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Ciechanów wysoko w rankingu 
„Rzeczpospolitej”

W ogłoszonym po raz drugi przez dziennik „Rzeczpospolita” Rankingu Samorzą-
dów 2006 Ciechanów zajął wysokie 27 miejsce w kategorii najlepszych gmin miej-
skich i miejsko-wiejskich. Kapituła rankingu oceniała dbałość o rozwój miasta i pod-
niesienie jakości życia mieszkańców. Pod uwagę wzięto też bezpieczeństwo finanso-
we. Wybrano te gminy, które najlepiej zarządzały finansami w latach 2002-2005 i naj-
więcej w tym okresie inwestowały, np. w drogi i ochronę środowiska. Eksperci doceni-
li też nasz wzrost wydatków mieszkaniowych oraz współpracę z organizacjami poza-
rządowymi. Liczył się też wzrost liczby podmiotów gospodarczych, wydatki na ochro-
nę środowiska oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej. 

Dużym sukcesem naszego Urzędu było 

zdobycie i utrzymanie certyfikatu Syste-

mu Zarządzania Jakością normy ISO 9001:

2001. W Polsce dokument ten posiada zale-

dwie 2% jednostek administracji samorzą-

dowej. W Urzędzie Miasta prace nad jego 

uzyskaniem w 2004 r. trwały rekordowo 

krótko – pół roku. System Zarządzania Ja-

kością wraz z otwartym niedawno przy ul. 

Wodnej Biurem Obsługi Interesanta znacz-

nie wpłynął na podniesienie poziomu obsłu-

gi klientów Urzędu.

Zdobyliśmy 
certyfikat 

ISO 9001: 2001

JESTEŚMY 
PRZEJRZYSTYM SAMORZĄDEM
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Nasz Urząd, jako jeden z pierwszych 
w kraju samorządów zdecydował się na 
udział w akcji „Przejrzysta Polska”. Jeste-
śmy zdecydowanymi przeciwnikami korup-
cji. Nasze działania są jawne. Doceniamy 
wagę współpracy z mieszkańcami i przed-
stawicielami społeczności lokalnych. Na 
łamach Gazety Samorządu Miasta, stro-
nie internetowej Urzędu www.um.ciecha-
now.pl, w publikowanych broszurach oraz 
za pośrednictwem lokalnych mediów in-
formujemy o podejmowanych decyzjach. 

W sprawach ważnych szukamy dialogu, cze-
kamy na uwagi i propozycje mieszkańców. 
Po zakończonej sukcesem I edycji akcji zde-
cydowaliśmy się na kontynuowanie pracy. 
14 października w siedzibie Gazety Wybor-
czej przedstawiciele władz Ciechanowa: 
prezydent W. Wardziński oraz Sekretarz Mia-
sta Z. Sawicki odebrali kolejny zaszczytny 
certyfikat. Dotarliśmy do finału II edycji 
jako jeden ze 128. samorządów w kraju i je-
den z 27. na Mazowszu. 

POZYSKUJEMY FUNDUSZE UNIJNE
Uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich umożliwiło gminie miej-

skiej pracę nad 3. dużymi projektami. Pozyskano 4 628 mln zł na budowę i mo-
dernizację osiedla Zachód, 1 176 tys. zł na informatyzację Urzędu i 460 tys. zł na 
szkolenia językowe i komputerowe. Zdobyliśmy środki zewnętrzne, m. in. 2,9 mln 
zł na budowę hali sportowej, 500 tys. zł na poprawę stanu bazy oświatowej oraz 
600 tys. zł na zadania inwestycyjne, kulturalne oraz społeczne.
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Nakłady na miejskie inwestycje rosły z roku na rok – z 5,9 mln zł 
w 2003 r. do 23,8 mln zł, aż 1/4 wszystkich wydatków w tym roku! 
Łącznie w latach 2003-2006 na inwestycje miasto wydało 49,5 mln zł. 
Więcej pieniędzy oznacza lepsze zaspokajanie rosnących potrzeb 
mieszkańców miasta, ogromny skok, jeżeli chodzi o budowę ulic, 
dróg i infrastruktury, która jest z tym związana. Gmina Miejska za-
rządza 264 drogami w Ciechanowie. W mijającej kadencji wybudo-
wano w nich 31 900 m2 chodników oraz 11 km ulic, w tym: Szyma-
nowskiego, Konwaliową, Reja, Astrową, Kolberga, Krótką, Wido-

Inwestycje 
zaspokajają potrzeby mieszkańców

kową, Obozową, Reymonta, Dąbrowskiej, Pułaskiego, Akacjową, 
Brzozową, Gajcego, Fredry, Krasickiego oraz 24 ulice na osiedlu 
Zachód. Po wielu latach mieszkańcy będących w tragicznym stanie 
ulic: Witosa, Rzeczkowskiej, Starowiejskiej doczekali się ich budo-
wy. Te wieloletnie zadania są w trakcie realizacji. Rośnie wartość 
nieruchomości dzięki systematycznej budowie uzbrojenia terenów. 
Wybudowanych zostało 2 km kanalizacji sanitarnej, 10 km kanali-
zacji deszczowej i 12,5 km sieci wodociągowej.

Rozbudowano cmentarz komunalny: wybudowano 1 710 m2 
chodnika, parking i pozyskano nowe miejsca pochówku, zrobiono 
dojazd do nowej części cmentarza.

WYBUDOWALIŚMY „NOWY” ZACHÓD

W ciągu ostatnich 2 lat osiedle Zachód było terenem najpoważniejszej 
miejskiej inwestycji. Pierwsze domy stanęły tam 20 lat temu. Tyle trwało 
oczekiwanie na kanalizację i porządne ulice. W 2004 r. mieszkańcy osiedla 
otrzymali kolektor deszczowy. W 24. ulicach położonych na obszarze 
pomiędzy ul.: Monte Cassino, Biegasa, Różyckiego i Kolbego miasto 
wybudowało kanalizację sanitarną, deszczową, nawierzchnie ulic, zjazdy 
na posesje, chodniki oraz brakujące oświetlenie w ul. Modrzejewskiej, 
Jureckiego i Jelińskiej. Koszt robót to 9 mln zł, z czego 4,7 mln zł dołożyła 
Unia Europejska. Oto efekty tej pracy…

ul. Ks. Konrada

ul. Chełmońskiego

ul. Wieniawskiego

ul. Różyckiego

ul. Jureckiego

ul. Witosa
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Remonty nawierzchni dróg 
i chodników to prozaiczne za-
danie. Ma ono jednak duży 
wpływ na bezpieczeństwo 
mieszkańców i estetykę mia-
sta. W ostatnich latach na-
prawionych zostało ponad 
57 tys. m2 ulic i 19 tys. m2 chod-
ników oraz miejsc parkingo-
wych. Zmodernizowano m.in. 
ul. Armii Krajowej, Tysiąclecia, 
Mleczarską, Zamkową, Zie-
loną Ścieżkę, Gwardii Ludo-
wej, Augustiańską, Kopernika, 
Parkową, Zagłoby, Towarową, 
Ks. Janusza, Waryńskie-
go, Powstańców Wielkopol-
skich, Smorawińskiego, Asny-
ka. Wszystkie drogi publiczne 
i mosty zewidencjonowano 
w systemie elektronicznym.

ROSNĄ WPŁYWY 
DO MIEJSKIEJ KASY 

Ostatnie lata to znaczny wzrost dochodów budżetu miasta. 
Wysokość dochodów: 2002 r. – 59 685 tys. zł, 2003 r. 
– 59 839 tys. zł, 2004 r. – 65 918 tys. zł, 2005 r. – 74 055 tys. zł,
 2006 r.– 81 443 tys. zł.

Nowe centrum, tereny rekreacyjne, odnowione Bloki to tyl-
ko niektóre z zapisów wieloletnich planów. Remont ratusza oraz 
długo oczekiwaną przez mieszkańców Ciechanowa przebudowę 
ul. Warszawskiej i Placu Jana Pawła II wraz z infrastrukturą pod-
ziemną miasto planuje przeprowadzić przy pomocy funduszy unij-
nych. Dzielnicę Bloki, w tym Plac Piłsudskiego, czeka komplekso-
wa modernizacja (w tym linii energetycznych). Osiedle Krubin do-
czeka się budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, dróg, chodni-
ków i oświetlenia. Będzie modernizacja miejskiej bazy sportowej 
(stadion, basen odkryty, kryta pływalnia, hotel „Olimpijski”) oraz 
ocieplenie budynków mieszkalnych na osiedlu „Jeziorko”. I rzecz 
ważna dla spragnionych prawdziwej rekreacji: zagospodarowanie 
terenów wokół „Kanałów”, „Jeziorka”, stworzenie placu rekreacyj-
nego nad zbiornikiem „Kargoszyn” i rewitalizacja zbiorników wod-
nych oraz terenów zielonych na osiedlu Krubin. Wszystkie atrakcyj-
ne miejsca miasta ma połączyć ze sobą sieć ścieżek rowerowych.

Dobiegają końca prace nad projektem zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Ciechanów”. To waż-
ny dokument udzielający odpowiedzi na pytanie: co, 
gdzie i w jakiej postaci może powstać na terenie na-
szego miasta. Wskazuje planowane zmiany w ukła-
dzie komunikacyjnym, tereny przeznaczone na cele 
budowlane oraz te, na których obowiązuje zakaz za-
budowy. Wszystkie opracowywane projekty miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego mu-
szą być zgodne z ustaleniami Studium.

Wyremontowane jezdnie i chodniki

Nasza wspólna wizja 
Ciechanowa

O CZYM MÓWIĄ PLANY?

ul. Zamkowa
Pasaż między ul. Orylską a pl. Kościuszki

Parking na zapleczu hotelu Polonia
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System monitoringu ulicznego
Od 3 lat centrum, część Aleksandrówki i Bloków obserwuje 16 szybkoobro-

towych kamer z 18-krotnym przybliżeniem. System kosztował Urząd Miasta 462 
tys. zł. M.in. dzięki monitoringowi znacznie spadła przestępczość. – W ostatnim 
rankingu zajęliśmy 1. miejsce w województwie pod względem bezpieczeństwa 
– cieszy się komendant policji.  Prezydent planuje podwojenie ilości kamer. 

Więcej latarni
Bezpieczniej czujemy się nie tyl-

ko pod okiem kamer, ale i w jasnym 
świetle. W tej kadencji zbudowano 
222 nowe latarnie. Oświetliły one 
ulice: Szwanke, Zieloną, Spokojną, 
Ostatni Grosz, Sezamkową, Kamiń-
skiego, Krasickiego, Solskiego, Klo-
nową, Andersa, Spacerową, Bieliń-
ską, Okopową, Łukaszewicza, Dzie-
dzica, Pułtuską, Andersena, Klonowskiego, Dziubińskiej, Bąkowskiej, Rajkowskiego, Staffa, 
Bohaterów Westerplatte, Modrzejewskiej, Jureckiego i Jelińskiej. Wieczorem ciemnościami 
nie straszy już pasaż między ul. Narutowicza i Pl. Piłsudskiego, park na odcinku od Centrum 
Kultury i Sztuki do ul. 3. Maja, bulwar przy ul. Gostkowskiej. Wkrótce do dobrze oświetlonych 
ulic dołączy Niechodzka, będą nowe latarnie w parku im. Jarosława Dąbrowskiego.

Patrole Straży Miejskiej
Zwiększono liczbę miejskich strażników (każdy teraz ma swój rejon) oraz patroli wspól-

nych z funkcjonariuszami policji. Miasto przekazało straży miejskiej, policji i straży pożarnej 
nowe samochody. Strażakom dodatkowo dofinansowało podnośnik i wóz ratowniczy. Wydali-
śmy ulotkę „Zgłoś swój problem Straży Miejskiej”. 

Możemy czuć się bezpieczniej

MIEJSKIE DAROWIZNY
Rozsądnie wydajemy pieniądze, szukamy rezerw i dodatkowych źródeł finansowania. Zaoszczę-

dziliśmy też na wydatkach na administrację. Dzięki temu przekazujemy darowizny Centrum Kultury 
i Sztuki, Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, Poli-
cji oraz Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.

Wsparcie dla Centrum Kultury i Sztuki
W 2005 roku miejski samorząd przekazał Starostwu 

Powiatowemu na utrzymanie Centrum Kultury i Sztuki 
150 tys. zł, w tym już 155 tys. Miasto corocznie dofinanso-
wuje też różne działania i imprezy kulturalne CKiSz kwotą 
około 70 tys. zł.

Karetka i aparatura medyczna dla szpitala
W 2004 r. prezydent Waldemar Wardziński przekazał 

ciechanowskiemu szpitalowi dla oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii defibrylator o wartości 30 tys. zł. Sa-
morząd miasta od lat pomaga szpitalowi przekazując na 
wyposażenie i specjalistyczny sprzęt równowartość podat-
ku od nieruchomości wpłaconego przez tę placówkę me-
dyczną. W 2004 r. ponad 280 tys. zł z miejskiego budżetu 
wydano na zakup karetki reanimacyjnej marki Mercedes. 
W 2005 r. szpital otrzymał od miasta ponad 435 tys. zł. W 
tym roku 351 tys. zł z miejskiego budżetu przeznaczono na 
potrzeby Oddziału Kardiologii i IOK-u. 

Wozy dla Policji i Straży Pożarnej
Ciechanowska Policja i Straż Pożarna to jednostki po-

wiatowe wspierane przez miejski samorząd. W 2005 r. 
miasto przekazało 2 nowe samochody Daewoo Lanos Po-
licji, a jeden Straży. Rok wcześniej częściowo sfinansowa-
no zakup podnośnika pożarniczego, wartego ok. 1 mln. zł. 
Na wniosek prezydenta dofinansowano zakup samochodu 
ratowniczego IVECO. 

Nieruchomości dla PWSZ
Miejski samorząd stwarza też możliwości rozwoju Pań-

stwowej Wyższej Szkole Zawodowej. W 2004 r. miasto 
podarowało uczelni 2 nieruchomości: przy ul. Powstań-
ców Warszawskich oraz działkę przy ul. Sienkiewicza. 
W 2005 r. miasto przekazało uczelni 2-piętrowy budynek 
wraz z działką o powierzchni ponad 1,2 ha przy ul. Woj-
ska Polskiego 51, o wartości prawie 900 tys. zł. Od grud-
nia 2005 r. mieści się tam Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ. 
Stałą pozycją w budżecie miasta jest coroczne dofinanso-
wanie uczelni kwotą 100 tys. zł. 

Instytut Ochrony Zdrowia PWSZ
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Wybudowano 12,5 km sieci wodociągowej oraz 2 km sieci ka-

nalizacji sanitarnej. W latach  2004-2005 zmodernizowano oczysz-
czalnię ścieków (928 tys. zł dofinansowania ze Szwedzkiej Agen-
cji Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju SIDA). Zrealizowa-
no duże zadanie p.n. „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej waz 
ze zmianą trasy oraz budową nowych odcinków w ul. Asnyka i Kar-
goszyńskiej wraz z przepompownią ścieków”. Spółka jest w trak-
cie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością Laboratorium według 
normy PN-EN/ISO/IEC 17025:2005.

5 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
TBS w tej kadencji wybudował 3 budynki mieszkalne o po-

wierzchni użytkowej 7 582 m2, z garażami (375 m2) przy ul. Wito-
sa. Zamieszkało w nich 150 rodzin. Łączna wartość budynków wy-
nosi 12 284 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC w mijającej kadencji przeznaczył na inwestycje łącznie po-

nad 8,2 mln zł., w tym na modernizację systemu ciepłowniczego 
6 mln (71,64%). Zakupiono dwa samochody na potrzeby pogotowia 
technicznego oraz dwie maszyny specjalistyczne do rozładunku wa-
gonów, dofinansowane z Funduszu Dotacji Inwestycyjnych na roz-
wój MŚP – program Phare 2001. Do miejskiej sieci cieplnej podłą-
czonych zostało 29 kolejnych obiektów. W 2004 r. spółka uzyska-
ła certyfikat środowiskowy na „Wytwarzanie, przesyłanie i dystry-
bucję ciepła” oraz statuetkę Mazowieckiego Lidera Czystej Produk-
cji za rok 2005. Wdrożono nowoczesne zarządzanie, uzyskując cer-
tyfikat w zakresie zarządzania jakością (wg normy ISO 9001:2000) 
oraz zarządzania środowiskowego (wg normy ISO 14001:2004).

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Spółka dostosowała składowisko odpadów do obowiązujących 

wymogów ochrony środowiska, przeznaczając na ten cel ponad 
1 256 tys. zł oraz inwestując ponad 1 mln zł w sprzęt do transportu 
odpadów. Wybudowany został kolektor odprowadzający odcieki ze 
składowiska odpadów do miejskiej oczyszczalni. W 2004 r. przed-
siębiorstwo zostało wyróżnione w eurokonkursie społeczno-gospo-
darczym „Przyjaciel Europy”.

Zakład Komunikacji Miejskiej
ZKM kupił 7 nowych autobusów miejskich, autobus turystyczny 

i samochód dostawczy. Zmodernizował kotłownię c.o. wraz z wy-
mianą sieci ciepłowniczej. Trwa modernizacja stacji paliw. Spółka 
może poszczycić się uzyskanymi licencjami i koncesjami na: wy-
konywanie krajowego transportu drogowego osób (2003 r.), sprze-
daż oleju napędowego na 10 lat (2004 r.), prowadzenie okręgowej 
stacji kontroli pojazdów na 5 lat (2005 r.), wykonywanie między-
narodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobu-
sem (2006 r.).

Sporządzamy kolejne 
plany miejscowe

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 
stanowią swoistą mapę miasta. Informują o tym, gdzie 
można wybudować dom, ulokować firmę, wskazują te-
reny objęte ochroną prawną. Na obszarze Ciechanowa 
obowiązuje 18 planów miejscowych, z czego 5 uchwa-
lono w tej kadencji: „Różyckiego-Płocka”, „Dolina Łydy-
ni”, „Trzy obszary – ul. Komunalna, ul. M. Kolbe, ul. Weso-
ła”, „Szwanke”, „Płocka”. Kolejne plany będą przygotowa-
ne dla obszarów: Krubin II, Powstańców Wielkopolskich, 
Aleksandrówka i Centrum.

Jak inwestowały miejskie spółki?

Budowa wodociągu w ul. Towarowej
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Zachęty dla inwestorów 
– nowe miejsca pracy

W naszym mieście zaczyna być widoczne ożywienie gospodarcze. Dzię-
ki decyzjom prezydenta i Rady Miasta w sprawie ulg podatkowych oraz stwa-
rzaniu innych zachęt i preferencji w okresie ostatnich 3 lat przybyło ponad 400 
nowych miejsc pracy. Przyjęto uchwałę zwalniającą z opłat każdego, kto reje-
struje nową działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy od 
2 lat mają 1000 zł ulgi w podatku od nieruchomości za każdego nowozatrudnio-
nego pracownika. Oprócz tego prezydent zaproponował zwolnienia w podatku od 
nieruchomości do wysokości 50% poniesionych nakładów dla tworzących nowe 
inwestycje i związane z nimi miejsca pracy. Uchwala będzie obowiązywać od 
stycznia 2007 r. 

W tym roku wykupiono prawie wszystkie działki pod działalność produkcyj-
ną w dzielnicy prze-
mysłowej. Dzięki no-
wym firmom i rozbu-
dowie już istniejących, 
ilość bezrobotnych 
w Ciechanowie spadła 
z 4670 w 2002 r. do 
3200 w 2006 r. Nowe 
miejsca pracy two-
rzą też ci, którzy z ulg 
nie korzystają, bo nie 
są właścicielem, lecz 
dzierżawcą nierucho-
mości, np. działają-
cy od kilku miesięcy 
koreański HIT Elec-
tronics Poland, zatrud-
niający już 170 osób. 
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W tej kadencji po raz pierwszy zbudowano 2 budynki 
z lokalami socjalnymi. Przy ul. Komunalnej zamiesz-
kało w nich 38 rodzin. Te inwestycje pochłonęły ponad 
2,1 mln zł. Ruszyła budowa trzeciego domu z 48 mieszka-
niami socjalnymi wartego 1,7 mln zł. Na dodatki miesz-
kaniowe przeznaczamy 3 mln zł rocznie. Z takiej po-
mocy korzystają ponad 2 tysiące rodzin. Od 2 lat ciężar 
ich sfinansowania spoczywa wyłącznie na miejskim bu-
dżecie.  Dzięki Zarządzeniu prezydenta miasta z lutego 
2005 r. mieszkanie można nabyć za cenę 5% jego wartości.

Od maja 2004 roku świadczenia 
rodzinne wypłacane są w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Cie-
chanowie. Do tego czasu zasiłki ro-
dzinne, pielęgnacyjne itp. wypłacał 
ZUS. Nałożyło to na MOPS wiele no-
wych obowiązków. Należało rozsze-
rzyć zadania jednego z działów, za-
trudnić wielu pracowników. Ciecha-
nowski MOPS świetnie poradził so-
bie z realizacją tak wielkiego zada-
nia. Zasiłki rodzinne z różnymi do-
datkami wypłacano w terminie.

W ramach MOPS-owskiego  pro-
jektu – Centrum Aktywności Lo-
kalnej – mieszkańcy bloku przy 
ul. Sierakowskiego sami odnowi-
li klatki schodowe, położyli wy-
kładzinę na korytarzach oraz upo-
rządkowali teren dookoła budynku. 
W grudniu tego roku zostanie uru-
chomiony Środowiskowy Dom Samo-
pomocy Dla Osób Chorych Psychicz-
nie na 20 miejsc. W tej chwili trwa-
ją prace adaptacyjne.

BUDUJEMY 
LOKALE SOCJALNE, 

WSPIERAMY 
NAJBIEDNIEJSZYCH

MOPS dobrze 
radzi sobie 

z nowymi zadaniami

Ostatnie 4 lata to dla miejskiego samorządu 
czas precyzyjnego planowania. W tej kaden-

cji w Urzędzie Miasta przygotowano aż 8 kom-
pleksowych dokumentów programowych  wyzna-

czających kierunki przyszłego rozwoju Ciechano-
wa. Najważniejsze było uchwalenie Strategii Roz-

woju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do 
2023 roku. Oprócz Strategii mamy już:
1. Program Ochrony Środowiska  Gminy Miejskiej Cie-

chanów do 2012 r.
2. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2012
3. Koncepcję odprowadzania wód deszczowych i rozto-

powych z terenu Miasta Ciechanów
4. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 2005-

2010 
5. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów
6. Strategię Informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Miej-

skiej Ciechanów
7. Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych
Dokumenty te zawierają swoisty „plan pracy” na wiele 
lat. Zgodnie z nimi rozwój miasta ma się odbywać pla-
nowo, systematycznie, niezależnie od politycznych 
konfiguracji. Bez tych strategicznych dokumen-
tów nie moglibyśmy ubiegać się o fundusze 
z unii Europejskiej.

Uchwalono Strategię 
i 7 innych podstawowych 

dokumentów

Pracownicy HIT Electronics Poland

Budynek socjalny przy ul. Komunalnej
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4 lata temu był Pan nowym 
człowiekiem  w lokalnej polity-
ce. Kończy się kadencja, co było 
dla Pana największym zaskocze-
niem? Do czego najtrudniej było 
przywyknąć?

Zawsze interesowałem się spra-
wami Ciechanowa, zżymałem, kiedy 
podejmowano nietrafne moim zda-
niem decyzje. Nigdy nie byłem człon-
kiem żadnej partii, dopiero Platforma 
Obywatelska zwróciła moją uwa-
gę właśnie tym, że stawia na podej-
mowanie decyzji tu, na dole, w gmi-
nach. To samorząd uważam za miej-
sce najważniejsze dla mieszkańców, 
tu kształtuje się nasze codzienne ży-
cie i przyszłość. Jestem bardziej sa-
morządowcem niż politykiem.

W pracy zawodowej do wszyst-
kiego dochodziłem własną ciężką 
pracą, niczego nie odziedziczyłem, 
nic mi z nieba nie spadło. Tak więc 
praca, której na tym stanowisku jest 
bardzo dużo, nie była dla mnie za-
skoczeniem. Zaskoczeniem było to, 
jak wszechstronną wiedzą musi dys-
ponować prezydent. Całe szczę-
ście, że moje dzieci są już dorosłe, 
bo przez pierwszy rok na zgłębie-
nie wielu spraw musiałem poświę-
cić wszystkie wieczory i weekendy. 
Zresztą wciąż się uczę. Tego wyma-
ga tempo pracy prezydenta i wciąż 
nowe wyzwania, jakie stają przed 
samorządem. Musieliśmy spo-
ro nadrobić, sporządzić kilka do-
kumentów, bez których nie mogli-
śmy złożyć wniosków o unijne fun-
dusze. Dziś mogę z dumą powie-
dzieć, że pracownicy Urzędu sta-
nęli na wysokości zadania. Cięż-
ko było mi też zaakceptować ab-
surdy prawne, w rodzaju 4 zarzą-
dzających ciechanowskimi droga-
mi. Jednak największym zaskocze-
niem była dla mnie duża ilość docie-
rającej do mnie korespondencji typu 
„uprzejmie donoszę…”, oczywiście 
niepodpisanej.

Z perspektywy mijającej ka-
dencji, według Pana oceny, jaką 
wiedzę musi mieć prezydent?

Nie wystarczy chcieć, czy mieć 
duże ambicje. Trzeba umieć. Ko-
nieczna jest wiedza merytoryczna, 
i to wszechstronna. Trzeba oriento-
wać się w prawie, wiedzieć, jak dzia-
łają spółki – prezydent jest jednooso-
bowym właścicielem 5 spółek komu-
nalnych, kluczowych dla codzienne-
go życia mieszkańców. Musi umieć 
wychwycić ewentualne nieprawidło-
wości i w pracy spółek, i w prowa-
dzonych inwestycjach. Tu bardzo 
przydaje się wykształcenie inżynier-
skie. Miał je zresztą też poprzedni 
prezydent. Trzeba umieć kierować 
dużym zespołem ludzi. Nie do prze-
cenienia jest doświadczenie w za-
rządzaniu. Mnie dało je całe wcze-
śniejsze życie zawodowe. Powoły-
wałem do życia spółki, kierowałem 
pracą kilkudziesięciu ludzi. To zapro-
centowało w minionych 4 latach. 

Konieczna jest znajomość za-
sad i procedur związanych z moż-
liwościami korzystania z zewnętrz-
nych środków finansowych, głównie 
unijnych. W następnej kadencji bę-
dzie to bardzo istotne, gdyż wcho-
dzimy w nowy okres programowa-
nia 2007-2013 i stajemy przed szan-
są pozyskania wielu milionów euro 
na bardzo ważne dla miasta inwe-
stycje. Nie będzie czasu na naukę 
i eksperymenty, dziś trzeba działać 
szybko i zdecydowanie, by nie stra-
cić szansy.

A cechy charakteru dobrego 
prezydenta?

Uczciwość, pracowitość, kon-
sekwencja, odwaga i zdecydowa-
nie w podejmowaniu decyzji. Pre-
zydent musi umieć zjednywać sobie 
ludzi do realizacji wspólnych celów. 
Bardzo ważna jest dobra współpra-
ca z Radą Miasta. Ja rozpoczyna-
łem kadencję mając większość rad-
nych  w opozycji, jednak udało nam 
się wspólnie stworzyć niepisaną ko-
alicję zdrowego rozsądku.

Prezydent miasta większość de-
cyzji podejmuje jednoosobowo. Cza-
sami trzeba wybierać tzw mniejsze 
zło, bo zawsze trzeba mieć na uwa-
dze interes publiczny, który czasami 
stoi w sprzeczności z oczekiwaniami 
konkretnych ludzi. Prezydent musi 
umieć decydować samodzielnie. Ja 
jestem człowiekiem odpowiedzial-
nym i nie boję się podejmować de-
cyzji, nawet tych trudnych, z których 
każda niesie konsekwencje prawne.

Decyzje podejmuje się jedno-
osobowo, ale pracuje w zespole. 
Jak ważny jest dobór współpra-
cowników?

Sam prezydent niewiele zdzia-
ła. Musi mieć grono kompetentnych 
współpracowników, odpowiednio 
przygotowanych merytorycznie i po-
s i a -

d a -
jących duże doświadczenie w pra-
cy w samorządzie. Ja mam taki ze-
spół, dotarliśmy się w pracy w minio-
nych latach. Większość to pracowni-
cy z wieloletnim stażem w Urzędzie, 
część rozpoczęła pracę w minionej 
kadencji. Ważne, że są to osoby do-
skonale znające swoją robotę, odpo-
wiedzialne i zaangażowane w to co 
robią. Pojawiające się wśród kan-
dydatów na prezydenta głosy o ko-
nieczności gruntownej wymiany kadr 
w Urzędzie i spółkach mogą świad-
czyć o, delikatnie mówiąc, pewnej 
niefrasobliwości autorów tych słów.

Jak trzeba rozkładać akcenty, 
żeby zachować równowagę mię-
dzy dbałością o budżet, a troską 
o ludzi?

Potrzebna jest wyjątkowa troska, 
by dochodów własnych było na tyle 
dużo, żeby można było zaspoko-
ić najpilniejsze potrzeby mieszkań-
ców. Na nasze dochody składają się 
m.in. podatki i różne opłaty. Nie moż-
na ich nadmiernie zwiększać. Trze-
ba zachować rozsądne proporcje 
między tym, co wpływa do budże-
tu od ciechanowskich firm i miesz-
kańców miasta, a tym co można za-
oferować w postaci nowych inwesty-
cji, większych środków na oświatę, 
kulturę, pomoc społeczną. Tu nie 
ma prostych rozwiązań. Jak słyszę, 
że ktoś mówi, że zmniejszy podat-
ki i jednocześnie zwiększy nakłady 
na oświatę, sport czy inwestycje, to 
myślę, że takie „eksperymenty” po-
winien przeprowadzić raczej na swo-
im prywatnym budżecie – będzie to 

z pewnością mniej dotkliwe dla nas 
wszystkich. 

Uważam, że każda złotówka wy-
dana z naszych wspólnych pienię-
dzy powinna służyć jak największe-
mu gronu mieszkańców, poprawiać 
ich warunki życia. Inwestowanie to 
przecież troska o ludzi. Ciechano-
wianie powinni korzystać z dobro-
dziejstw cywilizacji. Mieć wodę i ka-
nalizację sanitarną. Mieszkać przy 
ładnych ulicach, z kostki czy asfaltu. 
Posyłać dzieci do szkół o wysokim 
poziomie. Trzeba tworzyć warunki 
do powstawania nowych miejsc pra-
cy. Trzeba też zapewnić niezbędną 
pomoc osobom pozbawionym środ-
ków do życia ze względów losowych, 
a nie z wyboru.

Skąd wiadomo czego oczekują  
mieszkańcy?

Bardzo często, przy różnych 
okazjach, spotykam się z ludźmi z 
różnych środowisk. Przez te czte-
ry lata zbudowaliśmy bardzo dobre 
relacje z organizacjami pozarządo-
wymi, reprezentującymi przedsię-
biorców, osoby niepełnosprawne, 
sportowców, ludzi kultury, ekologów, 
kombatantów, ludzi starszych. Czę-
ste spotkania, dyskusje, wspólnie 
organizowane akcje pomagają nam 

poznać problemy, z którymi się bory-
kają. Kiedy przygotowywaliśmy stra-
tegię rozwoju miasta i plan rozwo-
ju lokalnego przeprowadziliśmy ba-
dania ankietowe. Wyniki tych an-
kiet pokazują jednoznacznie, że naj-
ważniejsze dla ludzi są miejsca pra-
cy oraz dobre drogi i chodniki. W 
dalszej kolejności wspominano o ob-
wodnicy – tu akurat nieustannie do-
bijamy się o pozytywną decyzję Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad – oraz podniesieniu stanu 
bezpieczeństwa.

Na co trzeba postawić, żeby 
najlepiej wykorzystać nadchodzą-
ce lata, unijne fundusze i dobrą 
koniunkturę gospodarczą?

Zdecydowanie na duże zadania 
inwestycyjne, które można sfinanso-
wać z unijnych funduszy. Przygoto-
wujemy kilka takich wniosków. Mu-
simy poprawić komunikację między 
dzielnicami miasta, odciążyć cen-
trum i rozładować korki. Konieczna 
jest pętla miejska, czyli budowa no-
wych dróg i modernizacja istnieją-
cych. Taka pętla w połączeniu z no-
wymi wiaduktami budowanymi w ra-
mach modernizacji linii kolejowej po-
zwoli rozwiązać problemy komuni-
kacyjne Ciechanowa. Do tego nale-
ży oczywiście dołożyć długo ocze-
kiwaną obwodnicę miasta w ciągu 
drogi nr 60, którą będzie budowa-
ła GDDKiA. 

Nasi mieszkańcy chcą mieć ład-
ne, zadbane i wygodne śródmie-
ście. Jesteśmy już praktycznie przy-
gotowani do odremontowania uli-
cy Warszawskiej i Placu Jana Paw-

ła II. W 2007 r. chcemy złożyć wnio-
sek o unijne środki na ten projekt. 
Dla rozwoju przedsiębiorczości naj-
ważniejsze jest przygotowanie tere-
nów pod inwestycje wraz z uzbroje-
niem – za chwilę będziemy uchwalać 
plan miejscowy „Przemysłowa II”. Po 
„Zachodzie” planujemy budowę ka-
nalizacji, dróg i chodników na osie-
dlu Krubin. Pracujemy też nad waż-
nymi projektami z dziedziny ekologii. 
ZWiK przy udziale miasta doprowa-
dzi wodę wszędzie tam, gdzie jej nie 
ma i odprowadzi 99% ścieków (dziś 
– 85%).

Jak wywiązał się Pan z obiet-
nic złożonych swoim wyborcom?

Starałem się nie zawieść ich za-
ufania i zrobić to, co obiecałem. W 
tej kadencji główny nacisk kładłem 
na poprawę warunków życia ludzi. 
To nadal mój priorytet. Wybudo-
waliśmy 11 km ulic, 20 km chodni-
ków, 15 km sieci wodociągowej, po-
nad 10 km kanalizacji deszczowej i 
5 km sanitarnej. Wyremontowaliśmy 
dziesiątki ulic. Oddaliśmy do użytku 
3 bloki TBS i 2 budynki z lokalami 
socjalnymi, 2 hale sportowe, 3 no-
woczesne boiska przyszkolne oraz 
budynek biurowy przy ul. Wodnej. 
Gruntownie wyremontowaliśmy kil-
ka placówek oświatowych.

Obiecałem bezpieczne miasto i 
dziś Ciechanów monitoruje 16 ka-
mer. Jest więcej strażników miej-
skich i wspólnych patroli z Policją, 
która otrzymała 3 samochody. Stra-
ży Pożarnej kupiliśmy samochód i 
dofinansowaliśmy specjalistyczny 
sprzęt ratowniczy. Przeznaczyliśmy 
milion zł na zakup wyposażenia i 
aparatury dla szpitala.

Nie zaniedbałem problemu 
miejsc pracy. W ciągu 4 lat ilość bez-
robotnych w Ciechanowie spadła o 
1400 osób. Dzięki stworzeniu dla 
przedsiębiorców jednolitego syste-
mu ulg w podatkach lokalnych 300 
osób dostało pracę, a to tylko część 
nowozatrudnionych w rozbudowują-
cych się firmach.

Przyrzekłem racjonalnie gospo-
darować wspólnymi pieniędzmi. W 
stosunku do 2002r. dochody budże-
tu wzrosły o 42%, a wydatki na in-
westycje aż o 335%. W ciągu tej ka-
dencji pozyskaliśmy ponad 10 mln zł 
środków zewnętrznych, w tym unij-
nych funduszy. Jesteśmy uczciwym 
samorządem, który nie bał się sta-
wić czoła trudnym wymaganiom ak-
cji „Przejrzysta Polska” i zdobyć cer-
tyfikat jakości ISO. Chcę, żeby wszy-
scy wiedzieli, że w miejskim samo-
rządzie nie ma miejsca dla korupcji.

Jaka wizja miasta wyłania się z 
Pańskich planów? Jak widzi Pan 
Ciechanów w roku 2010?

Dobre praktyki trzeba kontynu-
ować. Miasto powinno monitorować 
następne 16 kamer. Główne akcen-
ty muszą być położone na dalszy 
rozwój infrastruktury, dróg. Ludzie w 
każdej dzielnicy muszą odczuć, że 
dbamy o ich codzienną wygodę. No-
wym inwestycjom i tworzeniu miejsc 
pracy mają sprzyjać uzbrojone dział-
ki dla przemysłu. Obok gospodar-
ki drugim filarem rozwoju Ciechano-
wa ma być inwestowanie w oświatę i 
szkoły wyższe, bo zakłady pracy po-
trzebują wykształconych kadr. Mo-
żemy wspólnie pracować, żeby Cie-
chanów był miastem, w którym do-
brze się mieszka i do którego będą 
wracać młodzi ludzie. Tylko dajmy 
sobie szansę.

rozmawiała Ewa Blankiewicz

Jestem 
samorządowcem, 

nie politykiem
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Wywiad z prezydentem Waldemarem Wardzińskim
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Miejski Zespół Szkół Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum 

Nr 3 mają nowe, wielofunkcyjne boiska sportowe o na-

wierzchni z tworzyw sztucznych. Można tu grać w piłkę 

ręczną, siatkową i koszykową. Na płytach boisk zamon-

towano stalowe bramki oraz kosze i zestaw do siatków-

ki. Boiska wraz ze 100-metrową bieżnią dla Gimnazjum 

Nr 3 kosztowały miejski budżet ponad 700 tys. zł. Zgod-

nie z zapowiedzią prezydenta Waldemara Wardzińskiego 

w 2007 r. realizowany będzie program budowy kolejnych 

boisk oraz modernizacji bazy sportowej na stadionie. 

Budujemy
profesjonalne boiska

SP NR 4 DOCZEKAŁA SIĘ 
HALI SPORTOWEJW 2004 roku 

C i e c h a n ó w 
wzbogacił się o trzecią dużą szkolną halę sportową – otwarto 
ją przy Szkole Podstawowej Nr 4. Budowa obiektu (1133 m2) 
wraz z zapleczem sanitarno-magazynowym (462 m2) koszto-
wała 2,8 mln zł. Arena sportowa posiada wyznaczone boiska 
do piłki siatkowej, koszykowej i ręcznej. Kurtyny rozdzielają-
ce halę na trzy części pozwalają na prowadzenie zajęć wycho-
wania fizycznego jednocześnie w kilku grupach. 

Z każdym rokiem Urząd Miasta coraz więcej pienię-
dzy przeznacza na działalność sportową miejskich szkół. 
W 2005 r. na ten cel wydano 319 tys. zł, w tym roku za-
planowano 364 tys. zł. Do tego dochodzą środki na dzia-
łalność Uczniowskich Klubów Sportowych, pokrycie kosz-
tów wyjazdów na zawody i nagrody prezydenta. Ponad 
200 tys. zł rocznie miejski samorząd wydaje na bezpłatną 
naukę pływania uczniów szkół, podlegających prezyden-
towi. Niebagatelną kwotę stanowią koszty wyposażenia 
szkolnych hal sportowych. 

STAWIAMY NA SPORT SZKOLNY

Tworzymy 
klasy sportowe

Zamierzenia samorządu miejskiego są takie, aby w Cie-
chanowie mogła powstać Szkoła Mistrzostwa Sportowego. 
W minionym roku przy Gimnazjum Nr 4 utworzono kla-
sę sportową o profilu piłka ręczna. Od września tego 
roku ruszyły kolejne trzy: SP Nr 5 stawia na piłkę nożną, 
w SP Nr 6 będą trenować pływanie, a w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 1 – piłkę ręczną. Każda z tych szkół otrzyma pie-
niądze na dodatkowe lekcje wychowania fizycznego w kla-
sach sportowych. 

Miasto płaci 
za podręczniki, naukę 

języka obcego i logopedę
Miejski samorząd odpowiada za przedszkola, szkoły 

podstawowe i gimnazja. Wszystkie szkolne biblioteki zo-
stały zaopatrzone w podręczniki, które są użyczane dzie-
ciom z rodzin najuboższych. Podstawówki oraz gimnazja 
dostały też więcej pieniędzy z przeznaczeniem na dodat-
kowe bezpłatne lekcje języka obcego – 9 godzin tygo-
dniowo. Z tej możliwości skorzystają placówki, które nie 
utworzyły klas sportowych. Bezpłatny język (w wymiarze 
4. godzin tygodniowo) będzie też we wszystkich przed-
szkolach. Od tego roku szkolnego w każdym przedszkolu 
dzieci uzyskują bezpłatną pomoc logopedyczną. Za usłu-
gi logopedy, podobnie jak za lekcje języka obcego trzeba 
było do tej pory wnosić dodatkową opłatę. 

Dzieci z wadami wymowy, trudnościami szkolnymi, 
dysleksją, zaburzeniami koncentracji, autyzmem dostały 
też szansę dzięki kolejnym unijnym środkom. Miejski Ze-
spół Szkół Nr 2 zdobył 340 tys. zł. na nowy sprzęt diagno-
styczny i terapeutyczny w ramach projektów Ministerstwa 
Edukacji i Nauki, współfinansowanych przez EFS. 

Zakończyła się rozpoczęta w ubiegłej kadencji budowa hali 
sportowo-widowiskowej przy ul. 17. Stycznia. Koszt całej in-
westycji to około 12,5 mln zł, w tym roku wydano 450 tys. zł. 
Od września przed halą można już parkować. Wielofunkcyjny 
(odbyły się tu koncerty Kayah i Golec uOrkiestra) parking kosz-
tował miasto 330 tys. zł. Zimą pojawi się tu oczekiwane przez 
dzieci i dorosłych sztuczne lodowisko.

WZBOGACILIŚMY 
bazę sportową
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Remontujemy 
placówki oświatowe 
W latach 2003-2006 Urząd Miasta wydał 

1 486 tys. zł na remonty podlegających mu placówek 
oświatowych. Prace dociepleniowe oraz te związane 
z wymianą okien i drzwi przeprowadzone zostały w więk-

szości obiektów: 
Przedszkola Nr 
1, 3, 5, 6, 8 i 10, 
Miejskim Zespo-
le Szkół Nr 1, 
Szkole Podsta-
wowej Nr 5 i 6 
oraz Gimnazjum 
Nr 3. 

Mimo niżu demograficznego nie do-
szło do zwolnień nauczycieli. W kla-
sach zmniejszono ilość uczniów, zapew-
niając większy komfort i im, i pedago-
gom. Wydajemy zdecydowanie więcej 
na jednego ucznia, na dodatkowe zaję-
cia pozalekcyjne, UKS-y, lekcje w-f i ję-
zyka obcego, stypendia, remonty szkol-
nej bazy i poważne inwestycje. Na-
kłady na oświatę wzrosły z 20 mln zł 
w 2002 r. do 29,6 mln zł w roku 2006.

Mimo niżu 
nauczyciele 

nie tracą pracy 

Nigdy nie było tylu akcji społecznych co w tej kadencji. Najważniej-
szą z nich i o największym zasięgu jest Świąteczna Zbiórki Żywności. 
W roku 2004 zebrano 2723 kg żywności, a w 2005 już ponad 4 tony. 
Przed Bożym Narodzeniem trafiła ona do najuboższych mieszkańców 
naszego miasta. W zbiórkę zaangażowanych było wiele organizacji po-
zarządowych i ponad 120 wolontariuszy.

W Urzędzie Miasta powstało Centrum Wolontariatu. Wolonta-
riusze pomagają osobom starszym, chorym, dzieciom w odrabia-
niu lekcji, ostatnio malowali urządzenia na placach zabaw. Włą-
czają się w zainicjowane przez Urząd akcje: przeciwko wypala-
niu traw, zajmowaniu miejsc parkingowych dla niepełno- sprawnych, sprzą-
tania świata, walki ze szrotówkiem niszczącym kaszta- nowce, malo-
wania wierszy chodnikowych, zbiórki żywności. W 2004 roku obchodzono 
w mieście „Dzień bez Samochodu”, a w 2006 włączono się 
w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Od roku z inicjatywy 
i dzięki środkom miasta działa Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Podejmowane działania 
na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Akcja parkingowa
2. Ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi działa-

jącymi na rzecz osób nie-
pełnosprawnych

3. Rozpisywanie konkursów 
na realizacje zadań w za-
kresie promocji i ochrony 
zdrowia, w tym: zorgani-
zowanie sekcji sportowej 
oraz letniego wypoczynku 
dla niepełnosprawnych 
dzieci  

4. Współorganizowanie Fo-
rum Zdrowia

PROWADZIMY AKCJE SPOŁECZNE

Akcja parkingowa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Świąteczna Zbiórka Żywności

MZS Nr 1

Spotkanie z dziećmi z Klubu „Pozytyw”
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Pod opieką Urzędu Miasta jest 28 ha terenów zielo-
nych. Oprócz koszenia traw, odchwaszczania krzewów 
i bylin, przycinania żywopłotów i podlewania pra-
cownicy Oddziału Zieleni co roku sadzą ok. 7 tys. szt. 
kwiatów jednorocznych. Przybywa nasadzeń drzew 
i krzewów. Nasze miasto pięknieje. Terenów zieleni 
jest o 8 ha więcej niż 4 lata temu. Wyładniało otoczenie 
pomiędzy Pl. Piłsudskiego a ul. Narutowicza oraz pla-
cyk przy zbiegu ulic Spółdzielczej i Okrzei. Systema-
tycznie zwiększa się ilość ławek. Staramy się docenić 
trud mieszkańców, którzy upiększają swoje przydomo-
we ogrody. Co roku organizujemy konkurs na najład-
niejszą posesję i balkon.

Urząd ogłasza coraz więcej konkursów: na najładniejszą posesję, ogródki 
działkowe (we współpracy ze Związkiem Działkowców), na logo i hasło pro-
mujące miasto, sponsora roku, plakat antynarkotykowy (wspólnie z CKiSz), 
gazetkę szkolną poświęconą tematyce samorządowej, najlepsze zdjęcie 
Zamku, piosenkę o Ciechanowie oraz najciekawsze zdjęcie naszego mia-
sta. Udział w tego typu konkursach buduje lokalny patriotyzm i zacieśnia wię-
zi społeczne.

Zacieśniamy więzy lokalne

Zielone miasto
Wręczenie nagród w konkursie na najładniejszą posesję

II nagroda w kategorii budynków mieszkalnych

Podczas zorganizowanej przez Urząd Miasta konferen-
cji „Nasza mała ojczyzna – Zamek Książąt Mazowieckich 
w Ciechanowie” zaprezentowano najważniejszy zabytek mia-
sta w różnych kontek-
stach: historycznym, 
odbudowy i marke-
tingowym. Po latach 
stagnacji zamek ma 
szansę na nowe ob-
licze. Na temat jego 
przyszłości dyskuto-
wali przybyli na za-
proszenie organizato-
ra m. in.: prof. H. Sam-
sonowicz, prof. P. Kra-
jewski, dr G. Russak, 
dr A. Kociszewski. 
Konferencja cieszyła 
sie dużym zaintereso-
waniem mieszkańców 
Ciechanowa.

DYSKUSJA NA TEMAT 
PRZYSZŁOŚCI ZAMKU

dr G. Russak
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Na miejskich placach zabaw przy ul. Ściegienne-
go, 11. Pułku Ułanów Legionowych, u zbie-
gu ulic Zielonej i Parkowej, przy ul. Wesołej 
oraz na osiedlu Bloki w pobliżu Pl. Piłsudskie-
go Urząd Miasta zamontował nowe pojedyncze 
i podwójne huśtawki, zjeżdżalnię, drabinki i 
koniki. Trafiły na te place, gdzie – zgodnie z sugestia-
mi mieszkańców – bardzo ich brakowało. Wszystkie 
zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej wykonane 
są z drewna i posiadają atest bezpieczeństwa. 

Ciechanowscy deskorolkowcy długo zabiegali 
o wymarzony skate park. Od zeszłego roku na as-
faltowej nakładce stanęła mini rampa. Trwa  budo-
wa ogrodzenia terenu oraz oddzielnego wejścia 
od ul. 3. maja, obok stadionu. Ogrodzenie bę-
dzie chronić urządzenia skate parku przed wan-
dalami i wydzieli plac z terenu stadionu. Użyt-
kownicy skate parku też będą musieli stoso-
wać się do przygotowywanego regulaminu. Do 
tej pory na budowę i wyposażenie skate parku 

z miejskie-
go budże-
tu przezna-
czono łącz-
nie 80 tys. 
zł. Jeszcze 
w tym roku 
planowany 
jest zakup ko-
lejnego urzą-
dzenia.

Nowoczesna strona internetowa 
W 2004 r. ru-

szyła nowocze-
sna strona in-
ternetowa Urzę-

du Miasta. Dynamicznie rozwijający się ser-
wis ma angielską i niemiecką wersję języ-
kową, bogatą Fotogalerię, Panoramę Mia-
sta (czyli wirtualny spacer po Ciechano-
wie), Katalog stron www, Internetową Bazę 
Firm prezentującą ciechanowskie firmy z po-
nad 22 branż oraz elektroniczną wersję Ga-
zety Samorządu Miasta Ciechanów. Witrynę 
www.um.ciechanow.pl odwiedziło już 540 ty-
sięcy internatów.

Atrakcyjna gazeta
Ładniejszą 

oprawę gra-
ficzną zyskała 
również Gaze-
ta Samorządu 
Miasta Ciechanów. Od 2004 r. pismo ukazu-
je się z nowym nagłówkiem. Na łamach ga-
zety mieszkańcy informowani są na bieżąco 
o pracach miejskiego samorządu i współpra-
cujących z nim podmiotami. 

Nowe witacze
W ciągu ostatnich 2 lat ciechanowski Urząd 

Miasta postawił przy drogach wylotowych 
z miasta 6 nowych witaczy. W 2005 roku na 
ul. Kasprzaka, Płockiej i Pułtuskiej w miejscu 

starych, zniszczo-
nych metalowych 
konstrukcji stanęły 
estetyczne srebrne 
prostopadłościany. 
3 kolejne, na uli-
cach Gruduskiej, 
Mławskiej i Prza-
snyskiej, zamonto-
wano w tym roku. 

Nowości 
na placach zabaw

WIZYTÓWKI 
MIASTA 

Młodzi mają już 
swój skate park
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3 lata temu prezydent Waldemar Wardziński nawiązał 
współpracę z warszawskim oddziałem Instytutem Pamięci Na-
rodowej. Dzięki temu obejrzeliśmy przygotowane przez IPN 
wystawy: „Zwyczajny resort. Ludzie i metody bezpieki 1944-
1956”, „Stan wojenny – spojrzenie po 20. latach”, „Ostatni 
leśni. Mazowsze i Podlasie w ogniu 1945-1953”, „Powstanie 
Warszawskie”, „Szesnastu”, a ostatnio „Z archiwum X Depar-
tamentu MBP”. Wystawy odkłamują najnowszą historię Polski 
i ukazują bolesną prawdę o komunistycznym systemie.

Bezpłatne imprezy 
– każdy znalazł coś dla siebie

Wystawy IPN uczą historii

Koncerty dla wszystkich

Uczty dla melomanów

Dla każdego 
coś niecodziennego

Urząd Miasta organizuje i współorganizuje 
coraz więcej imprez kameralnych i masowych. 
Wszystkie są bezpłatne. Każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Od kilku lat bawimy się na „Piknikach 
Europejskich” i festynach „Pożegnanie Lata”. 
W ciągu 4 lat zagrali u nas: T. LOVE, Kombii, 
Leszcze, Kayah czy Golec uOrkiestra. Rozśmie-
szali nas K. Daukszewicz, W. Malicki z B. Łazuką, 
czy doborowy zestaw satyryków z K. Piaseckim 
i M. Wolskim (koncert z okazji 25-lecia Solidar-
ności). Dzieci bawiły się z J. Wójcickim na ogól-
nopolskim Festiwalu Pana Tenorka (przy współ-
udziale TVP 1), Wigilii pod Ratuszem oraz festy-
nie „Magiczna Kraina Uśmiechu”. 

Dla melomanów ucztą były koncerty Sinfonii Varsovii, 
Kai Danczowskiej, Konstantego Andrzeja Kulki, Warszaw-
skiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata”, Europejskiej Or-
kiestry Symfonicznej „Europa Philharmonie”, Chóru  Poli-
techniki Warszawskiej, „Stabat Mater” Krakowskiej Orkie-
stry Kameralnej oraz koncerty noworoczne. Już 3-krotnie, 
wspólnie z chórem Sine Nomine, Urząd zorganizował Mię-
dzynarodowe Spotkania Chóralne. Gościliśmy Niemców, 
Słowaków, Ukraińców, Włochów. Na jubileusz 100-lecia 
Miejskiej Orkiestry Dętej OSP zjechały orkiestry z kraju 
i zagranicy.

W 2004 r. Ciechanów zajął III miejsce w finałach re-
lacjonowanych przez telewizję TVN „Zmagań Miast”. 
Zainteresowanych średniowieczem od 3 lat przycią-
gają na Zamek XIII i XIV-wieczne Manewry Rycerskie. 
Widowisko historyczne o epoce napoleońskiej „Powrót 
Szwoleżerów” rozrasta się z każdym rokiem. Wielbi-
ciele folkloru ściągają na Kupalnockę, pasjonaci te-
atru – na Festiwal Teatralny DIONIZJE. Miłośnicy koni 
mają Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez 
przeszkody, a fani motoryzacji – możliwość obserwo-
wania Rajdu Warszawskiego, który w 2005 r. wystarto-
wał z dziedzińca naszego Zamku, a w tym roku tu się 
zakończył.


