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16 września W prestiżowym plebiscycie „EURO-GMINA EURO-PARTNER” 
województwa mazowieckiego zaszczytny tytuł Prezydenta Roku w województwie 

mazowieckim otrzymał prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. W skład Ka-
pituły plebiscytu wchodzili profesorowie ekonomii, przedstawiciele izb rzemieślniczych 
i stowarzyszeń biznesowych, eksperci z urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego 
oraz przedstawiciele mediów. Oceniano sposób zarządzania jednostkami samorządu te-
rytorialnego, aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych w latach 2009-2011 oraz 
działalności w różnych dziedzinach życia społecznego.

Okazuje się, że co czwartemu samorządowi nie 
udało się pozyskać żadnych unijnych środków. 
Te samorządy, które mogą się pochwalić dobry-
mi wynikami uszeregowano: odrębnie miasta 
wojewódzkie, powiaty, powiaty grodzkie, miasta 
powiatowe, mniejsze miasta oraz wiejskie gminy. 
Żeby sprawiedliwie potraktować metropolie oraz 
mniejsze miejscowości wielkość uzyskanej dotacji 
przeliczono na jednego mieszkańca. Wśród miast 
powiatowych w całym kraju samorząd Ciechanowa 
zajął pod względem dotacji UE wysokie 19 miej-
sce. Dzięki unijnemu dofinansowaniu zrewitalizo-
wano ratusz, wybudowano nową drogę nad rzeką 
oraz wyremontowano sąsiednie ulice, rozpoczęto 
budowę wewnętrznej linii miejskiej (pierwszy etap 
ul. Armii Krajowej). Spośród miast Mazowsza wy-
przedził nas tylko Sochaczew (16 miejsce),  

Ciechanów wśród najlepiej 
wykorzystujących środki unijne

W 2011 r. 
wydaliśmy 25,5 mln zł 
na inwestycje

w pierwszej 50-tce znalazł się tylko jeszcze Wę-
grów (21). Gdyby samorząd Ciechanowa klasyfi-
kowano razem z miastami na prawach powiatu (nie 
jesteśmy powiatem grodzkim lecz ziemskim) zna-
leźlibyśmy się aż na 11 miejscu w Polsce, z dotacją 
w wysokości 2491,38 zł na mieszkańca, wyprze-
dzając wszystkie mazowieckie miasta: Radom  
(17 miejsce), Płock (22), Siedlce (25) i Ostrołękę (43). 
Ranking przeprowadzono według stanu na kwie-
cień 2011 r. Od tego czasu naszemu miastu udało 
się jeszcze pozyskać dofinansowanie w wysokości 
58 mln zł na projekt modernizacji i rozbudowy sys-
temu wodno-kanalizacyjnego Ciechanowa, co  
z pewnością wzmocniło naszą pozycję. W ubiegłym 
roku również dziennik „Rzeczpospolita” umieścił 
nasze miasto na wysokim, 13. miejscu w kraju pod 
względem wykorzystania unijnych środków.

Nowa ulica Wyrzykowskiego nad ŁydyniąUlica Armii Krajowej

Pl. Jana Pawła II – więcej str. 6-7

Boisko Gimnazjum Nr 1 przy ul. Orylskiej 
– czytaj str. 2

Plac zabaw  przy ul. Czarnieckiego 
– czytaj str. 2

Schetynówka: ul. Kilińskiego – również str. 6

Zrewitalizowany ratusz

W. Wardziński 
Prezydentem Roku

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” sporządziło ranking wykorzystania środ-
ków unijnych przez samorządy. Wzięto pod uwagę projekty, które dostały dofinansowanie 
z UE w perspektywie finansowej 2007-2013 – zarówno już zakończone, jak i będące w trak-
cie realizacji.
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Remonty w placówkach oświatowych w 2011r. po-
chłonęły 558 tys. zł. 783 tys. zł kosztowała budowa 
placu zabaw przy MZS Nr 2, boiska wielofunkcyj-
nego przy Gimnazjum Nr 1, placu zabaw przy SP 
Nr 6. Ich budowę nadzorował Zakład Obsługi Szkół 
i Przedszkoli.
Pomimo kryzysu i niżu demograficznego w samo-
rządowej oświacie nie było masowych zwolnień, 
nie zamknięto żadnej placówki. Do przedszkoli 
bądź oddziałów przedszkolnych przy szkołach pod-
stawowych uczęszcza 100% pięciolatków i 100% 
sześciolatków. Nie zabrakło miejsc w przedszko-
lach – na koniec września dysponowały 18 wolny-
mi miejscami. 

Dokładamy 17 milionów do oświaty

Powołanie zespołów szkół pozwoliło nauczycielom 
na pracę w pełnym wymiarze godzin, utworzone 
klasy sportowe pozwoliły na zwiększenie liczby go-
dzin wychowania fizycznego (więcej niż pół etatu 
nauczycielskiego). Z pieniędzy samorządu w szko-
łach zatrudniani są specjaliści: terapeuci, logopedzi 
i psycholodzy. Z dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych skorzystało ok. 2720 uczniów. Szkoły są do-
brze wyposażone w środki techniczne, na bieżąco 
wymieniany jest sprzęt komputerowy. Nowoczesny 
sprzęt za 100 tys. zł trafił też do szkół dzięki pozy-
skaniu przez samorząd funduszy unijnych na zaję-
cia pozalekcyjne. 

1,7 mln zł  
na dodatkowe 
zajęcia w szkołach
Nowoczesne narzędzia do nauki i dodatkowe 
lekcje – dla najzdolniejszych i tych, którzy mu-
szą poprawić oceny, zajęcia dla niepełnospraw-
nych uczniów i ich rodziców. To wszystko 
dzięki 1,7 mln zł zdobytym przez miasto z fun-
duszy unijnych. Projekt „Moja wiedza  
– moją szansą” o wartości ponad 1,2 mln zł zo-
stał przygotowany przez Zakład Obsługi Szkół 
i Przedszkoli. Kolejne 0,5 mln zł ze środków 
Unii Europejskiej Miejski Zespół Szkół Nr 2 
oraz ZOSiP pozyskali na program „Tacy sami”. 
Unijne pieniądze przełożyły się na 1000 godzin 
dodatkowych zajęć edukacyjnych dla 1100 
dzieci oraz 3820 godzin zajęć wyrównawczych 
i specjalistycznych zajęć terapeutycznych i re-
habilitacyjnych dla niepełnoprawnych uczniów. 
Oprócz tego w ramach projektu szkoły zyskały 
także nowoczesny sprzęt: 9 tablic interaktyw-
nych, 9 multimedialnych rzutników, specja-
listyczne słuchawki do prowadzenia terapii, 
laptop a także pomoce do kursów języka an-
gielskiego i niemieckiego oraz programy edu-
kacyjne ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

koszt utrzymania miejskiej oświaty w 2011 r. to 41,2 mln zł, z czego aż 15,6 mln zł musiał 
dołożyć miejski samorząd, bo rządowa subwencja jest niewystarczająca. na same dotacje 
dla niepublicznych placówek oświatowych miasto przeznaczyło ponad 2 mln zł. 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6

Plac zabaw przy MZS Nr 2

Boisko przy Gimnazjum Nr 1Plac zabaw przy ul. Harcerskiej

Nowoczesne place zabaw 
i wielofunkcyjne boisko za 1,2 mln zł
W tym roku w mieście samorząd wybudował 3 nowe place zabaw i wielofunkcyjne boisko  
dla Gimnazjum Nr 1 przy ul. Orylskiej. Boisko ma bezpieczną poliuretanową nawierzchnię, 
jest wyposażone w piłkochwyty i dodatkowy sprzęt do gier zespołowych. Koszt – blisko  
169 tys. zł. To szóste wybudowane w ostatnich latach nowoczesne przyszkolne boisko. Dzieci 
ze Śmiecina mogą się cieszyć nowoczesnym placem zabaw, który powstał przy Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 2. Na bezpiecznej gumowej i piaskowej nawierzchni do dyspozycji najmłod-
szych oddane zostały barwne urządzenia: zjazd na linie, piramida i ścianka do wspinaczki, 
piaskownica, karuzela i huśtawki, wielokąt sprawnościowy, lokomotywa z tunelem, ruchomy 
pomost i poręcze gimnastyczne. Za te atrakcje miasto zapłaciło blisko 500 tys. zł. Wiosną tego 
roku nowoczesny miejski plac zabaw za 430 tys. zł otrzymały dzieci z rejonu Aleksandrówki  
i Jeziorka. Przy ul. Harcerskiej pojawiły się zjeżdżalnie, zadaszone piaskownice, domki i wieże 
z podestami, huśtawki i lokomotywy z wagonikami. Tu tez nie zabrakło zjazdu linowego – naj-
większej frajdy dla starszych dzieci. Place zabaw są ogrodzone, stoją tu ławki dla opiekunów. 
Przy Szkole Podstawowej Nr 6 (ul. Powstańców Warszawskich) też zbudowano plac zabaw. 
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli czeka  z odbiorem na akceptację Ministerstwa Edukacji, 
ponieważ plac zbudowano w ramach ministerialnego projektu „Radosna szkoła”. To oznacza, 
że miasto zapłaci tylko połowę kosztów wykonania placu zabaw (wyniosły w sumie 127 tys. 
zł). Nie zapomniano o mniejszych placach zabaw na osiedlach. Kilka z nich otrzymało nowe 
urządzenia i ogrodzenia.  
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TBS – deweloperka i kosztowne 
utrzymanie zasobów
W lipcu Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego zakończyło budowę wielo-
rodzinnego budynku mieszkalnego przy 
ul. Andersa. Blok postawiony na zasadach 
deweloperskich posiada 6 kondygnacji, 
windy, suszarnię, wózkownię i piwnice. 
Powstało tu 69 mieszkań, 8 garaży oraz  
7 lokali użytkowych. Wszystkie miesz-
kania zostały sprzedane, na nabywców 
czekają tylko 4 lokale użytkowe. Budowa 
bloku kosztowała blisko 13,4 mln zł.
Na remonty budynków komunalnych  
i wspólnotowych, których współwłaści-
cielem jest gmina miejska w 2011 r. TBS 
wydał blisko 2,45 mln zł. Wykonano ter-
momodernizację budynków przy ul. Ba-
talionów Chłopskich 19 (na zdjęciu), Warszawskiej 27, Szwanke 18. Wyremontowano dachy i prze-
budowano kominy na budynkach przy ul.: Nowozagumiennej 13, 17 Stycznia 52, Spółdzielczej 1/5, 
Pułtuskiej 15, Powstańców Warszawskich 7, Wyzwolenia 7. Wymieniona została instalacja gazowa  
 w budynkach przy ul. Warszawskiej 27 i 11 Pułku Ułanów Legionowych 14. Do miejskiej sieci cen-
tralnego ogrzewania podłączono budynki Sienkiewicza 56 i Moniuszki 9. Stolarka okienna wymienio-
na w minionym roku kosztowała prawie 160 tys. zł. TBS zakończył remont budynku przy ul. Święto-
chowskiego zniszczonego w pożarze w 2010 r., wyremontowano także 20 lokali do zasiedlenia.

PEC – rozwój 
ciepła systemowego
W 2011 roku Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej przeznaczyło na inwestycje około  
2 mln zł, w tym  1,5 mln zł na rozwój i moder-
nizację systemu ciepłowniczego. Do sieci przy-
łączono 11 budynków jedno i wielorodzinnych 
oraz. W ramach programu od 2009 r. do sieci 
ciepłowniczej włączonych zostało 31 budyn-
ków (koszt – 850 tys. zł). Zlikwidowano w nich 
ogrzewanie piecowe, powodujące zanieczysz-
czenie atmosfery. Włączając budynki do sieci 
PEC stosuje nowoczesną technologię bezkana-
łową z rur preizolowanych, które ograniczają 
straty ciepła. Zgodnie z przyjętą strategią spół-
ka kontynuowała modernizację węzła cieplnego 
w budynku przy ul. Narutowicza 4a, wdrożyła 
zintegrowany system informatyczny, wspoma-
gający zarządzanie, otrzymując certyfikat ISO 
9001 oraz ISO 14001. Spółka jest laureatem 
XIV edycji programu „PRZEDSIĘBIORSTWO 
FAIR PLAY” 2011.

2011 r. w miejskich spółkach

Zakład Wodociągów i Kanalizacji miał pra-
cowity rok. W ramach unijnego projektu za 
ponad 8 mln zł wybudował 6 km sieci kanali-
zacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Wa-
zonowej, Zielnej, części ulic: Gruduskiej  
i Przasnyskiej. Za około 9 mln zł wykonał 
sieć kanalizacji sanitarnej na Krubinie. Ka-
nalizacji doczekały się ulice: Sońska, Kru-
bińska, Ceramiczna, Żytnia, Dobra, Piwna, 
Wrzosowa, Długa, Krucza, Ludowa, Chabro-
wa, Ptasia i Żurawia. Dziś wiemy już,  
że ZWiK otrzyma do 58-milionów dofinan-
sowania z Unii Europejskiej na moderniza-
cję sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu 
do końca maja 2015 roku spółka wybuduje 
przeszło 31 km sieci i przebuduje oczyszczal-
nię ścieków. Wartość zadania szacuje się na 
ponad 137 mln zł. W 2012 r. ZWiK zacznie 
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Płońskiej. 
Wartość tej inwestycji szacuje się  
na 10,3 mln zł. 

Znaczący wzrost cen paliw, wielu 
uprawnionych do bezpłatnych i ulgo-
wych przejazdów, a także spadek ilości 
pasażerów spowodowały, że Zakład 
Komunikacji Miejskiej zmuszony był  
w tym roku podnieść ceny biletów. 
Była to pierwsza podwyżka od 3 lat. 
Szukając dodatkowych dochodów 
ZKM otworzył w tym czasie serwis 
ogumienia, samoobsługową stację pa-

liw i stację diagnostyczną. W 2011 r. wybudował i wyposażył drugie stanowisko diagnostyczne (na zdję-
ciu), uruchomił Okręgową Stację Kontroli Pojazdów oraz myjnię ze zautomatyzowanym portalem do sa-
mochodów ciężarowych, autobusów i mniejszych pojazdów. Koszt budowy wyniósł poniżej 300 tys. zł. 
Zmodernizowana stacja diagnostyczna posiada teraz dwa kanały diagnostyczne. W tym roku na zlecenie 
ZKM wykonano badania wielkości popytu na usługi przewozowe w mieście.

PUK – inwestycje  
w sprzęt i infrastrukturę
W 2011 r. PUK zainwestował ponad 1 mln zł. Spółka kupiła 
m. in. ekonomiczną i ekologiczną śmieciarkę, samochód 
dostawczy, kosiarkę, sprężarkę, wykupiła z leasingu wóz 
dostawczy, przeprowadziła kapitalny remont silnika śmie-
ciarki. Zakupiono także przestawne ogrodzenie na składo-
wisko odpadów w Woli Pawłowskiej i przebudowano sieć 
wodociągową do instalacji solanki. W schronisku dla bez-
domnych zwierząt powstały 3 ciągi boksów (na zdjęciu) dla 
około 70 psów. W połowie roku w Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych zmienił się prezes.  Dotychczasowego wie-
loletniego szefa spółki Tadeusza Pikusa, który odszedł na 
emeryturę, zastąpił Wojciech Jagodziński.

ZWiK – wielkie
wodociągowanie
za 137 mln zł

ZKM – stawia 
czoło rosnącym 
cenom paliw
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W 2011 roku Urząd Miasta przeznaczył przeszło 781 tys. zł  
na otwarte konkursy ofert, z których skorzystały kluby sportowe,  
organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Z całej puli  
530 tys. zł rozdysponowano na upowszechnianie kultury fizycznej  
i sportu, 130 tys. zł na kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury  
i tradycji, 50 tys. zł na ochronę i promocję zdrowia, ponad  
48 tys. zł na oświatę, edukację i wychowanie oraz 40 tys. zł  
na pomoc społeczną. Dodatkowo w trybie małych grantów  
organizacje i kluby otrzymały przeszło 43 tys. zł.

Miejskie dotacje
dzięki rozsądnym wydatkom, szukaniu rezerw i oszczędności miejski samo-
rząd przekazuje dotacje celowe. W 2011 roku otrzymali je: komenda Powia-
towa Policji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i mkS jurand.

4 alkomaty 
dla policji

100 tys. zł 
na 

wspomaganie 
PWSZ

300 tys. zł 
dla Juranda

Urząd Miasta kupił 4 urządzenia do badania zawartości alko-
holu w wydychanym powietrzu. Przekazany policji sprzęt  
o wartości 7,7 tys. zł pozwoli mundurowym na szybkie prze-
prowadzenie badania stanu trzeźwości kierowców. Urząd 
Miasta kupił 4 urządzenia do badania zawartości alkoholu  
w wydychanym powietrzu. Przekazany policji sprzęt o war-
tości 7,7 tys. zł pozwoli mundurowym na szybkie przeprowa-
dzenie badania stanu trzeźwości kierowców. 

Jak co roku miejski samorząd przeznaczył 100 tys. zł dla Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

Na zadanie pod nazwą „Tworzenie warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Ciechanów” Miejski 
Klubu Sportowego JURAND otrzymał 300 tys. zł. Przekaza-
ne środki  pomogły naszym szczypiornistom pokryć koszty 
udziału w rozgrywkach PGNiG Superligi Piłki Ręcznej Męż-
czyzn. 

Zbiory CTN  
w Miejskiej Bibliotece
7 czerwca miasto oficjalnie przyjęło od Ciechanowskiego  
Towarzystwa Naukowego darowiznę w postaci zbiorów 
regionalnych oraz naukowych. Ponad 21 tys. wydawnictw, 
obrazy, medale, rękopisy związane z historią ziemi ciecha-
nowskiej, które w ciągu 44 lat zgromadziło CTN, stało się 
własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wysokość daro-
wizny to prawie 300 tys. zł, ale wiele pamiątek ma wartość 
unikatową. Z najcenniejszych, rzadkich wydawnictw można 
korzystać na miejscu, w siedzibie biblioteki w t.zw. „krzywej 
hali” przy Placu Piłsudskiego. Pozostałe egzemplarze są do-
stępne na ogólnych zasadach.

Konkursy bodźcem do działania 
841 tys. zł  
dla organizacji i klubów

Aktywizacja 
mieszkańców 
Zachętą do działania były też kon-
kursy skierowane do mieszkańców. 
Po raz 15. wśród pisarzy i poetów 
przeprowadzono Ogólnopolski 
Konkurs Poetycki „O Złoty Klucz 
Ciechanowskiego Ratusza”. Łącz-
ny pula nagród wyniosła 1,8 tys. 
zł. Dla sympatyków domowego za-
cisza był coroczny konkurs na naj-
ładniejszą posesję. Właścicielom 
najbardziej estetycznych ogródków 
przy budynkach jedno i wieloro-
dzinnych, obiektach użyteczności 
publicznej przyznano nagrody pie-
niężne w wysokości 3,8 tys. zł.            

„Wrzuć na luz”

Laureaci konkursu na najładniejszą posesję
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Bezpieczne  
wakacje i ferie 
W czasie przerw w nauce strażnicy szczególną 
uwagę zwracali na dzieci i młodzież wypoczywa-
jącą w mieście. Doglądali place zabaw, podwór-
ka i boiska, zwracali uwagę na bezpieczeństwo 
bawiących się dzieci. Sprawdzali stan techniczny 
urządzeń w miejscach zabaw najmłodszych i na bo-
iskach sportowych, patrolowali otoczenie placówek 
prowadzących feryjne zajęcia dla dzieci. Zabezpie-
czali także imprezy masowe.

Bezpieczeństwo  
i porządek to podstawa
W okresie zimowym codziennym kontrolom podda-
no miejsca, gdzie mogą  przebywać osoby bezdom-
ne. Udzielono im niezbędnej pomocy, włącznie  
z umieszczeniem w ośrodkach dla osób bezdom-
nych. Kontrolom sanitarno – porządkowym pod-
dano posesje położone na terenach osiedli jednoro-
dzinnych. W czasie kampanii wyborczej strażnicy 
dbali o przestrzeganie ordynacji wyborczej,  
w szczególności o nieplakatowanie w miejscach 
niedozwolonych. Podczas Święta Zmarłych prowa-
dzono wzmożone kontrole w rejonie nekropoli.

Straż Miejska w akcji
Patrol szkolny 
Miejscy strażnicy kontynuowali program,,Patrol 
szkolny”. Nadzorem objęto większość szkół i ich 
najbliższe otoczenie. Strażnicy zwracali uwagę na 
osoby postronne przebywające na terenach szkół, 
potencjalnych dilerów narkotyków bądź sprawców 
wymuszeń i rozbojów. Do akcji włączyli się poli-
cjanci z ciechanowskiej policji, dzielnicowi oraz 
pracownik zespołu ds. nieletnich.

Przybyło  
3 nowych strażników
Od maja na terenie miasta pełni służbę 3 „świeżo 
upieczonych” strażników. To spory zastrzyk sił,  
bo przybywa obowiązków i terenów do patrolowa-
nia. Oprócz patroli pieszych i samochodowych od 
wiosny do jesieni działają też patrole rowerowe.

Opiekun psa
Straż Miejska kontynuowała także akcję „Opiekun 
psa”, sprawdzając, czy osoby posiadające czwo-
ronogi wywiązują się ze swoich obowiązków. 
Funkcjonariusze kontrolowali dokumenty potwier-
dzające regularne szczepienia zwierząt przeciw-
ko wściekliźnie. Sprawdzali także, czy właściciele 
poddali swoich pupilów czipowaniu i czy zapłacili 
za nich podatek.

Bezpieczna droga  
do szkoły
Na początku września strażnicy rozpoczęli nadzór 
nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowe-
go, w szczególności dzieci, korzystających  
z przejść dla pieszych w rejonie szkól podstawo-
wych.  Na zajęciach lekcyjnych uczniowie pozna-
wali zasady ruchu drogowego. W sierpniu przepro-
wadzono przegląd oznakowania drogowego. 

PKP inwestowało 
także  
w Ciechanowie

Miasto zyskało na inwestycji kolei na trasie Warszawa-
Gdynia. Otrzymaliśmy zmodernizowaną linię kolejową, 
atrakcyjnie wyglądające, zadaszone perony na stacjach Cie-
chanów Główny i Przemysłowy oraz podziemne przejście 
między dworcem i peronami. PKP buduje także kładkę dla 
pieszych i rowerzystów w rejonie ulicy Fabrycznej. Miasto 
wykonało już do niej dojścia od strony ul. Widnej i Nowo-
kolejowej. W planach PKP na najbliższe lata jest budowa  
4 wiaduktów w ulicach: Kasprzaka, Mleczarskiej, Śmieciń-
skiej i Gąseckiej oraz drogi serwisowej wzdłuż torów od  
ul. Ceramicznej do Kasprzaka. Na zmodernizowanie przez 
PKP wciąż czeka budynek ciechanowskiego dworca.

Zgodnie z wie-
loletnim progra-
mem sporządza-
nia miejscowych 
planów zagospodaro-
wania przestrzennego 
miejska pracownia urba-
nistyczna w mijającym roku 
opracowała, a radni uchwalili 2 plany miejscowe: Płońska-
Sońska oraz Wiejska. Łącznie obejmują one obszar około 34,5 ha. W sporządzaniu jest  
7 kolejnych planów o łącznej powierzchni ponad 336 ha: Przasnyska, Szczurzynek, Malino-
wa, Orylska, Mławska, Łydynia oraz zmiana planu Krubin II. Obecnie Ciechanów posiada 
już 28 obowiązujących planów o powierzchni 564 ha.

Urbaniści opracowują kolejne plany 
miejscowe



www.umciechanow.plwww.umciechanow.pl

ciechanów
gazeta
Samorządu Miasta76 gazeta

Samorządu Miasta ciechanów

W lutym minionego roku do 
odrestaurowanego ratusza 
wrócili urzędnicy, a już we 
wrześniu ruszyła rozbudowa 
obiektu. Nowoczesny budy-
nek na tyłach magistratu bę-
dzie funkcjonalnie połączony 
z zabytkowym. Pomieści te 
wydziały Urzędu Miasta, któ-
re dziś ulokowane są daleko 
od głównej siedziby. Miesz-
kańcy będą mogli załatwić 
większość spraw w jednym 
miejscu. W nowej części ra-
tusza znajdzie się także sala 
konferencyjna na potrzeby 
sesji Rady Miasta i innych 
ważnych spotkań oraz winda 
dla osób niepełnosprawnych. 
Prace będą trwały dopóki 
aura będzie sprzyjająca. Prace 
mają się zakończyć do wrze-
śnia 2012 r. Całość będzie 
kosztować ponad 6,3 mln zł.

Ul. Klonowskiego miasto wybudowało tu kanalizację deszczową (20 studni i 25 wpustów), 
blisko 2000 m2 jezdni bitumicznej ponad 1,3 tys. m2 jezdni z kostki, prawie 800 m2 chodników 
oraz zjazdy na posesje. Prace na Klonowskiego były III etapem kompleksowej przebudowy kil-
ku sąsiednich ulic na Śmiecinie. W 2009 r. nowy wygląd zyskała ul. Rajkowskiego. W 2010 r. 
miasto zmodernizowało ul. Bohaterów Westerplatte. W kolejce czeka jeszcze ul. Dziubińskiej. 
Roboty na ul. Klonowskiego kosztowały prawie 1,1 mln zł.

4 listopada Gmina Miejska Ciechanów oraz Eurovia, polsko – czeskie konsorcjum firm, podpi-
sały umowę na wykonanie II etapu budowy wewnętrznej pętli drogowej. Eurovia wygrała prze-
targ na tę inwestycję, składając ofertę w wysokości 98 mln zł. Prace ruszą wiosną przyszłego 
roku. To największa inwestycja drogowa w historii Ciechanowa. Do tej pory miasto ma za sobą 
zakończenie i rozliczenie I etapu budowy pętli, czyli przebudowę ul. Armii Krajowej. Miejski 
samorząd uzyskał na budowę wewnętrznej pętli miejskiej rekordową dotację unijną – ponad  
100 mln zł. 

W listopadzie Pl. Jana 
Pawła II został oddany 
do użytku. Jego grun-
towna przebudowa 
kosztowała ponad  
8 mln zł.  
Na nowej nawierzchni  
z klinkieru i granitu 
stanęły ławeczki, sty-
lowe kosze na śmieci, 
stojaki na rowery, 
kwietniki, słupy ogło-
szeniowe. Wyznaczo-
no tu 77 miejsc par-
kingowych – 3 z nich 
są zarezerwowane dla 
osób niepełnospraw-
nych. Plac zdobią 
szpalery drzew oraz 
obsadzona krzewami 
zielona część placu  
z największą atrakcją 
– kolorowo podświetlaną fontanną z biczami wodnymi strzelającymi  
w górę. Podczas rewitalizacji Pl. Jana Pawła II ekipa archeologów znala-
zła w ziemi groby ciałopalne z urnami, datowane na X-IX w. p.n.e. Gra-
nitową kostką w nawierzchni zaznaczono kontury odkrytych zabudowań 
z przełomu XVI i XVII w. Można o nich przeczytać na tablicach wmuro-
wanych obok w posadzkę. Więcej informacji oraz fotografie skarbów  
z przeszłości można zobaczyć w gablocie, która stanęła na placu w pobli-
żu ratusza. Na przystanku autobusowym przy ul. Pułtuskiej stanął este-
tyczny kiosk z dwiema wiatami przystankowymi po obu stronach.

Modernizacja Placu 
Jana Pawła II

Kolejna „schetynówka” 
wsparła budowę 4 ulic

Ratusz się rozrasta Po obu stronach linii kolejowej na wysokości ulic Widnej i Nowokolejowej miasto wybudowało 
dojścia do kładki powstającej nad torami. Z wygodnego przejścia będą korzystać piesi i rowe-
rzyści. Na budowę ciągów pieszo-jezdnych miasto wydało 200 tys. zł.

Dojścia do kładki PKP

We wrześniu oficjalnie zakończyła się budowa czterech dróg w centrum miasta. Ulice: Kilińskie-
go, Sierakowskiego, Małgorzacka i Strażacka mają nową kanalizację deszczową, chodniki, na-
wierzchnie i oświetlenie. Fragment ul. Sierakowskiego od strony ul. Warszawskiej został wkom-
ponowany w stylistykę deptaku – wyłożono go taką samą kostką. Budowa ulic warta 2,3 mln zł 
w blisko połowie została sfinansowana ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, popularnie zwanego „schetynówką”. 

Nowa ul. Klonowskiego

Przez długi czas ani miasto, ani kupcy nie mogli remontować terenu bazaru „Bloki”. Teren na-
leżał do PKP. Wyrokiem sądu plac został skomunalizowany. Urząd Miasta po przeprowadzeniu 
uzgodnień z kupcami zdecydował o remoncie nawierzchni targowiska. Nakładką asfaltową po-
kryto teren o powierzchni 750 m2. Inwestycja kosztowała miasto blisko 48 tys. zł.

Bazar przy dworcu 
ma nową nawierzchnię

Wyłonienie wykonawcy 
miejskiej pętliINWestycJe RoKu

Ulica Strażacka

Ulica Sierakowskiego

Montaż przystanku przy ul. Pułtuskiej

Ulica Małgorzacka
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      Znaczną część budżetu pochłonęło ułożenie no-
wych nawierzchni bitumicznych na ulicach: Gost-
kowskiej (wraz z wymianą krawężnika na odcin-
ku od ul. Parkowej do Komunalnej), Mościckiego 
(odc. ul. Księcia Konrada II w lewo), odc. Chabro-
wej, odc. Długiej (wraz ze skrzyżowaniem z ul. So-
snową), Broniewskiego (wraz z wymianą krawężni-
ka po lewej stronie od ul. Wyspiańskiego). Ogółem 
ułożono 18,540 m2 nowej nawierzchni bitumicznej.              
      Profilowano nawierzchnie gruntowe w ul.: Hu-
bala, Pęchcińskiej, Mościckiego, Baranowskiego, 
Dywizjonu 305, Kruczej, Żytniej, Piwnej, Ptasiej, 
Krubińskiej, Działkowej, Błękitnej, Podleśnej, dro-
gę do Mieszek Atle, Żurawiej, Skłodowskiej, drogę 
na Bagry, Kolonijnej, Łąkowej, Łukasiewicza, dro-
gę wewnętrzną od ul. Mleczarskiej do Robotniczej, 
Krzywej, Bocznej, Kolonii Niechodzka, Dygasiń-
skiego, Prusa, Bartołda, Św. Anny, Św. St. Kostki, 
Św. Franciszka, Wąskiej. Emulsją i grysami utrwa-
lono ul: Wiśniową, Różaną, Piękną, Wierzyńskie-
go, Lazurową, Kmicica, Rycerską (z odcinkiem  
ul. Wołodyjowskiego) oraz drogę łączącą ul. Reutta  
z Płońską. Tłuczniem lub żużlem paleniskowym 
podsypano ul.: Baczyńskiego (odc. gruntowy do  
ul. Lechonia), Lechonia, Żeromskiego (odc. grunto-
wy), Gombrowicza, Krasińskiego,  Słońskiego, Św. 
Franciszka, Rzeczkowską (odc. od ul. Św. Anny  
do Ranieckiej), Słoneczną, Działkową (odc. grun-
towy), Siewną, Morawskiej oraz pętlę autobusową 
przy ul. Ceramicznej.

Miasto przeznaczyło blisko 2,7 mln zł na utrzymanie  
dróg i chodników

      Remontom cząstko-
wym poddano chodni-
ki na ul.: Sikorskiego 
(ok.250 m2), Grota Ro-
weckiego, Narutowicza, 
rondo Witosa, Gostkow-
skiej, Batalionów Chłop-
skich 7, a także ścieżkę 
rowerową przy ul. Armii 
Krajowej oraz schody 
w sąsiedztwie sklepu 
Biedronka. Z odzyskanej 
kostki betonowej z Placu 
Jana Pawła II,  Kilińskie-
go i Małgorzackiej  uło-
żono alejki na cmentarzu 
komunalnym przy  
ul. Gostkowskiej.
     Wymieniono część 
oznakowania pionowego 
i słupki oraz odnowiono 
oznakowanie poziome 
i zamontowano progi 
zwalniające w ul. Astrowej. 

Więcej ławek, koszy i kontenerów
      Miasto ustawiło dodatkowo dziesięć drewniano- 
metalowych koszy, które stanęły na ul. Warszaw-
skiej. Kosze posiadają pokrywy, które uniemożli-
wią ptakom i innym zwierzętom wyciąganie resztek 

jedzenia. Przybyło także kontenerów na cmentarzu 
przy ul. Gostkowskiej. Miasto zakupiło kolejne  
3 pojemniki spełniające wymogi sanitarne. Łącznie 
jest ich 9. Kosze ustawione zostały przy bramie 
głównej oraz przy bramach bocznych. Na terenie 
bulwarów ustawiono ok. 20 ławek zdemontowa-
nych z terenu Placu Jana Pawła II, które wcześniej 
oczyszczono i pomalowano.

Chodnik przy ul. Batalionów Chłopskich 7

Nowa nawierzchnia ul. Gostkowskiej

Utwardzona ul. WiśniowaPrzybyło koszy na deptaku

Ławki przy bulwarze wzdłuż kanałów
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Mikołajki  
w schronisku
Ponad 5 ton jedzenia – to bilans mikołajko-
wej zbiórki przeprowadzonej w schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Przekazane 
dary tj. sucha karma, makaron,  kasza i puszki 
uzupełnią pożywienie osieroconych kotów  
i psów. Przydadzą się także otrzymane ciepłe 
koce i miski. Darmowy przejazd uczniów za-
pewnił ZKM.

Miasto wspiera inicjatywy społeczne

Prężnie działający 
Bank Żywności
Bank powstał rok temu dzięki 40- tysięcznej dotacji 
z Urzędu Miasta. W tym roku zbierał żywność dla 
potrzebujących dzieci. W Ciechanowie uzbierano 
rekordową ilość produktów – 4 292 kilogramy.   
Z inicjatywy Banku odbył się także „Strajk żyw-
ności”. Głosem marnowanej żywności – warzyw, 
owoców i innych produktów przemówiły dzieci  
i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 4, Społecz-
nej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum STO. 
Uczniowie przeszli kolorowym korowodem ulicami 
miasta, wręczyli w ciechanowskich marketach pety-
cję z prośbą o niemarnowanie żywności. 

Mecz z jajem
Na rzecz Banku Żywności pod honorowym patronatem Wojewody, Marszałka i Prezydenta Miasta Cie-
chanów na boisku zmierzyli się samorządowcy i biznesmeni. Zmagania sportowe były zacięte. Najwięk-
szymi zwycięzcami okazali się potrzebujący. Zebrano ok. 1500 kg żywności. Piłkarskie spotkanie odbyło 
się zamiast zbiórki żywności przed Wielkanocą.

Wolontariusze w największych ciechanowskich 
sklepach zebrali 3816 kg żywności. To największa 
ilość darów w miastach, gdzie ciechanowski Bank 
Żywności organizował zbiórkę. Łącznie zebrano 
17,5 t jedzenia.

Fundacja Bank Żywności złożyła projekt utwo-
rzenia Ciechanowskiego Centrum Wolontaria-
tu. Projekt otrzymał dofinansowanie z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 5 września 
dokonano oficjalnego otwarcia Centrum. Sie-
dziba Banku i Centrum Wolontariatu mieści się 
przy ul. Śmiecińskiej 9.

I Ciechanowski Marsz  
Nordic Walking
1 października pod patronatem prezydenta Wal-
demara Wardzińskiego odbył się I Ciechanow-
ski Marsz Nordic Walking, zainicjowany przez 
Krzysztofa Człapskiego, wicemistrza Polski  
w tej nowej dziedzinie. Do udziału zgłosiło się 
blisko 40 osób. Uczestnicy przemarszowali uli-
cami miasta, a chętni wzięli udział w zawodach 
na czas. Dla uczestników Urząd Miasta przygo-
tował medale, statuetki i nagrody.

Dzień Dawcy Szpiku
 - tylu ciecha-
nowian zde-
cydowało się 
dać nadzieję 
na nowe życie 
chorym na bia-

łaczkę i inne choroby układu krwiotwórcze-
go. Dane potencjalnych dawców trafiły  
do Fundacji DKMS, która prowadzi najwięk-
szą w Polsce bazę dawców komórek macie-
rzystych. Pomysłodawcą i lokalnym koor-
dynatorem akcji był 23-letni ciechanowianin 
Mariusz Wróblewski od kilku lat walczący  
z tą chorobą. Miasto przekazało koszulki  
dla wolontariuszy.

Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka pomaga przede wszystkim ro-
dzinom wielodzietnym, osobom samotnie wycho-
wującym dzieci, rodzinom, w których jest choroba 
i niepełnosprawność,a także osobom starszym  
i samotnym. Akcję zapoczątkowaną w Krakowie 
przez Stowarzyszenia Wiosna na ciechanowski 
grunt przeniosła Marzena Lentowszczyk. Podczas 
2 edycji „Paczki” była jej regionalnym koordyna-
torem. Dzięki wolontariu-
szom wytypowano 23 ro-
dziny i wszystkie znalazły 
darczyńców. Wśród nich 
znaleźli się m.in. radni 
miejscy, przedsiębiorcy, 
szkoły, pracownicy Urzę-
du Miasta oraz ZKM.

59 873 zł i 70 groszy – to wynik 
zbiórki pieniędzy, przeprowadzo-
nej w Ciechanowie podczas  
19. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 9 stycznia 
360 wolontariuszy kwestowało  
na zakup sprzętu specjalistyczne-
go dla oddziałów urologii i nefro-
logii dziecięcej. 

Świąteczna  
Zbiórka Żywności

Mamy Ciechanowskie 
Centrum Wolontariatu

Wielka 
orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy
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Miejski samorząd przyznał 31. zawod-
nikom nagrody za wybitne osiągnięcia 
sportowe. Otrzymali je: Piotr Pełka, Par-
tyk Słowikowski, Izabela Wróblewska, 
Anna Leśniewska, Krzysztof Klicki, Kamil 
Leśnik, Michał Brym, Damian Sikorski, 
Natalia Kraszewska, Iwona Kępa, Ma-
riusz Wysocki, Paweł Szwejkowski, Piotr 
Szwejkowski, Magdalena Kosobudzka, 
Ilona Omiecińska, Karolina Dworzyńska, 
Radosław Walendziak, Radosław Wojcie-
chalski, Ewa Wróblewska, Arkadiusz Cho-
dubski, Michał Rzasiński, Kamil Falęcki, 
Ewelina Korzybska, Klaudia Kołdras, An-
drzej Reduch, Dawid Obidziński, Hubert 
Orysiak, Łukasz Malczyk, Andrzej Ka-
miński, Arkadiusz Niski, Damian Kaniec-
ki. Nagrody otrzymał także szkoleniowcy: 
Wojciech Gesek, Marek Sachmaciński, 
Bartosz Ostrowski, Michał Korzybski, 
Dariusz Płoski, Radosław Lisowski,Paweł 
Rabczewski. Łączna wartość nagród to  
46 tys. zł.

Nakłady na rozwój sportu i kultury fizycznej to nie 
tylko środki na inwestycje. W 2011 roku samorząd 
miasta przyznał stypendia najbardziej wyróżnia-
jącym się sportowcom z ciechanowskich klubów. 
Komisja pod przewodnictwem zastępcy prezy-
denta Cezarego Chodkowskiego brała pod uwagę 
wyniki w zawodach o szczeblu co najmniej ogól-
nopolskim. Stypendia pieniężne o łącznej wartości  
blisko 48 tys. zł otrzymało 27 ciechanowskich 
sportowców.

Nagrody 
dla sportowców  
i trenerów

Stypendia  
dla sportowców

Mamy nową poradnię sportową
12 stycznia odbyło się uroczyste otwar-
cie Poradni Rehabilitacyjnej i Medycyny 
Sportu w Ciechanowie. Placówka mieści 
się w przy ul. 17 Stycznia 60a, w piwni-
cach Hotelu Olimpijskiego. Poradnia po-
wstała z inicjatywy państwa Poturnickich, 
właścicieli NZOZ „ENAMEL” w Ciecha-
nowie. Zatrudniono w niej lekarzy specja-
listów z rehabilitacji, ortopedii i medycyny 
sportowej, magistrów rehabilitacji, fizjote-
rapii, techników i masażystów. Placówka 
jest obiektem wyposażonym w nowocze-
sny sprzęt diagnostyczny i leczniczy.

29 kwietnia odbył się historyczny mecz między cie-
chanowskim Jurandem, a Metalbarkiem Bydgoszcz. 
Zwycięstwo w meczu przesądziło o awansie druży-
ny do SUPERLIGI PGNiG. Pod koniec sierpnia na 
konferencji prasowej uroczyście podpisano umowy 
o współpracy pomiędzy PBS Jurand Ciechanów, 
 a partnerami strategicznymi, którymi zostali: Urząd 
Miasta Ciechanów oraz Polski Bank Spółdzielczy w 

Jurand w Superlidze
Ciechanowie. Awans naszej drużyny to duże wyda-
rzenie w lokalnym świecie sportu, a co za tym idzie 
duże koszty utrzymania. W wyższej klasie rozgry-
wek potrzeby klubu wzrosły, ale pojawiła się też 
możliwość promocji miasta. Miejski samorząd zde-
cydował o dofinansowaniu zespołu kwotą  
300 tys. zł.

Ciechanów gospodarzem wielu sportowych imprez
Jak co roku Ciechanów był gospodarzem wielu im-
prez o randze lokalnej, ogólnopolskiej i światowej.  
W mijającym roku do naszego miasta zjechali 
ciężarowcy, piłkarze i lekkoatleci. Młodzi spor-
towcy wzięli udział m.in. w : XIII Mazowieckich 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, XVII Ogólnopol-
skiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich 
Mazowsze 2011,  Turnieju o Puchar Syrenki oraz 
IX Mistrzostwach Europy Juniorek i Juniorów do 
lat 17 w podnoszeniu ciężarów. 
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Powstały w 2009 roku Ciechanowski ośrodek Edukacji kulturalnej STUdio poszerza ofertę. W 2011 roku placówka podległa Urzędowi 
miasta była inicjatorem i organizatorem licznych przedsięwzięć. Stałą propozycją są zajęcia plastyczne, taneczne i teatralne, czy półkolo-
nie w czasie ferii i wakacji. 

CoeK STUDIo poszerza ofertę

obcowanie z bajkami
1 kwietnia dzieci obejrzały przedstawienie „Pino-
kio” w wykonaniu Teatr Małgo z Częstochowy. 
Przygody drewnianego chłopca wzbogacone były 
zabawnymi piosenkami i wzruszającą muzyką. 
Ciekawą propozycją był też spektakl „Och Tośka”, 
zagrany 30 września. 18 września najmłodsi miesz-
kańcy miasta spędzili „Wieczór z bajkami”,  
a 28 października – „Wieczór z dreszczykiem”. 

„Piknik Jaskiniowcy” 
Frajdą był „Piknik Jaskiniowców”, zorganizowany 
4 czerwca z okazji Dnia Dziecka na zamkowych 
błoniach. Na darmowe zjeżdżalnie, miękkie góry, 
czy rodeo były kolejki. Setki chętnych próbowało 
swoich umiejętności w skokach na eurobungee, po-
lowaniu na dinozaury, czy rzucaniu do tarcz.

XIX Finał WoŚP
W budynku „Studia” przy ul. Pułtuskiej 20a siedzi-
bę znalazł sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Praca 360. wolontariuszy przełożyła się  
na zebranie 60 tys. zł. 9 stycznia na koncercie 
wspomagającym kwestę zagrali: Black Sun, Indeed, 
DJ Domass, DJ Inflow oraz Danzel.

Teatr Moment 
Utworzony w COEK „Studio” Teatr Moment przy-
gotował pierwsze przedstawienia i etiudy. 17 maja 
zespół Marty Lewonowskiej-Tolsdorf pokazał 
współczesną wersję Czerwonego Kapturka na pod-
stawie bajki Pierre Griapari „Ogłoszenie”. 24 maja 
teatr wystawił jednoaktówkę „Serenada” Sławomira 
Mrożka. Błyskotliwe dialogi lisa z mieszkańcami 
kurnika rozbawiły i dały do myślenia. 29 kwietnia otwarte zostało I Miejskie Studio 

Nagrań, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, 
ufundowany przez Urząd Miasta oraz Doro-
tę Rabczewską. W uroczystości wzięła udział 
Doda,  która wysłuchała laureatów przeglą-
du muzycznego solistów i zespołów „Gamma 
2011”. Finaliści w czerwcu nagrali pierwszą pły-
tę. Od września z zasobów studia nagrań mogą 
korzystać wokaliści i muzycy z Ciechanowa.

Soboty na deptaku 
Dużym przedsięwzięciem był cykl letnich sobot-
nich imprez na deptaku. Od czerwca do sierpnia 
zorganizowano różne atrakcje. Było: malowanie 
pisanek wielkanocnych, pokazy sztuk walki, warsz-
taty dla maluchów, ćwiczenia na szczudłach, pusz-
czanie baniek mydlanych, zwijanie dżdżownic, rzut 
na rogi bizona, lotki, przeciąganie lisiego ogona, 
pokaz tańców indiańskich, potyczki rycerskie, na-
uka udzielania pierwszej pomocy, zbiórka masko-
tek dla dzieci poszkodowanych w wypadkach, gra 
na afrykańskich bębnach, tańce, bajkowe animacje, 
malowanie postaci z bajek, układanie puzzli, zawo-
dy sprawnościowe, średniowieczne zabawy, pre-
zentacja rzemiosł, pokaz walki, strojów i uzbrojenia 
Wikingów. Przeglądy z udziałem 

znanych artystów 
29 kwietnia jury przeglądu muzycznego solistów 
i zespołów „Gamma 2011” przewodniczyła Gosia 
Andrzejewicz. 29 listopada w jury  I Przeglądu 
Teatru Jednego Aktora AGON zasiadł aktor Artur 
Barciś (na zdjęciu w środku). 13 grudnia konkur-
sowi „Kolędować Małemu” przysłuchiwała się 
Danuta Błażejczyk. Uczestnicy konkursów mogli 
liczyć na rzeczową ocenę i możliwość eksperckiej 
konsultacji.  

otwarcie studia 
nagrań  
i pierwsza płyta
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30 kwietnia na Pikniku Europejskim zagrały zespoły: Na 
ostatnią chwilę, Ptaky i Brathanki. Gratką dla melomanów 
był sfinansowany przez miasto XIV Spring Blues Night, 
odbywający się w dniach 27-28 maja z udziałem takich 
kapel i artystów jak: Outsider Blues, Why Ducky?, Roman 
Puchowski, Moreland & Arbuckle, Boogie Boys, Zydeco 
Flow, Tortilla, Kasa Chorych oraz Roman „Pazur” Woj-
ciechowski. 1-4 czerwca zdominował XIX Międzynarodo-
wy Festiwal Teatralny DIONIZJE. Publiczność obejrzała 
6 przedstawień konkursowych. Gościnnie zaprezentowali 
się: Teatr 4 Żywioły z Chojnic i Teatr Feta z Gdańska. Mu-
zycznym akcentem były koncerty Wojtka Grabka i zespołu 
Pogodno. W tym samym czasie wraz z zespołami TAXI, 
Transsexdisco, Lemon Grass i PodobaMiSie obchodzo-
no Juwenalia. 18 czerwca młodzież witała wakacje bawiąc 
się na zamkowych błoniach z zespołami: Lipali, Bimber 
Poland, Vecordia i Ikarion. 2 lipca zespoły z Turcji, Indii, 
Ukrainy i Serbii wystąpiły w XX Międzynarodowych Spo-
tkaniach Folklorystycznych KUPALNOCKA, na które mia-
sto przekazało 13 tys. zł. 27 sierpnia lato żegnano w rytmie 
piosenek Animy, RH+, Verby i Blendersów. Listę koncer-
tów zamyka sylwester pod ratuszem, spędzony z zespołem 
ABBA Show.

Rokw kulturze
2011 rok obfitował w przedsięwzięcia kulturalne. Z myślą o miesz-
kańcach Ciechanowa Urząd Miasta zorganizował bogaty zestaw ka-
meralnych i masowych imprez. Wstęp na wszystkie był bezpłatny. 

Koncerty muzyki poważnej

2 stycznia koncert noworoczny poprowadził Bogusław Kaczyński.  
W hali widowiskowo-sportowej im. Ireneusza Palińskiego wystąpili zna-
komici soliści: Małgorzata Długosz, Rafał Bartmiński i Adam Szerszeń 
oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Piotra Sułkowskie-
go. 6 marca prezydent miasta był organizatorem koncertu dedykowanego 
ciechanowskim wolontariuszom. W Centrum Kultury i Sztuki zaprezento-
wali się absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej, m.in. Zagan Acoustic 
i FM Kwadrat. Duchową ucztą był też projekt multimedialny „Dźwięki w 
godzinie ciszy…”, poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II. 3 kwietnia 
w wypełnionym kościele św. Piotra mieszańcy usłyszeli i zobaczyli mękę 
Pańską na gitarę, perkusję i piasek. 1 maja w kościele farnym mieszkańcy 
wysłuchali arii i pieśni religijnych oraz tekstów papieskich, które zaśpie-
wała Anna Mikołajczyk przy akompaniamencie Marka Niewiedziała i Mi-

rosława Feldgebela. 11 listopada 
wnętrza farskiej świątyni wypeł-
niły się pieśniami patriotycznymi 
i ludowymi w wykonaniu ciecha-
nowskiego chóru Sine Nomine.  

Pikniki, festyny, festiwale

FM Kwadrat zagrał dla wolontariuszy

Koncert noworoczny z Bogusławem Kaczyńskim

RH+ wystąpił na pikniku „Pożegnanie lata”

DIONIZJE: Teatr Feta

Piknik Europejski z Brathankami




