
www.um.ciechanow.pl

ISSN 1426-770X                Nakład 5000 egz.                  NUMER SPECJALNY                 GRUDZIEŃ 2007

200 mln zł z UE na inwestycje

7 listopada w ciechanowskim ratuszu prezydent Waldemar 
Wardziński oraz Komendant Powiatowy Policji Jerzy Kalbar-
czyk podpisali porozumienie o współpracy w zakresie interwen-
cji terapeutycznej wobec osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. 
Dzięki temu osoby te spotkają się z dzielnicowym oraz spe-
cjalistą, pracownikiem miejskiego Biura ds. RPA, który na-
kłania je do podjęcia leczenia. Tym nowatorskim, pierwszym  
w Polsce przedsięwzięciem, zainteresowały się inne samorządy.

Mamy nową „60”
Miniony rok przyniósł nam gruntowną przebudowę drogi krajowej  

nr 60, przeprowadzoną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad. Miasto długo starało się o tę inwestycję. Roboty rozpoczęte 
jesienią 2006 r. nabrały dużego tempa od wiosny tego roku. Czas utrudnień 
szybko minął i doczekaliśmy się równych nawierzchni, ładnych chodników, 
dobrych oznakowań i uporządkowanych pasów zieleni. 

                                                               O remontach miejskich ulic na str. 5

Nowatorskie  

porozumienie z KPP

Wjazd do Ciechanowa od strony Płocka

Pomyślny audit ISO
W grudniu w Urzędzie Miasta auditorzy Polskiego Cen-

trum Badań i Certyfikacji przeprowadzili t. zw. audit odnowie-
nia. Auditorzy wysoko ocenili wdrożony i udoskonalony przez 
Urząd System Zarządzania Jakością, przyznając certyfikat ISO 
na 3 kolejne lata.

Ze 166 projektów t.zw. ,,unijnych” samorząd województwa 
mazowieckiego wybrał do realizacji 26 kluczowych, ponadregio-
nalnych. Znalazły się wśród nich 2 przygotowane przez ciecha-
nowski Urząd Miasta: budowa Zintegrowanego Systemu Gospo-
darki Odpadami,  pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi 
wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych. 

„Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi” 
łączy 27 gmin. Pozwala na zlikwidowanie 13 lokalnych wysypisk, 
które dziś nie spełniają unijnych norm. Wartość całej inwestycji 
ocenia się na 88 mln zł, z czego 74,8 mln stanowić ma pomoc 
Unii Europejskiej. Pętla miejska ma kosztować około 120 mln zł. 
Połączy dzielnice Ciechanowa i usprawni ruch. Do listy dużych 
miejskich inwestycji dołącza wielki plan wodociągowania Ciecha-
nowa.

O planie wodociągowania miasta na str. 4 

Drugi Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Dzięki współ-
pracy miasta i Ma-
zowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego 
29 sierpnia otwarto 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy 
ul. Niechodzkiej 14. 
Władze miasta prze-
kazały budynek wraz 
z działką, a woje-
woda – ok. 300 tys. 
zł na remont i wy-
posażenie. Z Domu 
korzysta 20 osób  
z problemami psychicznymi. W każdy powszedni dzień tygodnia w godz. 8.00-
16.00 znajdują tu opiekę psychologiczną, pielęgniarską oraz uczestniczą w zaję-
ciach terapeutycznych. Dom, podobnie jak drugi ŚDS przy ul. Strażackiej, działa  
w strukturach MOPS-u.

Siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy
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Tyle kosztowały niezbędne remonty w placówkach oświatowych 
w 2007 r. Na przedszkola wydano 162 tys. zł, na szkoły podstawowe  
i gimnazja – 199 tys. zł. W budżecie na 2008 r. uchwalono już 2,5 mln 
zł na termomodernizację miejskich przedszkoli i Gimnazjum Nr 1 
oraz 300 tys. zł na budowę nowoczesnego boiska przy SP Nr 4.

Na parterze Przedszkola Nr 1 położono płytki ceramiczne. Pomalowano 
też sale zabaw oraz cztery sanitariaty. W Przedszkolu Nr 3 odnowiono dwie 
sale oraz wymieniono dziesięć drzwi. W Przedszkolu Nr 4 grzejniki rurowe 
zastąpiono płytowymi. Położono również kostkę brukową na pobliskich chod-
nikach i poprawiono ogrodzenie terenu. Ładniejszy wygląd zyskały też po-
mieszczenia Przedszkola Nr 5. Odnowiono tam dwie sale zabaw i wymieniono 
grzejniki. Podobne prace przeprowadzono w Przedszkolu Nr 6. Oprócz tego 
wyremontowano tam szatnię i korytarz. W Przedszkolu Nr 8 wykładzinę za-
stąpiły płytki ceramiczne. Przedszkole Nr 10 ma pomalowany korytarz i klatkę 
schodową. Remonty przeprowadzono też w ciechanowskich podstawówkach  
i gimnazjach. W SP Nr 4 zmodernizowano wentylację grawitacyjną zaplecza 
hali sportowej, a w SP Nr 5 ocieplono zewnętrzne ściany bloku sportowego. 
Plac apelowy przy SP Nr 6 utwardzono kostką brukową. Pomalowano też 
część pomieszczeń. W Miejskim Zespole Szkół Nr 1 wymieniono pokrycie 
dachowe i przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych. Lepszy dach 
oraz nowe podłogi w głównym holu na parterze ma też Miejski Zespół Szkół 
Nr 2. W Gimnazjum Nr 1 położono kostkę brukową na placu przed budyn-
kiem, a w Gimnazjum Nr 3 ceramicznymi płytkami obłożono wewnętrzne 
schody.

Nasze miasto ma coraz nowocześniejsze obiekty sportowe. 
Hale, nowe boiska o sztucznej nawierzchni – uczniowie miej-
skich szkół mają dobre warunki do uprawiania sportu. Od 
września 2007 r. powstały 4 kolejne klasy sportowe: w Gim-
nazjum Nr 3 oraz Szkołach Podstawowych Nr 3, 4 i 7. Jest też 
bezpłatna nauka pływania. 

W Gimnazjum Nr 3 działa klasa o profilu piłka nożna, w Szkole 
Podstawowej Nr 4 postawiono na koszykówkę i piłkę nożną, w Szkole 
Podstawowej Nr 3 szkolą się piłkarze ręczni, a w Szkole Podstawowej 
Nr 7 w piłkę ręczną obok chłopców grają też dziewczęta. Funkcjono-
wanie klas sportowych w skali roku kosztuje samorząd ok. 61 tys. zł.  
W 2007 r. na utrzymanie Uczniowskich Klubów Sportowych miasto 
przeznaczyło ok. 23 tys. zł. Uczniowie ze szkół samorządowych w cza-
sie ferii zimowych mają bezpłatny wstęp na lodowisko. W ciągu roku 
szkolnego miasto opłaca im też lekcje pływania (roczny koszt – ok. 304 
tys. zł).

Wokół szkolnych spraw

4 nowe klasy sportowe

361 tys. zł na remonty szkół  
i przedszkoli

W szkołach podstawowych i gimnazjach zmniejszyła się liczba uczniów i oddziałów, ale udało się zachować nauczyciel-
skie i administracyjne etaty. Przybyło natomiast wychowanków w przedszkolach. Przedszkolaki nadal bezpłatnie uczą się 
języka angielskiego i korzystają z pomocy logopedy. Dla samorządu oznacza to roczny koszt ok. 100 tys. zł. 

Od 1 września 2007 r. w gimnazjach samorządowych liczba klas zmniejszyła się do 75 (było 79). Do szkół podstawowych uczęszcza  
2993 dzieci. W stosunku do minionego roku to mniej o 142 uczniów. Sześciolatki chodzą do 9 klas zerowych (w zeszłym roku było ich 11).  
Za to w 2007 r. wrosło zainteresowanie nauką przedszkolną. Miasto utworzyło dwa dodatkowe całodzienne oddziały w Przedszkolu Nr 10 
przy ul. Batalionów Chłopskich i w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Pijanowskiego. Nowe oddziały oznaczają większe wydatki z miejskiego bu-
dżetu na wyposażenie sali, zatrudnienie nauczycieli i osób do obsługi. W przedszkolach jest kontynuowana bezpłatna nauka języka angiel-
skiego (4 zajęcia tygodniowo). Dzieci, podobnie jak w roku ubiegłym mogą też bezpłatnie korzystać przez 4 godziny w tygodniu z pomocy 
logopedy. 

Więcej dzieci w przedszkolach

Pływanie to przyjemna forma pracy nad sprawnością fizyczną

Plac przy SP Nr 6 zyskał estetyczny wygląd



www.um.ciechanow.pl

� gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Jak ułatwić klientom życie
Rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej dostępny jest teraz także w telefonie 

komórkowym pod adresem wap.rozkład.com. Zasady korzystania z tej formy informacji 
można znaleźć się na stronie internetowej www.zkmciechanw.pl w zakładce „Rozkład jaz-
dy”. Koszt połączenia zależy od wyboru operatora.

Miejscy strażnicy byli częstymi gośćmi w szkołach 

Straż Miejska w akcji

Tańszy telefon  
do Straży Miejskiej

Wszelkie zgłoszenia dotyczące nie-
przestrzegania przepisów porządkowych 
można kierować do Straży Miejskiej dzwo-
niąc pod numer 0 801 777 020. Wybiera-
jąc następnie „2” uzyskuje się połączenie  
z biurem Straży lub (po odczekaniu pół 
minuty) z patrolem pracującym w terenie.  
W godzinach wieczornych lub w weekendy 
zgłoszenie można nagrać. Koszt całego po-
łączenia wynosi 35 groszy z VAT. Pozostałe 
telefony do Straży Miejskiej to: (023) 672 
98 91, 674 92 51 i kom. 0 606 370 411.

Mądry „Opiekun psa” 
Czy właściciele psów w minionym roku 

przestrzegali zasad bezpieczeństwa i przepi-
sów porządkowych? Różnie z tym bywało. 
Akcja „Opiekun psa” spotkała się z dużą apro-
batą mieszkańców, którzy wielokrotnie podkreśla-
li, że nie czują się bezpiecznie, kiedy nieroztropni 
właściciele psów spuszczają je ze smyczy bez ka-
gańców. Miejscy strażnicy kontrolowali dowody 
szczepienia psów, czipowania i uiszczenia opłaty 
od posiadania psów.

Prewencyjne patrole  
w szkołach

To dla uczniów dobra nauka i przestroga, że ła-
miąc prawo nie pozostaną bezkarni. Strażnicy kon-
trolowali 12 ciechanowskich szkół (podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich) i ich otoczenie. Zwracali 
uwagę na nieprawidłowe zachowania uczniów na 
terenie szkoły i poza nią, legitymowali wagaro-

wiczów. Docierali do uczniów zachowujących się 
agresywnie, palących papierosy, pijących alkohol. 
Zwracano szczególną uwagę na osoby postron-
ne przebywające na terenach szkół, potencjalnych 
dilerów narkotyków, bądź sprawców wymuszeń  
i rozbojów.

Spokojny blok
Funkcjonariusze Straży Miejskiej ruszyli na 

ciechanowskie blokowiska. Zaglądali do klatek 
schodowych, piwnic, kontrolowali otoczenie bu-
dynków wielorodzinnych. Wszystko po to, by za-
kłócający spokój nie czuli się bezkarni. Działania te 
wspierali mieszkańcy bloków. Wytypowano rejony 
i budynki szczególnie narażone na wizyty zakłóca-
jących spokój osobników.

Strzeż się wagarowiczu
„Dni Wagarowicza 2007” to kryptonim 

akcji przeprowadzonej przez Komendę Po-
wiatową Policji przy udziale naszych straż-
ników. Kontrolowano placówki handlowe 
pod kątem przestrzegania warunków zezwo-
leń na sprzedaż alkoholu. Patrole odwiedza-
ły też ulubione miejsca spotkań wagarującej 
młodzieży.

Spokojna noc 
Weekendowe wieczory i noce to dla 

większości ciechanowian czas odpoczynku. 
Do miejskich strażników docierają jednak 
sygnały, że w niektórych rejonach miasta 
o spokój w tym czasie trudno. Na pod-
stawie zgłoszeń mieszkańców i własnych 
spostrzeżeń strażnicy wytypowali miejsca,  
w których często dochodzi do zakłócania 
ciszy nocnej oraz dewastowania własności 

prywatnej i miejskiej. Nietrudno się domyślić, że 
sprawcami tych nocnych ekscesów byli najczęściej 
nietrzeźwi wracający z nocnych wojaży po pubach, 
dyskotekach i spotkaniach towarzyskich. Rejony 
szczególnie narażone na nocne ekscesy objęte są 
wzmożonymi kontrolami.

Bezpieczne festyny  
i pikniki 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej razem z po-
licją zapewniają bezpieczeństwo organizowanych 
w Ciechanowie weekendowych festynów i plene-
rowych zabaw: miejskich, szkolnych, osiedlowych. 
Podczas takich imprez strażnicy pilnowali porząd-
ku, demonstrowali najmłodszym sprzęt i wyposa-
żenie oraz odpowiadali na liczne pytania najmłod-
szych.

W co inwestowały PEC i ZKM

Latem tego roku Zakład Komunikacji 
Miejskiej przeprowadził gruntowną mo-
dernizację stacji paliw. Dotychczas za-
spokajała ona potrzeby własne zakładu 
komunikacji i innych miejskich spółek, 
teraz została udostępniona także innym 
odbiorcom – firmom i osobom prywat-
nym. Stacja jest bardzo nowoczesna  
i ekologiczna. Zamontowano tu łatwy 
w obsłudze automat tankujący, sprzę-

żony z dystrybutorami i systemem fiskalnym. Kom-
fort tankowania podczas kapryśnej aury zapewnia wiata za-

montowana nad stanowiskami. W punkcie sprzedaży na stacji można zaopatrzyć się oleje, 
płyny, akcesoria i kosmetyki samochodowe. Stacja jest czynna całodobowo przez 7 dni w ty-
godniu. ZKM sfinansował inwestycję łącząc środki z preferencyjnego kredytów z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Banku Ochrony 
Środowiska, Banku Spółdzielczego oraz własne. Modernizacja kosztowała 740 tys. zł.

Wzorem lat ubiegłych Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej modernizowało sieć ciepłowniczą i przy-
łączyło do niej kolejne obiekty, w tym  PWSZ, budynki usługowe i przemysłowe (zwłaszcza w dzielni-
cy przemysłowej). Przedsiębiorstwo usprawniło proces spalania węgla w kolejnych dwóch kotłach. Grupa 
Media Partner, wydawca Przeglądu Gospodarczego Plus – dodatku promocyjno-informacyjnego do Gaze-
ty Prawnej wyróżniła PEC godłem „Europejski Standard 2007”. Spółka została wyróżniona dzięki dbałości  
o ekologię, dobrym opiniom zadowolonych klientów i ubiegłorocznym wyróżnieniom. Kolejnym powodem 
do dumy jest Laur Ciepłownictwa w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z łacińską 
maksymą „Primus inter pares”. Organizatorem branżowej nagrody jest Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Pol-
skie zrzeszająca ponad 280 członków. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas XI Forum Ciepłow-
ników Polskich, obradującego 17-19 września 2007 r. w Międzyzdrojach.

Nowa stacja paliw ZKM

Ekologiczny komin PEC-u
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Na terenie Ciechanowa mamy 18 obowiązujących miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. W październiku radni uchwa-
lili kolejny: „Dzielnica Przemysłowa II” (musi on uzyskać jeszcze po-
zytywną opinię Wojewody). Na uchwalenie czekają następne 2 plany: 
„Powstańców Wielkopolskich” i „Krubin II”. Uchwalenie tego ostatnie-
go umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
ogromnej miejskiej inwestycji – całościowej modernizacji osiedla Kru-
bin. Zadanie to będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej, desz-
czowej, dróg, chodników i oświetlenia. Dobra nowina dla spragnionych 
prawdziwej rekreacji oraz wędkarzy – rewitalizowane będą zbiorniki 
wodne oraz tereny zielone na Krubinie, gdzie planowana jest też budowa 
bazy rowerowej „Zielonego Szlaku Mazowsza”.

Plany miejscowe  

porządkują miasto

Będą dopłaty  
do usuwania azbestu

Zgodnie z rządowym planem i unijnym prawem ma on znik-
nąć z naszego otoczenia do 2032 r. Jego bezpiecznym usuwa-
niem zajmuje się kilkadziesiąt uprawnionych podmiotów, w tym 
4 mające siedzibę na terenie naszego miasta (wykaz firm jest 
dostępny na stronie Urzędu Miasta). Zgodnie z opracowanym  
i przyjętym w tym roku Programem usuwania wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Ciechanowa w latach 2008-2032 miasto 
dopłaci mieszkańcom do 15 zł do kosztu usunięcia, transportu  
i unieszkodliwienia 1 m2 eternitu. Chętni muszą złożyć wniosek 
do Prezydenta Miasta Ciechanów (szczegóły na stronie www.
um.ciechanow. pl – podstrona Ekologia – Gospodarka odpada-
mi. Program nie wyklucza (w szczególnych wypadkach) dofi-
nansowania dla niewielkich podmiotów gospodarczych.

W minionym roku miasto przygotowało 
dokumentację zadania, przeprowadziło 
przetarg, wybrało wykonawcę i operatora 
SPP. Jest to firma COOL AR z Grudziądza, 
która podjęła się obsługi płatnej strefy 
za cenę 428 zł brutto od każdego 1000 zł 
udokumentowanych miesięcznych wpływów 
z opłat za parkowanie pojazdów. Biuro SPP 
znajdować się będzie przy ul. Warszawskiej. 
W strefie stanie 10 parkometrów: 4 na ul. 
Warszawskiej, 3 w otoczeniu ul. Ściegiennego, 
2 na Pl. Jana Pawła II i 1 na ul. Kopernika  
(1 parkometr na ok. 30 miejsc parkingowych). 
Na parkometrach umieszczone będą cenniki 
opłat obowiązujących w strefie.

Płatne parkingi  
w centrum miasta

Uchwalona przez Radę Miasta 
Strefa Płatnego Parkowania w centrum 
Ciechanowa to sposób na większą 
rotację samochodów w tym handlowym 
salonie miasta. Zapobiegnie ona 
wielogodzinnemu blokowaniu miejsc 
postojowych.

Plan oznacza prawdziwą podziemną rewolucję. Przyniesie ona dostęp do bieżącej wody, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej mieszkańcom Krubina, Bielina, osiedla Kwiatowe, 

Gruduskiej, Przasnyskiej, Wojska Polskiego, Płońskiej. Wymiana sieci wodociągowej 
czeka dzielnicę Bloki i ul. Warszawską. Rozbudowana ma być miejska oczyszczalnia 
ścieków, od oczyszczalni przez Fabryczną, Sienkiewicza, do Śmiecińskiej będzie 
poprowadzony nowy kolektor sanitarny. Między ulicami Sikorskiego i Reutta 

oraz 17 Stycznia i Leśną zostanie zbudowany wodociąg 
przesyłowy. Ta ogromna inwestycja będzie kosztować 
ok. 22 mln euro (80 mln zł), czego 13 mln euro ma 
pochodzić ze środków unijnych.

W 2006 r. ZWiK starając się o środki zewnętrzne 
złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program trafił 
na t.zw. listę indykatywną, czyli spis inwestycji 
priorytetowych dla Mazowsza. To sprawia, że miasto 
może liczyć na środki z Funduszu Spójności UE. 
Obowiązujące nas unijne dyrektywy zakładają, że 
do 2015 r. 85% aglomeracji na być objęte siecią 
wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Nakładają też 
szereg obowiązków w zakresie oczyszczania ścieków, 
ochrony środowiska, utylizacji osadów ściekowych 
w rolnictwie oraz jakości wody przeznaczonej do 
spożycia.

Wodociągowa rewolucja
Zakład Wodociągów i Kanalizacji przygotował – a radni jednomyślnie 

uchwalili – wielki plan modernizacji i rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej w latach 2008-2012.

Wielkie wodociągowanie rozpocznie się od ul. Wojska Polskiego

Oczka wodne na Krubinie będą rewitalizowane



Rok w miejskiej inżynierii

Wrześniową akcję „Sprzątanie świata – Polska 2007” 
pod hasłem „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć 
przykładem” na terenie Ciechanowa koordynował Wy-
dział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska przy 
współpracy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Urząd 
Miasta zakupił i dostarczył 3000 worków za kwotę ok. 
1000 zł. Odbiorem zebranych śmieci nieodpłatnie zajął 
się PUK. w akcji wzięli udział uczniowie z ciechanow-
skich szkół, dla których doroczne porządkowanie otocze-
nia to cenna lekcja ekologii. 
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Miniony rok Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska to bieżące utrzymanie dróg, spra-
wy ekologii, porządku i estetyki miasta, czipowanie psów, przygotowanie do uruchomienia Strefy 
Płatnego Parkowania… 

Pozimowe remonty i bieżące utrzymanie dróg to ogrom codziennej, mrówczej pracy. 
Miniony rok w działce drogowej to:
• naprawy ponad 11 tys. m2 nowych nawierzchni jezdni, miejsc parkingowych  
i alejek za niemal 644 tys. zł, 4,4 tys. m2, 

• remonty 4,4 tys. m2 chodników za 521 tys. zł,
• blisko 6 tys. m2 dróg gruntowych ulepszonych nową metodą potrójnego utrwa-
lenia emulsją asfaltową i kruszywem za 137 tys. zł,
• równanie 6 tys. m2 dróg gruntowych asfaltowym destruktem za 77 tys. zł.

Na miejskich skwerach,  
w parkach, na klombach i zie-
leńcach także i w tym roku 
przybyło nowych roślin. Pra-
cownicy zieleni sadzili klony, 
ozdobne wiśnie, śliwy, forsy-
cje, jaśminy, tawuły, krzewusz-
ki, bratki, irgi… Codziennym 
porządkowaniem miejskich te-
renów zielonych zajmowali się 
osoby zatrudnione w ramach prac 
interwencyjnych. Przedstawiciele 
inżynierii i straży miejskiej kon-
tynuowali kontrole posesji.

Dbałość o porządek i estetykę

Nasze miasto zostało wyróżnione za 
osiągnięcia ekologiczne w konkursie „Ma-
zowiecka Gmina Przyjazna Odzyskowi”, 
zorganizowanym przez Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki. Coraz większą popularność 
zyskuje selektywna zbiórka odpadów. Przy 
ul. Gostkowskiej działa miejski punkt zbiór-
ki odpadów problemowych. Można tam nie-
odpłatnie oddać zbędny sprzęt AGD. Na 
stronie internetowej Urzędu Miasta www.
um.ciechanow.pl umieszczony jest wykaz 
firm z naszego terenu, które odbierają stare 
urządzenia przy zakupie nowych. W szko-
łach, przedszkolach, placówkach handlo-
wych i urzędach znajdują się oznakowane 
pojemniki do selektywnej zbiórki baterii.

Od czerwca tego roku ciechanowianie mają obowią-
zek elektronicznego znakowania swoich czworonogów. 
Egzekwują go miejscy strażnicy, którzy podczas rutyno-
wych kontroli sprawdzają, czy właściciele psów posiada-
ją dowód szczepienia psa, czy wnieśli opłatę za posiada-
nie psa oraz czy pies został zaczipowany. Wykaz lecznic,  
w których można oznakować zwierzęta znajduje się na 
stronie internetowej Urzędu www.umciechanow.pl.  
W tym roku mieszkańcy mieli możliwość bezpłatnego za-
czipowania 700 psów. Za mikroczipy zapłacił Urząd Mia-
sta.

Naprawy dróg

Sprzątanie świata

Obowiązkowe  

            czipowanie psów

Nakładka i chodnik na ul. Pijanowskiego Nowa nawierzchnia na ul. Nadfosnej

Pojemnik do selektywnej zbiórki ba-
terii

Ekologia

Ukwiecony park przed ratuszem Porządki na bulwarze wzdłuż kanałów

www.um.ciechanow.pl

Odnowiona ul. Orylska



www.um.ciechanow.pl

W 2007 r. na miejskie 
inwestycje przeznaczono 
kwotę niemal 14,7 mln 
zł. Około 10 mln zł wy-
korzystano na duże in-
westycje wieloletnie, po-
zostałą część na zadania 
jednoroczne. 

Przy ul. Komunalnej wyrósł trzeci budynek z lokalami socjalnymi. Do 
wyremontowanego za 240 tys. zł i zaadaptowanego na mieszkania daw-
nego biurowca oraz postawionego w 2005 roku 32-lokalowego bloku (za 
1,9 mln zł) dołączył kolejny 48-mieszkaniowy budynek. W otoczeniu bu-
dynku posadzono ozdobne krzewy. Koszt budowy bloku to około 3 mln zł.

Ładnieją ulice w centrum miasta…
Budowa ul. Rzeczkowskiej była wieloletnim, kosztownym przedsięwzięciem 

za prawie 3 mln zł. Miasto wybudowało tu odwodnienie ulicy i kanalizację desz-
czową, nawierzchnię jezdni oraz chodniki. Zakres inwestycji rozszerzono o mon-
taż separatora substancji ropopochodnych za targowiskiem przy ul. Płońskiej. 
Dzięki separatorowi rozwiązano problem odprowadzania wód deszczowych  
z ulic: Witosa, Rzeczkowskiej, 11 Pułku Ułanów Legionowych i Płońskiej. Ten 
rok przyniósł zakończenie robót w ulicach Zagumiennej, Ukośnej i Willowej. 
Miasto wybudowało tu kanalizację deszczową, brakujący odcinek kanalizacji 
sanitarnej, jezdnie, wjazdy na posesje oraz chodniki. Całkowity koszt inwestycji 
to 2193 tys. zł. Ulica 11 Pułku Ułanów Legionowych zyskała funkcjonalną za-
tokę autobusową z nowoczesną wiatą przystankową oraz fragment przyległego 
chodnika z przebudowanym oświetleniem ulicznym. Koszt wszystkich 
tych prac wyniósł 149 tys. zł. Ul. Witosa ma już kanalizację deszczo-
wą, równą nawierzchnię jezdni, wygodne rondo u zbiegu z ul. 11 Listo-
pada. Ta część centrum miasta, zwana przez długie lata „skansenem” 
stała się teraz obiektem zainteresowania inwestorów. Dofinansowanie 
zadania, które miasto pozyskało z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego umożliwiło wybudowanie dodatkowo ok. 40 m jezdni i chodni-
ka ponad plan. Tegoroczna część prac kosztowała 1637,9 tys. zł, przy 
czym dotacja w wysokości 75% wartości robót budowlanych obniżyła 
wydatek z miejskiego budżetu o ponad 1155 tys. zł. 

… i na osiedlach
Nowymi ulicami cieszą się mieszkańcy ul. Fredry i Gajcego. Na 

Fredry jeszcze niedawno użytkownicy drogi narzekali na błoto i wybo-
je. Od kilku miesięcy cieszą się nową nawierzchnią jezdni i chodnika-
mi. Kosztowały one miasto 638 tys. zł. Na ul. Gajcego Zakład Wodo-
ciągów i Kanalizacji wybudował odcinki sieci wodociągowej, a miasto 
położyło jezdnię i chodniki za 268 tys. zł.

Jeszcze w grudniu zakończyło się kilka ważnych inwestycji. W ulicach Nowokolejowej i Ostatni Grosz powstała kanalizacja sanitarna 
i deszczowa. Kosztowała ok. 440 tys. zł. Zamontowano 5 lamp ulicznych w ul. Kąckiej za ok.8tys.zł. Zmodernizowano także oświetle-
nie w parku J. Dąbrowskiego. Położono tam 610 m linii zasilającej i ustawiono 11 parkowych latarń od strony mostu 3 Maja w kierunku 
Centrum Kultury i Sztuki. Inwestycja kosztowała miasto 82 tys. zł.

Zima przychylna inwestycjom

Inwestycje  
duże i jeszcze większe
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Ulica Fredry

Ulica Willowa

Ulica Witosa

48 nowych  
mieszkań socjalnych
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Powstają  
kolejne projekty

Miasto przygotowuje projekty budowy ulic 
Ogrodowej, 11 Listopada, Nowozagumiennej  
i Parkowej. Powstaje koncepcja drogi, która ma 
połączyć ul. Strażacką z ul. 17 Stycznia. Nowa 
ulica znacznie poprawi komunikację w centrum 
miasta. Pracownicy Wydziału Inwestycji pracują 
już też nad wewnętrzną pętlą, która ma połą-
czyć wszystkie dzielnice miasta (drogi krajowe 
nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz 
siedem dróg powiatowych) oraz układu dróg ro-
werowych w Ciechanowie. Zaplanowano tak-
że ścieżki rowerowe będące integralną częścią 
Projektu Sieciowego Zielony Szlak Rowerowy 
Mazowsza i zarazem ogólnopolskiego Programu 
Velopoland. Wykonana została również doku-
mentacja projektowo-kosztorysowa remontu 
kapitalnego zabytkowego Ratusza i wystąpio-
no do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na 
budowę. W 2007 roku uzyskano pozwolenie na 
budowę na modernizację ulicy Warszawskiej  
i Placu Jana Pawła II. Rozpoczęto wykonywanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na re-
mont kapitalny budynku przy ul. Sienkiewicza 
32c oraz koncepcji programowej wewnętrznej 
pętli miejskiej mającej za zadanie zwiększenie 
funkcjonalności miejskiego systemu drogowego 
i odciążenie układu komunikacyjnego centrum 
Ciechanowa.

W tym roku miasto zyskało około 200 miejsc postojo-
wych w otoczeniu ul. Ściegiennego. To 2-letnie zadanie kosz-
towało 1076,6 tys. zł. W 2006 r. przebudowano infrastrukturę 
podziemną terenu, a w tym roku powstała nawierzchnia par-
kingu wraz z kanalizacją deszczową. Kolejnych 10 miejsc posto-
jowych wraz z drogą dojazdową powstało podczas porządkowania  
i zagospodarowywania terenu pomiędzy nową halą sportową a ulicą  
17 Stycznia. Koszt zadania wyniósł 121 tys. zł. 

W tym roku miasto wzbogaciło ekologiczną infrastruk-
turę o 2 separatory substancji ropopochodnych. Jeden 
został posadowiony za targowiskiem przy ul. Płońskiej 
jako element zadania „Budowa ul. Rzeczkowskiej”. Sepa-
rator zamontowany za dzielnicą przemysłową oczyszcza 
wody opadowe spływające do rzeki kolektorami deszczo-
wymi z osiedla Zachód i dzielnicy przemysłowej. Koszt 
zakupu urządzeń razem z towarzyszącymi robotami bu-
dowlanymi i melioracyjnymi  wyniósł ok. 2,5 mln zł.

Inwestowanie  
w ekologię

Nowe parkingi

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych przed nową halą sportową

Parking przy ul. Ściegiennego

Miejsca postojowe w pobliżu Akademii Humanistycznej

Separator za dzielnicą przemysłową
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Jak co roku miejski samorząd przeznaczył 
100 tys. zł dla Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej. Szkoła dodatkowo otrzymała  
350 tys. zł na rozbudowę bazy dydaktycznej.                                                                               

              

Dzięki rozsądnym wydatkom, szukaniu rezerw i oszczędności co roku miejski samorząd przekazuje darowizny. W 2007 r. 
otrzymały je: Centrum Kultury i Sztuki, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Policja, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, 
Akademia Humanistyczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Bauer w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej

Ponad 100 milionów złotych na inwestycję  
i 150 nowych miejsc pracy. To efekt włączenia Dru-
karni Wydawnictwa Bauer do Warmińsko-Ma-
zurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jednym  
z wymogów, które zakład ubiegający się o włącze-
nie do WMSSE musiał spełnić było pozyskanie zgo-
dy Rady Miasta. W tej sprawie ciechanowscy radni 
byli jednomyślni. To duża szansa dla miasta i jego 
mieszkańców.

Bauer będzie mógł korzystać z istotnych przywilejów 
podatkowych, dzięki czemu na przeznaczonej pod inwe-
stycje 6,9-hektarwej działce rozbuduje hale produkcyjne  
o powierzchni 10 tys. m2. Łączna wartość inwestycji wyniesie 
ponad 27 milionów euro (102 miliony złotych). Zakończenie 
rozbudowy planowane jest na koniec czerwca 2008 roku.

 

Mamy sztuczne 
lodowisko

Ciechanowski Bauer z lotu ptaka

Miejskie darowizny

W minionym roku Urząd przekazał Starostwu 
Powiatowemu 160 tys. zł na utrzymanie Centrum 
Kultury i Sztuki. Oprócz tego miasto corocznie do-
finansowuje różne działania i imprezy kulturalne 
CKiSz. W 2007 roku przeznaczono na to 19 tys. zł.

Tradycyjnie równowartość podatku od nieru-
chomości wpłaconego przez Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny przeznaczono na modernizację Od-
działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz sa-
nitariaty.  W tym roku dotacja dla szpitala wyniosła 
300 tys. zł.

24 stycznia prezydent przekazał 75 tys. 
zł na dofinansowanie samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla ciechanowskiej Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej. Zakupiony wóz jest wykorzystywany 
do interwencji drogowych. 14 500 zł miasto 
przekazało ciechanowskiej policji na zasile-
nie radaru.

W kwietniu miasto przekazało Akademii Hu-
manistycznej 100 tys. zł dotacji na zakup wyposa-
żenia oraz roślin do badawczego ogrodu botanicz-
nego. Dzięki rozbudowie arboretum (istniejącego 
od kilku lat przy budynku Wydziału Ochrony Śro-
dowiska) wypiękniały tereny nad kanałami. Koszt 
całego przedsięwzięcia to 600 tys. zł. Dla Urzędu 
Miasta była to bardzo dobra inwestycja. Ciechanów 
zyskał nowy park, który kosztował nasz budżet 1/6 
jego wartości. Na 7-hektarowym terenie można po-
dziwiać nowe drzewka, krzewy i byliny

Wsparcie dla Centrum Kultury i Sztuki

Pomoc dla szpitala

100 tys. na ogród botaniczny
Samochód dla straży pożarnej

i radar dla policji

Wspomaganie PWSZ

Nowoczesny samochód stał się własnością ciechanowskiej stra-ży pożarnej

Ogród botaniczny w zimowej szacie

W mikołajkowy wieczór 6 grudnia uro-
czyście otwarto nowe miejskie lodowisko. 
Miłośnicy łyżew mogli za darmo spróbo-
wać swoich sił. Gwoździem imprezy był 
występ uczestników telewizyjnego pro-
gramu „Gwiazdy tańczą na lodzie” akto-
ra Piotra Zelta i Agnieszki Dulej-Urbań-
skiej (dwukrotnej wicemistrzyni Polski). 
Lodowisko o wymiarach 20 x 40 m wraz  
z maszyną do czyszczenia lodu koszto-
wało miasto 700 tys. zł. Obiekt znajdu-
jący się  na parkingu przed halą sporto-
wą przy ul. 17 Stycznia może pomieścić  
jednorazowo ok. 100 osób i jest czynny 
w godz. 8.00-13.00 i 15.00-20.00. 

Okazały budynek PWSZ przy ul. Narutowicza
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Minął drugi rok działania  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

UTW został utworzony przy współpracy Urzędu Miasta i Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej. Ta cenna, finansowana przez miasto inicjatywa cieszy się niesłabnącym powo-
dzeniem wśród studentów powyżej 50 roku życia. W 2007 roku w zajęciach uczestniczyło  
90 osób. W bogatym harmonogramie uniwersyteckich zajęć znalazły się cykle wykładów na temat współczesnego świata i profilaktyki zdrowot- nej. 
Nie zabrakło też spotkań integrujących studencką brać – wspólnego grzybobrania i wyjazdu do teatru. W czasie roku akademickiego chętni mogli 
uczyć się języków obcych, uczestniczyć w zajęciach komputerowych i rekreacyjno-rehabilitacyjnych na basenie. Na działalność UTW miasto prze-
znaczyło kwotę 11 tys. zł.

Miasto wspiera inicjatywy społeczne
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przeszło 23 mln zł w ogóle, ponad 60 tys. zł w Ciechanowie – to wynik ubiegłorocznej zbiórki Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  Na sprzęt ratujący życie dzieci poszkodowanych w wypadkach oraz 
na naukę udzielania pierwszej pomocy 340 wolontariuszy ofiarnie zbierało datki na ulicach naszego mia-
sta. Na dziedzicu zamkowym zaprezentowały się dzieci z ciechanowskich szkół i przedszkoli, zagrały 
lokalne zespoły muzyczne. Koncert zakończył występ Szymona Wydry i jego zespołu Carpe Diem, sfi-
nansowany przez Urząd Miasta. 

Ciechanowianie ofiarowali  
4583 kg żywności

30 listopada i 1 grudnia ciechanowianie po raz kolejny okazali dobre serca. W czwartej Świątecznej Zbiórce Żywności zorganizowanej przez 
Urząd Miasta i lokalne organizacje pozarządowe ofiarowali 4583 kg produktów żywnościowych. To o 323 kg więcej niż w 2006 roku. Po podlicze-
niu wyników zbiórki okazało się też, że byliśmy najlepsi na północnym Mazowszu! Pobiliśmy takie giganty jak warszawski REAL, który podczas  
3 dni zebrał 4533 kg. Oprócz warszawskich sklepów w zbiórce wzięły udział tylko Ciechanów, Płock i Mława. W ciechanowskich marketach żyw-
ność zbierało 190 wolontariuszy. Z zebranych produktów przygotowano 364 paczki. Podobnie jak w latach ubiegłych żywność jeszcze przed świę-
tami Bożego Narodzenia trafiła do najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców Ciechanowa.

Centrum  
Aktywności 

Lokalnej
3 lata temu Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej rozpoczął wdrażanie programu 
edukacyjnego metodą Centrum Aktywno-
ści Lokalnej. Służy ona jednoczeniu i akty-
wizowaniu małych społeczności. 28 listopada MOPS zorganizował debatę poświęconą 
wdrażaniu metody CAL. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz miasta, miejskie-
go samorządu oraz reprezentanci sześciu innych ośrodków pomocy społecznej z wo-
jewództwa mazowieckiego. Bogaty w doświadczenia ciechanowski MOPS będzie się 
starał o Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej, przyznawany przez Stowa-
rzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.                                                                                          

Spotkanie z wolontariuszami
5 grudnia w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza na zaproszenie prezydenta do ratu-

sza przybyli ciechanowscy wolontariusze z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Police-
alnego Zespołu Szkół Medycznych oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynności.  
50 wolontariuszy oraz ich koordynatorki na spotkaniu w ratuszu odebrali z rąk zastępcy pre-
zydenta Cezarego Chodkowskiego ozdobne filiżanki oraz karty z życzeniami od prezydenta 
W. Wardzińskiego. 

Organizacje  
otrzymały własną siedzibę

Brak własnej siedziby był bolączką kilku ciechanowskich organizacji pozarządowych. 
Prezydent zaproponował im 60-metrowy lokal na parterze krytej pływalni. Wspólnie będą 
w nim urzędować Stowarzyszenie Rodzin „Serce Matki”, Ciechanowskie Stowarzysze-
nie Kobiet po Mastektomii, ich Rodzin i Przyjaciół „Amazonka”, ciechanowskie koło 
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz ciechanowski Oddział Polskiego Towarzy-
stwa ADHD. 14 grudnia w obecności prezydenta członkowie zarządów tych organiza-
cji oraz Janusz Kącki, wicedyrektor MOSiR-u podpisali umowę użyczenia lokalu przy  
ul. 17 Stycznia 60. To pomieszczenie biurowe i małe zaplecze gospodarcze. Organizacje 
będą z nich korzystać nieodpłatnie. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Lokal jest już 
zagospodarowany. Miasto przekazało używane szafy na dokumenty i biurka. Prezydent 
obiecał też komputery z Urzędu Miasta.

Wolontariusze u prezydenta

Społecznicy z towarzystwa ADHD w nowej siedzibie

Szymon Wydra był gwiazdą WOŚP w 2007 roku

Piknik CAL – dla każdego coś miłego



W marcu rozstrzy-
gnięty został kolejny 
konkurs fotograficzny. 
Tym razem tematem 
przewodnim był „Naj-
ładniejszy zakątek Cie-
chanowa”. Komisja kon-
kursowa zdecydowała 
się nie przyznawać I na-
grody. II nagrodę w wy-
sokości 600 zł zdobył 
Adam Rybicki. III na-
grodę po 400 zł otrzy-
mali: Blandyna Bora-
sińska, Marek Barcz  

i Maciej Baranowski. 
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Jak zachęcaliśmy do aktywności lokalnej
Tylko w 2007 roku Urząd Miasta przeznaczył 600 tys. zł na otwarte konkursy ofert, z których skorzystały instytucje kultury, organizacje 

pozarządowe oraz kluby sportowe. Z całej puli 409 tys. zł przeznaczono na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 125 tys. zł – na kul-
turę i dziedzictwo narodowe, 49 tys. zł – na ochronę i promocję zdrowia oraz 16 tys. zł – na wypoczynek dzieci i młodzieży.  Dużą zachętą do 
działania były też  innego rodzaju konkursy ogłoszone przez prezydenta. 

Laureaci konkursu fotograficznego 

Pamiątkowe zdjęcie po ceremonii wręczenia nagród w konkursie na najładniejszą posesję

Ciechanów odwiedzili…
Ciechanów jak co roku odwiedzają znani przedstawiciele ze świata polityki i sportu. W 2007 roku byli to: ambasadorzy In-

donezji i Stanów Zjednoczonych, noblista Aaron Ciechanover, słynni bokserzy Dariusz Michalczewski i Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk oraz znany strongman Mariusz Pudzianowski.

… ambasador USA
28 sierpnia w Ciecha-

nowie przebywał krót-
ką wizytą ambasador Sta-
nów Zjednoczonych Victor 
Ashe, który spotkał się  
z prezydentem oraz jego 
zastępcami. Rozmowa w 
ciechanowskim ratuszu 
była dialogiem samorzą-
dowców (ambasador przez  
16 lat był burmistrzem w 
rodzinnym Knoxville w 
stanie Tennessee). Na za-
kończenie wizyty V. Ashe 
wziął udział w konferencji 
prasowej i w towarzystwie 
władz miasta zwiedził cie-
chanowski zamek. 

Najładniejsza posesja 
W październiku po raz 10. ogłoszono wyniki konkursu na najładniejszą po-

sesję. W kategorii budynki mieszkalne, jednorodzinne główne nagrody po 500 
zł otrzymali: Elżbieta i Ireneusz Grabowscy oraz Anna i Marek Gronowscy (ul. 
Zagłoby 25/27). W kategorii obiekty użyteczności publicznej I nagrody nie przy-
znano, II w wysokości 400 zł otrzymało Muzeum Szlachty Mazowieckiej (ul. 
Warszawska 61 A). W kategorii balkony komisja najwyżej oceniła ogródek przy 
budynku wielorodzinnym, prowadzony przez Teresę Nicman i Annę Rutecką (ul. 
Sikorskiego 6). Panie otrzymały łącznie 400 zł. 

Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza
Z początkiem października podsumowano XI Ogólnopolski Konkurs Po-

etycki „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratusza”. I nagrodę w wysokości 700 
zł otrzymała Agata Janulewska z Żuromina, która została rekomendowana do 
wydania indywidualnego tomiku wierszy. II nagrody nie przyznano. III nagrodę 
w wysokości 300 zł zdobyła Jadwiga Stróżykiewicz z Barcina. Specjalne wyróż-
nienie za wiersz o tematyce związanej z Ciechanowem dostała ciechanowianka 
Marianna Olkowska. 

Od lewej: prezydent W. Wardziński, prof. A. Ciechanover i rektor PWSZ prof. A. Kolasa

V. Ashe podziwiał nasz średniowieczny zabytek

Konkurs fotograficzny

W lipcu po raz drugi w naszym mieście go-
ścił Dariusz Michalczewski (na zdjęciu obok). 
Fundacja założona przez słynnego pięściarza 
oraz prezydent miasta w hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji zorganizowali „Lato z Ti-
gerem”. Mistrzowi świata towarzyszył inny bok-
ser Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. W grudniu 
podczas „Piłkarskiej Gali” Ciechanów odwie-
dzili: znany strongman, wielokrotny mistrz 
świata Mariusz Pudzianowski, były piłkarz re-
prezentacji Polski Dariusz Dziekanowski oraz 
najlepszy polski sztangista Szymon Kołecki. 

… znani sportowcy

…ambasador Indonezji
Ambasador Indonezji Hazairin Po-

han podczas spotkania z władzami miasta  
przedstawił perspektywy współpracy Pol-
ski i Indonezji oraz odniósł się do inwestycji 
indonezyjskich w Polsce. Rozmówcy pozy-
tywnie ocenili dotychczasowe funkcjonowa-
nie indonezyjskiej inwestycji w Ciechanowie  
HIT Electronics. Określili też przyszłościową 
współpracę firmy z lokalnymi władzami.

… noblista z dziedziny chemii
Aaron Ciechanover, profesor medycyny, laureat nagrody Nobla z dziedzi-

ny chemii (2004 r.), odwiedził wraz z żoną rodzinne miasto swoich dziadków. 
Profesor spotkał 
się z władzami 
C i e c h a n o w a .  
W towarzystwie 
prezydenta W. 
Wardzińskiego 
spacerował po 
ul. Warszaw-
skiej, w pobliżu 
której mieszka-
ła jego rodzina, 
odwiedził miej-
sce dawnego 
kirkutu i siedzi-
bę PWSZ. 
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Zbiórka na Placu Zamkowym

W tegorocznym wyścigu prowadzącym z Płońska do Olsztyna wystartowało  
176. zawodników z 29. krajów. Rozpędzeni kolarze wjechali do naszego miasta od stro-
ny Ojrzenia. Przemknęli ul. Kasprzaka, Płońską, 11 Pułku Ułanów, Pułtuską, 17 Stycznia  
i dalej Mławską w kierunku Konopek. Lotną premię zdobył Mistrz Polski w indywidual-
nej jeździe na czas Łukasz Bodnar, który odłączył się od peletonu i wypracował znaczną 
przewagę. „Tour de Pologne” stał się okazją do promocji miasta w mediach.  

2007 to rok sukcesów ciechanowskich klubów. Środki finansowe przekazywane 
przez Urząd Miasta na kulturę fizyczną znajdują coraz większe przełożenie na wyni-
ki sportowe i promocję miasta. 

Drużyna Juniorów Młodszych w piłce ręcznej zdobyła pierwsze w historii Ciechanowa Mi-
strzostwo Polski w grach zespołowych podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna 
seniorów „Juranda” wywalczyła awans do I ligi. Osiągnięcia Juranda to zasługa prezesa Jerzego 
Niewiadomskiego, wiceprezesa ds. piłki ręcznej Zbigniewa Moszczyńskiego, a przede wszystkim 
trenerów: Krzysztofa Biernackiego i Arkadiusza Chełmińskiego oraz zdeterminowanych, zdol-
nych zawodników. 

Wiadomość o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Mi-
strzostw Europy w 2012 r. zelektryzowała cały kraj. W kwietniu Wal-
demar Wardziński zgłosił  gotowość Ciechanowa do przyjęcia jednej 
z ekip finalistów. Miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze 
środków europejskich modernizacji i rozbudowy bazy rekreacyjnej 
miasta. Prace przewidziano na lata 2008-2010. W planach m.in. re-
mont hotelu „Olimpijski”, odnowienie stadionu piłkarskiego. Po za-
kończeniu remontu będziemy dysponowali 3. płytami o nawierzch-
ni trawiastej oraz 1. boiskiem treningowym o sztucznej nawierzchni. 
Czy weźmiemy czynny udział w organizacji Euro 2012 – czas po-
każe. 

Sukcesem okazał się występ Ilony Omiecińskiej na Mistrzostwach Świata Junio-
rów w kanadyjskim mieście Quebek. Zawodniczka LKS Matsogi Ciechanów po raz 
drugi zdobyła złoty medal w konkurencji walk do 60 kg i potwierdziła, że jest najlep-
sza na świecie w swojej kategorii wagowej. Wygrywając po raz 3. w tym roku najważ-
niejsze zawody (Puchar Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski) oraz po raz  
2. z rzędu Mistrzostwa Świata Ilona przeszła do historii jako jedyna juniorka, która 
dwukrotnie została mistrzynią świata w tej samej kategorii wagowej. 

Dobra passa rozpoczęła się na Mistrzostwach Warszawy Juniorów oraz Turnieju Mło-
dzików w Taekwon-do ITF: 3 złoty medal, 3 srebrny, 3 brązowe. Sukcesem okazał się też 
udział zawodników LKS Matsogi Ciechanów w Pucharze Europy Taekwon-do w Tam-
pere w Finlandii. Bracia Piotr i Paweł Szwejkowscy zdobyli złoty medal w konkurencji 
walki aranżowanej (pokazowej). W walkach indywidualnych do 63 kg lepiej wypadł Pa-
weł Szwejkowski, który zdobył brązowy medal. Piotr Szwejkowski doskonale wypadł  
w układach II dan zdobywając brązowy medal. 

29 listopada na XVI sesji Rady Miasta sportowcy, których wybitne osiągnięcia sławią 
nasze miasto w Polsce i poza granicami kraju zostali uhonorowani nagrodami Prezydenta 
Miasta Ciechanów. Nagrody I stopnia w wysokości 2 200 zł otrzymali: Ilona Omiecińska 
(Mistrzyni Świata w Teakwondo Juniorów) i Piotr Pełka (Mistrz Europy w Teakwondo 
Juniorów). Nagrody II stopnia w wysokości 1 400 zł przypadły Mariuszowi Rytkowskie-
mu (Mistrzowi Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów), Annie Smosarskiej (Mistrzyni 
Polski Seniorów), Arkadiuszowi Niskiemu (Mistrzowi Polski Seniorów w wyciskaniu 
sztangi leżąc) i Mateuszowi Lendzioszkowi (Mistrzowi Polski w podnoszeniu ciężarów). 
15. zawodników otrzymało nagrody III stopnia w wysokości 700 zł.

Sukcesy ciechanowskiego sportu

Podwójny sukces Juranda

EURO 2012 – szansa na organizację i na zgodę

Nagrody prezydenta dla najlepszych sportowców

Drugie mistrzostwo świata dla Ilony Omiecińskiej

Dobra forma zawodników LKS Matsogi

Lotna premia 64. wyścigu  
„Tour de Pologne” w Ciechanowie

Pokaz taekwon-do w wykonaniu braci Pawła i Piotra Szwejkowskich

Kolarze ,,Tour de Pologne” na ul. 17 Stycznia

Ilona Omiecińska (w środku) po raz drugi zdobyła mistrzostwo świata 

Zawodnicy Juranda w akcji
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Każdego roku Urząd Miasta z myślą o mieszkańcach Ciechanowa organizuje  
lub współorganizuje imprezy kameralne i masowe. Wszystkie są bezpłatne. Każdy 
może znaleźć coś dla siebie. 

W sierpniu po raz 7. mogliśmy przy-
glądać się Biwakowi Historycznemu 
„Powrót Szwoleżerów Gwardii”. W tym 
roku wzięło w nim udział 200 żołnierzy  
z Polski, Białorusi i Litwy. Do pierwszych po-
tyczek doszło na ulicach miasta. Po kilku star-
ciach działania przeniosły się pod ciechanowską 
warownię, gdzie rozpętała się inscenizowana 
bitwa. Wrzesień upłynął nam w duchu Melpo-
meny. A wszystko za sprawą XV Festiwalu Te-
atralnego DIOINIZJE’2007. Złożył się na niego 
wernisaż autorskiej wystawy Anny Goszczyń-
skiej, parada uliczna, spotkanie autorskie, 
przedstawienia oraz koncerty. Gwiaz-
dą był Maciej Maleńczuk i zespół Po-
godno. Wśród teatrów wystąpili: Teatr 
Cinema z Michałowic, Teatr Makata  
z Warszawy, Klinika Lalek z Woli-
mierza, Teatr Exodus z Ciechanowa  
i Teatr Novogo Fronta z Pragi. 

Koncert sylwestrowy: Waldemar Malicki 

z orkiestrą

Z Ivanem Komarenko bawiliśmy się 
na Pikniku „Radia Dla Ciebie”

Zespół Myslovitz podczas „Pikniku 
Europejskiego”

„Powrót Szwoleżerów Gwardii” 

Ucztą dla melomanów był koncert noworoczny, w którym usłyszeliśmy 
solistów i muzyków Polskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją Kazimierza Ko-
walskiego. W atmosferę wielkanocnej zadumy wprowadził nas Zespół Muzy-
ki Dawnej „Dekameron”, który wykonał utwory z XVI-wiecznych kancjonałów 
polskich. Ze świata opery, operetki, musicalu i pieśni pasyjnych przenieśliśmy 
się w muzykę wielogłosową. W ramach IV Międzynarodowych Spotkań Chó-
ralnych „Ciechanovia Cantans” usłyszeliśmy m.in. Narodowy Chór Chłopięcy 
z Oslo, Chór Cerkwi Prawosławnej Parafii św. Piotra i Pawła ze Lwowa, 50-
osobowy Chór „Sesupe” z Mariampola na Litwie oraz ciechanowski Chór „Sine 
Nomine”. Święto Niepodległości spędziliśmy w atmosferze pieśni i arii z oper 

Rok w kulturze

Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Warszawie, 
a sylwester z Waldemarem Malickim oraz Orkiestrą Symfoniczną pod dyrekcją 
Bogdana Chmielarza. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pikniki i festyny.  
W 2007 roku wystąpił u nas Ivan Komarenko (Piknik „Radia Dla Ciebie) oraz 
zespoły Myslovitz („Piknik Europejski”), Dżem (Spring Blues Night) i De Mono 
(„Pożegnanie Lata”). 

Wystawy, projekcje, 
wykłady…

Owocem 4 letniej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej była kolejna histo-
ryczna wystawa sprowadzona do naszego miasta. W marcu w Galerii „C” CKiSz obej-
rzeliśmy wstrząsającą ekspozycję zatytułowaną „Ucieczki z PRL”. Stanowiła ona część 
Dnia Edukacyjnego IPN, w trakcie którego zaprezentowany został film „Bezpieka – pre-
torianie komunizmu”. Młodzież wysłuchała wykładu „Polska w latach II wojny świato-
wej – społeczeństwo – postawy wobec okupantów”. Nauczyciele skorzystali z wykła-
dów i warsztatów metodologicznych. W czerwcu na specjalnych tablicach śledziliśmy 
bohaterskie życia i męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, stanowiące świadectwo 
najczarniejszych kart historii PRL-u. W grudniu IPN we współpracy z Urzędem Miasta 
zorganizował szkolenie metodologiczne dla nauczycieli zatytułowane „Śladami zbrod-
ni”. Program dotyczy udokumentowania miejsc martyrologii Polaków prześladowa-
nych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa w latach 1944-89. 

 „Ucieczki z PRL” była siódmą wystawą zorganizowaną we współpracy z IPN

Widowiska, inscenizacje, 
przedstawienia teatralne…

Ciechanovia Cantans. Narodowy Chór Chłopięcy z Oslo


