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22 marca od godz. 10.00 do 17.00 Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO zaprasza 
na Jarmark Wielkanocny na Placu Jana Pawła II. 
Odwiedzający będą mogli obejrzeć i kupić pisanki, 
kraszanki, palmy, kwiaty, kosze wiklinowe. Jarmark 
urozmaici wystawa prac plastycznych, które wpłynęły 
na konkurs ogłoszony przez COEK „Studio”. 

Jarmark Wielkanocny

Odmieniony ratusz

Budowa pętli to obecnie największe miejskie przedsięwzięcie. Pomimo zimy nie ma dłuższych przestojów na 
budowie. Roboty toczą się równolegle w kilku rejonach Ciechanowa przez okrągły rok. W pierwszych dniach 
stycznia tego roku wykonawca wykorzystał odwilż i dokończył betonowanie elementów konstrukcyjnych 
mostu na Bielinie. Na zdjęciu most południowy.

Szerzej na str. 6-7 

Jest wirtualna, będzie realna

Od 11 lutego Zakład Komunikacji Miejskiej skory-
gował rozkład jazdy autobusów obowiązujący od 
1 stycznia. Część kursów linii „0” jeździ do Centrum 
Handlowego Marcredo. Linia nr „3” w niedziele 
i święta przejeżdża przez ul. Armii Krajowej, część 
kursów linii 4 i 6 jeździ przez Niechodzin, pętlę 
PEC i do Zakładów Bauer przez ul. Tysiąclecia. 
Szczegółowy rozkład znajduje się na stronie spółki 
www.zkmciechanow.pl.
Rozkład jazdy autobusów zmieniono na prośbę 
mieszkańców. Wniosków jest dużo, o tym czy zostaną 
uwzględnione zadecyduje ilość pasażerów poszczegól-
nych kursów. Sprawa postulowanych zmian zdomino-
wała obrady styczniowej sesji Rady Miasta.

A.G. 
Czytaj na str. 5

Korekty rozkładu
jazdy autobusów

22 października 2012 r. Sejmik Województwa Ma-
zowieckiego uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami, w którym dla regionu ciechanowskiego 
wskazana jest tylko jedna regionalna instalacja 
przetwarzania odpadów komunalnych  – w Kosinach 
Bartosowych, będąca własnością  prywatnej firmy 
USKOM. Instalacja ciechanowskiego PUK w Woli 
Pawłowskiej, figurująca od początku w projektach 
Wojewódzkiego Planu znalazła się zaledwie wśród 
6 instalacji zastępczych. Oznacza to brak gwarancji 
na zapewnienie przerobu odpowiedniego strumienia 
odpadów. Tym samym zagrożona została duża inwe-
stycja „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciecha-
nowskiego” zaplanowana przez 23 gminy 4 powia-
tów: ciechanowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego 
i makowskiego, zrzeszonych w Międzygminnym 
Związku Regionu Ciechanowskiego.
Projekt ma już zagwarantowaną unijną dotację 
w wysokości 35,2 mln zł (umowę na dofinansowanie 
tego projektu między Marszałkiem Województwa 

Nieoczekiwana zmiana miejsc
Wskutek niekonsultowanej z samorządami zmiany Wojewódzkiego Planu Gospodar-
ki Odpadami inwestycja gmin z 4 powiatów nie ma szans w rywalizacji z prywatnym 
USKOM-em.

a Zarządem Międzygminnego Związku podpisano 
12 września 2012 r.). 
W listopadzie, miesiąc po przyjęciu Wojewódzkiego 
Planu, prezydent Ciechanowa wystąpił do Wojewody 
Mazowieckiego o stwierdzenie nieważności uchwały 
Sejmiku. W uzasadnieniu wskazał, że w Planie wpro-
wadzono istotne zmiany bez zaopiniowania ich przez 
samorząd. Zmiany te mogą mieć duży wpływ na śro-
dowisko przyrodnicze, uwarunkowania ekonomiczne 
i społeczne całego regionu. Dotychczasowa wymiana 
pism między prezydentem, marszałkiem i wojewodą 
w tej sprawie nie przyniosła rezultatu. 
Nieoczekiwana zmiana pierwotnej wersji Planu pod-
waża sens inwestycji gminnych samorządów i stawia 
pod znakiem zapytania przyszłość Międzygminnego 
Związku Regionu Ciechanowskiego.  Jego dalsze 
losy będą zależały od ostatecznej decyzji członków 
Związku. Fakt, że zabrakło wystarczającej ilości 
głosów, żeby uchwalić budżet Związku na 2013 r. nie 
jest dobrą prognozą. Rozmowy trwają.

E. B.

18 stycznia otwarto dobudowaną część ratusza, 
a dzień wcześniej uroczyście odsłonięto tablicę na 
jego frontonie, poświęconą pamięci polskich patrio-
tów zamordowanych przez niemieckiego okupanta.

Więcej na str. 6
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STO rozbudowało się
na podarowanej
przez miasto działce

14 lutego dokonano uroczystego otwarcia nowego 
skrzydła Społecznej Szkoły Podstawowej Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego. W zrealizowaniu 
inwestycji pomogły władze miasta, przekazując pod 
rozbudowę szkoły działkę przy ul. Broniewskiego. 
Nowe skrzydło liczy 350 m2 i zostało zaprojek-
towane przez Andrzeja Tromskiego. Znalazły się 
tam sale lekcyjne oraz miejsce dla przedszkolaków. 
Finansową pomoc okazali także rodzice uczniów. 
Obiekt poświęcił ks. prałat Eugeniusz Graczyk, 
a w uroczystości wzięli udział m.in. prezydent 
Waldemar Wardziński, jego zastępca Cezary Chod-
kowski oraz przewodniczący Rady Miasta Mariusz 
Stawicki.

Będzie zbiórka elektrośmieci
16 marca będzie okazja do pozbycia się zbędnego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urząd Mia-
sta we współpracy z firmą TERRA RECYCLING 
organizuje zbiórkę elektrośmieci. Punkty zbiórki 
czynne od 10.00 do 15.00 będą się znajdować na 
miejskim targowisku przy ul. Płońskiej, parkingu 
przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia i placach 
przy Miejskich Zespołach Szkół Nr 1 i 2 (ul. Po-
wstańców Wielkopolskich i Czarnieckiego).

Strażnicy udaremnili
kradzież kabla
16 lutego Straż Miejska udaremniła kradzież 
kabla energetycznego. Strażnicy zauważyli dwóch 
mężczyzn, którzy kopali głęboki rów na terenie po-
łożonym pomiędzy ulicami Robotniczą i Fabryczną. 
Wylegitymowani mężczyźni przyznali, że chcieli 
ukraść i sprzedać kabel. Strażnicy wezwali patrol 
policji, który poprowadzi dalsze postępowanie. 
To nie pierwszy przypadek, kiedy Straż Miejska 
łapie przestępcę na gorącym uczynku. Zdarzyło się 
tak m. in. podczas niedawnej kradzieży pokrywy 
studzienki kanalizacyjnej.
W styczniu strażnicy wraz z Powiatowym Inspekto-
rem Nadzoru Budowlanego przez cztery dni kontro-
lowali też czy odśnieżone są dachy hal, przedszkoli, 
wielkopowierzchniowych sklepów. 

Miejscowe plany
impulsem do inwestowania

Miejska pracownia urbanistyczna przystępuje do 
pracy nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Trakt Rzeczkowska”, który obejmie 
teren o powierzchni około 1,3 ha, położony w rejo-
nie ulic: Armii Krajowej, Św. Anny i Rzeczkowskiej. 
Obecnie, zgodnie z obowiązującym tu od 2002 roku 
miejscowym planem, to teren przeznaczony pod 
zabudowę usługową i zieleń. Nowy plan rozszerzy 
możliwości zagospodarowania tego obszaru o za-
budowę mieszkaniową i mieszkalno-usługową oraz 
dostosuje układ komunikacyjny do nowych funkcji. 
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Orkiestra zagrała dla dzieci 
i osób starszych
13 stycznia zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Podczas 21. finału zbierano pieniądze na 
zakup sprzętu specjalistycznego do ratowania życia 
dzieci i godną opiekę medyczną dla seniorów. W Cie-
chanowie pracę 370 wolontariuszy koordynował 
sztab Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kultural-
nej STUDIO, który zebrał ponad 55 tysięcy złotych. 
W orkiestrę zaangażował się też sztab Stowarzysze-
nia Psychoart. W koncercie zorganizowanym w Ka-
wiarni Artystycznej wystąpili: Piotr Niesłuchowski 
z zespołem Hanza, Steel Habit, Aloud, Grzesiek 
Wojciechowski i Adam Wełna. Nad bezpieczeń-
stwem kwestujących wolontariuszy czuwała Straż 
Miejska oraz policja. Patrole nie odnotowały żadnych 
incydentów.

Koncert kolęd 
20 stycznia w kościele św. Franciszka odbył się 
koncert kolęd. Wystąpił „Zespół w składzie”. Two-
rzą go muzycy na co dzień współpracujący m.in. 
z Arką Noego, Luxtorpeda, Mietkiem Szcześnia-
kiem, Happysad i Kasią Kowalską. Organizatorem 
koncertu był prezydent Ciechanowa oraz parafia 
św. Franciszka.

Można składać wnioski o przy-
znanie „Medalu
za długoletnie pożycie
małżeńskie”
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zachęca do 
składania wniosków o przyznanie „Medalu za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. Medalami mogą być 
odznaczeni małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą co 
najmniej 50 lat. Osoby zameldowane na pobyt stały 
w Ciechanowie lub na terenie gminy mogą składać 
wnioski do Urzędu Stanu Cywilnego, mieszczącego 
się na Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 7 lub 8. Jeśli mał-
żeństwo było zawarte w innym urzędzie, do wniosku 
należy dołączyć odpis skróconego aktu. Wzór 
wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Miasta lub 
w siedzibie USC. 

Przekaż 1% podatku organiza-
cji pożytku publicznego

Zachęcamy do wpła-
cania 1% podatku 
dochodowego od 
osób fizycznych na 
rzecz organizacji 
pożytku publiczne-
go, działających na 

terenie Ciechanowa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
(Zarząd Oddziału w Ciechanowie), Ciechanowskie 
Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych, Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Tereno-
we nr 76 lub 223, Polski Czerwony Krzyż 
(z dopiskiem „dla PCK ZR w Ciechanowie”), Pol-
skie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego (z dopiskiem „Koło w Ciecha-
nowie”), Polski Związek Niewidomych (z dopiskiem 
„Koło PZN Ciechanów”), Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego Oddział w Ciechanowie 
(z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciechanowie”), 
Oddział Terenowy Towarzystwa Walki z Kalec-
twem w Ciechanowie, Fundacja Pomocy Dzieciom, 
Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym – Być 
Jak Inni (z dopiskiem Fundacja Być Jak Inni). Aby 
dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 lub 
PIT-37 we właściwej rubryce wskazać organizację, 
której chcemy przekazać 1% – podając właściwą jej 
nazwę. Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 
1% podatku wskazanej organizacji (posiada wykaz 
organizacji wraz z właściwymi kontami bankowy-
mi). 1% podatku można przekazać w całości tylko 
jednej organizacji.

Lech Dyblik gościem
„Spójrz Mu w oczy” 
17 lutego gościem spotkania „Spójrz Mu w oczy” był 
Lech Dyblik – aktor, odtwórca ról drugoplanowych 
w takich filmach jak m.in. „Pokłosie”, „Dom zły”, 
„Wesele”, „Róża” czy „Wszyscy jesteśmy Chry-
stusami”. Organizatorem spotkania była parafia św. 
Franciszka z Asyżu i Prezydent Miasta Ciechanów.

Spotkanie z NGO

6 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy 
ul. Wodnej, odbyło się spotkanie z przedstawiciela-
mi organizacji pozarządowych. Bożena Żywiecka, 
kierownik Wydziału Współpracy Lokalnej i Zagra-
nicznej, omówiła rozliczenia z dotacji za ubiegły 
rok złożone przez NGO, wskazując jak ważne 
są prawidłowe sprawozdania, kiedy organizacje 
ubiegają się o kolejne dofinansowania. Podkreśliła 
też, że po raz pierwszy zgłoszono kilka postula-
tów co do Programu Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi na 2013 rok. Uwagi te przedłożyła 
Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego. 
Marzena Lentowszczyk, przedstawicielka organi-
zacji, przedstawiła projekt, na który Fundacja chce 
pozyskać środki unijne. Fundacja, we współpracy 
z miastem, zamierza złożyć wniosek, który umożliwi 
szerokie konsultacje społeczne. Miałby on dotyczyć 
budżetu partycypacyjnego dla organizacji pozarządo-
wych oraz ważnej miejskiej inwestycji. Na spotkaniu 
wyłoniono również członków komisji konkursowych, 
które będą opiniować wnioski o dotacje. Następne 
spotkanie przewidziane jest w II kwartale tego roku.

Informacje

Wolontariusze liczą pieniądze zebrane do puszek

Nowy budynek STO
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Większe dochody
Dochody miasta oszacowano na 151,1 mln zł. 
Składają się na nie: wydatki bieżące – 119,3 mln zł 
i majątkowe – 31,8 mln zł. Niespełna 26,7 mln zł 
będzie pochodzić ze środków europejskich: 26,2 mln 
zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie pętli miej-
skiej, 700 tys. zł na e-Urząd, a 472 tys. zł na realizację 
projektów w jednostkach oświatowych oraz w zakresie 
polityki społecznej MOPS.
Podstawowym źródłem dochodów miasta są podatki 
i opłaty (44,82%). Udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych wyniosą ponad 33,6 mln zł, a w po-
datku od osób prawnych 1,5 mln zł. Dużą część stano-
wić będą wpływy z podatku od nieruchomości – 22,4 
mln zł. Subwencja oświatowa wyniesie blisko 25,8 
mln zł. Dotacje na pomoc społeczną – 12,3 mln zł.

Większe wydatki
Wydatki budżetu mogą wynieść prawie 154,8 mln 
zł. Z tego na wydatki bieżące przeznacza się 71,77% 
środków ogółem, a na wydatki majątkowe 28,23%. 
Zaplanowane wydatki będą sfinansowane nie tylko 

z dochodów, ale także z planowanej emisji obligacji 
w kwocie 9,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy samorząd 
przeznaczy na transport i łączność – 28,60% całego 
budżetu, z tego na inwestycje drogowe – blisko 41,2 
mln zł. Duże nakłady będą na oświatę i wychowanie 
– prawie 42 mln zł (37,79%). Utrzymanie świetlic 
i wypłata stypendiów wyniesie 415,5 tys. zł. Łączne 
wydatki na oświatę i opiekę wychowawczą pomniej-
szone o subwencję to dla miasta koszt 16,6 mln zł. 
Z tego około 10,6 mln zł przeznacza się na utrzyma-
nie przedszkoli, 6 mln zł – na pozostałe jednostki. 
Po stronie wydatkowej są też: pomoc społeczna 
– 19,3 mln zł (12,45% całego budżetu), administra-
cja publiczna (7,98%), gospodarka mieszkaniowa 
(7,12%), gospodarka komunalna i ochrona środowi-
ska (7,89%), kultura i ochrona dziedzictwa naro-
dowego (1,01%), kultura fizyczna i sport (2,56%), 
obsługa długu (2,45%) i rezerwy (0,57%).

41 165 tys. zł na inwestycje
Z wydatków inwestycyjnych największa kwota 
przewidziana jest na pętlę miejską – 30 mln zł. 

Budżet bezpieczny mimo kryzysu 

Pozostałe to: budowa ulic Kubińskiej, Ceramicznej, 
Dobrej, Ptasiej, Żurawiej na osiedlu Krubin – 9,2 mln 
zł; budowa budynku socjalnego przy ul. Komunalnej 
– 500 tys. zł; drogi, chodniki, kanalizacja deszczo-
wa oraz rozbudowa budynku przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich z przeznaczeniem na miejską świe-
tlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholowym – 2 mln zł.
Niezależnie od inwestycji miasta, spółki komunalne 
zaplanowały swoje – na kwotę ponad 50,6 mln. zł. 
Największą będzie nadzorował ZWiK. Jej koszt to 
40,5 mln zł.
Ocenia się, że na koniec 2013 roku zadłużenie budże-
tu wyniesie 35,04%, przy dopuszczalnym poziomie 
60%. Obsługa długu – 6,32%, przy dopuszczalnym 
limicie 15%. Nowy wskaźnik wynikający z wielolet-
niej prognozy finansowej, który będzie obowiązywał 
od 2014 roku ukształtował się na poziomie 6,32 %, 
przy dopuszczalnym limicie 8,64%. – Te wskaźniki 
przekonują, że mamy budżet bezpieczny, dobrze skon-
struowany i dający możliwości rozwoju – twierdzi 
prezydent Waldemar Wardziński.                   K. D.

Ponad 151,1 mln zł po stronie dochodów, prawie 154,8 mln zł po stronie wydatków – w takim kształcie przyjęto budżet miasta na 
2013 rok. Deficyt wynosi 3,6 mln zł i będzie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Sprzedaż 2 mieszkań korzystniejsza dla miasta
Na listopadowej sesji Rada Miasta wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości przy Placu Kościuszki stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów na dwa lokale mieszkalne będące własnością spółki ciechanowskich aptekarzy. Projekt uchwały zgłosiła grupa 
radnych. To również radni złożyli wniosek o sprzedaż zamienionych lokali w drodze przetargu. W styczniu Rada wyraziła na to zgodę.
O zamianę nieruchomości wnioskowali radni: Stań-
czak, Ryms, Szymańczyk, Rabczewski, Stępkowski, 
Czyżewski, Bayer, Stawicki, Bernaś, Derbin i Łyziń-
ski. Uzyskane dzięki temu mieszkania są duże. Jedno 
– przy ul. Okrzei 11 – ma 75,5 m2, to przy Sienkie-
wicza 9 liczy 77 m2. Jak czytamy w uzasadnieniu 
projektu uchwały radni chcą, żeby dochód z ich 
sprzedaży uzupełnił środki na budowę budynku 
socjalnego. Radnego Zbigniewa Kędzierskiego 
ta koncepcja nie przekonuje. – Dziwi mnie fakt, 
że planuje się sprzedaż nieruchomości lokalo-
wych, które powiększałyby zasoby mieszkaniowe 
miasta, chociaż mieszkańcy Ciechanowa muszą 
czekać kilka lat na otrzymanie mieszkania. 
Czym została podyktowana decyzja o sprze-
daży i czy nie lepiej byłoby sprzedać działkę 
miejską w drodze przetargu zamiast zamieniać 
się – pytał Zbigniew Kędzierski. Radny poprosił 
o przypomnienie, na jaką kwotę została wyce-
niona nieruchomość, za którą miasto otrzymało 
2 lokale i ile dopłaciła spółka państwa Dutkie-
wicz. 

Radni: przy okazji zyska
Plac Kościuszki 
– Przy zwykłej wycenie byłaby to kwota nieprzekra-
czająca 100 tys. zł. Tę transakcję potraktowano jed-
nak jako poprawę zagospodarowania nieruchomości 
przyległej – dzięki temu działka wraz z parterowym 
drewnianym domkiem zostały wycenione wysoko, na 
228 tys. zł. Mieszkania rzeczoznawca oszacował na 
115 tys. i 95 tys. zł, więc spółka państwa Dutkiewi-
czów musiała jeszcze dopłacić 18 tysięcy – podkreśli-
ła zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 
– To nie jest sprawa rutynowa, zdarzenie, które 
zdarza się co roku – stwierdził Zdzisław Dąbrowski, 
który podpisał się pod projektem omawianej uchwały 
– Wzięliśmy też pod uwagę, że za pieniądze z bu-
dżetu samorząd nieprędko mógłby poprawić wygląd 
Placu Kościuszki. Zamysł był taki, że wprowadzamy 
partnera, który zajmie się tym miejscem, co tu dużo 
ukrywać bardzo zaniedbanym, natomiast miasto po-

zyskuje dwa mieszkania o określonej wartości, które 
można wystawić na przetarg. Również zdaniem Ze-
nona Stańczaka uporządkowanie Placu Kościuszki to 
ważna sprawa. – Dwie drewniane chałupy, z których 
mniejsza to była własność miasta, a większa państwa 
Dutkiewiczów, to jest ostatnia oaza minionej epoki 
w centrum Ciechanowa – ocenia radny. 

Dotacja plus dochód ze sprzedaży
– będzie za co budować blok socjalny
Wnioskujący o sprzedaż radni chcą, żeby uzyskane 
dzięki temu pieniądze wsparły budowę kolejnego 
budynku z lokalami socjalnymi. Miasto musi go wy-
budować, bo rośnie kolejka lokatorów, którzy mają 
orzeczone wyroki eksmisyjne, a zgodnie z prawem 
nie można ich wykwaterować na ulicę. To niepła-
cący czynszów najemcy lokali komunalnych, ale 
też spółdzielczych, bloków wojskowych i prywat-
nych kamienic. – Jeżeli nie zapewnimy tym ludziom 
mieszkań będziemy musieli za nich płacić czynsze 
właścicielom. To niemałe kwoty, ale tak stanowi 
prawo – przypomina Ewa Gładysz.
W tegorocznym budżecie zapisano 500 tys. na 
roboty ziemne i fundamenty bloku z 98 lokalami 
socjalnymi przy ul. Komunalnej. Budowa ma być 
zakończona w 2014 roku. Przewidywane koszty to 
6 mln zł. Z tego blisko 1,5 mln ma wynieść dofinan-

sowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – umowę 
Prezydent Miasta Ciechanów i Wojewoda Mazowiec-
ki podpisali w styczniu 2012 r.  – Skoro środki ze 
sprzedaży posłużą m.in. na opracowanie dokumen-
tacji budowy budynku socjalnego, tak czy inaczej te 
pieniądze będą wykorzystane na cele mieszkaniowe 
– wskazuje przewodniczący Mariusz Stawicki. 

Dwa mieszkania nie rozwiążą 
problemów lokalowych
Mimo wszystko radny Kędzierski rozważał, 
czy nie lepiej byłoby te lokale pozostawić 
w zasobie mieszkaniowym gminy. Nie zgadzał 
się z nim radny Dąbrowski – Możemy tak 
zrobić, ale wtedy osoby, które je dostaną mogą 
skorzystać z przekształcenia, czy wykupu przy 
dużej bonifikacie. Jakie pieniądze zasilają 
w tym momencie miasto? Znikome – akcento-
wał radny Dąbrowski. Wsparł go przewodni-
czący Mariusz Stawicki. – Dwa mieszkania nie 
rozwiążą problemów lokalowych Ciechanowa. 
Natomiast budynek socjalny, który przy wyko-

rzystaniu tych środków będzie budowany z pewnością 
pozwoli na pewien ruch mieszkaniowy, który poprawi 
sytuację – przekonywał M. Stawicki. Zaznaczył też, 
że samorząd mógłby się narazić na zarzut niegospo-
darności, gdyby lokale zostały wykupione w kwocie 
znacząco niższej niż wynosi ich rynkowa wartość. 
– Lepiej mieć dodatkowe kilkaset tysięcy w kasie 
miasta, niż ich nie mieć – retorycznie stwierdził 
przewodniczący.
Radny Stańczak wyraził się dobitnie. – Zawsze byłem 
zwolennikiem tego, żeby dach nad głową każdy zała-
twiał sobie we własnym zakresie, bo miasto to nie jest 
Święty Mikołaj co mieszkania rozdaje, tak nigdy nie 
było i nieprędko będzie. Pomijam sytuacje losowe, 
kiedy na skutek różnych zdarzeń trzeba komuś pomóc 
i wtedy nigdy miasto przed taką powinnością się nie 
uchylało. 
Uchwała została podjęta 13 głosami. 2 radnych było 
przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Ewa Blankiewicz
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Do Urzędu Miasta
Krzysztof Łyziński chciał się dowiedzieć, czy to 
prawda, że władze Ciechanowa zaskarżyły uchwałę 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 
W kontekście Planu zapytał też o przyszłość Mię-
dzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.
Grażyna Derbin przekazała prośbę mieszkańców 
ul. Mickiewicza, żeby na tej jednokierunkowej ulicy 
wprowadzić zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. 
Radna chciała się upewnić, czy wzorem ubiegłego 
roku, dzieci w czasie ferii będą miały dostęp do 
bezpłatnych karnetów na lodowisko.
Zdzisław Dąbrowski postulował usytuowanie jednej 
lub dwóch lamp oświetleniowych na łączniku między 
ul. Reutta a Płońską. Zapytał też, czy w roku 2013 
będzie możliwa budowa ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych wspólnymi siłami spółdzielni miesz-
kaniowej i miasta.
Mariusz Stawicki przypomniał, że środki na remont 
ul. Sońskiej i Kargoszyńskiej (drogi powiatowe), nie 
zostały zapisane w budżecie powiatu. Przewodniczą-
cy chciał się dowiedzieć, czy wobec tego nadal będą 
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Uchwały
Rady Miasta Ciechanów
podjęte na XXVI sesji
28 grudnia 2012 r.

Nr 310/XXVI/2012 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2032.
Nr 311/XXVI/2012 uchwała budżetowa na rok 
2013.
Nr 312/XXVI/2012 w sprawie przyjęcia planu 
pracy Rady Miasta i jej Komisji na rok 2013.
Nr 313/XXVI/2012 w sprawie Miejskiego 
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 2013 rok.
Nr 314/XXVI/2012 w sprawie Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2013 r.
Nr 315/XXVI/2012 w sprawie Miejskiego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
miasta Ciechanów na 2013 rok. 
Nr 316/XXVI/2012 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „TRAKT RZECZKOW-
SKA” w Ciechanowie.
Nr 317/XXVI/2012 w sprawie określenia 
Programu opieki nad bezdomnymi zwierzęta-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
w 2013 r. 
Nr 318/XXVI/2012 w sprawie wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transpor-
tu nieczystości ciekłych.
Nr 319/XXVI/2012 w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 320/XXVI/2012 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 321/XXVI/2012 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na rok 2012.
Nr 322/XXVI/2012 w sprawie wydatków 
budżetu miasta, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego.
Nr 323/XXVI/2012 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 324/XXVI/2012 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na 
rzecz najemcy, samodzielnego lokalu mieszkal-
nego, położonego w Ciechanowie w budynku 
przy ulicy: 17 Stycznia 45.
Nr 325/XXVI/2012 w sprawie wniesienia 
dopłaty do spółki komunalnej pn. Zakład 
Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością.

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

prowadzone próby rozmów ze Starostwem w sprawie 
wspólnej inwestycji w modernizację tych ulic.
Leszek Ryms interweniował w sprawie oświetlenia 
ul. Augustiańskiej, gdzie od jakiegoś czasu nie dzia-
łają latarnie na odcinku od sklepu w stronę przystan-
ku kolejowego.
Tomasz Kałużyński postulował, żeby radni zaktuali-
zowali prognozę cen taryf za wodę i ścieki w Wie-
loletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, tak by była ona 
zgodna z pojętą w listopadzie uchwałą określającą 
nowe stawki. Poprosił też o krótkie przedstawienie 
obecnego stanu prawnego wspólnej gospodarki odpa-
dami oraz przygotowanie się do ewentualnej zmiany 
przepisów tzw. ustawy śmieciowej.

Do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
Adam Stępkowski interesował się, w którym 
roku można się spodziewać zakończenia budowy 
nawierzchni, traktów pieszych w ul. Płońskiej (droga 
krajowa) i czy jest w tych planach uwzględniona 
ścieżka rowerowa?                              oprac. E. B.

Do Urzędu Miasta
Zdzisław Dąbrowski zapytał, czy miasto pla-
nuje akcję, informującą mieszkańców o nowych 
zasadach odbioru śmieci i naliczaniu t.zw. opłaty 
śmieciowej.
Leszek Ryms zaproponował, żeby wziąć pod 
rozwagę przeniesienie siedziby COEK „Studio” do 
budynku po Akademii Humanistycznej przy ul. 17 
Stycznia. W imieniu rodziców uczniów Szkoły Pod-
stawowej Nr 4 radny podziękował za odśnieżanie 
ulicy za szkołą, co ułatwia dojazd do tej szkoły.
Zenon Stańczak postulował, żeby zamiast budowy 
ogrodzenia powiększyć nowy teren przeznaczony 
na plac zabaw, przenoszony z ul. Monte Cassino ze 
względu na przebieg pętli miejskiej. 
Adam Stępkowski poprosił, żeby póki nie ma 
chodników na Krubinie i Bielinie samochody od-
śnieżające drogę odśnieżały też pobocze, aby miesz-
kańcy nie musieli iść ulicą. Radny interpelował też 
w sprawie remontu budynku, w którym mieści się 
lokal ZO nr 6.
Andrzej Bayer poprosił o informację, czy jest 
możliwość, żeby w najbliższym czasie na sali obrad 
Rady Miasta był dostęp do Internetu.
Mariusz Stawicki zauważył, że zostało uszkodzone 
ogrodzenie nowego placu zabaw przy ul. Kraszew-
skiego. Przewodniczący zapytał, dlaczego nie jest 
ono naprawione: czy trzeba czekać na ustalenie 
sprawcy, czy ze względu na pogodę i zaapelował 
o szybsze działanie w tej sprawie. 

Do prezesa ZKM
Z. Dąbrowski chciał się upewnić, na ile realna jest 
korekta linii ZKM nr 3, umożliwiająca skomuniko-
wanie osiedla: Jeziorko i 40-lecia bezpośrednio z ul. 
Armii Krajowej.
Z. Stańczak przekazał prośby mieszkańców os. 
Zachód, żeby pasażerowie linii nr 3 mogli wsiąść przy 
ul. Bohaterów Września i poczekać na pętli parę minut 
w autobusie, szczególnie zimą.
Dariusz Węcławski zgłosił postulat mieszkańców 
Niechodzina, dotyczący częstotliwości kursowania 
tam autobusów – zwiększenia ilości kursów lub 
wykorzystania linii nr 6 i 4, które jeżdżą po ul. Ma-
zowieckiej. Radny chciał się też dowiedzieć, czy była 
odpowiedź na pismo mieszkańców.
A. Stępkowski wnioskował, żeby dać ZKM, Za-
rządom Osiedli i mieszkańcom czas na konsultacje 
i ewentualną weryfikację kursów autobusów. Radny 
powołał się na obiekcje mieszkańców osiedli Krubin 
i Bielin.
M. Stawicki poruszył sprawę racjonalizacji nowego 
rozkładu jazdy ZKM i wnikliwego rozpatrzenia próśb 
mieszkańców, głównie w kwestii dojazdu dzieci do 
szkół.

Do GDDKiA
Zenon Stańczak zgłosił, że na ul. Tatarskiej (droga 
krajowa) jest złamana latarnia. Zdaniem radnego, 
jeżeli nie ma możliwości naprawy zarządca powinien 
latarnię zdemontować.                            

oprac. E. B.

Kotów wolno żyjących nie udaje się na siłę udo-
mowić. Zbyt cenią niezależność. Żyjąc w mieście 
nauczyły się wykorzystywać różne źródła pożywie-
nia, jednak w znacznej mierze korzystają z dokarmia-
nia. Ludzie zaś wiedzą, że tam, gdzie żyją koty nie 
rozmnażają się gryzonie. Urząd Miasta zaoferował 
pomoc mieszkańcom, którzy dokarmiają wolno żyją-
ce koty. W Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony 

Dokarmiamy nieudomowione koty
Ustawa o ochronie 
zwierząt nazywa dzikie 
zwierzęta ogólnonarodo-
wym dobrem i każe o nie 
dbać. Bezdomne psy są 
w mieście wyłapywane, 
kotów prawo za bezdomne 
nie uznaje. 

Środowiska można bezpłatnie otrzymać suchą karmę 
w opakowaniach po 1,5 i 1,8 kg. Do tej pory zgłosiło 
się po nią 7 osób. Po karmę nadal można przychodzić 
do miejskiej inżynierii (Pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 
15). Urząd posiada jeszcze 60 paczek. Szczegóło-
wych informacji udzieli Ewa Amenda, tel. 23 674 92 
85, kom. 728 809 123. Koszt karmy to około 1000 zł.

A. G.
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Wnioski, komentarze 
i koncert życzeń…

Zarząd ZKM był przygotowany na wnioski 
i opinie na temat nowego rozkładu jazdy. Część 

uwag wpłynęła bezpośrednio do spółki, część prze-
kazali radni podczas pierwszej w tym roku sesji Rady 
Miasta. Radny Zdzisław Dąbrowski poinformował, 
że mieszkańcy osiedla Jeziorko i 40-lecia wnioskują 
o wydłużenie trasy linii nr 3 tak, by biegła przez 
ul. Armii Krajowej (od 1 stycznia linię wydłużono już 
o ul. Batalionów Chłopskich biegnącą przez Alek-
sandrówkę – przyp. red.). Uwagi do zmienionej trasy 
tej linii mieli też mieszkańcy osiedla Zachód. Mówił 
o tym radny Zenon Stańczak. O sprawie przywrócenia 
kursów w rejon ul. Niechodzkiej przypomniał radny 
Dariusz Węcławski. – Trudno jest stworzyć rozkład 
pasujący wszystkim. Są sytuacje, które rzeczywiście 
nie były brane pod uwagę podczas konstruowania 
nowego rozkładu jazdy, np. dzieci z osiedla Zachód 
mają szkołę pod bokiem, ale okazuje się, że kilkoro 
dojeżdża do Szkoły Podstawowej nr 5 na Kargoszynie. 
Z Kargoszyna uczniowie jadą do szkoły przy szpitalu. 
Kiedyś połączenie było, a dzisiaj nie ma. To znaczy, 
że mamy je przywrócić, czy też nie? Pracownicy za-
kładów przy ul. Sienkiewicza, zgłaszają, że nie pasują 
im autobusy powrotne z pracy. Takich uwag jest dużo. 
Pojawia się pytanie, na ile rozkład jazdy powinien 
być dostosowany do osobistych preferencji poszcze-
gólnych mieszkańców, uczniów, grup zawodowych. 
Oczywiście powinien być skonstruowany tak, by udało 
się go skleić jak najmniejszym kosztem ustępstw ze 
strony indywidualnych osób – zaznaczył podczas sesji 
W. Wardziński. Prezydent zapewnił, że wszystkie 
pisemne prośby dotyczące konkretnych linii, kon-
kretnych godzin odjazdów i przyjazdów autobusów 
są wnikliwie rozpatrywane. Sporo uwagi poświęcono 
wnioskowi podpisanemu przez 84. mieszkańców 
ulicy Niechodzkiej (duża część to mieszkańcy nie sa-
mego Ciechanowa, lecz gminy wiejskiej), którzy chcą 
przywrócenia kursów autobusów. Badania przeprowa-
dzone w ubiegłym roku na zlecenie ZKM pokazały, 
że z przejazdów autobusami w tej części miasta 
korzystało maksymalnie 12 pasażerów, a część auto-

busów woziła 1 lub 2 osoby. – Albo ktoś nierzetelnie 
liczył, albo gwałtowanie wzrosło zapotrzebowanie na 
komunikację na tej linii. Jeżeli wzrosło, to oczywiście 
taki kurs będzie przywrócony, ale będziemy liczyć 
pasażerów. Jeżeli 84 osoby chcą przywrócenia linii, 
a autobusem będzie jeździło 5 osób, to linia zostanie 
zlikwidowana i więcej do tematu nie wrócimy – odpo-
wiedział na wniosek mieszkańców W. Wardziński.

… kontra bezlitosna ekonomia
Jak zorganizować zbiorową komunikację, żeby 
jak najlepiej zaspokajała potrzeby mieszkańców, 
a z drugiej strony jak najmniej obciążała budżet 
miasta? Dotychczasowe analizy pokazują, że wpływy 
z biletów pokrywają niespełna 1/3 kosztów funkcjo-
nowania komunikacji, 1/3 dopłaca miasto, a część 
środków spółka wypracowuje świadcząc inne usługi. 
To ciągle za mało, żeby bilans wyszedł chociaż na 
zero. Pojawiła się konieczność dokonania głębokiej 
analizy i próba stworzenia nowego rozkładu jazdy, 
który dawałby szansę minimalizowania strat, a jedno-
cześnie zapewnił jak najlepsze warunki dla miesz-
kańców. – Musimy sprawę postawić jasno. Jeśli Rada 
Miasta podejmie zobowiązanie, że autobusy mają 
jeździć wszędzie tam, gdzie sobie życzą mieszkańcy, 
a z budżetu zamiast 3 mln będziemy dopłacać 10-12 
mln, to z wielu miejskich inwestycji trzeba będzie 
zrezygnować. Ale obliczyliśmy, że jeśli linia będzie 
miała obciążenie większe niż 10 pasażerów na kilo-
metr to już będzie na siebie zarabiać. Nie chodzi o to, 
żeby pozbawiać ludzi możliwości jeżdżenia autobu-
sami. Przeciwnie, chcemy, żeby jak najwięcej osób 
chciało jeździć, ale nie można zapominać o kosztach. 
Autobusy są obsługiwane przez kierowców, a kierow-
cy muszą wziąć pensje, autobus trzeba kupić, a do 
niego wlać paliwo. Na to wszystko trzeba zarobić – 
przypomniał prezydent. Dlaczego zewnętrzna firma 
wykonała badania i skonstruowała rozkład jazdy? 
– Trudno jest rozstrzygać w sprawach, w których 
rolę odgrywają emocje lub osobiste preferencje, 
dlatego wspólnie z władzami spółki zdecydowaliśmy 
o zleceniu opracowania niezależnej, zewnętrznej 
firmie, która zajmuje się tym zawodowo – wyjaśnił 
W. Wardziński.

Anna Goszczyńska

Sesja – nowy rozkład jazdy autobusów pod lupą

Realia ZKM i oczekiwania mieszkańców
– czy uda się znaleźć złoty środek?

Więcej kursów na ul. Niechodzką, trasa linii nr 3 przez ul. Armii Krajowej, ko-
rekty częstotliwości i czasu odjazdu autobusów z poszczególnych przy-

stanków… Blisko miesiąc po wprowadzeniu nowego rozkładu jazdy 
Zakładu Komunikacji Miejskiej przyszedł czas na pierwsze wnioski. 

Nad tym, na ile rozkład powinien być dostosowany do osobistych 
preferencji poszczególnych mieszkańców, uczniów, grup zawo-
dowych rozmawiano podczas styczniowej sesji Rady Miasta.

Uchwały
Rady Miasta Ciechanów
podjęte na XXVII sesji
30 stycznia 2013 r.

Nr 326/XXVII/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
Nr 327/XXVII/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu. 
Nr 328/XXVII/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
Nr 329/XXVII/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
Nr 330/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
Nr 331/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
Nr 332/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
Nr 333/XXVII/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 
Nr 334/XXVII/2013 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 335/XXVII/2013 w sprawie przyjęcia 
darowizny.
Nr 336/XXVII/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze bezprzetargowej.
Nr 337/XXVII/2013 w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wraz z prawami z własno-
ścią lokalu związanymi, w drodze przetargu.
Nr 338/XXVII/2013 w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wraz z prawami z własno-
ścią lokalu związanymi, w drodze przetargu.
Nr 339/XXVII/2013 w sprawie uchylenia 
Uchwał Rady Miasta Ciechanów:
- Nr 299/XXV/2012 z dnia 29 listopada 
2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 333/
XXXVI/2009 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian i ogłoszenia jednolitego tekstu „Przepi-
sów porządkowych przy przewozie osób, za-
branych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt 
autobusami Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Ciechanowie Spółka z o.o.”,
- Nr 300/XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie dokonania zmian oraz ogłoszenia 
jednolitego tekstu wykazu osób uprawnionych 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów autobusami komunikacji miejskiej 
w Ciechanowie.
Nr 340/XXVII/2013 w sprawie określenia ter-
minu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr 341/XXVII/2013 w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 342/XXVII/2013 w sprawie uchylenia 
uchwały nr 306/XXV/2012 Rady Miasta Cie-
chanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Nr 343/XXVII/2013 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 344/XXVII/2013 w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na rok 2013.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 12.02.2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 
28 grudnia 2012 r. uchwały nr 316/XXVI/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” dla terenu położonego w rejonie ul. Armii 
Krajowej, ul. Św. Anny i ul. Rzeczkowskiej (działki nr: 4616/24, 4402/7, 4435/8, 4621/4 oraz cześć działek 
nr: 4615/9 i 4620). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na 
piśmie w Urzędzie Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1 w terminie do 15.03.2013 r. Wniosek 
winien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomości, której dotyczy. Szczegółowych informacji udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu 
Miasta, pokój nr: 303, tel. 23 674 93 08.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński
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18 stycznia oficjalnie otwarto dobudowaną część ratusza. Na zaproszenie prezyden-
ta Waldemara Wardzińskiego przybyli samorządowcy z Ciechanowa, okolicznych 
miast i gmin oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji pozarządo-
wych. Nie zabrakło wykonawców i nadzorujących budowę fachowców. 

Wielu internautów obejrzało już opublikowaną w sieci wizualizację miejskiej pętli. Tych, którzy jej jeszcze nie widzieli zapra-
szamy na wirtualną przejażdżkę. Animacja jest dostępna w galerii video na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl. 

W pierwszych dniach stycznia tego roku wykonawca wykorzystał 
odwilż i dokończył betonowanie elementów konstrukcyjnych mostu 
na Bielinie. Wyburzone zostały kolidujące z pętlą budynki przy ulicy 
Monte Cassino i Kwiatowej. Systematycznie wywożony jest też 
nadmiar ziemi w miejscach robót planowanych na ten rok. Dotych-
czas prace były prowadzone na tzw. nowych śladach, praktycznie 
bez większych przeszkód dla kierowców. Ten rok będzie trudniejszy. 
Ruszą przebudowy skrzyżowań pętli z istniejącymi drogami. Do 
największych wyzwań będzie należała przebudowa skrzyżowań 
z ulicami: Pułtuską i Wojska Polskiego, ze względu na duży ruch 
pojazdów, a także bardzo rozbudowaną instalację podziemną. Przy 
ul. Wojska Polskiego będą wykonywane głębokie wykopy (do 7 m). 

Tam powstanie odpływ wody deszczowej z pętli do rzeki. O spodziewanych utrud-
nieniach w ruchu będziemy informować w komunikatach radiowych oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta www.umciechanow.pl.
Pętla skomunikuje ze sobą wszystkie dzielnice miasta, połączy je z drogami krajo-
wymi nr 50 i 60, otworzy nowe tereny pod inwestycje i budownictwo. Wzdłuż pętli 
powstaną kilometry ścieżek rowerowych. Koszt tej strategicznej dla miasta inwesty-
cji oszacowano na 196 mln zł. 102 mln zł miasto pozyskało ze środków unijnych. 
Prace potrwają do 2014 r.

 A. G.

Firmy zadbają o miejskie drogi
Miasto rozstrzygnęło przetarg na bieżące utrzymanie dróg w 2013 r. Remonty 
utwardzonych i gruntowych nawierzchni wykonywać będzie firma KOP-
TRANS z Ciechanowa. Utrzymaniem chodników zajmie się pruszkowska 
firma STRABAG, a o dobry stan znaków drogowych i linii na jezdniach 
zadba PLANETA z Warszawy.

270 tys. zł – tyle kosztowały remonty dróg w styczniu
Tegoroczna zima okazuje się bardzo kosztowna w zakresie zimowego 
utrzymania dróg, chodników, placów i parkingów. Rozmarzanie i powtórne 
zamarzanie wody powoduje rozsadzanie i kruszenie asfaltu. Miasto stara się 
na bieżąco naprawiać nawierzchnie. Inżynieria Miejska zleciła remonty na 
ulicach: Ściegiennego, Robotniczej, Niechodzkiej, Mleczarskiej, Sienkiewicza, 
Parkowej, Bony, Asnyka, Kargoszyńskiej, Batalionów Chłopskich, Gost-
kowskiej, Wyzwolenia, Augustiańskiej, Letniej, Mazowieckiej, Rycerskiej, 
Zamkowej, Sikorskiego, Leśnej, Widnej, Kolbe, Strażackiej, Tysiąclecia, Nad-
rzecznej, Fabrycznej, Konopnickiej, Opinogórskiej, Okrzei, Smorawińskiej, 
Wyspiańskiego, Grodzkiej, Starowiejskiej, Granicznej i Placu Piłsudskiego. 
Miasto kilkakrotnie też interweniowało w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad w sprawie napraw nawierzchni ulicy Płońskiej (jest to droga 
krajowa, zarządzana przez GDDKiA). Ponadto w ramach robót publicznych 
i prac społecznie użytecznych organizowanych przez Urząd Miasta i PUK 
na terenie miasta pracowało kilkanaście osób odśnieżających przejścia dla 
pieszych, kładki, mosty i kraty deszczowe.

Nowy regulamin SPP
Strefa płatnego parkowa-
nia została rozszerzona 
o fragmenty ulic Nadfosnej 
i Witosa (od ul. Pułtuskiej 
do Sikorskiego). Nowy re-
gulamin SPP do 3 ogranicza 
uprawnienia mieszkańców 
dotyczące ilości posiada-
nych identyfikatorów na 
parkowanie samochodów. 
Opłaty za ich wydanie wyno-
si: 20 zł za pierwszy, 40 zł za drugi, 60 zł za trzeci. Nowością jest możliwość 
płacenia za korzystanie ze strefy za pośrednictwem telefonów komórkowych 
oraz wnoszenie opłat za niewykupienie biletu parkingowego lub przekrocze-
nie czasu parkowania na konto wskazane w wezwaniu.

W trosce o ptaki
Miasto kupiło 200 budek lęgowych dla ptaków za kwotę 2300 zł. Budki 
rozwieszone będą na terenie miejskich parków, szkół i przedszkoli oraz na 
osiedlach mieszkaniowych o dużym zadrzewieniu. Wyczyszczone zostaną też 
stare budki zawieszone w latach poprzednich. Łącznie ptaki będą miały do 
dyspozycji 500 „mieszkań”.

Porządkowanie miejskich terenów
Uporządkowano działkę 
przy ul. Augustiańskiej 
– wycięte zostały duże 
spróchniałe topole, połama-
ne krzewy i chwasty. Pracom 
porządkowym poddane zo-
stały także miejskie działki 
przy ul. Siewnej i Heleny 
Modrzejewskiej. W najbliż-
szym czasie rozpoczną się 
prace przy ul. Niechodzkiej, 
Rzeczkowskiej i Kuny.

Szalet miejski zmienia zarządcę
Od 1 lutego miejskim szaletem zarządzać będzie poznańska firma NIXUS, 
która w postępowaniu przetargowym zaoferowała najniższą cenę – blisko 
1500 zł za miesiąc. Szalet jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.00 – 18.00, w soboty do 16.00. Od 1 maja do 14 września szalet 
będzie czynny do godz. 20.00. P. H.

17 stycznia uroczyście odsłonięto 
i poświęcono tablicę, upamiętniającą 
tragiczny los 50 Polaków, zamordo-
wanych przez Niemców tuż przed ich 
wycofaniem się z Ciechanowa. Infor-
macje o ofiarach przez kilka miesięcy 
zbierało i weryfikowało Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 

Od stycznia SPP powiększyła się o fragmenty 
ulic Nadfosnej i Witosa. I to właśnie te ulice 
spędzają sen z powiek zarządcy strefy. Zgodnie 
z przyjętym regulaminem do jego obowiązków 
należy utrzymanie czystości i porządku oraz 
odśnieżanie miejsc postojowych. – Zlecili-
śmy odśnieżanie zewnętrznej firmie. Do tej 
pory wydaliśmy 3,5 tys. zł na odśnieżanie, nie 
licząc pracy pracowników strefy, przy dużych 
opadach oni też dodatkowo ruszają do tej 

Ratusz oficjalnie otwarty

Pomordowani mają swoją tablicę na ratuszu

Jest wirtualna, będzie realna Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

Kłopotliwe odśnieżanie
strefy płatnego parkowania

– Każdemu życzę takiego kontrahenta, który zawsze płaci w terminie – powie-
dział A. Chomczyk, prezes firmy „Anatex” wręczając prezydentowi 
W. Wardzińskiemu statuetkę „Rzetelnego Inwestora” 

Tak będzie wyglądał most na Bielinie. Wizualizację całej pętli można zobaczyć na stronie interneto-
wej www.umciechanow.pl

Ulica Nadfosna

Uporządkowany teren przy ul. Augustiańskiej

Wyburzanie budynku na trasie pętli

Ulica Nadfosna – odcinek od strony deptaka

Rodziny zabitych ze smutkiem wspominały swoich krewnych. O ojcu Henryku 
opowiada Bernarda Szmit, z domu Domańska

W uroczystości odsłonięcia tablicy uczestniczyli kombatanci

przy pomocy Urzędu Miasta. Tablicę 
ufundowało TMZC dzięki finanso-
wemu wsparciu znanego społecznika 
Bernarda Grzankowskiego. – Utrwa-
lenie pamięci o ludziach, którzy odda-
li życie w walce o niepodległą Polskę, 
to jedno z podstawowych zadań nasze-
go Towarzystwa – powiedział prezes 

Goście obejrzeli pokaz slajdów, 
obrazujących stare i zmodernizowane 
centrum miasta – efekt rewitalizacji 
traktu średniowiecznego, obejmują-
cego renowację zabytkowego ratusza, 
jego rozbudowę, przebudowę ul. War-
szawskiej i Placu Jana Pawła II.
Projekt rozbudowy ratusza został 
opracowany równolegle z projektem 
przebudowy zabytkowego magi-
stratu przygotowanym w 2008 roku 
przez firmę „Pantel” Tomasz Lella 
z Olsztyna. Przetarg na wykonanie 

inwestycji wygrała firma 
„Anatex” z Białegosto-
ku. Prace rozpoczęły się 
we wrześniu 2011 roku, 
zakończone zostały rok 
później w październiku. 
Kubatura nowego budynku 
wynosi prawie 9 tys. m2, 
powierzchnia użytkowa 
– 2 tys. m2. Koszt budo-
wy to ponad 6,9 mln zł. 
W nowej części ratusza jest 
28 pomieszczeń 
biurowych, sala 
konferencyjna 
o powierzchni 
117 m2, trzy 
pomieszczenia 
dla potrzeb 
archiwum, pod-

ziemny parking na 18 samochodów oraz 
pomieszczenie dla pracowników gospodar-
czych i interwencyjnych. Dzięki zewnętrz-
nej pochylni, która umożliwia dotarcie 
do bocznego wejścia oraz wybudowaniu 
windy ratusz stał się łatwiej dostępny dla 
osób niepełnosprawnych. Rozbudowa ratu-
sza pozwoliła zaspokoić potrzeby lokalowe 
Urzędu Miasta i skupić w jednym miejscu 
wydziały oraz komórki organizacyjne, roz-
proszone do tej pory w różnych punktach 
miasta.

                                              red.

pracy. Problem pojawia się 
wtedy, kiedy te miejsca są 
zastawione przez samochody. 
Ciężkim sprzętem odśnieża-
my w nocy, kiedy parkingi są 
puste. W dzień możemy tylko 
odśnieżać ręcznie. Są takie 
miejsca jak Nadfosna i Wi-
tosa, gdzie miejsca są zajęte 
również w nocy. To bardzo 
utrudnia nam pracę. Aby 
wprowadzić tam pługi śnieżne, 
trzeba na jakiś czas usunąć 
wszystkie pojazdy. Niestety nie 

wszyscy się stosują do apeli. Na 
tych dwóch ulicach jest blisko 100 miejsc par-
kingowych, a sprzedaliśmy tam mieszkańcom 
ponad 70 abonamentów – wyjaśnia Krzysztof 
Traczyk, kierownik Biura SPP. Przy okazji 
spytaliśmy o problem z nieczynnymi parkome-
trami. – To niestety się zdarza. Parkometry są 
bardzo czułe na wilgotność. Wtedy płyty główne 
po prostu głupieją, ale staramy się na bieżąco 
usuwać awarie – dodaje K. Traczyk.

P. H.

TMZC Eugeniusz Sadowski. Na 
uroczystość przybyli członkowie 
rodzin pomordowanych, komba-
tanci, władze miasta, przedstawi-
ciele samorządów innych szczebli, 
parlamentarzyści, radni, wojsko-
wi, strażacy, harcerze i uczniowie. 
Później goście uczestniczyli 
w spotkaniu w nowej sali kon-

ferencyjnej, podczas którego 
wspominano tragiczny dzień 
sprzed 68 lat, mieli również 
okazję obejrzeć wystawę „Wy-
pędzeni 1939”, zainstalowaną 
w holu na parterze ratusza.

E. B.
O ekspozycji szerzej piszemy

na str. 12.
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Gołębie – karmić, czy nie karmić?
Stada gołębi, rozprzestrzenianie chorób od-
zwierzęcych, zanieczyszczone ptasimi odcho-
dami chodniki, ławki, balkony, parapety… to 
problem wielu miast Polski. Według ekspertów 
z BirdSystem uciążliwości tych można najsku-
teczniej uniknąć poprzez zaprzestanie dokar-
miania natrętnych i rozleniwionych zwierząt.
Z podobną inicjatywą wystąpili miejscy radni, którzy 
28 grudnia na XXVI sesji jednogłośnie uchwalili zmieniony 
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Ciecha-
nowa. W § 3, pkt. 11 czytamy, że na obszarze całego miasta 
zabrania się dokarmiania gołębi. Nadzór prawny Wojewody 
Mazowieckiego zgłosił uwagi do uchwały. Jego zdaniem jest 
ona zbyt szczegółowa, również w kwestii zakazu dokarmiania 
gołębi. Regulamin w formie autopoprawki trafi pod ponownie 
pod głosowanie radnych. 
Pozostawienie samych sobie głodnych ptaków nie wydaje 
się najlepszym rozwiązaniem. Gołębie, tak jak inne ptaki, 
potrzebują pomocy człowieka. Należy jednak udzielać jej 
rozważnie, mądrze i stosownie do pory roku. Trzeba pamiętać, 
że naturalnym pokarmem gołębi są nasiona zbóż, traw i krze-
wów. Źródłem cennych kalorii są dla nich także owady, owoce 
drzew oraz ślimaki i dżdżownice. Tymczasem dobroduszne 
osoby faszerują łakome ptaki garściami okruchów, chleba, 
ryżu, czy makaronu. Po jednej, drugiej i kolejnej wyżerce 
gołębie szybko tyją, mają kłopoty z wzbijaniem się do lotu, 
a nierzadko umierają z niestrawności i przejedzenia. Nietrud-
no też dostrzec, że tam gdzie jedzą, tam także się załatwiają. 
Ich odchody stają się uciążliwe i są obiektem powszechnego 
niezadowolenia. Nasz brak wyobraźni przeistacza je z sympa-
tycznych ptaszków we wstrętne ptaszyska, którym społeczeń-
stwo zapewnia wikt, a służby miejskie opierunek.

K. D.

Kogo obejmie nowy system? 
Nowym systemem objęci zostaną wszyscy właścicie-
le nieruchomości zamieszkałych (ale też niezamiesz-
kałych), na których powstają odpady komunalne, np. 
budynki użyteczności publicznej, lokale handlowe 
i gastronomiczne, hotele, szkoły, przedszkola, zakła-
dy usługowe i produkcyjne.

Czy muszę wypowiadać umowę? 
Tak. Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą 
musieli zawierać indywidualnych umów na wywóz 
śmieci. Mając to na uwadze należy rozwiązać umowę 
z dotychczasową firmą (w Ciechanowie większość 
właścicieli nieruchomości i zarządów ma zawarte 
umowy z PUK) tak, aby umowa wygasła najpóźniej 
30 czerwca (warunki rozwiązania umowy oraz okres 
wypowiedzenia powinny być zapisane w umowie). 
– Dziś każdy właściciel nieruchomości powinien 
mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci. Za jej brak 
teoretycznie grozi mandat, jednak w praktyce trudno 
to w 100% skontrolować. Kwitnie natomiast proceder 
palenia śmieci lub wywożenia ich do lasu. Nowe 
przepisy mają zagwarantować skuteczną walkę z dzi-
kimi wysypiskami. Dzięki promowaniu selektywnego 
zbierania odpadów będzie można ograniczyć składo-
wanie, a zwiększyć wykorzystanie i odzysk opadów, 
co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne – 
mówi Ewa Zduńczyk, kierownik Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Jak będzie naliczana opłata?
Dotychczas ustawa dopuszczała wybór tylko 
jednego sposobu naliczania opłat: od wielkości 
domu lub mieszkania, od ilości zużytej wody, od 

gospodarstwa domowego lub od osoby. Miejscy 
radni zdecydowali, że najlepszy jest ten ostatni czyli 
opłata będzie naliczana od osoby. Dziś ustawa jest 
znowelizowana i daje możliwość wyboru więcej niż 
jeden wariant np. od m2 w przypadku budynków 
wielorodzinnych i od osoby (budownictwo jednoro-
dzinne).

Ile będzie to kosztować?
Uchwalona prze radnych 29 listopada stycznia 
2012 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
na terenie zamieszkałych nieruchomości wynosi 
11 zł w przypadku gdy odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny, 16 zł – jeżeli nie jest 
prowadzona segregacja. Na terenie nieruchomości 
niezamieszkałej opłata naliczana będzie wynikiem 
mnożenia pojemników i stawki opłaty. Podstawą 
do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi jest złożenie przez właścicieli deklara-
cji. – Podczas spotkania z zarządcami nieruchomości 
wielorodzinnych padła propozycja wprowadzenia 
innej metody naliczania opłat - od metra kwadrato-
wego w przypadku nieruchomości wielorodzinnych. 
Czy zostanie dopuszczona także ta metoda przekona-
my się w najbliższym czasie. Właściciele zobowiązani 
są do złożenia deklaracji do 31 marca, ale jeśli radni 
zmienią sposób naliczania opłat ten termin zostanie 
wydłużony – dodaje Ewa Zduńczyk. 

Co obejmuje opłata? 
Opłata będzie obejmowała odbiór, transport, zbie-
ranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz 
obsługę administracyjną systemu. Oprócz tego gmina 
utworzy punkty selektywnego zbierania odpadów 

PAPIER i TEKTURA (kolor niebieski)
Wyrzuca się: papier, tekturę, gazety, czasopisma, zeszyty, książki, pro-
spekty reklamowe.
Nie wrzuca się: papieru foliowego, parafinowego, powlekanego tworzy-
wami sztucznymi oraz gumą i tekstyliami, zabrudzonego papieru, kalki 
maszynowej, opakowań wielomateriałowych (tetrapaki – kartony po 
sokach i mlekach), papierów ściernych, resztek tapet, zużytych samo-
chodowych uszczelek papierowych, tekstyliów, opakowań metalowych, 
szklanych i z tworzywa sztucznych, opakowań papierowych po chemika-
liach, materiałach budowlanych i paszach.
Uwagi: makulatura nie może być mokra oraz z papierem nie mogą trafiać 
żadne zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne czy mikrobiologiczne.

SZKŁO OPAKOWANIOWE (kolor zielony)
Wyrzuca się: butelki szklane, słoiki.
Nie wrzuca się: szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe) – szkła 
zbrojonego, luster, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń 
żaroodpornych, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań 
farmaceutycznych i chemicznych.
Uwaga: nie wrzucać szkła stłuczonego i zabrudzonego.

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(kolor żółty)
Wyrzuca się: butelki plastikowe po napojach typu (PET), puszki metalo-
we i  aluminiowe.
Nie wrzuca się: folii i toreb z tworzyw sztucznych, pustych butelek po 
kosmetykach i środkach czystości, plastikowych zakrętek, opakowań 
i butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach chwasto- i owado-
bójczych.
Uwaga: nie wrzucać opakowań po medykamentach.

(przy ul. Gostkowskiej 83 i na terenie składowiska 
w Woli Pawłowskiej).

Kiedy należy dokonać płatności? 
Od 1 lipca właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi do 15 dnia każdego miesiąca.

Czy właściciel nieruchomości musi 
zaopatrzyć się w pojemnik na 
odpady?
W przypadku nieruchomości zamieszkałych w ra-
mach opłaty za gospodarowanie odpadami gmina 
wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki do 
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki. w po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych zaopatrują się we 
własnym zakresie i na własny koszt.

Czy odbierana będzie każda ilość 
śmieci?
Odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów ko-
munalnych, wynikająca ze złożonej przez właściciela 
lub zarządcę nieruchomości deklaracji. Ilość śmieci 
odbieranych w każdym miesiącu uzależniona jest od 
liczby mieszkańców wykazanej w deklaracji. Ilość 
odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości, 
które nie są zamieszkałe, a powstają tam odpady 
komunalne, uzależniona jest od liczby pojemników 
wskazanych w deklaracji.

Na podstawie materiałów z Wydziału IMiOŚ 
Paulina Huzar

O nowym systemie gospodarki odpadami słów kilka

Zasady selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymanie czystości i porządku w gminie należy do jej zadań własnych. w praktyce 
oznacza to, że to właśnie gminy są odpowiedzialne między innymi za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. w związku 
z nowymi zasadami pojawiają się wątpliwości, które chcemy rozwiać, odpowiadając na najczęściej zadawane pytania. 
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Głównym jej celem jest 
działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 
Pod swoimi skrzydłami ma 
43 podopiecznych. – Naszym 
adresatem jest w dużej mierze 
niepełnosprawna młodzież, 
która ukończyła już szkołę i nie 
ma co ze sobą zrobić. Chce-
my zapewnić im odpowiednie 
zajęcia i rozrywkę w ciągu 
dnia, a ich rodzinom co jakiś 
czas chwilę odpoczynku. Chcemy im 
pomóc w prawidłowym rozwoju, na-
uczyć samodzielności, podejmować 
działania na rzecz promocji zdrowia 
oraz zapobiegania pogłębianiu się 
istniejących już dysfunkcji – po-
wiedział Rober Klimowski, prezes 
Fundacji. Siedziba organizacji na 
razie znajduje się przy ul. Głowac-
kiego 8. Zarząd Fundacji spotkał 

To wygodne i oszczędne rozwiązanie. 
Opłaty naliczane są za rzeczywisty 
czas parkowania. Nie trzeba szukać 
parkomatu. Nie ma konieczności 
przewidywania czasu postoju. Za po-
mocą telefonu można w każdej chwili 
sprawdzić i przedłużyć czas parkowa-
nia. Aby korzystać z tego rozwiązania 
należy zarejestrować się na www.
mobiparking.pl, uiścić przedpłatę, 
pobrać identyfikator do umieszczenia 
w widocznym miejscu za szybą samo-

Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkursy ofert i przyznał 
składającym je organizacjom pozarządowym środki finansowe 
w wysokości 382 000 zł. Wsparto zadania z zakresu oświaty, 
edukacji i wychowania (32 000 zł) oraz upowszechniania kultu-
ry fizycznej i sportu (350 000 zł).

Na szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego 
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscy-
plinach indywidualnych dotacje otrzymały:
1. Klub Sportowy Ciechan Szymon Kołecki – 5 000 zł
2. Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 110 000 zł
3. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” – 70 000 zł
4. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka” – 25 000 zł
5. Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” – 30 000 zł
6. Klub Pływacki Ciechanów – 5 000 zł
7. Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” – 28 000 zł
8. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 12 000 zł

Na wsparcie realizacja programów edukacyjnych o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, turystyczno-krajoznawczym oraz ekologic-
znym dla uczniów miejskich szkół dotacje otrzymały:
1. Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów” – 7 000zł
2. Uczniowski Klub Sportowy „Spring” – 4 000 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 8 282 zł
4.Samodzielne Koło Terenowe nr 76 Społecznego Towarzystwa Oświatowego 
w Ciechanowie – 2 000 zł
5.Uczniowski Klub Sportowy „Nike” – 8 718 zł
6. TKKF Promyk – 2 000 zł

Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska dostał 40 000 zł na 
upowszechnianie sportu szkolnego: szkolenie dzieci i młodzieży, orga-
nizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Ciechanowskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowe-
mu przyznano 25 000 zł na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
sportów wodnych. 
Na ogłoszenie czekają jeszcze zadania z dziedziny kultury i dziedzictwa 
narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

P. H.

Pani

Ewie Szeludze
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów

Pani

Ewie Grudzińskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

MATKI
składają

dyrektor i pracownicy 
Zakładu Obsługi Szkół

i Przedszkoli w Ciechanowie 

LEPSZE JUTRO
– powstała kolejna fundacja
dla osób niepełnosprawnych

Wyniki konkursów
dla organizacji pozarządowych

Powiększyło się grono organizacji pozarządowych działających 
na terenie Ciechanowa. Pod koniec listopada 2012 r. swoją 
aktywność rozpoczęła fundacja „Lepsze jutro’’.

się z zastępcą prezydenta Cezarym 
Chodkowskim. – Zaproponowałem 
tym aktywnym ludziom, że znaj-
dziemy im siedzibę, łatwo dostępną 
dla osób niepełnosprawnych. Padł 
nawet konkretny adres, ale sprawa 
jest jeszcze w toku, więc nie będę 
zdradzał szczegółów – poinformował 
wiceprezydent.

P. H.

Od stycznia obowiązuje nowy regulamin strefy płatnego parko-
wania. Na wniosek mieszkańców radni poszerzyli strefę o części 
ulic Nadfosnej i Witosa. Ograniczono do trzech liczbę abona-
mentów dla mieszkańców strefy. Zupełnie nową propozycją jest 
możliwość płacenia za parkowanie za pośrednictwem telefonów 
komórkowych.

chodu, a potem tylko smsem zgła-
szać początek i koniec parkowania. 
Także smsem można sprawdzić stan 
środków na koncie. Regulamin strefy, 
obszar i cennik dostępne są na stronie 
www.umciechanow.pl w zakładce 
„Dla mieszkańców”. Dodatkowych 
informacji udzieli Biuro Strefy Płat-
nego Parkowania, mieszczące się przy 
ul. Ściegiennego 10, II piętro, lok. 42, 
tel. (23) 672 48 61, kom. 509 52 61 05.

A. G.

Płać
telefonem
za parkowanie
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Młody sportowiec z Ciechanowa, który swoją 
przygodę z kolarstwem szosowym rozpoczynał 
w klubie sportowym Jurand Ciechanów,  jest o krok 
od światowej ekstraklasy kolarstwa szosowego! 
22-letni Łukasz Wiśniowski (na górnym zdjęciu) 
w tym roku znalazł się w składzie czeskiej drużyny 
kontynentalnej Etixx-Ihned, która skupia najlepszych 
i najbardziej utalentowanych zawodników. Mają oni 
w przyszłości zasilić szeregi zespołu Omega Pharma-
Quick Step, jednej z najlepszych ekip kolarskich 
na świecie. Sportowy talent Łukasza dojrzewał pod 
okiem doświadczonych i zasłużonych dla ciechanow-
skiego kolarstwa trenerów – Stanisława Grabowskie-
go oraz Bogdana Mańkowskiego.

Jak co roku w Miejskim Przedszkolu Nr 5 odbył się 
bal karnawałowy dla maluchów. Wśród przebierań-
ców można było dostrzec wróżki, motylki, księż-
niczki, rycerzy, supermenów, piratów, czarownice, 
kowbojów, biedronki, a nawet haloweenową dynię. 
Kolorowe dekoracje, skoczna muzyka i konkursy, 
wspólne fotografie i słodkości ofiarowane przez 
dyrektor przedszkola Hannę Bonisławską – zabawa 
była wyjątkowo udana. Uwieńczeniem imprezy był 
wybór królowej i króla balu, którymi zostali Hubert 
Balicki i Oliwia Zawadzka z grupy V.

P. H.

W grupie IV dziadkowie wzięli udział w przedszkol-
nym show pt. „Wystąp z Gwiazdą”. Nagrodą był 
zabawkowy samochód marki Renault, który został 
przekazany przez pracownika tej firmy. Julcia z bab-
cią zatańczyły do „Kaczki Dziwaczki”, Gabrysia 
z babcią zaprezentowały układ choreograficzny do 
„Smerfnych Hitów”. Dziadkowie wybudowali pomy-
słowe wieże, a babcie: Szymona, Natalki i Wiktorii 
zostały modelkami swoich wnucząt. Nagrodę główną 
wytańczyły Zuzia z siostrą i babcią. 
Wszystkie 5 – latki wystąpiły w przedstawieniu „Wspo-
mnienia naszych dziadków”. – Przypomniały nam się 
piękne chwile. Ślub, wesele… Na koniec zatańczyliśmy 
walca angielskiego – powiedziała babcia Wiktorii.

red.

„Wystąp z gwiazdą”

Sukcesy naszych sportowcówBajkowy karnawał
Krzysztof Człapski (na dolnym zdjęciu), znany 
ciechanowianom m. in. z coniedzielnych wakacyj-
nych spotkań z jogą w parku, otrzymał wyróżnienie 
od czytelników portalu www.chodzezkijami.pl. 
K. Człapski jest instruktorem rekreacji ruchowej 
o specjalności Nordic Walking oraz Fitness. Zwycię-
żył w Marszu Europejskim w Nordic Walking oraz 
w Pucharze Polski Nordic Walking 2012 (dystans 
5 km, w kategorii M40). Zajął także trzecie miejsce 
na Mistrzostwach Świata Nordic Walking w Austrii 
na dystansie 10 km.

red.

„Śladami ciechanowskich Żydów” to 
motto III Gry Miejskiej, którą 30 stycz-
nia zorganizowały ciechanowski oddział 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Mło-
dzieżowych, Miejski Zespół Szkół Nr 2 
oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 

Uczestnicy, głównie młodzież gimnazjalna, wyru-
szyli z Placu Jana Pawła II, skąd udali się do Zamku 
Książąt Mazowieckich. Po krótkiej prelekcji na 
temat historii Żydów pomordowanych na zamko-
wym dziedzińcu kapitanowie zespołów otrzymali 
pierwsze zadanie do wykonania. Na podstawie 
kolejnych wskazówek każda z siedmiu grup musiała 
ustalić własną trasę i w ciągu 1,5 godziny odnaleźć 
oraz rozwiązać pozostałe zadania. Miejsca były nie-
przypadkowe: ul. Nadrzeczna 28 – siedziba dawnej 
Talmud Tora (żydowskiej szkoły), Nowy Cmentarz 
Żydowski przy ul. Gwardii Ludowej, miejsce po 
synagodze i kirkucie, kamienice pożydowskie przy 
ul. Warszawskiej… Ostatnim etapem było zwiedze-
nie muzealnej wystawy poświęconej Żydom. 
Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów zdobyła drużyna 
uczniów z kl. IIa i IIe: Natalia Grabowska, Kaja Szan-
ter, Julia Matuszewska, Wiktoria Potępa. II miejsce 
zajęła grupa stworzona przez klasy Ib i Id: Monika 
Szemplińska, Milena Kucińska, Zuzanna Kowalska, 
Aleksandra Kobyłecka. III wynik uzyskał zespół 
z klasy Ia: Aleksandra Jaśkiewicz, Agnieszka Jarosz, 
Karolina Bugajewska i Karolina Poroszewska. 
Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd 
Miasta Ciechanów i Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej. 

red.

Młodzież rozegrała
III Grę Miejską

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Nr 6 trwał od 18 do 22 stycznia. Spotkania 
z udziałem gości odbyły się w każdej grupie. Był tort i wspólne zabawy. 

Przedszkolaki wszystkich grup dowiedziały 
się kim był i co napisał jeden z najpopularniej-
szych pisarzy dwudziestolecia międzywojen-
nego. Spotkanie uatrakcyjniły wspólne śpiewy, 
tańce i zabawy. Zaproszona na uroczystość 
Ewa Blankiewicz przeczytała dzieciom wybra-
ne wierszyki. Z widzianej oczami wyobraźni 
stacji ruszyła tuwimowska „Lokomotywa”. 
Sympatię małych słuchaczy zyskał też utwór 
„Raz, dwa, trzy”. E. Blankiewicz, na co dzień 
rzeczniczka prezydenta Ciechanowa, poda-
rowała przedszkolakom maskotkę wielkiego 
łosia. Organizatorem spotkania były nauczy-
cielki Agnieszka Kościelska i Katarzyna 
Przybyłkowska. 

K. D.

Czytanie Tuwima w Przedszkolu Nr 6
„Cała Polska Czyta Dzieciom” to akcja zachęcająca do obcowania z ulubionymi 
książkami i autorami. 16 stycznia w miejskim Przedszkolu Nr 6 zainaugurowano rok 
Juliana Tuwima. 
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Sztuka, oparta na motywach powieści Dickensa 
w przejmujący sposób opowiada o życiu dzieci 
w rodzinie alkoholowej. Niecodzienny sposób na 
przedstawienie tego globalnego problemu spotkał 
się z wielkim uznaniem. Publiczność gromkimi 
brawami nagrodziła młodych „aktorów”. Wcze-
śniej uczniowie z obu szkół zachęcali do zaku-
pów na kiermaszu ciast, przygotowanych przez 

11 stycznia z inicjatywy nauczycielek 
Małgorzaty Włoczewskiej i Sylwii Ta-
larowskiej w Gimnazjum Nr 3 odbyła 
się interdyscyplinarna lekcja – chemia 
po angielsku. Podczas zajęć trzeba było 
określić odczyn substancji chemicznych, 
między innymi tych, które występują 
w najbliższym otoczeniu. 

Część eksperymentalna lekcji została przeprowadzo-
na w języku angielskim. Uczniowie poznali angiel-
skojęzyczne nazwy związków chemicznych, wskaź-
ników oraz odczynów, a następnie przeprowadzili 
doświadczenia zgodnie z podanymi instrukcjami. 
Dzięki zastosowaniu języka angielskiego uświado-
mili sobie, że nauka języków może być narzędziem 
służącym do realizacji planów i marzeń. Znajomość 
języków umożliwia dostęp do różnych dziedzin 
wiedzy. Lekcja podobała się uczniom. Jej obserwa-
torem była dyrektor gimnazjum Anna Zadrożna oraz 
nauczyciele z bloku języków obcych i matematycz-
no-przyrodniczego.  

red.

Harce w STUDIO
Z myślą o zimowym wypoczynku dzieci i młodzieży 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO w dniach 28 stycznia – 8 lutego zorganizował 
bezpłatne warsztaty plastyczne, literackie, teatralne 
i taneczne. Były gry, zabawy, kalambury i projekcje 
filmowe. 1 lutego atrakcją było przedstawienie „Pipi 
Wędrowniczka”. Wystąpił Teatr Urwis z Krakowa. 
Autorska bajka inspirowana powieściami Astrid 
Lindgren była dowcipna i pouczająca. Dzieci i ich 
opiekunowie z uwagą obejrzeli przygody rudowło-
sej bohaterki, która przemierzyła niemal cały świat 
w poszukiwaniu taty.

Komentarz:
Gimnazjum Nr 3 zaczęło 2013 rok w imponującym 
stylu. Ciekawy projekt lekcji w języku angielskim, 
połączona z rozrywką akcja społeczna, wciągająca 
rodziców w życie szkoły, interesujące propozycje na 
ferie – widać, że szkoła jest w dobrej formie. Jeżeli 
uda się ją utrzymać, Gimnazjum wkrótce stanie się 
liderem na lokalnym rynku edukacji.

E. B.

Opowieść wigilijna w nowym wydaniu Chemia po angielsku

Ferie w miejskich placówkach

Książka
– źródło wiedzy i inspiracji
W czasie ferii Miejska Biblioteka Publiczna 
zorganizowała wystawy książek: „Koty, kotki 
i kocięta” oraz „Podróże z bohaterami powieści 
Juliusza Verne’a”. Dla najmłodszych przy-
gotowano konkursy plastyczne „Bałwan jak 
z marzeń” i „Ilustracja do wybranej historyjki 
lub wiersza o kotach”. Radości dostarczyły też 
zgadywanki i kolorowanki. Prace wykonane 
dowolną techniką zostały zaprezentowane na 
bibliotecznych wystawach.

Aktywny
odpoczynek 
z „Trójką”
Feryjną ofertę w dni 
powszednie zapropono-
wało też Gimnazjum Nr 
3. W szkole prowadzone 
były otwarte zajęcia, 
które odbiegały od 
szkolnej formuły. Ich 
uczestnicy wprawiali się 
w języku angielskim, 
tworzyli rzeźby z pa-
pieru i gliny, prowadzili 

doświadczenia z dziedziny biologii i fizyki, obcowali 
z historią, bawili się w teatr z wykorzystaniem pacy-
nek i kukiełek, recytowali, śpiewali karaoke, uczyli 
się robić zdjęcia, ćwiczyli aerobik oraz grali w rugby, 
tenisa stołowego i gry planszowe.

K. D. 

Jedna z prac konkursowych 

Warsztaty zorganizowane przez COEK „Studio” były wciągające 

25 stycznia Szkoła Podstawową Nr 6 i Gimnazjum Nr 3 podsumowały wspólny pro-
jekt charytatywny „Pomocna dłoń”. Uczniowie z kół teatralnych obu szkół pokazali 
przedstawienie „Nowa opowieść wigilijna”.

rodziców. Pieniądze zebrane podczas akcji trafią do 
potrzebujących rodzin. Koordynatorami przedsta-
wienia byli nauczyciele – opiekunowie kół teatral-
nych: Bogumiła Blantenberg, Grzegorz Hoffman, 
ks. Jarosław Szumański oraz Sylwia Talarowska. 
Scenografię przygotowała Irena Turowska.

P. H.



Można ją zwiedzać od wtorku do nie-
dzieli w godzinach od 8.30 do 15.30. 
Pierwszy etap rewitalizacji objął bu-
dowę tzw. Domu Małego, konserwację 
baszt i murów (za wyjątkiem kurtyny 
północnej, zaplanowanej na II etap) 
oraz budowę sanitariatów. Inwesty-
cja kosztowała 11,6 mln zł, z czego 
8,3 mln zł to dofinansowanie unijne.

red.

5 stycznia w hali sportowo-widowiskowej 
przy ul. Kraszewskiego 8 wysłuchaliśmy 
przebojów Jana Kiepury w wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii War-
mińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra 
Sułkowskiego. Koncert poprowadził 
Andrzej Krusiewicz. Wystąpili: sopra-
nistka Iwona Socha oraz tenorzy: Andrzej 
Kalinin, Dariusz Stachura i Adam Zduni-
kowski. Publiczność dopisała. – Wspania-

W holu nowej części ratusza do 28 lutego można oglądać wysta-
wę Małgorzaty Schmidt i Jacka Kubiaka „Wypędzeni 1939...”. 
Ekspozycja powstała z inicjatywy Związku Miast Polskich 
i przy wsparciu Muzeum Historii Polski, Fundacji Współpracy 
Polsko – Niemieckiej, Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go oraz Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. 

Zamek został otwarty
dla zwiedzających

„Wypędzeni”
znaleźli miejsce w ratuszu

Koncert Noworoczny 

Od Kiepury do Kiepury

Cytat miesiąca:

ły repertuar, świetni artyści, piękna muzyka – chwalili 
podekscytowani odbiorcy. Koncerty noworoczne orga-
nizowane od 2003 roku przez prezydenta Ciechanowa 
cieszą się niesłabnącą popularnością. 

K. D.

Po trwającym 2 lata i etapie rewitalizacji Zamek Książąt 
Mazowieckich został otwarty. 26 i 27 stycznia można było za 
darmo zobaczyć jak teraz wygląda ciechanowska warownia.

Poseł M. Koźlakiewicz komplementował efekty pracy wicedyrektora Muzeum Krzysztofa 
Sobczaka i dyrektor Hanny Długoszewskiej – Nadratowskiej 

Dzięki przeszkleniom w podłodze widać 
archeologiczne wykopaliska

Na 400 fotogramach, plakatach oraz 
dokumentach z polskich i niemieckich 
archiwów utrwalono historię depor-
tacji Polaków z ziem Rzeczpospolitej 
wcielonych do Rzeszy. Są też zdjęcia 
obrazujące zasiedlanie tych terenów 
przez volksdeutschów oraz Niemców 
pochodzących z krajów nadbałtyc-
kich. Dzięki miejskiemu samorządowi 

wystawa została sprowadzona do 
Ciechanowa z Poznania. Uzupełnie-
niem tematyki wypędzeni są odcinki 
serialu dokumentacyjnego i fragmenty 
niemieckich kronik z okresu okupacji. 
– Planujemy przeprowadzić w ratuszu 
lekcję historii – mówi Anna Zadrożna, 
dyrektor Gimnazjum Nr 3.

K. D.

Grudniowa sesja Rady Miasta. Radni dyskutują o zakazie dokarmiania gołębi 
na deptaku. Radny Zdzisław Dąbrowski: – Można popaść w Bareję, bo co jak 
kogoś przyłapią, a on powie, że karmi kawki?




