
Niepełna mapa, prowadząca do skarbu księcia Ja-
nusza, zagadki i zadania do wykonania, mylone tro-
py i spora dawka emocji dla młodszych i starszych 
– tak można streścić I Rycerską Grę Miejską. 11 
sierpnia spod zamku wystartowało w niej 9 zespo-
łów.

O innych imprezach piszemy na str. 5, 11 i 12
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Pomimo kryzysu rok 2012 był pomyślny dla miej-
skich inwestycji. Przyszły rok też zapowiada się do-
brze. Wydatki samorządu wyniosą 154 790 560 zł. 
Z tego około 44 mln zł zostanie przeznaczone na in-
westycje, głównie budowę pętli miejskiej, 9 ulic na 
Krubinie oraz budynku z mieszkaniami socjalnymi. 
Największe przedsięwzięcie to powstająca pętla, 
która skomunikuje ze sobą wszystkie dzielnice mia-

Optymistyczny budżet na 2013 rok

sta, połączy je z drogami krajowymi nr 50 i 60, da 
dostęp do nowych terenów pod inwestycje i budow-
nictwo. Koszt pętli oszacowano na 196 mln zł. 102 
mln zł miasto pozyskało ze środków unijnych. Pra-
ce potrwają do 2014 roku, ale już dziś można udać 
się na wirtualną przejażdżkę. Wizualizacja dostępna 
jest na stronie urzędu www.umciechanow.pl.

O inwestycjach czytaj na str. 6-7

Tak będzie wyglądać rondo na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Mleczarskiej i Płońskiej – już dziś można „przejechać 
się” pętlą oglądając całą trasę na stronie Urzędu Miasta

Prezydent W. Wardziński ze statuetką lidera

31 stycznia 2012 r. podsumowano starania władz 
samorządowych o fundusze europejskie ze środków 
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007-2013. Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
zaprezentowała ranking miast, powiatów i gmin  
w pozyskiwaniu unijnego dofinansowania. Prezydent 
Ciechanowa Waldemar odebrał z rąk marszałka tytuł 
„Lidera RPO Województwa Mazowieckiego”. 
Zajęliśmy 2 miejsce w kategorii gmin miejskich.  
W rankingu wykorzystania środków unijnych przez 
samorządy, sporządzonym przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” Ciechanów zajął 
wysokie 19 miejsce w kraju i 2 na Mazowszu. 
Również dziennik „Rzeczpospolita” umieścił nasze 
miasto na 13 miejscu w ogólnopolskim rankingu 
wśród najskuteczniej zdobywających unijne 
fundusze. Do tej pory miasto zdobyło 115 mln zł  
z UE, kolejne 58 przyznano miejskiej spółce ZWiK 
na modernizację i rozbudowę systemu wodno-
kanalizacyjnego Ciechanowa.

Ciechanów Liderem RPO na Mazowszu Podchody 
dla dorosłych

W upalne dni ogromnym powodzeniem cieszyła 
się fontanna na Pl. Jana Pawła II. Największą 
frajdę miały dzieci. Radosnej zabawie w strzela-
jących w górę strumieniach towarzyszyły piski 
i beztroski śmiech. Nie sposób było utrzymać 
dzieci z dala od wody, dlatego niektórzy opie-
kunowie dali za wygraną i zaczęli przynosić ze 
sobą ręczniki i ubrania na przebranie.

Miejska fontanna 
podbiła 
serca najmłodszych

Zwycięzcy gry miejskiej – ekipa MIG

Nowa wirtualna 
twarz Urzędu Miasta
Strona internetowa to dziś jedno z podstawowych 
narzędzi komunikowania się. Mieszkańcy mogą od-
wiedzać nowoczesną, atrakcyjną graficznie witrynę 
Urzędu Miasta oraz zaglądać na miejski profil na 
Facebooku. Szerzej str. 5

Na przełomie czerwca i lipca wspólnie bawili-
śmy się podczas zorganizowanych po raz pierw-
szy Dni Ciechanowa. 

Na str. 11 przypominamy, 
 jak wyglądała 4-dniowa impreza
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W tym roku w mieście sa-
morząd wybudował 2 nowe 
place zabaw. Pierwszy przy 
Szkole Podstawowej Nr 4, 
drugi  przy ul. Kraszew-
skiego. Frajdę z nowocze-
snego placu zabaw, który 
w te wakacje powstał przy 
„Czwórce” maja nie tylko 
uczniowie, ale też dzieci  
z pobliskich osiedli. Na 
bezpiecznej nawierzchni do 
dyspozycji najmłodszych 
oddane zostały barwne 
urządzenia: szczególnie ob-
legane linarium wspinacz-
kowe, huśtawki, karuzela,  
a dla najmłodszych pia-
skownica i kiwaki na 
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Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4...

... i przy ul. Kraszewskiego

Prezydent Waldemar Wardziński wręczył  
13 nauczycielom akty nadania awansu zawo-
dowego oraz powołał dyrektorów szkół  
i przedszkoli. Do grona nauczycieli miano-
wanych dołączyło 13 osób.  Tym samym  
w szkołach miejskiego samorządu uczy  
94 nauczycieli mianowanych, 312 dyplomo-
wanych oraz 48 kontraktowych.

2 730 godzin zajęć za 250 tys. zł i pomoce 
naukowe za 450 tys. zł – to efekty projek-
tu „ABC nauki – indywidualizacja procesu 
nauczania a klasach I-III ”. Przedsięwzięcie 
warte blisko 700 tys. zł realizuje Zakład Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli. Koszty nie obciążają 
miejskiego budżetu, bo ZOSiP pozyskał pie-
niądze z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go (85% wartości projektu) i budżetu państwa 
(15%). Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 
korzystają z zajęć logopedycznych. W szko-
łach odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne 
dla dzieciaków, które trudniej dogadują się  
z rówieśnikami. Nowoczesne pomoce nauko-
we – interaktywne tablice i rzutniki – uatrak-
cyjniają zajęcia z matematyki i biologii, ję-
zykowe i humanistyczne, a zdolni uczniowie 
uczęszczają na zajęcia muzyczne.

Wydatki na remonty w szkołach i przedszko-
lach pochłonęły 452 tys. zł. Remonty sanitaria-
tów, pokryć dachowych, wymiana grzejników 
centralnego ogrzewania, cyklinowanie i lakie-
rowanie podłóg, malowanie sal – na wykonanie 
tych prac gmina przeznaczyła własne środki, 
ale również pozyskała na nie dotacje. Część 
remontów została zrealizowana ze środków 
własnych szkół i placówek. W ramach rządo-
wego programu „Radosna Szkoła”  pozyska-
liśmy środki na pomoce dydaktyczne oraz na 
place zabaw. 

Świetlice szkolne opiekujące się dziećmi  
po zakończonych zajęciach, umożliwiają odra-
bianie lekcji oraz zapewniają spokój pracują-
cym rodzicom. Zatrudniono w nich dodatko-
wo pięciu pedagogów: w Miejskich Zespołach 
Szkół Nr 1 i 2 oraz Szkołach Podstawowych 
Nr 4, 5 i 6. Pedagogów wspierają specjaliści 
zatrudnieni w Biurze ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Uzależnień. Godziny funkcjonowania 
świetlic wydłużyły się – tam, gdzie jest to ko-
nieczne otwarte są od godz. 7.30 do 16.30. 

W Ciechanowie funkcjonuje 13 przedszkoli.  
7 z nich to placówki publiczne, 6 – niepubliczne.
Bez względu na status prawny działalność przed-
szkoli finansowana jest z budżetu miasta.  
Na ten cel przeznaczono 8,3 mln zł, z czego do-
tacja dla niepublicznych przedszkoli wynosi 2,04 
mln zł. Opieką przedszkolną objęto 1038 dzieci. 

72 najzdolniejszych uczniów otrzymało nagrody 
Prezydenta Miasta Ciechanów. Komisja, któ-
ra wyłoniła laureatów brała pod uwagę nie tylko 
doskonałe wyniki w nauce, ale także szczególne 
osiągnięcia – zwycięstwa w konkursach, czy olim-
piadach przedmiotowych. Łączna wartość nagród 
pieniężnych przyznanych uczniom wyniosła ponad 
32 tys. zł. Nagrodę w formie tygodniowego wyjaz-
du zagranicznego otrzymało trzech uczniów.

Awanse  
w oświacie

Miasto wybudowało kolejne place zabaw

700 tys. zł na pomoce 
naukowe  
i dodatkowe zajęcia  
w szkołach

452 tys. zł na remonty  
w miejskich 
placówkach

Szkolne świetlice 
pracują dłużej

Prezydent nagrodził  
najlepszych uczniów

43 mln zł na miejskie szkoły  
i przedszkola

Miasto płaci  
za niepubliczne 
przedszkola

sprężynach. Inwestycja kosztowała 
ponad 200 tys. zł, z czego połowa 
pochodzi z zewnętrznej dotacji  
w ramach rządowego programu „Ra-
dosna Szkoła”. Resztę pokryło mia-
sto. W grudniu nowoczesny miejski 
plac zabaw za 450 tys. zł otrzymały 
dzieci z rejonu Kargoszyna i Blo-
ków. Przy ul. Kraszewskiego oprócz 
huśtawek, piaskownic, zjeżdżalni 
i sprężynek  pojawił się sprzęt do 
ćwiczeń fitness  dla dorosłych oraz 
boisko do siatkówki plażowej. Place 
zabaw są ogrodzone, stoją tu ławki 
dla opiekunów. Nie zapomniano  
o mniejszych placach zabaw na osie-
dlach. Kilka z nich otrzymało nowe 
urządzenia. 
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Na modernizacje i remonty w 2012 r. TBS przeznaczył 
blisko 3,2 mln zł, z czego 1,15 mln zł pochodziło z budże-
tu miasta. Ponad 500 tys. zł kosztowały termomoderniza-
cje budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Witosa 
75, Okrzei 14 i Powstańców Wielkopolskich 12. Ocieplono 
ściany i dachy, wymieniono stolarkę okienną na klatkach 
schodowych i w piwnicach. Kosztowny (prawie 600 tys. zł) 
był remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy  
ul. 17 Stycznia 39. TBS ocieplił blok, wyremontował dach  
i wymienił płyty azbestowe na cementową dachówkę. Remonty dachów w 13. wielorodzin-
nych budynkach mieszkalnych kosztowały ponad 400 tys. zł. W minionym roku TBS wyre-
montował także kominy w 9 budynkach, nową wentylację grawitacyjną zyskało 12 budynków, 
wymieniono 14 drzwi zewnętrznych, wymalowano klatki schodowe w 11 budynkach, wsta-
wiono ponad 100 nowych okien.

ZWiK  
– trwa wielkie wodociągowanie
Zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
ZWiK w latach 2008-2015 w minionym roku spółka rozpoczęła duże zadanie – budowę sieci kanali-
zacji sanitarnej w ul. Płońskiej. Po przebudowie cała ulica Płońska będzie miała kanalizację sanitarną, 
kolektor sanitarny, przyłącza z posesji położonych po obu stronach ulicy, a także brakujące odcinki 

kanalizacji deszczo-
wej. Wody opadowe 
będzie odbierał se-
parator zainstalowa-
ny na tyłach targo-
wiska już wcześniej 
przy okazji budowy 
ulic: Rzeczkowskiej 
i Nowozagumien-
nej. Budowa kana-
lizacji na Płońskiej 
będzie kosztowała 
8,5 mln zł. To część 
ogromnej, wartej 
137 mln zł inwe-
stycji w infrastruk-
turę kanalizacyjną 
Ciechanowa. Będzie 
ona dofinansowana 
kwotą do 58 mln zł 
z Unii Europejskiej.

ZKM  
– nadchodzi nowe
Miniony rok to dla ZKM czas przygotowań do 
wielkich zmian, które mają poprawić kondycję 
finansową spółki. Coraz większe koszty paliwa, 
coraz mniej pasażerów i wpływów ze sprzedaży 
biletów doprowadziły do cięcia kosztów, reduk-
cji linii i rzadziej jeżdżących autobusów. To  
z kolei spowodowało spadek ilości pasażerów. 
By zatrzymać to błędne koło ZKM zdecydował 
się na zmiany i przy udziale zewnętrznych spe-
cjalistów opracował nowy układ komunikacyj-
ny. Lepsza dostępność autobusów, czytelniejsze 
rozkłady jazdy oraz tańsze bilety mają zachę-
cić mieszkańców do korzystania z oferty ZKM. 
Rozszerzenie oferty usług warsztatowych dla 
zewnętrznych klientów umożliwi także remont 
głównej hali naprawy autobusów za 170 tys. zł. 
We wrześniu przypadał Europejski Dzień bez 
Samochodu. Ciechanowski ZKM po raz pierw-
szy przyłączył się do tej akcji. Przez całą sobotę 
można było przemieszczać się komunikacją 
miejską za darmo.

W 2012 roku Przed-
siębiorstwo Energety-
ki Cieplnej przezna-
czyło około 2 mln zł 
na inwestycje, w tym 
milion na rozwój  
i modernizację syste-
mu ciepłowniczego. 
Do sieci przyłączono 
9 kolejnych budyn-
ków. Modernizację 
odcinków sieci  
i przyłączenia nowych odbiorców o długości ponad 
0,9 km wykonano przy zastosowaniu nowoczesnej 
technologii minimalizującej straty ciepła. Nowym 
wyzwaniem dla PEC jest modernizacja instalacji 
odpylających dla sześciu kotłów przemysłowych  
w ciepłowni centralnej oraz termomodernizacja ma-
gistralnej nadziemnej sieci ciepłowniczej. Osiągnię-
cia PEC po raz kolejny spotkały się z pozytywną 
oceną. Kapituła Programu Fair Play, organizowa-
nego przez Krajową Izbę Gospodarczą, wyróżniła 
spółkę Złotym Certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair 
Play 2012”.

2012 rok w miejskich spółkach

TBS – remonty i modernizacje  
za ponad 3 mln zł

W 2012 r. PUK zainwestował  
w sprzęt i infrastrukturę ponad 
2,5 mln zł. Spółka kupiła między 
innymi 2 śmieciarki za 1 mln zł, 
system monitorowania pojazdów 
GPS wraz z systemem identyfi-
kacji pojemników i worków  
za 500 tys. zł, ciągnik rolniczy  
z pługiem do odśnieżania  
za 120 tys. zł oraz automat szo-
rujący (używany m. in. do czysz-
czenia nawierzchni deptaku  
i Pl. Jana Pawła II) za 42 tys. zł. 
Sporo zainwestowała też  
w wyposażenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt  
w Pawłowie. 

Sieć tras komunikacji miejskiej

PUK – inwestycje w sprzęt i wyposażenie

PEC – inwestycje 
szansą na rozwój 
ciepła systemowego

Roboty na ul. Płońskiej prowadzone są bez zamykania ruchu
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Widowisko „Ciechanowskie legendy zamkowe”, 
przygotowane przez Stowarzyszenie Akademia 
Kultury otrzymało wsparcie finansowe prezyden-
ta miasta

Kości pod specjalnym 
nadzorem
W tym roku ciechanowscy uczniowie w wieku 12-16 
lat (w tym okresie życia najczęściej dochodzi do wad 
postawy) mogli zbadać kręgosłupy przy użyciu nowo-
czesnego nieinwazyjnego systemu 3D Orthoscreen. 

Badania współfinansował Urząd Miasta, przeprowadzono je dzięki współ-
pracy z Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu sponsorowanego przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas Festiwalu Wolontariatu chętni 
mogli też zbadać gęstość kości metodą ultradźwiękową. Badanie pozwala 
rozpoznać oznaki osteoporozy, groźnej choroby, powodującej rzeszotowie-
nie kości i ich łamliwość. Za wynajęcie aparatu do badań zapłacił Urząd 
Miasta, wyniki interpretował dr Wojciech Glinkowski z Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

W trosce o zdrowie mieszkańców
W 2012 roku miejski samorząd zainwestował również w profilaktykę zdrowotną – badania wad postawy  
oraz walkę z uzależnieniami.

Pomysły na walkę  
z uzależnieniami
Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień po raz VII zor-
ganizowało kampanię „Dlaczego warto nie brać: interaktywne warsztaty 
na terenie szkół podstawowych i gimnazjów, ostrzegające przed uzależ-
nieniem od używek i internetu oraz szkolenie dla wychowawców, jak roz-
poznać i przeciwdziałać narkomanii. Do gimnazjów trafiły testy 
 na wykrywanie narkotyków (dzięki analizie śliny są w stanie wykryć  
7 rodzajów narkotyków nawet po tygodniu od ich zażycia). 120 kandyda-
tów na przyszłych kierowców dzięki tzw. alkogoglom przekonała się, jak 
pod wpływem alkoholu człowiek błędnie postrzega otoczenie.

995,5 tys. zł dla organizacji  
i klubów 
W 2012 roku Urząd Miasta przeznaczył 995,5 tys. zł na otwarte konkur-
sy ofert, z których skorzystały kluby sportowe, organizacje pozarządowe 
oraz instytucje kultury. Z całej puli 350 tys. zł rozdysponowano na two-
rzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, 420 tys. zł na upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu, 50 tys. zł na pomoc społeczną,  
65 tys. zł na ochronę i promocję zdrowia, 32 tys. zł na oświatę, edukację  
i wychowanie, 78,5 tys. zł na kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury  
i tradycji. 

Konkursy – zielone światło dla aktywnych

Urząd w pilotażowym 
projekcie WHO

Urząd Miasta jako jedyny reprezentant sektora instytucji publicznych wziął 
udział w ogólnopolskim pilotażowym projekcie „Zakłady pracy wolne od 
dymu tytoniowego”, który wystartował w listopadzie 2012 roku . Program 
wdraża Fundacja „Promocja Zdrowia” we współpracy z Biurem Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce oraz Ministerstwem Zdrowia. Dla 
Urzędu to okazja, żeby kontynuować i poszerzać wcześniejsze działania  
w walce z dymem tytoniowym.

Właścicielom najbardziej estetycznych 
ogródków przy budynkach jedno i wie-
lorodzinnych, obiektach użyteczności 
publicznej przyznano nagrody pienięż-
ne w wysokości 3,6 tys. zł.

Zachęta dla 
każdego 
mieszkańca

Pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu na najładniejszą posesję z władzami miasta

Z bezpłatnych porad antytytoniowych można było skorzystać w siedzibie Urzędu 
Miasta przy ul. Wodnej
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Letnie soboty na placu 
Od czerwca do sierpnia na placu przed ra-

tuszem zorganizowano liczne atrakcje dla dzieci. 
Były zabawy połączone z nauką, gry, scenki ze 
znanych bajek, gra miejska, instruktaż udzielania 
pierwszej pomocy oraz występy kabaretowe. Naj-
większym wyzwaniem były Dni Ciechanowa.  

Nowa wirtualna twarz  
Urzędu Miasta

Od kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej realizował V już edycję  projektu ,,Szansa na 
lepsze jutro”, współfinansowanego przez Europej-
ski Fundusz Społeczny. Projekt skierowany był do 
niepracujących osób, zagrożonych wykluczeniem 
i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
oraz członków ich rodzin. 27 osób skorzystało z 
bezpłatnych szkoleń i kursów. Można było zdobyć 
prawo jazdy kategorii B i C, nauczyć się podstaw 
obsługi komputera, zdobyć przygotowanie zawo-
dowe do pracy jako sprzedawca, kucharz, spawacz, 
operator wózków widłowych (na zdjęciu), fryzjer 
lub opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. 
Koszt realizacji projektu to 320 tys. zł, z czego  
286 tys. zł MOPS pozyskał z Unii Europejskiej.

MOPS 
pozyskał fundusze  
z Unii Europejskiej

W kwietniu uruchomiono nową stronę interneto-
wą Urzędu Miasta Ciechanów. Witryna zyskała 
nowoczesny, bardziej przejrzysty układ i atrak-
cyjniejszą szatę graficzną. Interaktywna mapa, 
panoramy sferyczne, wirtualny spacer, bogata 
galeria zdjęć i filmów video, aktualna pogoda, 
angielska i niemiecka wersja językowa – to tylko 
niektóre atuty. Wszystko to pod niezmienionym 

adresem www.umciechanow.pl. Od maja Urząd 
Miasta ma też swój profil na Facebooku. Można 
go znaleźć w wyszukiwarce portalu. Wystarczy 
wpisać nazwę urzędu. Przekierowanie na za-
kładkę  możliwe jest też po kliknięciu na ikonę 
Facebooka, umieszczoną na stronie głównej 
urzędu. Na profilu znajdują się ciekawe infor-
macje, zaproszenia na imprezy oraz zdjęcia.

STUDIO w 2012 roku  
Powstały 3 lata temu Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej STudiO poszerza  
ofertę. Stałą propozycją są zajęcia plastyczne, taneczne i teatralne, ćwiczenia jogi, jar-
mark wielkanocny, dzień dziecka czy półkolonie w czasie ferii i wakacji. Placówka podle-
gła urzędowi miasta jest też organizatorem licznych imprez.

Konkursy z udziałem  
znanych artystów 

W kwietniu jury przeglądu solistów „Gamma 
2012” przewodniczył Szymon Wydra (na zdję-
ciu). Z kolei w listopadowym Przeglądzie Teatru 
Jednego Aktora AGON w jury zasiadł aktor 
Krzysztof Pluskota. W grudniu konkursowi „Ko-
lędować Małemu” przysłuchiwała się Kasia Wilk. 
Uczestnicy konkursów mogli więc liczyć na rze-
czową ocenę i możliwość eksperckiej konsultacji.  

Zabawy z wyobraźnią
Dzieci uczestniczyły w zabawie „Frukta-

ki Show”, bawiły się na „Wieczorze z bajkami” 
i „Wieczorze z dreszczykiem”. Frajdą były też 
andrzejkowe wróżby oraz ubieranie choinki przed 
ratuszem. 

Teatr dla dzieci  
i dorosłych

Dzieci obejrzały przedstawienie „Podróż za hory-
zont” w wykonaniu teatru  lalkowego „Igraszka”. 
Starszej publiczności zaproponowano monodram 
Moniki Goździk „Bawmy się życiem”. 

XX Finał WOŚP
W budynku „Studia” przy ul. Pułtuskiej 20a 

siedzibę znalazł sztab Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Praca wolontariuszy przełożyła 
się na zebranie 63 tys. zł. 8 stycznia na koncercie 
wspomagającym kwestę zagrali: Jutro Wieczo-
rem, Bad Hamsters, Brenda Walsh i Transsexdi-
sco.
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W grudniu powstała dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy i prze-
budowy 9 ulic w rejonie Kargoszyna. Miasto opracowało 3 projekty. Pierwszy 
obejmie ulice: Lechonia, Słonimskiego, Gombrowicza i Żeromskiego, drugi – 
Klonową, Lipową, Świerkową i Zacisze, trzeci – ulicę Morawskiej. Dokumen-
tacje kosztowały blisko 110 tys. zł.

Na starym Krubinie  
będą nowe ulice
We wrześniu miasto rozpoczęło długo wyczekiwaną przez mieszkańców 
budowę 6 ulic na starym Krubinie. Przetarg na budowę ulic: Krubińskiej, 
Ceramicznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej i Żurawiej wygrała firma PRASBET 
z Bydgoszczy – znany już ciechanowianom wykonawca deptaku na ul. 
Warszawskiej i modernizacji Pl. Jana Pawła II. Prace rozłożono na 2 lata: 
2012 r. – budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, 2013 r. – przebudowa 
infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci gazowej i przyłączy wodocią-
gowych, budowa jezdni, chodników i nowoczesnego oświetlenia. Koszt 
robót to 10,6 mln zł. Miejski samorząd otrzymał 2 735 000 zł nieoprocen-
towanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na budowę kanalizacji deszczowej (całkowity koszty jej 
budowy to ponad 3 107 000 zł).

Jesienią miasto zakończyło dużą, 2-letnią inwestycję. Na tyłach ratusza stanął 
nowoczesny budynek biurowy. Już w styczniu przeniesie się tu część wydzia-
łów Urzędu Miasta i mieszkańcy będą mogli załatwić większość spraw  
w jednym miejscu. Budynek jest funkcjonalnie połączony z zabytkowym ratu-
szem. Jest tu winda dla osób niepełnosprawnych, które będą teraz mogły po-
ruszać się zarówno 
po nowej jak i starej 
części magistratu. 
Nie będzie koniecz-
ności wynajmowania 
sali na sesje Rady 
Miasta, ponieważ 
w nowym budynku 
znajduje się też sala 
konferencyjna. Koszt 
budowy i wyposaże-
nia budynku to około 
7 150 tys. zł.

Wypiękniały ulice 
Dziubińskiej i Jasna
Budowa ul. Dziubińskiej była ostatnim etapem 4-letniej inwestycji na osie-
dlu Zachód – „Przebudowy ulic: Bohaterów Westerplatte, Klonowskiego, 
Rajkowskiego i Dziubińskiej”. Co roku systematycznie modernizowana 
była jedna z ulic objętych projektem. Przebudowa ul. Dziubińskiej koszto-
wała ponad 340 tys. zł. Kanalizacja deszczowa uregulowała odpływ wód 
opadowych. Mieskańcy korzystają z nawierzchni ulicy pokrytej estetyczną 
kostką.Wybudowana od podstaw ul. Jasna (os. Zachód) to już nie grunto-
wa błotnista dróżka. Ma nową nawierzchnię, równe chodniki i kanalizację 
deszczową. Budowa kosztowała miasto blisko 290 tys. zł.

W 2012 r. dzięki łagodnej pogodzie budowa miejskiej pętli komunikacyjnej ruszyła już w styczniu. Roboty skoncentrowały się na tych rejonach,  
w których drogi miały być budowane od podstaw, po nowych śladach. Wykonawca inwestycji, firma Eurovia szybko rozpoczęła przygotowania 
do budowy 2 nowych mostów na Łydyni. W ciągu roku pętla nabrała kształtu. Na najbardziej zaawansowanym odcinku: między ulicami Płocką 
i Tysiąclecia podbudowę jezdni z kamiennym kruszywem przykryto pierwszą warstwą asfaltu. Odcinek: Tysiąclecia – Kasprzaka ma kanalizację 
deszczową i podbudowę drogi. Prace zatrzymał dopiero silny grudniowy mróz, który uniemożliwił zabetonowanie poziomej konstrukcji mostu na 
Bielinie. Na wyższe temperatury czeka też zalanie zbrojenia pali przeprawy między ulicami Wojska Polskiego i Gostkowską. Nie obyło się bez nie-
spodzianek. Na kilka tygodni wstrzymane zostały prace w pobliżu cmentarza komunalnego. Archeolodzy odkryli tu ślady osadnictwa z epoki brązu 
(III-II tysiąclecie p.n.e.) oraz z XV-XVII w. Pod koniec roku Eurovia weszła na nowe odcinki, położone między ulicami Płocką i Kwiatową.  
W 2012 r. na budowę pętli wydaliśmy niemal 26,5 mln zł. Z Unii Europejskiej spłynęło 14,5 mln zł z ogólnej kwoty 102 mln, przyznanych na tę 
kluczową inwestycję.

Kolejny pracowity rok w miejskiej pracowni urbanistycznej przyniósł 4 nowe 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:  Łydynia (obejmujący  
ok. 184,58 ha), Malinowa (ok. 23,82 ha), Przasnyska II (ok. 18,90 ha) i  Szczurzy-
nek (ok. 46,6 ha) oraz zmianę mpzp Krubin II. Miejscy urbaniści pracują jeszcze 
nad planami: Orylska, Mławska i zmianą mpzp Dolina Łydyni. Ciechanów posiada 
już 32 obowiązujące plany miejscowe o łącznej powierzchni około 837,9 ha.

Kolejne plany  
z miejskiej pracowni 
urbanistycznej

Wydziały Urzędu Miasta  
wreszcie w jednym miejscu

Latem można już było zobaczyć zarys odcinka między ul. Gostkowską i Wojska 
Polskiego

Ruszyła budowa mostu północnego na Łydyni (między ul. Gostkowską i Wojska 
Polskiego) 

Ul. Dziubińskiej

Ul. Jasna

Prace na Bielinie
Jesienią na odcinku między ul. Płocką i Tysiąclecia położono pierwszą 
warstwę asfaltu

Budowa mostu południowego (na Bielinie)

Pętla wytycza nowe szlaki

Powstały projekty budowy 
kolejnych ulic na Kargoszynie
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Miasto przeznaczyło blisko 2,4 mln zł  
na utrzymanie dróg i chodników
Kosztowne 
remonty
Znaczną część budżetu pochło-
nął remont ulic: Gwardii Ludowej 
(od skrzyżowania z ul. Batalionów 
Chłopskich do przedszkola), 3 Maja, 
odcinka ulic Mościckiego i Sikor-
skiego. W ulicach położono nowe na-
wierzchnie, wymieniono krawężniki, 
nawierzchnie chodników oraz zbu-
dowano miejsca postojowe. Poprzez 
potrójne utrwalenie emulsją i grysa-
mi wyremontowano ul: Słoneczną, 
Boczną, Krzywą, drogę wewnętrzną 
od ul. Batalionów Chłopskich do ul. 
Błękitnej, Wrzosową, Skłodowskiej, 
Tuwima, Kruczą oraz odcinek drogi 
wewnętrznej do fundacji przy ul. Nie-
chodzkiej 14a. Miasto wyremontowa-
ło chodniki w ul.: Asnyka, Broniew-
skiego oraz Robotniczej.   
Z odzyskanej betonowej kostki 
z Placu Jana Pawła II ułożono alejkę 
na cmentarzu komunalnym. W ulicy 
Czarnieckiego (w okolicy MZS Nr 2) 
powstało 10 miejsc postojowych  
z brukowej kostki.

Tańsze 
oświetlenie 
naszych ulic
Miasto szuka oszczędności  
– między innymi dostawcy 
tańszej energii dla oświetlenia 
ciechanowskich dróg. Miejski 
samorząd utworzył razem  
z innymi gminami tak zwaną 
grupę zakupową. Oprócz Cie-
chanowa znalazły się w niej: 
Józefów, Karczew, Otwock, 
Goleszów, Łukowica, Mrą-
gowo, Podegrodzie, Bochnia, 
Giżycko, Poręba, Skoczów  
i Wołomin. Przetarg wygrała 
gliwicka firma TAURON. 
Za konserwację odpowiada 
Energa Oświetlenie, dostawę 
prądu zapewniała do tej pory 
Energa Obrót SA,  
z którą miasto rozwiązało 
umowę pod koniec czerwca.

Zakończyły się prace na 
terenie byłego składo-
wiska odpadów przy ul. 
Kargoszyńskiej.  
W ramach rekultywacji 
prowadzonej kilka lat 
m.in. : zabezpieczono 
teren przed niekontro-
lowanym wwożeniem 
odpadów, wykonano 
otwór do kontroli jako-
ści wody, umieszczono 
bierne studnie odgazo-
wujące, nawieziono gli-
nę i czystą ziemię oraz 
zniwelowano skarpy. Na 
ponad 3,2 ha terenie za-
sadzonych zostało ponad 
7 tys. sadzonek iglastych 
i liściastych drzew  
i krzewów. 

8 ulic miasto 
przejęło  
od powiatu 
Dotąd były powiatowe, od 1 stycznia 
2013 r. przeszły we władanie miasta. 
Chodzi o odcinki ulic: Niechodz-
kiej, Śmiecińskiej, Mazowieckiej, 
Kargoszyńskiej, Leśnej, Granicznej, 
Widnej oraz Kwiatowej. Łącznie ok. 
7 km dróg.

Zrekultywowano składowisko  
na Kargoszynie

Ul. 3 Maja

Ul. Mościckiego Ul. Gwardii Ludowej

Chodnik przy ul. Broniewskiego
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Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi obejmuje co-
raz więcej spraw. Ze wspólnych przedsięwzięć 2012 r. warto głównie 
wymienić WOŚP, czerwcowy Festiwal Wolontariatu i Organizacji Po-
zarządowych, świętowane 11 listopada Urodziny Rzeczpospolitej oraz 
finansowe i logistyczne wsparcie dla Centrum Wolontariatu oraz Banku 
Żywności w Ciechanowie. Bank jak co roku zorganizował marsz prze-
ciwko marnotrawieniu żywności. Akcje Banku: „Podziel się posiłkiem”,  
„Mecz z jajem” i Świąteczna Zbiórka Żywności przyniosły w 2012 roku 
łącznie 30,5 tony żywności dla rodzin w potrzebie. 
4 grudnia prezydent Waldemar Wardziński zaprosił ciechanowskich 
wolontariuszy do auli PWSZ na uroczystą galę, dziękując im za bezin-
teresowną pracę. Oprócz wolontariuszy MOPS wyróżnienia otrzymali 
organizatorzy i uczestnicy: Mikołajów na Motocyklach, zbiórek żywno-
ści, akcji honorowego krwiodawstwa, Dnia Dawcy Szpiku (do zareje-
strowanych w 2011 r. 184 potencjalnych dawców szpiku dołączyło 105 
nowych) oraz Szlachetnej Paczki.
Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i darczyńców w ramach tej akcji 
do 44 potrzebujących rodzin trafiło blisko 200 świątecznych paczek. 
Podczas Gali Wolontariatu Szlachetna Paczka została wyróżniona jako 
Akcja Roku 2012.

Podczas Festiwalu wolontariatu i organizacji pozarzą-
dowych chętnie próbowano „kuroniówki”, którą na pla-
cu przed ratuszem osobiście ugotował Jan Kuroń

Uczniowie miejskich szkół protestowali przeciwko paleniu tytoniu. Ich postulatów wysłuchał zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski

Urodziny Niepodległej. Ogromny tort pokroił prezydent Waldemar Wardziński

Uczestnicy akcji „Nie rzucaj mięsem do kosza”

Wspólnie znaczy lepiej
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Ciechanów odwiedzili…
… ciężarowcy, piłkarze i lekkoatleci. Młodzi sportowcy wzięli udział m.in.  
w: rozgrywkach Superligi, I serii Pucharu Polski w kolarstwie szosowym męż-
czyzn, maratonie rowerowym Mazovia MTB, XVIII Ogólnopolskich Zawodów 
w Pływaniu Szkół STO oraz VI edycji Międzynarodowego Turnieju Mazovia 
Masters CUP.

II Ciechanowski Marsz  
Nordic Walking
Po raz drugi w naszym mieście odbył się Marsz Nordic Walking, zainicjo-
wany przez Krzysztofa Człapskiego, wicemistrza Polski w tej  dziedzinie. 
Do udziału zgłosiło się pond 40 osób. Mimo intensywnie padającego śniegu 
uczestnicy przemarszowali ulicami miasta, a chętni wzięli udział w zawodach 
na czas. Dla uczestników Urząd Miasta przygotował medale, statuetki i na-
grody. W zorganizowaniu marszu pomógł MOSiR.

Nagrody za osiągnięcia
Od kilku lat samorząd miasta przyznaje nagrody odnoszącym sukcesy spor-
towcom i ich trenerom. W tym roku przyznano 33 stypendia i 2 nagrody dla 
szkoleniowców. Łączna wartość nagród to 34,5 tys. zł.

Stypendia dla wyróżniających się
Samorząd miasta przyznał stypendia najbardziej wyróżniającym się 
sportowcom z ciechanowskich klubów. Komisja brała pod uwagę wyniki  
w zawodach  szczebla co najmniej ogólnopolskiego. Stypendia pieniężne  
o łącznej wartości blisko 41 tys. zł otrzymało 23 ciechanowskich sportowców.

12 czerwca na Placu Jana Pawła II wspólnie przeżywaliśmy sportowe emocje związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Przed ratuszem stanęła Mo-
bilna Strefa Kibica z estradą i dużym telebimem. Odbyło się tu mnóstwo występów, konkursów i atrakcji dla młodszych kibiców: gier i zabaw, które uczyły 
zdrowej rywalizacji. Strefa wypełniła się po brzegi, w ciągu całego dnia odwiedziło ją blisko 5000 osób. Relacje w całej Polsce zapewniły stacje TVP oraz 
RMF FM, które objęły patronat nad Strefą.

Strefa Kibica wypełniona po brzegi

Wejście szczypiornistów Juranda do Super-
ligi było dla mieszkańców i władz Ciechano-

wa powodem do dużej radości. Miejski samo-
rząd przekazał dodatkowo na rozgrywki  

w najwyższej lidze dotację w wysokości  
600 tys. zł. Wielomiesięczne zmagania przełoży-

ły się na 28 meczy. 6 z nich zakończyło się zwy-
cięstwem, a 22 – przegraną. Jurand z dorobkiem 12. 

punktów został sklasyfikowany na ostatnim, 12 miejscu 
i wypadł z Superligi. 

Jurand 
pożegnał się  
z Superligą

Sport

W maratonie Mazovia MTB wzięło udział 1100 kolarzy 
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Od 28 czerwca do 1 lipca na zamkowych błoniach, placu przed 
ratuszem i deptaku odbywały się koncerty wystawy, perfor-
mance, walki rycerskie, zabawy plebejskie, turnieje łuczni-
cze i szachowe oraz zawody w skokach koni przez przeszkody. 
Przedsięwzięcie uatrakcyjniły: korowód przebierańców, jarmark 
rękodzieła oraz pokaz sztucznych ogni. Wystąpili zespoły: Alo-
ud, Kilersi, Josy, Rolland Combo, Piotr Niesłuchowski z The 
Rooads oraz Robert Gawliński (po lewej) i WILKI. Miasto tętniło 
życiem do późnych godzin nocnych. Kilkutysięczna frekwencja, 
spokój na ulicach, miła atmosfera potwierdzają, że była to trafna 
inicjatywa.

W 2012 roku najwięcej rozrywki dostarczyły dni CieCHanOWa, 
zorganizowane przez urząd miasta i Ciechanowski Ośrodek eduka-

cji kulturalnej STudiO przy wydatnej pomocy muzeum Szlachty ma-
zowieckiej, Stowarzyszenia akademia kultury oraz Chorągwi Rycerstwa 

Ziemi Ciechanowskiej. 

IECHANOWA ROZKRĘCIłY  
MIAStO

Energetyczny występ Piotra Niesłuchowskiego

Walki rycerskie dostarczyły wielu emocji

Setki mieszkańców „wrzuciły na luz”

Emocji dostarczyły też skoki koni przez przeszkody
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Koncerty muzyki poważnej
6 stycznia w koncercie noworocznym wystąpił Chór Sine Nomine. Duchową ucztą był też 
kwietniowy wieczór poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II „W godzinę przemijania”. 
Gościem był kompozytor i pieśniarz Jarosław Chojnacki. Dni 21-23 września upłynęły w du-
chu muzyki sakralnej. Patronat nad zainaugurowanym festiwalem objął prezydent Ciechano-
wa. 11 listopada wnętrza farnej świątyni wypełniły się pieśniami patriotycznymi w wykonaniu 
Chóru Victoria.  

Pikniki, festyny, festiwale
7 lipca zespoły z Albanii, Gruzji, Turcjii Słowacji wystąpiły w XXI Międzynarodowych Spo-
tkaniach Folklorystycznych KUPALNOCKA, na które miasto przekazało 15 tys. zł. Schy-
łek sierpnia zdominował jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE 
(wkład finansowy miasta 40 tys. zł). Złożyły się na niego przedstawienia, happeningi, parady 
i dyskusje. Muzycznym akcentem były koncerty zespołów Miąższ i Pogodno. 1 września lato 
pożegnaliśmy z Oddziałem Zamkniętym i Dorotą Rabczewską. Listę koncertów zamyka syl-
wester pod ratuszem, spędzony z Eddym Wata oraz z zespołami Talizman i Baflo.

Rok w kulturze
2012 rok przyniósł kolejne doznania kulturalne. urząd miasta 
zorganizował dla mieszkańców wiele kameralnych i masowych 
imprez. Wstęp na wszystkie był bezpłatny. 

Festiwal Teatralny DIONIZJE

Doda zaśpiewała na pikniku „Pożegnanie lata”

Koncert popularnej ciechanowianki obejrzało 10 tysięcy widzówPodczas sylwestrowej nocy bawiliśmy się z Edim Watta

Oddział Zamknięty




