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Jarmark Wielkanocny 
na Pl. Jana Pawła II
30 marca od godz. 12.00 Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO 
zaprasza na Jarmark Wielkanocny, który 
zostanie zorganizowany na Placu Jana 
Pawła II. Odwiedzający stoiska będą 
mogli obejrzeć i kupić pisanki, kraszan-
ki, palmy, kwiaty, kosze wiklinowe  
i mazurki świąteczne. Jarmark urozma-
ici wystawa prac plastycznych, które 
wpłynęły na konkurs przeprowadzony 
przez COEK „Studio”. 

Możemy już zaprosić dzieci na plac zabaw 
przy ul. Harcerskiej na osiedlu Jeziorko. Pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji sprzątnęli go po zimie, zamontowali 
kosze na śmieci, przeprowadzili konserwację 
urządzeń. Sprawdzono ich bezpieczeństwo, 
wymieniono piasek w piaskownicy, naciągnię-
to linkę zjazdu linowego. W rozpoczętym wła-
śnie sezonie plac będzie sprzątany rano,  
a od 8.00 do 22.00 udostępniany dzieciom. 
Codziennie od 19.00 do 23.00 pracownik  
MOSiR będzie sprawować nad nim nadzór. 

Wiosna  
na placu zabaw

Pełnych wiary w dobrą przyszłość, rodzinnych, zdrowych i radosnych 
świąt Wielkiej Nocy

życzą

Prezydent
Miasta Ciechanów

Waldemar Wardziński

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Mariusz Stawicki

Eurovia rozpoczęła roboty w tych właśnie miej-
scach z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze, 
w pobliżu cmentarza i na Bielinie będą budowane 
przeprawy mostowe na Łydyni. Do tych przedsię-
wzięć trzeba wcześniej przygotować dojazdy umoż-
liwiające dostarczanie elementów konstrukcyjnych. 
Po drugie, w pierwszej kolejności wybrano rejony, 
w których drogi budowane są od podstaw, po no-
wych śladach. Modernizowa-
nie istniejących jezdni powo-
dowałoby duże utrudnienia  
w ruchu, a miejskie inwesty-
cje trzeba mądrze skoordy-
nować z pracami PKP PLK, 
które rozpoczyna budowę 
wiaduktu kolejowego na  
ul. Spółdzielczej i 3 wiaduk-
tów drogowych  na ulicach: 
Kasprzaka, Mleczarskiej  
i Gąseckiej. Planowane na 
początek kwietnia palowanie 
pod budowę mostu na trasie 
pętli między ul. Gostkow-
ską i Wojska Polskiego musi 
chwilę poczekać. W połowie 
marca archeolodzy rozpo-
częli badania 2 niesklasyfi-
kowanych dotąd znalezisk. 
Według wstępnych ustaleń 
to osady z epoki brązu oraz 
z XV-XVII w. Znaleziono 
tu m. in. fragmenty cerami-

Nowe drogi, mosty i wiadukty
Budowa miejskiej pętli komunikacyjnej nabrała rozmachu. Eurovia – wykonawca robót  
– prowadzi prace równolegle w trzech miejscach: w rejonie cmentarza komunalnego,  
na Bielinie oraz w dzielnicy przemysłowej. Wszędzie tam trwa korytowanie pod jezdnie.  
Na odcinku między ul. Płocką i Mleczarską powstaje już kanalizacja deszczowa.

ki naczyń i zwierzęce szczątki. – Prace w rejonie 
cmentarza chwilowo zostały wstrzymane, planuje-
my zatem w niedługim czasie wejść z robotami na 
północny odcinek pętli, między ul. Gostkowską  
i Sienkiewicza – mówi Bogusz Czupryński, zatrud-
niony przez Eurovię kierownik robót.

A.G.

Prace na odcinku między ul. Niechodzką i Mleczarską

1 kwietnia o godz. 18.00 prezydent Waldemar 
Wardziński zaprasza miesz kańców do kościoła 
św. Piotra na koncert „W godzinę przemijania”, 
poświęcony pamięci Jana Pawła II. Wystąpi Ja-
rosław „Jar” Chojnacki. Znany kompozytor  
i pieśniarz należy do najwybitniejszych inter-
pretatorów piosenki poetyckiej i literackiej  
w kraju. Wstęp bezpłatny. 

Gratka dla kibiców, 
pływaków i kolarzy
Miłośnicy sportu mają na początku kwietnia oka-
zję kibicować młodym pływakom oraz kolarzom 
z całej Polski. W dniach 30 marca – 1 kwietnia na 
krytej pływalni w Ciechanowie odbędą się XVIII 
Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół STO. 
Współorganizatorami zawodów są MOSiR i Zarzą-
du Głównego Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego.
14 i 15 kwietnia MKS Jurand spodziewa się ok. 250 
uczestników emocjonującego wyścigu. To I seria 
Pucharu Polski w kolarstwie szosowym w 3 katego-
riach: juniorów, juniorów młodszych i tandemów. 
Połowa składu 15 tandemów to zawodnicy niepeł-
nosprawni, mistrzowie Europy i paraolimpiady. 
Prezydent Miasta Ciechanów wsparł zawody finan-
sowo. STO otrzymało 3 tys., Jurand 15 tys. zł.

Koncert papieski
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Niebezpieczne wypalanie traw

Wiosenne wypalanie traw w najlepsze zbiera 
żniwo. W niedzielne popołudnie strażacy ugasili 
trawy, płonące na Bagrach oraz poszycie na Pod-
leśnej. – Od początku roku na terenie powiatu za-
notowaliśmy 37 takich przypadków, z czego  
17 w samym Ciechanowie. Tylko podczas ostat-
niego weekendu na terenie powiatu gasiliśmy  
17 pożarów suchych traw. Każdy wyjazd na taką 
akcję kosztuje kilkaset złotych. Za wszystko płacą 
podatnicy – mówi st. kapitan Grzegorz Pawlicki 
z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. Praca 
nie kończy się na gaszeniu. Należy jeszcze wy-
pełnić dokumenty, bo każde pogorzelisko trzeba 
oficjalnie przekazać właścicielowi działki.  
W ustaleniu, czyja to własność pomaga Straż 
Miejska, która odbiera też pogorzeliska na tere-
nach będących własnością miasta. Zapis zabra-
niający wypalania traw figuruje w Regulaminie 
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów. Zgodnie z art. 82 Kodeksu 
Wykroczeń grozi za to mandat do 500 zł. Nieod-
powiedzialność podpalaczy przeraża. Taka ”za-
bawa” może skończyć się groźnym rozprzestrze-
nieniem pożaru, w którym ucierpią też ludzie. 
Wypalanie traw powoduje wyjałowienie gleby, 
niszczy życie wielu gatunków roślin, unicestwia 
miejsca lęgowe ptaków i drobnych zwierząt, tak-
że tych, które znajdują się pod ochroną prawną. 
To prawdziwy ekologiczny kataklizm. 

23 lutego na XVI sesji radni zaakceptowali zapro-
ponowane nazwy dwóch nowych ulic położonych 
w pobliżu kościoła Św. Franciszka z Asyżu. Droga 
odchodząca od ul. Św. Anny w kierunku północ-
nym otrzymała imię Św. Floriana, a droga łącząca  
ul. Św. Floriana z ul. Św. Franciszka zyskała miano  
Św. Magdaleny. Ulice powstałe w tym obrębie mia-
sta noszą nazwy świętych. 

Przekaż 1% podatku  
dochodowego organizacji 
pożytku publicznego

Jak co roku zachęcamy do wpłacania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych na rzecz organi-
zacji pożytku publicznego działających na terenie 
Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
(Zarząd Oddziału w Ciechanowie), Ciechanow-
skie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodziel-
ne Koło Terenowe nr 76 lub 223, Polski Czer-
wony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR  
w Ciechanowie”), Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków Zarząd Województwa Mazowieckiego  
(z dopiskiem „Koło w Ciechanowie”), Polski 
Związek Niewidomych (z dopiskiem „Koło PZN 
Ciechanów”), Polskie Towarzystwo Stwardnie-
nia Rozsianego Oddział w Ciechanowie (z dopi-
skiem „1% dla PTSR w Ciechanowie”), Towarzy-
stwo Walki z Kalectwem (z dopiskiem dla TWK 
Ciechanów), Fundacja Pomocy Dzieciom, Mło-
dzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym – Być Jak 
Inni (z dopiskiem Fundacja Być Jak Inni). Aby do-
konać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub PIT-
37 we właściwej rubryce wskazać organizację, któ-
rej chcemy przekazać 1% – podając właściwą jej 
nazwę. Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 
1% podatku wskazanej organizacji (posiada wykaz 
organizacji wraz z właściwymi kontami bankowy-
mi). 1% podatku można przekazać w całości tylko 
jednej organizacji.

Gdzie zgłaszać awarie  
oświetlenia ulicznego
Bieżącym utrzymaniem sieci oświetlenie ulicznego 
w Ciechanowie zajmuje się spółka Energa Oświetle-
nie. Awarie oraz wszelkie uwagi dotyczące funkcjo-
nowania oświetlenia należy zgłaszać pod numerami 
telefonów: 801 800 103, 785 875 314. W godz. 8.00 
– 16.00 można też dzwonić do Wydziału Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowiska – tel. (23) 674 
92 84, 674 93 06 lub na centralę Urzędu Miasta pod 
numer (23) 674 92 00.

Zmiany w kursach linii 10 i 12
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje o zmia-
nach w kursowaniu linii 10 i 12, spowodowanych 
budową wiaduktu nad przejazdem kolejowym na 
ul. Mleczarskiej.

Linia 10 
– kierunek Pętla Nużewko 
Od Pętli Szpital do przystanku Mleczarska Oś. 
Szczurzyn bez zmian, dalej w ul. Fabryczną, przez 
wiadukt, ul. Płocką do przystanku Graniczna Hotel 
i dalej bez zmian.
– kierunek Pętla Szpital 
Od Pętli Nużewko do przystanku Graniczna Hotel 
bez zmian, dalej ul. Płocką przez wiadukt w ul. Fa-
bryczną do przystanku Mleczarska Oś. Szczurzyn  
i dalej bez zmian. Obowiązują wszystkie przystanki 
na trasach objazdu. 
Wprowadzone zostały także czasowe korekty kur-
sów. Zawieszone zostają kursy z Pętli Mleczarska 
do Szkoły Podstawowej Nr 4 o godz. 7.29 i 13.25. 
 
Linia 12 
– kierunek Pętla Szpital 
Od Pętli Asnyka do przystanku Graniczna 
Hotel bez zmian, dalej w ul. Płocką, przez 
wiadukt w ul. Orylską, dalej Płońską do 
przystanku Armii Krajowej Parking i dalej 
bez zmian. 
– kierunek Pętla Asnyka 
Od Pętli Szpital do przystanku Armii Krajo-
wej Ranieckiej bez zmian, dalej ul. Płońską, 
Orylską przez wiadukt, ul. Płocką do przy-
stanku Graniczna Hotel i dalej bez zmian.

„Spójrz Mu w oczy…”
31 marca o godz. 19.00 
gościem spotkania 
„Spójrz Mu w oczy”  
w kościele św. Francisz-
ka z Asyżu będzie dzien-
nikarka TVN24 Brygida 
Grysiak. Autorka licz-
nych publikacji m.in. 
wywiadu rzeki 
z księdzem Mieczy-
sławem Mokrzyckim 
przygotowuje w telewizji 
materiały dotyczące ży-

cia politycznego i religijnego. Jej książka napisana 
wspólnie z Pawłem Zuchniewiczem opowiada 
o nieznanych dotąd faktach z życia papieża Jana 
Pawła II. Organizatorem spotkania są parafia św. 
Franciszka z Asyżu i Prezydent Miasta Ciechanów.

Bank Żywności w federacji
17 lutego w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej uczczono włączenie Ciechanowskie-
go Banku Żywności do struktur Federacji Banków 
Żywności. Wcześniej przez dwa lata ciechanowski 
bank pełnił funkcję centrum dystrybucji Warszaw-
skiego Banku Żywności SOS na terenie północnego 
Mazowsza. Ze wsparcia Banku skorzystało już ok. 
18 tysięcy osób z siedmiu powiatów. W uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele Banków Żywności 
oraz władze samorządowe, powiatowe i wojewódz-
kie. Obecni też byli liderzy organizacji współpracu-
jących z BŻ i darczyńcy.

Tablica  
w 200. rocznicę urodzin  
Zygmunta Krasińskiego
19 lutego w kościele farnym odsłonięta została ta-
blica dedykowana Zygmuntowi Krasińskiemu  
w 200. rocznicę urodzin wieszcza związanego  
z ziemią ciechanowską. Uroczystość poprzedzi-
ła msza święta. – Tu, w tej świątyni Z. Krasiński 
przyjmował sakrament bierzmowania. Tu także 
miało miejsce nabożeństwo pogrzebowe jego matki 
– przypomniał prezes TMZC Eugeniusz Sadowski. 
Tablicę umieszczono dzięki staraniom Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej na jednym 
z filarów w nawie głównej. 

Uwaga, podatki!
15 marca upłynął termin płatności 1 raty podatku 
od nieruchomości i podatku rolnego. Do 31 marca 
należy też uiścić podatek od wieczystego użytko-
wania gruntów oraz opłatę od posiadanych psów 
(44 zł za pierwszego i 22 zł za każdego następne-
go psa). Zapraszamy także zapominalskich, którzy 
w terminie (do 15 lutego) nie zapłacili podatku od 
środków transportowych. Należności można uiścić 
w kasach Urzędu Miasta: na parterze ratusza  
i w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 
(w godz. 8.00 – 15.30) lub przelać na konto: Bank 
Spółdzielczy Ciechanów nr 06 8213 0008 2001 
0088 8888 0001.
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Święci patronami nowych ulic

Akcja na Bagrach

Ulica Św. Magdaleny
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Zadaniem Agencji jest jak najkorzystniejsze pozby-
cie się działek i budynków. – Występujemy  
w roli pośrednika. Robimy marketing, prowadzimy 
ustalenia z miejscowymi władzami i sprzedaje-
my mienie – mówi Zbigniew Dudzik, dyrektor 
Oddziału Terenowego w Warszawie Agencji 
Mienia Wojskowego. – Sprzedaż kompleksu 
zabytkowych koszar utrudnia fakt, że są one pod 
nadzorem konserwatora zabytków, który ma de-
cydujący głos w sprawie modernizacji budyn-
ków i ingerencji w starodrzew. To nie ułatwia 
sprawy, ale z sukcesem udało nam się sprzedać 
podobne nieruchomości np. w Ostrowie Wiel-
kopolskim czy Jeleniej Górze. Od 20 kwietnia 
ubiegłego roku, kiedy Ministerstwo Obrony zre-
zygnowało z nieruchomości jesteśmy gotowi do 
pracy – deklaruje Z. Dudzik. Nieoficjalnie wia-
domo, że Agencja czyni przymiarki do podziele-
nia nieruchomości na trzy obszary: jeden ze sta-
rymi budynkami (pod nadzorem konserwatora), 
drugi – zabudowany obiektami magazynowymi 
i warsztatowymi oraz pozostały, niezabudowa-
ny teren.
Obecnie trwa procedura regulacji stanu prawnego 
nieruchomości. – Nie możemy przystąpić do sprze-
daży, ponieważ nie możemy wejść w rolę właściciela 

Kto zechce zabytkowe koszary?
21 marca prezydent Waldemar Wardziński spotkał się w ratuszu z przedstawicielami agencji Mienia Wojskowego. Rozmawiano w spra-
wie dalszych losów nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego, do kwietnia 2011 r. zajmowanych przez jednostkę wojskową.

dawnych koszar. Od 11 miesięcy czekamy na decyzję 
ciechanowskiego starosty o wygaszeniu trwałego 
zarządu MON nad nieruchomością, to blokuje nasze 

dalsze ruchy – informuje dyrektor Dudzik. Decyzję  
o wygaszeniu trwałego zarządu MON musi podjąć 
starosta, jako przedstawiciel Skarbu Państwa na te-
renie Ciechanowa. Ma na to 18 miesięcy, które upły-

wają w listopadzie. 
O ile dla Agencji ważna jest korzystna sprzedaż 
(93% zysków ze sprzedaży  jest przeznaczone na 

modernizację armii), dla władz miasta naj-
istotniejsze są dalsze losy kompleksu. – Wciąż 
jeszcze staramy się przekonać MON, żeby nie 
pozbywało się koszar. To miejsce idealnie na-
daje się np. na ośrodek szkoleniowy dla naro-
dowych sił rezerwy. W tym wypadku atutem jest 
nasze centralne położenie i bliskość Warszawy 
– mówi prezydent Wardziński. Rozważano ulo-
kowanie przy ul. Wojska Polskiego inkubatora 
przedsiębiorczości, lecz potencjalny inwestor 
wolał dużo mniejszą nieruchomość. – Jeże-
li trzeba będzie sprzedać nieruchomość, to jej 
podział jest ostatecznością. Koszary stanowią 
wartość zabytkową. To część historii Ciecha-
nowa, a my jesteśmy dumni ze związków miasta 
z wojskiem. Stawiamy więc na kompleksowe 
zagospodarowanie całości. Pokrojenie jej na 
kawałki jest dla nas ostatecznością, bo atrak-

cyjne części pewnie znajdą nabywców, ale reszta 
będzie niszczała. Zależy nam na poważnym inwe-

storze, zainteresowanym całą nieruchomością  
– podkreśla prezydent.

E.B.

Władze samorządowe starają się zmini-
malizować kłopoty. – Zdecydowaliśmy, 
że pętlę najpierw będziemy budować po 
t.zw. nowym śladzie, czyli w miejscach, 
gdzie nie ma drogi, żeby mieszkańcy jak 
najmniej to odczuli. PKP też musi wziąć 
to pod uwagę – mówi prezydent Walde-
mar Wardziński. Dlatego na marcowym 
spotkaniu w ratuszu miejskich i powia-
towych urzędników z kierownikiem 
kontraktu PKP PLK oraz budowniczymi 
wiaduktów ustalono, że nowy projekt 
organizacji ruchu musi jak najszerzej 
uwzględnić interesy kierowców. 

Mostostal i Warbud budują 
jednocześnie
W ramach modernizacji magistrali ko-
lejowej Warszawa – Gdynia spośród 
wszystkich miejscowości w Ciechanowie zaplano-
wano najwięcej przejść.  
W mieście staną 4 wiadukty (w ul. Kasprzaka, 
Mleczarskiej, Gąseckiej i Spółdzielczej). PKP zbu-
duje też kładkę – ciąg pieszo-rowerowy, łączący 
Nowokolejową z Widną, który ma zrekompenso-
wać mieszkańcom likwidowany przejazd na ul. 
Fabrycznej.
 – Ilość zadań w Ciechanowie jest zbyt duża, żeby 
zrzucić prace na jednego wykonawcę, dlatego 
podzieliliśmy je na 2 kontrakty – przypomina Ma-
riusz Rokicki, kierujący ciechanowskim odcin-
kiem inwestycji z ramienia PKP PLK. Wiadukty na 
Kasprzaka, Mleczarskiej i drogę wzdłuż torów od 
Ceramicznej do Kasprzaka wybuduje białostocki 
Mostostal. Na Spółdzielczej i Gąseckiej będą praco-

Jakie utrudnienia w ruchu nas czekają?

Pętla, wiadukty kolejowe – kierowcom nie będzie łatwo…
Jedną z kluczowych dla mieszkańców spraw jest sprawne poruszanie się po mieście. W najbliższych latach będzie ono utrudnione z powo-
du licznych zadań drogowych, tym bardziej, że budowa wewnętrznej pętli miejskiej zbiega się w czasie z inwestycją PKP – modernizacją 
magistrali i budową bezkolizyjnych skrzyżowań. Najtrudniej jest teraz na Mleczarskiej, gdzie od 15 marca do 30 kwietnia zamknięto prze-
jazd. Dopiero po jego odblokowaniu nastąpi tymczasowe zamknięcie przejazdu w ul. Spółdzielczej, który jest teraz dostępny. Wykonawca 
obiecał, że rozważy też propozycję miasta, żeby uruchomić tymczasowy przejazd w ul. gąseckiej.

wać ekipy Warbudu. Sęk w tym, że na skutek opóź-
nień spowodowanych odwołaniami od przetargów 
obie firmy zaczynają roboty w tym samym czasie.  
– Stajemy przed perspektywą skomplikowania ko-
munikacji w mieście. Musimy dobrze to skoordyno-
wać – podkreśla zastępca prezydenta Ewa Gładysz.

By-passy dla samochodów  
na Kasprzaka i Mleczarskiej
Na szczęście cały czas będzie dostępny tymczaso-
wy przejazd przez tory w ciągu drogi krajowej nr 
50, czyli ul. Kasprzaka, gdzie stworzono t.zw. by-
pass. To popularna nazwa drogowego obejścia pier-
wotnej przeprawy, zapożyczona z kardiologii.  
– W projekcie zawczasu przewidziano taki tymcza-
sowy przejazd tylko w ciągu drogi krajowej nr 60, 
czyli ul. Kasprzaka – przyznał M. Rokicki. – Na 

przejeździe na Mleczarskiej chcemy cały 
czas utrzymać ruch pieszych, ale tymczaso-
wo musi być zamknięty dla ruchu kołowe-
go, z wyjątkiem naszych ciężkich maszyn. 
W tym czasie wykonawca robót – biało-
stocki Mostostal – wykona palowanie pod 
budowę wiaduktu drogowego. Od  
1 maja, już po wkopaniu pali, na przejeź-
dzie przywrócony zostanie ruch kołowy dla 
samochodów o wadze do 10 ton. Cięższe 
pojazdy będą kierowane na objazd drogą 
krajową nr 50 biegnącą ulicami: Płońską, 
11 Pułku Ułanów Legionowych do drogi 
krajowej nr 60 – ulicami: Pułtuską,  
17 Stycznia, Tatarską i Płocką do ul. Mazo-
wieckiej. Samochody do 10 ton mogą ko-
rzystać z czynnego przejazdu kolejowego 
na ul. Fabrycznej.

Utrzymać przejazd na Fabrycznej  
do końca inwestycji
Ruch na przejeździe w ul. Fabrycznej (docelowo 
likwidowanym) ma być utrzymany jak najdłużej. 
Mariusz Rokicki zapowiedział, że na pewno nie 
zostanie zamknięty aż do chwili oddania do użyt-
ku ciągu pieszo-rowerowego na torami, między 
Nowokolejową i Widną. – Chcemy, żeby przejazd 
był czynny do końca całej inwestycji w Ciechano-
wie – nalegała Ewa Gładysz. M. Rokicki obiecał, 
że inwestor postara się utrzymać ruch w tym miej-
scu najdłużej jak się da. – Ale będziemy musieli go 
zamknąć, kiedy będzie ostateczne szlifowanie szyn 
– poinformował M. Rokicki. – Do tego czasu posta-
ramy się utrzymać wolny przejazd.

Ewa Blankiewicz

Zabytkowe budynki koszar zbudowano w 1851 roku

Przejazd kolejowy na ul. Kasprzaka
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uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XVI sesji 
23 lutego 2012 r.

Nr 199/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, 
położonych w Ciechanowie  w w budynkach przy 
ulicach: Sierakowskiego 9, 17 Stycznia 17, Wy-
zwolenia 16, Powstańców Wielkopolskich 13, 11 
Pułku Ułanów Legionowych 14, 17 Stycznia 43, 
Nadfosna 7.
Nr 200/XVI/2012 w sprawie nadania nazw uli-
com na terenie miasta Ciechanów.
Nr 201/XVI/2012 w sprawie przystąpienia do aktu-
alizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarcze-
go miasta Ciechanów do roku 2023 „Zrównoważony 
rozwój wyzwaniem XXI wieku”.
Nr 202/XVI/2012 w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „ŁYDYNIA” 
w Ciechanowie .
Nr 203/XVI/2012 w sprawie zbycia nieruchomo-
ści w drodze przetargu.
Nr 204/XVI/2012 w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie Projektu systemowe-
go „Szansa na lepsze jutro” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII 
„Promocja Integracji Społecznej”, Działanie 7.1 
„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, 
Poddziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej”.

Interpelacje radnych

Rada będzie obradować od godziny 16.00  

Zdzisław Dąbrowski zapytał, czy rozważa się, 
żeby podczas przyszłej utylizacji odpadów uzyska-
ną frakcję energetyczną użyć jako paliwo w ciecha-
nowskim PEC w celu obniżenia kosztów dostarczo-
nego ciepła.

Tomasz Kałużyński zastanawiał się, czy przejście 
dla pieszych między supermarketem Carrefour,  
a ul. Armii Krajowej jest dobrze oznaczone, ponie-
waż były tam przypadki potrącenia pieszych.

Przemysław Zadrożny poprosił o zweryfikowa-
nie plotki, że konsorcjum Eurovia (wykonawca 
wewnętrznej pętli miejskiej) składa zastrzeżenia 
do projektu technicznego, żeby podnieść wartość 
kosztorysową inwestycji. Zapytał też, czy Wydział 
Zarządzania Kryzysowego monitoruje stan wody  
w górnym biegu Łydyni.

Krzysztof łyziński chciał się dowiedzieć, kiedy 
rozpoczną się prace przy budowie pętli miejskiej  
na odcinku między ul. Płocką i Mławską. Postu-
lował, żeby zlokalizowany obok pętli plac zabaw 
został przesunięty. Poruszył też temat planowanej 
drogi łączącej ul. Monte Cassino z MZS Nr 2. 

Dariusz Węcławski chciał się dowiedzieć, czy 
miasto uczestniczy w grupach zakupowych w celu 
uzyskania oszczędności. Zapytał też, czy Kancela-
ria Prezydenta RP konsultowała z samorządem pro-
jekt ustawy o konsultacjach społecznych a Zarząd 
Związku Miast Polskich treść swoich kontrowersyj-
nych wystąpień w tej sprawie.

Zenon Stańczak zaapelował o wyraźne rozdzie-
lenie w mieście stref przemysłowych od mieszkal-
nych, poruszając problem parkowania samochodów 
ciężarowych i zakłócania przez nie ciszy nocnej na 
ulicach: Lelewela, Czarneckiego i Pułaskiego. Rad-
ny postulował ustanowienie na osiedlu Zachód tzw. 
strefy zamieszkania i ustawienie odpowiedniego 
oznakowania.

artur Sobotko wrócił do problemu z korkowaniem 
się w godzinach rannych ul. Broniewskiego  
w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 5. Zapropono-
wał wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na 
odcinku tej ulicy od Wyspiańskiego do Słowackie-
go.                                              

 oprac. E.B.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Większy 
Klub Radnych PO
Na XVI sesji Rady Miasta Klub Platformy Oby-
watelskiej liczący do tej pory 8 osób powiększył 
się o radnego Pawła Rabczewskiego i Wojciecha 
Geska.                                                              red.

Sesje Rady Miasta Ciechanów odbywają w ostatni 
czwartek miesiąca. Od wielu lat zaczynały się one 
o godz. 9.00.  Na lutowej sesji przewodniczący Ma-
riusz Stawicki poinformował o przesunięciu obrad 
na godz. 16.00. Wprowadzona zmiana została skon-
sultowana z szefami klubów i komisji. Radni nie 
mieli obiekcji. Co na to mieszkańcy? 
– Dla mnie to nie ma znaczenia, bo nie uczestniczę 
w sesjach. Nie mam na to czasu. Pracuję od rana  
do późnego wieczora.  O decyzjach radnych czytam 
w lokalnych gazetach  – mówi 42-letnia kobieta.  
– Z tego co wiem, obrady  trwały od 3 do 7 godzin. 
Myślę, że radni zmęczeni po całym dniu pracy będą 
chcieli jak najszybciej uporać się z miejskimi spra-
wami i pójść do domu. Może teraz skupią się na 
meritum i krótkiej, rzeczowej dyskusji – komentuje 
mężczyzna na emeryturze. 

– Nie sądzę, by późniejsze godziny obrad wpłynęły 
na lepszą frekwencję mieszkańców. Jesteśmy z na-
tury pasywni, mamy niską świadomość i wiedzę  
o mieście. Wystarczy poczytać wpisy na ciechanow-
skim forum. Interweniujemy zazwyczaj wtedy, gdy 
coś nam się nie podoba. Częściej krytykujemy, niż 
inicjujemy – mówi studentka socjologii.    
– W moim odczuciu to nie jest problem. Szanuję 
decyzję Rady Miasta. Skoro ma ona usprawnić jej 
pracę, nie mam nic przeciwko. Ja i urzędnicy obsłu-
gujący sesję odbierzemy po prostu nadgodziny  
w innym czasie – wyznaje jedna z pracownic Urzę-
du Miasta.
Zdania są różne. Jak faktycznie będą wyglądać po-
południowe obrady radnych, wkrótce się przeko-
namy.         

K.D.

O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 27 marca 2012 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
„MaLINOWa” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspek-
cji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 10, poz. 871), w związ-
ku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 175/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „MALINOWA” dla terenu położonego w rejonie ulic: Malinowej, Kasprzaka i Okopowej 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 6 kwietnia do 11 maja 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój 
nr 301, 310, 311 – II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 16oo. Projekt planu 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu 
Miasta: www.umciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, 
ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 1200.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
1 czerwca 2012 r.                                                                                              Prezydent Miasta Ciechanów

                  Waldemar Wardziński

    red.

Ważna wiadomość dla posiada-
czy psów i osób, które chciałyby 
mieć czworonoga. Urząd Miasta 
kontynuuje program rejestracji  
i identyfikacji psów „Podaj łapę”, 
prowadzony we współpracy z Polskim Towarzy-
stwem Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt. W tym 
roku ze środków z budżetu miasta zaczipowanych 
zostanie 340 psów. Oznacza to, że ich właściciele 
nie poniosą żadnych kosztów związanych z oznako-
waniem zwierzęcia. Zaczipowane psy zostaną zare-
jestrowane w ogólnopolskiej bazie oznakowanych 
zwierząt. Dzięki czipowaniu i rejestracji wiele za-
gubionych zwierzaków wraca do opiekunów.   red.
Wykaz lecznic, w których można bezpłatnie zaczi-
pować czworonoga:

MAXWET Gabinet Weterynaryjny, ul. 17 Stycz-• 
nia 28
Gabinet Weterynaryjny DINGO, ul. Gwardii Lu-• 
dowej 23/5
ZOO-MAX, ul. Sienkiewicza 28• 
ANIMALVET, ul. Kargoszyńska 34• 
AB-WET Przychodnia Weterynaryjna, ul. Fa-• 
bryczna 8
Gabinet Weterynaryjny, ul. Kwiatowa 40C• 
HELP-VET Gabinet Weterynaryjny, ul. Płońska • 
113A

Zaczipuj bezpłatnie 
swojego psa
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Miasto szuka oszczędności – między inny-
mi dostawcy tańszej energii dla oświetle-
nia ciechanowskich dróg. Nasz samorząd 
utworzył razem z innymi gminami tak 
zwaną grupę zakupową. Oprócz Ciechano-
wa znalazły się w niej: Józefów, Karczew, 
Otwock, Goleszów, Łukowica, Mrągowo, 
Podegrodzie, Bochnia, Giżycko, Poręba, 
Skoczów i Wołomin. Kwotę zamówienia 
na dostawę energii dla grupy ustalono na 
kwotę 7 095 465 zł. Oferty złożyły  
3 firmy: KRI Marketing and Trading SA 
z Gdańska, PGE OBRÓT SA z Rzeszowa 
oraz Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.  
z Gliwic. Wygrała ta ostatnia, oferując naj-
niższą cenę – 6 425 260 zł. Teraz urzędni-
cy przygotowują projekt umowy, regulują-
cej wzajemne uprawnienia i zobowiązania 
stron. – Roczne oszczędności dla miejskie-
go budżetu, jakie zgodnie z szacunkami ma 
przynieść taka forma zakupu energii to ćwierć 
miliona złotych – wylicza Andrzej Bogucki, 
kierownik kancelarii prezydenta Ciechano-
wa. To niebagatelna kwota, zważywszy, że na 
oświetlenie ulic (koszty energii oraz konser-
wację i bieżące remonty sieci) w tegorocznym 
budżecie przeznaczono 2 440 000 zł.  
Za konserwację odpowiada Energa Oświetle-
nie Sp. z o.o., dostawę prądu zapewniała do tej 
pory Energa Obrót SA, z którą miasto rozwiąże 
umowę do końca czerwca (zgodnie z kwar-
talnym okresem wypowiedzenia). Od 1 lipca 
przez kolejnych 12 miesięcy energię do ulicz-
nych lamp będzie dostarczać już firma Vatten-
fall.                                                              E.B.

Tańsze oświetlenie  
naszych ulic

Rocznie miejskie autobusy przejeżdżają w sumie 
1,2 miliona kilometrów. Zdaniem mieszkańców jeż-
dżą za rzadko, zdaniem firmy nie stać jej na wyższe 
dopłacanie do nierentownych przewozów, 
zwłaszcza poza granice miasta. Tu konieczne 
są gruntowne zmiany. Nie mogą być pochop-
ne, bo dla lokalnej społeczności komunikacja 
to jedna z podstawowych spraw. – Słuchamy 
uwag mieszkańców, ale często ich życzenia są 
ze sobą sprzeczne. Wiemy jak trudno pogodzić 
rentowność firmy i wygodę ciechanowian. Za-
nim podejmiemy ostateczne decyzje, chcemy 
zebrać wszystkie spostrzeżenia i zastrzeżenia 
pasażerów, stąd projekt uchwały o konsulta-
cjach społecznych – wyjaśnia prezydent Cie-
chanowa Waldemar Wardziński. Prezydent 
liczy, że zebrane opinie będą pomocne  
w układaniu nowych rozkładów jazdy. Znamy 
podstawowe założenia ZKM. Autobusy mają 
kursować tylko do granic miasta, nie rzadziej 
niż co 10 minut, bez alternatywnych tras na 
jednej linii. Więcej kursów na popularnych 
liniach, słabo uczęszczane zostaną zlikwidowane 
lub autobusy będą przyjeżdżać tylko o określonych 
godzinach. Podobne zmiany wprowadzono w mia-
stach o podobnej do Ciechanowa wielkości i struk-
turze transportu. Po 2 latach wpływy ze sprzedaży 
biletów wzrosły o połowę. 

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w lokalnych przewozach

ZKM proponuje, pasażerowie się wypowiedzą

Nowe trasy do konsultacji

Podczas marcowej sesji Rady Miasta radni zdecydują o przeprowadzeniu w kwietniu konsultacji społecznych w sprawie zmian przebiegu 
linii komunikacji miejskiej na terenie Ciechanowa. Konsultacje mają być pisemne, dzięki czemu samorząd otrzyma konkretne informacje, 
co mieszkańcy sądzą o planach lokalnego przewoźnika, czyli ZKM.

Miasto musi myśleć o zwiększeniu sprzedaży bile-
tów, bo dziś wpływy z tego tytułu stanowią zaled-
wie 38% kosztów miejskiego transportu publiczne-

go. Drugie tyle wykłada samorząd w formie t.zw. 
dopłat do wozokilometrów – rocznie 2,6 mln zł. 
Resztę dokłada sam ZKM z zysków, jakie przynosi 
spółce prowadzenie dodatkowej działalności: myj-
ni, stacji paliw, stacji diagnostycznej, serwisu ogu-
mienia. – Jesienią ubiegłego roku przeprowadzili-

śmy badania wielkości i struktury popytu na usługi 
komunikacji miejskiej. Na ich podstawie opracowa-
liśmy ocenę ekonomiczną ciechanowskiej komuni-

kacji, ta z kolei posłużyła do opracowania 
koncepcji zmian w naszej ofercie. Chce-
my, aby układ komunikacyjny był bardziej 
przejrzysty dla pasażerów – deklaruje Woj-
ciech Dziliński, prezes ZKM. – W wyniku 
zmian nie zmniejszy się liczba autobusów. 
Chcemy, żeby kursowały częściej na tych 
trasach, gdzie jest najwięcej pasażerów, 
czyli w rejonie zabudowy wielorodzinnej 
– zapewnia prezes Dziliński. Badania wy-
kazały, jaki przychód generuje każdy kurs, 
poszczególne linie oraz cała sieć połączeń 
autobusowych. Dowiodły, że niektóre kursy 
mają zazwyczaj jednego, dwóch pasażerów 
i przynoszą wysokie straty. Plany ZKM za-
kładają likwidację linii „0”, „6” i „13” oraz 
powstanie linii  „7” i „17” (zastąpią „ze-
rówkę”) oraz „14”. Zmiany są planowane 
głównie na 2013 r., ale mają być stopnio-

we. Zaczną się już w lipcu tego roku. Proponowa-
ne trasy wszystkich linii można znaleźć na stronie 
ciechanowskiego ZKM oraz Urzędu Miasta www.
umciechanow.pl.

E.B., P.H.

Jak wynika z materiałów przygotowanych na sesję 
Rady Miasta – najpoważniejsze zmiany to likwida-
cja linii „0”, „6” i „13”.
Popularną „zerówkę” zastąpią nowe linie nr 7 i 17. 
Pierwsza będzie biegła trasą: Szpital – Powstańców 
Wielkopolskich – Pułtuska – 17 Stycznia – Sien-
kiewicza – 3 Maja – pl. Kościuszki  – 11 Listopada 
– 11 Pułku Ułanów Legionowych – Mikołajczyka 
– Witosa – Sikorskiego –Armii Krajowej – Płońska 
– Szwanke – Ranieckiej – Armii Krajowej – Sikor-
skiego – Batalionów Chłopskich – Pułtuska – Po-
wstańców Wielkopolskich – Szpital.
Autobusy „17-tki” pojadą trasą: Szpital – Powstań-
ców Wielkopolskich – Pułtuska – Batalionów 
Chłopskich – Sikorskiego – Armii Krajowej – Ra-
nieckiej – Szwanke – Płońska – Armii Krajowej  
– Sikorskiego – Witosa – Mikołajczyka  
– 11 Pułku Ułanów Legionowych – 11 Listopada  
– pl. Kościuszki – 3 Maja – Sienkiewicza –  
17 Stycznia – Pułtuska – Powstańców Wielkopol-
skich – Szpital. Będzie to linia jednokierunkowa, 
przeciwbieżna do linii nr 7.
Nową linią będzie także linia nr „14”, która połączy 

szpital z dzielnicą przemysłową i będzie przeciw-
bieżna do linii nr „4”. Jej trasa to: Szpital – Po-
wstańców Wielkopolskich – Pułtuska – Batalio-
nów Chłopskich – Sikorskiego – Armii Krajowej 
– Ranieckiej – Szwanke – Płońska – Mleczarska 
– Mazowiecka (wybrane kursy: Niechodzka – Ty-
siąclecia) – Płocka – Sienkiewicza – 17 Stycznia – 
Powstańców Wielkopolskich – Szpital.
Całkowitej likwidacji mają ulec linie nr „6” i „13”. 
Pierwsza z nich łączy obecnie Szpital z Gąskami,  
a niektóre kursy biegną nawet dalej do Rutek i Su-
lerzyża. Druga łączy Kownaty Borowe i Nużewko  
z pętlą na ul. Kargoszyńskiej, a niektóre kursy bie-
gną do Ropel.
Po ewentualnych zmianach rolę „szóstki” przej-
mie linia nr „12”. Dziś łączy pętlę na ul. Asnyka 
ze szpitalem. Po zmianach jej trasa sięgnie po pętlę 
Leśna, czyli na granicę Ciechanowa z Gąskami. 
Ominie też ul. Sienkiewicza.
„Trzynastkę” ma zastąpić linia nr „10”. Jej trasa po-
łączy szpital z Kownatami Wojnowymi. Przewidy-
wane są wybrane kursy do Kownat Borowych.

red.

Po świętach wielkanocnych Wydział Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Straż Miejska 
zmienią siedzibę. Wydziały pracujące dotychczas  
w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. 17 
Stycznia 60B przeniosą się do budynku przy Ka-
nałach, który miasto kupiło od Akademii Humani-
stycznej. Do budynku doprowadzono światłowód  
i przeprowadzono niezbędne zmiany, między inny-
mi przygotowano pomieszczenie z antywłamanio-
wymi drzwiami na serwerownię.                       red.

Przeprowadzka do budynku po AH
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji przygotowuje się do budowy ka-
nalizacji sanitarnej na ul. Płońskiej. Roboty miały ruszyć w kwiet-
niu, ale przedłuża się procedura przetargowa. Od wyboru komisji 
odwołała się jedna z firm biorących udział w przetargu.
Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Płońskiej to długo wyczekiwana inwesty-
cja, która uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową w tej części miasta. Dziś 
kanalizacja w ul. Płońskiej jest ogólnospławna – rurami płyną ścieki i woda 
deszczowa, część odprowadzają też rowy. Po przebudowie cała ulica będzie 
miała kanalizację sanitarną. Teraz ZWiK wybuduje tu kolektor sanitarny, przy-
łącza z posesji położonych po obu stronach ulicy, a także rozdzieli kanalizację 
sanitarną od deszczowej. Wody opadowe będzie odbierał separator zainstalo-
wany na tyłach targowiska już wcześniej przy okazji budowy ulic: Rzeczkow-
skiej i Nowozagumiennej.

Budowa kanalizacji na Płońskiej to część „wielkiego wodociągowania miasta” 
wartego 137 mln zł. W ramach tej inwestycji w minionym roku za 8 mln zł 
ZWiK wybudował kanalizację sanitarną w rejonie ulicy Wojska Polskiego,  
9 mln kosztowało skanalizowanie 13 ulic na Krubinie. W kolejce czekają na-
stępne zadania: budowa kanalizacji na osiedlach Bielin i Kwiatowe oraz kosz-
towna (około 46 mln zł) modernizacja oczyszczalni ścieków. Cała inwestycja 
będzie dofinansowana kwotą do 58 mln zł z Unii Europejskiej. W listopadzie 
ubiegłego roku ZWiK podpisał umowę w tej sprawie z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Budowa kolektora i przyłączy będzie powodowała utrudnienia w ruchu, jednak 
ulica cały czas ma pozostać przejezdna – samochody będą wahadłowo poruszać 
się jednym pasem.                                                                                           A.G.

ZWiK wybuduje kanalizację 
sanitarną na ul. Płońskiej

Do połowy czerwca na ul. Dziubińskiej miasto wybuduje kanalizację 
deszczową, nawierzchnię z betonowej kostki i zainstaluje znaki drogowe. 
Wzmocnione zostaną także studnie telekomunikacyjne. Budowa ul. Dziu-
bińskiej to ostatni etap inwestycji, która objęła także modernizację ulic: 
Bohaterów Westerplatte, Klonowskiego, Rajkowskiego. Trwa procedura 
przetargowa, która spośród 9 startujących firm wyłoni wykonawcę inwe-
stycji.                                                                                                   A.G.

W kwietniu ruszą roboty  
na ul. Dziubińskiej

Większość ciechanowskich ulic jest zbyt wąska, by zmieścić ścieżki o wyma-
ganej przez prawo 2-metrowej szerokości. Miasto wykorzystało więc sposob-
ność zaprojektowania spójnego szlaku rowerowego przy okazji opracowywania 
dokumentacji miejskiej pętli komunikacyjnej. Projekt w części został już zre-
alizowany. Podczas pierwszego etapu robót – modernizacji ul. Armii Krajowej 
– wybudowano ścieżki po obu stronach jezdni o łącznej długości około 3,2 km. 
Wydzielone pasy dla rowerzystów powstaną także wzdłuż pozostałej części pę-
tli. Jej budowa już się rozpoczęła. Po zakończeniu inwestycji w 2014 r. długość 
szlaków rowerowych zwiększy się z blisko 7,5 do ponad 21 km.                  A.G.

Rowerem po mieście
Nadeszła upragniona wiosna, a wraz z nią na ulicach pojawili się 
miłośnicy rowerów. Ten ekonomiczny i dobry dla zdrowia środek 
transportu wybiera coraz więcej osób, dlatego miasto rozbudo-
wuje sieć ścieżek dla cyklistów.

Przeglądałem ostatnio stare dokumenty dotyczące zamku. W ręce wpadł 
mi artykuł, opublikowany w Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów  
w  czerwcu  2004 r. (nr 61/148), mojego autorstwa pt. „Wizja heretyka”. 
Przeraziłem się! Jakąż to moc sprawczą ma moja wyobraźnia,  
że konsekwentnie realizuje to com wymyślił. To żart oczywiście – niechaj 
czytelnicy nie biorą tego dosłownie, ale coś w tym jest, albowiem, i tu 
cytuję siebie:„Na sesji naukowej dotyczącej przeszłości i przyszłości zam-
ku, poza wygłoszeniem referatu o niespodziewanych odkryciach arche-
ologicznych z 2003 r. w dyskusji panelowej, zaproponowałem odbudowę 
Domu Dużego i budynku bramnego (…), w bryłach gotyckich, ale  
z zastosowaniem współczesnych materiałów, nowoczesnej, funkcjonalnej 
architektury.
Przykłady takich rozwiązań znane są na świecie (…), i nikogo nie dziwi 
umiejętne wkomponowanie barwionej szklanej ściany w starożytny bu-
dynek. Ba! Finezja połączenia lekkości ścian z tłem starych murów może 
dać niezapomniane wrażenia estetyczne. Może zachwycić, może także za-
szokować, ale na pewno nie pozostawi widza obojętnym. Na razie, opinie 
były zdecydowanie negatywne. I dobrze, bo to dopiero początek...
Początek wielkiej krucjaty o przywrócenie świetności Zamkowi Książąt 
Mazowieckich w Ciechanowie. Początek wielkiej dyskusji i wielkiej pracy. 
Oby nie ciągnęła się ona, tak jak poprzednio przez ponad 30 lat.”
Pamiętam atmosferę na sali i temperaturę wypowiedzi autorytetów po 
moim „niefortunnym” wystąpieniu. Nikt, dosłownie nikt nie poparł mojej idei! Dzi-
siejszy zażarty zwolennik rewitalizacji niekonwencjonalnej wyśmiał mnie mówiąc, 
że chcę szklanym dachem nakryć dziedziniec, która to wizja w mojej głowie nie po-
wstała, a szkoda, bo to ciekawa koncepcja mogła by być.
I dalej wszystko potoczyło się według, gdzieś tam na górze, w niebiesiech, zatwier-
dzonego planu. Powstał komitet do spraw rewitalizacji zamku, opracowano założenia 
konserwatorskie, ogłoszono konkurs (ale żaden architekt nie pokusił się o historycz-
ne fanaberie), i... wygrał projekt, który współczesną formą nawiązywał do oszczęd-
nych gotyckich brył zabudowy dziedzińca.
Rozszalała się zażarta dyskusja i ruszyła Krucjata Przeciwko Zeszpeceniu, Zohydze-
niu i Ogólnie Przeciw Wszystkiemu Co Trąci Postępem.
Ostatnio usłyszałem mądre zdanie, że Polacy to naród, który dzieli się na tych, którzy 
chcą coś robić i na tych co im przeszkadzają. Myślałem, że to przypadłość zaścian-
kowomazowiecka, ale teraz widzę, że ta zaraza rozlała się na cały kraj. Wypowiada-
ją się autorytatywnie ludzie, którzy naprawdę mają mało do powiedzenia. Ekolodzy, 
miłośnicy historii i inni miłośnicy marnują czas, pieniądze i blokują kolejne inwesty-
cje będące szansą na unowocześnienie kraju, w myśl partykularnych, wąsko pojętych 
polityczno-ambicjonalnych interesów. I stare Veto! ma się dobrze.
Mimo zmarnowanego czasu i straty paru milionów I etap rewitalizacji zamku dobie-
ga końca. Kończy się budowa i wyposażanie Domu Małego, czyli Południowego. 
Nie będzie tam mitycznych hoteli i knajp z wyszynkiem, ani nawet nowego super-
marketu. Będzie tylko edukacja, super nowoczesne wystawiennictwo i Ośrodek Ba-
dania Kultur Pogranicza (przynajmniej w zalążkowym kształcie). Będą też toalety  
z prawdziwego zdarzenia – dla wątpiących, aby mogli obmyć krokodyle łzy.
Pod koniec pierwszego półrocza, przed wakacjami przewidywane jest udostępnie-

nie budynku do zwiedzania. I cóż tam będzie? Przede wszystkim fantastyczne rozwiązania 
pokazów multimedialnych, w których prezentowana będzie historia zamku, jego odbudowy, 
prezentacja muzeum, najciekawszych zbiorów, historia regionu. Program będzie mógł być 
rozbudowywany  w miarę napływu nowych materiałów archiwalnych i zdjęć. Przekaz skie-
rowany będzie do dorosłych, jak i do dzieci, które będą miały niesamowitą frajdę z kompute-
rową zabawą, ale to na razie tajemnica i więcej szczegółów podawać nie będę.
A staramy się cały czas uzupełniać naszą wiedzę o zamku. W jednej z sal (obok baszty 
wschodniej) zachwyci widzów (mam nadzieję!) supenowoczesna wystawa pt. „Fakty i mity 
ciechanowskiego zamku” Prezentowane na niej będą sylwetki osób związanych z zamkiem 
(od Konrada II, aż po ród Krasińskich i dzielnych strażaków, którzy wygląd zamku tak zmie-
nili, że do dzisiaj historycy sztuki połapać się nie mogą, co to za dziwo), a także najciekaw-
sze zabytki pozyskane w trakcie wieloletnich prac wykopaliskowych.
Będzie też archeologia, i to jak najbardziej na żywo! Dwa wykopy odpowiednio zabezpie-
czone szkłem hartowanym ukażą wnętrze ziemi, czyli wielometrowe nawarstwienia różnych 
poziomów gruzu i gliny tworzących podstawę zamkowych murów i fundamentów Domu 
Małego. Będzie także rekonstrukcja pieca grzewczego i krótka historia ogrzewania w śre-
dniowieczu w rysunkach z epoki. Mam nadzieję, że uda się także w specjalnym pokazie 
komputerowym zawrzeć żmudną historię poznawania zamku w kolejnych etapach badań ar-
cheologicznych i poszukiwaniach archiwalnych.
Po rozkoszach ducha będzie można znużone ciało pokrzepić gorącą kawą lub herbatą   
i spoczywając w miękkim fotelu popatrzyć na północną, niezabudowaną ścianę zamku oraz 
westchnąć do wszystkich decydentów i malkontentów, aby w robocie nie przeszkadzali  
i dali dokończyć konserwację murów oraz stworzyć miejsce dla fantastycznych wystaw 
(min. wielkiej ekspozycji archeologicznej w podziemiach Domu Dużego) – II etap rewitali-
zacji. Bo jak mówi stare przysłowie: Portki wzute do połowy to dla ludzi śmiech gotowy!

Marek Janusz Piotrowski
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Czy każdy eternit jest zły?
Obecność twardych wyrobów •	
zawierających azbest nie ozna-
cza automatycznie konieczności 
ich usuwania, jeśli wyrób jest  
w dobrym stanie technicznym.
Warto wiedzieć, że wyroby •	
zawierające azbest nie są groźne 
dla zdrowia do czasu ich uszko-
dzenia i wydzielania się włókien 
azbestowych. Niebezpieczne są 
prace rozbiórkowe czy remon-
towe.
Za niebezpieczny uważa się •	
tylko stary eternit, którego struktura jest uszkodzona. Drobne włókna azbestu w mo-
mencie wniknięcia do płuc mogą być przyczyną pojawienia się nowotworów układu 
oddechowego. Dlatego trzeba bezpiecznie go demontować i złożyć na specjalnie 
przygotowanych składowiskach.

Kto odpowiada za ocenę stanu technicznego wyrobów z azbestem?
Przegląd i ocena stanu wyrobów z azbestem (np. dachów krytych eternitem) to •	
obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu. Co roku do 31 stycznia muszą składać 

Azbestowy dach nad głową?
– można uzyskać dofinansowanie do usunięcia tego niebezpiecznego surowca

prezydentowi miasta informacje o wyrobach zawierających azbest oraz ocenę ich stanu 
technicznego za poprzedni rok.
Formularze oceny oraz informacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta  •	
www.umciechanow.pl oraz w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Jak sprawdzić czy firma, która ma demontować azbestowe wyroby posiada odpowiednie 
kwalifikacje?
Właściciel lub zarządca obiektu, który postanowi usunąć azbest musi wiedzieć czy firma, 
która podejmuje się prac posiada kwalifikacje oraz koncesje do wykonywania prac z azbe-
stem. Można to sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.umciechanow.pl) lub 
zapytać w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
Jak uzyskać dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachowego zawierającego 
azbest?
Prawo nie zabrania samodzielnego usuwania azbestu, ale w praktyce niemożliwe jest bez-
pieczne wykonanie tego zadania bez odpowiednich kwalifikacji i wyposażenia. Usunięcie 
azbestu we własnym zakresie uniemożliwia także uzyskanie dofinansowania z Urzędu 
Miasta. Aby uzyskać dotację należy zgłosić do Urzędu zamiar przystąpienia do prac w okre-
ślonym terminie, podpisać umowę o dotację celową oraz udokumentować właściwe wyko-
nanie zadania przez wyspecjalizowaną firmę. Urząd zwróci 90% kosztów poniesionych na 
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów z azbestem, nie przekraczających 15 zł/1 m2 wyrobu  
z azbestem oraz nie więcej niż 3 500 zł (dla jednego wnioskodawcy).                                A.G.

Czerwonym kolorem 
na mapie zaznaczono 
istniejące ścieżki rowerowe, 
zielonym – przebieg powstającej pętli, 
wzdłuż której pobiegną nowe szlaki

Ulica Płońska czeka na nową kanalizację sanitarną

Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie 
– początek drogi

Las podpór podtrzymujący strop nad 1 piętrem budynku powstającego 
na tyłach ratusza. Budowa zakończy się jeszcze w tym roku.

Rozbudowa ratusza



8 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.umciechanow.pl

Z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony 
Środowiska
Porządki na ulicach i skwerach
Wiosenna pogoda sprzyja porządkowaniu miasta. 
Oddział Zieleni Miejskiej na zlecenie Urzędu Mia-
sta przycina drzewa i krzewy w pasach dróg oraz na 
miejskich placach i skwerach. Zamiatane są miej-
skie drogi. Nie wszystkie miejsca można sprzątnąć 
przy pomocy urządzeń mechanicznych. Ręcznym 
sprzątaniem zajmuje się ok. 20 osób skierowanych 
przez sąd,  pracujących w ramach robót publicz-
nych i społecznie użytecznych. Do ich obowiązków 
należy zbieranie śmieci oraz zamiatanie.

Równanie dróg 
Stan większości dróg gruntowych po zimie jest  
w złym stanie. Powstało wiele groźnych ubytków. 
Miasto stara się sukcesywnie naprawiać nawierzch-
nie. W pierwszej kolejności wypełnianie są głębo-
kie ubytki powodujące zagrożenie w ruchu drogo-
wym. Prace będą prowadzone na bieżąco.         P.H.

Zgodnie z polskim prawem na wycinkę drzewa 
starszego niż 10 lat trzeba uzyskać zezwolenie 
wójta gminy, burmistrza, bądź prezydenta miasta. 

Konieczne jest ono nawet w przypadku uschnięte-
go drzewa.  Nie ma znaczenia miejsce, gdzie rośnie 
drzewo – na prywatnej posesji czy działce prze-
znaczonej pod działalność gospodarczą. Osobom 
prywatnym zezwolenia są wydawane bezpłatnie. 
Firmy i instytucje muszą jednak (w określonych 
sytuacjach) uiścić opłatę.  – Kary za wycięcie drzew 
i krzewów bez zezwolenia, zniszczenie ich poprzez 
niewłaściwą pielęgnację oraz uszkodzenie spo-
wodowane niewłaściwym wykonywaniem robót 

Wycinać czy nie wycinać?

Do urzędu Miasta rocznie wpływa ok. 200 wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę 
drzew i krzewów. Piszą osoby prywatne, administracje domów, właściciele nieruchomości, 
zarządcy dróg. ale równie wielka jest liczba ludzi, którzy skarżą się na niszczenie zielonych 
płuc miasta. Wśród codziennych decyzji, te dotyczące wycinki drzew w miejscach publicz-
nych budzą zwykle dużo kontrowersji i należą do najtrudniejszych.

ziemnych są wysokie  i mogą sięgnąć nawet kilkuset 
tysięcy złotych. Przykładem może być kara blisko 
2 mln zł nałożona na Spółdzielnię Mieszkaniową 
Morena z Gdańska, za nieprawidłowe przycinanie 
drzew – mówi Ewa Amenda,  zastępca kierownika 
Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska. Przy staraniach o wycinkę drzew w centrum 
Ciechanowa (teren wpisany do rejestru zabytków) 
potrzebne jest zezwolenie konserwatora zabytków 
– to on wydaje decyzje w tej sprawie. – Do naszego 
oddziału trafiło np. pismo z Zespołu Szkół Technicz-
nych przy ul. Kopernika o zezwolenie na usunięcie 
drzew z terenu szkoły. Zgodę na usunięcie wydało 
starostwo (jako właściciel), a uzasadnieniem decy-
zji zezwalającej na usunięcie drzew było zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi i budynku – informuje Krzysz-
tof Kaliściak, kierownik ciechanowskiego oddzia-
łu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Wycinka drzew zwykle oznacza konflikt 
interesów. Nagminnie zdarzają się sytuacje, gdy 
jednej stronie drzewa zagrażają czy przeszkadza-
ją, a innej wręcz przeciwnie. Dotyczy to głównie 
drzew pod wielorodzinnymi domami – jednych cie-
szy śpiew ptaków i zieleń za domem, inni skarżą się 
na brak światła i ptasie odchody. Najostrzejsza wal-
ka o wycięcie drzew dotyczy cmentarza – tu wnio-
ski rodzin o pozbycie się drzew są bardzo częste.

P.H.

Prezydent szczegółowo mówił o planach miasta, 
dużo czasu poświęcając inwestycjom – nie tylko 
drogowym, choć ten temat był dla słuchaczy szcze-
gólnie interesujący. Na spotka-
niu z TMZC uzgodniono, że To-
warzystwo i Prezydent Miasta 
Ciechanów wspólnie wydadzą 
kalendarium dziejów miasta. 
Prace nad książką już się zaczę-
ły. Poruszono też sprawę nowej 
tablicy, poświęconej Polakom 
rozstrzelanym przez hitlerow-
ców w ostatnim dniu okupacji 
Ciechanowa. Do dziś nie udało 
się zidentyfikować wszystkich 
ofiar. – Towarzystwo jest gotowe 
koordynować pracę nad usta-
leniem ich nazwisk – zadekla-
rował prezes TMZC Eugeniusz 
Sadowski. Podczas spotkania 
pojawiła się również kwestia 
tabliczek, informujących miesz-
kańców, kim byli ludzie, nazwi-
skiem których nazwano ciecha-
nowskie ulice.  
Z taką propozycją wyszło 
TMZC i szczęśliwie okazała się 
ona zbieżna z zamiarami ratusza. 
Takie tabliczki mają być częścią Systemu Informa-
cji Miejskiej, jaki ma w planach Urząd Miasta.

Członków MIG interesowało głównie zagospo-

Ciechanowscy społecznicy chcą powiatu grodzkiego

darowanie nieruchomości po jednostce wojskowej, 
losy dawnego hotelu Polonia i tereny pod inwesty-
cje. Rozmawiano o poszukiwaniach gazu łupkowe-

go na terenie ziemi ciechanowskiej oraz planowa-
nych zmianach linii ZKM. Prezydent sporo czasu 
poświęcił omówieniu poszczególnych etapów robót 

Bliższe i dalsze plany inwestycyjne Ciechanowa, kwestie, którymi aktualnie żyje miasto, wspólne sprawy samorządu i organizacji pozarzą-
dowych – o tym mówiono w marcu na spotkaniach prezydenta Waldemara Wardzińskiego z Zarządem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej oraz przedstawicielami Mazowieckiej Izby gospodarczej. Lokalni społecznicy i prezydent są zgodni – zmiana statusu mia-
sta na powiat grodzki byłaby dobra dla przyszłości Ciechanowa.

na wewnętrznej pętli drogowej i komunikacyjnym 
konsekwencjom budowy wiaduktów.

Dwa różne spotkania (choć odbyte w tym sa-
mym tygodniu marca), ale oka-
zuje się, że obie organizacje 
akcentują podobne zagadnie-
nie. Zarówno społecznicy  
z TMZC, jak z MIG dysku-
towali o daleko idących kon-
sekwencjach utraconej przez 
miasto grodzkości. – Ile pie-
niędzy więcej trafiłoby do na-
szego budżetu, gdybyśmy byli 
siedzibą powiatu grodzkiego! 
Czyż miasto nie miałoby moc-
niejszej pozycji w oczach de-
cydentów z Warszawy – pytał 
jeden z członków TMZC.  
– Szkoda, że nie jesteśmy po-
wiatem grodzkim. Na każdym 
kroku widzę ułomność tego 
rozwiązania, przez które Cie-
chanów ma budżet niższy  
o 60 – 70%, a oświatę, placów-
ki kultury i drogi podzielone 
między miasto i powiat.  
Z punktu widzenia zarządzania 
miastem dużo bardziej efektyw-

ny jest powiat grodzki. To bezdyskusyjne – potwier-
dził prezydent Wardziński.

 E.B.

Spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiej Izby Gospodarczej. U szczytu stołu: prezydent  
W. Wardziński (z  lewej) i prezes MIG A. Bayer

Pielęgnacyjna przycinka drzew na Pl. Jana Pawła II
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Panu

Wojciechowi Jagodzińskiemu
 prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci  

Ojca 

składa
 Mariusz Stawicki

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 
wraz z Radnymi 

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

Alfreda Borkowskiego
lekarza, społecznika, pisarza i znanego regionalisty

Składam serdeczne wyrazy współczucia

Rodzinie i Bliskim
Waldemar Wardziński

Prezydent Miasta Ciechanów

Panu 

Robertowi Zembrzuskiemu
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca 
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Panu

Wojciechowi Jagodzińskiemu
 prezesowi Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

 Ojca
 składa

 Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
dotacje otrzymały: 

Zadanie I. upowszechnianie sportu 
szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży, 
organizacja rywalizacji sportowej  
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
1. Szkolny Związek Sportowy Ziemia 
Ciechanowska – 40 000 zł 

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawo-
dach w ramach ogólnopolskiego współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży  
w grach zespołowych i dyscyplinach 
indywidualnych
1. Uczniowski Klub Sportowy NIKE 
– 28 000 zł
2. MKS JURAND – 100 000 zł
3. MPKS ORKA – 30 000 zł
4. MKS CIECHAN CIECHANÓW  
– 105 000 zł
5. Ciechanowski Klub Karate KYOKU-
SHIN (szkolenie dzieci i młodzieży) 
– 12 000 zł
6. TKKF Promyk (Taekwondo olimpij-
skie) – 30 000 zł
7. LKS Matsogi – 35 000 zł
8. CLKS Mazovia – 20 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bez-
pieczeństwa sportów wodnych 
1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – 20 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia dotacje 
otrzymały: 

Zadanie I. aktywizacja społeczna śro-
dowisk osób starszych
1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejono-
wy w Ciechanowie – 3 000 zł
2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
Oddział Regionalny – 10 000 zł 
3. Towarzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej „PROMYK” – 2 000 zł

Zadanie II. Podejmowanie działań na 

Wyścig po samorządowe pieniądze

O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 27 marca 2012 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„PRZASNYSKA II” w Ciechanowie 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 10, poz. 
871), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały 
Rady Miasta Ciechanów nr 177/XIX/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. 

zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „PRZASNYSKA II” dla obszaru położonego po obu stro-
nach ul. Przasnyskiej na odcinku od granic miasta do ul. Bukietowej wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach 

od 6 kwietnia do 11 maja 2012 r.
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architek-
tury (pokój nr 301, 310, 311 - II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 
16oo. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również 
na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciechanow.pl. Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 kwiet-
nia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 
104) o godz. 1000.  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 1 czerwca 2012 r.                          Prezydent Miasta Ciechanów            

Waldemar Wardziński

rzecz osób dotkniętych niepełnospraw-
nością
1. Ciechanowskie Stowarzyszenie Dla 
Niepełnosprawnych – 6 000 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd 
Oddziału Miejsko-Powiatowego – 14 000 zł
3. Klub Sportowy Osób Niepełnospraw-
nych HERKULES – 7 000 zł
4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział w Ciechanowie  
– 7 000 zł
5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalec-
twem Oddział Terenowy w Ciechanowie 
– 6 000 zł

Zadanie III Organizacja działań z za-
kresu profilaktyki i promocji zdrowia  
1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejono-
wy w Ciechanowie – 5 000 zł
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Oddział Powiatowy w Ciechanowie  
– 5 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie 
pomocy społecznej dotacje otrzymały:
Zadanie I. Organizowanie pomocy 
środowiskom ludzi najuboższych
1. Fundacja Bank Żywności w Ciechano-
wie – 40 000 zł
Zadanie II. Promocja Wolontariatu
1. Fundacja Bank Żywności w Ciechano-
wie – 10 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie 
oświaty, edukacji i wychowania dotacje 
otrzymały: 
Zadanie I.  Realizacja programów 
edukacyjnych o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym dla uczniów szkół 
miejskich
1. Uczniowski Klub Sportowy „Spring”  
– 4 000 zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
– 7 640 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Nike”  
–   6 000 zł
4. TKKF Promyk – 2 000 zł

Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkursy ofert i przyznał składającym 
je organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 917 tys. zł. 
Wsparto zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
– 420 tys. zł, ochrony i promocji zdrowia – 65 tys. zł, pomocy społecznej  
– 50 tys. zł, oraz oświaty, edukacji i wychowania – 32 tys. zł. 

Szukamy informacji o ofiarach zbrodni 
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta prosi o kontakt 
wszystkich, którzy mogą pomóc w zidentyfikowaniu nazwisk osób rozstrzela-
nych przez hitlerowców w ciechanowskim ratuszu 16 stycznia 1945 r. Zapra-
szamy do siedziby wydziału przy Placu Jana Pawła II 7 (parter) lub prosimy  
o telefon (nr 23 674 93 02 oraz 23 674 92 17).

Omyłkowy skrót
W poprzednim numerze naszej Gazety omyłkowo skróciliśmy zdanie w tekście 
„Ósmy zawodnik” autorstwa Krzysztofa Matuszewskiego. Fragment zdania 
wstępu powinien brzmieć: „Kilkudziesięcioosobowa grupa kibiców przed,  
w trakcie i po zakończeniu meczu głośno i kulturalnie skandująca hasła (…).” 
Autora serdecznie przepraszamy.
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Teatr

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– KWIECIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

Konkursy

Kino

Wystawy

• 1.IV godz. 18.00 – „W godzinę przemijania”  
– koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II. Wy-
stąpi Jarosław „Jar” Chojnacki /kościół św. Piotra/
• 29.IV godz. 18.00 – koncert zespołu Zakopower 
/Hala MOSiR, ul. 17 stycznia 60b/

• do 10. IV – Marek Zalewski „Akt” /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej/
• IV – pokonkursowa wystawa „Pisanki, Kraszan-
ki, Palmy” /Galeria „Na Pięterku”/
• wystawy okolicznościowe w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej: 2.IV – Międzynarodowy Dzień 
Książki dla Dzieci, 11.IV – 25. rocznica śmierci 
Erskine’a Caldwella, 14.IV – 70. rocznica urodzin 
Danuty Wawiłow, 15.IV – 560. rocznica urodzin 
Leonarda da Vinci, 24.IV – 70. rocznica śmierci 
Lucy Maud Montgomery 

oprac. K.D.

• 4.IV godz. 12.00 – rozstrzygnięcie XXII Kon-
kursu Plastycznego „Pisanki, Kraszanki Palmy”  
/Galeria im. B. Biegasa/

• 17.IV godz. 10.00 – Festiwal Piosenki o Zdro-
wiu /sala widowiskowa PCKiSz/

• 27.IV godz. 10.00 – Przegląd Solistów Wokal-
nych „Gamma”. Zgłoszenia do 20 kwietnia  
/COEK „Studio”/

• 13.IV godz. 17.00 – Teatr Igraszka „Podróż za 
horyzont” /COEK „Studio”/

• 20.IV godz. 18.00 – „Bawmy się życiem” – mo-
nodram Moniki Goździk /COEK „Studio”/

• 21 i 22.IV godz. 16.00 – widowisko muzyczne 
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu Rewii Dzie-
cięcej i zespołu tańca nowoczesnego FUNNY /sala 
widowiskowa PCKiSz/ 

• W Kinie „Łydynia” grane będą filmy m.in.: 
„Hans Kloss. Stawka większa niż śmierć”, „Kró-
lewna Śnieżka”

Żegnaj Zimo!
19 marca w Przedszkolu Nr 5 dzieci żegnały zimę. 
Wszystkie grupy zaprezentowały programy ar-
tystyczne: recytowały wiersze, śpiewały piosen-
ki oraz wystawiły krótkie inscenizacje o zimowej 
tematyce. Na zakończenie każde dziecko otrzyma-
ło zimową niespodziankę – lodowego cukierka od 
samej Pani Zimy.

Wszystkie kolory świata
Od najmłodszych lat dzieci powinny uczyć się 
otwartości na świat, inne kultury i narodowości. 
Wpajaniu dobrych wzorów w Przedszkolu Nr 5 słu-
żył program UNICEF „Wszystkie kolory świata”. 
Nauce towarzyszyła wspaniała zabawa. Każda z 
przedszkolnych grup zaprezentowała strój dowolnie 

wybranego kraju lub kontynentu oraz taniec, wiersz 
i piosenkę z nim związaną. Wśród uczestników 
zabawy można było spotkać afrykańskie plemię, In-
dian, mieszkańców Dzikiego Zachodu, Eskimosów 
oraz małych Japończyków i Czechów. Goszcząca  
w przedszkolu misjonarka siostra Kolberga opowie-
działa przedszkolakom o życiu dzieci mieszkają-
cych w Kamerunie.                                          red.

W trosce o ptaki
Jak co roku maluchy z Miejskiego Przedszkola  
Nr 6 przyłączyły się do akcji dokarmiania ptaków. 
Przedszkolaki poznają zwyczaje i potrzeby skrzy-
dlatych zwierzątek. Bawią się poprzez ich naślado-
wanie oraz tworzą prace plastyczne z ich wizerun-
kami. W znajdujących się przy szkole karmnikach 
systematycznie wykładają pożywienie. Codzienna 

opieka uczy systematyczności, a także przygotowu-
je do członkostwa w nowotworzonym klubie „Ma-
łego Ekologa”.

Karnawał w Przedszkolu Nr 8
10 lutego w Miejskim Przedszkolu Nr 8 odbył się 
,,Bal Karnawałowy”. Jak co roku dzieci zaskoczyły 
wszystkich ciekawymi strojami. Wśród przebierań-

ców można było podziwiać m. in. wróżki, księżnicz-
ki, rycerzy, smoków, batmanów i innych bohaterów 
bajek.  Specjalnym gościem balu był  Zespół Tanecz-
ny ,,NAMASTE’’. Tancerki w pięknych, kolorowych 
strojach zaprezentowały klasyczne tańce indyjskie  
w połączeniu z nowoczesnymi tańcami europejskimi. 
Dzieci bawiły się przy ulubionych przebojach, uczyły 
się tańców indyjskich, brały udział w konkursach.

Najwięcej dzieje się w przedszkolach

Zapisy w STUDIO
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO prowadzi zapisy na zajęcia nordic 
walking, joga, pilates i aerobic. Zgłoszenia pod 
numerem telefonu (23) 672 55 04 lub w siedzibie 
ośrodka przy ul. Pułtuskiej 20a. Oferta skierowa-
na jest do osób w każdym wieku, które chcą od-
ciążyć kręgosłup, wzmocnić mięśnie i odporność 
psychofizyczną, poprawić samopoczucie i stan 
zdrowia, kształtować sylwetkę, czy spalić tkankę 
tłuszczową. Zajęcia prowadzone będą w godzi-
nach przedpołudniowych i popołudniowych.

5 marca dzieci z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Krasnoludków” odwiedziły w ratuszu prezydenta 
Waldemara Wardzińskiego. Maluchy ciekawe były jak wygląda praca prezydenta, kim chciał zostać jak był małym chłop-
cem oraz czym lubił się bawić w dzieciństwie. Na koniec spotkania mali milusińscy dostali słodkie upominki oraz pozowali 
do zdjęć w prezydenckim fotelu.

Krasnoludki w prezydenckim gabinecie
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Publiczne, czy niepubliczne – miasto płaci

Punkt Przedszkolny Centrum Aktywności Dziecięcej  
„Tęcza” 

Szwejkowscy – bracia na medal

Działalność obejmującą wczesną edukację dzie-
ci prowadzą: Niepubliczne Przedszkole Języko-
we „Akademia Krasnoludków” (ul. Rajkowskiego 
6), Dom Przedszkolaka Montessori (ul. Szwanke 
29), Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrza-
ty” (ul. Nadrzeczna 24), Językowe Przedszkole 
„The Academy of Smurfs” (ul. Armii Krajowej 45), 
Punkt Przedszkolny Centrum Aktywności Dziecię-
cej „Tęcza” (ul. Lazurowa 1) i Punkt Przedszkolny 
„Akademia Małych Odkrywców” (ul. Sienkiewi-
cza 5). Łącznie uczęszcza do nich 190 maluchów. 
Tegoroczna dotacja dla niepublicznych przedszkoli 
wynosi 2,04 mln zł. W odróżnieniu do jednostek sa-
morządowych przedszkola niepubliczne nie muszą 
gwarantować pięciu bezpłatnych godzin opieki nad 
dzieckiem, a nauczyciele spełniać wymogów zawar-
tych w Karcie Nauczyciela.                                K.D.

Alkohol, narkotyki, przemoc  w rodzinie, wyuczona 
bezradność, kłopoty z prawem… Jak przerwać to 
błędne koło? Konieczna jest profesjonalna, dobrze 
zaplanowana profilaktyka oraz całościowa pomoc 
terapeutyczna i prawna. Biuro ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień działające w strukturach 
Urzędu Miasta opracowało coroczne programy 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie narkomanii, 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych. Urzędnicy mogą liczyć na wsparcie wielu 
instytucji, organizacji i środowisk: parafii, sądu, 
policji, poradni, centr pomocy i grup samopomo-
cowych.

poniedziałek – prawnik
– pracownik socjalny

16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

wtorek – radca prawny 16.00 – 19.00

środa – psycholog
– ogólny dyżur interwencyjno – wspierający

10.00 – 17.00
16.00 – 19.00

czwartek
– prawnik
– pracownik socjalny
– policjant

16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

piątek – pedagog w Punkcie „Pomarańczowa Linia” 16.00 – 19.00

W Ciechanowie funkcjonuje 13 przedszkoli. 7 z nich to placówki publiczne, 6 – niepu-
bliczne. Bez względu na status prawny działalność przedszkoli finansowana jest z budżetu 
miasta. W tym roku na ten cel przeznaczono 8,3 mln zł. Opieką przedszkolną objęto 1038 
dzieci.

Błędne koło bezradności

Z porad mogą korzystać mieszkańcy Ciechanowa, w których rodzinach występuje problem alkoholizmu 
lub przemocy (nie prowadzimy poradnictwa dla mieszkańców gmin sąsiadujących z Ciechanowem). Pora-
dy prawne oraz konsultacje psychologiczne są udzielane po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym 
uzgodnieniu terminu (nr tel. 23 673 49 64, 673 53 70). 
Zakres świadczonej pomocy prawnej:

 porady z zakresu prawa rodzinnego (sprawy o: rozwód/separację, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty • 
z dzieckiem, ustalenie rozdzielności majątkowej)
 porady z zakresu prawa cywilnego (sprawy o eksmisję)• 
 sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw karnych, związanych z przemocą  • 
 w rodzinie
 realizowanie procedury ochrony ofiar przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”• 

Bardzo dobrze rozpoczęli sezon zawodnicy 
LKS Matsogi Ciechanów, którzy w Pu-
charze Polski Seniorów i Młodzieżowców 
Taekwon-do wywalczyli 3 złote i 4 srebrne 
medale. Zawody, w których wystartowało 
30 klubów zostały rozegrane w dniach 2-4 
marca w Pruszczu Gdańskim. Bezkonku-
rencyjni w swoich kategoriach okazali się: 
Ilona Omiecińska (walki do 63 kg), Piotr 
Pełka (techniki specjalne) i Piotr Szwejkow-
ski (układy formalne III dan). Piotr Pełka 
dodatkowo uzyskał srebrny medal w walkach 
powyżej 80 kg, a Ilona Omiecińska  
w układach formalnych I dan. Kolejne dwa 
srebrne medale dorzucił Paweł Szwejkowski, 
który wystąpił w kategorii walk do 63 kg  
i układach formalnych III dan. W klasyfikacji 
generalnej ciechanowianie zajęli wysokie  
3 miejsce wśród klubów w Polsce. Na kolej-
ny sprawdzian w Szwecji przed kwietniowy-
mi Mistrzostwami Europy (Maribor, Słowe-
nia) zostali powołani Ilona Omiecińska, Piotr 
Pełka i Paweł Szwejkowski.                     red.

Matsogi trzecim 
klubem w Polsce 

Roztargnienie ludzkie nie zna granic. Ciechanow-
ski deptak to prawdziwa skarbnica rzeczy znalezio-
nych. Czego mieszkańcy tu nie zostawiają… Rę-
kawiczki, szaliki, okulary, parasolki, telefony – to 
zestaw standardowy. Oprócz tego klucze, portfele, 
dokumenty, ba – całe torebki i świeżo zrobione za-
kupy: buty, spódnice, bluzki. – Raz znalazłam port-
fel z pieniędzmi, oddałam strażnikowi miejskiemu,  
a on właścicielowi. Dokumenty też oddaję strażni-
kom albo policjantom. Dziś znalazłam legitymację 
szkolną ucznia ze Śmiecina, odda ją listonosz – 
mówi Małgorzata Syga, która kieruje ekipą sprzą-

tającą deptak i Plac Jana Pawła II. Pani Małgorzata 
czasem zanosiła zguby również do Katolickiego 
Radia Ciechanów, teraz trafiają one do Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 
przy Placu Jana Pawła II 7 (wydział mieści się  
w budynku obok ratusza).  
W tej chwili na właściciela czeka szalik i komplet 
kluczy na charakterystycznej smyczy. O znalezio-
nych rzeczach będziemy na bieżąco informować na 
stronie internetowej Urzędu Miasta www.umcie-
chanow.pl oraz – jeśli zajdzie taka potrzeba – co 
miesiąc w Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów.

E.B.

Tu znajdziesz bezpłatną pomoc
Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień zachęca do korzystania z oferty Punktu Konsul-
tacyjnego dla osób uzależnionych, ofiar przemocy oraz członków ich rodzin. Punkt mieści się przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich 1a (bezpośrednio za Miejskim Zespołem Szkół Nr 1).
W 2012 r. w Punkcie Konsultacyjnym prowadzone będą następujące dyżury interwencyjno-wspierające:



Teatr lalek dla dzieci
13 kwietnia o godz. 17.00 Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO odwiedzą 
aktorzy Teatru Lalek „Igraszka”, którzy wystawią przedstawienie „Podroż za horyzont”. 
Wystąpią: Paweł Kołodziejski, Ewa Śmiech i Jacek Wolszczak. 

Monodram Moniki Goździk
„Bawmy się życiem” to monodram Moniki 
Goździk, który zostanie zaprezentowany 20 
kwietnia o godz. 18.00 w siedzibie Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. Spektakl składa się  
z tekstów i piosenek znanych autorów m.in. 
Agnieszki Osieckiej, Elżbiety Jodłowskiej, 
Wojciecha Młynarskiego. Artystka pochodzi 
z Warszawy. W 1978 roku ukończyła Pań-
stwową Wyższą Szkołę Teatralną. Współ-
pracowała z takimi  reżyserami jak Adam 
Hanuszkiewicz, Maciej Wojtyszko, Jan Machulski, Krzysztof Kieślowski, Janusz Zaorski, 
Krzysztof Zanussi. Zagrała w licznych przedstawieniach, filmach i serialach. 

Przegląd wokalny z Szymonem Wydrą
27 kwietnia COEK STUDIO po raz drugi organizuje przegląd muzyczny dla soli-
stów wokalnych „Gamma 2012”. Przesłuchania rozpoczną się o godz. 10.00. Wa-
runkiem uczestnictwa jest nadesłanie lub dostarczenie karty zgłoszenia  
w terminie do 20 kwietnia. Konkurs będzie podzielony na 4 kategorie: przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Prezentacje ocenią juro-
rzy pod przewodnictwem Szymona Wydry z zespołu Carpe Diem.         

              K.D.
Więcej informacji na www.studiociechanow.pl

7 marca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej otwarto wystawę 
„Akt” Marka Zalewskiego. Artysta związany jest z Ciechano-
wem. Urodził się w 1953 roku. W 1980 roku ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych w Warszawie. Najbardziej kojarzony 
jest z utworzeniem Biura Wystaw Artystycznych, przekształ-
conym potem w Galerię „C”. Jest autorem wielu pomników, 
popiersi, statuetek i medali. Ma za sobą wiele wystaw indywi-
dualnych  i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Za całokształt 
twórczy w 2006 roku otrzymał nagrodę im. Franciszka Raj-
kowskiego. 
Ciechanowski rzeźbiarz i malarz zaprezentował cykl najnow-
szych prac inspirowanych pięknem kobiety. Obejmuje on 
17 olejnych płócien i 5 rzeźb z brązu. Spontaniczne, pełne 
emocji obrazy w dyskretny sposób odzwierciedlają fascyna-
cję naturą ludzką. Ekspozycję można oglądać do 10 kwietnia. 
Dopełnieniem wernisażu był występ  uczniów z Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Mławie. Gitarowe trio w składzie Urszu-
la Skowrońska, Inez Hinczewska i Karol Kuligowski swoim 
brzmieniem wpisało się w intymną atmosferę wystawy. 

K.D.    

Kobieta widziana 
oczami mężczyzny „Fruktaki Show” to 

kolejna propozycja 
Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STU-
DIO. 9 stycznia 
dzieci wraz z opie-
kunami bawiły się 
w owocowej krainie 
przy piosenkach w 
wykonaniu artystów 
Centrum Uśmiechu. 
Śpiewy, tańce i kon-
kursy poprowadzili 
Pani Jagódka, Pan 
Ananas i Pan Truskawka. Już po pierw-

Fruktaki w STUDIO 

Urodziny 100-latki 

szych dźwiękach maluchy 
ruszyły na parkiet i pozo-
stały tam do końca wido-
wiska. Oprócz autorskich 
tekstów w programie wy-
korzystano znane wszyst-
kim wierszyki. Ciekawie 
zabrzmiał utwór Stanisła-
wa Jachowicza „Chory 
kotek” wykonany na hip-
hopową nutę. – Było weso-
ło, śmiesznie i fajnie – to 
najczęstsze komentarze 
uczestników zabawy.               

                  red. 

zaprasza na...

8 marca setne urodziny świętowała pani Genowefa Klicka. 
Dostojna jubilatka urodziła się w 1912 r. w Zeńboku. Wyszła 
za mąż za nauczyciela. Wojna rozdzieliła młodych małżon-
ków. Modest Klicki bronił granic Polski, a pani Genowefa 
oprócz opieki nad dziećmi udzielała schronienia żołnierzom 
Armii Krajowej. Po wojnie i po powrocie męża rodzina za-
mieszkała w Ciechanowie.  Państwo Kliccy wychowali córkę  
i 3 synów. Rodzina doczekała się 7 wnuków, 14 prawnucząt,  
1 prawnuczka i 1 praprawnuczki. Pani Genowefa owdowiała 
w 1982 r. Mimo sędziwego wieku jest w dobrej kondycji.  
W dniu urodzin do jubilatki z gratulacjami i życzeniami poje-
chała delegacja Urzędu Miasta. Zastępca Prezydenta Cezary 
Chodkowski wręczył Pani Genowefie kwiaty i płaskorzeźbę  
z wizerunkiem Jana Pawła II.

P.H.

Kradzież na deptaku 
W nocy z 24 na 25 marca uszkodzono pomnik Roberta Bartołda siedzącego na ławeczce 
przy ul. Warszawskiej. Odlana w brązie postać ciechanowskiego regionalisty została po-
zbawiona parasola. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu wizyjnego. Wiadomo 
tylko, że sprawcami byli dwaj zakapturzeni mężczyźni. Śledztwo trwa.

www.umciechanow.pl




