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Dochody budżetu gminy w 2010 roku – prawie  
134,3 mln zł. Wydatki – prawie 131,3 mln zł,  
z czego aż 33,3 mln na inwestycje. W ubiegłym 
roku mieliśmy rekordowy budżet i dzięki spły-
wowi unijnych środków wykonanie  
z 3-milionową nadwyżką zamiast 20,6 mln 
zakładanego deficytu. Na kwietniowej sesji 
prezydent Waldemar Wardziński przedstawił 
sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony 
rok i uzyskał absolytorium. Głosów krytycznych 
nie było.                  

 E.B.
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dla 
uzależnionych  

od bluesa

29 kwietnia w Ciechanowskim Ośrodku Eduka-
cji Kulturalnej „Studio” otwarte zostało  
I Miejskie Studio Nagrań, wyposażone w spe-
cjalistyczny, wysokiej jakości sprzęt, ufundo-
wany przez Urząd Miasta (25 tys. zł) oraz Do-
rotę Rabczewską (12 tys. zł). Od początku maja 
mogą korzystać z niego wokaliści i muzycy  
z Ciechanowa. Wstęgę przecięli: zastępca 
prezydenta miasta Cezary Chodkowski, patro-
nująca placówce Doda oraz dyrektor COEK 
„Studio” Nina Rykowska. Po uroczystości od-
była się gala laureatów przeglądu muzycznego 
solistów i zespołów „Gamma 2011”. 

K.D.
Szerzej na str. 11

Studio nagrań 
otwarte

Pod patronatem prezydenta miasta w dniach 
27-28 maja w Ciechanowie odbędzie się  
XIV Spring Blues Night. Pierwszego dnia 
zapraszamy na dzień klubowy do Kawiarni 
Artystycznej w Centrum Kultury i Sztuki. 
Wystąpią: Outsider Blues, Why Ducky?, Ro-
man Puchowski, Moreland & Arbuckle. Dru-
giego dnia na zamkowych błoniach zagrają: 
Boogie Boys, Zydeco Flow, Tortilla, Kasa 
Chorych, Roman „Pazur” Wojciechowski. 

Spotkanie 
Motocyklowe
W dniach 28-29 maja odbędzie się VII Ciecha-
nowskie Otwarte Spotkanie Motocyklowe. Im-
preza, na którą przyjeżdżają fani dwóch kółek 
z całego kraju, jest organizowana przez Klub 
Motocyklowy „Wolny Wydech” we współ-
pracy z Urzędem Miasta. Będzie dużo hałasu, 
wspaniałych pojazdów i dobra zabawa. 

Tłok na placu zabaw na Jeziorku

Plac zabaw na osiedlu „Jeziorko” od 20 kwiet-
nia jest już oficjalnie otwarty i cieszy się dużym 
powodzeniem. Koszt budowy wyniósł 430 tys. zł. 
Jako pierwsze testowały plac dzieci z Miejskie-
go Przedszkola Nr 10, a teraz codziennie pełno na 
nim dzieci z opiekunami. – Do godziny 16 maluchy 
przychodzą z babciami, do 18 z mamami, wieczora-
mi dzieci przyprowadzają ojcowie – zauważa Ka-
rolina Jaskułowska, która odwiedza plac z małym 

Natanem. Kolejny plac zabaw powstanie  
w tym roku na Śmiecinie przy ul. Czarnieckiego,  
w budżecie zarezerwowano na to 500 tys. zł.  
– Za rok zainwestujemy w kolejny, prawdopodob-
nie przy ul. Kraszewskiego, więc każdy plac będzie 
obsługiwał inny fragment miasta – mówi prezydent 
Waldemar Wardziński.  

P.H.
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Wywiady po absolutorium. Prezydent rozmawia  
z M. Szyperską z KRC

Bezdyskusyjne 
absolutorium 
dla prezydenta

Prezydent Miasta 
zaprasza: 

1-4 czerwca – Festiwal • 
Teatralny DIONIZJE 
i koncert zespołu Pogodno
4 czerwca – Dzień Dziecka • 
w świecie jaskiniowców
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Uczciliśmy narodowe święta
2 maja obchodziliśmy święto flagi państwowej,  
a 3 maja – Święto Konstytucji. W 220. rocznicę 
uchwalenia historycznej ustawy w kościele poklasz-
tornym odprawiona została msza w intencji ojczyzny. 
– Polska to konkretny człowiek. To  jesteś  ty, to jestem 
ja – mówił ks. Włodzimierz Piętka w homilii. – Nie-
podległą ojczyznę czcijmy codzienną pracą, uczciwo-
ścią i wzajemnym zaufaniem – apelował prezydent 
Waldemar Wardziński. Po nabożeństwie pod pomni-
kiem Polskiej Organizacji Wojskowej złożono kwiaty. 

Spójrz Mu w oczy…
„Aby rodzina była Bogiem silna” – to tytuł kolejne-
go spotkania z cyklu „Spójrz Mu w oczy”, organi-
zowanego przez parafię św. Franciszka i prezydenta 
miasta. 19 maja gościem będzie Marek Jurek – były 
marszałek sejmu, publicysta prasy katolickiej „Nie-
dzieli” oraz „Gościa Niedzielnego”.
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XVII Turniej  
Tańca Towarzyskiego
3 maja w hali sportowej im. Ireneusza Palińskiego 
po raz 17. rozegrano Turniej Tańca Towarzyskie-
go o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów. Do 
naszego miasta przybyły pary z całej Polski. Rytmy 
rumby i samby przeplatały się z tańcami standar-
dowymi, walcami, fokstrotem czy quick stepem.  
Organizatorem przedsięwzięcia była ciechanowska 
Szkoła Tańca Dream Of Dance. 

Zmiany w kursowaniu  
autobusów 
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że na 
wniosek pracowników Szpitala Wojewódzkiego  
i mieszkańców osiedla „Zachód” wprowadzone zo-
stały korekty w kursach linii 3 i 4 w soboty, niedziele 
i święta. Linia 3: kurs z Pętli Pęchcin o godz. 6.23 
do Pętli Szpital i kurs z Pętli Szpital o godz. 7.05 do 
Pętli Kolbe. Linia 4: kurs z Pętli Mleczarska o godz. 
18.13 przez Pętlę Kolbe, kurs z Pętli Szpital o godz. 
19.10 przez Pętlę Kolbe. Wznowiono też kursy linii 
0 do Ogrodów Działkowych „SONA”. Dni powsze-
dnie: kursy z Dworca PKP – godz. 9.02, 14.32, 
16.35, 18.42; kursy z „Ogrodów” – godz. 9.21, 14.51, 
16.54, 19.01. Soboty: kursy z Dworca PKP – godz. 
9.09, 14.32, 17.01, 19.05; kursy z „Ogrodów” – godz. 
9.28, 14.51, 17.20, 19.24. Niedziele i święta: kursy  
z Dworca PKP – godz. 9.00, 14.32, 17.01, 19.05; 
kursy z „Ogrodów” – godz. 9.19, 14.51, 17.20, 19.24.

Festiwal Chórów  
Szkół Muzycznych 
W dniach 15-16 kwietnia w Centrum Kultury  
i Sztuki odbył się Festiwal Chórów Szkół Muzycznych 
I i II stopnia Regionu Warszawskiego, zorganizowany 
przez Państwową Szkołę Muzyczną w Ciechanowie, 
Stowarzyszenie „Sine Nomine” i CKiSz. Patronat nad 
imprezą sprawował Uniwersytet Muzyczny Frydery-
ka Chopina w Warszawie. Grand prix i puchar UMFC 
otrzymał Chór Żeński „Elsner Coro” II-go stopnia Ze-
społu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1  
w Warszawie. Nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów 
otrzymał Chór I oraz II stopnia Państwowej Szkoły 
Muzycznej Nr 2 im. F. Chopina w Warszawie.

Święto Pułkowe
Pod patronatem prezydenta miasta 8 maja obcho-
dzono święto 11 Pułku Ułanów Legionowych im. 
marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Uroczystości 
rozpoczęła msza w kościele farnym. Następnie woj-
skowa kawalkada udała się na Pl. Piłsudskiego,  
by złożyć wiązanki kwiatów. 

CIECHANów we Wrocławiu
II Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, który odbył 
się w dniach 7-8 maja w leśnickim Centrum Kultury 
Zamek, przyciągnął regionalne browary z Polski, 
Czech, Belgii i Niemiec. Wśród wystawców obec-
ny był Browar Ciechan słynący z wysokiej jakości 
piwa. Międzynarodowy zjazd producentów i sympa-
tyków bursztynowego trunku był znakomitą okazją 
do zaprezentowania Ciechanowa. Wielkim powo-
dzeniem cieszyły się miejskie gadżety, eksponowa-
ne przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta (na zdjęciu). Odwiedzający targi 
mogli dostać foldery, pocztówki, koszulki, parasole, 
kubki, notesy, breloki, piłeczki, baloniki, lizaki, cia-
steczka korzenne. W trakcie imprezy wyświetlany 
był film DVD o Zamku Książąt Mazowieckich,  
w tle pobrzmiewały płyty zespołów Lemon Grass  
i Why Ducky?. Dwudniowemu przedsięwzięciu to-
warzyszyły pokazy, warsztaty, koncerty, konkursy  
i jarmark ekologicznych produktów. 

Noc Muzeów 
14 maja Muzeum Szlachty Mazowieckiej po raz 
trzeci zorganizowało Noc Muzeów. Tak jak w całej 
Europie ekspozycje w Ciechanowie i Gołotczyźnie 
były otwarte do późna. Zbiory udostępniono zwie-
dzającym bezpłatnie. Inicjatywę wspierał Urząd 
Miasta, który sfinansował autobusowe kursy z Cie-
chanowa do Gołotczyzny i z powrotem oraz zapew-
nił patrole miejskich strażników. W programie były 
wystawy, czytanie bajek, warsztaty plastyczne  
i projekcje filmów. Teatr „Intryga” z Gimnazjum  
Nr 1 pokazał spektakl „Grube Ryby”, a Teatr 
„Enigma” – ogniste widowisko. Miłym dla ucha był 
koncert jazzowy zespołu Maciej Fortuna Trio i reci-
tal Wojtka Gęsickiego. 

Od lewej: kierownik Wydziału Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miasta E. Sadowski, zastępca prezydenta E. Gła-
dysz, Starszy Cechu B. Kapczyńska i laureat – R. Sopyła

20-lecie MIG
6 maja 20-lecie świętowała Mazowiecka Izba Go-
spodarcza, jedna z najprężniej działających ciecha-
nowskich organizacji pozarządowych. – Ten piękny 
jubileusz to sposobność, żeby podziękować za twór-
czy wkład w życie naszego miasta, rozsądne uwagi 
i konstruktywną krytykę, bez której nie może obejść 
się żadna prawdziwie partnerska relacja –  napisał 
prezydent Waldemar Wardziński w liście gratula-
cyjnym. Z okazji jubileuszu Izba zorganizowała 
koncert zespołu The Castle Band w sali widowisko-
wej CKiSz.  

XX-lecie Samorządu  
Pielęgniarek i Położnych  
w COEK „Studio”
12 maja w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kul-
turalnej „Studio” uroczyście obchodzono XX-lecie 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych oraz Między-
narodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. W imieniu 
władz miasta bohaterkom dnia gratulowała zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz. Okolicznościowy wykład 
wygłosił dr Paweł Dobski, a w części artystycznej 
zaprezentowała się „Scena Zaułek”: Wojtek Gęsicki 
i jego gość Wiesław Nideraus. 

Szabla Kilińskiego  
dla Romana Sopyły
Szabla Kilińskiego to najwyższe odznaczenie 
rzemieślnicze, nadawane za wybitne zasługi dla 
rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego 
osiągnięć w kraju i zagranicą. Dotychczas uhonoro-
wany nią został między innymi Ojciec Święty Jan 
Paweł II, metropolita krakowski ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Do 
grona odznaczonych jako pierwszy ciechanowianin 
dołączył Roman Sopyła, wieloletni działacz Cechu 
Rzemiosł Różnych w Ciechanowie, przez 6 kaden-
cji Starszy Cechu, miejski radny dwóch kadencji. 
List gratulacyjny od prezydenta Ciechanowa do-
stojnemu laureatowi wręczyła zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz.
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MKS Jurand otrzymuje dofinansowanie do swojej 
działalności głównie w zakresie szkolenia sporto-
wego dzieci i młodzieży. W tym roku z kasy miasta 
pójdzie na to 185 tys. zł. Dofinansowanie odbywa 
się w drodze konkursu, do jakich kluby sportowe 
zgodnie z prawem stają na takich samych zasadach 
jak inne organizacje pozarządowe.  
W ubiegłym roku Jurand otrzymał też  
ze środków przeznaczonych na promocję 
miasta dodatkowe 100 tys. zł na rekla-
mowanie Ciechanowa podczas meczów 
rozgrywanych w ramach I ligi. 

Prezes i kibice listy piszą
W wyższej klasie rozgrywek potrzeby 
klubu wzrosną. – Z pisma, które otrzyma-
łem od prezesa Juranda Jerzego Niewia-
domskiego wynika, ze koszt utrzymania 
drużyny w Superlidze jest szacowany  
na 1,2 mln zł. Oczekiwania w stosunku  
do samorządu klub określa na kwotę  
500 tys. zł w skali roku – poinformował 
prezydent Wardziński. – Nie mamy bu-
dżetu z gumy, w przypadku nadprogra-
mowego wydatku musimy dokonać zmian 
w wydatkach, ograniczyć je. Działania 
w tej sprawie uzależniam od stanowiska 
państwa radnych – stwierdził prezydent.
Przewodniczący Rady Mariusz Stawicki dodał, że 
radni dostali pismo od kibiców z ponad 7 tys. pod-
pisów, z prośbą o wsparcie klubu. – Jako radni nie 
uciekniemy przed odpowiedzią na pytanie: tak lub 
nie – wyrokował przewodniczący.

Miasto żyje nie tylko piłką ręczną
Leszek Ryms, który jest związany z klubem jako 
zawodnik i jako trener przypomniał, że na taki wy-
nik Jurand pracował od lat 60-tych, kiedy w klubie 
powstała sekcja piłki ręcznej. – Takiego sukcesu 
szczerze mówiąc nikt się nie spodziewał. To jest 
sukces działaczy, Urzędu Miasta, prezydenta, za-
wodników, sponsorów, przedstawicieli przemysłu, 
którzy wspierali ten klub. Nie ma extraklasy piłki 

Sesja Rady Miasta

Więcej pieniędzy dla Juranda? Decyzja należy do radnych
Po sukcesie mkS jurand, którego piłkarze ręczni w przyszłym sezonie będą grać w Superlidze, klub wystąpił do miejskiego samorządu  
o rozważenie możliwości większego dofinansowania. nie jest to proste, bo zmiany budżetowe w środku roku oznaczają zmniejszenie nakła-
dów na inną dziedzinę. – Nie mamy wolnych szuflad, pełnych pieniędzy. Decyzja będzie należała do radnych – zapowiedział prezydent Wal-
demar Wardziński podczas emocjonującego posiedzenia kwietniowej komisji kultury i Sportu. dyskusja na ten temat odbyła się też na 
ostatniej sesji Rady miasta.

ręcznej, ani w Przasnyszu, ani w Mławie, tylko 
w Ciechanowie się udało – argumentował radny, 
prosząc o wsparcie finansowe dla Juranda. Janusz 
Szymańczyk zauważył, że w przypadku tak znacz-
nego dofinansowania miasto stałoby się sponso-
rem strategicznym i w takiej sytuacji przedstawi-

ciel prezydenta powinien znaleźć się w zarządzie 
klubu, żeby czuwać nad jego finansami. Poparł go 
Zdzisław Dąbrowski. – Cała sztuka, jak się daje, to 
przypilnować tych pieniędzy, ale to jest kwestia na 
przyszłość, a dziś to należy życzyć sobie i klubowi, 
żeby przygoda z Superligą nie byłą jednosezonowa, 
żeby ten klub za kilka lat, jeśli wyrobi sobie markę 
nie wyciągał ręki do miasta.
Zenon Stańczak studził emocje. – Sukces to jed-
no, a sprostanie jego wymogom to drugie. Miasto 
cieszy się z awansu szczypiornistów, ale nie tylko 
piłką ręczną żyje. Jest jeszcze wiele innych dziedzin, 
którym musi sprostać i każde przesunięcie środków 
w trakcie roku budżetowego spowoduje, że gdzieś 
trzeba zabrać, aby dać klubowi. Radny zwrócił też 
uwagę, że miasto nie jest jedynym potencjalnym 

sponsorem. – Przeglądałem listy sponsoringu w na-
szym mieście, niektóre zakłady zatrudniające 1000 
pracowników dają 500 zł, to po 50 gr. na pracow-
nika rocznie. 

Nie może być wywierania presji
Z. Stańczak, który przewodniczy Komi-
sji Kultury Sportu przypomniał, że na 
kwietniowym posiedzeniu komisja przy-
glądał się, jak kluby sportowe gospoda-
rują pieniędzmi, ile same wypracowują 
środków, a ile dostają od miasta. Radny 
był zbulwersowany jej przebiegiem.  
– Zbudowany z tej komisji nie wysze-
dłem. Jeden z radnych zapytał o uszcze-
gółowienie wydatków, a ze strony działa-
czy sportowych padła odpowiedź, cytuję: 
„co pana to obchodzi”. Owszem, my nie 
jesteśmy NIK, nie mamy prawa żądać, 
ale chyba mamy prawo pytać, skoro 
mniejsze czy większe pieniądze dajemy  
– relacjonował Z. Stańczak. Krytycznie 
do postawy działaczy Juranda odniósł 
się również Wojciech Jagodziński. 
– Jak można ocenić stan finansów klu-
bu, który ma być po raz kolejny dofinan-
sowany lub nie, jeżeli w pozycji „koszty 

działalności ogółem” MKS Jurand wykazuje brak 
danych – pytał radny. – Sukces nie oznacza, że sto-
sunki między samorządem i stowarzyszeniem mogą 
nie być partnerskie. Nie może być takiej sytuacji,  
że klub przychodzi z wnioskiem o dofinansowanie,  
a nie ma czytelności finansów. Jaką mamy pewność, 
że nie ma tam dziury finansowej np. w wysokości 
500 tys. zł. Nie może padać ze strony działaczy:  
„to nie wasza sprawa”. Radny wyraźnie stwierdził, 
że taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. – Mam 
wrażenie, ze po dzisiejszej sesji w tzw. miasto pój-
dzie informacja: x,y,z jest za, a,b,c jest przeciw. Tak 
próbowano kwalifikować, czy ustawiać radnych na 
komisji branżowej. Nie może być takiego wywiera-
nia presji.

Ewa Blankiewicz

Mecz z zespołem AZS Politechniki Warszawskiej zapewnił Jurandowi awans  
do Superligi

Centrum Wolontariatu ma być platformą skupiającą 
ludzi, chcących nieodpłatnie ale profesjonalnie pra-
cować dla dobra innych oraz wszystkie ciechanow-
skie organizacje społeczne, które z pracy wolonta-
riuszy chcą korzystać. Projekt powołania Centrum 
został złożony w konkursie w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. To wieloletni rządowy 
program dotacyjny, utworzony w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej. Minister co roku ogła-
sza konkursy dla organizacji społecznych z całej 
Polski. Projekt naszego Banku Żywności zyskał 
wysoką ocenę (194 punkty na 200 możliwych)  
i dotację. –  Podziękowania należą się Pawłowi Py-
rzyńskiemu z Europejskiego Towarzystwa Rozwoju 
Kompetencji Społecznych im. Johna Deweya, bo 
bardzo pomógł nam w sformułowaniu wniosku. Do-
finansowanie wyniesie 79,5 tysięcy złotych.  

Ciechanowski Bank Żywności nie zamierza ograniczać działalności do zbiórki i dystrybucji żywności dla potrzebujących. jego zarząd po-
kusił się o przygotowanie konkursowego projektu utworzenia Ciechanowskiego Centrum Wolontariatu. Projekt uzyskał 79,5 tys. zł dofi-
nansowania z ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Brakujące 10 tys. obiecuje dołożyć prezydent Ciechanowa.

Powstanie Ciechanowskie Centrum Wolontariatu

O resztę będziemy ubiegać się u Prezydenta Miasta 
Ciechanów, bo koszt całości to 90 tysięcy złotych 
– mówi kierująca Bankiem Dorota Jezierska. Pre-
zydent Ciechanowa Waldemar Wardziński wysoko 
ocenia sukces organizacji. – Od kilku lat wspiera-
my wszystkie inicjatywy związane z wolontariatem, 
jako samorząd propagujemy samą ideę i wyróżnia-
my wolontariuszy, bo wyjątkowo na to zasługują. 
Centrum pozwoli dopasować chętnych do pracy do 
potrzebujących wsparcia. Warto wspomóc taki pro-
jekt – mówi prezydent. Dziś ciechanowscy wolon-
tariusze działają przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Kolegium Nauczycielskim,  
w wielu organizacjach pozarządowych. Skrzyku-
ją się też podczas dużych akcji, np. Świątecznej 
Zbiórki Żywności (na zdjęciu) czy „Szlachetnej 
Paczki”.                                                           E.B.
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uchwały 
Rady miasta Ciechanów 

podjęte na Vii sesji  
28 kwietnia 2011 r.

nr 68/Vii/2011 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Ciechanów za 2010 r.
nr 69/Vii/2011 w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2010 r.
nr 70/Vii/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na wydzierżawienie nieruchomości.
nr 71/Vii/2011 w sprawie oddania gruntu 
w użytkowanie wieczyste.
nr 72/Vii/2011 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od  ceny zbycia 
na rzecz najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Ciechanowie 
w budynkach przy ulicach: Okrzei 14, Asny-
ka 15, 17 Stycznia 29, Witosa 6, Nadfosnej 
8, Powstańców Wielkopolskich 4.
nr 73/Vii/2011 w sprawie uchwalenia Sta-
tutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Ciechanowie.
nr 74/Vii/2011 w sprawie utworzenia 
Środowiskowego Domu Samopomocy  typu  
„A i B” w Ciechanowie.
nr 75/Vii/2011 w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków przyznawania  
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub całkowi-
tego  zwolnienia od opłat, jak również trybu 
ich pobierania.
nr 76/Vii/2011 w sprawie zmian w Statucie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Ciecha-
nowie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego.
nr 77/Vii/2011 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2011.
nr 78/Vii/2011 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Miej-
skiej Ciechanów na lata 2011-2032.
nr 79/Vii/2011 w sprawie upoważnienia 
dla Prezydenta Miasta.
nr 80/Vii/2011 w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 81/Vii/2011 w sprawie zmiany Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych dla miasta 
Ciechanowa na 2011 rok.
nr 82/Vii/2011 w sprawie ustalenia wyso-
kości stawek opłat za zajęcie pasa drogowe-
go dróg gminnych na cele niezwiązane  
z budową, przebudową, remontem, utrzyma-
niem i ochroną dróg.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych

krzysztof łyziński prosił o interwencję w sprawie 
zastawiania ul. 11 Listopada oraz Baczyńskiego przez 
klientów rynku przy Płońskiej i bazarku przy ul. 
Sienkiewicza. 

Zenon Stańczak zasygnalizował, że po przebu-
dowie ul. Warszawskiej i zainstalowaniu nowych 
latarni jedna z kamer jest na tej samej wysokości, 
co latarnia, co powoduje utrudniony wgląd w głąb 
ulicy. Poinformował też, że w okolicy skrzyżowania 
drogi krajowej nr 60 z ul. Kolbego są pozałamywane 
studzienki kanalizacji deszczowej. Radny zwrócił 
zarazem uwagę, że zgodnie z prawem skrzyżowania 
drogi wyższego rzędu z drogą niższego rzędu należą 
do zarządcy drogi wyższego rzędu, czyli w tym 
przypadku GDDKiA Oddział w Mławie. Z. Stańczak 
zapytał o plany zagospodarowania pasażu Marii Ko-
nopnickiej, przekazując postulat części mieszkańców, 
żeby urządzić tam parking z wjazdem z ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych.

józef Borkowski interweniował w sprawie regulacji 
studzienki kanalizacyjnej przy ul. Niechodzkiej. Jest 
to droga powiatowa, ale studzienka leży w gestii 
ZWiK, a pisma w tej sprawie do spółki komunalnej 
pozostały bez efektu. 

dariusz Węcławski interpelował w kwestii zmiany 
oznakowania wyjazdu z osiedla przy ul. 11 Listopada, 
naprzeciwko biura poselskiego. Chodzi o likwidację 
nieaktualnego  znaku nakazu skrętu w lewo, który 
pozostał z okresu, gdy 11 Listopada była drogą jedno-
kierunkową. Zapytał tez o stan rozmów dotyczących 
działek pod drogę łączącą ul. Kolbego z MZS Nr 2. 

Leszek Ryms z kolei uważa, że pasaż należy wyko-
rzystać jako miejsce zabaw dla dzieci, żeby zlikwido-
wać jazdę na rowerach i rolkach na Warszawskiej,  
na co uskarża się część mieszkańców. Zdaniem 
radnego parking powinien powstać przy ul. Witosa 
19, odciążyłby wówczas sąd i część ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych. L. Ryms zgłosił też potrzebę 
zbudowania chodnika po drugiej stronie ul. Letniej 
(na krótkim odcinku do dawnej lecznicy do Szkoły 
Podstawowej Nr 5), bo istniejący już chodnik jest 
zbyt wąski.

Tomasz kałużyński zwrócił uwagę na wymagającą 
pilnej naprawy dużą dziurę w jezdni na ul. Armii 
Krajowej na łuku do prowadzącym do ul. Ranieckiej 
(jadąc od strony Płońska). Poprosił tez o rozważenie 
uruchomienia sygnalizacji dźwiękowej na światłach 
przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu Kra-
szewskiego z ul. 17 Stycznia, z myślą o pacjentach 
Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Okrzei.

Zdzisław dąbrowski zasygnalizował, że w przeci-
wieństwie do zadowolonych rodziców małych dzieci, 
korzystających z nowego placu zabaw na osiedlu 
Jeziorko, mniej zadowoleni są mieszkający  
w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Po godz. 19, kie-
dy schodzą z niego maluchy z opiekunami, przycho-
dzi hałaśliwa młodzież. Brakuje też toalety. Zdaniem 
radnego rozwiązaniem problemu byłoby przejście 
do kolejnego etapu budowy planowanego Centrum 
Sportowo – Rekreacyjnego, czyli budowa boiska, 
skate parku i ścieżki rowerowej, żeby młodzież miała 
możliwość innego spożytkowania energii. 

oprac. EB.

28 kwietnia na VII sesji Rady Miasta radni przyjęli 
uchwałę upoważniającą prezydenta do podjęcia działań 
zmierzających do nabycia prawa wieczystego użytko-
wania nieruchomości przy ul. 17 Stycznia (budynek 
biurowy Akademii Humanistycznej oraz park botanicz-
ny). – W przypadku kupna Gmina Miejska Ciechanów 
wykorzystałaby trzykondygnacyjny obiekt na siedzibę 

Miasto rozważa kupno nieruchomości  
od Akademii Humanistycznej

Urzędu i jednostek organizacyjnych. Park pozostał-
by miejscem rekreacyjnym, z którego jak dotych-
czas korzystaliby mieszkańcy – uzasadnia zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz. Do budynku mogliby się 
przeprowadzić miejscy urzędnicy, którzy obecnie 
pracują w wynajętych pomieszczeniach w sąsiedz-
twie Banku Gospodarki Żywnościowej.

K.D.

W poprzednim numerze Gazety Samorządu 
Miasta Ciechanów omyłkowo pominęli-
śmy część interpelacji złożonej przez radną 
grażynę derbin. Oprócz budowy ul. Zu-
zanny Morawskiej i wprowadzenia ruchu 
jednokierunkowego na ulicach: Asnyka  
i Broniewskiego radna postulowała budowę 
drugiego chodnika na ul. Broniewskiego 
oraz wybudowanie jezdni i chodnika  
z drugiej strony ul. Asnyka. Przepraszamy 
za zamieszczenie niepełnej wypowiedzi. 

Zachęcamy do udziału w konkursie na najładniejszą 
posesję ogłoszonym po raz 14 przez pre-
zydenta Ciechanowa. Zgłoszenia będą 
przyjmowane do 15 sierpnia. Konkurs 
odbywa się w 4. kategoriach: budyn-
ki mieszkalne wielorodzinne, budyn-
ki jednorodzinne, obiekty użyteczności 
publicznej oraz balkony i ogródki na 
terenach budownictwa wielorodzinnego. 
Komisja konkursowa oceniać będzie róż-
norodność gatunkową roślin, kompozy-
cję architektoniczną, oryginalność i po-
mysłowość. Informacji udziela Wydział 
Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta, tel. 0 23 674 92 85. Szczegółowy 
regulamin i formularz zgłoszenia na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta www.
umciechanow.pl w zakładce Urząd Mia-
sta/Regulaminy i przepisy.

Rusza konkurs  
na najładniejszą posesję
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– Pamiętam te wręcz katastroficzne wizje snute 
podczas uchwalania tego budżetu, nad jaką to prze-
paścią stoimy jako miasto, że za chwilę pogrążymy 
się w otchłani olbrzymiego zadłużenia. Nic takiego 
się nie wydarzyło i mam nadzieję w najbliższych 
latach się nie wydarzy – powiedział prezydent Wal-
demar Wardziński. – Dziś niezmiernie cieszę, że nie 
ma uwag do tego budżetu. 

33,3 mln zł na inwestycje,  
3 mln nadwyżki zamiast  
20,6 mln deficytu
Prezydent wyliczył zrealizowane w ubiegłym roku 
inwestycje: rewitalizację Traktu Średniowieczne-
go (czyli budowę deptaka), przebudowę ul. Armii 
Krajowej (I etap budowy wewnętrznej pętli 
miejskiej, łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, 
drogi wojewódzkie 617 i 615 oraz 7 dróg 
powiatowych), skomunikowanie centrum 
miasta przez modernizację ul. Strażackiej, 
Kopernika, i Sierakowskiego, II etap budowy 
ul. Cukrowniczej łącznie z kolektorem desz-
czowym, budowę ul. Słowackiego, Gałczyń-
skiego, Perłowej, Bohaterów Westerplatte, 
Kasprowicza, Norwida, Rumiankowej, Sem-
połowskiej, budowę kanalizacji deszczowej 
i nawierzchni ul. Kicińskiego, pierwszy etap 
budowy ul. Andersa, zakończenie I etapu re-
witalizacji ratusza, budowę boiska i szkol-
nego placu zabaw przy SP Nr 5, rozpoczę-
cie budowy placu zabaw na Jeziorku oraz 
pobliskiej zatoki z miejscami parkingowymi. 
– Dofinansowaliśmy też zadania realizowane 
przez inne samorządy, na co wydaliśmy po-
nad milion złotych. 257 tys. zł przeznaczyliśmy na 
przebudowę ul. Kraszewskiego, 100 tys. zł na zakup 
sprzętu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, 
200 tys. zł na sprzęt i aparaturę medyczną dla Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciecha-
nowie. 461 tys. zł wyniósł udział miasta (składka) 
w dużym projekcie Zintegrowany System Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu 
Ciechanowskiego, realizowanym wspólnie z innymi 
samorządami – wspomniał Waldemar Wardziń-
ski. Podkreślił, że prawie 16 mln zł zainwestowały 
również spółki komunalne. – Dzięki racjonalne-
mu i oszczędnemu gospodarowaniu pieniądzem 
publicznym udało się uzyskać nadwyżkę budżetową 
w wysokości prawie 3 mln zł, chociaż ze względu 
na ilość inwestycji planowaliśmy deficyt w wyso-
kości 20,6 mln zł – zaznaczył prezydent. Wyższe 
dochody były głównie wynikiem spływu w grudniu 
2010 r. ponad 20 mln zł z funduszy unijnych na dofi-
nansowanie budowy pętli. 3-milionowa nadwyżka 
budżetowa jest też wynikiem niższych o 1,5 mln 
wydatków bieżących i oszczędności na przetargach 
inwestycyjnych o ponad 1,9 mln zł.

Takie podsumowanie 
daje satysfakcję
Grażyna Derbin, przewodnicząca Klubu Radnych 
PO z zadowoleniem przyjęła wykonanie budżetu. 
– Należy pamiętać o niepewności w zakresie finan-
sowania inwestycji z udziałem środków  unijnych. 
Takie warunki wymagały dużej wiedzy, sprawności, 
elastyczności i odwagi przy podejmowaniu trud-
nych decyzji. Przecież na częściowe dofinansowanie 

Sesja Rady Miasta. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok 

Bezdyskusyjne absolutorium dla prezydenta

inwestycji wyemitowane zostały obligacje  
w wysokości 20,6 mln zł, a łączna wartość inwesty-
cji wyniosła ponad 35 mln zł. Dzięki takiemu zaan-
gażowaniu w grudniu spłynęło dofinansowanie na 
pętlę w wysokości ponad 20 mln zł. Radna stwier-
dziła, że wskaźniki ekonomiczne, na podstawie któ-
rych dokonuje się oceny budżetu miasta są korzyst-
ne, umożliwiają kolejne inwestycje i tworzą solidne 
podstawy do ubiegania się o środki zewnętrzne.  
– Takie podsumowanie daje satysfakcję, utwierdza 
w trafności podejmowanych dotychczasowych dzia-
łań a widoczne osiągnięcia są dowodem, że przyjęta 
strategia się sprawdza i przynosi zakładane efekty. 
Taki stan rzeczy dobrze rokuje dalszemu rozwojowi 
naszego miasta – zaopiniowała G. Derbin.

Jedyna wątpliwość opozycji
Zbigniew Kędzierski z Klubu Radnych Pis miał 
tylko jedno pytanie do sprawozdania z wykonania 
zeszłorocznego budżetu. Dotyczyło kwoty wydanej 
na promocje miasta, o 100 tys. wyższej, niż  
w 2009 r, i zaplanowana na rok 2011. – Wynio-
sła 422 987 zł, a w budżecie 2011 jest zapisane, 
że kwota na promocję miasta wyniesie 320 000 zł. 
Skąd taka różnica – zapytał radny.
W. Wardziński zwrócił uwagę, że taka informację 
znalazła się w sprawozdaniu z wykonania budżetu  
i czytając dokładnie można ją znaleźć.  
– Oczekiwałem, że w toku dyskusji pojawią się 
jakieś uwagi, zarzuty czy pytania, co do realiza-
cji budżetu roku 2010, ale na to jedyne z wielką 
przyjemnością odpowiem. Na promocję corocznie 
przeznaczamy kwoty bardzo zbliżone. W 2010 roku 
Rada Miasta uchwaliła dodatkowe środki finanso-
we na promocję miasta poprzez sport. Te 100 tys. 
zł zostały przekazane do klubu sportowego Jurand, 
żeby piłkarze ręczni promowali miasto przy okazji 
swoich występów w różnych miastach na terenie 
całej Polski – odpowiedział prezydent.

Za czy przeciw rozwojowi miasta?
Wojciech Jagodziński określił politykę finanso-
wą miasta jako racjonalną i odważną. – Podczas 
uchwalania tego budżetu w grudniu 2009 słyszeli-
śmy głosy, że miasto chyli się ku upadkowi – CWS 
mówiła odważny inwestycyjny budżet, słyszeliśmy 
głosy brak środków europejskich, nadmierne za-
dłużenie budżetu – CWS mówiła zadłużenie na po-
ziomie bezpiecznym i koniecznym do rozpędu inwe-
stycji miejskich. Patrząc na plan budżetu na 2010 

rok, na jego wykonanie i na uchwalony budżet roku 
2011 nie bez satysfakcji możemy powiedzieć „a nie 
mówiliśmy”. W przekonaniu radnego wystarczy 
odrobina dobrej woli i porównanie liczb, aby  
w sposób nie budzący wątpliwości odpowiedzieć  
na pytanie: „za” czy „przeciw” wykonaniu budżetu 
za 2010 rok, „za” czy „przeciw” udzieleniu abso-
lutorium prezydentowi. – Pytań można zadawać 
więcej: za czy przeciw pętli miejskiej, za czy prze-
ciw deptakowi i przebudowie Placu Jana Pawła 
II, rewitalizacji ratusza, zintegrowanemu systemo-
wi gospodarki odpadami komunalnymi, dalszemu 
rozwojowi bazy sportowej, edukacyjno – rekreacyj-
nym parkom tematycznym, za czy przeciw realizacji 
zadań jednorocznych i dwuletnich – wyliczał radny. 

W końcu zadał zasadnicze pytania.  
– Głosujemy za, czy przeciw działaniu dla 
dobra naszych mieszkańców, za czy przeciw 
rozwojowi naszego miasta. Ciechanowska 
Wspólnota Samorządowa już dawno pozytyw-
nie odpowiedziała sobie na te pytania. 

To nie był budżet dobry,  
to był budżet bardzo dobry
Dariusz Węcławski oświadczył, że radni PSL 
analizując sprawozdanie zwrócili uwagę na 
rzetelność, przejrzystość, poprawność for-
malno-rachunkową i oceniali go pod kątem 
celowości i gospodarności. – Z zadowoleniem 
przyjmujemy fakt, że budżet 2010 roku jest ele-
mentem pewnej długofalowej strategii rozwoju 
miasta. Jego wykonanie było częściowo zdeter-
minowane działaniami i inwestycjami podjęty-
mi przed rokiem 2010 i będzie miało wpływ na 

rozwój miasta w latach kolejnych – stwierdził rad-
ny. – Nie mogę powiedzieć, że to był budżet dobry,  
bo to był budżet bardzo dobry. Chciałbym, ażeby 
kolejne budżety miasta były tak śmiałe, były realizo-
wane tak odważnie i tyle miastu przynosiły korzyści. 
Podziwiam inżynierską wizję pana prezydenta, to 
zaczyna coraz bardziej procentować. Czy wśród 
mieszkańców, czy wśród osób, które odwiedzają na-
sze miasto jest to zauważalne gołym okiem  
– chwalił Zenon Stańczak. Przypomniał też okolicz-
ności, towarzyszące uchwaleniu budżetu.  
– To było 29 grudnia 2009 r., kiedy już część Rady 
żyła nie budżetem, nie pracą w 2010 roku, a wy-
borami samorządowymi w 2010 roku. Pamiętam, 
że było podniesionych 11 rąk, w tym moje i jestem 
z tego dumny, bo to przyniosło efekt. Myślę, że 
wszyscy do tej Rady po to tu przyszliśmy, abyśmy 
pracowali na chwałę tego miasta, a nie dla partyj-
nych interesów.Waldemar Wardziński podzięko-
wał radnym i pracownikom Urzędu Miasta za pracę 
nad wykonaniem budżetu. Zapowiedział też, że tak 
dobrego wykonania i takiej ilości zadań, jak w roku 
2010 r. można nieprędko się spodziewać. – Warto-
ściowo budżety będziemy mieli wysokie, bo mamy 
duże zadania wpisane do realizacji, natomiast trud-
no prognozować tak dynamiczny przyrost ilościo-
wy inwestycji, bo będziemy musieli się skupić na 
realizacji tych zadań, które zostały zapisane w stra-
tegiach przyjętych przez Radę w ubiegłych latach 
i których realizację rozpoczęliśmy. Natomiast na 
pewno znajdziemy środki na wprowadzenie części 
zadań w trybie jednorocznym czy dwuletnim – obie-
cał prezydent.

Ewa Blankiewicz

dochody budżetu gminy w 2010 roku – prawie 134,3 mln zł. Wydatki – prawie 131,3 mln zł, z czego aż 33,3 mln na inwestycje. W ubiegłym 
roku mieliśmy rekordowy budżet i dzięki spływowi unijnych środków wykonanie z 3-milionową nadwyżką zamiast 20,6 mln zakładanego 
deficytu. na kwietniowej sesji prezydent Waldemar Wardziński przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za miniony rok. głosów 
krytycznych nie było, nie zabrakło za to wyrazów uznania dla pracy prezydenta. 18 radnych opowiedziało się za udzieleniem mu absoluto-
rium, 3 radnych PiS wstrzymało się od głosu.

Głosowanie za absolutorium dla prezydenta
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PLANETA maluje
Odnawiane są poziome oznako-
wania jezdni. Na zlecenie Urzę-
du Miasta prace wykonuje firma 
PLANETA. Termin wykonania  
– 31 maja.                                P.H.

Remonty chodników i nawierzchni
Na bieżąco wykonywane są remon-
ty cząstkowe jezdni oraz chodników  
po zimie. W kwietniu remontowa-
no nawierzchnie m.in.: ul. Święto-
chowskiego, Wyzwolenia, Spół-
dzielczej, 3 Maja, Pl. Piłsudskiego, 
Narutowicza, Okrzei, Hallera, Par-
kowej (odcinek od Zamkowej do 
Gostkowskiej), Gostkowskiej (od-
cinek od Parkowej do Komunalnej), 
Gwardii Ludowej, Szczurzynek, 
Letniej, Broniewskiego, Rycerskiej. 
Wymieniono nawierzchnię chodni-
ka w ul. Sikorskiego (ok. 250 m2),  
a także Grota Roweckiego, Naruto-
wicza, rondo Witosa, Gostkowską 
oraz ścieżki rowerowej przy Armii 
Krajowej. Wyremontowano również 
schody w sąsiedztwie sklepu Bie-
dronka (na zdjęciu). 

Czas koszenia, strzyżenia i sadzenia
Pracownicy oddziału Zieleni Miejskiej mają pełne ręce roboty. Sanitarnym cięciom poddano drzewa wzdłuż 
ulic: Sienkiewicza, Wyzwolenia, Okrzei, Powstańców Warszawskich, Armii Krajowej i Batalionów Chłop-
skich. Wykoszone zostały trawniki wzdłuż ul.: Sikorskiego, Armii Krajowej, Mikołajczyka, Tatarskiej przy 
pomniku Walka-Męczeństwo-Zwycięstwo, a także w miejskich parkach, na skwerze TON i terenach zielo-

nych przy Fabrycznej i Sienkiewicza. 
Pracownicy zieleni wymieniają  
i uzupełniają uszkodzone listwy  
w ławkach. Posadzone zostały bratki  
w gazonach przy ul. Warszawskiej 
(przy pasażu M. Konopnickiej i przy 
pomniku św. Piotra), a także aksamitki 
w parku M. Konopnickiej, które two-
rzą logo miasta. Po ociepleniu sadzone 
będą pelargonie, kocanki i szałwie. 
Drzewa i krzewy spryskane zostały 
środkiem zapobiegającym chorobom 
grzybowym i szkodnikom. Tradycyj-
nie zabezpieczono przed szrotówkiem 
kasztanowce poprzez okręcenie folią  
i zastosowanie środka owadobójczego 
lasolep. 

Place zabaw  
pod kontrolą
Przeglądowi poddano urządzenia 
rekreacyjne na placach zabaw. Od-
nowione zostały urządzenia przy 
ul. Monte Cassino, Siewnej, We-
sołej, Parkowej i Zielonej.  
W planach są kolejne remonty.  
Na zdjęciu osiedlowy plac zabaw 
przy ul. Monte Cassino

Przetarg na II etap 
budowy miejskiej pętli

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Inwestycja ma zagwarantowane unijne wsparcie. 
Na pętlę łączącą drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wo-
jewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiato-
wych miasto pozyskało niebagatelną kwotę  
102 mln zł dofinansowania (cała inwestycja ma 
kosztować 150 mln zł). To największe i jak do-
tychczas najbardziej kosztowne zadanie w historii 
miasta. Dokumentację techniczną przedsięwzięcia 
opracowywało na zlecenie miasta konsorcjum pol-
sko-irlandzkie. Ogłoszenie o przetargu musiało być 
publikowane w Biuletynie Unii Europejskiej.  
– Z punktu widzenia płynności ruchu kołowego  
w mieście najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie 
rozpoczęcie prac od odcinka między ul. Płocką  
i Mleczarską oraz przedłużenia ulicy Tysiąclecia 
w kierunku ul. Kasprzaka. Takie rozwiązanie da 
możliwość alternatywnego skomunikowania miasta 
i zapewnieni wylot na Warszawę w czasie innych 
prac drogowych, m.in. budowy wiaduktów na ul. 
Kasprzaka, a także budowy kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej na ul. Płońskiej. Zakończenie tej czę-
ści robót planowane jest na jesień przyszłego roku. 
Szczegółowe harmonogramy prac będą ustalane  
z wykonawcą wyłonionym w przetargu. Inwestycja 
nie tylko diametralnie zmieni organizację ruchu w 
mieście. Będzie też silnym bodźcem proinwestycyj-
nym. Otworzą się nowe tereny inwestycyjne  
w dzielnicy przemysłowej, tzw. dzielnica przemy-
słowa II będzie skomunikowana z miastem i z siecią 
dróg krajowych. Już teraz obserwujemy duże za-
interesowanie potencjalnych inwestorów terena-
mi położonymi wzdłuż planowanej pętli – mówi 
prezydent Waldemar Wardziński. Treść ogłosze-
nia, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz inne ważne informacje dostępne są w Biule-
tynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.
umciechanow.pl/bip/portal?id=311171. Na oferty 
samorząd czeka do 30 maja, do godz. 11.00.                               

 red.

gruntownie zmodernizowana ul. armii kra-
jowej służy już mieszkańcom Ciechanowa, 
odciążając zatłoczone i ruchliwe centrum. 
do 2014 r. miasto planuje wybudować pozo-
stałą część wewnętrznej pętli bezpośrednio 
komunikującej ze sobą wszystkie dzielnice. 

Park M. Konopnickiej

Uwaga! 6-20 maja 
– szczepienie lisów
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
informuje, że w dniach 6-20 maja na terenie woje-
wództwa przeprowadzona będzie akcja doustnego 
szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów żyjących 
na wolności. Szczepionka będzie zrzucana z sa-
molotów w ilości 20 dawek na 1 km2. Zrzuty będą 
obejmować kompleksy leśne, pola i łąki za wy-
jątkiem akwenów wodnych i terenów zabudowa-
nych. Dawkę szczepionki stanowi kostka o wy-
miarach 4,5 x 4,5 cm, koloru zielono-brązowego 
o intensywnym rybnym zapachu. Wewnątrz znaj-
duje się plastikowy pojemnik zawierający płynną 
substancję. Dotknięcie przynęty przez człowieka 
spowoduje, że nie będzie ona podjęta przez lisa. 
Szczepionka wykazuje działanie uodparniają-
ce tylko u lisów. Każdy kontakt człowieka ze 
szczepionką należy zgłosić do lekarza, podobnie 
jak w przypadku zwierząt domowych i gospodar-
skich. Po wyłożeniu szczepionki przez 2 tygodnie 
należy ograniczyć polowania, psy prowadzać na 
smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomiesz-
czeniach.                                            

     red.

Uwaga! Wyłapywanie bezdomnych psów
W dniach 2-3 czerwca odbędzie się okresowe wyłapywanie psów na terenie miasta. Akcję przeprowa-
dzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Prosimy o zgłaszanie wałęsających się czworonogów i pil-
nowanie własnych pupili, żeby przez przypadek nie trafiły do schroniska.
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Dom Samopomocy od lipca poza MOPS-em

Od 1 lipca Ciechanów będzie miał samodziel-
ny Środowiskowy Domy Samopomocy  
z siedzibą przy ul. Niechodzkiej, zlokalizowa-
ny w dwóch obiektach – przy ul. Strażackiej  
i Niechodzkiej (na zdjęciach). Wyodrębniona 
placówka będzie jednostką budżetową Gminy 
Miejskiej Ciechanów, podobnie jak MOPS, 
ZOSiP i MOSiR. Dom to ośrodek dziennego 
pobytu dla dorosłych osób przewlekle chorych 

psychicznie (przy ul. Niechodzkiej) lub upo-
śledzonych umysłowo (przy ul. Strażackiej). 
Podtrzymuje i rozwija umiejętności niezbędne 
do samodzielnego życia, zapobiega izolacji, 
stanowi oparcie dla swoich podopiecznych. 
W zajęciach uczestniczą osoby z Ciechanowa. 
Mieszkańcy sąsiednich gmin są przyjmowani 
pod warunkiem, że placówka ma wolne miej-
sca, a jednostki samorządu zawrą w tej sprawie 
porozumienie.                                             red.

Nowi strażnicy miejscy  
już się szkolą
Od 16 maja 3  „świeżo 
upieczonych” strażników 
pełni służbę na terenie 
miasta. – Do ogłoszonego 
przez prezydenta naboru 
stanęło 20 kandydatów. 
Przeprowadziliśmy już 
sprawdzający wiedzę test 
pisemny, rozmowy kwali-
fikacyjne oraz testy spraw-
nościowe – informuje 
Krzysztof Matuszewski, 
komendant Straży Miej-
skiej. – Strażnicy mają 
coraz więcej obowiązków i terenu do patrolowania, dlate-
go trzech nowych funkcjonariuszy to spory zastrzyk sił dla 
naszej kadry. Oprócz patroli pieszych i samochodowych od 
maja strażnicy pełnią patrole rowerowe – dodaje komen-
dant. Strażników czeka jeszcze obowiązkowe miesięczne 
szkolenie i egzamin państwowy po którym będą pełno-
prawnymi funkcjonariuszami. – Cieszymy się, że przybywa 
miejskich strażników, bo mieszkańcy oczekują większej sku-
teczności w egzekwowaniu porządku i spokoju w mieście. 
Potrzebujemy więcej patroli – mówi Cezary Chodkowski, 
zastępca prezydenta Ciechanowa.

                                                                P.H.

Nowe stawki za usługi opiekuńcze
Od 1 czerwca zmieni się koszt 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez miasto. Wzrosną stawki dla osób, które mieszkają i gospodarują wspólnie  
z rodziną oraz dla tych, które mają najwyższy dochód na osobę – od 2 385,01 zł. W tych przypadkach dotychczasowa stawka wynosiła 10,30 zł i obowiązywała  
od początku 2008 r. Uchwała podjęta podczas kwietniowej sesji Rady Miasta urealnia koszty, podnosząc tę odpłatność do 14,50 zł. Stawki dla samotnych o niż-
szych dochodach pozostają bez zmian, bo zmniejszono skale procentowe w tabeli odpłatności.

Dochód na osobę  
w rodzinie

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usług 1 godziny w %

Osoby samotne nie mające 
osób zobowiązanych  

do alimentacji

Osoby samotne zamieszkujące 
i samotnie gospodarujące

Osoby zamieszkujące  
i gospodarujące wspólnie  

z rodziną

było aktualnie było aktualnie było aktualnie

Do 100 % 
477,00 zł

nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie
100% 
14,50%

100 % – 125 % 
477,01 zł – 596,25 zł

4% 
0,41 zł

2,8% 
0,41 zł

14% 
1,44 zł

9,9% 
1,44 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

125 % – 150 % 
596,26 zł  – 715,50 zł

9% 
0,93 zł

6,4% 
0.93 zł

19% 
1,96 zł

13,5% 
1,96 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

150 % – 200 % 
715,51 zł – 954,00 zł

14% 
1,44 zł

9,9% 
1,44 zł

23% 
2,37 zł

16,2% 
2,35 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

200 % – 250 % 
954,01 zł – 1 192,50 zł

19% 
1,96 zł

13,5% 
1,96 zł

28% 
2,88 zł

19,8% 
2,87 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

250 % – 300 % 
1 192,51 zł – 1431,00 zł

23% 
2,37 zł

16,2% 
2,35 zł

38% 
3,91 zł

27% 
3,91 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

300 % – 400 % 
1 431,01 zł – 1 908,00 zł

33% 
3,40 zł

23,4% 
3,40 zł

47% 
4,84 zł

33,4% 
4,84 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

400 % – 500 % 
1 908,01 zł – 2 285,00 zł

47% 
4,84 zł

33,4% 
4,84 zł

66% 
6,80 zł

46,9% 
6,80 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

Powyżej 500% 
2 385,01 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

100% 
10,30 zł

100% 
14,50 zł

Podczas kwietniowej sesji Rady miasta radni przyjęli statuty dostosowujące funk-
cjonowanie miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dwóch działających w na-
szym mieście Środowiskowych domów Samopomocy do przepisów nowego prawa. 
ustawodawca zadecydował o wyłączeniu ŚdS-ów ze struktur ośrodków pomocy 
społecznej.
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Bogaty zbiór ponad 50 tys. 
wydawnictw naukowych i re-
gionalnych, gromadzonych 
przez lata przez Ciechanowskie 
Towarzystwo Naukowe będzie 
bezpiecznie przechowywany  
i udostępniany w dotychczaso-
wej siedzibie w tzw. Krzywej 
Hali przy Pl. Piłsudskiego.  
– Miasto jest już właścicielem 
lokalu, w którym mieszczą się 
archiwalia i zbiory regionalne. 
Został on przekazany miastu 
przez Skarb Państwa na potrze-
by nowoutworzonego oddzia-
łu bibliotecznego – powiedział 
prezydent Waldemar Wardziń-
ski. W związku z przejęciem 
zbiorów budżet Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej zwiększony 
został o 100 tys. zł i wynosi te-
raz 570 tys. zł.                    red.

Przedszkolaki  
w prezydenckim 
gabinecie

Kto najlepiej zna 
Kubusia Puchatka?
już po raz trzeci Szkoła Podstawowa 
nr 3 gościła miłośników sympatyczne-
go misia i jego przyjaciół na międzysz-
kolnym konkursie  „kubuś Puchatek  
i jego przyjaciele”. Z zaproszenia  
do konkursu skorzystało sześć zespo-
łów z Ciechanowa i okolic. uczestnicy 
zmagali się ze specjalnie przygotowa-
nymi zadaniami m. in. krzyżówką  
i testem.
Ciekawą konkurencją było też własnoręczne 
wykonanie rekwizytów związanych  
z lekturą. Po zaciętej rywaliza-
cji i dogrywce. Najlepiej 
wypadła drużyna ze 
Szkoły Podstawo-
wej w Gumowie. 
Drugie miejsce 
zdobył zespół 
ze Szkoły 
Podstawowej 
Nr 3 w Cie-
chanowie: 
Aleksandra 
Trojanow-
ska i Mi-
kołaj Łeb-
kowski. 
Na trzecim 
miejscu uplasowała się drużyna SP Nr 6:  
Damian Goszczycki i Mateusz Zagórski. Mło-
dzi czytelnicy rywalizowali ze sobą, ale też 
świetnie się bawili, układając i przedstawiając 
wymyślone przez siebie kubusiowe mruczan-
ki. Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników 
umilały występy taneczno-wokalne uczen-
nic z klasy III a. Wszyscy uczestnicy zostali 
nagrodzeni dyplomami i książkami. Konkurs 
przygotowały nauczycielki nauczania zin-
tegrowanego: Wanda Jaroszewska, Bożena 
Wełna, Ewa Bystrek i Wanda Kołpaczyńska  
z nadzieją, że fascynacja sympatycznym bo-
haterem książki A.A. Milne „Kubuś Pucha-
tek” zachęci do czytania książek. Inicjatyw 
objął patronatem Urząd Miasta i MZS Nr 1.

red.

Miejska biblioteka bogatsza o naukowe  
i regionalne zbiory
28 kwietnia Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Oddziału Zbiorów nauko-
wych i Regionalnych w strukturze miejskiej Biblioteki Publicznej. Zabieg ten umożliwi for-
malne przejęcie przez miejski samorząd zbiorów Ciechanowskiego Towarzystwa naukowego. 

– Sądzimy, że wszystkie maluchy dostaną się  
do miejskich  przedszkoli. W ubiegłym roku brako-
wało miejsc dla blisko 70. Potem okazało się,  
że duża grupa dzieci z różnych przyczyn  zrezygno-
wała z przedszkola. Często dzieci małe, przyjęte po 
raz pierwszy do przedszkola, nie aklimatyzują się.  
W tym roku miejski samorząd przygotował 850 
miejsc w 7 placówkach – informuje Adam Krzemiń-
ski, dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli.  
– W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci 
5-letnie, które za rok muszą iść do pierwszej klasy. 
Wśród maluchów największe szanse mają dzieci, 
których rodzice pracują. Przypominam, że pierw-
szeństwo w zapisach mają dzieci z Ciechanowa  
– wyjaśnia Cezary Chodkowski, zastępca prezy-
denta miasta. Zainteresowanie przedszkolami nie 

19 kwietnia czterolatki z Miejskie-
go Przedszkola Nr 8 odwiedziły 
prezydenta Waldemara Wardziń-
skiego oraz jego zastępców – Ewę 
Gładysz i Cezarego Chodkowskie-
go. Dzieci złożyły władzom miasta 
wielkanocne życzenia, wręczyły 
też własnoręcznie wykonane kartki 
świąteczne. Po odśpiewaniu przy-
gotowanej na tę okazję piosenki 
maluchy otrzymały słodkie upo-
minki. – Świetne dzieciaki, zdolne 
i śmiałe. Żeby wszystkie spotkania 
były tak sympatyczne… –  wes-
tchnął prezydent.            

                         P.H.

Dużo chętnych do miejskich przedszkoli
W ostatnich latach słyszymy o coraz większym niżu demograficznym, ale coraz więcej ro-
dziców chce posyłać dzieci do przedszkoli. Po porównaniu liczby złożonych wniosków  
o przyjęcie do przedszkola z liczbą przygotowanych miejsc okazało się, że blisko 100 malu-
chów w wieku 3 – 4 lat musi na to miejsce poczekać.

rozkłada się proporcjonalnie. Są takie do których 
co roku jest więcej chętnych niż przygotowanych 
miejsc. Skąd ta rozbieżność? Rodzice wolą posłać 
dziecko do przedszkola jak najbliżej domu, czemu 
trudno się dziwić. Największe obłożenie jest  
w Przedszkolu Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej  
i Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich, położonych 
w pobliżu największych osiedli – Aleksandrówki, 
Osiedla 40-lecia, Jeziorka i Powstańców Wielko-
polskich. Tworzone są tzw. listy rezerwowe i na 
zwolnione miejsca wchodzą dzieci, które wcześniej 
się nie dostały. – Mam nadzieję, że i w tym roku uda 
nam się je przyjąć, choćby po pewnym czasie – do-
daje dyrektor Krzemiński. W tej chwili 20. wolnymi 
miejscami dysponuje jeszcze Przedszkole Nr 6 przy 
ul. Pijanowskiego.                                               P.H.

Regionalne archiwalia będą jak dotąd przechowywane w pomieszczeniach w tzw. 
Krzywej Hali, przekazanej miastu przez Skarb Państwa

Pokoloruj Puchatka i przyjdź  
do redakcji po lizaka
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MAJ/CZERWIEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 23-27.V godz.17.00-21.00 – Tydzień 
Edukacji Prozdrowotnej dla Pań  
/COEK „Studio”/
• 9.VI – „Wiosna Literatury w Gołot-
czyźnie” /Dworek A. Bąkowskiej  
w Gołotczyźnie/
16.VI godz. 17.00 – „Maria Skło-
dowska-Curie w stulecie przyznania 
nagrody Nobla” – wykład Teresy Ka-
czorowskiej /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

• Na ekran Kina „Łydynia” wchodzą 
m.in.: „Gnomeo i Julia”, „Somerwhere 
– między miejscami”, „Dom chłop-
ców”, „Jestem Bogiem”, „Rytuał”.

Spotkania

Konkursy

Teatr

Kino

Wystawy

• 26.V godz. 18.00 – koncert z okazji 
Dnia Matki. Wystąpią: Małgorzata 
Kubala (sopran), Robert Cieśla (tenor), 
Mariusz Dubrawski (fortepian) i Woj-
ciech Gąssowski (prowadzenie) /sala 
widowiskowa CKiSZ/
• 27-28.V – XIV Spring Blues Night  
/Kawiarnia Artystyczna i zamkowe 
błonia/ Więcej na str. 1 

• V – „Malarstwo Polskie początku 
XX w. w zbiorach Muzeum” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• 21.V godz.11.30 – wernisaż wystawy 
„Wszystko co nasze, Polsce oddamy” 
w 100-lecie Harcerstwa Polskiego  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• do 10.VI – „Rozum – serce – zmysło-
wość” – rzeźby Patrycji Meunier  
/Galeria „C”/

oprac. K.D.

• 24.V godz. 10.00 – VI Konkurs Wie-
dzy o Regionie „Ciechanów i okolice” 
/Kawiarnia Artystyczna/

• 24.V godz.19.00 – premiera „Serena-
dy” wg. Mrożka /COEK „Studio”/
• 29.V godz. 15.00 – „Zaginiony 
skarb” – widowisko muzyczno-tanecz-
ne /sala widowiskowa CKiSz/
• 31.V godz. 20.30 – Kabaret pod 
Wyrwigroszem./sala widowiskowa 
CKiSz/
• 1-4.VI – Festiwal Teatralny DIONI-
ZJE /deptak, COEK Studio, CKiSz/
• 13,14 i 15.VI godz. 18.00 – Teatr 
Exodus „Janulka, córka Fizdejki” /sala 
widowiskowa CKiSz/

Premiera 
TEATRU 
EXODUS

W dniach 13, 14 i 15 czerw-
ca 2011 r. o godz. 18.00  
w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Sztuki TEATR 
EXODUS wystawi premiero-
we przedstawienie „Janulka, 
córka Fizdejki” na podstawie 
dramatu Witkacego. Limitowa-

na liczba zaproszeń. Bilety w symbolicz-
nej cenie 10 zł do nabycia w kasie kina. 
Ilość miejsc na widowni ograniczona!

Studio nagrań otwarte
Pomysł stworzenia Studia nagrań zrodził się w Urzędzie 
Miasta. Powstawało ponad rok. Jego patronka, Doro-
ta Rabczewska, przekazała darowiznę na zakup sprzętu 
nagraniowego o wartości 12 tys. zł. Miasto sfinanso-
wało pozostałą część przedsięwzięcia – przygotowanie 
pomieszczeń oraz dodatkowe wyposażenie. Samorząd 
wydał na to łącznie 45 tys. zł. – Dużo pracy włożyliśmy 
sami, np., wygłuszaliśmy ściany. To pozwoliło zmniej-
szyć koszty adaptacji 2 pomieszczeń: samego studia i re-
żyserki dźwięku do 20 tys. zł – mówi Nina Rykowska. 
Wśród finalistów tegorocznej „Gammy” znaleź-

li się: Alicja Szempińska, Mateusz Jankowski, Mate-
usz Kosmala, Klaudia Szynkiewicz, Paulina Muzińska, 
Agnieszka Konopa oraz zespół „Babel” z Gimnazjum  
Nr 3. – Jestem pod wrażeniem poziomu uczestników  
– powiedziała Gosia Andrzejewicz, przysłuchująca się 
występom młodych ciechanowian. Pochwał nie szczędzi-
ła też Dorota Rabczewska, która objęła patronatem Stu-
dio Nagrań. Popularna Doda ufundowała 4 indywidualne 
nagrody pieniężne uczennicom Gimnazjum Nr 3, które 
wyśpiewały sprzęt DVD dla szkoły. Pozostałe nagrody  
i upominki dla laureatów sfinansował prezydent miasta.  

K.D.

W dniach 2-4 czerwca w Cie-
chanowie odbędzie się XIX Mię-
dzynarodowy Festiwal Teatralny 
DIONIZJE. W programie: para-
da uliczna, warsztaty, przedsta-
wienia, widowiska plenerowe, 
dyskusje i koncerty. W konkursie 
zaprezentują się laureaci presti-
żowych przeglądów. Gościnnie 
zobaczymy Teatr 4 Żywioły  
i Teatr Feta. Muzycznym akcen-
tem będzie projekt multimedial-

ny Wojtka Grabka i koncert zespołu Pogodno. Ćwiczenia aktorskie 
poprowadzi Krzysztof Miklaszewski – uczeń Tadeusza Kantora, 
dokumentalista Teatru Cricot 2. Wstęp na wszystkie przedstawienia 
jest bezpłatny. Głównym sponsorem przedsięwzięcia jest Prezydent 
Ciechanowa.  Szczegóły na www.dionizje.pl

Uczestników konkursu oceniała zawo-
dowa wokalistka Gosia Andrzejewicz.
Po prawej Doda z laureatami prze-
glądu

Koncert galowy podziwiają 
od lewej: dyrektor Studia  
N. Rykowska, zastępca pre-
zydenta C. Chodkowski  
i patronka Studia – Doda

Studio nagrań – reżyserka



www.umciechanow.pl

Cytat miesiąca 
Kwietniowa sesja Rady Miasta. Dyskusja o prośbie MKS Jurand o dofinansowanie z budżetu miasta. Zdzi-
sław dąbrowski do radnego Leszka Rymsa, trenera piłki ręcznej: – Jest takie powiedzenie, że jeżeli czło-
wiekowi się źle życzy, to się mówi obyś w ciekawych czasach żył. Pan prezydent po raz kolejny prowadzi  
to miasto przez ciekawe czasy, bo i środki unijne, i inwestycje, i kryzys światowy po drodze, a teraz jeszcze 
kolega Ryms tak powoli pracował z tym Jurandem, że akurat w tej kadencji Jurand wszedł do Superligi. 
Ładnie to tak kolego? Trzeba było kilka lat temu podkręcić tempo, dziś już może byśmy kupony odcinali.

Kilka dni przed Wielkanocą Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej STUDIO zorganizował 
dla dzieci i dorosłych „Pisankowe wariacje”.  
20 kwietnia w siedzibie placówki można było 
poznać techniki zdobienia jajek i wydmuszek. 
Warsztaty poprowadziły kurpianki ze Stowarzy-
szenia Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna, ma-
jące wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. 
21 kwietnia do malowania jaj, zajączków i kurcza-
ków zaproszono też przechodniów spacerujących 
ul. Warszawską. Na miejskim deptaku ustawiono 
stoliki, przy których temu typowo świątecznemu 
zajęciu oddawali się i młodzi, i starsi. 

K.D. 

Pisankowe wariacje
na deptaku

Rzeźby Patricii Meunier to najnowsza pro-
pozycja Galerii „C”. Artystka urodziła się 
w rodzinie polsko-francuskiej. Studiowała 
literaturę francuską na uniwersytecie  
w Paryżu, później sztukę w Akademii Sztuk 
Pięknych w Hawrze, Normandii i Nimes.  
W 1998 r. zamieszkała w Zakopanem, gdzie 

zaczęła tworzyć. Brała udział w VIII 
Krakowskiem Triennale Rzeź-

by Sakralnej, II Biennale 
Międzynarodowego Me-

dalierstwa w Portugalii 
i Paryżu. Jej prace są 
wystawiane w galerii 
YAM w Zakopanem 
oraz w krakowskiej 
Galerii „U Gołogór-
skiego” w Krakowie. 
„Rozum – Serce 
– Zmysłowość” 
to jedna z jej nie-
licznych indywi-
dualnych wystaw. 
Ekspozycję moż-
na oglądać do 10 
czerwca. 

red.

30 kwietnia prezydent Ciechanowa po raz ósmy zaprosił mieszkańców na Piknik Europejski. Dopisała  
pogoda i sympatycy zabaw na świeżym powietrzu. Można było coś przekąsić i odwiedzić stargany.  
Przygrywały zespoły: Na Ostatnią Chwilę oraz Ptaky. Wieczorem wystąpił gość specjalny – BRATHANKI. 
Wśród rockowo-folkowych piosenek usłyszeliśmy nowe i stare przeboje. „Czerwone korale”, „Gdzie ten,  
który powie mi”, „Siebie dam po ślubie”, „W kinie w Lublinie kochaj mnie”, czy „Za wielkim morzem ty”  
– śpiewała kilkutysięczna publiczność wtórując nowej wokalistce zespołu Agnieszce Dyk, laureatce konkur- 
su telewizyjnego „Szansa na sukces”.                                                                                                          K.D.

Polska Francuzka 
zainspirowana 
średniowieczem

Zbratani z BRATHANKAMI

1 maja w kościele farnym  
wysłuchaliśmy koncertu  
z okazji beatyfikacji Jana Paw-
ła II. W programie znalazły się 
arie i pieśni religijne, utwory 
instrumentalne oraz teksty pa-
pieskie. Wystąpili znakomici 
muzycy: Anna Mikołajczyk 
(sopran), Marek Niewiedział 
(obój) i Mirosław Feldgebel 
(klawesyn). Koncert poprowa-
dził Andrzej Krajewski. Orga-
nizatorem przedsięwzięcia był 
prezydent Ciechanowa.  

K.D.

4 czerwca prezy-
dent miasta oraz 
Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STU-
DIO zapraszają 
dzieci z opiekunami 
na „Piknik Jaski-
niowców”. Na zam-
kowych błoniach w 
godz. 12.00-18.00 
będą zjeżdżalnie, 
miękkie góry, ro-
deo. W programie 
też polowanie na 
dinozaura, rzuty 
do tarcz, skoki na 
eurobungee oraz 
wiele innych atrak-
cji. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy! 

red.

Koncert ku czci papieża  

Będzie Dzień Dziecka w świecie jaskiniowców




