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Bajkowe animacje

Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszaw-
skiej nie zabrakło atrakcji. 6 sierpnia Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO 
zaprosił najmłodszych mieszkańców miasta 
na „Bajkowy deptak”. Mimo obaw pogoda 
dopisała, a zainteresowanie przedsięwzięciem 
przeszło oczekiwania organizatorów. Licznie 
przybyłe dzieci z zapałem układały wielkofor-
matowe puzzle, malowały, bawiły się klocka-
mi, grały w gry planszowe, śpiewały piosenki 
(karaoke cieszyło się dużym powodzeniem) 
– wszystkie zabawy inspirowane były przygo-
dami bajkowych bohaterów. W trakcie imprezy 
przeprowadzono kolejną zbiórkę maskotek dla 
dzieci poszkodowanych w wypadkach. 

red.
O  imprezach na deptaku czytaj na str. 12

STUDIO zaprasza 
na najazd Wikingów
20 sierpnia Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO zaprasza na najazd Wikin-
gów. W godz. 12.00-15.00 na ul. Warszawskiej 
drużyna wojów „Arkona” poprowadzi zawody 
sprawnościowe. Będą średniowieczne gry i za-
bawy, prezentacja rzemiosł, pokazy walki, stro-
jów i uzbrojenia.

Budowa wewnętrznej pętli miejskiej zyskała rekordowe unijne dofinansowanie 
w wysokości 102 mln zł

Pożegnanie Lata 
Prezydent miasta oraz Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej „Studio” 27 sierpnia 
zapraszają na piknik „Pożegnanie Lata”, który 
odbędzie się na zamkowych błoniach. Od godz. 
16.00 kiermasze i konkursy dla dzieci. Od godz. 
18.00 koncert. Wystąpią zespoły: Anima, RH+, 
Verba i Blenders. Wstęp bezpłatny.

29 lipca w sali konferencyjnej ratusza miasto pod-
pisało umowę z Mazowiecką Jednostką Wdraża-
nia Projektów Unijnych na realizację projektów 
edukacyjnych w ciechanowskich podstawówkach 
i gimnazjach. Nowoczesne narzędzia do nauki, do-
datkowe lekcje – dla najzdolniejszych i tych, którzy 
muszą popracować nad ocenami, a także zajęcia 
dla niepełnosprawnych uczniów i ich rodziców – to 
wszystko dzięki blisko 1,8 mln zł z funduszy unij-
nych. Projekt „Moja wiedza – moją szansą” o war-

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł  
na dodatkowe zajęcia w szkołach

tości powyżej 1,2 mln zł przygotował Zakład Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli. Kolejne ponad 0,5 mln zł 
ze środków Unii Europejskiej Miejski Zespół Szkół 
Nr 2 i ZOSiP pozyskali na program „Tacy sami”.

red.

Ciechanów w czołówce skutecznych 
zdobywców unijnych funduszy

W ogólnopolskim rankingu gmin najlepiej wyko-
rzystujących unijne fundusze w 2010 r. opubliko-
wanym przez dziennik „Rzeczpospolita” Ciecha-
nów zajmuje wysoką 13 pozycję. To duży sukces 
miejskiego  samorządu. O pozycji w rankingu decy-
dowała liczba i wartość podpisanych umów  
o dofinansowanie (w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca), wartość 
dochodów budżetu (również  
w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca). Nasze miasto zawdzięcza 
wysokie miejsce zawarciu  
11 umów na dotacje z UE. Ich 
wartość w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca to 4 235 zł.  
Oprócz tzw. miękkich projektów 
(np. MOPS podpisał umowę na 
296 tys. zł dofinansowania) pod-
pisano umowy między innymi na: 
budowę i wdrożenie interaktyw-
nego systemu usług administracji 
samorządowej e-Urząd (II etap) 
– 2,5 mln zł dofinansowania, 
skomunikowanie centrum Miasta 
przez modernizację Strażackiej, 

Kopernika, Sierakowskiego i budowę nowego od-
cinka do drogi krajowej nr 60 – prawie  
4 mln zł, rewitalizację zabytkowego ratusza  
– 3,3 mln zł, wewnętrzną pętlę miejską – 102 mln 
zł dofinansowania. 

E.B.

W dniach 21-28 sierpnia na pomoście w hali 
przy ul. Kraszewskiego będziemy świadkami 
rywalizacji ponad 200 uczestników 
IX mistrzostw Europy juniorek i juniorów  
do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. W Ciecha-
nowie pojawią się reprezentacje 27 państw. 
Głównymi organizatorami imprezy są m.in.: 
Prezydent Miasta Ciechanów, Europejska Fe-
deracja Podnoszenia Ciężarów, Polski Związek 
Podnoszenia Ciężarów i CLKS Mazovia. Za-
praszamy na to wielkie wydarzenie sportowe. 

Młodzi atleci  
w Ciechanowie

Umowę podpisują: od lewej E. Szymanik z MJWPU i prezydent Ciechanowa W. Wardziński. Z prawej E. Pozaroszczyk, 
dyrektor MZS Nr 2



Rajd Pojazdów Zabytkowych
32 ekipy z całej Polski wzięły udział w organizo-
wanym po raz drugi w Ciechanowie Bankowo Naj-
lepszym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych. Do na-
szego miasta przyjechali miłośnicy takich okazów 
jak Bentley, Rolls Royce, Laurin&Klement, Opel. 
Duże wrażenie robiły też amerykańskie krążowni-
ki szos i wojskowe jeep’y. Rajd przeprowadzony 
został w dwóch etapach 22 i 23 lipca. Starty odbyły 
się spod Galerii „Mrówka”. Tu też następnego dnia 
miała miejsce prezentacja pojazdów oraz pokazy 
sprawnościowe. 

Święto  
ciechanowskiej policji 
24 i 29 lipca obchodzono 92. rocznicę powstania 
Policji Państwowej. Podczas uroczystości złożo-
no kwiaty przed Krzyżem Katyńskim, 55 funkcjo-
nariuszom wręczono awanse na wyższe stopnie 
służbowe. Nie zabrakło również odznaczeń, medali 
i nagród okolicznościowych. Wśród licznych gości 
obecne były władze miasta. Pod adresem policjan-
tów skierowano słowa uznania i podziękowania za 
dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. 

Przejazd na ul. Spółdzielczej 
zamknięty na 2 tygodnie
Przebudowująca tory kolejowe firma „HER-BUD” 
zgłasza, że w związku z tą inwestycją w dniach 
od 3 do 19 sierpnia będzie zamknięty przejazd na 
ul. Spółdzielniczej. Na czas zamknięcia przejazdu 
wykonawca robót wyznacza objazdy ulicami: To-
warową, Gąsecką i Sienkiewicza. W przeciwnym 
kierunku na ul. Śmiecińską będzie można dojechać 
ulicami: Sienkiewicza, Płocką, Graniczną, Widną  
i Starowiejską.

Kolejny plan miejscowy 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Wiejska” o powierzchni 16,55 ha dołączył do listy 
27 już obowiązujących. Na jego obszarze przewi-
dziano tereny przeznaczone na nieuciążliwe usługi, 
zabudowę jedno- i wielorodzinną oraz obszary zie-
leni, w tym parkowej. Plan uporządkował sprawę 
przeznaczenia gruntów. Uwzględnił zmiany prze-
znaczenia gruntów z obszarów rolniczych i zabudo-
wy zagrodowej na zgodne ze stanem rzeczywistym 
– zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. 
W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej trwają prace 
nad następnymi 6 dokumentami, które wprowadzą 
ład przestrzenny na ponad 327 ha. Będą to plany: 
„Przasnyska”, „Orylska”, „Szczurzynek”, „Malino-
wa”, „Mławska” i „Łydynia”.
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Woda do picia spełnia wymogi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny infor-
muje, że wyniki badań próbek wody z ujęcia Gost-
kowska i 1000-lecia, pobranych w daniach 7-13 lip-
ca w 8 punktach kontrolnych nie budzą zastrzeżeń. 
Woda spełnia wymagane prawem normy fizykoche-
miczne i mikrobiologiczne i nadaje się do picia.

Rocznica  
Powstania Warszawskiego
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Ob-
wód Ciechanów oraz prezydent Ciechanowa  
1 sierpnia zorganizowali obchody 67. rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystość 
z udziałem kombatantów, policjantów, strażaków, 
pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli władz 
miasta i ugrupowań politycznych odbyły się pod 
tablicą pamiątkową, znajdującą się przy  
ul. Powstańców Warszawskich. Po złożeniu kwia-
tów uroczystości przeniosły się do kościoła św. Pio-
tra, gdzie odprawiona została msza święta w inten-
cji ojczyzny i poległych powstańców. W godzinę 
„W” cała Polska minutą ciszy oddała hołd poległym 
żołnierzom. Syreny zawyły także w Ciechanowie.

Uwaga!  
Zmiana organizacji ruchu 
Pod koniec lipca wprowadzona została zmiana 
organizacji ruchu w obszarze ulic: Lelewela, 
Krasickiego, Gwiazdowicza i Szymanowskie-
go. Na wylotach tych ulic ustawiono znaki 
ograniczające prędkość do 30 km/h, a na każ-
dym skrzyżowaniu objętym strefą postawiono 
znaki skrzyżowania dróg. Zmiana organiza-
cji ma na celu poprawę płynności ruchu oraz 
bezpieczeństwa pieszych. Znaki ustawiła firma 
PLANETA z Warszawy.

Ciechanowski tydzień  
troski o życie na drodze 
Od 1 do 5 sierpnia trwała akcja ciechanowskiej 
policji „II Ciechanowski tydzień troski o życie na 
drodze”. Akcja skierowana była do osób, które nie-
trzeźwe kierują pojazdami. Kierowcy spotkali przy 
drogach banery o treści „Masz tylko jedno życie  
- piłeś nie jedź!” oraz młodzież z czarnymi flagami. 
To kolejne tego typu przedsięwziecie realizowane 
przez ciechanowska policję. W październiku 2010 
roku kierowcy spotykali przy drogach młodzież ze 
zniczami i banerem stylizowanym na nekrolog 
o treści „Zwolnij. Kolejny krzyż może być twój”.  
Tegoroczną akcję wsparli finansowo Urząd Miasta  
w Ciechanowie, ciechanowski WORD i Urząd 
Gminy w Ojrzeniu. – Słowa uznania należą się też 
chłopakom z grupy militarnej BOA, którzy drugi raz 
wzięli udział w akcji – chwali nadkomisarz Leszek 
Goździewski, rzecznik Ciechanowskiej Komendy 
Policji.

Polsko-ukraińskie zmagania
W dniach 26-29 czerwca w Ciechanowie gościli 
ukraińscy piłkarze ze Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego w Chmielnickim. Była to wizyta w ramach 
współpracy z naszym miastem partnerskim. Trzy 
drużyny chłopców z klubu „Fortuna” wzięły udział 
w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim. 27 i 28 
czerwca na ciechanowskim stadionie rozegrały 
mecze m.in. z zawodnikami Szkolnego Klubu Spor-
towego „Trójka”, działającego w MKS Nr 1 oraz 
MKS Ciechan Ciechanów. 

Zmiany w rozkładzie jazdy
Zakład Komunikacji Miejskiej na wniosek miesz-
kańców i pracowników szpitala wprowadził dodat-
kowe kursy linii „6” o godz.18.10 z Pętli Szpital do 
Pętli Leśna przez ul. Kolbe i o godz. 18.38 z Pętli 
Leśna do ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. ZKM 
przypomina też, że do 31 sierpnia obowiązywać bę-
dzie wakacyjny rozkład jazdy. Zmiany dotyczą linii 
„1”, „2”, „8” i „12”. Szczegóły na stronie interne-
towej zkmciechanow.pl, pod numerem tel. (23) 672 
23 06 oraz na przystankach komunikacji miejskiej.

45-lecie Ogrodu  
Działkowego „Śmiecin”
16 lipca świętowano 45-lecie Rodzinnego Ogrodu 
Działkowego „Śmiecin”. W jubileuszu 
uczestniczyli działkowcy z prezesem zarządu An-
drzejem Tetkowskim na czele. Obecna była też 
zastępca prezydenta miasta Ewa Gładysz. – W imie-
niu miejskiego samorządu wszystkim działkowcom 
życzę owocnych plonów oraz ciągle rosnącej satys-
fakcji z pracy włożonej w wasze ogrody – powie-
działa. Najstarsze powstały w Grudziądzu w 1897 
r., a więc 114 lat temu. Dziś trudno sobie wyobrazić 
miasto bez ogródków działkowych. Tu wypoczy-
wają i oddają się ogrodniczej pasji całe rodziny. 
Zwłaszcza dla starszych jest to miejsce wytchnie-
nia, codziennego kontaktu z przyrodą i zaprzy-
jaźnionymi działkowcami. A jak smakują owoce 
i warzywa własnoręcznie wyhodowane nie trzeba 
nikogo przekonywać…

Utrudnienia w ruchu  
na Placu Jana Pawła II
Uwaga, kierowcy! Od 11 sierpnia nie ma 
wjazdu na Pl. Jana Pawła II od strony ul. Wod-
nej do 17 Stycznia. Jednocześnie otwarta zo-
stała ulica od Pułtuskiej do Dolnej. Rozpoczę-
ły się tu roboty kanalizacyjne i drogowe. 



www.umciechanow.pl

3 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Modernizacja szlaku kolejowego na terenie Ciechanowa

Nowa kładka, wiadukty, objazdy i... korki

19 lipca w ciechanowskim hotelu Ate-
na przedstawiciele Centrum Realizacji 
Inwestycji PKP zaprezentowali projekt 
modernizacji linii kolejowej Warszawa 
– Gdynia na obszarze naszego miasta. 
Na razie w końcowej fazie jest przebu-
dowa peronów na stacjach Ciechanów 
Przemysłowy i Główny. Na tym ostat-
nim zakończyła się budowa podziem-
nego przejścia między dworcowymi 
peronami. Jeżeli będzie zgoda inwesto-
ra zostaną tam zamontowane kamery 
monitoringu. – Zaproponowałem takie 
rozwiązanie, bo planujemy rozbudowę 
miejskiego monitoringu, a warto mieć 
nadzór choćby nad zamontowanymi   
w tym przejściu windami dla osób 
niepełnosprawnych– mówi prezydent 
Waldemar Wardziński.  
W Urzędzie Miasta rozstrzygnięto już 
przetarg na budowę ciągu pieszo – ro-
werowego, który nad torami połączy 
ul. Nowokolejową z Widną. Jego wykonawcą 
jest konsorcjum w składzie: Eurovia Polska 
S.A., Eurovia CS. a.s. 
Oprócz kładki i wiaduktów w ulicach Kasprza-

ka i Mleczarskiej powstaną też wiadukty w ulicach: 
Śmiecińskiej i Gąseckiej, a zniknie przejazd  
na ul. Fabrycznej. Wiadukty poprawią skomuniko-
wanie części miasta przedzielonych torami, ruch 
będzie bardziej płynny i bezpieczny. Zanim to na-

stąpi w najbliższych 2 latach Ciechanów 
czeka jednak wiele utrudnień komunika-
cyjnych. Będą czasowe zmiany organi-
zacji ruchu i objazdy, ale korków nie da 
się uniknąć. Mieszkańcy i samorządowcy 
obawiają się również o stan dróg, które 
zostaną rozjeżdżone przez ciężki sprzęt. 
– Część z nich, np. Mleczarska będzie 
całkowicie modernizowana w ramach 
budowy wewnętrznej pętli miejskiej. Inne 
wykonawca robót jest zobowiązany na-
prawić – mówi Ewa Zduńczyk, kierow-
nik Miejskiej Inżynierii.
Ponieważ wiadukty będą częścią pętli 
harmonogram ich budowy ma być usta-
lony wspólnie z władzami miasta 
i policji. Przypominamy, że pętla otoczy 
prawie 15-km pierścieniem centrum mia-
sta. Do 2015 roku w ramach tej inwe-
stycji zostaną wybudowane dwa nowe 
mosty na Łydyni, cztery skrzyżowania 
dwupoziomowe z magistralą kolejową, 

skrzyżowania typu rondo z drogami wyższych 
kategorii oraz odgałęzienie pętli z dzielnicy 
przemysłowej do drogi nr 50 na wysokości 
Krubina.                        

    Ewa Blankiewicz

dobiega końca dofinansowana ze środków unijnych modernizacja infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze Lokalnego 
Centrum Sterowania Ruchem kolejowym (LCS) Ciechanów. 28 lipca PkP podpisały umowę z mostostalem Białystok  na budowę 
czterech skrzyżowań dwupoziomowych – 3 wiaduktów drogowych (m.in. na kasprzaka i mleczarskiej), jednego kolejowego oraz 
drogi równoległej do torów (od ul. Ceramicznej do kasprzaka). umowa opiewa na 68,7 mln zł, rozpoczęcie prac jest planowane 
jeszcze w tym roku, a czas realizacji inwestycji to 18 miesięcy. 

Prawa do Polonii przez długie lata były niejasne,  
bo nieruchomość stanowiła mienie pożydowskie. 
Dziś, dzięki wieloletnim staraniom miasta, praw-
nym właścicielem nieruchomości jest Skarb Pań-
stwa. Nabył tę własność przez zasiedzenie  
na podstawie postanowienia sądu z września ubie-
głego roku. 

Miasto ma marzenia i plany
Od 24 lutego 1992 r., kiedy Urząd Rejonowy  
w Ciechanowie protokołem przekazał nieruchomość 
nieodpłatnie w użytkowanie Urzędu Miejskiego, 
posiadaczem nieruchomości jest miasto, które przez 
cały ten czas ponosi koszty jego utrzymania. Miej-
ski samorząd od dawna miał wobec Polonii ciekawe 
plany. Władze miasta chciały budynek przywrócić 
do stanu z okresu świetności i uczynić  
z niego placówkę kultury, miejsce spotkań ciecha-
nowian. Byłoby to naturalne dopełnienie publicznej 
przestrzeni, jaka pojawiła się w śródmieściu po mo-
dernizacji ul. Warszawskiej i przekształceniu jej  
w deptak. Rada Miasta na lutowej sesji wyraziła 
zgodę na przyjęcie nieruchomości jako darowizny 
od Skarbu Państwa. Zaraz potem prezydent Walde-
mar Wardziński wystąpił do reprezentującego Skarb 
Państwa Starosty Ciechanowskiego Sławomira Mo-
rawskiego z wnioskiem o dokonanie darowizny nie-

Zaskakujący ciąg dalszy sprawy Polonii. Miasto chce spełnić żądania starosty, ale ten się nie zgadza.

ruchomości, wskazując, że zostanie ona przeznaczo-
na na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 

Starosta zwleka,  
potem odmawia darowizny
Jeszcze przed rozpoznaniem wniosku prezydenta, 
choć po jego przyjęciu, Starosta Ciechanowski 
3 marca 2011r. złożył w Sądzie Rejonowym 
w Ciechanowie pozew o eksmisję, żądając od Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów opróżnienia i wydania nie-
ruchomości. Chociaż termin pierwszego posiedze-
nia sądu wyznaczony został na 17 maja, wniosek 
Prezydenta Miasta Ciechanów o dokonanie darowi-
zny nadal nie został rozpatrzony. Starosta zwlekał 
z odpowiedzią, choć wiedział już, że Wojewoda 
Mazowiecki odmówił akceptacji jego planów sprze-
daży Polonii w otwartym przetargu. Co więcej, 
w czasie rozprawy sądowej, pełnomocnik proceso-
wy starosty nie potrafił udzielić odpowiedzi – za-
równo na pytanie sądu jak i pełnomocnika Gminy 
Miejskiej Ciechanów – jaka jest decyzja starosty 
w sprawie wniosku prezydenta.
Wobec braku merytorycznego rozstrzygnięcia tego 
wniosku sąd odroczył rozprawę. Kilka dni po posie-
dzeniu sądu Starosta Ciechanowski poinformował 
władze miasta, iż odmawia dokonania darowizny 
nieruchomości.

Miasto chce spełnić żądania  
starosty, ale ten się nie zgadza
W tej sytuacji, 8 lipca, na kolejnej rozprawie są-
dowej pełnomocnik procesowy miasta zapropono-
wał zawarcie ugody, mocą której Gmina Miejska 
Ciechanów zobowiązałaby się do wydania spornej 
nieruchomości w terminie 30 dni. Pomimo tego, 
że ta propozycja w całości spełnia żądanie Starosty 
Ciechanowskiego, jego pełnomocnik procesowy,  
po telefonicznej konsultacji ze swoimi mocodawca-
mi, nie zgodził się na ugodowe zakończenie sporu. 
Na zgodny wniosek stron termin kolejnej rozprawy 
został odroczony do dnia 30 sierpnia 2011 r. 

Ewa Blankiewicz

Wytoczenie przez Starostę Ciechanowskiego 
powództwa o eksmisję uznać należy nie tylko 
za przedwczesne (przed rozpatrzeniem wniosku  
o udzielenie darowizny), ale także całkowicie 
zbędne, gdyż miasto nigdy nie zaprzeczało,  
że Skarb Państwa ma prawo do własności Po-
lonii. Po podjęciu przez starostę – już w trakcie 
sporu sądowego – decyzji o odmowie dokona-
nia darowizny spornej nieruchomości, Gmina 
Miejska Ciechanów zadeklarowała niezwłocz-
ne wydanie Polonii i zakończenie sporu sądo-
wego. Starosta z niezrozumiałych powodów nie 
zgodził się na ugodową propozycję miasta, choć 
zaspokoiłaby ona wszystkie roszczenia, jakich 
dochodzi na drodze sądowej. Czy takie stano-
wisko da się jakoś logicznie wytłumaczyć?                       

E.B.

Czy to da się logicznie wytłumaczyć?
mimo nieprzychylnego stanowiska starosty jako przedstawiciela Skarb Państwa miejski sa-
morząd wciąż deklaruje chęć gruntownego (i kosztownego) remontu XiX-wiecznego hotelu 
Polonia przy ul. Warszawskiej. Władze Ciechanowa chciały też spełnić roszczenia starosty, 
jakich dochodzi na drodze sądowej i wydać mu budynek. Sprawa przyjęła zaskakujący ob-
rót, bo … starosta nie wyraził zgody na spełnienie przez miasto jego własnych żądań.

Podziemne przejście między peronami dworca PKP jest gotowe, trzeba tylko 
posprzątać
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uchwały 
Rady miasta Ciechanów 
podjęte na iX sesji 30 czerwca 2011 r.

nr 95/iX/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Ciecha-
nów.
nr 96/iX/2011 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
Nr 51/V/11 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Wiejska” w Ciechanowie.
nr 97/iX/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Wiejska” w Ciechanowie.
nr 98/iX/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych.
nr 99/iX/2011 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego miasta 
Ciechanów.
nr 100/iX/2011 w sprawie udzielenia Ciechanowskiemu Ludowemu 
Klubowi Sportowemu „MAZOVIA” dotacji celowej na utrzymanie  
w roku 2011 należących do Gminy Miejskiej Ciechanów obiektów  
sportowych położonych przy ulicy Kraszewskiego.
nr 101/iX/2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 102/iX/2011 w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 103/iX/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 
rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 104/iX/2011 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandy-
datów na ławników.
nr 105/iX/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2011-2032.
nr 106/iX/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011. 
nr 107/iX/2011 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim w Ciechanowie.
nr 108/iX/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz najemcy, samodzielnego lokalu mieszkalnego, 
położonego w Ciechanowie w budynku przy ulicy: 17 Stycznia 52.
nr 109/iX/2011 w sprawie uchylenia uchwały w części dotyczącej  
przeznaczenia do sprzedaży lokalu położonego w Ciechanowie przy  
ul. Adama Asnyka 15.
nr 110/iX/2011 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na 
udziałach Spółki w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego dla Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na realiza-
cję zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płońskiej”.
nr 111/iX/2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.
nr 112/iX/2011 w sprawie określenia zakresu i formy kształtowania się 
informacji Wieloletniej prognozy Finansowej za I półrocze danego roku 
budżetowego.
nr 113/iX/2011 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania  
i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach 
miasta Ciechanowa.
nr 114/iX/2011 rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Giżyńskiej na działal-
ność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciechanowie.
nr 115/iX/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/VIII/2011 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie dokonania zmiany opłat 
za przewozy autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
nr 116/iX/2011 zmiany uchwały Nr 89/VIII/2011 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu określa-
jącego tryb i kryteria przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów.
nr 117/iX/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia: 
1) Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z ucznia-
mi lub wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrekto-
rów w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Ciechanów,
2) Zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
3) Tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów.

Pełna treść uchwał 
znajduje się na stronie internetowej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Interpelacje radnych

grażyna derbin zapytała, czy zapadła już decyzja o zainwestowaniu w moder-
nizację bazaru Bloki, ponieważ kupców niepokoi odwołanie się PKP od wyroku 
stwierdzającego komunalizację tego terenu. Poprosiła też o zmianę trasy przejazdu 
autobusów linii nr 2 i 12. Dziś jadąc ul. Wyspiańskiego skręcają w Broniewskiego 
przy Szkole Podstawowej Nr 5, gdzie jest duże natężenie ruchu. Radna postulowa-
ła, żeby autobusy obu linii nie skręcały w tę ulicę tylko jechały dalej ul. Wyspiań-
skiego i skręcały dopiero w ul. Asnyka. G. Derbin zaznaczyła, że dawniej autobu-
sy linii nr 2 i 12 jeździły taką trasą. 

krzysztof łyziński przekazał głosy grupy mieszkańców ul. Wojska Polskiego,  
że podobno na tej ulicy nie świecą latarnie, które zostały przeniesione w inne miej-
sce, o tempo prac przy remoncie tej ulicy spadło. Radny zapytał, czy w tej ulicy 
będzie wybudowana zaplanowana ścieżka rowerowa. Zaniepokoiło go, że nie wi-
dać, żeby była ona zaznaczona czerwoną kostką na nowo budowanym chodniku.

Zenon Stańczak chciał się dowiedzieć, na jakim etapie są prace nad kolejnym 
etapem budowy wewnętrznej pętli miejskiej. Stwierdził, że rozpoczęcie prac od 
strony ul. Płockiej, przedłużenie ul. Tysiąclecia i połączenie jej z ul. Kasprzaka 
spowodowałoby odciążenie całego miasta, bo dziś w godzinach szczytu jest tłocz-
no na drogach. Radny przypomniał, że sytuacja będzie coraz trudniejsza ze wzglę-
du na zamykanie kolejnych przejazdów kolejowych, a niedługo budowę wiaduktu 
na ul. Mleczarskiej.

Przemysław Zdrożny postulował rozmowę z administratorem cmentarza na te-
mat ustawienia kontenerów na odpadki w nowszej części cmentarza komunalne-
go (jest tam tylko prowizoryczny śmietnik, z którego wiatr rozwiewa śmieci) oraz 
wzmocnienia systemu ochrony mienia, bo mieszkańcy sygnalizują kradzieże bądź 
dewastacje ławeczek. Radny zapytał też o przedłużenie ze względu na wakacje 
czasu otwarcia Orlika i terenów sportowo-rekreacyjnych przy szkołach. Zauważył 
również, że tylko część krzewów przy ul. Mławskiej została przycięta prawidłowo. 
Radny przekazał, że pomimo przycięcia krzewów przy oddziale celnym wyjazd  
w tym miejscu na drogę główną z podporządkowanej jest utrudniony z powodu 
złej widoczności.

dariusz Węcławski zapytał, kiedy na ratuszu znów zawiśnie tablica poświęco-
na pamięci działaczy podziemia zamordowanych przez hitlerowców. Postulował, 
żeby na murze na dziedzińcu ratusza, gdzie rozstrzeliwano Polaków umieścić 
tablicę, która upamiętniałaby imiona i nazwiska wszystkich pomordowanych. In-
terpelował też w sprawie ślepego odcinka ul. Krubińskiej, przy którym są posesje 
37, 37a,c, 39 b, c. Zgodnie z wiedzą radnego według księgi wieczystej to własność 
Skarbu Państwa. Miasto występowało o komunalizację, ale wojewoda odmówił ze 
względu na to, iż nie uznaje, że jest to działka Skarbu Państwa. Radny zastanawiał 
się, czy w ostateczności miasto może wykupić tę działkę.

Tomasz kałużyński prosił, żeby wyjaśnić, dlaczego w ciągu przebudowywanej 
drogi wojewódzkiej nr 617 Ciechanów-Przasnysz (chodzi głównie o ul. Wojska 
Polskiego) nie uwzględniono bezpiecznego pasa ruchu dla osób, które poruszają 
się rowerami. Zapytał też, dlaczego miejski samorząd nie bierze udziału w progra-
mie „Moje boisko Orlik 2012” i poprosił o informację dotyczącą monitorowania 
dofinansowania Budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami. Radny 
przypomniał, że rok 2011 jest europejskim rokiem wolontariatu i zwrócił uwagę, 
że jest to najlepszy czas na jego promocję. Zapytał, czy prezydent widzi możli-
wość pomocy CTN, Bibliotece Akademickiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
mieszczącym się na niewielkiej przestrzeni w budynku przy Pl. Piłsudskiego.

elżbieta Latko zwróciła się o wyjaśnienie, czy nie da się już nic zrobić w sprawie 
przeniesienia postoju taksówek z ul. 17 Stycznia na Pl. Jana Pawła II. Postulowała 
również, żeby jedna strona w Gazecie Samorządowej była zarezerwowana wyłącz-
nie dla Zarządów Osiedli. Radna poprosiła o sprawdzenie oznakowania ul. Żerom-
skiego, ponieważ na skrzyżowaniu tej ulicy z Letnią dochodzi do kolizji (pojazdy 
jadące ul. Żeromskiego wymuszają pierwszeństwo). Interpelowała tez w kwestii 
większego nadzoru remontów dróg. 

mariusz Stawicki chciał się dowiedzieć, czy do Urzędu Miasta wpłynęła już ofi-
cjalnie propozycja ze strony starosty współfinansowania budowy ul. Kargoszyń-
skiej, a jeśli nie – to czy nie warto byłoby rozpocząć rozmów w tej sprawie. Radny 
powołał się na przyjęty właśnie „Plan rozwoju lokalnego miasta Ciechanów  
na lata 2011-2015”, gdzie  jest mowa o wspólnych ze starostwem inwestycjach  
w ul. Sońską i Kargoszyńską. 

Wojciech gesek poruszył temat budowy ronda przy zbiegu ul. Kraszewskiego, 
Wyspiańskiego i Żeromskiego. Radny zapytał, czy są prowadzone rozmowy  
 ze starostwem na ten temat, ponieważ Kraszewskiego jest ulicą powiatową.

Zdzisław dąbrowski skrytykował, że roboty remontowe na ul. Płońskiej są 
prowadzone w godzinach największego natężenia ruchu i skierował prośbę do 
zarządcy (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), żeby ułatwić życie 
kierowcom.

oprac. E.B.
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Trudno się dziwić, że dyskusje nad Planem były 
długie i burzliwe, bo nie jest łatwo pogodzić często 
sprzeczne interesy mieszkańców przy ogranicze-
niach budżetu. Jednak władzom miasta i radnym 
udało się wytyczyć cele na okres obejmujący całą 
bieżącą kadencję oraz pierwszy rok kolejnej.

Ambitne założenia
Plan został zbudowany na bazie dokumentów stra-
tegicznych miasta, głównie strategii rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Przedstawiając założenia 
Planu prezydent Waldemar Wardziński akcento-
wał, że jego rdzeń stanowią zadania wieloletnie, 
już obecne w budżecie. Doszły do tego inwestycje 
zgłaszane przez radnych, mieszkańców, Zarządy 
Osiedli. Ambitne zapisy Planu oznaczają  
ok. 260 mln zł realnych wydatków z budżetu Cie-
chanowa. Do tego należy dodać kwotę ok. 160 mln 
zł – inwestycje tej wartości deklarują na najbliższe 
5 lat spółki komunalne. W dokumencie są rów-
nież wpisane zadania, które będą realizowane 
na terenie miasta przez inne podmioty, głównie 
PKP. – Kwotę 260 mln zł oszacowaliśmy w spo-
sób ostrożny. Przyjmujemy, że relacje kosztów 
bieżących do bieżących dochodów gminy w ko-
lejnych latach będą się utrzymywały za zbliżo-
nym poziomie jak obecnie. Zakładamy również, 
że nie będzie bardzo restrykcyjnych ograniczeń, 
jeżeli chodzi o możliwość zaciągania kredytów  
– wyjaśniał prezydent. – Z tych 260 mln zł powy-
żej 85 mln zł dziś gwarantują nam podpisane już 
umowy. Resztę pokryjemy z wypracowanej nad-
wyżki nad wydatkami bieżącymi, ale nie będzie 
to kwota wystarczająca. Aby zrealizować założo-
ne zadania samorząd będzie musiał w ciągu  
5 lat zaciągnąć dodatkowe zobowiązania na 
kwotę około 56 mln zł. 

Realizacja 80% to będzie sukces
Tomasz Kałużyński przypomniał, że Plan jest kon-
tynuacją priorytetów, które Rada Miasta uchwa-
liła na lata 2005-2010. – Udało się zrealizować 
większość przyjętych zadań. Choć sporo było też 
zadań, których nie udało się wykonać, to uczciwie 
trzeba stwierdzić, że zrealizowano takie zadania, 
których wcześniej nie planowaliśmy – przyznał rad-
ny. Wskazał na trudne do przewidzenia czynniki 
zewnętrzne, związane z polityką fiskalną państwa 
– Nie wiemy, jaka będzie za rok czy dwa realna 
inflacja czy realna wartość kredytów. Generalnie, 
przyjęte przez ten dokument założenia są w miarę 
dla budżetu bezpieczne. Wykonanie przy tych zało-
żeniach i tych uwarunkowaniach realnie może być 
zrealizowane w około 80%. I to też będzie duży suk-
ces, zważywszy, że plan jest ambitny a poprzeczka 
zawieszona bardzo wysoko – ocenił radny.
 – Przy założeniu, ze 80% by się nawet udało z tego 
planu zrealizować to i tak będzie to ogromny krok  
o przodu – zauważył przewodniczący Rady Ma-
riusz Stawicki. – Miasto już wygląda inaczej, to 
wszyscy podkreślają, nie da się nie zauważyć tych 
zmian. Przypomnę, że one dokonują się dzięki od-
ważnym decyzjom, które podejmowaliśmy zwłasz-
cza w poprzedniej kadencji i przypomnę, że nie 
było co do sensowności tych zmian pełnej zgody 
wszystkich radnych, trzeba o tym pamiętać – mówił 
przewodniczący. – Przed nami odważne decyzje, 
dotyczące między innymi spodziewanego zadłuże-

Sesja Rady Miasta – przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów 

Pięcioletni plan za 420 mln złotych
Podczas czerwcowej sesji radni podjęli jedną z najważniejszych decyzji na najbliższe pięciolecie. jednogłośnie uchwalając Plan Rozwoju 
Lokalnego przesądzili, w co będzie inwestować miejski samorząd, na co i ile wyda pieniędzy w latach 2011 – 2015. – Każdy następny budżet 
ma bazować na przyjętym Planie, co nie znaczy, że modyfikacje nie są możliwe. Ale będą to sytuacje wyjątkowe – zaznacza prezydent Ciecha-
nowa Waldemar Wardziński. – Cieszy mnie, że w czasie posiedzeń poszczególnych komisji udało się nam wypracować przychylność radnych 
wszystkich ugrupowań – podkreśla prezydent.

nia. Moim zdaniem ryzyko jest opłacalne, dlatego 
że zadłużenie proinwestycyjne przynosi zawsze skut-
ki pozytywne. Gdybyśmy się zadłużali po to, żeby 
te pieniądze przejadać byłoby to niebezpieczne, ale 
wszystkie samorządy, które chcą się dynamicznie 
rozwijać podejmują podobnie trudne decyzje – po-
wiedział M. Stawicki. Zdzisław Dąbrowski podkre-
ślał, że Plan jest kontynuacją ambitnych zamierzeń, 
z których duża część już została zrealizowana.  
– Dziś jak się rozmawia z mieszkańcami Ciechano-
wa, którzy tu mieszkają kilka dekad, mówią wprost: 
Ciechanów nigdy tak dynamicznie się nie rozwijał 
jak przez ostatnie lata. Na to składa się szereg uwa-
runkowań, w tym również bardzo ważny czynnik 
jak dofinansowanie zewnętrzne. Bez tych pienię-
dzy, które władzom miasta udało się pozyskać dla 
realizacji celów, takich jak chociażby pętla miejska, 
tego rozwoju w takiej skali byśmy nie odnotowywali 
– stwierdził radny. 

Kontynuacja wielomilionowych  
projektów i nowe inwestycje
W ciągu najbliższych 5 lat Plan Rozwoju Lokalne-
go przewiduje dalsze inwestowanie w: rewitalizację 
Placu Jana Pawła II (8,5 mln zł), wewnętrzną pętlę 
miejską (162 mln zł do 2014r.), przebudowę ul. Ki-
lińskiego, Sierakowskiego i Małgorzackiej (2,5 mln 
zł), budowę dróg na Krubinie I etap – ulice: Kru-
bińska, Ceramiczna, Dobra, Ptasia, Żurawia, Piwna 
z przyległymi terenami (12 mln zł do 2013 r.), opra-
cowanie dokumentacji IIcetapu budowy ulic  
na Krubinie – ulice: Krucza, Ludowa, Wrzosowa, 
Żytnia z przyległymi terenami (400 tys. zł), budowę 
ul. Klonowskiego i Dziubińskiej (1,8 mln zł), od-
cinków ul. Witosa, Andersa i Mościckiego II etap 
(200 tys. zł), rozbudowę ratusza (8 mln zł).
Wśród nowych zadań pojawia się: budowa ciągu 
pieszo-rowerowego od ul. Widnej do kładki nad 
torami PKP i dalej do ul. Nowokolejowej (400 tys. 
zł), modernizacja Placu Kościuszki i ul. 3 Maja  
(3 mln zł), przebudowa ulic: Zacisze, Lipowej, 
Świerkowej i Klonowej (2 mln zł), budowa drogi 
łączącej ul. Kolbego z ul. Graniczną (1,8 mln zł), 
przebudowa ul. Wiklinowej (600 tys. zł), budowa 
łącznika drogowego od pętli do ul. Powstańców 
Wlkp. (1 mln zł), ulic: Z. Morawskiej (600 tys. zł), 
Broniewskiego i Asnyka (3 mln zł), Komunalnej  
(2 mln zł), modernizacja miejskiego targowiska 
przy ul. Płońskiej i bazaru przy PKP (1,5 mln zł), 
budowa budynku socjalnego (6 mln zł).

Coroczne zadania  
i plany miejskich spółek
Nie zapomniano o corocznych zadaniach, jak opra-
cowanie dokumentacji i budowa sieci parkingów  
w mieście w porozumieniu z innymi zarządcami 
nieruchomości (średnio 100 tys. zł rocznie), rozbu-
dowa o 20 km sieci ścieżek rowerowych (część  
z pętli miejskiej), budowa nowych i wymiana ist-
niejących wiat przystankowych komunikacji miej-
skiej (600 tys. zł), sukcesywne remonty i moderni-
zacje budynków wspólnot mieszkaniowych  
w obrębie dzielnicy Bloki (2,5 mln zł) oraz budyn-
ków komunalnych w zarządzie TBS (1,5 mln zł), 
wprowadzanie najlepszych praktyk informatycz-
nych w Urzędzie i strefy WiFi w mieście (3 mln zł), 
budowa placów zabaw dla dzieci (1 mln zł).  
W Planie zapisano również remont ul. Sońskiej i 
Kargoszyńskiej (miejski samorząd założył tu przed-
sięwzięcie wspólne ze Starostwem Powiatowym) 

oraz dokumentację i rozbudowę kolejnych dróg 
w mieście wraz z infrastrukturą (w miarę posia-
danych i zdobytych z zewnątrz środków).
W Planie nie zabrakło projektów miejskich spół-
ek. ZWiK ma modernizować i rozbudować sys-
tem kanalizacyjny aglomeracji Ciechanowa  
– I etap miasto Ciechanów (116 mln zł), zbu-
dować wodociąg w ul. Sikorskiego i Armii 
Krajowej (prawie 1,8 mln zł), kanalizację sa-
nitarną wraz z wymianą sieci wodociągowej w 
ul. Mławskiej (2,5 mln zł) oraz zmodernizować 
stację uzdatniania wody przy ul. Gostkowskiej 
(5 mln zł). ZKM chce wybudować drugie sta-
nowisko stacji diagnostycznej i zmodernizować 
myjnię samochodową (880 tys. zł) oraz co roku 
kupować 1 autobus (2 mln zł), a TBS wybuduje 
budynek mieszkalno – usługowy (3 mln zł).

Inwestycje w oświatę  
i przestrzeń publiczną
Miasto nie przestanie inwestować w placówki 
szkolne. Plan przewiduje budowę sali sportowej 
przy Gimnazjum Nr 3 (2mln zł), termomoderniza-
cję bloku sportowego Gimnazjum Nr 1 i bloku dy-
daktycznego Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2  
przy ul. Czarnieckiego (1,5 mln zł). Przy tej szkole 
ma też powstać boisko piłkarskie (500 tys. zł).  
W skrzydle dobudowanym do budynku przy  
ul. Powstańców Wlkp 1A ma się mieścić Miejska 
Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży 
(800 tys. zł), a Środowiskowy Dom Pomocy Spo-
łecznej przy Strażackiej czeka rozbudowa  
(500 tys. zł).
Ciechanów wypięknieje dzięki inwestowaniu  
w przestrzeń publiczną. W ciągu 5 lat wokół zbior-
nika wodnego „Jeziorko” miasto chce zbudować 
miejski park (4 mln zł), a przyległy teren prze-
kształcić w teren rekreacyjno – sportowy. Nad-
rzeczne błonia będą zagospodarowane: pojawią się 
tam gruntowe ścieżki spacerowe i sezonowe ele-
menty małej architektury (250 tys. zł). Pasaż  
M. Konopnickiej wraz z terenem przyległym ma 
być zagospodarowany (300 tys. zł). Czeka nas mo-
dernizacja krytej pływalni (900 tys. zł), bazy nocle-
gowej i gastronomicznej Hotelu „Olimpijski”  
(2 mln zł)oraz bazy sportowej: budowa trybun sta-
dionu, bieżni, budynku zaplecza technicznego  
(3 mln zł). 

Ewa Blankiewicz

Plac Jana Pawła II jeszcze w budowie
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Rozbudowa ratusza ma 
ruszyć jeszcze w tym roku

Inwestycje ZOSiP

„Radosna szkoła” to rządowy projekt umożliwiający u zy ska nie wspar cia fi nan so we go przeznaczo nego  
na zakup po mocy dy dak tycz nych i na u rzą dze nie szkol ne go placu zabaw. Taki plac zbudowano niedawno 
przy Szkole Podstawowej Nr 5. W tym roku podobną szansę otrzyma Szkoła Podstawowa Nr 6. Za kwotę 
blisko 117 tys. zł na 240 m2 powstanie przy niej nowoczesny plac zabaw. Wykona go firma SATERNUS  
z Chorzowa. Renowacji doczeka się 
zniszczone boisko przy Gimnazjum Nr 
1. Remont obiektu o powierzchni 880 
m2 wykona Przedsiębiorstwo Budowla-
ne MONOBET z Tych. Koszt inwesty-
cji to 169 tys. zł. Za tę kwotę powsta-
nie wielofunkcyjne boisko o sztucznej 
nawierzchni. Podobnym cieszą się już 
inne szkoły miejskiego samorządu. Przy 
Miejskim Zespole Szkół Nr 2 powstanie 
edukacyjno-rekreacyjny plac zabaw. 18 
lipca została podpisana umowa z wy-
konawcą – firmą INCALBUD. Projekt 
w całości jest finansowany z budżetu 
miasta, który zarezerwował na ten cel 
500 tys. zł.                             

Kolejne ulice zyskują odwodnienie i równe nawierzchnie

Do nowego budynku przeniosą się m. in. te wydziały, które 
dziś urzędują w wynajmowanych pomieszczeniach przy  
ul. 17 Stycznia (przy banku BGŻ). W nowej części ratusza 
zaprojektowano salę konferencyjna, w której będą odbywać 
się sesje Rady Miasta. Obecnie miejski samorząd nie posiada 
własnego, wystarczająco dużego wnętrza i musi wynajmować 
salę w biurowcu przy ul. 17 Stycznia. 2-piętrowy budynek 
będzie posiadał windę przystosowaną do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Na dziedzińcu powstaną garaże i miejsca par-
kingowe. Podczas kapitalnego remontu ratusza wybudowano 
kotłownię, która ogrzeje także nową część budynku.                                         

A.G.

Ekipa budująca odwodnienie i układająca nawierzchnię Pl. Jana Pawła II 
przesuwa się w pobliże ratusza. Od strony wjazdu na plac z ul. Pułtuskiej 
powstały 2 rzędy miejsc parkingowych. Od 11 sierpnia wjazd jest udo-
stępniony dla ruchu kołowego, a zamknięty został wyjazd w kierunku  
ul. 17 Stycznia. Rozpoczną się tu roboty kanalizacyjne i drogowe. O zmia-
nach organizacji ruchu informujemy na bieżąco na stronie internetowej 
Urzędu Miasta www.umciechanow.pl.                                               A.G.

Andersa, Mościckiego i Witosa
Dobiega końca budowa II etapu odcinków ulic Andersa, Mo-
ścickiego i Witosa. Powstają tu chodniki, miejsca postojowe  
o nawierzchni z kostki brukowej oraz odwodnienie. Inwestycja 
kosztować będzie ponad 170 tys. zł.

Klonowskiego
Trwają prace na ul. Klonowskiego. Miasto wybudowało tu 
już kanalizację deszczową, trwa układanie chodników z es-
tetycznej kostki. Niebawem na odpowiednio przygotowanej 
podbudowie drogowcy położą asfaltową nawierzchnię jezdni. 
Zaplanowano tu także budowę 2 sięgaczy, które ułatwiają 
zawracanie pojazdów w tzw. ślepych ulicach. Roboty na Klo-
nowskiego potrwają do września. Kosztować będą prawie  
1,1 mln zł. 

Kilińskiego, Sierakowskiego,  
Małgorzacka i Strażacka
W centrum Ciechanowa trwa gruntowna przebudowa czterech 
ulic: Kilińskiego, Sierakowskiego, Małgorzackiej i Strażackiej. 

Nowinki z budowy  
Pl. Jana Pawła II

SP Nr 6 zyska nowy plac zabaw

Do przeszłości przejdą niebawem wiaty na śmieci ustawione  
w różnych częściach cmentarza komunalnego. Ucieszą się  
z tego osoby skarżące się na śmieci wyfruwające z nich  
w wietrzne dni. Mniej, z powodu olbrzymich kosztów dzierżawy 
dodatkowych pojemników i wywozu śmieci, ucieszy się miasto.
Wiaty stanęły kiedyś na cmentarzu na prośbę mieszkańców. Starsi ludzie 
opiekujący się grobami bliskich skarżyli się, że do kontenerów ustawio-
nych poza ogrodzeniem cmentarza trzeba daleko chodzić. Likwidację 
wiat przyspieszyło wchodzące w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z 23 marca tego roku, w którym umieszczono zapis, że „odpady pocho-
dzące z powierzchni grzebalnej cmentarza należy magazynować w po-
jemnikach lub kontenerach”. Do tej pory osoby opiekujące się grobami 
korzystały z wiat na cmentarzu oraz 4 kontenerów o wielkości 5m3 każ-
dy, ustawionych na zewnątrz: przy bramie głównej (2), od strony ogrodu 
p. Porowskich i od strony zakładu pogrzebowego. Dużych pojemników 
nie można było ustawić na terenie cmentarza, bo musi być do nich łatwy 
dojazd. Ponadto ciężkie maszyny opróżniające pojemniki rozjeździłyby 
cmentarne alejki. Za opróżnianie kontenerów miasto płaci ok. 200 tys. zł 
rocznie. Kosz-
ty te znacznie 
wzrosną, bo mia-
sto dostawiło  
2 kolejne kon-
tenery. Jeden 
stanął od strony 
ogrodu p. Po-
rowskich bliżej 
nowej części 
cmentarza, dru-
gi – od strony 
ogródków dział-
kowych.    

A.G.

Na cmentarzu będą 
dodatkowe kontenery 
na śmieci

Kładka nad torami połączy  
ul. Widną i Nowokolejową

W ramach modernizacji linii kolejowej biegnącej 
przez Ciechanów PKP zaplanowało budowę kładki 

łączącej ulicę Nowokolejową po jednej stronie 
torów z Widną po drugiej. Dzięki tej inwesty-

cji piesi i rowerzyści będą 
mogli bezpiecznie prze-
mieszczać się nad torami. 
Zadaniem miasta będzie 
przygotowanie dojścia  
do kładki od strony ul. No-
wokolejowej oraz budowa 
ciągu pieszo-rowerowego 
w ul. Widnej. We wrześniu 
gotowa będzie dokumenta-
cja techniczna inwestycji, 
którą wykonuje wyłoniona  
w przetargu firma WI-
LECH z Ciechanowa za 
kwotę ok. 59 tys. zł. Jak 
tylko kolej upora się z bu-
dową kładki miasto szybko 
wykona swoją część za-
dania.

red.

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli jest w trakcie prowadzenia trzech dużych inwestycji 
dotyczących rozwoju oraz modernizacji obiektów znajdujących się przy miejskich  
placówkach.

Wybudowano tu już ponad 460 m 
kolektora deszczowego, stanęło 
26 słupów energooszczędnego 
oświetlenia. Dobiega końca budo-
wa chodników (łącznie ponad 870 
m). Niedługo rozpocznie się ukła-
danie ponad 660 m nawierzchni 
jezdni. Budowa ulic ma się zakoń-
czyć we wrześniu. Blisko połowę 
kosztów inwestycji wartej 2,3 mln 
zł pokryją środki z pozyskanej 
przez miasto „schetynówki”. To 
duża ulga dla miejskiego budżetu.

A.G.
Budowa ul. Klonowskiego

W tym miejscu kolej zbuduje kładkę łączącą ul. Widną z ul. Nowokolejową.
Widok z ul. Przytorowej

Roboty na ul. Małgorzackiej

Kontener na odpady ustawiony w pobliżu dojazdu do no-
wej części cmentarza

Nowy odcinek. ul. Mościckiego z miejscami parkingowymi

Tu powstanie dodatkowe skrzydło ratusza

2 firmy złożyły oferty w przetargu na II etap rozbu-
dowy ratusza. Niedługo dowiemy się kto wykona to 
ważne zadanie. W miejscu starych zabudowań (daw-
ne stajnie) od strony ul. Nadrzecznej powstanie no-
woczesne skrzydło biurowe powiązane funkcjonalnie 
ze zrewitalizowanym ratuszem.

Ruszą roboty na pętli
Już ponad miesiąc pracuje komisja przetargowa, której zadaniem jest wyłonie-
nie wykonawcy pozostałej części miejskiej pętli komunikacyjnej. Oferty 8 firm, 
które stanęły do przetargu zostały sprawdzone pod względem merytorycznym 
i formalnym. Oferenci przesłali brakujące dokumenty. Ze względu na wartość 
zadania (180 mln zł) przed podpisaniem umowy całą dokumentację musi spraw-
dzić jeszcze Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie, który ma miesiąc na 
ocenę jej zgodności z prawem.                                                                         red.

Pod koniec ubiegłego roku na ul. Warszawskiej od strony Pl. Kościuszki powstał 
analematyczny (dokładniejszy niż klasyczny) zegar słoneczny. Dzisiaj, w peł-
ni sezonu wakacyjnego, wzbudza wiele kontrowersji. Wybudowanie tego typu 
urządzenia nie jest innowacją. Podobne odnajdziemy w największych polskich 
miastach – Warszawie, Poznaniu, Łodzi czy Płocku. Budują je nie tylko instytu-
cje publiczne, ale również firmy oraz właściciele prywatni. Zegar tworzy elipsa, 
wewnątrz której mieści się linia daty. To szczególny rodzaj czasomierza, ponie-
waż posiada on ruchomy gnomon, czyli wskaźnik. Może nim być każdy człowiek 
– stojący w odpowiednim miejscu znajdującym się właśnie na linii daty – który 
uniesie ramiona pionowo ku górze. Dlaczego w Ciechanowie powstał zegar ana-
lematyczny? – To urządzenie, które wskazuje czas z dużo większą dokładnością 
niż tradycyjny zegar słoneczny. Wraz ze zmianami pór roku słońce przemieszcza 
się, toteż taki wybór był dużo lepszym i rozsąd-
niejszym rozwiązaniem – mówi Robert Szyma-
niak, kierownik Wydziału Inwestycji UM.   S.R.

Każdy może być wskazówką zegara

Akademia Humanistyczna wystawiła na sprzedaż budynek dydaktyczny oraz park botaniczny, znaj-
dujące się przy ul. 17 Stycznia nad Kanałami. Nieruchomościami o łącznej powierzchni 45 arów zain-
teresowało się miasto.  

30 czerwca na IX sesji Rady Miasta 
radni przyjęli uchwałę w sprawie ich 
nabycia. Obiekt biurowy zostanie prze-
znaczony na siedzibę Urzędu Miasta. 
Tu będzie mieścić się Straż Miejska, 
a w przyszłości także Zakład Obsługi 
Szkół i Przedszkoli. Na czas rozbudo-
wy Ratusza tymczasowe lokum znajdą 
tu wydziały: Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska, Referat Audy-
tu i Kontroli oraz Referat Zarządza-
nia Kryzysowego, Ochrony Ludności 
i Spraw Obronnych. Park pozostanie 
miejscem rekreacyjnym, z którego jak 
dotychczas będą korzystać mieszkańcy. 

red.

Miasto kupi nieruchomości od AH

S.R.

Linia daty, na której trzeba sta-
nąć, żeby odczytać godzinę

Budynek dydaktyczny AH
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Nowe ławki  
nad kanałami
Na terenie bulwarów 
przy ul. Gostkowskiej 
ustawiono ok.  
20 ławek zdemonto-
wanych z terenu Placu 
Jana Pawła II, które 
wcześniej oczyszczo-
no i pomalowano. Przy 
okazji skrócono żywo-
płot rosnący wzdłuż 
ulicy. Teraz miesz-
kańcy mogą spędzać 
wolny czas w czystym 
przyjaznym otoczeniu.

Koszenie traw
Pracownicy oddziału Zieleni Miejskiej koszą wyrośnięte trawy na terenach zielo-
nych. Sanitarnym porządkom poddano po raz kolejny m.in. ul. Armii Krajowej,  
Sikorskiego, Gostkowską i Zamkową. Koszeniem trwa na bieżąco zajmują się tak-
że spółdzielnie mieszkaniowe.

Remonty chodników
Wyremontowano na-
wierzchnię chodnika 
przy budynku Bata-
lionów Chłopskich 7,  
a z odzyskanej kostki 
betonowej z Placu 
Jana Pawła II ułożo-
no alejki na cmen-
tarzu komunalnym 
przy ul. Gostkow-
skiej. Koszt robót 
to blisko 64 tys. zł. 
Kolejne alejki będą 
utwardzane w sierp-
niu po wyłonieniu 
wykonawcy.

Utrwalanie 
nawierzchni
Miasto rozstrzy-
gnęło przetarg na 
utrwalenie na-
wierzchni ulic grun-
towych warstwą  
potrójną emulsji  
i grysu. Na prośbę 
mieszkańców dro-
gowcy wyremontu-
ją ulice: Wiśniową, 
Różaną, Lazurową, 
Piękną, Wierzyń-
skiego, Kmicica 
oraz utrwalą istnie-
jące nawierzchnie ul. Rycerskiej i drogi łączącej ul. Reutta i Płońską. Wykonawcą 
robót będzie ciechanowska firma ZUH „Koptrans”. Wartość prac to blisko 274 tys. 
zł. Termin wykonania robót – 31 sierpnia.

Będą remontowane kolejne drogi 
Do 15 lipca można było składać oferty w przetargu na remonty ulic: Gostkowskiej 
(na odcinku od ul. Parkowej do Komunalnej), Broniewskiego i Długiej oraz na 
zagospodarowanie kostki z robót rozbiórkowych. Do przetargu przystąpiło 6 firm. 
Obecnie trwa sprawdzanie ofert. Termin wykonania prac to koniec października.

Zgłoś awarię 
Wszelkie awarie oświetlenia na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów należy zgła-
szać do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska pod nr (23) 674 92 
84 lub 674 93 06, a także pod  czynny całodobowo 801 800 103.

P.H. 

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Na bulwarze przy kanalach zamontowano nowe ławki

Plac zabaw przy ul. Parkowej

Chodnik przy ul. Batalionów Chłopskich 7

Utwardzona ul. Wiśniowa

Na kilka placów zabaw trafiły nowe urządzenia, kupione przez Urząd  
Miasta. Koszt nie tak duży – wraz z transportem i montażem 6,2 tys. zł  
– a radość ogromna. Drabinka krzyżakowa i pomost z belką stanęły na te-
renie rekreacyjnym u zbiegu ulic: Wesołej, Siewnej i Śmiecińskiej. Pomost 
oraz bujak (motorek) trafiły też na ul. Parkową (róg Zielonej). Z nowego 
bujaka – konika korzystają również dzieci na placu zabaw przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. Wszystkie urządzenia mają konieczne atesty, 

zapewniające naj-
młodszym pełne 
bezpieczeństwo. 
Dwa place od 
wiosny tego roku 
mają również 
nowe ogrodzenia 
– ten na Parkowej 
drewniane, Po-
wstańców Wiel-
kopolskich  
z siatki. Każde  
z nich kosztowało 
ponad 4 tys. zł.

E.B.

Więcej atrakcji  
na placach zabaw

Między młotem a kowadłem, 
czyli „pies z twarzy agresywny”
Między młotem a kowadłem… – tak mniej więcej można określić po-
łożenie funkcjonariusza Straży Miejskiej wezwanego na interwencję, 
kiedy pies pogryzie innego psa sąsiada. Stało się to, gdy właściciele mi-
jali się na osiedlowym chodniku i oba psy były przykładnie prowadzone 
na smyczy. Właściciel pogryzionego psiaka domaga się sprawiedliwo-
ści i trudno się dziwić, bo ten drugi pies nagle zaatakował, a w dodatku 
jest podobny do rottweilera, wpisanego do rejestru ras uznawanych za 
agresywne. A gdyby chodnikiem akurat przechodziło dziecko? Strażnik 
miejski wezwany na interwencję w książeczce psa-agresora czyta: rasa – 
mieszaniec. I tu pojawia się problem. Jest presja, żeby „coś” zrobić, ale 
nie ma jak. Nie można zmusić właściciela do nakładania psu kagańca,  
bo zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Ciechanowa mieszańce muszą chodzić na smyczy, ale nie muszą być 
prowadzone w kagańcu. Obowiązek nakładania kagańca psom mają tyl-
ko właściciele zwierząt znajdujących się na liście ras uznawanych  
za agresywne. Dla psów kaganiec to średnia przyjemność, pewnie stąd 
tak ograniczony wymóg w regulaminie. Prawo jednak ma chronić ludzi  
i jeśli zajdzie taka konieczność trzeba je będzie zmienić. 
– Jeżeli nie możemy liczyć na większe poczucie odpowiedzialności wła-
ścicieli psów, będziemy wnioskować o zaostrzenie regulaminu utrzyma-
nia porządku i czystości. Docierające do nas sygnały o niebezpiecznych 
zachowaniach psów i beztrosce ich właścicieli spowodowały, że chcemy 
uzupełnienić regulamin o obowiązek zakładania kagańców także psom 
mieszańcom ras uznawanych za agresywne – mówi Ewa Gładysz, za-
stępca prezydenta Ciechanowa.
Podczas codziennych patroli strażnicy zwracają uwagę na prawidłowe 
wyprowadzanie psów. W I półroczu tego roku za tzw. niezachowanie 
środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów Straż Miejska ukarała 
mandatami 12 osób (na łączną kwotę 2000 zł), złożyła 4 wnioski  
o ukaranie do sądu oraz udzieliła 38 pouczeń. Dwa razy w roku podczas 
akcji „Opiekun psa”, strażnicy sprawdzają czy psy są zaszczepione, za-
czipowane, właściwie wyprowadzane. Przy okazji pouczają, informują, 
uczulają, proszą o zgłaszanie nieprawidłowości. Bez pomocy mieszkań-
ców, bez braku społecznego przyzwolenia na puszczanie psów samopas 
nie uda się skutecznie walczyć z tym problemem. Często zdarza się, że 
Straż Miejska przyjeżdża na anonimowe zgłoszenie o agresywnym psie 
biegającym na osiedlu. Na miejscu okazuje się, że nikt się  
do zwierzaka nie przyznaje, a okoliczni mieszkańcy nie chcą (lub boją 
się) wskazać właściciela. Pies ląduje w schronisku dla bezdomnych 
zwierząt. Psie odchody też najczęściej są niczyje, a pan (czasem pani) 
z pieskiem przyłapany na oddalaniu się od zanieczyszczonego miejsca 
tłumaczy, że właśnie idzie po torebkę i zaraz wróci posprzątać. Strażnik 
przypilnuje, żeby tak było, ale czy tak będzie następnym razem? Bez 
karcącego oka sąsiadów? Szczerze wątpię.

A.G.
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Pani Honora-
ta urodziła się 
w 1941 r. w 
Podkrajewie. 
Ukończyła studia 
pedagogiczne w 
Łodzi. Przez 38 
lat była nauczy-
cielką. Praco-
wała w Szkole 
Podstawowej w 
Grzebsku, potem 
w Nużewie i SP 
Nr 4 w Ciecha-
nowie. Należała 
do Związku Nauczycieli Polskich oraz związku Harcerstwa Polskiego. 
Pan Leszek też był nauczycielem. Studiował filologię rosyjską w Krakowie. 
Pracował w Szkole Podstawowej w Dobrogostach i Grzebsku. W latach 1966-
1991 był dyrektorem w SP w Nużewku. Po przejściu na emeryturę uczył ję-
zyka angielskiego w Ciechanowie i powiecie. Był także instruktorem obrony 
cywilnej oraz radnym gminy Nużewko. 
Para wychowała troje dzieci, doczekała się pięciorga wnucząt i jednego pra-
wnuka. Jubilaci otrzymali medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz 
list gratulacyjny. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz wręczyła im pamiątkową 
płaskorzeźbę z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystość uatrakcyjniły 
lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.                         red.

60 i 50 lat wspólnej drogi przez życie…

25 czerwca w urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 
świętowali Państwo Honorata i Leszek andrzejewscy z Ciechano-
wa. Związek małżeński zawarli 20 stycznia 1961 roku. 

Śnieżna zima, deszczowa wiosna, ulewny lipiec sprawiły, że zie-
mia jest bardzo nasycona wodą. Powodzie, nawałnice i oberwa-
nia chmury na szczęście omijały do tej pory nasze miasto, ale 
jak w całym kraju nie uniknęliśmy lokalnego zalewania działek 
i piwnic. Często musi interweniować Straż Pożarna. Woda nie 
wsiąka w wilgotną ziemię, lecz utrzymuje się na jej powierzchni. 
Przykłady można znaleźć w różnych dzielnicach Ciechanowa. Zalewane są 
ogródki działkowe nad Łydynią i część cmentarza. Systematycznej rozbudo-
wie ulega sieć kanalizacji deszczowej, ale wciąż są obszary miasta, które na 
nią czekają. W takich miejscach na drogach gruntowych często stoi woda. 
Przykładem jest ul. Lechonia, gdzie spływa woda z ulic: Baczyńskiego, Sło-
nimskiego i Żeromskiego. Po zabudowaniu drugiej strony drogi i postawie-
niu ogrodzeń na posesjach nie znajduje już ona naturalnego odpływu. Na ul. 
Gruduskiej wodę zatrzymuje ziemia, nawieziona przez jednego z sąsiadów. 
Wyższy poziom gruntu oznacza zalewanie pobliskich działek. Na Bielińskiej 
sytuację utrudniają objazdy w związku z robotami prowadzonymi przy prze-
budowie magistrali kolejowej, a na Krubinie (m.im. na Łąkowej, Długiej, 
Ceramicznej) przez ZWiK, który buduje tu kanalizację sanitarną.Z kolei na 
Cukrowniczej jest już nowa nawierzchnia i kanalizacja deszczowa, ale tu, po-
dobnie jak na Przytorowej, woda niesie duże ilości wyrywanej z kolejowego 
nasypu ziemi, która zamula studzienki kanalizacyjne. Studzienki, przepusty  
i rowy są systematycznie czyszczone przez opłacaną przez miasto firmę DAN-
KAN, ale w czasie ulewnego deszczu czasem nie nadążają z odbiorem wody. 
Aura sprzyja też bujnemu wzrostowi chwastów, które zarastają rowy. – Wy-
daliśmy już całą kwotę przeznaczoną na wykaszanie w tegorocznym budże-
cie i będziemy musieli przerzucić pieniądze z innego działu – informuje Ewa 
Zduńczyk, kierowniczka Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska UM                                                                                               E.B.

Przykre konsekwencje 
deszczowego lata

Zakończyły się rozmowy i ustalenia urzędu miasta z kupcami ba-
zaru „Bloki”, dotyczące zagospodarowania terenu handlowego, 
znajdującego się w pobliżu dworca PkP.  na początku lipca miało 
miejsce już trzecie spotkanie w tej sprawie. główni zainteresowa-
ni prowadzili rozmowy z wiceprezydentem Ciechanowa Cezarym 
Chodkowskim i kierownikiem Wydziału działalności gospodarczej 
eugeniuszem Sadowskim.
Przez długi czas ani miasto, ani kupcy nie mogli remontować terenu baza-
ru, który w chwili obecnej jest w opłakanym stanie. Modernizację blokowało 
PKP, do którego teren należał. Wyrokiem sądu plac został skomunizowany 
kilka miesięcy temu, choć pierwotny właściciel nie poddaje się i walczy teraz 
o prawo wieczystego użytkowania.
Bazar czeka gruntowny remont. Miasto zaproponowało pokrycie terenu targo-
wiska nakładką asfaltową, na co kupcy początkowo się zgodzili. Ale 14 lipca 
do kierownika Sadowskiego wpłynęło pismo z propozycją alternatywną. Han-
dlowcy postulowali wyłożenie podłoża bazaru kostką brukową. Gotowi byli 
zgodzić się na prawie czterokrotnie mniejszy obszar modernizacji, ponieważ 
byli świadomi, że ich pomysł wiąże się z większymi nakładami finansowymi. 
– Byłem przychylny propozycji handlowców, dlatego 18 lipca wraz z wicepre-
zydentem Chodkowskim i reprezentantem Wydziału Inwestycji UM  na miejscu  
ocenialiśmy możliwości renowacji terenu. Opinia eksperta była jednoznaczna. 
Nie da się wykonać remontu bez zrywania podłoża betonowego. Koszty wzro-
słyby na tyle, że odnowiony teren zajmowałby dużo mniej niż 200 m. – infor-
muje E. Sadowski.
W związku z tym władze miasta w związku z tym zdecydowały, że obszar ba-
zaru zostanie pokryty nakładką asfaltową o powierzchni 750 m2, o czym poin-

formowano kupców.
W budżecie na remont 
targowiska zarezerwo-
wano 50 tys. zł.  
20 lipca Urząd Miasta 
wysłał prośby o wyce-
nę do wybranych firm. 
Najlepszą propozycję 
złożyła firma WAP-
NOPOL z Glinojecka, 
która zajmie się moder-
nizacją.

Sylwia Rybacka

Remont bazaru przy PKP tuż tuż

Rodzinie 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ireny Wiśniewskiej
składają

dyrektor i pracownicy  
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli, 

dyrektorzy i pracownicy ciechanowskich szkół  
i przedszkoli samorządowych 

oraz kierownik i pracownicy Żłobka Miejskiego

W tym roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ruszyła kolejna, czwarta 
już edycja projektu „Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: ,,Pro-
mocja integracji społecznej”, Działanie: 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktyw-
nej integracji”, Poddziałanie: 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Unijne wsparcie wynosi aż 222 700 zł 
(całkowity koszt projektu – 260 000 zł).
Do tej pory, od 2008 do 2010 r., MPOS zdobył na 3 projekty dofinansowanie  
z UE w niebagatelnej kwocie 834 tys. zł (wartość całkowita – prawie 932 tys. 
zł). Przeszkolono 103 osoby oraz 289 członków ich rodzin.
W okresie rekrutacji do programu zgłosiło się ponad 40 osób, korzystających  
ze świadczeń pomocy społecznej. Do udziału zakwalifikowano jedynie 22  
z nich. Wśród uczestników są osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobot-
ne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne lub rezygnujące z zatrudnienia  
z powodu sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Ci ludzie mają trudności 
w zdobyciu zatrudnienia ze względu na niepełnosprawność, niskie kwalifikacje 
zawodowe, brak doświadczenia czy zwykły brak wiary we własne możliwości. 
Pozostałe osoby spełniające warunki regulaminu rekrutacyjnego zostały umiesz-
czone na liście rezerwowej i będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji kogoś 
z uczestników projektu. 
Podobnie jak w latach ubiegłych beneficjenci będą mogli skorzystać z różnych 
form aktywizacji: szkoleń zawodowych, porad prawnych, treningów różnych ży-
ciowych umiejętności, a warsztaty dla rodziców nauczą lepszego porozumiewa-
nia się z dziećmi. Projekt realizowany jest od stycznia i będzie trwać  
do końca tego roku.                                                                                           red.

MOPS zakwalifikował 22 osoby 
do unijnego projektu
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– SIERPIEŃ/WRZESIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 16-26.VIII godz. 10.00-12.00 – wa-
kacyjny kurs młodego aktora /sala prób 
CKiSz/
• 20.VIII godz. 12.00-15.00 – najazd 
Wikingów /ul. Warszawska/
• 21.VIII godz. 12.00 – Biesiada Po-
etycka /pokój stowarzyszeń CKiSz/
• 27-28 VIII – Wakacyjne Otwarte 
Warsztaty Taneczne dla osób w wieku 
6-18 lat /sala prób CKiSz/
• 16, 23 i 30 VIII w godz. 10.00-12.00 
– zajęcia plastyczne dla dzieci  
i młodzieży połączone ze zwiedzaniem 
muzealnych ekspozycji /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• 3.IX od godz. 13.00 – Spotkania  
ze średniowieczem /błonia zamkowe/

• 18.VIII godz. 14.00 – Dziecięce Lato 
Filmowe: „Zakochany wilczek” oraz 
„Planeta 51”
• 19.VIII godz. 20.00 – Noc Filmo-
wa: „Orientalne upały”, „Jeździec”, 
„Kochanek”, „Rangoon” oraz „Idol”, 
„Backbeat”, „Leonard Cohen I am 
your man” 
• Na ekran Kina „Łydynia” wchodzą 
m.in.: „Harry Potter: Insygnia śmierci, 
część 2”, „Kac Vegas w Bangkoku”, 
„Larry Crowne – Uśmiech losu”, „Nie-
bo nad Saharą”, „Pan Popper i jego 
pingwiny”, „Naznaczony”.

oprac. K.D.

Spotkania

Kino

Wystawy

• 12 i 24.VIII godz. 20.00 – Letnia 
Scena Muzyczna „Takie sobie granie” 
/Kawiarnia Artystyczna/
• 27.VIII – Piknik „Pożegnanie Lata” 
/błonia zamkowe/ 
• 31.VIII godz. 16.00-18.00 – Mini 
festyn na pożegnanie wakacji /plac 
przed CKiSz/
• 17.IX godz. 19.00 – Loud Jazz Band 
/CKiSz/

• VIII – Ewa Plichta-Lubieniecka, 
Mirosława Smerek-Bilecka i Jezry 
Wojciech Bielecki /Galeria „C”/
• VIII – „Malarstwo Polskie początku 
XX w. w zbiorach Muzeum” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• VIII – „Wszystko co nasze, Polsce 
oddamy”, wystawa poświęcona 100-le-
ciu Harcerstwa Polskiego /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• wystawy okolicznościowe w Miej-
skiej Bibliotece: 15.VIII – Święto 
Wojska Polskiego, 31.VIII – Dzień 
Solidarności i Wolności, 31.VIII  
– Dzień Bloga.

Tegorocznym wakacjom towarzyszy XVII Ogólnopolska 
Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich Mazowsze 2011. 
Przez lipiec i sierpień młodzi z całego kraju mogą wykazać 
się w 27 dyscyplinach sportowych, m.in.: jeździectwie, lek-
kiej atletyce, kolarstwie, piłce nożnej, siatkowej czy wodnej. 
Od 24 do 31 lipca w Ciechanowie miał miejsce turniej piłki 
ręcznej kobiet. Gościem honorowym oficjalnego rozpoczę-
cia rozgrywek był wielokrotny medalista olimpijski Szymon 
Kołecki. Punktem wieńczącym wydarzenie stał się pokaz ta-
ekwondo zaprezentowany przez zawodników LKS Matsogi 
Ciechanów. W klasyfikacji generalnej I miejsce zajęło wo-
jewództwo Mazowieckie. Tabele z wynikami sportowców 
można sprawdzać na oficjalnej stronie internetowej igrzysk: 
www.olimpiada-mazowsze.pl.                                     

             S.R.

I Miejskie Studio Nagrań, prowadzone w strukturach  
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO, 
wydało pierwszą płytę. Nagrania dokonano w czerwcu.  
Na ścieżce dźwiękowej utrwalono piosenki 9. finalistów 
tegorocznego przeglądu muzycznego solistów i zespołów 
„Gamma”. Wśród laureatów znaleźli się: Alicja Szempiń-
ska, Mateusz Jankowski, Mateusz Kosmala, Klaudia Szyn-
kiewicz, Paulina Muzińska, Agnieszka Konopa oraz zespół 
„Babel” z Gimnazjum Nr 3. Usłyszymy ich ponownie  
27 sierpnia na pikniku „Pożegnanie Lata”, organizowa-
nym na zamkowych błoniach. Wtedy też prezydent miasta 
wręczy wykonawcom pamiątkowe krążki. Studio Nagrań, 
któremu patronuje Dorota Rabczewska, ruszy pełną parą 
od września. Sesje będą płatne. Za nagrania nie będą płacić 
uczestnicy zajęć prowadzonych przez COEK „Studio”.                            

                  K.D.

Wyprawka  
dla uczniów
jak co roku Zakład Obsługi Szkół  
i Przedszkoli w Ciechanowie organizuje 
wyprawkę dla uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów. O dofinansowanie  
w roku szkolnym 2011/2012 można ubie-
gać się do 30 listopada.

Pomoc przewidziana jest dla rodziców/opieku-
nów dzieci uczęszczających do klas 1-3 szkoły 
podstawowej i 3. klasy gimnazjum. Wnioski 
należy kierować do dyrektora placówki, w któ-
rej uczy się pociecha. Co istotne, pomoc mogą 
otrzymać również osoby mieszkające poza Cie-
chanowem, jednak uczące się w naszym mieście. 
Kryterium dochodowe jest głównym kryterium 
przyznania pieniędzy. Niezależnie od tego wy-
mogu dyrektor szkoły ma możliwość przyznania 
wsparcia uczniom, nieznacznie przekraczającym 
próg dochodu 351 zł netto na osobę w rodzinie. 
Liczba dzieci objętych wyjątkiem nie może jed-
nak przekraczać 10% wszystkich otrzymujących 
pomoc w szkole. Dla dzieci ze szkół podstawo-
wych przygotowywana jest wyprawka w wyso-
kości 180 zł na osobę, dla młodzieży gimnazjal-
nej – 325 zł. – W latach ubiegłych taką pomoc 
otrzymywało średnio 227 uczniów. Jeśli w tym 
roku zapotrzebowanie będzie większe, pieniądze 
się znajdą – zapowiedziała Barbara Kalinowska 
z Zespołu Organizacyjnego ZOSiP-u.                                                          

  S.R.

Dziewczyny z zespołu Babel podczas sesji nagraniowej

Pokaz taekwondo

W STUDIO nagrano 
pierwszą płytę

Olimpiada Młodzieży  
na Mazowszu

10-letni zawodnicy Orki 
pierwsi w Polsce
Drużyna czterech młodych pływaków: Oskar 
Jemielita, Adrian Krzywnicki, Jakub Kowal-
czyk i Szymon Kwaśniewski z trenerem Zbi-
gniewem Grochowskim zapracowała na sukces 
Międzyszkolnego Pływackiego Klubu Sporto-
wego „Orka”. Podczas Ogólnopolskiego Wie-
loboju Pływackiego chłopcy zdobyli 3 złote  
i 3 srebrne medale, które dały złoto w ogólno-
polskiej klasyfikacji. To pierwsze drużynowe 
zwycięstwo zawodników Orki od 13 lat.  
Gratulujemy!                                                red.

Szymon KraśniewskiOskar Jemielita

Adrian Krzywnicki
Jakub Kowalczyk
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Od 6 lat z kulturalnym sezonem wakacyjnym 
w regionie ściśle wiąże się Festiwal Sztuki pod 
kuratelą projektu Leszka Sokolli. Tematem 
każdej z edycji jest tworzywo. W poprzednich 
latach były to: kamień, drzewo, metal, papier  
i włókno. Nadszedł czas na ziemię, która jest  
– jak mówi podtytuł wystawy – materiałem, 
medium, metaforą, czyli 3M. W ramach impre-
zy w Warszawie odbywa się wystawa. W Cie-
chanowie i Ostrołęce przeprowadzono akcje 
happeningowe oraz warsztaty.  Od 25 lipca do  
4 sierpnia w CKiSz miały odbywać się bezpłat-
ne warsztaty plastyczne dla dzieci pt.: „Maziaje 
ziemią”. Zajęcia nie odbyły się, bo… zabrakło 
chętnych. Podczas finisażu wystawy „Ziemia” 
w Galerii „C” swoje prace powstałe podczas 
festiwalu przedstawili: Adam Kołakowski, 
Maria Fabiola Mazanowska i Marek Zalewski.                                                                                                                                        
                                                                   S.R.

Gitarowe brzmienia ilustrowane były krótkimi filmami wyświetlanymi na dużym ekranie sali widowisko-
wej. Hybrydowe, zmieniające się obrazy zaczerpnięto z niemego kina i pop kultury. W cieniu tego wszyst-
kiego, nieco z boku stała skromna ona – Jennifer, ta którą branżowy magazyn „Guitar Player” okrzyknął 
najlepszą gitarzystką świata. Charyzmatyczna artystka zasłynęła ze współpracy ze znakomitymi muzyka-
mi: Jeffem Beckiem, Carmine Appicem, Carlem Andersonem i Michaelem Sembello. Najbardziej kojarzo-

na jest z Michaelem Jacksonem, 
z którym nagrywała i występo-
wała przez 10 lat. Może to zbieg 
okoliczności, ale 6 lipca 1997 
roku (czyli dokładnie 14 lat temu) 
na jednym z koncertów „History 
Tour” oklaskiwała ich 70-tysięcz-
na publiczność, którą pomieścił 
stadion olimpijski w Monachium. 
Solowe show w Ciechanowie było 
znacznie skromniejsze. Kame-
ralność tego wydarzenia w żaden 
sposób nie pomniejszyła gitarowej 
wirtuozerki, muzycznego fenome-
nu, kobiety z niezwykłą przeszło-
ścią, o jakiej niejeden może tylko 
pomarzyć. 
Koncert J. Batten poprzedził wy-
stęp Zespołu Bez Przesady Jazzo-
wego.                                    K.D.

Wakacje to nie tylko odpoczynek od 
szkolnych obowiązków. Z myślą o dzie-
ciach i młodzieży wypoczywających  
w mieście Ciechanowski Ośrodek edu-
kacji kulturalnej STudiO przygotował 
ciekawe propozycje.   

W lipcu warsztaty
Od 18 do 22 lipca w placówce prowadzone 
były bezpłatne warsztaty teatralne dla najmłod-
szych. Były ćwiczenia ruchowe, praca z ciałem, 
rozwijanie wyobraźni, zabawy w grupie oraz 
ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Uczest-
nicy podzieleni na grupy 5-7 oraz 8-12 lat do-
skonalili umiejętności w wyrażaniu się przez 
sztukę. Kolejny tydzień (25-29 lipca) upłynął 
na warsztatach manualno-plastycznych. Dzie-
ci powyżej 7 lat z pasją lepiły garnki, splatały 
bransoletki i sznurki, tworzyły ozdobne pape-
terie, koperty i pudełka, robiły ozdobne świece, 
malowały woskiem, oprawiały i robiły książki, 
notesy oraz albumy. Tym razem koszt zajęć 
wyniósł 50 zł od osoby. 

W sierpniu półkolonie
Pierwsze dwa tygodnie sierpnia COEK „Stu-
dio” przeznaczył na półkolonie. Korzysta z nich 
40. dzieci w wieku od 7 do 14 lat. W programie 
m. in. gry edukacyjne, zajęcia, ognisko inte-
gracyjne oraz seanse w kinie. Atrakcją będzie 
wycieczka do Centrum Nauki im. Mikołaja Ko-
pernika w Warszawie. Koszt turnusu to 100 zł. 
O przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. 

K.D.

Na trasie Jennifer Batten Edukacyjne wakacje 
w STUDIO

KUPALNOCKA w deszczu
Zespoły z Turcji, indii, ukrainy i Serbii przyjechały na mazowsze, żeby wystą-
pić w XX międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych kuPaLnOC-
ka. 2 lipca gorące rytmy i tańce zawitały do Ciechanowa. Szkoda, że zabrakło 
lepszej pogody. 

Ciechanów stał się jednym z 6. miast Polski włączonych do trasy koncertowej jennifer Bat-
ten. amerykańska gitarzystka 6 lipca wystąpiła w Centrum kultury i Sztuki. Podczas pół-
toragodzinnego występu dowiodła, że potrafi zagrać wszystko.

Ziemia – tworzywo sztuki 

Tancerze i śpiewacy spo-
tkali się z władzami mia-
sta i powiatu w Kawiarni 
Artystycznej. Koncert ga-
lowy upłynął w chłodzie 
i deszczu. Tradycyjnie 
poprowadził go Stanisław 
Jaskułka. Występy na 
plenerowej scenie ustawionej przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia rozpoczął LZA „Cie-
chanów”. Potem swoje folklorystyczne walory zaprezentowali goście z zagranicy. Spotkania 
uatrakcyjnił zespół Berkut z Olsztyna. 
Organizatorem folklorystycznego turnee byli: Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku oraz 
Ośrodek Kultury w Serocku oraz Miejski i Gminny Dom Kultury w Łochowie. Imprezę wsparł 
finansowo Urząd Miasta, który przekazał na nią 13 tys. zł.

K.D.

Te prace są efektem warsztatów



Cytat miesiąca 
Czerwcowa sesja rady Miasta. Interpeluje Zdzisław dąbrowski: – Rozpoczął się można 
domniemać wieloetapowy proces remontu ul. Płońskiej, bo na dzień dzisiejszy zostały 
załatane większe dziury. Takie działania można określić jako maskująco-zaczepne przy 
użyciu substancji rodem z piekła i zakładamy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad jest w dalszym ciągu w tym cugu i przyjdzie, żeby dzieła dokończyć.

Lato na deptaku: 
zabawy indiańskie, potyczki rycerskie, instruktaż 
udzielania pierwszej pomocy, afrykańskie rytmy…
Letnie soboty na deptaku to inicjatywa miejskiego samorządu. Podlegający mu 
Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej STudiO przygotował mnóstwo 
atrakcji. W czerwcu odbyły się pokazy sztuk walki połączone z warsztatami dla 
maluchów. Były też harce ze szczudlarzami i baloniarzami. 

Dzień  
indiański 
25 czerwca ciecha-
nowski deptak zatęt-
nił kulturą indiań-
ską. Grupa „Tatanka 
Art” przygotowała 
dla najmłodszych 
zabawy, śpiewy oraz 
prezentacje tradycyj-
nych tańców. Dzieci 
z pomalowanymi 
twarzami rzucały 
lotkami, grały  
w sprawnego kruka 
i zwijanie dżdżow-
nic. Dużo śmiechu 
wzbudził rzut na 
rogi bizona, przecią-
ganie lisiego ogona  
i walki na równi sze-
jeńskiej. Najbardziej 
aktywni mogli spró-
bować sił  
w tańcu ziemniaka, 
czy  chodzeniu na 
szczudłach popular-
nie zwanymi bocia-
nimi nogami. 

Afrykańskie rytmy 
23 lipca ulica Warszawska zamieniła się w afrykańską wioskę. 
Ponura aura nie przeszkodziła w dobrej zabawie. Wokół namio-
tu, postawionego w centrum deptaka, nieustannie gromadzi-
li się zainteresowani, a muzyka wprost z czarnego kontynentu 
rozgrzewała przybyłych. Uczestnicy wydarzenia mieli możli-
wość skorzystania z nauki gry na bębnach, wykonania własnych 
instrumentów muzycznych oraz wypróbowania sił w tańcach 
afrykańskich. W przerwach rywalizowano w grze Kalaha. 
Dziewczynkom bez wątpienia najbardziej podobało się tworze-
nie biżuterii. – Spontaniczne reakcje oraz uśmiech na twarzach 
dzieci i dorosłych  potwierdziły, że bawić można się przy każdej 
pogodzie –  podsumowała N. Rykowska.

„Ratuj i ucz się ratować”
9 lipca na ul. Warszawskiej zorganizował akcję, której celem była pomoc innym. 
Pod okiem ratowników medycznych można było nauczyć się prawidłowego przepro-
wadzania sztucznego oddychania (fachowo resuscytacji krążeniowo-oddechowej) na 
profesjonalnych fantomach. Studenci Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej mierzyli ciśnienie oraz poziom cukru, cholesterolu  
i pojemności płuc. Jednostka ratunkowa Straży Pożarnej prezentowała wyposażenie 
używane podczas ratowania życia w wypadkach drogowych. Na symulatorze koli-
zji demonstrowano siły działające na ciało podczas zderzenia. – W trakcie imprezy 
zebraliśmy mnóstwo maskotek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Pluszaki 
zostaną przekazane policji, Straży Pożarnej oraz pogotowiu ratunkowemu – mówi 
Nina Rykowska, 
dyrektor STU-
DIA. W prze-
prowadzeniu 
przedsięwzięcia 
pomogli: Powia-
towa Komenda 
Policji, Powia-
towa Komen-
da Państwowej 
Straży Pożarnej, 
Państwowa In-
spekcja Sanitar-
na, PWSZ  
i Straż Miejska.

Na szlaku  
rycerskiej przygody

2 lipca przez nasze miasto wiódł 
szlak rycerskiej przygody. Chorą-
giew Rycerstwa Ziemi Ciechanow-
skiej zaprosiła mieszkańców na 

deptak, gdzie przybył królewski poseł. 
Wraz z księciem Januszem zwo-
łał rycerstwo ciechanowskie, żeby 
ogłosić wici i zachęcić je do walki 

z Krzyżakami. Obejrzeliśmy sąd 
boży pomiędzy posłami polskim 
i krzyżackim oraz pasowanie na 

rycerza. Oprócz pokazów walk i uzbrojenia z okresu średniowiecza 
dodatkową atrakcją dla młodszych i starszych było strzelanie z łuku 
do słomianej tarczy, przymierzanie zbroi, dworskie tańce oraz gry  
i zabawy z nagrodami. Spotkanie z rycerstwem wsparł Urząd Mia-
sta oraz sponsorzy z Ciechanowa i Makowa Mazowieckiego.  

www.umciechanow.pl

Organizatorzy: Katarzyna Kępczyń-
ska i Tomasz Duda




