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Urząd Miasta ma nową stronę internetową 
Strona internetowa Urzędu Miasta Ciechanów zy-
skała nowoczesny, bardziej przejrzysty układ  
i atrakcyjniejszą szatę graficzną. Witryna dostępna 
jest pod niezmienionym adresem www.umciecha-

now.pl.  Interaktywna mapa, panoramy sferyczne, 
wirtualny spacer, bogata galeria zdjęć i filmów vi-
deo, aktualna pogoda, angielska i niemiecka wersja 
językowa – to tylko niektóre atuty. Zachęcamy do 

odwiedzania naszej strony i dzielenia się z nami 
uwagami. Cenne będą merytoryczne sugestie, które 
postaramy się uwzględnić.                 

K.D.
Więcej str. 11

Waldemar 
Wardziński: 
ustępuję,  
żeby Polonia  
nie świeciła 
pustkami
Od kiedy miasto oficjalnie przekazało Polonię 
staroście jako przedstawicielowi Skarbu Pań-
stwa upłynęło już prawie pół roku. W tym cza-
sie prezydent Waldemar Wardziński ponowił 
prośbę o darowiznę dla miejskiego samorzą-
du, ale nie doczekał się od Sławomira Mo-
rawskiego odpowiedzi, chociaż ten wcześniej 
deklarował, że podejmie decyzję po przejęciu 
nieruchomości. Pan starosta wystąpił za to do 
wojewody o pozytywną opinię i zgodę na da-
rowiznę budynku po dawnym hotelu na rzecz 
starostwa powiatowego. Tym sposobem na 
biurku wojewody znalazły się dwa dokumenty 
o podobnej treści. Zarówno samorząd miejski, 
jak powiatowy deklarowały wyremontowanie 
Polonii i urządzenie w niej placówki kultury. 
Wojewoda wybrał polubowne wyjście i za-
proponował staroście, żeby wraz z zmiastem 
wspólnie ją poprowadzić. Pismo dotarło do sta-
rostwa już 3 miesiące temu i… zapadła cisza.  
– Trudno mi patrzeć, jak jeden z najładniej-
szych budynków niszczeje w samym centrum 
miasta – mówi prezydent. – Wygląda smutno, 
opuszczony i zamknięty na cztery spusty. Tam 
powinni być ludzie, gwar, powinno toczyć się 
ciekawe życie: spotkania, kameralne koncerty. 
Polonia musi odzyskać dawny blask, a skoro 
starosta nie chce dać na to szansy miastu, rezy-
gnuję ze starań o tę nieruchomość – oświadcza 
W. Wardziński. 25 kwietnia do starosty wpły-
nęło pismo prezydenta z informacją  
o wycofaniu wniosku o darowiznę. – O swojej 
decyzji poinformowałem już wojewodę. Ustę-
puję panom staroście i wicestaroście, żeby 
mogli zacząć modernizację budynku. W piśmie 
wyraziłem nadzieję, że jak najszybciej dojdzie 
do rewitalizacji tak ważnego w przestrzeni 
publicznej miasta obiektu i udostępnienia go 
mieszkańcom.

Ewa Blankiewicz
Prezydent Waldemar Wardziński odbiera gratulacje od Honorowej Obywatelki Miasta, Bibiany Mossakowskiej

Absolutorium dla prezydenta
Dochody budżetu miasta za ubiegły rok wynio-
sły prawie 116,1 mln zł (100,42% planu). Wydano 
127,3 mln zł (96,55% zakładanej kwoty), z czego 
aż 25,5 mln na inwestycje. Podczas kwietniowej se-
sji za przyjęciem sprawozdania z wykonania budże-
tu opowiedziało się 19 miejskich radnych. Dwóch 
radnych opozycyjnego PiS wstrzymało się od głosu. 

Udzielając absolutorium prezydentowi Waldemaro-
wi Wardzińskiemu radni chwalili rozsądne  
i oszczędne gospodarowanie samorządowymi pie-
niędzmi, dobrą ściągalność podatków, pozyskanie 
zewnętrznych źródeł finansowania, mnogość inwe-
stycji oraz ich sprawne prowadzenie. 

Szerzej na str. 3
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Przedszkolak też może  
uratować życie

Wiele słyszy się 
o dzieciach, któ-
re ratują życie 
dorosłym.  
W dramatycz-
nych sytuacjach 
maluchy potrafią 
zachować zimną 
krew i udzie-
lić pomocy lub 
wezwać służby 
ratownicze. 
W drugiej po-
łowie kwietnia 

starszaki z Przedszkola Nr 10 z pierwszej ręki, od 
ciechanowskich strażaków, dowiedziały się jak 
należy zachować się w sytuacjach zagrożenia ży-
cia lub zdrowia. Pod okiem instruktorów ćwiczy-
ły udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, 
popisywały się znajomością numerów alarmowych, 
opowiadały o własnych przeżyciach i doświadcze-
niach. Dzieci z zaciekawieniem oglądały sprzęt 
ratowniczy, pytały o zastosowanie narzędzi i przy-
borów. Dowiedziały się jak zachować się w czasie 
pożaru. Największą frajdę sprawiły im przymiarki 
strażackich strojów. Na pamiątkę spotkania dzieci 
otrzymały kolorowanki z sylwetką strażaka lub 
wozu strażackiego.

Dementujemy plotki  
o pomniku Dody
Urząd Miasta dementuje plotki o postawieniu na 
Placu Jana Pawła II pomnika Doroty Rabczewskiej, 
naszej krajanki, znanej piosenkarki. Najwyraźniej 
pomysł lokalnego artysty Marka Zalewskiego, któ-
ry rozesłał do znajomych zdjęcie Dody wkompono-
wane w przestrzeń Placu Jana Pawła II, podpisane 
„Figura pomnik Dody w Ciechanowie”, zaczął żyć 
własnym życiem. Wzburzył wielu mieszkańców, 
którzy przychodzili, pisali i dzwonili z protestami 
do Urzędu Miasta. Tymczasem luźno rzucona pro-
pozycja M. Zalewskiego nigdy nie trafiła oficjalnie 
ani do Urzędu, ani do Rady Miasta, która ma głos 
decydujący w takich sprawach. Sam artysta nie 
mówi dziś już o pomniku tylko rzeźbie, wycofuje 
się też z lokalizacji w centralnym miejscu miasta.

Z Luxtorpedą  
przeciwko przemocy
Muzycznie podsumowano III Miejską Kampanię 
„Zatrzymać przemoc”, prowadzoną przez Miejskie 
Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 
21 kwietnia w hali sportowej przy ul. Kraszewskie-
go Biuro przy współudziale dwóch parafii:  
św. Franciszka z Asyżu oraz Matki Boskiej Fatim-
skiej zorganizowało koncert zespołu hardrockowe-
go „Luxtorpeda”. Koncert zgromadził na widowni 
ciechanowską młodzież ze szkół gimnazjalnych 
(wszystkie gimnazja otrzymały po 40 biletów ufun-
dowanych przez miasto), ponadgimnazjalnych oraz 
wielu dorosłych sympatyków tego rodzaju muzyki. 
Widzów przywitał ks. Łukasz Gach, a w charakterze 
tzw. suportu wystąpił zespół „Statyści”. Uczestnicy 
koncertu bawili się do późnych godzin wieczornych 
przy ostrych rockowych brzmieniach. „Było świet-
nie, chcielibyśmy więcej takich koncertów w na-
szym mieście” – to zgodne recenzje tego wieczoru. 
Zespół „Luxtorpeda” podkreślił znaczenie koncertu, 
dedykując kampanii „Zatrzymać przemoc” jedną ze 
swoich piosenek. Minutą ciszy przed jednym  
z utworów uczcił pamięć ludzi, którzy walczyli  
o wolność naszego kraju.

Powitanie wiosny   
w Przedszkolu Nr 8
21 marca dzieci z Przedszkola Nr 8 wraz z paniami 
ubrały się na zielono. Bocian dostarczył im tajem-
niczy list i kosz z kwiatami. Nadawcą była Wiosna, 
która poprosiła o serdeczne pożegnanie jej ukochanej 
siostry – Zimy. W koszu oprócz kwiatów były koloro-
we kartki z zagadkami i zadaniami. Wychowawczynie 
pokazały inscenizację „Już czas na Ciebie Bałwanku! 
Wiosna nadchodzi!”  Były wspólne śpiewy i tańce.

Wystawa  pamięci  
Lecha Kaczyńskiego
„Warto być Polakiem” to tytuł wystawy fotogra-
ficznej, którą w dniach 1-7 kwietnia można było 
oglądać na terenie posesji znajdującej się przy ulicy 
Warszawskiej 39. Na 46. planszach umieszczono 
zdjęcia dokumentujące życie i działalność nieżyją-
cego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. 

Ważne dla kierowców
Przywrócony został ruch kołowy dla samochodów 
o wadze do 10 ton na ul. Mleczarskiej. Cięższe po-
jazdy kierowane są ulicami: Płońską, 11 Pułku Uła-
nów Legionowych (droga krajowa nr 50), Pułtuską, 
17 Stycznia, Tatarską i Płocką (droga krajowa nr 
60) do ul. Mazowieckiej.

O zbrodni katyńskiej  
i Korczaku
„Pamięć nie dała się zgładzić” to temat odczytu, 
jaki 13 kwietnia w Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej wygłosił Zdzisław Sawicki, pierwszy kustosz 
Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Prelegent był 
uczestnikiem ekshumacji w Katyniu, przeprowa-
dzonej w 1991 roku. 17 kwietnia muzealne wnętrza 
gościły Agnieszkę Witkowską z Ośrodka Doku-
mentacji i Badań Korczakianum. Bohaterem spo-
tkania był Janusz Korczak, wybitny pedagog, wy-
chowawca, pisarz. 2012 r. ogłoszono jego rokiem.  

Święto pułkowe
Pod patronatem prezydenta miasta 22 kwietnia ob-
chodzono święto 11 Pułku Ułanów Legionowych 
im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Po mszy 
św. w Farze wojskowa kawalkada udała się na Pl. 
Piłsudskiego i złożyła kwiaty pod pomnikiem mar-
szałka. Stowarzyszenie Żołnierzy 11 Pułku Ułanów 
Legionowych i Ich Rodzin otrzymało prawo przyję-
cia tradycji, barw i wyróżników 11 Pułku, przyzna-
ne przez Żołnierzy Kół Pułkowych Kawalerii.
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Warszawski Teatr Tańca  
odwiedził Ciechanów
23 kwietnia Warszawski Teatr Tańca wystąpił  
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Zespół 
profesjonalnych tancerzy tańca współczesnego  
i baletu klasycznego założony i prowadzony przez 
Aleksandrę Dziurosz pokazał spektakle „Chopin-
ex-saturo” oraz „Kontrasty”. Spektakl zagościł  
w naszym mieście dzięki Mazowieckiemu Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie. 

Wypowiedz się  
na temat linii autobusowych
Zachęcamy mieszkańców do udziału w konsul-
tacji społecznych, dotyczących zmiany przebie-
gu linii komunikacji miejskiej na terenie Cie-
chanowa. Konsultacje potrwają do 30 kwietnia. 
Opinie i uwagi do proponowanych zmian należy 
składać na piśmie i przesyłać na adres: Urząd 
Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 
Ciechanów. Można też wysłać je drogą elektro-
niczną na adresy e-mail: boi@umciechanow.
pl, imios@umciechanow.pl. Schemat propono-
wanych linii autobusowych oraz dokładny opis 
przebiegu można znaleźć na stronie Urzędu 
Miasta www.umciechanow.pl. 

Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska szuka właściciela roweru, pozostawionego 
w połowie stycznia na deptaku w pobliżu Banku 
Spółdzielczego. Do 6 kwietnia rower stał przypię-
ty do stojaka. Rower można odebrać w siedzibie 
wydziału przy ul. 17 Stycznia 56a. Informacje pod 
numerem telefonu (23) 674 92 47.

Konkurs na letni wypoczynek
Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza otwarty kon-
kurs ofert z zakresu oświaty, edukacji i wychowa-
nia na zadanie „Wypoczynek letni dzieci  
i młodzieży w miejscu zamieszkania”. Na konkurs 
przeznaczono kwotę 18 000 zł. Oferty należy skła-
dać w terminie do 18 maja 2012.
Szczegóły na stronie www.umciechanow.pl.



www.umciechanow.pl

3 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Już 10 listopada 2010 r. oficjalnie zakończyła 
się „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Woj-
ska Polskiego, Gruduskiej oraz Przasnyskiej”. 
Wartość prac wyniosła 9,3 mln zł brutto,  
 a ich realizacją zajmowało się konsorcjum 
firm: ECO-WiK Sp. z o.o z Warszawy  
i W.R.M. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Insta-
lacyjne Sp. J. z Płocka. Wybudowano kanaliza-
cję w systemie grawitacyjno-pompowym  
w ulicach: Wojska Polskiego, Gruduskiej, 
Przasnyskiej oraz Bukietowej, Zielnej i Wazo-
nowej. Wybudowano 4,4 km nowych odcin-
ków kanalizacji oraz dokonano wymiany pół 
kilometra odcinka kanalizacji sanitarnej. Do 
nowej sieci dotychczas zostało przyłączonych 168 
posesji. W ramach tego samego projektu unijnego 
23 stycznia tego roku odebrano roboty stanowiące 
zakres zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu Krubin”. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł około 10,4 mln zł brutto. Projekt kanalizacji 
opracował KOMBUDEX S.A. z Siedlec, a roboty 
budowlane wykonała firma PBOiRI INŻYNIERIA 
Spółka z o.o. z Płońska. Prace objęły ulice: Sońską, 
Kruczą, Żytnią, Chabrową, Dobrą, Wrzosową, Ce-
ramiczną, Ptasią, Piwną, Żurawią i Krubińską. Wy-
budowana kanalizacja została włączona do istnie-
jącego kolektora sanitarnego przy skrzyżowaniu ul. 
Ludowej i Sońskiej. W ramach kontraktu powstało 
6,5 km sieci. Przewiduje się, że zostanie do niej 
wykonanych 128 przyłączy, a liczba nowych użyt-
kowników kanalizacji wyniesie prawie 1800 osób. 

Zakończono już dwa z siedmiu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Wodociągów i kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o., 
dotyczące projektu „modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa –  i etap”. Realizacja inwestycji 
możliwa jest dzięki dofinansowaniu unii europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu infrastruktura i Środowisko. 
Cały projekt będzie kosztował około 137 mln zł, a wartość unijnej dotacji nie przekroczy 58,6 mln zł.

Skanalizowanie tych ulic przyczynia się do ochrony 
środowiska poprzez likwidację lub znaczne ogra-
niczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych, 
gruntowych i gleby przez eksfiltrację ścieków. 
Wzrósł też współczynnik skanalizowania Ciecha-
nowa, znacznie podniósł się standard życia ludzi 
mieszkających na obszarze objętym inwestycjami, 
wzrosła również atrakcyjność tych terenów.
W maju 2012 r. planowane jest podpisanie umo-
wy z wykonawcą robót budowlanych kolejne-
go zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Płońskiej”. Jednak najważniejszym i najdroższym 
przedsięwzięciem wykonywanym w ramach pro-

jektu będzie „Budowa stacji termicznej utylizacji 
osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i 
modernizacją obiektów towarzyszących”. Zakłada 
się pełne wykorzystanie biogazu powstałego w wy-
niku fermentacji osadów ściekowych do produkcji 
„zielonej energii”, w całości przekazywanej do kra-
jowego systemu energetycznego. Realizacja zada-
nia planowana jest od III kwartału 2012 roku do II 
kwartału 2015 r.
Projekt obejmuje także kontrakty na budowę ka-
nalizacji sanitarnej na osiedlach: Bielin i Kwiato-
we oraz budowę kolektora sanitarnego na odcinku: 
oczyszczalnia ścieków – ul. Fabryczna – ul. Sien-
kiewicza. 
Łączna długość budowanej i wymienianej sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ramach projektu to 31,8 km. 
Całkowity przyrost użytkowników nowowybudo-
wanej i modernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
wyniesie 5.479 osób. Realizacja przedsięwzięcia 
przyczyni się do wdrożenia standardów Unii Eu-
ropejskiej w dziedzinie ochrony środowiska i go-
spodarki wodno-ściekowej w aglomeracji powyżej 
15.000 mieszkańców.
Zakończenie całego projektu przewidziane jest na 
30 czerwca 2015 r.                               

            red.

Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I Etap”

Dwa zadania projektu unijnego ZWiK w Ciechanowie zakończone

– Udało się nam zmniejszyć deficyt o 5 milionów.  
3,6 mln zł zaoszczędziliśmy na wydatkach bieżących, 
924 tys. na wydatkach inwestycyjnych. Mieliśmy też 
wyższe o 484 tys. zł dochody – poinformował pre-
zydent Waldemar Wardziński. W 2011 r. miasto nie 
zaciągało kredytów ani pożyczek, więc zadłużenie 
zmniejszyło się o dokonane spłaty, czyli 6,7 mln zł.

Subwencja oświatowa 
nie wystarcza nawet na pensje
W 2011 r. ponad połowę dochodów budżetu stanowi-
ły podatki i opłaty – 58,1 mln zł. Sumując dochody te 
własne i udziały w podatku dochodowym otrzymali-
śmy prawie 70,2 mln zł. Subwencja oświatowa  
w wysokości 24,3 mln nie wystarczyła nawet na pen-
sje nauczycieli (to zaledwie 78% wydatków miasta 
na płace pracowników oświaty). Równie niewystar-
czające były wpływy z tytułu czynszów za lokale 
mieszkalne, które wyniosły 6 mln zł – to tylko 2/3 
kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową. 
Dotacje wyniosły 15 mln zł, a środki europejskie po-
nad 4 mln. Budżet zasiliły też wolne środki, pozostałe 
z poprzedniego roku – 23 mln zł (w tym 21 mln unij-
nej dotacji). Przeznaczono je na inwestycje. 
Najwięcej wydano na oświatę – 39,9 mln zł, z czego 
82,30% pochłonęły wynagrodzenia i ich pochodne. 
Pomoc społeczna kosztowała prawie 19,4 mln zł,  
z czego 10, 5 mln to świadczenia rodzinne i z fun-
duszu alimentacyjnego, a 2,3 mln zł przeznaczono 
na dodatki mieszkaniowe. Najważniejsze inwestycje 
2011 r. to: modernizacja Placu Jana Pawła II, przebu-

XVIII sesja Rady Miasta

19 radnych za absolutorium dla prezydenta
na sesji absolutoryjnej Rada miasta doceniła, jak bardzo zmienia się Ciechanów dzięki inwestycjom, sfinansowanym ze środków wła-
snych i zewnętrznych. W 2011 r. wydano na nie 25,5 mln zł. Radni podkreślali racjonalne gospodarowanie i dobre prognozy miasta na 
najbliższe lata.

dowa ulic: Kilińskiego, Sierakowskiego  
i Małgorzackiej, rozbudowa ratusza, budowa placów 
zabaw na Jeziorku, przy SP 6 i Zespole Szkół przy 
Czarnieckiego, budowa ulic: Klonowskiego, Andersa 
i Mościckiego, parkingu przy Harcerskiej, ciągu pie-
szo-jezdnego w ul. Widnej, modernizacja budynku 
kupionego od AH.

Zmiana oblicza miasta 
na niespotykaną skalę
 – Na inwestycje w 2011 r. przeznaczono 25 mln zł, 
spółki zainwestowały 17,3 mln. To oznacza, że tylko 
w ciągu jednego roku majątek miasta wzrósł o po-
nad 42 miliony – podkreślała Grażyna Derbin (PO). 
– Taki stan rzeczy dobrze rokuje rozwojowi miasta. 
Nasze finanse stwarzają warunki do dalszego inwe-
stowania i zabiegania o środki zewnętrzne – dodała 
radna. Dariusz Węcławski (PSL) zwrócił uwagę, na 
niepokojąco wysokie wydatki na oświatę i ich stale 
rosnący udział w ogólnych wydatkach. – Rozwiąza-
nie tego problemu będzie jednym z najpoważniejszych 
wyzwań, przed jakimi staniemy przy konstruowaniu 
budżetu na 2013 rok – akcentował radny. – Dostrze-
gamy z satysfakcją dywersyfikację źródeł finansowa-
nia inwestycji, realizowanych nie tylko przy udziale 
środków własnych i unijnych, ale również Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Fun-
duszu Dopłat przeznaczonego na budownictwo so-
cjalne oraz programu rządowego „Radosna Szkoła” 
– stwierdził radny. Wyliczył też liczne ubiegłoroczne 
inwestycje. – W połączeniu z inwestycjami realizo-

wanymi przez PKP, GDDKiA i samorząd wojewódz-
twa decydują one w przemyślany sposób o zmianie 
oblicza naszego miasta na skalę dotąd niespotykaną 
– podkreślał D. Węcławski.

Refundacja miała być dochodem 
2011 r., ale wpłynęła w 2010
 – W stosunku do uchwalonego budżetu plan docho-
dów spadł, a nadwyżka zamieniła się w deficyt. Za-
danie nie zostało wykonane, więc nie zagłosujemy za 
przyjęciem sprawozdania – zapowiedział Krzysztof 
Łyziński ( PiS). – Zupełnie inaczej interpretujemy te 
liczby. Pan radny trochę nimi pokuglował – wytknął 
koledze Andrzej Czyżewski (CWS). Przypomniał, 
skąd wzięła się zmiana. Dofinansowanie z UE w wy-
sokości 21 mln zł (refundacja kosztów budowy  
I etapu pętli miejskiej) zakładane jako dochód 2011 r. 
wpłynęło do naszego budżetu na wniosek marszałka 
województwa wcześniej – w końcówce 2010 zamiast 
w I kwartale następnego roku. Zgodnie z nomenklatu-
rą finansów publicznych te pieniądze nie mogły zatem 
stać się dochodem 2011r., były t.zw. wolnymi środka-
mi, które od grudnia przez 4 miesiące leżały na koncie 
(dając dodatkowo kilkaset tysięcy odsetek), zanim 
zostały wprowadzone do budżetu pierwszą poprawką. 
W związku z tym początkowa nadwyżka zamieniła 
się w deficyt, w całości pokryty unijną dotacją.
 – Nie mamy żadnych zastrzeżeń. Zadłużenie jest na 
bezpiecznym poziomie, budżet zrealizowano w sposób 
właściwy i zgodnie z prawem – podsumował  
A, Czyżewski.

Ewa Blankiewicz
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XVII sesji 
29 marca 2012 r.

nr 205/XVii/2012 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najem-
ców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych 
w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 16, Powstańców Wielkopol-
skich 11, Warszawska 27, Kargoszyńska 38.
nr 206/XVii/2012 w sprawie określenia Programu 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt w 2012 r. 
nr 207/XVii/2012 w sprawie bonifikat od opłat  
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności.
nr 208/XVii/2012 w sprawie zmiany Uchwały  
nr 204/XVI/2012 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 23.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Ciechanowie Projektu systemowego „Szansa 
na lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji 
Społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnie-
nie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej”.
nr 209/XVii/2012 w sprawie zwolnienia Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie z obowiąz-
ku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 210/XVii/2012 w sprawie poboru opłaty skarbo-
wej w drodze inkasa.
nr 211/XVii/2012 w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi.
nr 212/XVii/2012 w sprawie postanowienia odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powsta-
ją odpady komunalne.
nr 213/XVii/2012 w sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 214/XVii/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 2012.
nr 215/XVii/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 216/XVii/2012 w sprawie zmiany Uchwały Bu-
dżetowej na rok 2012.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XVIII sesji 
26 kwietnia 2012 r.
nr 217/XViii/2012 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów  
za 2011 rok. 
nr 218/XViii/2012 w sprawie udzielenia Prezyden-
towi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2011 rok.
nr 219/XViii/2012 w sprawie zasad usytuowania 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
na terenie miasta Ciechanów.
nr 220/XViii/2012 w sprawie uchylenia uchwały  
Nr 457/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
29 czerwca 2006 roku w sprawie zbycia nieruchomo-
ści w przetargu. 
nr 221/XViii/2012 w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„KRUBIN II” w Ciechanowie. 
nr 222/XViii/2012 zmieniająca uchwałę Rady Miasta 
ustalającą wynagrodzenie dla Prezydenta Miasta. 

Interpelacje radnych – XVII sesja

Interpelacje radnych – XVIII sesja 

adam Stępkowski poruszył sprawę poprawy 
bezpieczeństwa na drodze do kościoła Parafii  
pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Mę-
czenników.

krzysztof łyziński interpelował w kwestii na-
prawy nawierzchni w ul. Skrajnej, gdzie po usu-
nięciu awarii rury wodociągowej odbudowano 
chodnik, ale pozostała dziura w jezdni zasypana 
piaskiem.

Tomasz kałużyński poprosił o rozważenie wpro-
wadzenia w Strefie Płatnego Parkowania bezpłat-
nego parkowania w soboty oraz dopilnowanie, 
żeby wieloletnia koncepcja rozwoju miasta znala-
zła odzwierciedlenie w strategii finansowej woj. 
mazowieckiego na lata 2014-2020. 

T. kałużyński i Z. Stańczak wnioskowali  
o podjęcie negocjacji czy podpisanie porozumień 
z „Rolbud”-em w sprawie przeznaczenia miej-
skiej działki na ulicę, której budowę chce sfinan-
sować ta firma.

Zenon Stańczak wnioskował o przestawienie  
w bezpieczne miejsce urządzeń z placu zabaw 
przy ul. Monte Cassino, ponieważ położenie pla-
cu koliduje z trasą wewnętrznej pętli miejskiej  
i zwrócił uwagę, że takie miejsce zostało wskaza-
ne w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego „Bogusławskiego”.

artur Sobotko chciał się dowiedzieć, co z proś-
bą Ciechanowskiej Grupy Rowerowej o zmia-
nę oznakowania pionowego ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Widnej. Interpelował też w sprawie 
budowy na osiedlu Bloki placu zabaw dla dzieci 
oraz rewitalizacji skweru naprzeciwko Krzywej 
Hali, który mógłby się stać przestrzenią publiczną 
dla osób starszych. Zaapelował też, żeby pomy-
śleć o przejściach pod drogami dla drobnych pła-
zów, które giną na jezdniach w mieście poprzeci-
nanym coraz większą ilością ulic.

józef Borkowski zapytał o zamierzenia wobec 
terenu po dawnym skupie surowców wtórnych 
zlokalizowanego przy ul. Augustiańskiej, sąsia-
dującego z płytą boczną boiska MOSiR i zgłosił 
propozycję, żeby zagospodarować go na parking.

elżbieta Latko zasygnalizowała czasowy brak 
oświetlenia nocą np. na osiedlu Kwiatowe, pod-
czas gdy czasem latarnie w mieście świecą  
w ciągu dnia. Radna dzwoniła w tej sprawie pod 
numer alarmowy, ale odsyłano ją od jednej spółki 
energetycznej do drugiej. Zgłosiła też potrzebę 
sporządzenia w tym roku dokumentacji dotyczą-
cej dalszego ciągu budowy ul. Działkowej oraz 
budowy placu zabaw dla dzieci przy ul. Wesołej 
lub Siewnej.                                       

   oprac. E.B.

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

Sześciokrotnie nowelizowana uchwała z 2002 r., 
regulująca sytuowanie miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych na terenie Cie-
chanowa zostanie uporządkowana i uzupełnio-
na. Wykaz miejsc, w których można prowa-
dzić jednorazową sprzedaż alkoholu w czasie 
imprez ma być uzupełniony o Pl. Jana Pawła II 
i miejski stadion. Tak jak do tej pory za każdym 
razem wymagane będzie uzyskanie na to zgody 
Prezydenta Miasta Ciechanów.    

                                                                red. 

Zmiany w uchwale
o miejscach sprzedaży
alkoholu

grażyna derbin interpelowała w sprawie budo-
wy ul. Zuzanny Morawskiej, ul. Lechonia  
i przyległego odc. ul. Baczyńskiego oraz chod-
nika na ul. Broniewskiego. Postulowała jak naj-
szybsze sporządzenie dokumentacji na budowę 
tych ulic oraz modernizacji ul. Asnyka.

adam Stępkowski przypomniał o planach miej-
skiego samorządu względem Polonii i zapytał, 
czy sytuacja prawna nieruchomości została unor-
mowana, czy starostwo będzie modernizować 
budynek, czy dalej będzie trwał marazm w tej 
sprawie.

Przemysław Zadrożny zasugerował budowę 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: ul. 17 
Stycznia, Gostkowska i Narutowicza oraz za-
gospodarowanie w porozumieniu z PKP terenu 
przyległego do nowych peronów dworcowych na 
parking typu „park and drive”.

Leszek Ryms poprosił o remont nawierzchni ul. 
Gwardii Ludowej oraz stworzenie tam parkingu.

dariusz Węcławski chciał się dowiedzieć, czy 
planowane są działania promocyjne skierowane 
do zagranicznych kibiców EURO, którzy mogliby 
odwiedzić Ciechanów. Zapytał też, czy McDo-
nalds lub KFC są zainteresowane otwarciem re-
stauracji w naszym mieście.

krzysztof Leszczyński przekazał wniosek miesz-
kańców osiedla nr 3 o rozszerzenie strefy płat-
nego parkowania na odcinek ul. Witosa między 
Pułtuską i Sikorskiego oraz odcinek pomiędzy ul. 
11 Pułku Ułanów i Witosa. Postulował też wybu-
dowanie dodatkowej zatoki parkingowej w pasie 
rozdzielającym jezdnie ul. Armii Krajowej (blisko 
Pułtuskiej). 

Zenon Stańczak poprosił o przegląd ul. Bohate-
rów Września i naprawienie pozapadanych stu-
dzienek. Postulował też pokrycie tej ulicy drugą 
warstwą asfaltu w ramach przyszłorocznych za-
dań remontowych.

krzysztof łyziński chciał usłyszeć wyjaśnienie, 
czy prawdziwe są medialne plotki na temat budo-
wy pomnika Doroty Rabczewskiej na Placu Jana 
Pawła II.

Tomasz kałużyński postulował podjęcie roz-
mów w sprawie budowy kanalizacji deszczowej 
w ul. Zagłoby. Zapytał też o pozyskanie środków 
finansowych z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego na organizację zajęć wyrównawczych dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Zdzisław dąbrowski interpelował w kwestii 
budowy ul. Wrzosowej. Podziękował za udo-
stępnienie przy ul. Reutta parkingu, który był do 
niedawna strzeżony, a dziś jest ogólnodostępny. 
Radny zgłosił postulat budowy parkingu na gmin-
nej działce naprzeciwko nieruchomości Szwan-
ke 18 oraz powiększenia zatok parkingowych na 
obrzeżach osiedla 40-lecia. 

janusz Szymańczyk przekazał prośbę mieszkań-
ców ul. Przytorowej o wyrównanie i utwardzenie 
tłuczniem drogi, zniszczonej podczas inwestycji 
PKP, ponieważ apele do jej wykonawcy nie przy-
noszą skutku.

andrzej Bayer zgłosił postulat umieszczenia do-
datkowej sygnalizacji skrętu w lewo na skrzyżo-
waniu Tatarskiej z Sienkiewicza, aby samochody 
jadące od ul. 3 Maja mogły bezkolizyjnie wjechać 
na wiadukt. Poprosił też o rozpatrzenie możliwo-
ści utworzenia strefy płatnego parkowania na od-
cinku ul. Płońskiej od Grodzkiej do ul. Orylskiej.

oprac. E.B.



www.umciechanow.pl

5 gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Stanowisko przygotowała grupa radnych: Tomasz 
Kałużyński (klub PSL), Zbigniew Kędzierski (PiS) 
i  Krzysztof Łyziński (PiS). Krzysztof Łyziński 
odczytał je w wolnych wnioskach. – TV Trwam 
istnieje dzięki determinacji polskich katolików, jest 
przez nich finansowana i to oni powinni decydować 
o tym, jaką telewizję chcą popierać i oglądać. Mó-
wimy STOP wykluczaniu większości Narodu! Skła-
damy apel do Krajowej rady radiofonii i telewizji  
o zrealizowanie wniosku Fundacji Lux Veritatis  
i zagwarantowanie telewidzom pełnej możliwości 
odbioru Telewizji TRWAM na multipleksie cyfro-
wym. Dotyczy to również kilkutysięcznej grupy 
mieszkańców Ciechanów, jak wynika z informacji 
stowarzyszeń i grup parafialnych działających przy 
parafiach ciechanowskich – cytował K. Łyziński.
Przeciwko zajmowaniu się tą sprawą przez radnych 

XVII sesja Rady Miasta – radni doszacowują koszty wykupu działek

Grunty pod drogi coraz droższe
Budowa wewnętrznej pętli miejskiej spowodowała wzrost wartości ciechanowskich gruntów. ich właściciele liczą na wysokie ceny, samo-
rząd negocjuje koszty odszkodowań. miasto płaci też za działki, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego są zare-
zerwowane pod gminne drogi. – To duże obciążenie dla naszego budżetu – mówi prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński i wnosi  
o doszacowanie kosztów wykupu zaplanowanych w tegorocznym budżecie.

Sad Państwa Porowskich to przkład zagospodarowanej nieruchomości,  
za którą miasto zapłaci odszkodowanie w drodze specustawy

XVII sesja Rady Miasta – radni nie chcą angażować się w protest przeciwko decyzji KRRiT

To nie dotyczy spraw Ciechanowa
Czy Rada miasta to odpowiednie miejsce do przyjmowania stanowisk w sprawach nie dotyczących bezpośrednio Ciechanowa? Radni 
większością głosów (12 przeciw, 3 wstrzymujące się, 3 za) uznali, że nie włączą do porządku obrad projektu stanowiska Rady w sprawie 
nieprzyznania przez krajową Radę Radiofonii i Telewizji fundacji Lux Veritatis, która jest właścicielem TV TRWam, miejsca na multi-
pleksie cyfrowym. 

zaprotestował Paweł Rabczewski. – Uważam, że to 
nie jest zadanie dla Rady. Ta sprawa jest czysto po-
lityczna, a my radni zajmujemy się pracą na rzecz 
rozwoju Ciechanowa. Szantażują, zmuszają rad-
nych do zabrania głosu w sprawie czysto religijnej, 
bo przecież TV TRWAM i Radio Maryja to media 
typowo religijne, katolickie. Czy księża naszych pa-
rafii podpisali się pod tą petycją? Czy pan dyrektor 
KRC także się podpisał? Wiadomo wszem i wobec, 
że telewizja TRWAM i Radio Maryja nie są pozba-
wione nacisków skierowanych odgórnie, więc co 
tu mówić o wolności słowa. Jest tyle nowoczesnych 
narzędzi do pokazania swoich poglądów. Możecie 
się skrzyknąć, możecie protestować, zbierać pod-
pisy, ale na Boga nie wymuszajcie od samorządu, 
żeby zajmował się tym, czym on się nie powinien 
zajmować. Każdy radny ma swoje poglądy religijne 

Trzeba odróżnić przejmowanie terenów 
w drodze specustawy oraz wykupy 
gruntów pod drogi zaprojektowane  
w miejscowych planach. W pierwszym 
przypadku mamy do czynienia z od-
szkodowaniami, w drugim z zakupem 
na wniosek właścicieli. Jedno i drugie 
obciąża miejski budżet. Różnica jest 
tylko w procedurze.

Ze specustawą łatwiej,  
ale nie taniej
Drogowa specustawa, którą znowelizo-
wano w listopadzie 2008 roku uprasz-
cza procedurę przejmowania gruntów  
i formalności niezbędne do rozpoczęcia 
budowy. Odrębne dotąd decyzje – lo-
kalizacyjną oraz pozwolenie na budowę 
– zastępuje jednym zezwoleniem na 
realizację inwestycji drogowych. Jest 
prościej, ale przecież nie taniej.
Oprócz biurokracji budowę dróg samorządowych 
utrudnia konieczność wypłaty wysokich odszko-
dowań za nieruchomości pod nie przeznaczone. 
Wycena zależy od rodzaju działki i jej wielkości. 
Najłatwiej wycenić działkę niezabudowaną. Trud-
ność wyceny rośnie, gdy chodzi o nieruchomość 
zagospodarowaną: dom mieszkalny, zakład produk-
cyjny, sad. Ustawa o gospodarce nieruchomościa-
mi nakazuje zastosować wycenę gruntu wedle cen 
transakcyjnych na rynku inwestycji drogowych,  
a dla budynków i innych elementów przyjąć metodę 
odtworzeniową (uwzględniając stopień zużycia.

16 mln zł za grunty pod pętlę
Grunty pod wewnętrzną pętlę komunikacyjną mia-
sto najpierw kupowało, potem przejmowało w dro-
dze specustawy drogowej, na mocy której dotych-
czasowi właściciele terenów są wywłaszczani na 
rzecz gminy z gruntów. Wysokość odszkodowania 
ustala starosta. Wszczyna postępowanie w trybie 

administracyjnym, powołuje swojego rzeczoznawcę 
i wydaje decyzję. Jeżeli właściciel się z nią nie zga-
dza, odwołuje się od decyzji do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego. 
Rzeczoznawcę wyłania się w drodze przetargu. 
Wykonanie pojedynczej wyceny kosztuje średnio 
500 – 1000 zł. Płaci za nią miasto. Do tej pory w 
ramach tej inwestycji miało miejsce ponad 180 po-
stępowań a samorząd zapłacił już 16 mln zł z tytułu 
wykupów i odszkodowań.
– Mamy do czynienia z większymi kosztami odszko-
dowań niż szacowaliśmy pierwotnie, gdyż przymie-
rzając się do tego projektu zakładaliśmy średnie 
ceny, jakie gmina płaciła za grunty pod drogi w la-
tach poprzednich – mówi prezydent W. Wardziński. 
– Obecnie kwoty odszkodowań w przeliczeniu na  
1 m2 w niektórych przypadkach kilkakrotnie prze-
kraczają te, jakie płaciliśmy wcześniej. To nie ko-
niec wydatków, bo ostatnie decyzje jeszcze są  
w trakcie realizacji – uściśla prezydent.

800 tys. złotych na wykupy.  
I będzie więcej
Miasto musi również płacić koszty wykupu grun-
tów po drogi publiczne, które to tereny gmina przej-
muje na mocy uchwalanych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Miejska pracownia urbanistyczna w minionym roku 
opracowała, a radni uchwalili 2 plany miejscowe: 
Płońska – Sońska oraz Wiejska. Łącznie obejmują 
one obszar około 34,5 ha. W lutym tego roku Rada 
Miasta przyjęła już uchwałą projekt planu „Ły-
dynia” (185 ha). W sporządzaniu jest 6 kolejnych 
planów o łącznej powierzchni ponad 151 ha: Prza-
snyska, Szczurzynek, Malinowa, Orylska, Mławska 
oraz zmiana planu Krubin II. Obecnie Ciechanów 
posiada już 28 obowiązujących planów o po-
wierzchni 564 ha.
Na koszty wykupy gruntów pod drogi w budżecie 
na ten rok zaplanowano 500 tys. zł, co okazało się 
niewystarczające. Na marcowej sesji Rada Miasta 
zwiększyła tę kwotę o 300 tys. zł. – To jest koniecz-
ne doszacowanie, jeszcze niepełne – uzmysławiał 
radnym prezydent. – Właściciele bazując na wy-
cenach działek pod pętlę bardzo mocno podnoszą 
swoje oczekiwania. Oczywiście negocjujemy, ale 
w tej chwili płacimy za te grunty ok. 3 razy tyle, ile 
płaciliśmy jeszcze przed 2 laty. Według dzisiejszych 
szacunków brakuje nam w tym roku ok. 700 tys. zł. 
na tego typu odszkodowania. Dzisiaj proponujemy 
państwu radnym wyasygnowanie 300 tys. żeby zre-
alizować najpilniejsze potrzeby. Nie możemy prze-
ciągać procedury wypłaty odszkodowań i narażać 
się na płacenie odsetek – argumentował prezydent. 
Zapowiedział jednocześnie, że najbliższe zmiany  
w budżecie również będą dotyczyły zwiększenia 
kwot na wykupy gruntów pod inne niż pętla drogi. 
– Ile pieniędzy będziemy potrzebować zależy od 
wniosków składanych przez mieszkańców. Mam na-
dzieję będzie następowało sukcesywnie, ale musimy 
sobie zdawać sprawę, że jest to olbrzymie obciąże-
nie dla budżetu miasta.

Ewa Blankiewicz

i patriotyczne i nie musi się obnażać z tym przed 
wami – stwierdził radny. Poparł go przewodniczą-
cy Rady Mariusz Stawicki. – To naprawdę nie jest 
dobre miejsce na prowadzenie sporów światopo-
glądowych, ideologicznych, religijnych. Myśmy 
oczywiście w poprzedniej i tej kadencji podejmo-
wali stanowiska w różnych kwestiach, ale wszyst-
kie dotyczyły naszych lokalnych spraw, a nie spraw 
ogólnopolskich czy ogólnoświatowych. Nie po to 
nas wybrali mieszkańcy Ciechanowa, żebyśmy 
tymi kwestiami się zajmowali. Jesteśmy tutaj od 
stanowienia dobrego prawa miejscowego, od po-
dejmowania dobrych miasta decyzji, a takie spory 
zostawmy politykom, którzy mają w tej mierze jakąś 
możliwość decyzyjną, bo my nie mamy żadnej  
– podkreślił przewodniczący Stawicki.      

         E.B.
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Znamy przykłady starówek i deptaków opanowanych przez stada gołębi 
– Warszawa, Kraków, Łódź… Z perspektywy turysty, który jest tam na 
chwilę ich towarzystwo wydaje się urokliwą atrakcją. Jak kłopotliwa 
może być obecność ptaków wiedzą najlepiej mieszkańcy okolicznych 
domów. Przestaje być wesoło, kiedy wszystko dookoła zaczyna być 
upstrzone ptasimi odchodami. Dochodzi do tego, że na parapetach i bal-
konach ludzie montują kolce uniemożliwiające zagnieżdżanie się nie-

wygodnych gości. Ukochane 
gołębie stają się niechcianą 

plagą, która niepostrze-
żenie wtargnęła w nasz 
świat. Ale do kogo tu 
mieć pretensję? Sami je 

zapraszamy na darmowy 
obiadek. W dodatku czę-
sto zabójczy. Pracownicy 

sprzątający ciechanowski 
deptak znaleźli już kil-
ka martwych ptaków ze 

spęczniałymi z przejedzenia 
brzuszkami. To nie jest w porząd-

ku. Z sympatii wydzieramy gołębie naturze, przyzwyczajamy do dokar-
miania, uzależniamy od swojej „dobroci”, a kiedy stają się kłopotliwe  
z reguły jest już za późno. Gołębie odchody niszczą elewacje budynków 
i rynny, a konieczność regularnego sprzątania nieczystości to niemałe  
i zupełnie niepotrzebne koszty. Zanieczyszczenia nie są jedynym 
problemem. Obecność gołębi sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób 
odzwierzęcych: gruźlicy ptasiej i ptasiopodobnej, ornitozy, a także do-
legliwości przewodu pokarmowego (gołębie przenoszą m. in. salmonel-
lę). Miejsca ich gniazdowania to również źródło pcheł, roztoczy i pta-
szyńców odpowiedzialnych za problemy alergiczne wielu ludzi.
Apelujemy do rozsądku mieszkańców Ciechanowa. Nie dokarmiajmy 
gołębi. Ptaki pozbawione naturalnych instynktów przestają samodziel-
nie szukać pożywienia i pozostają na łasce człowieka. Z czasem stają 
się problemem.

A.G

Suchą stopą  
po ul. Dziubińskiej
Roboty rozpoczęły się w połowie kwietnia. W ciągu 2 miesięcy 
miasto wybuduje tu kanalizację deszczową i nawierzchnię z beto-
nowej kostki. Wzmocnione zostaną także studnie telekomunikacyj-
ne. Przebudowa ul. Dziubińskiej to ostatni etap inwestycji,  
w ramach której zmodernizowano już ulice: Bohaterów Westerplat-
te, Klonowskiego, Rajkowskiego. Roboty wykonuje wyłoniona  
w przetargu firma KRUSZ-BET z Mławy.

red.

Gołębie to piękne i inteligentne ptaki, których hodowla spra-
wia wiele przyjemności pasjonatom. Miło jest popatrzeć 
jak ich skrzydła połyskują w świetle słońca, kiedy grupami 
kołują wysoko pod błękitnym niebem. I niech tak zostanie. 
Niech hodują je hodowcy, reszcie pozwólmy żyć dziko, z dala 
od miejskich zabudowań. Nie zapraszajmy ich na nowiutki 
miejski deptak i dopiero co oddany Pl. Jana Pawła II.

Stołówka i toaleta  
na chodnikach i parapetach

Wykonano już wszystkie stropy, niedługo zakończą się prace na dachu. 
Budowane są ściany działowe. Rozpoczęły się też roboty instalacyjne. 
Powstają kanały wentylacyjne, instalacja centralnego ogrzewania, wo-
dociągowa i kanalizacja sanitarna. 
Na zewnątrz obiektu powstaje podjazd dla osób niepełnosprawnych, prowadzący do 
bocznego wejścia. Stamtąd windą, będzie można bez trudu dostać się na wszystkie 
kondygnacje. Drugie wej-
ście do budynku będzie się 
znajdowało od strony ga-
rażu – na poziomie piwnic. 
Na dachu budynku znajdą 
się urządzenia wentylacyjne 
oraz cokół z aluminiowym 
świetlikiem z bezpieczne-
go laminowanego szkła z 
samoczyszczącą powłoką. 
Świetlik zapewni dostęp 
dziennego światła  
w holu na 1 piętrze. Bu-
dynek zostanie oddany do 
użytku w tym roku. Będzie 
się tu mieściła sala konfe-
rencyjna oraz część wydzia-
łów Urzędu Miasta.
Na początku kwietnia do 
Urzędu Miasta wpłynęła 

miła informacja. Firma Anatex, wykonawca rewitalizacji naszego za-
bytkowego ratusza oraz trwającej właśnie rozbudowy, otrzymała za tę 
pracę Srebrną Statuetkę w konkursie „Budowa Roku 2010 w Regio-
nie Północno-Wschodnim”. Prestiżowy, branżowy konkurs organizuje 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Białymsto-
ku.                                                                                               A.G.

Miejskim inwestycjom towarzyszy nadzór ekip arche-
ologicznych. Podczas rewitalizacji Pl. Jana Pawła II 
dużym zaskoczeniem nawet dla historyków było od-
krycie pozostałości cmentarzyska z urnami z 4 okresu 
epoki brązu, osady z okresu wpływów rzymskich i fun-
damentów budynku z XVI i XVII w. Dziś o znalezisku 
informują tablice umieszczone w pobliżu ratusza. Kon-
tury budynków zaznaczono granitową kostką  
w posadzce placu. Po zdjęciu wierzchniej warstwy zie-
mi na trasie budowanej właśnie pętli miejskiej  
– między ul. Gostkowską i Wojska Polskiego arche-
olodzy odkryli 2 osady. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że na odcinku między ul. Gostkowską i rzeką mamy 

Budynek na tyłach ratusza nabiera kształtu

Informacji o przeszłości dostarczają żmudnie sklejane ze sobą historyczne fakty 
z różnych źródeł – starych dokumentów, zapisków, wzmianek, rycin, fotografii… 
Dosłowną kopalnią wiedzy o tych, którzy żyli tu tysiące lat przed nami są badania 
archeologiczne. W pobliżu cmentarza komunalnego archeolodzy znaleźli pozo-
stałości osady, prawdopodobnie z epoki brązu

… a kolejne odkrycia archeologiczne każą weryfikować wnioski, które wysnuliśmy na pod-
stawie wcześniejszych informacji. W tej materii wiele nas może jeszcze zaskoczyć. Po zdjęciu 
wierzchniej warstwy ziemi w miejscach budowy drogowej pętli archeolodzy odkryli 2 nieskla-
syfikowane dotąd znaleziska.

Archeolodzy zbadają znaleziska odkryte podczas budowy miejskiej pętli

Przeszłość nieustannie depcze nam po piętach…

Z Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska
Zebrano 7,2 ton elektrośmieci
14 kwietnia mieszkańcy mieli okazję do pozbycia się zbędnych, popsutych urzą-
dzeń RTV i AGD. Elektrośmieci zbierane były w czterech punktów na terenie miasta 
(targowisku miejskim przy ul. Płońskiej, parkingu przed halą sportową przy ul. 17 
Stycznia oraz placach zabaw przy Miejskich Zespołach Szkół Nr 1 i 2). Niepotrzeb-
ny sprzęt odbierała współpracująca z Urzędem Miasta firma Millbery Trade. Każdy, 
kto oddał niepotrzebny sprzęt, otrzymał sadzonkę drzewka.

PUK odebrał stare meble
Mieszkańcy Ciechanowa mieli kolejną okazję do pozbycia się starych mebli zalega-
jących piwnice i strychy. W dniach 16-23 kwietnia Urząd Miasta przy współpracy 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zorganizował zbiórkę odpadów wielkoga-
barytowych. –Taka bezpłatna zbiórka jest świetną okazją do pozbycia się starych 
mebli, sam oddałem kanapę z którą nie wiedziałem co mam zrobić – powiedział pan 
Marek, mieszkaniec Ciechanowa. – Zainteresowanie zbiórką jest duże, mieszkańcy 
chętnie korzystają z takiej formy pozbycia się niepotrzebnych przedmiotów – dodał 
pracownik PUK-u. W chwili zamykania tego numeru Gazety Samorządu Miasta Cie-
chanów efekty zbiórki nie były jeszcze znane. O wynikach poinformujemy w kolej-
nym numerze.

PLANETA maluje
Rozpoczęło się malowanie poziomych oznakowań na miejskich ulicach. Prace wy-
konuje firma PLANETA z Warszawy, która oznaczyła już przejścia dla pieszych 
w ulicach: Powstańców Warszawskich, Powstańców Wielkopolskich, Narutowicza 
oraz Gwardii Ludowej. W najbliższym czasie planowane jest oznakowanie przejścia 
w ul. Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. Witosa.

Remonty dróg
Stan dróg grunto-
wych pozostawia 
wiele do życzenia. 
Miasto dokłada 
wszelkich starań, 
aby wyrównywać 
ich nawierzchnie. 
W marcu równiarki 
pracowały m.in. na 
ulicach: Bartołda, 
Błękitnej, Rzecz-
kowskiej, Łąkowej, 
Słonecznej, Św. 
Anny, Św. Francisz-
ka, Św. Marka, Św. 
Stanisława Kostki, 
Ceramicznej, Skło-
dowskiej, Piwnej, Żurawiej, Krubińskiej, Podleśnej, Długiej, Łąkowej, Kolonijnej, 
Wrzosowej, Tysiąclecia (droga wewnętrzna), Łukaszewicza, kolonii Niechodzka, 
Baczyńskiego (odc. gruntowy), Bocznej,  Żeromskiego (odc. gruntowy), Hubala, 
Morawskiej, Słonecznej, Klonowskiego (odc. gruntowy), Gombrowicza, Prusa, Dy-
gasińskiego, Andersena, Pęchcińskiej, Dziedzica, Dywizjonu 305, Baranowskiego, 
Jasnej, Zielonej, Wazonowej, Bursztynowej, Działkowej, Dębowej, Siewnej oraz 
drogę do miejscowości Mieszki Atle. W kwietniu wyprofilowano ul. Żytnią, Słoń-
skiego, Ceramiczną i Komunalną. Z uwagi na liczne opady deszczu wiele dróg grun-
towych wymaga ponownej naprawy bądź profilowania. Drogi gruntowe profiluje  
i naprawia firma PRID Ciechanów.

Wiosenne porządki
Przez dwa dni pra-
cownicy zatrudnie-
ni w ramach robót 
publicznych, spo-
łecznie użytecznych 
oraz skierowanych 
przez sąd ręcznie 
sprzątali teren wo-
kół dawnego kina 
„Promyk”, znajdu-
jący się pomiędzy 
dworcem PKP,  
a bazarkiem. Zebra-
no dwie przyczepy 
worków ze śmie-
ciami.

P.H.

do czynienia z pozostałościami niewielkiej osady 
z epoki brązu (III-II tysiąclecie p.n.e.). W części 
między rzeką i ul. Wojska Polskiego znaleziono 
szereg jam z fragmentami glinianych naczyń, które 
mogą pochodzić z XV-XVII w. Mazowiecki woje-
wódzki konserwator zabytków wydał decyzję  
o wstrzymaniu budowy tej części pętli na czas 
przebadania obu znalezisk. Z tego powodu opóźni 
się planowane na początek kwietnia palowanie pod 
budowę nowego mostu na Łydyni. Nie oznacza to 
przestojów. Ekipy Eurovii pracują jednocześnie na 
3 odcinkach.

A.G.

Budowa podjazdu dla osób niepełosprawnych

Ulica Słońskiego

Po zimowej przerwie fontanna na Pl. Jana Pawła II zaczęła wyrzucać  
w górę barwne słupy wody. Skonfigurowano elektroniczny system stero-
wania kolorystyką i częstotliwością wyrzucania wody. Fontanna będzie 
działać w godz. od 7.00 do 24.00. Strumienie wody będą podświetlane od 
godz. 19.00. Podczas pierwszego po zimie rozruchu urządzenia nie oby-
ło się bez komplikacji. 27 kwietnia, podczas pierwszej próby, zauważono 
wyciek wody w części sieci wodociągowej zasilającej fontannę. W ramach 
gwarancji usterka została usunięta 30 kwietnia przez pracowników Prasbetu 
(wykonawca rewitalizacji Pl. Jana Pawła II). Fontanna posiada własną sta-
cję uzdatniania wody. Oczyszcza ciecz, która krąży w zamkniętym obiegu: 
wystrzelona w górę wraca bocznymi przelewami do podziemnych zbiorni-
ków, gdzie musi zostać oczyszczona zanim znów strzeli na powierzchnię. 
Bez obaw mogą się tu bawić dzieci.

A.G.

Podświetlana fontanna 
zdobi plac
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28 marca na hali sportowej MOSiR 
słuchacze Kolegium Nauczycielskie-
go w porozumieniu z Bankiem Żyw-
ności zorganizowali po raz kolejny 
„Mecz z jajem”. Na boisku zmierzyli 
się politycy, biznesmeni oraz pracow-
nicy oświaty. Mecz był zwieńczeniem 
tygodniowej akcji Wielkanocnej Zbiórki 
Żywności przeprowadzonej we wszyst-
kich szkołach i przedszkolach na terenie 
miasta. Zmagania sportowe były zacięte. 
Mecz skończył się wynikiem 11:13 dla 
„białych”. Wystąpiły dzieci i młodzież 
z zespołu tanecznego Społecznej Szko-
ły Podstawowej STO, grupa trenująca 
taekwon-do z Gimnazjum Nr 1 oraz 
cheerleaderki ze Szkoły Podstawowej 

Zbiórka z jajem,  
czyli biali pokonali czerwonych

Jak zatrzymać przemoc

Powiedz mi, a zapomnę
W dniach 18-21 kwietnia odbyła się już po 
raz trzeci Miejska Kampania Profilaktyczna 
pod  hasłem „Zatrzymać przemoc”, przygo-
towana przez Miejskie Biuro ds. Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień. W tym 
czasie na antenie Katolickiego Radia Cie-
chanów emitowane były audycje radiowe 
poświęcone tej problematyce. Wielokrotnie 
podawano adresy i telefony do instytucji, 
które pomagają ofiarom przemocy. W szko-
łach gościli policjanci, miejscy strażnicy, 
przedstawiciele Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, organizowano konferencje 
dla dzieci i rodziców. To pierwszy krok.

Pokaż mi, a zapamiętam
Pracownicy Biura przekazali do szkół ty-
siące ulotek, broszur i folderów z infor-
macjami co to jest przemoc i gdzie szukać 
pomocy, kiedy się jej doświadcza lub widzi 
w najbliższym otoczeniu. Atrakcyjną dla młodych 
formą nauki były koncerty profilaktyczne  
z cyklu „Bezpieczne spotkania z żywą muzyką”.  
W Miejskich Zespołach Szkół Nr 1 i 2 gościli mu-
zycy z zespołu „Na ostatnią chwilę”, którzy zagrali 
koncerty dla uczniów klas IV-VI. Do wspólnej za-

Żyjemy w świecie informacji. Słyszymy, czytamy, oglądamy setki wiadomości. Zwłaszcza młodzi ze swoimi facebookami i smartfonami 
narażeni są na zalew treści wątpliwej jakości. Tym istotniejsze staje się pytanie jak przekazać im informacje naprawdę ważne. Wskazówki 
można znaleźć u konfucjusza.

Palacze, strzeżcie się!
Odświeżamy CieChanów
W uwalnianie Ciechanowa od dymu tytoniowego w ra-
mach projektu „Odświeżamy nasze miasta” włączyła się 
m. in. Straż miejska. akcję koordynuje Państwowy Po-
wiatowy inspektor Sanitarny.

bawy zaproszeni zostali także uczniowie z innych 
podstawówek. Trzeci koncert dla młodzieży, tym 
razem biletowany, odbył się w hali sportowej przy 
ul. Kraszewskiego. Wystąpił znany z Jarocin Festi-
wal 2011 r. i Przystanku Woodstock 2011 zespół 
LUXTORPEDA.

Pozwól mi zrobić,  
a zrozumiem
W czasie kampanii każda ze szkół 
przygotowała i realizowała sce-
nariusz działań zapobiegających 
przemocy i agresji wśród rówieśni-
ków. Uczniowie uczestniczyli w 
zajęciach, zabawach integracyjnych, 
dyskusjach, podczas pracy  
w zespołach stosowali metodę „bu-
rzy mózgów”. Opracowane zostały 
klasowe regulaminy przeciwdziała-
nia przemocy. Dzieci chętnie brały 
udział w konkursach plastycznych, 
samorządy uczniowskie przygoto-
wywały specjalne wydania gazetek 
szkolnych.
To nie koniec. Uczniowie pracują 
już nad kolejnym zagadnieniem  
– jak wyeliminować agresję ze sta-
dionów i boisk i przywrócić dobre 

imię kibicom. Pomogą w tym samodzielnie opraco-
wane programy działań, które będą jak znalazł na 
zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.

Anna Goszczyńska

– Statystyki nie 
są budujące. Dla 
przykładu: w ca-
łym ubiegłym roku 
strażnicy udzielili 
6 pouczeń, a 18 
osób ukarali man-
datami za palenie 
w niedozwolonych 
miejscach. W tym 
roku dokładnie 
tyle samo pouczeń 
i mandatów pala-
cze otrzymali już 
do połowy kwiet-
nia – alarmuje 
Krzysztof Matu-
szewski, komen-
dant Straży Miejskiej. Zwraca także uwagę na problemy wyni-
kające z dowolnej interpretacji nieprecyzyjnie sformułowanych 
przepisów. – Mamy kłopot z określeniem czy palący znajduje się 
jeszcze na przystanku komunikacji, czy już poza, nie zostało także 
jednoznacznie określone czy klatka schodowa bloku jest pomiesz-
czeniem użytku publicznego, czy nie. Wszystkie samorządy mają  
z tym kłopot. W drodze uchwały przepisy lokalne może to doprecy-
zować Rada Miasta – dodaje K. Matuszewski. Za palenie w nie-
dozwolonych miejscach grozi kara grzywny do 500 zł. Obowiązu-
jące w Polsce prawo nie zezwala na palenie na terenie placówek 
leczniczych, szkół i uczelni, zakładów pracy (poza wydzielonymi 
miejscami), w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku, 
lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w autobusach, na dwor-
cach i przystankach, obiektach sportowych, placach zabaw dla 
dzieci i innych pomieszczeniach użytku publicznego.

red.

Nr 4.W przerwach meczu losowano 
upominki i gadżety ufundowane przez 
sponsorów. Chętni mogli posilić się 
grochówką przygotowaną przez Zarząd 
Rejonowy PCK. –  Zebraliśmy 1206 
kilogramów różnorodnych produktów 
spożywczych, które przed świętami  
przekazaliśmy osobom najuboższym. 
Miło zaskoczył nas Klub Kibica „Ju-
randa”, który włączył się do akcji  
i przekazał sporą ilość żywności  
– powiedziała Dorota Jezierka, preze-
ska Ciechanowskiego Banku Żywności. 
Honorowy patronat nad zbiórką objął 
Prezydent Miasta Ciechanów.

P.H.
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2 brązowe medale 
Promyka w Gent
W dniach 31 marca – 1 kwietnia zawodnicy ciecha-
nowskiego Promyka wystartowali w Międzynarodo-
wym Turnieju Taekwondo – Belgian Open w Gent. 
Do rywalizacji zgłosiło się ponad 1000 zawodników 
i zawodniczek z reprezentacji narodowych i klubo-
wych całego Świata. Turniej posiadający najwyższą 
europejską rangę klasy A rozegrany został w 3 kate-
goriach wiekowych: seniorów, juniorów i kadetów. 
Bardzo dobry start zanotowali Michał Brym (51 kg) 
i Radosław Walendziak (45 kg) zdobywając brązo-
we medale w swoich kategoriach wagowych. Pierw-
sze walki eliminacyjne wygrali: Krzysztof Achciń-
ski (59kg) i Karolina Dworzyńska (49 kg).         red.

Nasi młodzi ciężarowcy najlepsi w kraju
rocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się 
w dniach 8 – 16 maja w Gwatemali. W cztero-
osobowym składzie reprezentacji Polski znaleźli 
się dwaj zawodnicy Mazovii Ciechanów: Patryk 
Słowikowski i Jarosław Samoraj.                    red.

Duży sukces odnieśli reprezentanci CLKS Ma-
zovii Ciechanów. podczas startu w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów do lat 20 w podnoszeniu 
ciężarów. Mistrzostwa odbyły się w Puławach 
w dniach 31marca – 1 kwietnia. Ciechanowianie 
zdobyli pięć medali i tym samym wygrali kla-
syfikację zespołową. Trzema złotymi medalami 
mogą się poszczycić: Patryk Słowikowski (w 
kat.77 kg z wynikiem 287 kg), Jarosław Samoraj 
(w kat. 94kg z wynikiem 330 kg) i Mariusz Wy-
socki (w kat +105 kg z wynikiem 303kg). Wszy-
scy są wychowankami trenera Wojciecha Geska. 
Srebrny medal zdobyła Natalia Kraszewska  
w kat.58 kg, uzyskując wynik 170 kg, brązowy 
medal w tej samej kategorii wagowej uzyskując 
145 kg wywalczyła Ewa Wróblewska. Obie to 
wychowanki trenera Marka Sachmacińskiego. 
Zawody były również kwalifikacjami do tego-

14 i 15 kwietnia mkS jurand zorganizował emocjonujący wyścig z udziałem około 250. 
uczestników. Była to i seria Pucharu Polski w kolarstwie szosowym mężczyzn. kolarze rywa-
lizowali ze sobą w 3 kategoriach: juniorów, juniorów młodszych i tandemów. Połowę składu 
15. tandemów stanowili zawodnicy niepełnosprawni, mistrzowie europy i paraolimpiady. 

Adam Zając najlepszy  
spośród kolarzy Juranda

Organizowane od lat w Ciechanowie Ogól-
nopolskie Zawody w Pływaniu Szkół Spo-
łecznego Towarzystwa Oświatowego są już 
znane w kraju i cieszą się dużą renomą.  
W Xiii edycji w dniach 30 marca – 1 kwiet-
nia wzięło udział ponad 600. zawodników  
z 50. szkół z całej Polski. 
Wśród startujących na miejskiej pływalni „U-
Ciecha” byli uczniowie Społecznej Szkoły Podsta-
wowej i Społecznego Gimnazjum z Ciechanowa. 
W klasyfikacji generalnej nasza Szkoła Społeczna 
zajęła 5 miejsce z dorobkiem 18 medali (9 złotych, 
4 srebrne i 5 brązowych). Wysoka lokata to efekt 
dobrej dyspozycji naszych pływaków.  Najlepiej 
spisali się Oskar Jemielita i Adrian Krzywnicki 
– zdobyli po trzy złote medale. Dwa złote krążki 
wywalczył Adam Kuskowski, a Adrianna Załęska 
jeden. Złoto w sztafecie uzyskali także: Łukasz Za-
wistowski, Szymon Kraśniewski, Oskar Jemielita  
i Adrian Krzywnicki oraz Adrian Adamski, Grze-
gorz Pietrzak, Filip Tromski i Adam Kuskowski. 
Pozostałe srebrne i brązowe medale to zasługa: Julii 
Olińskiej, Karoliny Kurzątkowskiej, Wiktorii Droz-
dowskiej, Mikołaja Adamskiego, Jana Paszkow-
skiego, Jakuba Bieranowskiego, Wiktora Przygody 
i Joanny Niestępskiej.  

Współorganizatorami zawodów byli: MOSiR i Za-
rząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświato-
wego. Przedsięwzięcie wsparł  finansowo prezydent 
miasta, który przekazał na ten cel 3 tys. zł.     

red.

18 medali dla uczniów 
Ciechanowskich Szkół 
Społecznych STO

Jurand wypada z superligi 
14 kwietnia drużyna PBS jurand Ciechanów pojechała do Olsztyna, aby z tamtejszą 
Warmią stoczyć pojedynek o utrzymanie się w Superlidze. nadzieję na to dawała wygra-
na z warmianami, przy jednoczesnym zwycięstwie nielby Wągrowiec w meczu z Zagłę-
biem Lublin. Stało się odwrotnie. Zagłębie wygrało, jurand przegrał. 

– Fatalna pierwsza połowa, słaba obrona, nie-
skuteczny atak, bramkarze spisywali się gorzej niż 
źle – tak komentowali postawę naszych zawod-
ników rozgoryczeni kibice. Drugą połowę Jurand 
rozpoczął ze stratą 13. bramek. Walka trwała do 
ostatniego gwizdka. Mecz zakończył się przegraną 
(27:38). Tydzień i dwa tygodnie później przypie-
czętowaniem złej passy była porażka  
z Nielbą Węgrowiec (24:32) oraz z Zagłębiem 
Lubin (28:33). Niekorzystne wyniki dla ciechano-
wian oznacza z rozstanie z rozgrywkami  
w najwyższej klasie. Wielomiesięczne zmagania 
przełożyły się na 28 meczy. 6 z nich zakończyło 
się zwycięstwem, a 22 – przegraną. Jurand  
z dorobkiem 12. punktów został sklasyfikowany 
na ostatnim, 12 miejscu.              

                    K.D.   

Ciechanów reprezentowali wychowankowie MKS 
Jurand. Najlepiej spisał się Adam Zając, który 

wśród juniorów zajął wy-
sokie 2. miejsce w indywi-
dualnej jeździe na czas.  
W gronie  juniorów młod-
szych Daniel Staniszew-
ski uplasował się na 16. 
lokacie, Grzegorz Szopa 
– 24, Paweł Kopczyński 
– 37, Adam Smoliński – 
40, Jakub Burkacki – 42, 
a Łukasz Ostaszewski – 
45. W wyścigu ze startu 
wspólnego A. Zając był 
23. Jego młodsi koledzy 
zajęli następujące miejsca: 
G. Szopa – 18, A. Smoliń-
ski – 23, D. Staniszewski 
– 34, P. Kopczyński – 35, 

Ł. Ostaszewski – 46. Prezydent Miasta Ciechanów 
wsparł zawody finansowo kwotą 15 tys. zł. 

red.

Od lewej: M. Wysocki, trener W. Gesek, P. Słowikow-
ski, J. Samoraj

Michał Brym i Radosław Walendziak
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W I Miejskim Stu-
dio Nagrań, miesz-
czącym się  
w strukturach 
Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STU-
DIO w kwietniu 
nagrano drugą 
płytę. Śpiewają na 
niej laureaci gru-
dniowego konkur-
su „Kolędować 
Małemu”: Ania Le-

wandowska z Przedszkola Nr 5, Julia Zielińska 
ze Szkoły Podstawowej STO, Julia Zajkowska 
ze Szkoły Podstawowej Nr 7, Natalia Markow-
ska z Gimnazjum Nr 1, Julita Osęka z I Liceum 
Ogólnokształcącego, chór Gimnazjum Nr 4 oraz 
zespoły nauczycielek z Przedszkola Nr 4 i senio-
rów zrzeszonych przy COEK „Studio”. Ich wa-

Teatr

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– MAJ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych

Konkursy

Spotkania

Kino

Wystawy

• 19.V godz. 19.30 – Spring Blues Night /Ka-
wiarnia Artystyczna/
• 26.V godz. 18.00 – koncert Eleni /sala wi-
dowiskowa PCKiSz/

• 12. V godz. 19.00 – „Dotknąć sakrum w ob-
razie, w poezji” – ikony Rafała Jaworskiego   
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
•  V – „Polski Parlamentaryzm” /Galeria im.  
B. Biegasa/
• wystawy okolicznościowe w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej: 7.V – 145. rocznica uro-
dzin Władysława St. Reymonta, 8.V – Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek, 19.V – 100. roczni-
ca śmierci Bolesława Prusa, 23.V – 170. rocz-
nica urodzin Marii Konopnickiej, 24.V – 40. 
rocznica śmierci Michała Chromańskiego  

oprac. K.D.

• 14-15.V godz. 9.00 – Powiatowy Konkurs 
Piosenki Młodzieżowej /sala widowiskowa 
PCKiSz/

• 17.V godz. 10.00 – XI Mazowiecki Festiwal 
Teatrów Amatorskich – eliminacje rejonowe  
/sala widowiskowa PCKiSz/
• 28.V godz. 9.30 – Konkurs Piosenki An-
gielskiej /sala widowiskowa PCKiSz/

• 12.V – VIII Międzynarodowe Dni ks. Ma-
cieja Kazimierza Sarbiewskiego /Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej, PCKiSz/

•19.V godz. 18.00-22.00 – Noc Muzeów.  
W programie: bezpłatne zwiedzanie ekspo-
zycji, projekcje filmów, koncerty, spektakle, 
nocne czytanie bajek /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej, Zamek Książąt Mazowieckich/

• 20.V godz. 10.00 – Kwiaty ogrodów /Dwo-
rek A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie/

• 31.V godz. 19.00 – widowisko „Młodzi, 
gniewni, pozytywni” /sala widowiskowa 
PCKiSz/

• 21.V godz. 19.00 – seans DKF: „Czarne 
słońce” lub „Maria” 
• W Kinie „Łydynia” grane będą filmy m.in.: 
„Igrzyska śmierci”, „Gniew tytanów”, „Bóg 
zemsty”, „Zaginiona”, „Dziewczyna z tatu-
ażem”, „Winx: Magiczna przygoda”.

W STUDIO nagrano drugą płytę

lory głosowe oceniło jury pod przewodnictwem Danuty 
Błażejczyk. 
W ubiegłym roku na kompaktowym krążku audio 
utrwalono finalistów przeglądu GAMMA’ 2011. Ze stu-
dia  wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, ufundowa-
ny przez Urząd Miasta oraz Dorotę Rabczewską, mogą 
odpłatnie korzystać  młodzi i starsi muzycy z Ciechano-
wa. Koszt to 40 zł za godzinę. 

K.D.

18 kwietnia upłynął termin zgłaszania propozycji 
w ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Ciechanów 
konkursie ofert na realizację zadań publicznych   
w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. Zada-
nia są trzy: „Popularyzacja historii miasta i tradycji 
regionalnych” (30 000 zł), „Realizacja plenerowych 
projektów kulturalnych integrujących środowisko lo-
kalne” (70 000 zł) oraz „Popularyzowanie lokalnego 
dorobku artystycznego” (30 000 zł).
Do Urzędu Miasta wpłynęło 12 ofert na łączną kwo-
tę 210 059 zł, podczas gdy do rozdysponowania jest 
130 000 zł. Jak wypełnić wniosek konkursowy, na co 
zwrócić uwagę przy rozliczeniach dotacji mówiono 
11 kwietnia na spotkaniu ratuszowych urzędników  
z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 
Największa zmiana dotyczy konieczności stosowania 
przez pozarządowców procedur zapisanych w ustawie 
o zamówieniach publicznych. Do tej pory obowiązy-
wały one tylko urzędników. Teraz równie przejrzyste, 
ale i bardziej skomplikowane będą działania spo-

Pozarządowcy muszą stosować zamówienia publiczne

łeczników. Niełatwa dla nich zmiana pojawiła się 
wraz z nowelizacją  ustawy o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych, która 
weszła w życie 11 lutego tego roku. 

E.B.

Panu

Wojciechowi Geskowi
radnemu Rady Miasta Ciechanów

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa 

Mariusz Stawicki
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

wraz z Radnymi 

Panu

Wojciechowi Geskowi
 radnemu Rady Miasta Ciechanów

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

 Ojca
 składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów
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Strona jest przejrzysta, czytelna, łatwa w  nawigacji. 
Podstawową treść stanowią aktualności zawarte  
w slider boxie. Okno prezentacji multimedialnej 
wykonane jest w technologii flash. Zawiera ponu-
merowane informacje ze zdjęciem, tytułem  
i krótkim wstępem. Można je przeglądać klikając  
w numer i rozwijać klikając w tytuł. Pod spodem 
znajdują się aktualności opatrzone miniaturą zdjęcia 
lub wyeksponowane samym tytułem. 
W prawym pasku witryny są zapowiedzi najważ-
niejszych artykułów zawartych w Gazecie Samo-
rządu Miasta Ciechanów. Po kliknięciu w nagłówek 
gazety użytkownik będzie mógł przejrzeć lub po-
brać cały numer pisma oraz jego archiwalne wyda-
nia z lat 2004-2012. Ważny fragment strony to gale-
ria plików audio/video i fotografii oraz interaktywna 
mapa miasta z informacjami o zabytkach, ścieżkami 
rowerowymi i strefą płatnego parkowania. Zazna-

Urząd Miasta ma nową stronę internetową 
Strona internetowa urzędu miasta Ciechanów zyskała nowoczesny, bardziej przejrzysty układ i atrakcyjniejszą szatę graficzną. Witryna 
dostępna jest pod niezmienionym adresem www.umciechanow.pl.  interaktywna mapa, panoramy sferyczne, wirtualny spacer, bogata ga-
leria zdjęć i filmów video, aktualna pogoda, angielska i niemiecka wersja językowa – to tylko niektóre atuty. 

czono tu lokalizacje: apteki, szkoły, dworce, banki, 
instytucje kultury, obiekty sportowe, kościoły… 
Praktyczny jest też kalendarz z naniesionymi 
miejskimi uroczystościami, akcjami społecznymi 
oraz imprezami kulturalnymi i sportowymi. Pod ka-
lendarzem użytkownik znajdzie okno newslettera. 
Wpisując adres e-mail można dopisać się do listy 
odbiorców, którym wysyłane będą bieżące informa-
cje o pracy samorządu. 
W lewym pasku witryny umieszczono przydat-
ną wyszukiwarkę, a pod nią zakładkę „na skróty”, 
która posiada bezpośrednie przekierowania do naj-
bardziej przydatnych treści: Poradnik interesanta, 
Wyszukaj osobę lub wydział, Miejsca noclegowe, 
Przetargi, Gazeta Samorządu Miasta, Placówki 
kultury, Organizacje pozarządowe, Dofinansowa-
ne projekty. Przedsiębiorcy mogą też dodać swoją 
firmę do internetowej bazy. Dół witryny zamyka 
moduł banerów. To miejsce na elementy animo-
wane lub statyczne, zwiastujące ważne wydarzenia 
w mieście. W zależności od potrzeb mogą być one 
wyświetlane rotacyjnie. 
Pozostałe treści dostępne są w głównym menu. 
Tworzy go 7 podstron: Samorząd; Wydziały; Dla 
Przedsiębiorców i Inwestorów; Kultura, Sport  
i Rekreacja; Miejskie Instytucje; Informacje o Cie-
chanowie, Dla Mieszkańców. Po najechaniu na nie 
kursorem myszki rozwija się lista zakładek,  
w których znajdują się informacje z danej dziedzi-
ny. Oficjalny Biuletyn Informacji Publicznej kryje 
się pod biało-czerwoną flagą z napisem bip. Z każ-
dego miejsca można szybko wrócić na główna stro-
nę. Wystarczy kliknąć w logo miasta. Skutecznym  
narzędziem komunikacji z internautami jest pasek 

komunikatu, usytuowany tuż pod nagłówkiem stro-
ny. Przesuwający się tekst jest dziś często wykorzy-
stywany w telewizyjnych stacjach informacyjnych. 
Ułatwieniem w poruszaniu się po witrynie jest to, 
że do najważniejszych treści można dotrzeć z kilku 
miejsc. 
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i dziele-
nia się z nami uwagami. Cenne będą merytoryczne 
sugestie, które postaramy się uwzględnić.                                  

                          Katarzyna Dąbrowska



Jarmark urozmaiciła wystawa świątecznych 
ozdób, które wpłynęły na konkurs przeprowa-
dzony przez COEK „Studio”. Najlepsze prace 

wyłoniło jury pod przewodnictwem artysty 
plastyka Marka Zalewskiego. W kategorii 
„pisanka” pierwsze miejsce w swoich grupach 
wiekowych zajęli: Hubert Mikołajczak (Nie-

„Bawmy się życiem” to monodram Moniki Goździk, który 
został wystawiony 20 kwietnia w siedzibie Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. Spektakl składał się  
z tekstów i piosenek znanych autorów m.in. Agnieszki Osiec-
kiej, Elżbiety Jodłowskiej, Wojciecha Młynarskiego. Artystka 

pochodzi z Warszawy. 
W 1978 roku ukończy-
ła Państwową Wyż-
szą Szkołę Teatralną. 
Współpracowała  
z takimi  reżyserami jak 
Adam Hanuszkiewicz, 
Maciej Wojtyszko, Jan 
Machulski, Krzysztof 
Kieślowski, Janusz Za-
orski, Krzysztof Zanus-
si. Zagrała w licznych 
przedstawieniach, fil-
mach i serialach.  
– Monika Goździk go-
ściła w naszych progach 
już po raz drugi. Jej 
liryczny i dowcipny mo-
nodram ciechanowianie 
mogli obejrzeć 2 lata 
temu. Z uwagi na duże 
zainteresowanie widzów, 
postanowiliśmy poka-
zać spektakl ponownie 
– mówi dyrektor COEK 
„Studio” Nina Rykow-
ska.                        K.D.

2 kwietnia wystąpił w kościele św. Piotra 
na zaproszenie prezydenta miasta  
z koncertem poetyckim, poświęconym 
pamięci Jana Pawła II, w 7. rocznicę 
śmierci wybitnego papieża Polaka. Licz-
nie zgromadzona publiczność usłyszała 
refleksyjne utwory powstałe do słów m.in. 
Adama Asnyka, Krzysztofa Buszmana, 
Wojciecha Fułka, czy Federico Garcia 
Lorci. Dobitne teksty, przejmujący głos, 
akompaniament gitary i kościelny pogłos 
dostarczyły głębokich przeżyć. – Uczta 
dla ducha, jestem pod dużym wrażeniem  
– mówili po koncercie odbiorcy.   

K.D.

13 kwietnia Ciechanowski Ośrodek edukacji kul-
turalnej STudiO odwiedził Teatr Lalek igraszka”. 
aktorzy: Paweł kołodziejski, ewa Śmiech i jacek 
Wolszczak wystawili bajkę dla dzieci „Podróż za  
horyzont”. 
Przedstawienie w reżyserii Przemysława Śmiecha to barw-
na opowieść, jak ważna jest przyjaźń i o tym, że nie należy 
nikogo oceniać zbyt pochopnie. Przygody Małej Małgosi, 
która chciała dowiedzieć się, co jest za horyzontem wciągnęły 
widzów. 40-minutowy spektakl w dużym skupieniu obejrzało 
blisko 100 osób. – Bardzo ładne pacynki. Interesująca bajka. 
Ciekawe przedstawienie – chwalili opiekunowie dzieci. Mali 
widzowie mieli też możliwość wejść za kulisy, zobaczyć z bli-
ska teatralne lalki i przekonać się, jak z pomocą aktorów stają 
się one żywe.                                                                       K.D. 

Magia teatru lalek W godzinę przemijania

Cytat miesiąca
Marcowa sesja Rady Miasta. Radny Krzysztof Łyziński przedstawia stanowisko, sprzeciwia-
jące się decyzji KRRiT ws. miejsca dla Telewizji TRWAM na multipleksie cyfrowym. Paweł 
Rabczewski: – Uważam, że tę petycję organizatorzy powinni skierować do wiernych i kato-
lików, mają przecież w Ciechanowie duże doświadczenie, na przykład w zbieraniu podpisów 
pod kościołem na Nergala i marsz w Ciechanowie pań z kółka różańcowego. mariusz Stawic-
ki: – Gdybyśmy zajęli się teraz dyskusjami tego typu, to za chwilę byśmy musieli podejmować 
stanowisko w kwestii na przykład globalnego ocieplenia, wojny w Afganistanie albo wyższości 
kreacjonizmu nad darwinizmem, czy odwrotnie.

– Nie urodziłem się artystą. Przez wiele lat byłem kolejarzem. Ale miałem marze-
nia. I spełniły się – mówi o sobie jarosław Chojnacki. dziś ten kompozytor i pie-
śniarz należy do grona najoryginalniejszych interpretatorów piosenki literackiej 
w kraju. 

Monodram Moniki Goździk
30 marca na Placu jana Pawła ii Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej 
STudiO zorganizował jarmark Wielkanocny. na  stoiskach i kiermaszach odwie-
dzający mogli obejrzeć i kupić pisanki, kraszanki, palmy, kwiaty, kosze wiklino-
we, pieczywo litewskie oraz ciasta. 

Wielkanocne ozdoby na miejskim placu

publiczne Przedszkole 
Językowe Akademia 
Krasnoludków), 
Maja Żbikowska 
(Przedszkole 
Nr 4), Wiktoria 
Milewska (Szkoła 
Podstawowa Nr 4) 
i Aleksandra Rzecz-
kowska (SP Nr 4). 
Najciekawsze „baran-
ki” wykonali: Laura Mielczarek (Przedszkole 
Nr 5), Agnieszka Lech (SP Nr 4), Alicja Gor-
czyca (SP Nr4), Julia Chrzanowska (SP Nr 4)  
i Klaudia Muszyńska (Gimnazjum Nr 1).  
W kategorii „zajączek” nagrodzono Amelkę 
Bielińską (SP Nr 7) i Adriana Pniewskiego (SP 
Nr 7). Najładniejsze „stroiki  wielkanocne” za-
prezentowali Marta Kwiatkowska (SP Nr 4)  
i Mateusz Duchliński (SP Nr 4).                red.




