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Przełomowe inwestycje  
za ponad 97 mln zł

Ciechanów się zmienia. Nakłady na inwestycje z roku na rok rosną przyno-
sząc widoczne efekty. Ostatnie 4 lata minęły pod znakiem rewolucji komunika-
cyjnej. Zakończona została budowa dwupasmowej ul. Armii Krajowej, I etapu 
miejskiej pętli. Mieszkańcy cieszą się już nowym deptakiem na ul. Warszawskiej. 
Duże natężenie ruchu w centrum miasta rozładowuje wybudowana od podstaw 
droga wzdłuż Łydy-
ni, łącząca ul. Pułtuską 
ze Strażacką oraz zmo-
dernizowane okoliczne 
uliczki. Zbudowano też 
wiele ulic w różnych 
dzielnicach miasta.

O inwestycjach czytaj  
na str. 8 i 9
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Doczekaliśmy się  
własnego lodowiska

Strzałem w dziesiątkę okazało się sztuczne lodowisko. W 2007 roku 
miejski samorząd przeznaczył na jego zakup 700 tys. zł. Obiekt o wymiarach  
20 x 40 m rozstawiany jest na wielofunkcyjnym parkingu przed halą sporto-
wą przy ul. 17 Stycznia. Każdej zimy cieszy się ogromnym powodzeniem. Co 
roku z lodowej tafli korzysta kilka tysięcy dzieci i dorosłych. Łyżwy można 
wypożyczać w pobliskiej hali. 

3,1 mln zł  
na boczną płytę stadionu

W 2009 roku ciechanowska baza sportowa powiększyła się o bocz-
ną płytę stadionu ze sztuczną murawą. Obiekt jest ogrodzony i dosko-
nale oświetlony, Na co dzień z boiska korzystają uczniowie klas spor-
towych. Koszt całości to ponad 3,1 mln zł. Miasto pozyskało na ten 
cel 550 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Ul. Słowackiego

Ul. Warszawska

Ul. Armii Krajowej

W mijającej kadencji miejski budżet zasiliło 117,5 mln zł środków ze-
wnętrznych. Ciechanów plasuje się w czołówce mazowieckich miast skutecz-
nie pozyskujących unijne pieniądze. W mijającej kadencji z UE pozyskaliśmy 
113,4 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca dało niebagatelną 
kwotę ponad 2 450 zł. Na samą budowę wewnętrznej pętli miejskiej otrzyma-
liśmy  dofinansowanie w wysokości 102 mln zł. Dla porównania: Przasnysz 
uzyskał z UE 22,7 mln, Mława – 13,8 mln, Płońsk – 16 mln zł.

Pozyskaliśmy 117,5 mln zł  
środków zewnętrznych,  

w tym ponad 113 mln zł z UE 



Na przestrzeni lat 2007-2010 
liczba miejskich świetlic zmieniała 
się, obecnie miasto prowadzi 5 tego 
typu placówek. Dzieci korzystają  
z opieki w połączonej placówce 
„Civitas Christiana” i parafii Farnej, 
świetlicy „Pozytyw” oraz TPD. Od 
2010 roku rodzice mogą powierzyć 
dzieci pod bezpieczną opiekę dwóch 
nowych miejskich świetlic socjotera-
peutycznych: „Pod anielskimi skrzy-
dłami” przy parafii Św. Tekli (działa 
od lutego) oraz „U Piotra” przy pa-
rafii Św. Piotra (działa od września). 
– Pracownicy miejskich świetlic po-
magają dzieciom w odrabianiu lekcji  
i bezpłatnie udzielają korepetycji ze 
wszystkich przedmiotów. Poza tym 
świetlice oferują zabawy edukacyjne  
i dożywianie – mówi Elżbieta Mu-
zińska z Biura ds. Rozwiązywania 
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Zastrzyk finansowy dla miejskich 
świetlic socjoterapeutycznych

Ponad 3,5 mln zł na remonty  
i wyposażenie szkół i przedszkoli

Wakacyjny wypoczynek dzieci 
wart 200 tys. zł

Uczniowie szkół podległych 
miastu mają dodatkową motywację 
do nauki i działalności społecznej  
– nagrody od prezydenta Ciecha-
nowa. W ciągu ostatnich 4 lat Wal-
demar Wardziński nagrodził 212 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów. Wartość wszystkich nagród 
pieniężnych przyznanych uczniom 

Na żłobek i przedszkola miasto 
co roku przeznacza około 7 mln zł. 
W 7 placówkach jest miejsce dla 
850 dzieci. W tej chwili uczęszcza 
do nich 824 przedszkolaków. – Wio-
sną było więcej chętnych niż miejsc, 
więc podjęliśmy decyzję o utwo-
rzeniu nowego oddziału dla dzieci 
3-4 letnich w Miejskim Przedszko-
lu Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej 
– informuje zastępca prezydenta  

Problemów Uzależnień. Na utrzy-
manie świetlic socjoterapeutycz-
nych w ciągu 4 lat miasto wydało 
ponad 904 tys. zł. Korzysta z nich 
około 250 dzieci. 

Wystarcza miejsc w przedszkolach
Cezary Chodkowski. Dziś z nowe-
go oddziału korzysta 25 dzieci. – To 
mit, że w miejskich przedszkolach nie 
ma miejsc dla nich miejsc – mówi  
C. Chodkowski. Miasto nie może 
też przyjąć dzieci, które nie miesz-
kają w Ciechanowie. Każda gmina 
powinna zapewnić miejsca swoim 
najmłodszym mieszkańcom, bo to 
do jej kasy trafiają podatki rodzi-
ców. 

Dzieci spędzające letnie wa-
kacje w Ciechanowie nie muszą 
się nudzić. Warsztaty, biwaki, wy-
cieczki rowerowe, zabawy spor-
towe, spacery, seanse filmowe, 
wycieczki do większych miast w 
ramach półkolonii oraz wyjazdy ko-
lonijne w atrakcyjne miejsca w Pol-
sce to tylko część z atrakcji, z jakich  
w latach 2007 – 2010 korzystać mo-
gli młodzi ciechanowianie dzięki 
dofinansowaniu z miejskiej kasy.  

W ramach finansowania wypoczyn-
ku dzieci miasto wspierało pieniędz-
mi organizacje takie jak COEK Stu-
dio czy PCK oraz ciechanowskie 
parafie. Wypoczynek organizowało 
też Miejskie Biuro ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień. W trak-
cie 4 ostatnich lat z oferty wakacji  
w mieście i kolonii skorzystało bli-
sko 1000 dzieci. Miejski budżet wy-
dał w tym czasie na ten cel ponad 
200 tys. zł

Ponad 3,5 mln zł miejski sa-
morząd przeznaczył w latach 2007-
2010 na remonty i wyposażenie 
swoich placówek edukacyjnych. 
Aż 1,7 mln zł wydano w 2008 
roku na docieplenie budynków, 
nowe elewacje oraz wymianę okien  
w czterech spośród miejskich 
przedszkoli – Przedszkole Nr 1 przy 
ul. Nadfosnej przybrało barwy wio-
sny, Nr 3 przy Powstańców War-
szawskich to lato, Nr 6 przy ul. Pi-
janowskiego – jesień, a Przedszkole 

Nr 10 przy Gwardii Ludowej zdo-
bią barwy mroźnej zimy. Pozostała 
część wydatków to bieżące remon-
ty szkolnych i przedszkolnych sal, 
korytarzy, schodów, dachów oraz 
wyłożenie terenów wokół budyn-
ków kostką brukową. Pojawiło się 
też nowe wyposażenie: od placów 
zabaw i altan przy przedszkolach aż 
po nowe trybuny sportowe, sprzęt 
nagłaśniający i elektroniczne tablice 
wyników na szkolnych boiskach.

Najlepsi uczniowie i nauczyciele 
nagradzani

wyniosła blisko 90 tys. zł. Spośród 
nagrodzonych 27 osób mogło wy-
jechać na tygodniową wycieczkę 
do partnerskiego miasta – Halden-
sleben. Nagrody Prezydenta Miasta 
Ciechanów otrzymali też nauczycie-
le. W latach 2007-2009 na nagrody 
dla 39 pedagogów miejski samorząd 
przeznaczył blisko 98 tys. zł.

Otwarcie świetlicy ,,U Piotra”. Od 
lewej: prezydent W. Wardziński i ks. 
dziekan E. Graczyk

Biskup R. Marcinkowski z młodzieżą w świetlicy ,,Pod anielskimi skrzydłami”

Dzieci ze świetlicy ,,Pod anielskimi skrzydłami” dzięki miastu spędziły wakacje  
w górach

Odnowiona elewacja Przedszkola Nr 1
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Kilka dni temu podpisał Pan umo-
wę na 102 mln zł z Unii Europejskiej 
na wewnętrzną pętlę miejską. Co to 
oznacza dla Ciechanowa?

Waldemar Wardziński: – Mamy 
pewność sfinansowania pozostałych 
etapów budowy pętli – a to najwięk-
sza samorządowa inwestycja w dzie-
jach miasta. To zwiększa swobodę 
działania. Z samej Unii w tej kaden-
cji udało się pozyskać 113,4 mln zł,  
z programów rządowych, ministerial-
nych, marszałkowskich – 4,1 mln. Ra-
zem 117,5 mln środków z zewnętrznych 
źródeł – więcej niż roczne docho-
dy budżetu Ciechanowa, wielokrot-
nie więcej niż udało się pozyskać są-
siednim miastom. Jak w obliczu tych 
faktów można publicznie powtarzać  
w kampanii wyborczej, że miasto zdo-
było mało środków unijnych? Czy to 
uczciwe stawianie sprawy? Pozosta-
wiam to ocenie wyborców.

Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz 
– nasze zadłużenie pod koniec 2011r. 
będzie poniżej 30% dochodów mia-
sta. Przypomnę, że określona ustawo-
wo granica dopuszczalnego zadłużenia 
miasta wynosi 60%. Niezasadne, wręcz 
nieuczciwe, jest straszenie mieszkań-
ców, że mamy katastrofalne zadłużenie 
i grozi nam zapaść finansowa. Przeciw-
nie, kończymy tę kadencję z budżetem 
w dobrej kondycji. Możemy bezpiecz-
nie inwestować w kolejnych latach.

Jaka inwestycja jest dla miasta 
największym wyzwaniem, jaka bę-
dzie określać jego rozwój?

WW: – Zdecydowanie pętla ko-
munikacyjna w połączeniu z nowy-
mi wiaduktami budowanymi w ra-
mach modernizacji linii kolejowej. 
Nie chodzi tylko o to, że pętla pozwoli  
na szybki bezpośredni przejazd  
na drugi koniec Ciechanowa, pozwo-
li uniknąć korków. Jest to inwestycja 
przełomowa, która będzie decydowała 
o rozwoju miasta na najbliższe dziesię-
ciolecia. Otworzy następne tereny pod 
inwestycje oferujące nowe miejsca pra-
cy, nada miastu wielkomiejski charak-
ter. Proszę spojrzeć ukończony w tym 
roku I etap budowy pętli, czyli ulicę 
Armii Krajowej. Tak w 2014 r. będzie 
wyglądała arteria komunikacyjna ze 
ścieżkami rowerowymi opasująca całe 
miasto.

Obok pętli to deptak był sztan-
darową miejską inwestycją ostatnich 
lat. Co będzie nią w najbliższej ka-
dencji?

WW: – Przebudowa Placu Jana 
Pawła II i rewolucja drogowa na Kru-
binie. Plac będzie przedłużeniem dep-
taka, w tej samej stylistyce. Zacznie-
my roboty w przyszłym roku, jesteśmy  
w trakcie rozstrzygania przetargu. In-
westycje na Krubinie to przedsięwzię-
cie z rozmachem. ZWiK zaczyna bu-
dować kanalizację sanitarną na całym 
osiedlu, potem my zrobimy kanali-
zację deszczową, jezdnie i chodniki.  
W pierwszej kolejności ulice: Krubińska, 
Ceramiczna, Dobra, Piwna, Ptasia, Żura-

Wywiad z prezydentem Ciechanowa Waldemarem Wardzińskim

Mieszkają tu świetni ludzie. Jestem dumny, że mogę ich reprezentować
wia, w drugim etapie Ludowa, Krucza, 
Wrzosowa, Żytnia, Chabrowa. Dodat-
kowo w ramach modernizacji linii kole-
jowej PKP będzie budować nową drogę 
wzdłuż torów, od Ceramicznej do Ka-
sprzaka. Proszę zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden aspekt – zrobienie kanalizacji 
sanitarnej spowoduje, że ścieki przesta-
ną trafiać o zbiorników wodnych. To 
umożliwi wreszcie zagospodarowanie te-
renów rekreacyjnych, spełnienie marzeń  
o „zielonej oazie miasta” 

Ta wizja przypomina 24 ulice  
na osiedlu Zachód …

WW: – Kiedy modernizuje się  
w całości większy fragment miasta 
efekt jest dużo lepszy. Tak postąpili-
śmy na Zachodzie, tak zlikwidowali-
śmy w tej kadencji problem ulic: Wito-
sa, Rzeczkowskiej i Zagumiennej – ten 
słynny skansen w samym centrum mia-
sta. Podobnie w tym roku zbudowali-
śmy jednocześnie 6 ulic na Kargoszy-
nie oraz przebudowaliśmy Warszawską  
z sąsiednimi ulicami. I dołożyliśmy 
nową drogę nad Łydynią. Mieszkań-
cy dostają w pakiecie parkingi i lepsze 
skomunikowanie, a miasto niższe kosz-
ty. Kompleksowe działanie jest znacz-
nie lepsze niż wyrywkowe, chaotyczne.

Uparł się Pan na deptak. Rozko-
pana przez 2 lata główna ulica, pro-
testy handlowców, ataki opozycji …
Warto było przez to przechodzić?

WW: – Interes publiczny czasami 
stoi w sprzeczności z oczekiwaniami 
konkretnych ludzi. Wtedy trzeba wy-
bierać mniejsze zło Jestem człowie-
kiem odpowiedzialnym i nie boję się 
podejmować decyzji, nawet trudnych. 
Po stokroć warto było walczyć o dep-
tak. Widać, że to miejsce żyje. Mło-
dzi ludzie się skrzykują, organizują tu 
spontaniczne akcje. Deptak jest ulubio-
nym miejscem spacerów. Ile tu rodzi-
ców z dziećmi, rowerzystów, deskorol-
kowców… W rozmowach coraz więcej 
kupców przyznaje, że obroty w skle-
pach wróciły do normy, nawet ci, któ-
rzy początkowo protestowali. W końcu 
mamy w Ciechanowie tak upragnioną  
i potrzebną przestrzeń publiczną.

Czy budowę tej przestrzeni uwa-
ża Pan za zakończoną?

WW: – Takie wyzwanie nigdy się 
nie kończy. Cała przestrzeń publiczna 
stworzona wokół deptaka w ścisłym 
centrum wymaga wzbogacenia o więcej 
zieleni i małej architektury. Dostaliśmy 
1,6 mln zł na kolejną „schetynówkę”  
i przebudujemy sąsiednie ulice: Mał-
gorzacką, Kilińskiego, pozostałą część 
Strażackiej i Sierakowskiego. Za rok 
ta przestrzeń rozszerzy się na Plac Jana 
Pawła II, w dalszej perspektywie pew-
nie Plac Kościuszki, oczywiście z za-
chowaniem ruchu. Uważam, że nasze-
mu miastu trzeba przywrócić miejsca, 
które przez lata tworzyły jego tożsa-
mość. Zależy mi na rewitalizacji bu-
dynku hotelu „Polonia”, który niedłu-
go przejmiemy po długich staraniach. 
Ten budynek, zrośnięty z centrum  

od ponad wieku znowu będzie miej-
scem spotkań i ciekawych wyda-
rzeń. Wystarczy nadać mu nowy blask  
i zmienić w obiekt kultury. 

Trzeba wspierać miejsca, które nie 
są w stanie podołać regułom rynku, ale 
są ludziom potrzebne, ważne dla lo-
kalnej społeczności. Tak nie pozwoli-
liśmy zniknąć z mapy miasta klubowi 
Zamek. Przejęliśmy go i stworzyliśmy 
„Studio”. Niektórzy radni opozycji 
byli przeciw, ale mieliśmy rację, bo do 
„Studia” chętnie przychodzą i dzieci,  
i starsi. 

W tej kadencji postawił Pan  
na obiekty sportowe. „Orlik”, 5 nowo-
czesnych boisk przy szkołach, boczna 
płyta stadionu ze sztuczną murawą... 
A w następnych latach?

WW: – Najpierw zbudowaliśmy 
boiska, żeby młodzież miała alternaty-
wę dla klatek schodowych w blokowi-
skach. Sport to dobra szkoła życia. Uczy 
dyscypliny i działania w zespole. Dziś 
do zbudowania zostało tylko boisko 
przy Gimnazjum Nr 1  i przy „Szóstce”. 
Teraz należy się skoncentrować na pla-
cach zabaw. Takie duże, z prawdziwego 
zdarzenia, powinny być w mieście trzy. 
Jeden zaczęliśmy już budować na Je-
ziorku, gdzie będzie całe duże centrum 
sportowo-rekreacyjne. Będzie tam też 
boisko. Mniejsze place, takie jak zbu-
dowaliśmy na Kargoszynie przy Szkole 
Podstawowej Nr 5, powstaną w kolej-
nych dzielnicach. 

Jest Pan prezydentem już drugą 
kadencję. Co jest dla Pana najtrud-
niejsze do zaakceptowania w lokalnej 
polityce?

WW: – Poza okresem studiów  
w Warszawie przez całe życie miesz-
kałem w Ciechanowie. Ludzie od 2 po-
koleń znają całą moją rodzinę. W życiu 
do wszystkiego dochodziłem własną 
ciężką pracą i nikt nigdy nie kwestio-
nował mojej uczciwości. Niełatwo mi 
więc pogodzić się z niegodną metodą 
walki politycznej – z pomówieniami, 
niszczeniem dobrego imienia. Zamiast 
merytorycznej polemiki – oszczerstwa, 
doniesienia do prokuratury, nieustanne 
szkalowanie w prywatnym czasopiśmie. 
Oczywiście prokuratura umarzała kolej-
ne postępowania, a prywatne oskarżenie 
w sądzie skończyło się uniewinnieniem 
mnie z zarzutów. 

Ale złożył Pan pozew o zniesła-
wienie?

WW: – Nie jestem napastliwy  
i długo to znosiłem. Ale w tej kampa-
nii wielokrotnie przekroczono granicę 
przyzwoitości. Musiałem stanowczo za-
reagować. 8 listopada skierowałem do 
sądu sprawę o zniesławienie. Wystarczy 
jeden ogarnięty złymi emocjami czło-
wiek, żeby psuć i degradować lokalną 
politykę. Nie wolno się na to zgadzać. 

Co jest kluczem do sukcesu w sa-
morządzie?

WW: – Wizja rozwoju miasta, 
konsekwencja w jej realizowaniu, dia-
log z mieszkańcami i kompetentni 

współpracownicy. Muszą to być oso-
by z doświadczeniem, przygotowa-
ne merytorycznie, działające z pasją, 
lubiące swoją pracę i odnoszące się  
z szacunkiem do mieszkańców. Ja mam 
taki zespół, dotarliśmy się w pracy  
w minionych latach. Sam szef niewiele 
zdziała. Pojawiające się wśród kandy-
datów na prezydenta głosy o konieczno-
ści wymiany kadr w urzędzie i spółkach 
świadczą o niefrasobliwości.

Jak trzeba rozkładać akcenty, 
żeby zachować równowagę między 
dbałością o budżet a troską o ludzi?

WW: – Obiecać można wszyst-
ko, ale trzeba te obietnice sfinansować.
Samorząd ma do wykonania wiele za-
dań i każde z nich kosztuje. Na nasze 
dochody składają się m.in. podatki  
i różne opłaty. Nie można ich nadmier-
nie zwiększać. Trzeba zachować roz-
sądne proporcje między tym, co wpły-
wa do budżetu od ciechanowskich firm 
i mieszkańców miasta, a tym co moż-
na zaoferować w postaci nowych inwe-
stycji, większych środków na oświatę, 
kulturę, pomoc społeczną. Tu nie ma 
prostych rozwiązań. Jak słyszę, że ktoś 
mówi, że zmniejszy podatki i jednocze-
śnie zwiększy nakłady na oświatę, sport 
czy inwestycje, to zastanawiam się, czy 
kiedykolwiek miał do czynienia choćby 
z prywatnym budżetem.

Co jest najważniejsze w przyszłej 
kadencji?

WW: – Bardzo często, przy róż-
nych okazjach, spotykam się z ludźmi 
z różnych środowisk, m.in. z organi-
zacji pozarządowych, z którymi przez 
osiem lat zbudowaliśmy bardzo dobre 
relacje. Wszystkim najbardziej zależy 
na powstawaniu nowych miejsc pracy 
i warunkach życia na miarę XXI wie-
ku. Inwestowanie to klucz do jednego  
i drugiego.

Dobre praktyki trzeba kontynu-
ować. Osobom ze względów losowych 
pozbawionym środków do życia mu-
simy zapewnić niezbędną pomoc. Ale 
główne akcenty muszą być położone 
na dalszy rozwój infrastruktury. Lu-
dzie w każdej dzielnicy muszą odczuć, 
że dbamy o ich codzienną wygodę. No-
wym inwestycjom i tworzeniu miejsc 
pracy mają sprzyjać uzbrojone tere-
ny dla przemysłu i dla budownictwa.  
W mijającej kadencji na inwestycje 
przeznaczyliśmy ok. 97 mln zł, w ko-
lejnej planujemy podwojenie tej kwo-
ty. Trzeba pamiętać, że realizowanie 
tych inwestycji to setki nowych miejsc 
pracy. Obok gospodarki drugim fila-
rem rozwoju Ciechanowa powinno 
być inwestowanie w dzieci i młodych 
ludzi. Chcę położyć nacisk na oświa-
tę i sensowne wypełnienie czasu wol-
nego. To decyduje o komforcie życia.  
W takim Ciechanowie chcemy miesz-
kać. Na pewno nam się to uda, bo miesz-
kają tu świetni ludzie. Jestem dumny,  
że mogę ich reprezentować.

rozmawiała Ewa Blankiewicz
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Dwa nowoczesne place zabaw  
za ponad pół mln zł Mieszkania socjalne  

przy Komunalnej

Przed 2007 r. plany miejscowe 
obejmowały 253 ha, teraz 548 ha

Dzieci z Kargoszyna, a zwłasz-
cza uczniowie Szkoły Podstawowej 
Nr 5, oprócz wielofunkcyjnego boiska 
o sztucznej nawierzchni mogą się już 
cieszyć nowym placem zabaw (na zdję-
ciu). Inwestycja kosztowała blisko 125 
tys. zł, z czego połowa pochodzi z ze-

wnętrznej dotacji w ramach rządowe-
go programu „Radosna Szkoła”. Drugi 
plac – nieporównanie większy – po-
wstaje w pobliżu ul. Polnej, za kwotę 
380 tys. zł. Plac będzie częścią centrum 
rekreacyjno-sportowego, które powsta-
nie w 2011 r. na osiedlu Jeziorko.

Do wyremontowanego za 240 tys. zł i zaadaptowanego na mieszkania 
dawnego biurowca oraz postawionego w 2005 roku 32-lokalowego bloku 
(za 1,9 mln zł) w tej kadencji dołączył kolejny 48-mieszkaniowy budynek. 
W otoczeniu domu posadzono ozdobne krzewy. Budowa bloku kosztowała 
3 mln zł.

8 kolejnych Miejscowych 
Planów Zagospodarowania Prze-
strzennego o łącznej powierzch-
ni 295 ha powstało w ciągu 
ostatnich 4 lat. Do wykazu pla-
nów, który jest dostępny na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
www.umciechanow.pl dołączy-
ły: „Dzielnica Przemysłowa II”, 
„Krubin II”, „Powstańców Wiel-
kopolskich”, „Bogusławskiego”, 
„Kącka”, „Jeziorko II”, zmiana 
planu „Batalionów Chłopskich 
II” i „Płońska-Sońska”. Przed 
2007 r. w mieście obowiązy-
wało 19 planów, obejmujących  

253 ha, teraz mamy ich 27 (548 
ha). Trwają prace nad następnymi 
7 dokumentami, które wprowadzą 
ład przestrzenny na 344 ha. Będą 
to plany: „Wiejska”, „Przasny-
ska”, „Orylska”, „Szczurzynek”, 
„Malinowa”, „Mławska”, „Ły-
dynia”. Od 2008 r. projekty pla-
nów wykonuje Miejska Pracow-
nia Urbanistyczna. To ogromna 
oszczędność czasu i pieniędzy 
podatników. Nie ma konieczno-
ści przeprowadzania czasochłon-
nych procedur przetargowych,  
a plany wykonują urbaniści za-
trudnieni w Urzędzie Miasta.

Plan miejscowy ,,Krubin II”     

Nowe logo wybrano w kwietniu 2008 roku spośród 106 projektów na-
desłanych z całej Polski i z zagranicy na konkurs, ogłoszony przez Prezy-
denta Miasta Ciechanów. Komisja konkursowa jednogłośnie wybrała czy-
telną, prostą w formie pracę Tomasza Mikinki, absolwenta ASP w Łodzi. 
Logo pojawiło się na banerach reklamowych, plakatach, publikacjach oraz 
gadżetach reklamujących Ciechanów: długopisach, pendrive’ach, baloni-
kach, układankach dla dzieci, lizakach, puszkach cukierków, zestawach 
kredek, piłeczkach relaksacyjnych, parasolach, notesach, koszulkach, tor-
bach, kubkach i naklejkach. 

Logo Ciechanowa



www.umciechanow.pl

5 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Obelisk Bohaterów na ul. Armii Krajowej
We wrześniu tego roku uroczyście odsłonięto Po-

mnik Pamięci Ciechanowian, którzy w latach 1939-
1956 oddali życie za wolną i niepodległą Polskę na 
frontach II wojny światowej, w działalności konspi-
racyjnej oraz w hitlerowskich obozach i łagrach stali-
nowskiej Rosji. Pomnik powstał z inicjatywy ciecha-
nowskiego Obwodu Światowego Związku Żołnierzy 
AK.

Pomnik papieski u stóp farnego wzgórza
W 2009 roku Ciechanów dołączył do grona 600 

polskich miast, w których postawiono pomnik Jana 
Pawła II. 3,5 metrowa rzeźba z wizerunkiem słyn-
nego Polaka stanęła u podnóża Farskiej Góry. Mo-
nument został zaprojektowany przez artystę plastyka 
Marka Zalewskiego. Uporządkowanie otoczenia po-
mnika sfinansował Urząd Miasta.

Miasto pod kontrolą
W ciągu ostatnich 4 lat strażni-

cy miejscy zorganizowali wiele ak-
cji, dzięki którym mogliśmy poczuć 
się bezpieczniej podczas imprez 
(„Bezpieczna zabawa”), w blokowi-
skach („Spokojne osiedla”, „Spokoj-
na noc”, ,,Opiekun psa”), szkołach. 
Strażnicy kontrolowali ciechanow-
skie podstawówki, gimnazja i szko-
ły średnie oraz ich otoczenie. Szcze-
gólną uwagę zwracali na osoby 
postronne przebywające na terenach 
szkół, potencjalnych dilerów narko-
tyków bądź sprawców wymuszeń  
i rozbojów.

Bezpieczne  
wakacje i ferie

W czasie letniej i zimowej prze-
rwy w nauce strażnicy szczegól-
ną uwagę zwracali na dzieci i mło-
dzież wypoczywającą w mieście. 

Ślady naszej historii

Straż Miejska w akcji

Doglądali place zabaw, podwórka 
i boiska, zwracali uwagę na bez-
pieczeństwo bawiących się dzieci. 
Sprawdzali stan techniczny urządzeń 
w miejscach zabaw najmłodszych  
i na boiskach sportowych, patrolo-
wali otoczenie placówek prowadzą-
cych feryjne zajęcia dla dzieci. 

Dodatkowe patrole
W 2009 r. Straż Miejska zaini-

cjowała dodatkowe dwuosobowe 
patrole, wspomagane przez żołnie-
rzy Żandarmerii Wojskowej. Miesz-
kańcy mieli możliwość bezpośred-
niego kontaktu z funkcjonariuszami 
i zgłaszania swoich problemów. 

Strażnicy wsiedli  
na rowery

Mieszkańcy mogli poczuć się 
bezpieczniej także dzięki patrolom 

Ławeczka Bartolda na deptaku
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciecha-

nowskiej podarowało miastu ławeczkę z postacią 
zasłużonego dla ziemi ciechanowskiej regiona-
listy Roberta Bartołda. Za wykonanie tego spe-
cyficznego pomnika miejski samorząd zapłacił 
20 tys. zł. Rzeźba autorstwa 
Marka Zalewskiego została 
umieszczona na deptaku.

Od września mieszkańcy ko-
rzystają z bezpłatnego bezprze-
wodowego dostępu do internetu 
w trzech miejscach Ciechanowa. 
To okolice ratusza, ul. Warszaw-
skiej oraz kompleksu sportowego 
przy ul. 17 Stycznia (hala, Ho-
tel Olimpijski i kryta pływalnia). 
Dostępne pasmo ma przepusto-
wość 1 megabit na sekundę. Jest 

Bezpłatny internet

to na razie wartość testowa. Do końca 
roku pasmo zostanie zwiększone do 
2 MB jednakowo dla obu kierunków. 
Bezpłatny internet i elektroniczną 
komunikację z Urzędem Miasta cie-
chanowianie mają dzięki projektowi  
e-Urząd, na który miasto zdobyło unij-
ne dofinansowanie w wysokości ponad  
2,5 mln zł. To 85% inwestycji, wartej 
prawie 3 mln zł. 

Prezydent W.Wardziński i marszałek A. Struzik podpisują umowę na II etap 
e-Urzędu

rowerowym. Dzięki nim strażnicy 
stali się bardziej mobilni. Na trzy 
rowery i umundurowanie dla sze-
ściu strażników miasto przeznaczy-
ło ok. 10 tys. zł. Stróże prawa zostali 

przeszkoleni z przepisów ruchu dro-
gowego dotyczących rowerzystów. 
Dwuosobowe patrole można spotkać 
na ciechanowskich ulicach od kwiet-
nia do października.
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... zieleń, która cieszy nasze oczy
Na miejskich 

skwerach, w parkach, 
na klombach i zieleń-
cach  co roku przyby-
wało nowych roślin. 
Posadzono klony, 
ozdobne wiśnie, śli-
wy, aksamitki, pe-
largonie, forsycje, 
jaśminy, tawuły, krze-
wuszki, bratki, irgi, 
róże, szałwie, kacan-
ki, platany, dalie, hia-
cynty, narcyzy, maho-
nie, krzewy płożącego 

jałowca, kasztanowce, dęby, winobluszcze, sosny czarne, lipy... Codziennym 
porządkowaniem miejskich terenów zielonych zajmują się osoby zatrudnione 
w ramach prac publicznych i społecznie użytecznych. 

... czipowanie psów
Od 2006 roku ciechanowianie mają obowiązek elektronicznego znako-

wania swoich czworonogów. Egzekwują go miejscy strażnicy, którzy pod-
czas rutynowych kontroli sprawdzają, czy właściciele psów posiadają dowód 
szczepienia psa, czy wnieśli opłatę za posiadanie psa oraz czy pies został 
zaczipowany. Przez ponad 4 lata zaczipowanych zostało ponad 3090 psów.  
Za mikroczipy zapłacił Urząd Miasta.

... i usuwanie azbestu
Urząd Miasta dofinansowuje demontaż, transport i unieszkodliwienie wy-

robów z azbestem (głównie pokryć dachowych). Z dopłat skorzystało 101 
osób, które zdecydowały się na wymianę dachów. Usunięto ponad 15 tys. m2 
eternitu za kwotę ponad 205 tys. zł.

Wyzwanie dla fotografików
Niemal co roku prezydent mia-

sta ogłaszał konkursy fotograficzne. 
„Najładniejszy zakątek Ciechano-
wa”, „DIONIZJE z innej perspek-
tywy” – wszystkie cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i wywołały 
wyraźną modę na fotografowanie 
miasta. 

Złoty Klucz  
Ciechanowskiego Ratusza
Tradycją stał się też Ogólno-

polski Konkurs Poetycki „O Złoty 
Klucz Ciechanowskiego Ratusza”. 
W 2010 roku przeprowadzono go po 
raz 14. 

Najładniejsza posesja 
Dla sympatyków ogrodowego zacisza były coroczne konkursy na 

najładniejszą posesję. Właścicielom najbardziej estetycznego otocze-
nia budynków jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności pu-
blicznej i balkonów przyznano nagrody pieniężne.

Ponad 3 mln zł dla organizacji pozarządowych
 i klubów sportowych

W ciągu 4 ostatnich lat Urząd Miasta przeznaczył przeszło 3 mln zł na otwarte konkursy ofert, z których skorzystały kluby sportowe, 
organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Z całej puli 2,1 mln zł rozdysponowano na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
495 tys. zł na kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i tradycji; 212 tys. zł na ochronę i promocję zdrowia; 180 tys. zł na uczniowskie 
kluby sportowe; 63,2 tys. zł  na wypoczynek dzieci i młodzieży; 60 tys. zł na oświatę, edukację i wychowanie; 40 tys. zł na pomoc społecz-
ną. Dużą zachętą do działania były też konkursy skierowane do mieszkańców. 

„20 pytań na 20-lecie samorządu”
Konkurs zorganizowano z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia samorządu 

gminnego. Mieszkańcy odpowiadali na pytania wydrukowane w Gazecie Samorzą-
du Miasta Ciechanów oraz tygodniku Extra Ciechanów. Laureaci otrzymali albumy 
o Ciechanowie oraz miejskie gadżety promocyjne.   

Ciechanów Liderem 
Czystszej Produkcji

Ciechanów od lat 
konsekwentnie realizu-
je ekologiczne inwesty-
cje, począwszy od budo-
wy składowiska odpadów, 
przez nowoczesną oczysz-
czalnię ścieków po selek-
tywną zbiórkę odpadów. 
W 2008 r. otrzymaliśmy 
puchar Lidera Czystszej 
Produkcji za rok 2006 oraz 
Świadectwo Przedsiębior-
stwa Czystej Produkcji za 
wprowadzenie selektyw-
nej zbiórki odpadów w samym Urzę-
dzie Miasta. Przy ul. Gostkowskiej 
działa miejski punkt zbiórki odpadów 
problemowych. Można tam nieodpłat-
nie oddać zbędny sprzęt AGD i RTV. 
Przez blisko 2 lata zebrano aż 97 ton 
odpadów! W szkołach, przedszkolach, 
placówkach handlowych i urzędach 

znajdują się pojemniki do selektywnej 
zbiórki baterii, a w 11 aptekach usta-
wiono specjalne pojemniki do których 
można bezpłatnie wrzucić przetermi-
nowane lekarstwa. Nasze miasto zo-
stało wyróżnione także za osiągnięcia 
ekologiczne w konkursie „Mazowiec-
ka Gmina Przyjazna Odzyskowi”.

Jaśniej na ulicach, oszczędności  
w miejskiej kasie

Urząd płaci za...

Miasto prowadzi zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Laureaci konkursu na najładniejszą posesję z władzami miasta

Od kilku lat miasto buduje nowe punkty ulicznego oświetlenia i wymie-
nia oprawy na energooszczędne, co pozwala ograniczyć wydatki na ener-
gię elektryczną. W mijającej kadencji budowa oświetleniowej infrastruktury 
kosztowała miasto ponad 564 tys. zł. Powstało 106 nowych punktów świetl-
nych. Duży koszt stanowiły także prace modernizacyjne sieci oświetlenio-
wej. Miasto wymieniło stare rtęciowe oprawy na energooszczędne – łącznie 
342 sztuki. Na ten cel miejski samorząd przeznaczył ok. 240 tys. zł.

Roślinne kompozycje zdobią miasto



Miasto przeznaczyło 10,6 mln zł  
na utrzymanie dróg i chodników
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Strefa obejmuje ulice: Mikołaj-
czyka ( na odcinku od ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych do ul. War-
szawskiej), Strażacką (od Ściegien-
nego do Małgorzackiej), Ściegienne-
go (od Warszawskiej do Strażackiej 
i od Strażackiej do Grodzkiej ), Mic-

Znaczną część budżetu w kolej-
nych latach pochłonęły cząstkowe 
remonty nawierzchni bitumicznych 
masą z recyklera oraz ułożenie nowych 
nawierzchni bitumicznych na ulicach: 
Nadfosnej, Pijanowskiego, Powstań-

ców Wielkopolskich, Sikorskiego, 
Batalionów Chłopskich, Orylskiej, 
Głowackiego, Ściegiennego, Wesołej, 
Bukietowej, Jesionowej, Gojawiczyń-
skiej, Śląskiej, Witosa, Żeromskie-
go, Szwanke, drogi wewnętrzne przy  
ul.: Śmiecińskiej i Orylskiej oraz droga  
do WORD. 

Wzmocniono nawierzchnie ulic 
poprzez podwójne utrwalenie emul-
sją i grysami: Szwanke, Mleczarska 

oraz Tysiąclecia. Metodą 
potrójnego utrwalenia na-
wierzchni kruszywem natu-
ralnym i emulsją asfaltową 
wykonane zostały naprawy 
nawierzchni ulic: drogi łą-
czącej ul. Reutta z ul. Płoń-
ską, Rycerskiej, Wiśniowej, 
Gwiazdowicza, Lazurowej, 
Skrzetuskiego, Patriotów, 
Monte Cassino, Przelotnej, 
Równej, Spacerowej, Węd-
karskiej, Wiosennej, Wo-
łodyjowskiego oraz droga 

wewnętrzna do budynków rodzinnych 
przy ul. Wyspiańskiego 42, 44 i 46. 

Utwardzono drogi gruntowe fre-
zem asfaltowym ulic: Błękitnej, Po-
godnej, Opinogórskiej, Cichej, Górnej 
oraz drogi gminnej do Szkoły Podsta-
wowej Nr 4. Na remonty nawierzch-
ni chodników miasto wydało blisko  
1,7 mln zł. 

Wyremontowano chodniki wzdłuż 
ulic: Batalionów Chłopskich, Grodz-

Strefa Płatnego Parkowania  
spełnia zadanie

Mijają 3 lata od wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania  
w centrum miasta. Uchwalona przez Radę Miasta SPP to sposób 
na większą rotację samochodów w tym handlowym salonie miasta 
– zapobiega wielogodzinnemu blokowaniu miejsc postojowych.

kiewicza, Grodzką (od Przelotnej do 
Placu Kościuszki oraz od Placu Ko-
ściuszki do Mickiewicza), Koper-
nika (od ul. Ściegiennego do  Mał-
gorzackiej ), Zieloną Ścieżkę, Plac 
Jana Pawła II oraz Plac Kościuszki. 
Łącznie 420 miejsc parkingowych.

kiej, Niechodzkiej, Mickiewicza, 
Zamkowej, Monte Cassino, Głowac-
kiego, Okrzei, Nadfosnej 5 i 7, Ki-
lińskiego, Letniej, Smorawińskiego, 
Witosa 6, Hallera, Żeromskiego, Je-
sionowej, Zielonej Ścieżki, Warszaw-
skiej 10A, Broniewskiego, Żerom-

skiego, 3-go Maja, a także parkingi 
przed budynkiem UM przy ul. War-
szawskiej 10A, na ul. Ranieckiej  oraz 
przy ul. Pułtuskiej 20.

Bieżąca konserwacja oznakowań 
pionowych i poziomych kosztowała 
prawie 688 tys. zł. Wymieniono część 
słupków oraz stare i zniszczone ozna-
czenia pionowe na znaki nowej gene-
racji, odnawiano oznakowania pozio-
me i zamontowano progi zwalniające. 
Konserwacja sygnalizacji ulicznej 
oraz dostawa energii dla jej potrzeb 
kosztowała ponad 100 tys. zł.

Remonty ulic i chodników, konserwacja pionowych 
i poziomych oznakowań, remonty mostów i przepustów 
oraz sygnalizacji świetlnej kosztowały miasto w ciągu 
ostatnich 4 lat ponad 10,6 mln zł.

Chodnik na Zielonej Ścieżce

Ul. Ściegiennego

Ul. Śląska w nowej szacie

Wyremontowany most na ul. Augustiańskiej

Po remoncie ul. Pijanowskiego zmieniła wygląd
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Strategiczną dro-
gową inwestycją 
w mieście jest bu-
dowa wewnętrz-
nej pętli, która ma 
połączyć wszyst-
kie dzielnice Cie-
chanowa. Według bieżących wy-
liczeń koszt całej inwestycji to  
180 mln zł. W mijającej kadencji 
powstał pierwszy odcinek pętli. To 
dwupasmowa ul. Armii Krajowej  
z obustronnymi, wygodnymi chod-
nikami, wyczekiwanymi przez 
mieszkańców ścieżkami rowero-
wymi, nowym oświetleniem, ekra-
nami akustycznymi, 6. zmoderni-
zowanymi skrzyżowaniami i 11. 
przejściami dla pieszych. Nowa 
arteria kosztowała 22 mln zł.

Przełomowe inwestycje 
za ponad 97 mln zł

Ostatnie lata to czas 
wytężonych robót drogo-
wych także w innych rejo-
nach miasta. Do ważnych 
inwestycji należała budowa  
ul. Witosa, Rzeczkowskiej, 
11 Listopada i Nowozagu-
miennej (w ramach „sche-
tynówek miasto dostało na 
to 1,9 zł). Kanalizacje desz-
czowe, nawierzchnie jezd-
ni i chodniki zyskały ulice: 
Sezamkowa, Starowiejska, 

Zagumienna, Willowa, Ukośna, Gajcego, 
Fredry, Parkowa, Ogrodowa, Grota Rowec-
kiego, Lawendowa, Nowokolejowa i Ostat-

ni Grosz, Rajkowskie-
go, Olchowa i Perłowa. 
Przeprowadzone zostały 
remonty mostów na ul. 
Zamkowej, Pęchcińskiej 
i Bielińskiej, wykonano 
drogę dojazdową wraz  
z miejscami parkingowy-
mi do nowej części cmen-
tarza. W ramach komplek-
sowej modernizacji osiedla 
Kargoszyn wybudowano  
ul. Gałczyńskiego, Sło-
wackiego, Sygietyńskie-
go, Kasprowicza, Norwida 
i Kicińskiego. Nowe chod-
niki powstały na ul. Asny-
ka, Wyspiańskiego, Bro-
niewskiego, Żeromskiego  
i Letniej. Miasto dofinan-
sowało również przebu-
dowę powiatowej ul. Kra-
szewskiego.

Warszawska odświętnie ubrana

4 mln zł z UE i 2,5 mln ze ,,schetynówek” na drogi w centrum miasta

Kilkaset nowych miejsc parkingowych

4 mln zł na ekologię

Wielkomiejska ul. Armii Krajowej za 22 mln zł
4,2 mln zł z UE na rewitalizację XIX-wiecznego ratusza

Nowe osiedlowe ulice

Ciechanów plasuje się w czołówce mazowieckich miast absorbujących unijne środki na inwestycje 
(rozwój). W mijającej kadencji z UE pozyskaliśmy 113 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca dało niebagatelną kwotę ponad 2 450 zł. Sumą 102 mln zł dofinansowana została budowa ul. Armii 
Krajowej, I etapu miejskiej pętli komunikacyjnej. Na prace w centrum miasta: gruntowną rewitaliza-
cję ratusza i budowę nowej drogi nad rzeką pozyskaliśmy łącznie 8 mln zł. Kwotą 2,5 mln zł dofinan-
sowany został e-Urząd – projekt, dzięki któremu urzędnicy sprawniej mogą obsługiwać mieszkańców  
a w centrum Ciechanowa działa bezprzewodowy Internet. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mógł 
rozszerzyć ofertę szkoleń skierowaną do osób długotrwale bezrobotnych. Dobry projekt zyskał uznanie 
i 0,9 mln zł dofinansowania.

Pozyskaliśmy 117,5 mln zł środków zewnętrznych,  
w tym ponad 113 mln zł z UE 

Zamknięcie ul. Warszawskiej dla ruchu kołowego wymagało zabezpieczenia alternatywnej drogi dojazdu i no-
wych miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta. Sprawnie funkcjonujący układ komunikacyjny zapewnia wy-

budowana od podstaw droga nad rzeką. 
Inwestycja warta 7 mln zł została do-
finansowana przez Zarząd Wojewódz-
twa w ramach RPO Województwa Ma-
zowieckiego kwotą prawie 4 mln zł. 
Zmodernizowane zostały także ulice: 
Strażacka, Kopernika i Sierakowskiego,  
a w przyszłym roku przebudowywa-
ne będą ul.: Małgorzacka i Kilińskie-
go. Miasto dostało na to 1,6 mln zł  
w ramach tzw. „schetynówki”. W 
2009 r. na modernizację ul. 11 Listo-
pada i Nowozagumiennej pozyskali-
śmy blisko 0,9 mln zł z Narodowego 
Programu Budowy Dróg Lokalnych.  
Po drugiej stronie ul. Warszawskiej cał-
kowicie przebudowane zostały ul. Mi-
kołajczyka i Nadfosna, a w ul. 11 Listo-
pada wprowadzono ruch dwustronny.

Od kilku lat w Ciechanowie 
systematycznie przybywa parkin-
gów, zwłaszcza w centrum miasta. 
Ostatnio powstało tu ponad 520 
miejsc parkingowych, z wydzielo-
nymi miejscami dla osób niepełno-
sprawnych. Miasto wprowadziło 
również strefę płatnego parkowa-
nia, żeby wymusić szybszą rotację 
samochodów. Chętnie odwiedzany 
deptak, w jaki zamieniła się War-
szawska, został zaplanowany wraz 
z okolicznymi parkingami, które 
rekompensują kierowcom zlikwi-
dowane tu miejsca postojowe. Te-
raz jest ich więcej niż przed prze-
budową głównej ulicy handlowej 
Ciechanowa. Bilans jest na plus  
o ponad 120 miejsc.

Rewitalizacja ul. Warszaw-
skiej dobiega końca, trwają już tyl-
ko prace nad zegarem słonecznym  
u wylotu ulicy. Prace rozpoczęły 
się od budowy nowych sieci: wo-
dociągowej i kanalizacyjnej. Na 
równej nawierzchni eleganckiego 
deptaku stanęły stylowe latarnie  
z herbem Ciechanowa, estetyczne 
ławki i kosze na śmieci, ozdobne 
donice z kwiatami, akacje i klony 
w eleganckich metalowych osło-
nach. Wyremontowano sąsied-
nie ulice: Nadfosna i Mikołajczy-
ka mają teraz nowe duże parkingi  
i piękny stary bruk, który trafił tu  
z ul. Warszawskiej. Całkowi-
ty koszt remontu równej handlo-
wej arterii Ciechanowa to ponad  
9,6 mln zł. Miasto będzie się starać o refundację części kosztów z funduszy Unii Europejskiej, składając wniosek na 
rewitalizację Traktu Średniowiecznego, biegnącego od Zamku Książąt Mazowieckich do Wzgórza Farnego, histo-
rycznej kolebki Ciechanowa.

Efekty inwestycji eko-
logicznych nie są zauwa-
żalne natychmiast, ale wie-
my, jak są ważne. 4 mln zł 
miasto wyłożyło na budowę  
3 separatorów substancji ro-
popochodnych. Odbierają one 
i oczyszczają odprowadzane 
do Łydyni wody opadowe  
z rejonów: Osiedla Zachód, 
ul. Płońskiej, 11 Pułku Uła-
nów Legionowych, Rzecz-
kowskiej i Witosa oraz  
ul. Wojska Polskiego. Na-
kłady finansowe zwrócą się 
w postaci czystej Łydyni i jej 
bogatego ekosystemu. 

Miastu uda-
ło się też pozyskać 
unijne pieniądze na 
rewitalizację neo-
gotyckiego ratusza. 
Jego piaskowe ścia-
ny jaśnieją jak za 

dawnych lat. Trwają prace wykoń-
czeniowe wewnątrz budynku. Dofi-
nansowanie ze środków RPO Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 
2007-2013 wyniosło 4,2 mln zł.

Ul. Armii Krajowej –pierwszy etap budowy miejskiej pętli został zakończony

Na deptaku dużo się dzieje. Tu ostatnio kręcono LipDub z udziałem młodych 
ludzi

Nowa ulica wzdłuż Łydyni

Separator oczyszczający wody opadowe z rejonu ul. Wojska Polskiego

W centrum miasta przybyło ponad 520 miejsc parkingowych

Już niebawem gruntowną rewitalizację przejdzie plac przed ratuszem

Ul. Bohaterów Westerplatte

Ul. Perłowa

Ul. Gałczyńskiego
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Ciechanów  
Sportową Gminą Roku 2010

15 klas sportowych 

Sukcesy ciechanowskiego sportu 

W ciągu 5 ostatnich lat miejskie 
szkoły wzbogaciły się o 5 nowocze-
snych boisk o sztucznej nawierzchni. 
Wielofunkcyjnymi obiektami przy-
stosowanymi do gier zespołowych 
(piłka ręczna, siatkowa, koszykowa 
i nożna) może poszczycić się Miej-
ski Zespół Szkół 2, Gimnazjum  
Nr 3, Miejski Zespół Szkół Nr 1, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 oraz Szko-

ła Podstawowa Nr 5. Oprócz tego 
Gimnazjum Nr 3 zyskało 100-metro-
wą bieżnię, SP Nr 4 – skocznię w dal,  
a SP Nr 5 – bieżnię i skocznię w dal. 
Koszt budowy boisk wraz z wypo-
sażeniem wyniósł ponad 1,3 mln. 
zł. Budowę boisk przy SP Nr 4 i 5 
dofinansowało Ministerstwo Sportu  
i Turystyki kwotą 150 tys. zł. Resztę 
kosztów pokryło miasto.

W listopadzie 2009 roku przy 
Miejskim Zespole Szkół Nr 1 otwar-
to „Orlika”. Do dyspozycji dzieci  
i młodzieży oddano dwa nowocze-
sne boiska: piłkarskie z nawierzchnią  
z syntetycznej trawy i wielofunkcyj-
ne (do gry w siatkówkę i koszyków-
kę) z nawierzchnią poliuretanową. 
Obiekt jest ogrodzony i oświetlo-
ny. Koszt inwestycji, powstałej  

w ramach programu Moje Boisko-
Orlik 2012, wyniósł blisko 990 tys. 
zł. Przedsięwzięcie wspólnie sfinan-
sowały: Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, Urząd Marszałkowski i miasto.  
– Z boiska korzystają także mieszkań-
cy pobliskich osiedli – mówi prezy-
dent Waldemar Wardziński. Chętni 
grają pod opieką 2 trenerów, których 
zatrudnia miasto.

Z Orlika przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 chętnie korzystają dzieci i dorośli

Młodzi sportowcy odbierają nagrody podczas sesji miejs-
kiego samorządu

21 kwietnia w Kołobrzegu na Kon-
gresie Polskiego Klubu Infrastruk-
tury Sportowej Ciechanów otrzymał 
wyróżnienie „Sportowa Gmina 2010 
roku”. O przyznaniu naszemu miastu 
zaszczytnego tytułu zadecydował stan 

bazy sportowo-rekreacyjnej, nakła-
dy gminy na infrastrukturę sportową  
i sport, rodzaj organizowanych imprez 
sportowych i rekreacyjnych oraz po-
moc gminy w działalności organizacji, 
stowarzyszeń i klubów sportowych. 

Nasze miasto szczyci się nowoczesnymi obiektami sportowymi. Hale, 
nowe boiska o sztucznej nawierzchni – uczniowie miejskich szkół mają do-
bre warunki do uprawiania sportu. W miejskich placówkach oświatowych 
działa 15 klas sportowych o różnych profilach. Dziewczęta i chłopcy uczą 
się gry w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną i ćwiczą taekwon-do. Rocz-
ne utrzymanie klas sportowych kosztuje miasto 700 tys. zł. Uczniowie mają 
też bezpłatną naukę pływania. W czasie ferii mogą nieodpłatnie korzystać 
ze sztucznego lodowiska.

Od kilku lat dobrą passę na 
sportowej arenie odnotowują cie-
chanowskie kluby i ich zawodni-
cy. MKS „Jurand” zdobył awans 
do pierwszej ligi w rozgrywkach 
piłki ręcznej, wy-
chowanek CLKS 
„Mazovia” Szy-
mon Kołecki zo-
stał po raz piąty 
mistrzem Europy 
w podnoszeniu 
ciężarów, a Ilo-
na Omiecińska  
z LKS „Matso-
gi” dwukrotnie 
wywalczyła tytuł 
mistrzyni świa-
ta w taekwon-do 

ITF. Dobre wyniki naszych zawod-
ników sytuują Ciechanów w czo-
łówce systemu współzawodnictwa 
młodzieżowego.  

Stypendia i nagrody  
dla sportowców

Nakłady na rozwój sportu i kul-
tury fizycznej to nie tylko środki na 
inwestycje. Od 2 lat samorząd miasta 
przyznaje stypendia najbardziej wy-
różniającym się sportowcom z cie-
chanowskich klubów. Komisja bie-

rze pod uwagę wyniki w zawodach. 
W 2009 roku przyznano 20 stypen-
diów, a w 2010 r. – 27. Ich łączna 
wartość to ponad 104 tys. zł. Zachę-
tą dla najlepszych sportowców są też  
nagrody prezydenta miasta. 

„Orlik” kosztował 990 tys. zł

Pięć nowoczesnych boisk 
za 1,3 mln zł

J. Omieciński, dyrektor MOSiR (trzeci z prawej) prezentuje zaszczytne wyróżnienie

Boisko przy  SP Nr 4

Boisko przy SP Nr 5 zbudowano w tym roku
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Wystartował Związek Gmin
W czerwcu 2009 roku zarejestrowany został Międzygmin-

ny Związek Regionu Ciechanowskiego, powołany przez 27 gmin  
w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami.

 Kampanie 
profilaktyczne

Blisko 11 tys. uczniów i ponad 
8,5 tys. rodziców, wychowawców, 
pracowników socjalnych, kandyda-
tów na kierowców wzięło udziałw 
kampaniach profilaktycznych w os-
tatnich 4 latach. „Zachowaj trzeź-
wy umysł”, „Sprawdź czy twoje 
picie jest bezpieczne”, „Zatrzymać 
przemoc w szkołach” i największa 
miejska kampania „Dlaczego war-
to nie brać” – to najważniejsze pro-
wadzone działania profilaktyczne. 
Spotkania z młodzieżą, wyjazdy do 
ośrodka leczenia narkomanii, szko-
lenie policjantów, wychowawców, 
koncerty, spektakle teatralne o cha-
rakterze edukacyjnym, rozdawanie 
rodzicom testów na obecność narko-
tyków w ślinie, audycje interaktyw-
ne w Radiu KRC – to tylko niektó-
re akcje podejmowane przez miasto. 
Kosztowały ponad 133 tys. zł. 

Realizowane wspólnie zadanie 
„Budowa zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami komunalny-
mi dla gmin regionu ciechanowskie-
go” znajduje się na liście projektów 
kluczowych dla województwa ma-
zowieckiego. Ma zagwarantowane 
współfinansowanie z unijnych fun-
duszy. Projekt obejmuje m.in. budo-
wę Regionalnego Zakładu Gospodar-

ki Odpadami w Woli Pawłowskiej, 
zawierającego linię sortowniczą 
segregacji odpadów zmieszanych, 
kompostownię oraz zakład z linią do 
wytwarzania paliwa alternatywnego 
z odpadów. Zakończenie projektu, 
zgodnie z wymogami UE, planuje 
się na 2013 r. Koszt ogólny 88 mln 
zł, w tym unijne dofinansowanie  
– 32,5 mln zł.

Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Na walkę z uzależnieniami 
wydaliśmy 2 mln zł

Warsztaty dla młodzieży, szkolenia i kampanie informacyj-
ne wpisały się w sztandarową działalność Biura ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień. Łatwiej jest edukować młodych ludzi 
niż później rozwiązywać poważne problemy dorosłych. Ostatnie  
4 lata były wyjątkowo obfite jeśli chodzi o profilaktykę. 

Teatr, pomoc 
psychologiczna, doradztwo

Teatr profilaktyczny ruszył  
w 2009 roku. Młodzi aktorzy za-
debiutowali na Dionizjach przed-
stawieniem „Winni”, którego 
scenariusz opierał się na doświad-
czeniach młodocianych pacjen-
tów ośrodka leczenia narkomanii. 
Spektakl wystawiany był też w cie-
chanowskich gimnazjach. Roczny 
koszt utrzymania teatru to 17 tys. zł.  
Od dwóch lat na terenie Biura jest 
również dostępna pomoc psycho-
logiczna dla uczniów i rodziców 
oraz doradztwo dla młodzieży  
w zakresie wyboru ścieżki zawodo-
wej, bezpłatne porady prawnicze, 
konsultacje dla osób uzależnio-
nych i porady pracowników so-
cjalnych. W latach 2007-2010 z tej  
z pomocy skorzystało ponad 6 ty-
sięcy osób. Koszt tych działań to 
blisko 440 tys. zł.

Urząd najwyższej jakości
Urząd Miasta Ciechanów zdo-

był tytuł „Najwyższa Jakość 2010”  
w konkursie Najwyższa Jakość Qu-
ality International. Konkurs, organi-
zowany przez Forum Biznesu pod 
patronatem Ministerstwa Rozwo-
ju Regionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Polskiego Forum ISO 9000 uhono-
rował podmioty, które szczególnie 
dbają o jakość oferowanych produk-
tów i usług. O wyłonieniu finalistów 
zadecydowały analizy oficjalnych 
danych, opinia organizacji bizne-
sowych i gospodarczych, instytucji 
certyfikujących oraz powołanych 
ekspertów. W konkursie wzię-
ło udział 300 podmiotów, w tym  
50 samorządów, startujących w ka-
tegorii „zarządzanie najwyższej ja-
kości”. 13 z nich – w tym Ciecha-
nów – otrzymało laur zwycięzcy.

Zaszczytny medal odebrał prezydent  
W. Wardziński podczas gali finałowej  
w Katowicach

Przedstawienie na podstawie dramatu Z. Hodysa zainaugurowało IV edycję kam-
panii profilaktycznej ,,Dlaczego warto nie brać”

WOlONTARIAT
W ciągu ostatnich 4 lat ciecha-

nowski MOPS miał 157 wolontariu-
szy. To głównie studenci i uczniowie 
szkół średnich. Pomagają dzieciom  
i młodzieży odrabiając lekcje i 
udzielając korepetycji oraz dotrzy-
mują towarzystwa osobom starszym 
i samotnym. W ostatnim roku MOPS 
podpisał 36 umów o wolontariat. 

ŚRODOWISKOWE DOMy 
SAMOPOMOCy

Pod opieką dwóch ciechanow-
skich Środowiskowych Domów 
Samopomocy przebywa obecnie  
40 podopiecznych. Placówka przy  
ul. Strażackiej obchodziła w tym 
roku swoje 10-lecie. Duże zaintere-
sowanie opieką wśród ciechanowian 
sprawiło, że w 2007 roku otwarto 
przy ul. Niechodzkiej drugi Dom. 
Miasto przekazało na ten cel budy-
nek wraz z działką. 

MOPS rozwija wolontariat i zdobywa  
900 tys. zł unijnych środków  

dla bezrobotnych
W tym roku MOPS obchodził 20-lecie. W tym czasie rozwinię-

to różnorodne formy działalności i pomocy mieszkańcom. Przed-
stawiamy tylko niektóre inicjatywy z szerokiego wachlarza dzia-
łań Ośrodka.

AKTyWIZACJA  
  SPOŁECZNOŚCI lOKAlNEJ…

W ramach programów aktywiza-
cyjnych Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej odnawiał wraz z mieszkańcami 
bloki, klatki schodowe i otoczenie bu-
dynków socjalnych, w których miesz-
kają. W ten sposób w ciągu ostatnich  
4 lat swoje bloki wyremontowali loka-
torzy z ulic: Okrzei, Wyzwolenia, Nie-
chodzkiej oraz Wojska Polskiego. 

... ORAZ BEZROBOTNyCh
W ciągu ostatnich 3 lat w  progra-

mie „Szansa na lepsze jutro”, współ-
finansowanym przez Unię wzięły 
udział 92 bezrobotne osoby oraz 392 
członków ich rodzin. Łączna kwo-
ta dofinansowania, którą Ośrodek po-
zyskał na ten cel to ok. 900 tys. zł. 
Projekt przynosi widoczne efekty.  
W 2010 roku grupa 7 najbardziej ak-
tywnych osób bezrobotnych postano-
wiła założyć pierwszą w Ciechanowie 
spółdzielnię socjalną.

STUDIO –nowa placówka kultury
W miejsce likwidowanego przez spółdzielnię Klubu „Zamek” miejski 

samorząd powołał Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „Studio”. 
Dzięki temu uratowano dorobek klubu, a na mapie kulturalnej Ciechanowa 
nie powstała biała plama. Placówka została otwarta w lipcu 2009 roku. Zmie-
niono wystrój wnętrz, wyremontowano sale prób. Cześć pomieszczeń prze-
znaczono na I Miej-
skie Studio Nagrań 
im. Doroty Rab-
czewskiej, która 
przekazała na ten 
cel sprzęt kompu-
terowy. Ofertę za-
jęć uatrakcyjniono. 
Dziś obejmuje ona 
naukę tańca, ryt-
mikę, aerobik, wal-
ki AIKIDO oraz 
zajęcia teatralne i 
wokalne. „Studio” 
zaprasza też dzieci 
na przedstawienia i 
„Noce z bajkami”. 
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Od maja 2010 roku oficjalnie działa samodzielny Bank Żywności w Cie-
chanowie. W tym roku przekaże potrzebującym blisko 1000 ton produktów, 
wartych ok. 3 mln zł. Urząd Miasta przyznał Bankowi w drodze konkursu 

dotację na tegoroczną 
działalność w kwocie  
40 tys. zł. Żywność od-
biera 13 organizacji z te-
renu Ciechanowa i oko-
lic. Wsparcie otrzymuje 
ponad 15 tysięcy osób. 
W zeszłym roku Centrum 
Dystrybucji w Ciechano-
wie przekazało potrze-
bującym 418 ton żyw-
ności o łącznej wartości  
1,1 mln zł.

Mikołajki w schronisku 
Ponad 9 ton jedzenia 

– to bilans mikołajkowych 
zbiórek, przeprowadzonych  
w 2007, 2008 i 2009 roku  
w schronisku dla bezdom-
nych zwierząt w Pawłowie. 
Przekazane dary: sucha kar-
ma, makaron, kasze, ryż  
i puszki uzupełniły poży-
wienie osieroconych psów  
i kotów. Darmowy przejazd 
uczniów z naszych szkół za-
pewnił ZKM.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Kolejne fina-

ły WOŚP cieszy-
ły się niesłabnącą 
hojnością ciecha-
nowian. W ciągu 
4 ostatnich lat ze-
brano ponad 234 
tys. zł. W akcje 
włączało się set-
ki wolontariuszy. 
Zbiórkom towa-
rzyszyły koncerty 
i aukcje. Wieczor-
ne „Światełka do 
Nieba” finansował 
Urząd Miasta. 

Świąteczna Zbiórka Żywności
Rekordy ofiarności odnotowywano także podczas Świątecznej Zbiórki Żyw-

ności. Tylko w latach 2007-2009 zebrano ponad 13 ton jedzenia dla najbardziej 
potrzebujących rodzin. To wynik wspólnego wysiłku Urzędu Miasta, organizacji 
pozarządowych, szkół, sklepów i życzliwych darczyńców.Un

Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Od 5 lat w Ciechanowie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. Inicjatywę 

Urzędu Miasta podjęło Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Miasto przekazało 
już 52 tys. zł na wykłady, zajęcia, spotkania i wycieczki. Z oferty korzystają cią-
gle aktywni emeryci. 

Wsparcie dla Centrum Kultury i Sztuki
W 2007 i 2008 roku Urząd przekazał 320 tys. zł na utrzymanie Centrum 

Kultury i Sztuki. Oprócz tego miasto co roku dofinansowuje różne działania 
i imprezy kulturalne CKiSz. 

Pomoc dla szpitala
Tradycyjnie równowartość podatku od nieruchomości wpłaconego przez 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przeznaczono na modernizację oddzia-
łów, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz ambulansu. W ciągu 4 lat do-
tacja dla szpitala wyniosła 1,05 mln zł.

Samochody i sprzęt ratowniczy dla straży 
pożarnej 

W 2007 i 2008 r. miejski 
samorząd dofinansował samo-
chód ratowniczo-gaśniczy i 
dowódczo-rozpoznawczy dla 
ciechanowskiej Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. W 2010 roku mia-
sto pomogło w zakupie sprzętu 
służącego do prowadzenia ak-
cji ratowniczych. Łączna dota-
cja wyniosła 235 tys. zł.

Nieruchomość i fortepian  
dla Szkoły Muzycznej

W 2008 r. gmina miejska przekazała Państwowej Szkole Muzycznej użyt-
kowaną przez nią nieruchomość  przy ul. Małgorzackiej 16. W 2009 r. szkoła 
otrzymała od miasta 15 tys. zł, brakujące do zakupu nowego fortepianu. 

Miejskie darowizny
Dzięki rozsądnym wydatkom, szukaniu rezerw i oszczędności co roku miejski samorząd przekazuje darowizny. W latach 2007-2010 

otrzymali je: Centrum Kultury i Sztuki, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, Komenda Powia-
towa Policji, Akademia humanistyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Państwowa Szkoła Muzyczna, Starostwo Powiatowe  
oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

Miasto wspiera inicjatywy społeczne

Radar i radiowóz 
dla policji

W 2007 r. miasto przekazało 
14,5 tys. zł ciechanowskiej po-
licji na zakup radaru. W 2009 r. 
miejski samorząd dołożył 80 tys. 
zł na kupno radiowozu wyposa-
żonego w wideorejestrator.

100 tys. złotych na ogród botaniczny
W 2007 r. z miejskiej darowizny skorzystała Akademia Humanistyczna, 

która dostała 100 tys. zł na wyposażenie oraz zakup roślin do ogrodu botanicz-
nego. Dzięki rozbudowie arboretum wypiękniały tereny nad kanałami. Koszt 
całego przedsięwzięcia wyniósł 600 tys. zł. Ciechanów zyskał nowy park,  
w którym można podziwiać nowe drzewka, krzewy i byliny.

Wspomaganie PWSZ
Co roku miejski samorząd przeznaczał 150 tys. zł dla Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej. W 2010 r. dotacja wyniosła 300 tys. zł.

257 tys. zł dla powiatu 
W 2010 roku miasto wsparło Starostwo Powiatowe dotacją celową w wy-

sokości 257 tys. zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Kraszewskiego. 

Nieruchomość dla STO 
W 2010 r. miasto przekazało Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu 

nieruchomość przy ul. Wyspiańskiego 11 A, w której od 16 lat mieści się spo-
łeczna szkoła podstawowa i gimnazjum. Dzięki darowiźnie miasto będzie mia-
ło gwarancję, że w budynku zawsze będzie prowadzona działalność edukacyj-
na. 

Bank Żywności
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PEC – wyróżnienia  
i prawie 5 km nowej sieci 

ciepłowniczej
W ostatnich 4 latach PEC w Cie-

chanowie był dwukrotnie wyróżnia-
ny Godłem „Europejski Standard za 
rok 2007 oraz 2008”. W roku 2007 
spółce przyznano nagrodę „Laur 
Ciepłownictwa” w kategorii wiodą-
ce przedsiębiorstwo ciepłownicze 
w Polsce. PEC dwukrotnie wyróż-
niła Certyfikatem Kapituła Polskie-
go Rejestru Czystszej Produkcji  
i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczo-
ści za rok 2008 oraz 2009. W bieżą-
cym roku Spółka nominowana jest 
do II etapu programu „Przedsiębior-
stwo Fair Play” 2010. PEC wdrożył 
również Zintegrowany System Za-
rządzania wg międzynarodowych 
norm ISO .

W latach 2007-2010 Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej przy-
łączyło do miejskiej sieci ciepłowni-
czej 85 obiektów, budując ok. 5 km 
sieci ciepłowniczej Na inwestycje 
wydano ponad 8 mln. zł.  Szczegól-
nego znaczenia nabiera fakt przyłą-
czenia 33 budynków mieszkalnych 
ogrzewanych najczęściej piecami 
kaflowymi w centrum i dzielnicy 
Bloki.

PUK – ponad 3 mln zł  
na zakup sprzętu

W 2008 r. PUK kupił specjali-
styczny samochód, t.zw. „bramo-
wiec” wraz z zestawem kontenerów 

o dużej pojemności, do odbioru od-
padów budowlanych. Zakład Ziele-
ni Miejskiej wyposażono w nowy 
ciągnik rolniczy, ssawę do zbiera-
nia liści oraz rębak do rozdrabnia-
nia gałęzi. Na terenie Ciechanowa 
ustawiono blisko 230 pojemników 
do segregowania szkła, opakowań  
z tworzyw sztucznych oraz papieru  
i makulatury. Dzięki selekcji w 2009 r. 

Ostatnie 4 lata to wytężony czas pracy również w spół-
kach komunalnych. PUK, ZWiK, PEC. ZKM i TBS.

zebrano ponad 595 ton surowców do 
powtórnego wykorzystania,

W 2009 roku spółka zainwesto-
wała w sprzęt przeszło milion złotych. 
Kupiono m.in. nowoczesną śmie-
ciarkę o dużej pojemności za prawie 
800 tys. zł, a także ciągnik rolniczy  
i dwukomorową belownicę do kon-
fekcjonowania selektywnie zebranych 
tworzyw sztucznych i makulatury.  
W drodze leasingu wyposażono skła-
dowisko odpadów w nowy kompaktor 
do zagęszczania odpadów (wartość  
– blisko 700 tys. zł). 

W 2010 roku spółka przeznaczyła 
przeszło 1,1 mln zł z wypracowanego 
zysku na zakup kolejnej śmieciarki, 
spycharki gąsienicowej, teleskopo-
wej ładowarki i osprzętu na potrzeby 
zimowego utrzymania ulic. Deptak 
firma będzie mogła sprzątać przy po-
mocy m.in. małej mechanicznej za-
miatarki.

TBS – 5,6 mln zł na nowy 
dom, 8 mln na remonty

Przeprowadzono gruntowny re-
mont dachu i elewacji Hali Pułtuskiej. 
Wartość prac to blisko 225 tys. zł. Ter-
momodernizacja 5 budynków koszto-
wała ponad 1,3 mln zł. Co roku TBS 
wymienia okna i instalacje elektrycz-
ną, remontuje dachy, przebudowuje 
kominy, wykonanie wentylację grawi-
tacyjną, remontuje chodniki i maluje 
klatki schodowe. 

Po raz pierwszy od chwili po-
wstania spółka zakończyła rok – 2009  
– dodatnim wynikiem finansowym.  
To niełatwe, bo zarządza 227 budyn-
kami. Właścicielem 97 z nich jest 
miasto, współwłaścicielem – 114. Za-
rządzanie 8 powierzyli spółce prywat-
ni właściciele, a kolejne 8 to własne 
budynki TBS-u. W 2009 r. TBS pro-
wadził prace remontowe w 60 domach 
i wydał na remonty 2,2 mln zł. 

W sierpniu tego roku spółka – tym 
razem jako deweloper – zakończyła  
I etap budowy nowego bloku przy ul. 
Andersa z 69 mieszkaniami, 7 lokala-
mi usługowymi i 8 garażami. Całość 
będzie kosztowała prawie 12,8 mln zł. 
Do tej pory wydano już 5,6 mln.

ZKM – kilkadziesiąt 
korekt rozkładu jazdy,  
6 nowych autobusów
W 2007 roku spółka przeprowa-

dziła gruntowną modernizację sta-
cji paliw za 740 tys. zł, udostępnia-
jąc ją firmom i osobom prywatnym.  
W 2008 r. wycofano z eksploatacji  

4 przestarzałe Autosany, ich miejsce 
zajęły nowoczesne, niskopodłogowe  
i ekologiczne autobusy. Ten zakup kosz-
tował spółkę blisko 2,1 mln zł. Zgodnie 
z postulatami pasażerów spółka wpro-
wadziła nowe typy biletów: dobowy  
i trzydniowy, przeprowadziła też kil-
kadziesiąt korekt rozkładu jazdy.  
W 2009 roku kupiła kolejne 2 autobu-
sy marki Autosan. Wartość pojazdów 
to 977 tys. zł. Odno-
wiono stare przystanki  
i zbudowano 7 no-
wych. W 2009 roku 
wyremontowano jedną  
z hal warsztatowych. 
W 2010 roku moder-
nizowana jest myj-
nia autobusowa i dru-
ga hala warsztatowa, 
gdzie powstaje dru-
gie stanowisko dia-
gnostyczne. Spółka 
wyda na to łącznie ok. 
600 tys. zł.

Miejskie spółki zainwestowały miliony złotych

ZWiK – Warszawska  
i ul. Wojska Polskiego

ZWiK wymienił wodociąg w ul. 
Warszawskiej (koszt – 1,3 mln zł)  
i zakończył budowę prawie 4,2 km 
sieci kanalizacji sanitarnej (wraz  
z 5 przepompowniami ścieków)  
w ul. Wojska Polskiego, Grudu-
skiej, Przasnyskiej, Wazonowej  
i Zielnej. Całość kosztowała netto 
ponad 7,6 mln zł. Trwają końco-
we prace nad wymianą wodociągu  
w ul. Wojska Polskiego. ZWiK 
wyda na to 800 tys. zł. Inwestycje 
zaplanowane przez ZWiK na lata 
2008 – 2012 mają kosztować łącznie 
ponad 116 mln zł. Spółka większość 
z tych zadań umieściła we wniosku 
o dofinansowanie ze środków unij-
nych. W październiku 2010 r. ZWiK 

zakończył postę-
powanie przetargo-
we, które wyłoniło 
wykonawcę budo-
wy kanalizacji na 
osiedlu Krubin. 26 
października spółka 
podpisała umowę 
na to zadanie war-
te 10,3 mln zł z fir-
mą INŻYNIERIA 
Płońsk. Rozpoczę-
cie robót planowa-
ne jest na listopad 
tego roku, a zakoń-
czenie na paździer-
nik 2012 r. ZWiK 

posiada również decyzję środowi-
skową i lokalizacyjną na budowę 
kanalizacji sanitarnej na osiedlach: 
Bielin i Kwiatowe. Dysponuje też 
pełną dokumentacją projektową wraz  
z pozwoleniem na budowę kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Płońskiej oraz na 
budowę stacji termicznej utylizacji 
osadów ściekowych w oczyszczalni 
ścieków.

Nowy budynek TBS przy ul. Andersa

Stacja paliw ZKM

W ulicy Wojska Polskiego ZWiK zbudował sieć kanalizacji 
sanitarnej
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Niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszyły się kolejne wi-
dowiska historyczne „Powrót 
Szwoleżerów Gwardii”. W ka-
lendarzu imprez kulturalnych nie 
mogło także zabraknąć Festiwa-
lu Teatralnego DIONIZJE, który 
fascynował wielkimi indywidu-

Imprezy dla dorosłych i dzieci – wstęp wolny

Owocem współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej była wy-
stawa „Ucieczki z PRL”, której towarzyszyły projekcje, wykłady  

i warsztaty meto-
dologiczne. Była 
ekspozycja po-
święcona ks. Jerze-
mu Popiełuszce. 
Dzięki wsparciu 
miasta do Galerii 
,,C” sprowadzo-
no grafiki Pabla 
Picassa, Henrii 
Matisse’a i Juana 
Miró oraz rysunki 
Barbary Falender.  

szek, Marcina Stycznia, Macie-
ja Maleńczuka, Emiliana Kamiń-
skiego, Eleni, zespołów Dżem  
i Voo Voo. Każdego roku zachwy-
caliśmy się też koncertami odby-
wającymi się w ramach Między-
narodowych Spotkań Chóralnych 
„Ciechanovia Cantans”. Dużym 

powodzeniem cieszyły się 
pikniki i festyny. Lista arty-
stów jest długa: Budka Sufle-
ra, Doda, Piersi, Ivan Koma-
renko, Myslowitz, De Mono, 
Bajm, Wanda i Banda, Feel, 
K.A.S.A, Kombii. Muzycz-
nych wrażeń dostarczały fe-
stiwale Spring Blues Night  
i S’thrash’ydło.  

lata 2007-2010 były bogate w wydarzenia kulturalne. Z myślą o mieszkańcach Urząd Miasta zorga-
nizował szereg imprez kameralnych i masowych. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Ucztą dla melomanów były 
koncerty muzyki poważnej. Nie 
trzeba było wyjeżdżać z Ciecha-
nowa, żeby usłyszeć Sinfoniet-
tę Bydgoską pod batutą Macie-
ja Niesiołowskiego, Sinfoniettę 
Cracovię poprowadzoną przez sa-
mego mistrza Krzysztofa Pende-
reckiego, Polską 
Operę Kameral-
ną pod dyrekcją 
Kazimierza Ko-
walskiego. Kilka-
krotnie mogliśmy 
podziwiać Walde-
mara Malickiego  
i jego gości. W 
pamięci mamy 
recitale Marii Pe-

Widowiska, inscenizacje, 
przedstawienia…

alnościami m.in.: Teatr Chorea, 
Teatr Ósmego Dnia, Gregg Gold-
ston, Warszawski Teatr Tańca… 
Repertuar ciechanowskiej sceny 
wzbogaciły cztery premiery Te-
atru Exodus: „Kurka Wodna”, 
„Pragmatyści”, „Szalona lokomo-
tywa” oraz „Wariat i zakonnica”. 

Wystawy, projekcje, wykłady…

Koncerty…

Festiwal Teatralny DIONIZJE – Teatr Chorea

Beata Kozidrak i Bajm

Maria Peszek

Krzysztof Penderecki

Miejskie koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem

Powrót Szwoleżerów Gwardii

Jedna z wystaw IPN




