zadowolone, ale nie można mieć wszystkiego 
i od razu. Też trzeba w porę zrezygnować z czegoś 
na rzecz czegoś wyższego szczebla – zauważył rad-
ny. – Obiekty, które są w posiadaniu MOSiR przy-
noszą dochody i jest jeszcze jeden taki obiekt, który 
może stać się strategicznym miejscem dla MOSiR, 
a jest to Krubin, ze swoim całym wspaniałym zaple-
czem – przypomniał A. Stępkowski. Rozważał też, 
czy poza dbaniem o obiekty, utrzymywaniem ich 
oraz współorganizacją imprez, nie pokusić się  
o to, żeby pod szyldem MOSiR rozwijały się sekcje 
sportowe. – Zachęcam, żeby debatę o sporcie pro-
wadzić nie przy okazji omawiania funkcjonowania 
MOSiR, tylko strategii dla sportu w Ciechanowie. 
Wydaje mi się, że środowisko sportowe zasłużyło 
sobie na taki dokument – postulował radny Stęp-
kowski.

nitorowania placów zabaw i zagospodarowania 
dorzecza Łydyni. – Nie mówię, że to trzeba dziś 
zrobić, ale umieścić to w strategii miasta. Mamy 
piękną rzekę. Można by było pomyśleć, jak ją 
ożywić – powiedział radny.
Zdzisław Dąbrowski studził zapędy kolegów.  
– Z dyskusji mogłoby wynikać, że my tu mamy 
bardzo dużą kwotę z wieloma zerami do zagospo-
darowania i teraz co my będziemy robili – czy 
zalew w Ropelach, czy zagospodarowywali do-
rzecze rzeki? Aż tak idealnej sytuacji nie mamy. 
Dziś omawiamy sytuację ekonomiczną MOSiR, 
która jest bardzo dobra. Obyśmy zostali tylko 
przy takiej polityce jak dotychczas – stwierdził 
radny Dąbrowski 

Tam inwestujmy,  
gdzie jest realna szansa  
pozyskania środków z zewnątrz
 – Potrzeby są niebagatelne, z jednej strony mó-
wimy o remoncie hotelu, z drugiej o bieżni na 
stadionie, tego się nie da zrobić na raz – przypo-
mniał przewodniczący rady Mariusz Stawicki.  

– Ja bym oczekiwał od MOSIR w następ-
nej kadencji przygotowania programu 
inwestycyjnego rozłożonego na etapy, 
co jest najważniejsze, co mniej i wtedy 
przy racjonalnym wykorzystaniu środ-
ków, możemy mówić o ich zwiększeniu. 
Ale zawsze zapytamy jakim kosztem. 
Infrastruktura rzeczywiście nam się sta-
rzeje, ale nie jest to jakaś dramatyczna 
sytuacja – stwierdził przewodniczący 
Stawicki.
Prezydent Waldemar Wardziński podsu-
mował dyskusję. – Jest sprawą otwartą, 
czy i jakie nowe obiekty będą powsta-
wały, czy będą modernizowane, czy 
przebudowywane. Jest to wszystko nasza 
wspólna decyzja, decyzja kolejnych rad 
– oświadczył prezydent. – Sugerowałem 
na posiedzeniu wspólnych komisji, żeby 

tak wybierać priorytety, również w sferze 
sportowo-rekreacyjnej, żebyśmy tam inwestowali, 
gdzie jest realna szansa pozyskania środków  
z zewnątrz. Nie wszystkie działania, nie wszystkie 
obiekty będą mogły być dofinansowane, ale lo-
gicznym wydaje się taka sytuacja, że jeżeli  
z budżetu damy złotówkę, to 2 złotówki przynaj-
mniej uzyskamy z zewnątrz. Wtedy są to pienią-
dze dobrze i oszczędnie zainwestowane – przy-
pomniał prezydent Wardziński. – Miasto musi 
się rozwijać w każdym kierunku, musi zapewniać 
też możliwość uprawiania sportu i rekreację, ale 
tak żeby mogli z tego korzystać młodsi i starsi 
mieszkańcy. Bardzo dobrym przykładem jest si-
łownia na wolnym powietrzu, to się cieszy dużym 
powodzeniem i powinno być rozwijane. Trzeba 
też pomyśleć o bazie lekkoatletycznej. Zawsze 
tam gdzie będzie szansa i możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych ja będę starał się takie 
propozycje przedstawiać. Pojawiły się też głosy, 
ze trzeba byłoby podjąć jakieś specjalne dzia-
łania, żeby młodych ludzi zachęcić, wyciągnąć 
z domów, żeby z tej bazy korzystali. Tu inicjaty-
wa powinna należeć do środowisk związanych 
ze sportem ciechanowskim. Tam powinny być 
wypracowane pewne koncepcje i przedstawione 
samorządowi. Jeżeli udział samorządu będzie  
w tym względzie konieczny, to oczywiście dekla-
ruję daleko idącą pomoc – obiecał prezydent.

E.B.

Sesja Rady Miasta Ciechanów – Ocena funkcjonowania MOSiR w 2013 roku 

Baza sportowa jest, ale czasami pusta…
W 2013 roku MOSiR dobrze sobie radził. – Wypracowana przez Ośrodek w trudnych czasach nadwyżka środków dobrze rokuje na przyszłość 
– stwierdził zastępca prezydenta Cezary Chodkowski. krótko podsumował też pracę MOSiR w ciągu ostatnich 4 lat. 

„Orlik” przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1
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Dobra w ekspresowym tempieŁadne domy  
przy ładnych ulicach

Nowinki z budowy dróg na Podzamczu Brak chętnych  
na wieżę ciśnień

Dobiegła końca całościowa budowa ul. Lecho-
nia, Żeromskiego, Gombrowicza i Słonimskie-
go.18 czerwca (półtora miesiąca przed termi-
nem) nastąpi jej oficjalny odbiór.
Inwestycja rozpoczęła się w 2013 r. Prace pole-
gały na położeniu nawierzchni i chodników  
z kostki betonowej, a także na budowie oświe-
tlenia i kanalizacji deszczowej. Zadanie kosz-
towało 1,6 mln zł. – Remont był niezbędny. Po 
każdej ulewie nasza ulica zamieniała się w je-
zioro. Teraz nie ma śladu.  Chwalimy sobie tak-
że współpracę z wykonawcą, który był bardzo 
życzliwy dla mieszkańców – mówi Arkadiusz 
Muszyński, komendant Staży Pożarnej i miesz-
kaniec ulicy Lechonia.

P.H.

Miesiąc przed planowanym terminem zakończyła się 
budowa ulicy Dobrej. Mieszkańcy Krubina zyskali  
2 km ścieżek rowerowych i 150 miejsc parkingo-
wych. Dobra jest ostatnią z sześciu ulic komplek-
sowo budowanych w tej części miasta. Wcześniej 
metamorfozę przeszły ulice: Krubińska, Ceramiczna, 
Piwna, Ptasia i Żurawia – podobnie jak Dobra, zo-

dzięki modernizacji ulic: Zacisze, Świerkowa, klonowa i Lipowa uporządkowany zostanie 
kolejny fragment miasta. Przebudowana została tam kanalizacja deszczowa, instalacja ga-
zowa i energetyczna. Roboty na tych ulicach wykonuje ciechanowska firma PLAST-Bud. 
koszt 1,3 mln zł.

Ulica Lipowa - mieszkańcy oprócz chodnika i jezdni z kolorowej kostki, zyskali kilka dodat-
kowych miejsc parkingowych. W oddali ulica Świerkowa. Drogowcy kończą układanie jezdni 
na łączniku z ulicą Jesionową.

 
Wystawiona na 

sprzedaż za 462 tys. zł 
wieża ciśnień wraz z działką, 

na której stoi nie znalazła nabyw-
cy. Nikt nie przystąpił do przetargu, 

choć wieżą interesował się np. Bank 
Spółdzielczy w Ciechanowie. Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji – właściciel 
obiektu ogłosił drugi przetarg, cena 

wywoławcza wynosi prawie  
393 tys. zł.

P.H.

Ul. Dobra

Ulica Klonowa – kolejna po Zaciszu i Lipowej z estetycznymi chodnikami i drogą z brukowej 
kostki. Ułożony został tam też próg zwalniający, studzący zapędy amatorów szybkiej jazdy.

P.H.

Trwa remont mostu  
na Mleczarskiej
Robotnicy zaczęli od rozbiórki połowy przeprawy.  
– Beton był tak skorodowany, że zaczęło rdzewieć 
zbrojenie. Most wytrzymałby jeszcze 2-3 lata i groziłby 
zawaleniem – mówi Robert Szymaniak, kierownik Wy-
działu Inwestycji. Trwają przygotowania do położenia 
poziomych elementów konstrukcyjnych. Po ich ułoże-
niu ruch zostanie przeniesiony na drugą stronę mostu.  
– Przepraszamy za utrudnienia, ale przeprawa musi 
być bezpieczna, to priorytet – wyjaśnia R. Szymaniak. 
Remont nie jest tani - ma kosztować ponad 1,1 mln zł. 
Zakończenie prac zaplanowano na sierpień. Po remon-
cie mostu i zakończeniu prac przez PKP PLK budowy 
wiaduktu będzie mogła wejść Eurovia. Budowa odcin-
ka pętli miejskiej od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej 
do wiaduktu potrwa do końca roku

P.H.

stały zbudowane od podstaw – kanalizacja sanitarna, 
deszczowa, jezdnie, chodniki i latarnie. Wybudowa-
no też 5 odnóg tych ulic. Koszt robót to 10,3 mln zł, 
w tym 2,7 mln zł pożyczki, którą miejski samorząd 
uzyskał  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji 
deszczowej.                                                        P.H.
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Pętla miejska to nie tylko 
budowa blisko 15 kilome-
trów dróg (z czego ok.  
5 km stanowi droga dwu-
jezdniowa, a ok.  
10 km jednojezdniowa) 
czy towarzyszące im 
chodniki, oświetlenie, 
ścieżki rowerowe, zatoki 
autobusowe oraz nowe 
przejazdy kolejowe i dwa 
nowe mosty na Łydyni. 
Pętla to także budowa od 
podstaw lub przebudowa 
26 skrzyżowań różnego 
typu.  
W tej chwili wybudowa-
nych (bez oznakowania) 
lub w trakcie budowy jest 
20 skrzyżowań lub rond. 
W ciągu najbliższych ty-
godni rozpocznie się bu-
dowa pozostałych sześciu. 
Oznacza to duże utrud-
nienia w ruchu. – Dla kie-
rowców będzie to niełatwe 
lato, ale kiedy budowa się 
zakończy, będziemy jeź-
dzić dużo szybciej  
i wygodniej – mówi Ro-
bert Szymaniak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji.

P.H.

Ronda 
wyrastają 
jak grzyby
po deszczu

Ul. Gostkowska

Ul. Płocka

Ul. Kwiatowa

Ul. Mławska
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Jest już dach, tynki zewnętrzne i instalacja elektryczna. Płońska firma 
Pasat muruje wewnętrzne ściany. Niedługo rozpocznie się instalowania 
centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej. Później przyjdzie czas 
na  montaż okien, drzwi i szklanych witryn.  
W nowej części parterowego budynku powstają trzy sale do zajęć 
grupowych, dwie dla terapii i spotkań indywidualnych oraz zaplecze 
socjalne. Świetlica będzie dostosowana do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Na tyłach obiektu, przy placu zabaw, do połowy września 
powstanie siłownia na świeżym powietrzu . – Do przetargu na wyko-
nanie siłowni stanęły trzy firmy, najkorzystniejszą cenę – 17,5 tys. zł 
zaoferowała toruńska firmy ZAMA. Wśród urządzeń będzie biegacz, 
wioślarz, orbitrek i rowerek  – informuje Robert Zembrzuski z Wydzia-
łu Inwestycji. Z siłowni będą mogły korzystać osoby w każdym wieku. 

P.H.

Kąpieliska są dostępne przez cały tydzień od 10.00 do 18.00. Nad bez-
pieczeństwem pływających czuwają ratownicy. Z akwenu na Krubinie 
można korzystać bezpłatnie, natomiast na basenie za normalny bilet 
jednorazowego wejścia trzeba zapłacić 5,40 zł, za ulgowy – 3,25 zł, 
grupy zorganizowane wejdą za 2,75 zł od osoby. Wielbiciele aktyw-
nego wypoczynku mogą korzystać z boisk do siatkówki plażowej lub 
siłowni pod chmurką.  – Niestety w tym roku nie ma szans na generalną 
modernizację kąpielisk. Z obu obiektów można bezpiecznie korzystać, 
bo spełniają wymogi sanitarne, jednak ich wygląd ciągle pozosta-
wia wiele do życzenia – mówi Jerzy Omieciński, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najwięcej do zrobienia jest na otwartej 
pływalni przy Kraszewskiego. – Oszacowaliśmy, że koszt modernizacji 
obiektu wyniesie ok 12 mln zł. Mamy już wizję, jak powinien wyglądać.  
Musimy pozyskać środki zewnętrzne, bo miasta nie stać, żeby wyło-
żyć tak dużą sumę, na remont basenu, z którego mieszkańcy korzystają 
tylko przez kilka tygodni w roku. Czasem, kiedy pogoda nie sprzyja to 
zaledwie kilkanaście dni – dodaje J. Omieciński. Prace modernizacyjne 
prowadzone są na pływalni przy ul. 17 Stycznia. Remontowana jest sta-
cja uzdatniania wody, na co radni przeznaczyli 100 tys. zł z nadwyżki 
budżetowej. Prace prowadzone są nocą, aby nie kolidowały z funkcjo-
nowaniem obiektu. P.H.

Nowe nasadzenia
Ponad 12 tysięcy kwiatów jednorocz-
nych w tym: bratki, begonie, aksamit-
ki, pelargonie, szałwie, kocanki i inne 
posadzono w donicach i na miejskich 
rabatach. Bratki i begonie przekazano 
także Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
oraz Gimnazjum Nr 3. 

Dla wygody mieszkańców
Przy ul. Gruduskiej w sąsiedztwie Bu-
kietowej wyznaczone zostały dodatkowe przystanki komunikacji miejskiej. Usu-
nięty został natomiast przystanek na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego  
i Przasnyskiej, z którego nie korzystał żaden z przewoźników. Na ul. Pijanowskie-
go przy budynku nr 5 na wniosek mieszkańców wyznaczono miejsce parkingowe 
dla osoby niepełnosprawnej.

Prace podziemne utrudniają ruch
Podziemne prace komplikują ruch na ulicach: Wesołej, Różanej, Dębowej, Wi-
śniowej, Bielińskiej, Okopowej, Malinowej, Jaśminowej i Łukasiewicza. Układa-
na jest tam sieć sanitarna. Na Fabrycznej i Sienkiewicza utrudnienia mają związek 
z budową kolektora sanitarnego wraz ze studniami, na Mazowieckiej -  przyłącza 
ciepłowniczego. Prace potrwają do lipca.  

Wyrazy uznania dla miasta
9 czerwca na kon-
ferencji w Minister-
stwie Gospodarki  
z okazji 25 -lecia 
Programu Czyst-
szej Produkcji Urząd 
Miasta Ciechanów 
otrzymał Świa-
dectwo Czystszej 
Produkcji i wpis do 
Polskiego Rejestru 
Czystszej Produkcji 
i Odpowiedzialnej 
Przedsiębiorczości 
za ubiegły rok. Ta-
kie samo świadectwo 
otrzymał PEC.

Letnie porządki
Sprzyjająca roślinom pogoda (słońce na przemian z opadami) sprawia, że ekipy 
pracowników zieleni nie nadążają z koszeniem szybko rosnących traw. Wielokrot-
nie wykaszane były trawniki w pasach dróg, na miejskich boiskach, przy placach 
zabaw i parkach. Niemal codziennie podlewane są kwiaty w ozdobnych donicach 
i gazonach. 

Pochwal się swoim ogrodem
Do 18 sierpnia Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska przyjmuje 
zgłoszenia do konkursu na najładniejszą posesję. Do udziału zapraszamy miesz-
kańców domów wielorodzinnych, jednorodzinnych, właścicieli balkonów i ogród-
ków oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej. Zgłoszenia można składać 
w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 lub w siedzibie Wydziału Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowiska (Pl. Jana Pawła II 6).                                                                                      

   P.H.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Obok świetlicy  
stanie „zielona” siłownia

Bajkowe 
graffiti
Czym jest graffiti? Wiele osób 
uważa je za akt wandalizmu. Oka-
zuje się jednak, że nie wszyscy 
podzielają tę opinię. Graffiti może 
być sztuką. Przykładem jest mur 
przy ul. Widnej. Za wykonanie 
bajkowego graffiti zapłaciło PKP. 
Autorką jest Sylwia Zbyszyńska.

P.H.

Z ostatnim dzwonkiem roku szkolnego rozpoczął się sezon 
na ciechanowskich kąpieliskach. Od 28 czerwca można ko-
rzystać z odkrytego basenu przy ulicy kraszewskiego oraz 
zbiornika na krubinie. 

Początek sezonu  
na miejskich kąpieliskach

Od lewej: zastępca prezydenta Ewa Gładysz, ministrowie w Mini-
sterstwie Gospodarki Andrzej Jagusiewicz i Grażyna Henclewska, 
prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP Krzysztof Galea oraz Ewa 
Amenda z wydziału IMiOŚ
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Świetlica jest prawie gotowa
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Zajęcia w miejskiej bibliotece
W maju i czerwcu, kilka razy w tygodniu, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej wraz z terapeutą pomagali porządkować biblioteczne regały. Zajęcia zainicjo-
wane w ubiegłym 
roku były prowa-
dzone w fili MBP 
przy ul. Batalionów 
Chłopskich 15. Pie-
czętowanie nowych 
książek i przygotowa-
nie zniszczonych do 
wycofania wymaga-
ło dużej staranności. 
Współpraca miedzy 
WTZ i MBP będzie 
kontynuowana po 
wakacjach.      

red. 

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady 
wydawania kart parkingowych oso-
bom niepełnosprawnym i placówkom 
zajmującym się opieką, rehabilitacją 
lub edukacją osób niepełnosprawnych. 
Karty wydane przed tym terminem 
będą ważne jeszcze do 30 listopada. 
uprawnieni mają 5 miesięcy na wy-
mianę starego dokumentu na nowy.
W myśl nowych przepisów uprawnienia 
do korzystania z kart parkingowych zachowają wyłącznie osoby niepełno-
sprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzecze-
niu jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R lub 
10-N oraz wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania 
karty parkingowej. Pozostali użytkownicy kart będą mogli korzystać z nich 
do 30 listopada. Po tym czasie karty stracą ważność. Na wymianę dokumen-
tu ustawodawca dał uprawnionym 5 miesięcy, ale już teraz można zgłaszać 
się do Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, mieszczącego 
się przy ul. Kopernika 7 (wejście od ul. Ściegiennego). Tam też zaintereso-
wani otrzymają wszelkie potrzebne informacje.

red.

TPD przygotowało atrakcyjne półkolonie dla 40 dzieci w wieku 6-16 lat. Zajęcia 
będą się odbywały od 30 czerwca do 18 lipca w godz. 9.00-14.30. Dzieci będą roz-
wijać zdolności plastyczne, ćwiczyć pamięć, wezmą udział w zajęciach sporto-
wych, odwiedzą krytą pływalnię i kino. Na zakończenie planowany jest grill  
i poczęstunek w pizzerii. 
PCK w trakcie dwóch turnusów: 7-18 lipca oraz 21 lipca-1 sierpnia obejmie opieką 
40 dzieci w wieku szkolnym. Będą one uczestniczyć m. in. w zajęciach sportowych 
i plastycznych. W programie również wyjście na basen, do kina, dyskoteki oraz 
konkursy. Atrakcją będzie wycieczka do płockiego ogrodu zoologicznego. Dla każ-
dego uczestnika przewidziany jest ciepły posiłek. 
Stowarzyszenie Akademia Kultury zorganizuje półkolonie terapeutyczne dla 40 
dzieci w wieku 6-14 lat z zaburzeniami ogólnorozwojowymi. Zajęcia będą prowa-
dzone w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tęczowa kraina”. 
Przewidziano dwa turnusy: od 14 do 18 lipca od 21 do 25 lipca. Od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00-14.00 dzieci będą brały udział m. in. w warsztatach pla-
stycznych, fotograficznych i teatralnych. zaplanowano też zajęcia z muzykoterapii, 
wyjście do kina i ognisko integracyjne. 
ZHP przeznaczy otrzymane 2 tys. zł na sfinansowanie wycieczek do Płocka i Toru-
nia oraz posiłków dla dzieci i młodzieży, wypoczywających w stanicy harcerskiej 
w Gorzewie.                                                                                                         red.

  Rozśpiewane STUDIO
13 czerwca  rozstrzygnięto ii edycję  przeglądu piosenki dziecięcej 
„Od przedszkola do juniora” oraz iV edycję przeglądu wokalnego 
GAMMA. W konkursach zorganizowanych przez Ciechanowski  
Ośrodek edukacji kulturalnej STudiO wzięło udział 33 solistów. 

Jury przewodniczył Mariusz To-
toszko z zespołu Volver. Wszyst-
kie przedszkolaki oraz uczniowie 
szkół podstawowych klas 0-III 
otrzymali nagrody. W kategorii 
szkół podstawowych klas IV-VI 
pierwsze miejsce zajęła Ali-
cja Szemplińska, drugie – Staś 
Bronowski, a trzecie – Nikoletta 
Kwaśnik. Wyróżniono też Basię 
Smolińską. W kategorii gimna-
zjów najlepiej zaprezentował się 
Mateusz Jankowski. Drugie miej-
sce wyśpiewała Julia Jaworska, 
trzecie – Iwona Abramczyk.  
W kategorii szkół ponadgimna-

zjalnych wygrała Małgorzata Klimczak, przed Klaudią Muszyńską (drugie miej-
sce). W gronie szkół wyższych główną nagrodę przyznano Angelice Michalskiej, 
drugą – Paulinie Budzyńskiej, trzecią – Piotrowi Wysockiemu. Laureaci GAMMY 
otrzymali statuetki, upominki oraz zaproszenie do występu podczas Dni Ciechano-
wa i Pożegnania Lata.                                                                                          K.D.

Wakacje w mieście 
Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkurs na zorganizowanie let-
niego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. do roz-
dysponowania było 18 tys. zł. komisja konkursowa zarekomendowa-
ła 4 oferty: TPd (6 tys. zł), PCk (6 tys. zł), Stowarzyszenie Akademia 
kultury (4 tys. zł) i Chorągiew Mazowiecka ZHP (2 tys. zł).

O B W i e S Z C Z e n i e
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 17 czerwca 2014 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„SZCZuRZYnek” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r, poz. 647  
z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady 
Miasta Ciechanów nr 431/XXXVI/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZURZYNEK” obejmującej 
część działki nr 108/6 położonej przy ulicy Tysiąclecia wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,  
w dniach od 27 czerwca do 28 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Cie-
chanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 303 
– II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt 
zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest 
również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 2014 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 10.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowe-
go, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Mia-
sta Ciechanów z podaniem adresu, imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 r. Wniesione uwagi 
rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Zdzisława Królikowskiego
byłego pracownika Urzędu Miasta Ciechanów.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie i Bliskim  
składają

kierownictwo i pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów

Kto zatrzyma uprawnienia  
do korzystania z karty parkingowej

M. Totoszko z Alicją Szemplińską, laureatką  
w kategorii szkół podstawowych klas IV-VI
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Dyskusji gimnazja-
listów przysłuchi-
wali się: prezydent 
Waldemar War-
dziński, przewodni-
czący Rady Miasta 
Mariusz Stawicki 
oraz organizujący 
w 1989 r. Komitet 
Obywatelski „Soli-
darność” Małgorza-
ta i Jan Rzeplińscy. 
– Kompromis jest 
ograniczeniem wol-

ności – twierdziła  jedna grupa uczniów. – Ustępstwa są konieczne, bez 
nich nie byłoby okrągłego stołu – przekonywała druga. Po prawie godzin-
nej walce na argumenty publiczność, składająca się z młodzieży, jednym 
głosem przewagi opowiedziała się przeciwko chodzeniu na kompromisy. 
– Każdy inaczej rozumie wolność. Spór o to, gdzie ona się zaczyna,  
a gdzie kończy trwa do dziś. W polityce nic byście nie zdziałali bez kom-
promisu. Lałaby się krew. Wiem, że przywilejem młodości jest popadanie 
w skrajność. Musicie jednak liczyć się, z tym, że w dorosłym życiu kom-
promis musi wam towarzyszyć. Cieszcie się, że również dzięki kompromi-
sowi żyjecie w wolnym kraju – podsumował prezydent W. Wardziński.  
Po debacie na sali pojawił się biało-czerwony tort. 
W trakcie dyskusji gimnazjalistów, ich młodsi koledzy z klasy III szkoły 
podstawowej STO zorganizowali happening na deptaku. W witrynie wy-
stawowej księgarni „Wiedza” pojawiły się żywe manekiny, które czytały 
fragmenty książek. Myślą przewodnią przedsięwzięcia było hasło:  
„W 25 lat po odzyskaniu wolności czytam, gdzie chcę i co chcę”. 
Obie inicjatywy były wpisane w konkurs, który po uzyskaniu akceptacji 
mieszkańców otrzymał dofinansowanie prezydenta miasta. 

K.D. 

Czy wolność jest związana z kompromisem? na to pytanie 
starali się odpowiedzieć uczniowie ciechanowskich gimna-
zjów, którzy 4 czerwca debatowali w miejskim ratuszu. de-
batę w ramach projektu „Od czerwca ‘89 do czerwca 2014: 
25 lat wolności w naszym kraju i w naszym mieście” zorga-
nizowało Społeczne Towarzystwo Oświatowe. 

Ciągle uczymy się 
demokracji i kompromisów

Perłowy jubileusz 
„szóstki”
26 czerwca Miejskie Przedszkole Nr 6 obchodziło 
30-lecie istnienia. – Pedagodzy i dyrekcja stworzy-
li tu placówkę nowoczesną, otwartą, idącą z du-
chem czasu. Nie baliście się wyzwań, innowacyj-
ności. Ta odwaga i kreatywność są godne podziwu 
– napisał Waldemar Wardziński w liście gratula-
cyjnym. Podczas uroczystości prezydent przeka-
zał telewizor ufundowany przez władze miasta. 
Jubileusz był też okazją do przyznania Nagrody 
Prezydenta Miasta Ciechanów. Otrzymała ją Beata 
Łebkowska, przedszkolanka od samego początku 
pracująca w placówce. Maluchy zaprezentowały 
specjalny program artystyczny. Był tort, recytacje, 
śpiewy, tańce, grill. Gości rozbawiła projekcja lip-
duba, nakręconego przez przedszkolaków  
i pracowników. 

P.H.

Prezydent nagrodził 
najlepszych uczniów
30 najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzy-
mało nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady Pedagogiczne, które 
wyłoniły laureatów brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnięcia ar-
tystyczne i sportowe. Prezydent Waldemar Wardziński wręczył nagrody 
25 czerwca w sali konferencyjnej ratusza.

Nagrody I stopnia w wysokości 1200 zł otrzymali: Natalia Mosakowska (SP Nr 
3), Julia Olszewska (SP Nr 5), Julia Zajkowska (SP Nr 7), Wiktoria Drozdow-
ska (SP STO), Paweł Kowalczyk (Gimnazjum Nr 2), Liwia Długołęcka (G Nr 4), 
Anatol Jaśkowiec (G STO) i Kacper Molewski (G TWP). 
Nagrody II stopnia wyniosły 800 zł. Otrzymali je: Oliwia Sabalska (SP Nr 3), 
Wiktoria Obudzińska (SP Nr 4), Alicja Szemplińska (SP Nr 5), Stanisław Kowal-
ski, Michał Jędrzejewski, Daria Górniewska (SP Nr 6), Maciej Trzeciak, Alek-
sandra Wenda (SP Nr 7), Anastazja Soplińska, Zuzanna Kraskowska (SP STO), 
Iwona Abramczyk, Piotr Nowosielski (Gimnazjum Nr 1), Małgorzata Dembow-
ska, Klara Wargocka (G Nr 2), Mateusz Jankowski, Katarzyna Soczyńska (G 
Nr 3), Adam Czajkowski, Mateusz Smoliński (G Nr 4), Bartosz Rolewski, Anna 
Król (G STO), Jakub Fabisiak i Julia Szcześniak (G TWP).                                              

    red.     

30 maja z okazji Dnia Matki 
Formacja Taneczna FreakShow 
zaprezentowała widowisko ta-
neczno-muzyczne. Na scenie hali 
sportowej przy ul. Kraszewskie-
go 8 nietuzinkowe umiejętności 
pokazało przeszło 50 młodych ar-
tystów. Były tańce, śpiewy, salta. 
Akrobacje, ciekawą choreografię 
i kostiumy co i raz nagradzano 
brawami. Niejednej mamie zakrę-
ciły się łzy wzruszenia. – W tym 
roku postanowiliśmy w sposób 
szczególny zaakcentować święto 
mam. Tancerze, którzy pod okiem 

Zatańczyli dla wszystkich mam

Agnieszki Grzejdy odbywają próby w na-
szej placówce, przygotowali scenariusz 
koncertu, a my pomogliśmy go zrealizo-
wać – powiedziała dyrektor Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO Nina Rykowska. 
Warto przypomnieć, że Formacja Tanecz-
na FreakShow odniosła ostatnio kilka zna-
czących sukcesów, m.in. zajęła pierwsze 
miejsce na VII Festiwalu Tańca Młodzie-
żowego w Białymstoku oraz dwa pierw-
sze miejsca w X Płońskich Spotkaniach 
Tanecznych.   

K.D.

Formacja Taneczna FreakShow

Władze miasta i dyrektor ZOSiP z nagrodzonymi uczniami szkół podstawowych

Debata w miejskim ratuszu
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kolejki na trampolinę, miękkie góry, eurobungee, malowanie buziek i konkursy z nagro-
dami – to tylko niektóre atrakcje, z jakich mogły bezpłatnie skorzystać dzieci podczas dnia 
dziecka 31 maja na zamkowych błoniach. 

Dzień Dziecka pełen atrakcji

Soyka w 25 rocznicę wolnych wyborów
Koncert o niepamiętaniu złego

W związku z 25 rocznicą wolnych wyborów, 31 maja prezydent Waldemar Wardziński za-
prosił mieszkańców na koncert Stanisława Soyki. Znanemu śpiewakowi, instrumentaliście  
i kompozytorowi na dziedzińcu Zamku książąt Mazowieckich towarzyszył zespół kolektyw. 

7 czerwca setne urodziny świętowała Mieczysława 
Gutkowska. Jubilatka zadziwia dobrym zdrowiem 
i energią. Urodziła się w 1914 r. w Warszawie. Pod 
koniec lat 30-tych XX wieku zamieszkała w Puł-
tusku, a po wojnie – w Ciechanowie. Od najmłod-
szych lat ciężko pracowała. Przez 15 lat była za-
trudniona w jednostce wojskowej, potem pracowała 
jako gosposia. W 1962 r. razem z bratem kupiła 
dom przy ulicy Słońskiego. Po jego śmierci wzięła 
na wychowanie jednego z synów przyrodniej sio-
stry. Pogodą ducha i otwartością zaskarbiła sobie 
wielu przyjaciół. Jest weteranką pielgrzymek do 
Częstochowy. Ma ich za sobą 45. Ostatnią odbyła 
w wieku 90 lat.    
W dniu 100. urodzin gratulacje i życzenia jubilatce 
złożyła delegacja urzędu miasta. Zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz wręczyła Pani Mieczysławie 
kwiaty i płaskorzeźbę z wizerunkiem Jana Pawła II.

K.D.

Urodziny 100-latki

Licznie zgromadzona publiczność 
(około 900 osób) usłyszała świetnie 
zaaranżowane i wykonane piosenki. 
Jazzowe rytmy ciekawie współgrały 
z tekstami Leśmiana, Iwaszkiewicza, 
czy Osieckiej. Były też standardy od 
„Cudu niepamięci”, po „Tolerancję”. 
Duże wrażenie zrobiły też utwory Cze-
sława Niemena w nowym opracowa-
niu muzycznym. S. Soyka zachwycił 
poczuciem humoru i łatwością w na-
wiązywaniu kontaktu ze słuchaczami. 

– Wspaniały artysta, fanta-
styczny występ, prawdziwa 
uczta dla ducha – mówili za-
dowoleni słuchacze. Były bisy 
i śpiewające podziękowania 
od publiczności. Zamkowy 
dziedziniec okazał się trafną 
lokalizacją. Chwalono dobrą 
akustykę i wyjątkowa atmos-
ferę gotyckich murów. 

K.D.

Weekendy  
na deptaku

Za nami dwie z cyklu 10 imprez pod na-
zwą „Warszawska tętni życiem”, organi-
zowanych na deptaku przez Stowarzysze-
nie Psychoart. Projekt jest finansowany ze 
środków konkursowych, przyznanych przez 
prezydenta miasta.

8 czerwca mieszkańcy bawili się na pikniku ro-
dzinnym. Przygotowano wiele atrakcji dla naj-
młodszych. Były gry i zabawy sportowe, wielkie 
bańki mydlane, rzuty lotką do celu, konkursy  
i malowanie na wielkich arkuszach papieru. Ma-
luchy bawiły się klockami lego w kąciku zabaw. 
Uliczną zabawę uświetniły koncerty zespołów 
Chajim i Multi.
14 czerwca upłynął pod hasłem „Dzień muzyki”. 
Warsztaty gitarowe dla chętnych poprowadził 
Romek Puchowski – wokalista i instrumentalista. 
Po kilku godzinach ćwiczeń w klubie Androck, 
wszyscy przenieśli się w okolice zegara słonecz-
nego na deptaku, gdzie zagrali wspólny koncert. 

red.

Piękna słoneczna pogoda sprzyjała zabawom. Sły-
chać było śmiechy uradowanych dzieci, które z wy-
piekami na twarzy czekały, by zjechać z miękkiej 
zjeżdżalni czy poskakać w kulkach. Dla maluchów 
przygotowano również małą zjeżdżalnię. 
Amatorzy piłki nożnej mogli spróbować 
swych sił w kopaniu piłki do celu. Przed 
każdą z atrakcji ustawiały się długie ko-
lejki, a chętnych wciąż przybywało. Roz-
rywek było dużo i każdy znalazł coś dla 
siebie. Zebrani z zapartym tchem oglądali 
występy Formacji Tanecznej FreakShow, 
a całe rodziny bawiły się przy karaoke. 
Wszystkie atrakcje były bezpłatne, nie 
brakowało też nagród w licznych konkur-

sach – zabawki i gadżety ufundował urząd miasta. 
Organizatorami przedsięwzięcia byli: prezydent 
miasta oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO. 

red.
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Formacja Taneczna FreakShow
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Dzień I – koncerty na błoniach  
Zamkowe błonia zapełniały się straganami i urzą-
dzeniami z wesołego miasteczka. Na scenie wystą-
pili tancerze z FreakShow oraz laureaci tegorocz-
nego przeglądu wokalnego GAMMA. Wieczorem 
zagrał zespół Ira. Zabrzmiał rock i zachrypnięty 
głos Artura Gadowskiego. Publiczność usłyszała 
największe przeboje grupy w nowych aranżacjach. 
„Nadzieja”, „Mój dom”, „Bierz mnie”, „Wiara”, 
„Parę chwil”, czy „Nie daj mi odejść” – to tylko 
niektóre z nich. Silnych wrażeń dostarczył też kon-
cert Jacka Stachurskiego z efektowną oprawą sce-
niczną i światłami. Około północy w niebo  
wystrzeliły fajerwerki. 

Dzień II – promocja regionalizmu 
Plac Jana Pawła II zapełnił się stoiskami III Ciecha-
nowskiego Festiwalu Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych. Plenerowy pokaz zakłócił ulewny 
deszcz. Na szczęście wypogodziło się i Chór Victoria, 
poprowadzony przez Dominika Molewskiego mógł 
zaśpiewać znane ludowe piosenki i operowe arie. 
Naszym śpiewakom towarzyszyła Karolina Baryga 
(śpiew) oraz Andrzej Kaluszkiewicz (akompania-
ment). Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” za-

Dobry początek lata
Ciechanów po raz trzeci obchodził swoje dni. Od 27 do 29 czerwca kilka tysięcy mieszkań-
ców bawiło się na koncertach, występach i dyskotece. 

tańczył swoje najbardziej widowiskowe szlagiery przy 
wtórze kapeli Jerzego Szpojankowskiego. Uczniowie 
i nauczyciele Akademii Dźwięku wspólnie wykona-
li popularne standardy rockowe. Podczas występów 
przed ratuszem spod zamku ruszyła III Miejska Wę-
drówka Fotograficzna. Spacer po Gostkowie i Kargo-
szynie był ciekawą lekcją historii miasta, zakończoną 
w miejskiej bibliotece w krzywej hali. Wieczorem 
plac zamienił się w dyskotekę. W rytm muzyki serwo-
wanej przez didżejów bawili się młodsi i starsi. 

Dzień III – orkiestry dęte i gospel
Ulica Warszawska oraz Plac Jana Pawła II okazały 
się też doskonałą scenerią dla  XXIII Regionalnego 
Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Były parady marszowe i występy konkursowe.  
W kościele św. Piotra zaśpiewał Chór Be Free Go-
spel Family z Warszawy.    
Organizatorami Dni byli prezydent Ciechanowa 
oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. Wspierali ich: Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, Ciechanowski Bank Żywności i Miej-
ska Biblioteka Publiczna. Do kosztów dołożyli się 
sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Ciechanowie  
i Browar Ciechan.                                               K.D.

LZA „Ciechanów”

Chór Victoria

Parada marszowa

Zespół IRA

Jacek Stachursky
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