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Tanieją bilety ZKM

Konkurs na pasaż
rozstrzygnięty

ZKM obniży ceny biletów kupowanych w strefie miej-
skiej u kierowcy. Z takim wnioskiem, zaakceptowanym 
przez prezydenta wystąpił zarząd spółki, a jednogłośnie 
przegłosowała go Rada Miasta. Zmiany wejdą w życie 
po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Zamiast 3,40 zł za bilet jednorazowy zapłacimy 3 zł, za 
ulgowy 1,50 zł (teraz 1,70). Bardziej będzie się opłaca-
ło kupować pakiet 4 biletów uprawniający do 4 przejaz-
dów ulgowych lub 2 normalnych – wyceniono go na 
5 zł (4 x 1,25). Do tej pory kosztował 6 zł (4 x 1,50). 
Bilety autobusowe coraz trudniej dostać w kioskach, bo 
większość z nich Ruch zlikwidował. Są też sprzedawa-
ne w sklepach, ale ZKM ma problem z wyegzekwowa-
niem od nich należności. Za to systematycznie rośnie 
ilość biletów kupowanych u kierowców.

E. B.

Nowy system gospodarowania odpadami komunal-
nymi wchodzi w życie 1 lipca 2013 r. Aby mógł pra-
widłowo funkcjonować mieszkańcy zobowiązani są 
do złożenia deklaracji, na podstawie której naliczona 
zostanie opłata za odbieranie, transport, odzyska-
nie i unieszkodliwienie śmieci. Deklaracje należy 
złożyć najpóźniej do 31 marca w Urzędzie Miasta. 
Na str. 12 przytaczamy odpowiedzi na najczęściej 
zadawane przez mieszkańców pytania dotyczące 
nowych zasad.

P. H.
Czytaj str. 12

20 kwietnia COEK STUDIO organizuje przegląd 
muzyczny dla solistów wokalnych „Gamma”. Prze-
słuchania rozpoczną się o godz. 10.00 w siedzibie 
placówki przy ul. Pułtuskiej 20a. Warunkiem 
uczestnictwa jest nadesłanie lub dostarczenie karty 
zgłoszenia. Konkurs będzie podzielony na 4 kate-
gorie: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja 
i szkoły ponadgimnazjalne. Prezentacje ocenią 
jurorzy pod przewodnictwem Krzysztofa Skiby 
z zespołu BIG CYC. K. D.

Deklaracje „śmieciowe”
do 31 marca

STUDIO
szuka wokalistów

Budujemy
mosty

15 marca w sali konferencyjnej ratusza ogłoszo-
ne zostały wyniki konkursu na „Opracowanie 
koncepcji zagospodarowania pasażu Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie”. Spośród 34 
prac zwyciężyła koncepcja autorstwa zespołu: 
Klaudia Fiegler z Orzesz i Damian Serwata 
z Sosnowca, która została nagrodzona kwotą 
w wysokości 15 tys. zł. Jury pod przewodnic-
twem zastępcy prezydenta miasta Ewy Gładysz 
zdecydowało o innym podziale nagród, niż 
pierwotnie zakładano. Obok nagrody głównej 
przyznano cztery równorzędne wyróżnienia po 
3 tys. zł. Wszystkie konkursowe prace można 
obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.umciechanow.pl. Prezydent przewiduje 
konsultacje społeczne, dotyczące projektu prze-
budowy pasażu. 

E. B
Szerzej na str. 6–7

Ani zima, ani przejściowe trudności organi-
zacyjne nie zatrzymały budowy pętli. Firma 
MELWOBUD rozpoczęła umacnianie dna 
i brzegów rzeki w rejonie mostu północnego 
na Bielinie. Postępuje budowa południowej 
przeprawy przez rzekę oraz roboty w rejonie 
ulic Monte Cassino i Leśnej. Powstaje kana-
lizacja deszczowa na odcinku między ulicami 
Wojska Polskiego i Pułtuską.

A. G.
Więcej str. 8

Umacnianie brzegów rzeki po obu stronach mostu południowego
na Bielinie

Zwycięska propozycja autorstwa zespołu:
 Klaudia Fiegler z Orzesz i Damian Serwata z Sosnowca
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Samorządu Miasta

Urząd Miasta włączył się 
do akcji „Godzina dla Ziemi”

Jest to prosta idea, 
która szybko prze-
rodziła się w naj-
większą na świecie 
inicjatywę społecz-
ną. Miliony ludzi 

wyłączają światła na jedną godzinę tej samej nocy, 
aby zaoszczędzić energię i skupić się na tym, co 
łączy nas wszystkich – naszej planecie. W tym roku 
do akcji przyłączył się także ciechanowski samorząd. 
23 marca na godzinę wyłączono oświetlenie ratusza. 
W latach ubiegłych w akcji wzięło udział ponad 
500 miast na całym świecie, w tym 50 w Polsce.

Dodatkowe 75 tys. zł
na konkursy 

Prezydent Cie-
chanowa ogłosił 
kolejny konkurs 
dla organizacji 
pozarządowych. 
Można się starać 

o środki na zadania z dziedziny kultury fizycznej 
i sportu. Na szkolenie i udział w zawodach rozgrywa-
nych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz taekwondo 
przeznaczono 75 tys. zł. Oferty będą przyjmowane 
do 12 kwietnia. Szczegóły na bip.umciechanow.pl 
w zakładce Organizacje pozarządowe. 

Przekaż                             
organizacji
pożytku publicznego
Zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku 
publicznego działających na terenie Ciechanowa: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD Ciechanów), 
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełno-
sprawnych, Społeczne Towarzystwo Oświatowe 
Samodzielne Koło Terenowe nr 76 lub 223, Polski 
Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ciechanowie, 
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego Koło w Ciechanowie, 
Polski Związek Niewidomych Koło PZN Ciecha-
nów, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsia-
nego Oddział w Ciechanowie, Oddział Terenowy 
Towarzystwa Walki z Kalectwem w Ciechanowie, 
Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 
Niepełnosprawnym – Być Jak Inni. Aby dokonać 
wpłaty należy we właściwej rubryce PIT–36 lub 
PIT–37 wpisać numer KRS wybranej organizacji. 
Urząd Skarbowy przekaże jej 1% na konto banko-
we.

Korekty kursów linii 2 i 7
Po analizie kursowania autobusów Zakład Ko-
munikacji Miejskiej wprowadził korekty czasowe 
linii 2 i 7 w dni powszednie. Kurs linii 2 z Asnyka 
z godz. 7.39 został zmieniony na godz. 7.36, kurs 
linii 7 ze szpitala z godz. 15.18 przesunięto na 
godz. 15.28.
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Nowe władze hufca

16 lutego Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP wybrał 
nowe władze. W wyniku głosowania komendantem 
hufca został Piotr Rzeczkowski. Wyłoniono też 
komisję rewizyjną. Członkami komendy zostali: 
Olga Dąbrowska, Anna Rzeczkowska, Krzysztof 
Piotrowski i Łukasz Niewiadomski. W obradach 
oprócz harcerzy uczestniczyli przedstawiciele lokal-
nych władz i instytucji (w tym Urzędu Miasta), które 
przez ostatnie 3 lata wspierały inicjatywę powołania 
hufca w Ciechanowie. Hufiec liczy 15 jednostek 
i zrzesza 160 harcerzy.

Potrzebujący dostaną
na święta 8 ton żywności 

W dniach 15-17 marca Ciechanowski Bank Żyw-
ności wspólnie z organizacjami partnerskimi po raz 
pierwszy zorganizował Wielkanocną Zbiórkę Żyw-
ności. Produkty spożywcze zbierano w 36 sklepach 
na terenie Północnego Mazowsza. Uczestniczyło 
w niej 500 wolontariuszy. Efekt – 8 ton żywności. 
Zakupami można było podzielić się w 8 miejsco-
wościach, w tym w Ciechanowie. Cukier, mąka, 
makaron, olej, ryż, konserwy i słodycze trafią do 
potrzebujących rodzin przed Wielkanocą. W zbiór-
kę zaangażowały się ciechanowskie organizacje 
pozarządowe: Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Dobroczynności, Akcja Katolicka, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Diabetyków, 
Stowarzyszenie Serce Matki, Stowarzyszenie dla 
Niepełnosprawnych oraz Polski Czerwony Krzyż. 
Ich pracę koordynowała Małgorzata Bartczak. 
Transport darów do magazynu Banku Żywności 
zapewniła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności. 
W akcję włączyła się także młodzież licealna oraz 
uczniowie gimnazjów.

XIX Ogólnopolskie Zawody 
w Pływaniu Szkół STO
W dniach 5–7 kwietnia w pływalni „U–Ciecha” 
odbędą się XIX Ogólnopolskie Zawody w Pływa-
niu Szkół STO. Jak co roku weźmie w nich udział 
kilkaset zawodników ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Orga-
nizatorem Zawodów są: Społeczne Towarzystwo 
Oświatowe w Ciechanowie, Międzyszkolny 
Pływacki Klub Sportowy „ORKA” oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Interwencje Straży Miejskiej

20 marca w godzinach popołudniowych pieszy patrol 
Straży Miejskiej kontrolował teren byłej chłodni 
przy ul. Płockiej, sprawdzając czy nie przebywają 
tam osoby bezdomne. Zatrzymał trzech mężczyzn, 
którzy kradli metalowe elementy konstrukcji jednego 
z obiektów budowlanych. Dalsze postępowanie w tej 
sprawie poprowadzi policja. Dzień później dyżurny 
Straży Miejskiej został poinformowany o mężczyźnie 
leżącym na śniegu przy bocznej furcie cmentarza 
parafialnego przy ul. Rzeczkowskiej. Strażnicy 
stwierdzili, że człowiek jest nieprzytomny. Wezwali 
karetkę ratownictwa medycznego, udzielili niezbęd-
nej pomocy przedmedycznej. Mężczyzna odzyskał 
przytomność, a następnie został zabrany do szpitala 
przez załogę karetki.

Odbiór
posegregowanych odpadów

W dniach 22–29 kwietnia pracownicy Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych będą odbierać z prywat-
nych posesji worki z posegregowanymi odpadami 
(szkło, makulatura, tworzywa sztuczne). 
Zbiórka przebiegać będzie według harmonogramu:
22 kwietnia – osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wyzwo-
lenia, Powstańców Warszawskich i Wiklinowej), 
Wojska Polskiego, Przasnyska, Gruduska, Zagumien-
na, Pułtuska, Wiosenna oraz przyległe ulice,
23 kwietnia – osiedle „Kargoszyn”,
24 kwietnia – osiedle „Podzamcze” i „Śródmieście”,
25 kwietnia – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska i przy-
ległe,
26 kwietnia – ul. Sienkiewicza i przyległe, ul. Po-
wstańców Warszawskich, „Śmiecin”,
osiedle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”,
29 kwietnia – osiedle „Zachód”.

Brydż – gra dla strategów 
13 kwietnia w godz. 
10.00-19.00 w hali Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 
2 przy ul. Czarnieckiego 
40 zostaną rozegrane IX 
Otwarte Mistrzostwa TKKF 
w Brydżu Sportowym. Pa-
tronat nad zawodami objął 
prezydent Ciechanowa.
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Pierwsze prace związane z powołaniem MZRC 
i przystąpieniem do realizacji planowanej inwe-
stycji rozpoczęły się jeszcze w 2004 roku. Je-
sienią 2004 roku został podpisany list intencyj-
ny przez burmistrzów, wójtów, przedstawicieli 
wszystkich samorządów szczebla gminnego 
z terenu powiatów ciechanowskiego, przasny-
skiego, pułtuskiego i makowskiego. 
 – Cały proces rejestracji był bardzo długi 
i skomplikowany, gdyż na kolejnych etapach 
związanych z przygotowywaniem dokumentów 
pojawiały się nowe uwagi, najpierw nadzoru 
prawnego Wojewody Mazowieckiego, potem 
urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji – relacjonował prezyden-
ta Waldemar Wardziński podczas lutowej sesji 
Rady Miasta.
Ostatecznie Związek został zarejestrowa-
ny 24 czerwca 2009 roku, po drodze Rady 
27 samorządów podejmowały po kilka uchwał 
zmieniających kolejne wersje proponowanego 
statutu. We wrześniu 2009 roku odbyło się pierwsze 
posiedzenie Zgromadzenia Związku połączone z wy-
borem władz. Od tego momentu MZRC rozpoczął 
statutową działalność.

Decyzja środowiskowa
– 2 lata i 85 dokumentów
Zanim Związek został zarejestrowany trwały już pra-
ce nad przygotowaniem całego szeregu dokumentów 
niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji. Już 
w czerwcu 2006 roku Prezydent Miasta Ciechanów 
złożył wniosek o wpisanie jej na listę projektów klu-
czowych dla Województwa Mazowieckiego. Udało 
się – pół roku później projekt „śmieciowy” znalazł 
się wśród 26 priorytetowych zadań, które Mazowsze 
miało realizować w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013.
Równolegle szły starania o niezbędne urzędnicze 
decyzje. – Przygotowaliśmy raport oddziaływania 
na środowisko dla Woli Pawłowskiej, gdzie ma być 
główny punkt przyszłego systemu. Na bazie tego 
raportu złożyliśmy wniosek do Wójta Gminy Ciecha-
nów o wydanie decyzji środowiskowej – relacjonował 
prezydent Wardziński (działał wówczas w imieniu 
zawiązywanego Związku). – Ta procedura trwała od 
końca 2008 r. i cały 2009 rok. Była bardzo skompliko-
wana i żmudna. W aktach sprawy jest 85 dokumentów 
związanych z samą decyzją środowiskową: decyzji, 
uchyleń decyzji, zaskarżeń, postanowień Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego. Sprawy docierały 
do szczebla sądów administracyjnych, wojewódzkich, 
w niektórych są nawet wnioski o kasację w NSA – 
opisywał prezydent. – Otrzymanie decyzji, które 
w przypadkach podobnych inwestycji zajmuje 2-3 
miesiące, ciągnęło się 2 lata. Przeciwko nam wystę-
powały zarówno osoby fizyczne, jak i stowarzyszenia 
ekologiczne zarejestrowane przez te same osoby 
fizyczne. Składały odwołania i zażalenia na każdym 
etapie postępowania – podkreślał W. Wardziński.
Ostatecznie prawomocna decyzja środowiskowa dla 

inwestycji planowanych w Woli Pawłowskiej została 
uzyskana w styczniu 2010 r. 

Doniesienia do prokuratury
i próby wyeliminowania
Woli Pawłowskiej
W. Wardziński przypomniał też atmosferę, jaka to-
warzyszyła całemu „śmieciowemu” przedsięwzięciu. 
– Poza procedurą administracyjną toczyła się swego 
rodzaju wojna podjazdowa, bo na każdym etapie 
zaskarżania poszczególnych decyzji równolegle były 
wysyłane doniesienia do prokuratury, do różnego 
rodzaju urzędów i służb – poinformował prezydent. 
– Była próba unieważnienia decyzji o pozwoleniu na 
budowę z 1993 r., dotyczącej Woli Pawłowskiej. Tutaj 
były zaangażowane służby nadzoru budowlanego 
szczebla i naszego i wojewódzkiego, Wojewoda Ma-
zowiecki, który nie wyraził akceptacji dla uchylenia 
tych decyzji, były doniesienia prokuratorskie, postę-
powania prowadzone przez Prokuraturę Rejonową 
w Ciechanowie, Prokuraturę Warszawa Praga 
Północ, Prokuraturę Okręgową w Płocku – wyliczał 
prezydent Wardziński. – Nie znaleziono żadnych 
podstaw, aby postawić komukolwiek jakikolwiek 
zarzut. Wtedy zaczęły się prywatne akty oskarżenia 
i sprawy sądowe, wytaczane mnie jako prezydentowi 
miasta. Sądy: Rejonowy w Ciechanowie i Okręgowy 
w Płocku miały zajęcie do początku 2011 r. Oczywi-
ście wszystkie zarzuty zostały odrzucone. Dotyczyły 
m.in. tego, że Prezydent Miasta Ciechanów próbuje 
wybudować za pieniądze unijne instalację na 3 ha 
gruntów, należących do rodzin członków PO. Te 
informacje pojawiły się w lokalnych publikacjach. 
Chwilę później „Gazeta Polska” pisała już o 7 ha 
gruntów należących do członków PO, a po niespełna 
2 latach było to 11 ha gruntów. To łatwa do spraw-
dzenia nieprawda, ale takie informacje rozpowszech-
niano też w trakcie kampanii wyborczej w 2010 
roku. Od ponad 2 lat staramy się dochodzić praw 
na drodze sądowej, niestety sąd nie wyznaczył do tej 
pory terminu rozprawy – poinformował prezydent.

Sukces, czyli umowa
na 35 unijnych milionów
Były też jasne strony starań samorządu. 
We wrześniu 2008 roku między Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego a Prezydentem 
Miasta Ciechanów (występował w imieniu 
jeszcze niezarejestrowanego Związku) została 
podpisana preumowa na dofinansowanie inwe-
stycji na poziomie 35, 2 mln zł, nie więcej niż 
40% wartości projektu, wówczas szacowanej 
na około 20 mln €, w przeliczeniu po ówcze-
snym kursie – 88 mln zł. 
Ostatecznie umowa o dofinansowanie dla 
Związku została podpisana we wrześniu 
2012 r. – Wydawało się, że jesteśmy na finiszu: 
mamy zagwarantowane unijne pieniądze, 
mamy wszystkie prawomocne decyzje związane 
z inwestycją, opracowane programy funkcjo-

nalno-użytkowe, trzeba tylko uchwalić budżet 
Związku, który będzie przewidywał odpowiednie 

strumienie środków finansowych w kolejnych latach, 
ogłosić przetarg w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” 
i instalacja powstanie w 18 miesięcy – mówił prezydent. 

Nieoczekiwana zmiana miejsc
W październiku 2012 r. samorząd Mazowsza uchwalił 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, który ma 
regulować wszystkie kwestie prawne związane z funk-
cjonowaniem całego systemu gospodarki odpadami na 
terenie województwa. Wtedy pojawił się problem przez 
duże „P”. – Byliśmy zaskoczeni, że Plan, który wcześniej 
konsultowaliśmy, tak jak pozostałe samorządy z terenu 
województwa, odbiegał znacznie od przedstawionego 
nam projektu – powiedział W. Wardziński. Projekt mówił 
o instalacjach zastępczych: Międzygminnego Związku 
w Woli Pawłowskiej i spółki USKOM Uniszkach, które 
miały mieć charakter zastępczych do czasu rozbudowy, 
modernizacji i uzyskania statusu Regionalnej Instalacji 
Przerobu Odpadów Komunalnych (RIPOK), czyli in-
stalacji docelowej. W przyjętym planie znalazł się zapis, 
który nadał status instalacji docelowej zakładowi firmy 
USKOM w Kosinach Bartosowych. Wola Pawłowska 
i Uniszki pozostały zastępcze. 
W opiniowanym przez samorządy projekcie nie było 
w ogóle mowy o RIPOK w Kosinach Bartosowych, 
która to lokalizacja do dziś nie ma raportu o stanie 
oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Wiśniewo, 
który wydał decyzję o środowiskowych uwarunko-
waniach, dotyczącą tamtejszej instalacji stwierdza, 
że „brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko”.
Władze Ciechanowa zaskarżyły uchwałę Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego do Wojewody, ale ten uznał, 
że brak konsultacji ostatecznej wersji Planu nie stanowi 
podstawy do uchylenia. Plan, który wręcz wskazuje, 
że śmieci z pięciu powiatów należy zwozić do instalacji 
USKOM-u w Kosinach Bartosowych stawia pod znakiem 
zapytania inwestycyjne plany Międzygminnego Związku 
Regionu Ciechanowskiego i sam sens jego istnienia.

Jak w zgodzie z prawem przeczołgać inwestycję 27 samorządów
Sesja Rady Miasta – O sytuacji Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego

22 października ubiegłego roku Mazowiecki Sejmik uchwalił Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Komunalnymi na Mazow-
szu. Plan zakłada, że śmieci z powiatów ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, przasnyskiego i pułtuskiego mają trafiać do 
instalacji zlokalizowanej w Kosinach Bartosowych (gm. Wiśniewo, pow. mławski), będącej własnością mławskiej prywatnej spółki 
USKOM. W projekcie Planu, przesłanym wcześniej do konsultacji lokalnym samorządom, instalacja w Kosinach nie figurowała. 
Była tam za to wskazana lokalizacja obecnego składowiska ciechanowskiego PUK w Woli Pawłowskiej, gdzie powołany przez 
27 samorządów Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego miał wybudować Regionalną Instalację Przetwarzania Od-
padów Komunalnych. Do tego czasu wszystkie instalacje na terenie regionu miały być instalacjami zastępczymi. Wojewódzki 
Plan podważył sens wieloletniej pracy samorządów, które zaplanowały wspólną gospodarkę odpadami i zdobyły na ten cel 35 mln 
unijnego dofinansowania. Przyszłość Związku i inwestycji stanęła pod znakiem zapytania.

E. B.
Ciąg dalszy na str. 4

Na sesji byli przedstawiciele samorządu Województwa Mazowieckiego.
Od lewej: A. Kamasa, W. Krawczyk i A. Daniluk



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

Interpelacje radnych – XXVIII sesja

Miasto wyemituje obligacje

Jak w zgodzie z prawem przeczołgać inwestycję 27 samorządów

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXVIII sesji 
27 lutego 2013 r.

Na lutowej sesji Rady Miasta 16 radnych (przy 2 
głosach wstrzymujących się) opowiedziało się za 
emisją 9 500 obligacji komunalnych na okaziciela. 
Każda z nich ma kosztować 1 000 zł. Obligację zo-
staną wyemitowane w jednej transzy w 2013 roku. 
Ich łączny koszt to 9,5 mln zł. Uzyskane środki 
pokryją deficyt budżetowy (3 650 560 zł) z przezna-
czeniem na zadania inwestycyjne, spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup 
obligacji komunalnych w kwocie 5 849 440 zł. 
Obligacje wyemituje bank, który zaoferuje najko-
rzystniejsze warunki. – Emisja obligacji sprzed 
kilku lat utwierdza nas w przekonaniu, że koszty są 
porównywalne, a nawet niższe niż koszty kredytu 
komercyjnego. Plusem jest większa elastyczność 
w finansowaniu z tych środków zadań inwestycyj-
nych – informował na sesji prezydent Waldemar 
Wardziński. 

red.

Grażyna Derbin poprosiła o wybudowanie brakują-
cej części chodnika w ulicy Broniewskiego, wyko-
nanie dokumentacji na modernizację ul. Asnyka oraz 
położenie nowej nawierzchni na ulicach Lechonia 
i Morawskiej wraz z drogami przyległymi. Radna 
chciała też wiedzieć, jaki jest aktualny stan rozmów 
zarządców w sprawie modernizacji ul. Kargoszyń-
skiej (poszczególne odcinki tej drogi są własnością: 
miasta, powiatu i gminy wiejskiej – red.). 
Dariusz Węcławski zapytał, czy możliwa jest 
zmiana nazwy przystanku autobusowego Niechodzin 
Skrzyżowanie na Niechodzka Sklep. Radny sugero-
wał wzmożenie kontroli na trasie Baby – Nużewo 
– Niechodzka (kierowcy nagminnie ignorują zakaz 
wjazdu pojazdów powyżej 10 ton) oraz zastosowanie 
w naszym mieście programu lojalnościowego Bus-
Bonus (posiadacze biletów okresowych na przejazd 
komunikacją miejską otrzymują dodatkowo upraw-
nienie do zniżki na zakupy, bilety wstępu do kina 
i inne przedsięwzięcia kulturalne – red.)
Mariusz Stawicki odniósł się do ścieżek rowero-
wych, projektowanych w obrębie pętli miejskiej. Był 
ciekaw, czy będą one robione z kostki, czy z asfaltu. 
Zaproponował rozważenie zastosowania asfaltowej 
technologii, tańszej i wygodniejszej dla rowerzystów.
Krzysztof Łyziński poprosił o potwierdzenie bądź 
zaprzeczenie pogłoskom, że w najbliższym czasie 
w Ciechanowie powstanie kolejny sklep wielkopo-
wierzchniowy. Chciał też wiedzieć, jakie są plany 
miasta związane z nieruchomością przy ul. Sienkie-
wicza 32C. 
Adam Stępkowski zapytał, czy powstające ścieżki 
rowerowe będą skomunikowane z Krubinem i czy 
w tegorocznych zadaniach inwestycyjnych przewi-
dziana jest budowa nienazwanej drogi znajdującej się 
za Szkołą Podstawową Nr 4. 
Przemysław Zadrożny poprosił o poszerzenie we-

Nr 345/XXVIII/2013 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego
„KOLONIJNA” w Ciechanowie.
Nr 346/XXVIII/2013 w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Województwu Mazowiec-
kiemu z przeznaczeniem dla Specjalistyczne-
go Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Nr 347/XXVIII/2013 w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych. 
Pełna treść uchwał znajduje się
na www.umciechanow.pl

wnętrznej drogi odchodzącej od ul. Wiśniowej. 
Zbigniew Kędzierski chciał wiedzieć, czy nazwiska 
osób znajdujące się na tablicy ratusza, upamiętnia-
jącej pomordowanych przez Niemców w 1944 roku, 
zostały ustalone z należytą starannością. Poprosił też 
o pisemną odpowiedź w sprawie zarzutów zamiesz-
czonych na portalu 06-400.pl w artykule „Tablica 
niepamięci na Ratuszu”. Radny poruszył kwestię 
zakłócania ciszy nocnej w związku z budową tunelu 
kolejowego w ciągu ul. Śmiecińskiej. Zwrócił także 
uwagę na zapadnięte kratki kanalizacyjne na skrzyżo-
waniu ulicy Kolbe z Płocką. 
Tomasz Kałużyński interpelował w sprawie częstych 
awarii wodociągowych w ul. Powstańców Wielkopol-
skich i uciążliwych dziur w nawierzchni ul. Płońskiej. 
Józef Borkowski zaproponował, by w inwestycjach 
jednorocznych uwzględnić budowę kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej w Zielonej Ścieżce. 
Zenon Stańczak poprosił o usunięcie bezpańskie-
go pojemnika na używaną odzież z osiedla Zachód 
oraz demontaż nieaktualnych znaków informujących 
o przystankach autobusowych w ul. Bohaterów Wrze-
śnia i Różyckiego. 
Elżbieta Latko postulowała ułożenie chodnika po 
obydwu stronach ulicy Leśnej (na odcinku od Staro-
wiejskiej do wjazdu na teren działek) oraz jednostron-
nego chodnika po lewej stronie. Uprzedziła, że zarząd 
osiedla będzie wnioskował o montaż nowoczesnych 
przystanków w tym rejonie miasta. Radna pytała 
o możliwość modernizacji ul. Letniej i zagospodaro-
wania tej części ul. Starowiejskiej, gdzie kiedyś była 
zatoka autobusowa. 
Andrzej Bayer poprosił, by sygnalizacja świetlna 
w godzinach nocnych działała tylko pulsacyjnie.
Zdzisław Dąbrowski był ciekaw, kiedy poprawiona 
zostanie nawierzchnia ul. Płońskiej. 

oprac. K. D.

Opinia RIO dobija Związek?
Nie bez znaczenia dla przyszłości Międzygminnego 
Związku okazała się też negatywna opinia, doty-
cząca projektu wieloletniej prognozy finansowej 
Związku, wydana przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową 11 grudnia 2012 r.  – Tutaj przedstawia 
się pogląd, że jeżeli gmina wskaże, że odpady mają 
trafić do instalacji, którą współfinansowała, to może 
być narażona na nałożenie przez prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów karnej opłaty 
w wysokości 10% przychodów z roku ubiegłego. 
W naszym przypadku musielibyśmy hipotetycznie 
zapłacić 11,8 mln zł kary rocznie. Jak się to czyta to 
siłą rzeczy człowiek zaczyna się zastanawiać o co 
w tym wszystkim chodzi – mówił W. Wardziński.
– Środki unijne pokryją ok. 50% kosztów inwestycji. 
Zakładaliśmy, że 35 mln zł mamy z UE, 18 mln ze 
składek gmin i w zależności od tego, jakie będzie 
końcowe rozstrzygnięcie przetargowe, 25 do 40 
mln trzeba byłoby dołożyć z pożyczek, kredytów, 
źródeł zewnętrznych. Jeżeli wybudujemy instalację 
i nie będziemy mogli wskazać jej jako docelowej 
dla firm, które wygrają przetarg na naszym terenie 
i będą zbierały odpady, to ta instalacja może nie 
mieć na czym pracować. Jeżeli nie będzie pracować 
na pełnych obrotach, nie będzie generować zysków, 
jeżeli nie będzie generować zysków, nie będzie 
z czego spłacać zaciągniętych kredytów – wyjaśniał 
prezydent.
RIO wskazała też , że gminy – uczestnicy Związ-
ku – muszą gwarantować jego kredyt, niezbędny do 
realizacji projektu. To mogłoby wpłynąć na przekro-
czenie dopuszczalnego poziomu zadłużenia gmin. 
Tego najbardziej obawiają się samorządowcy.

Będzie monopol, 
będzie windowanie cen
Po uchwaleniu planu w takim a nie innym kształcie 
oraz opinii RIO wiele samorządów zaczęło wątpić 
w sens wspólnej inwestycji. – Jest to obarczone dużym 
ryzykiem gospodarczym – co wskazuje nam RIO, 
mamy wyznaczoną w WPGO docelową instalację 
w Kosinach, więc czy jest sens budować własną insta-
lację – przytaczał słowa samorządowców prezydent 
Wardziński. – Z punktu widzenia miasta to ma sens, 
bo jeżeli w regionie będą instalacje jednej firmy, to 
oznacza monopol. Wspólne przedsięwzięcie oparli-
śmy na założeniu, ze gminy tworzą Związek i budują 
te instalacje po to, żeby zapewniając kompleksową 
obsługę systemu gospodarki odpadami dać gminom 
pełne bezpieczeństwo i wpływ na ceny. Jeżeli ktoś 
będzie miał pozycję dominującą na rynku, to będzie 
ją wykorzystywał, żeby maksymalizować zysk – prze-
strzegał prezydent.

Samorządy nie podejmują
ostatecznej decyzji
Jak dalej potoczą się losy Związku i wspólnego 
gospodarowania odpadami? Widać wielką obawę 
samorządów przed podjęciem ostatecznej decyzji. 
– Ta decyzja oznacza stosowne zapisy w budżecie 
Związku. 31 stycznia na zgromadzeniu Związku budżet 
nie został przyjęty, RIO uchwaliła zastępczy – poinfor-
mował prezydent Wardziński. – Na przełomie marca 
i kwietnia na kolejnym zgromadzeniu muszą zapaść 
definitywne decyzje, bo z każdym dniem zostajemy 
z tyłu, a rynek śmieciowy nie czeka. Albo rezygnujemy 
i godzimy się na to, że będziemy płacić tyle, ile będzie 

Dokończenie ze str. 3

od nas oczekiwać zarządzający RIPOK-iem, albo 
podejmujemy ryzyko i budujemy pomimo uwag RIO. 
Możemy też wybrać 3 wariant – jeżeli nie mamy part-
nerów samorządowych, a mamy składowisko w Woli 
Pawłowskiej z wolnymi terenami, mamy spółkę PUK, 
to może realizować inwestycję na mniejszą skalę, 
własnymi siłami – proponował prezydent.
Dzisiaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. – Prowa-
dzimy szereg rozmów i konsultacji, żeby rozważyć 
wszystkie warianty. Nie wiem czy podejmując decyzję 
nie spotkamy się z tym, ze jutro będziemy mieć 
25 protestów, zaskarżeń i różnych innych doniesień. 
Rynek śmieciowy jest brutalny. Są w to zaangażowa-
ne duże koncerny, więc my chcąc zapewnić naszym 
mieszkańcom przede wszystkim poczucie pewnego 
bezpieczeństwa i możliwość niższych opłat za wywóz 
i unieszkodliwianie odpadów musimy podjąć decyzję, 
nawet obarczoną pewnym ryzykiem.

Ewa Blankiewicz

Historia Międzygminnego Związku Regionu Cie-
chanowskiego i wspólnie planowanej inwestycji 
w gospodarkę odpadami to karkołomna koordyna-
cja uchwał 27 gmin, droga przez mękę przepisów 
i prawnego rygoryzmu, nękanie przez „ekologów”, 
którzy sami chcieli inwestować w konkurencyj-
ny „śmieciowy” interes. Na finiszu, po zdobyciu 
35 milionów unijnego dofinansowania, przedsię-
wzięcie może paść ofiarą urzędniczych interpreta-
cji, które na wolnym rynku nie dają równych szans 
samorządom i prywatnym firmom. Szkoda, bo cze-
go, jak czego, ale równego traktowania samorządy 
mają prawo się domagać. E. B.
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Skupiamy się na przyszłości, czy szukamy winnego?

Po uchwaleniu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Od-
padami dla Mazowsza, gdzie jako Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) nie 
figuruje samorządowa Wola Pawłowska, są za to pry-
watne Kosiny Bartosowe zaczęło się szukanie winnych 
tej sytuacji. Podczas sesji Rady Miasta nie zabrakło gło-
sów, wytykających błędy Zarządowi Związku, któremu 
przewodzi Marek Gąsiorowski. – To nie pan prezydent 
powinien tu dziś stać i wyjaśniać sytuację, która aktu-
alnie nas zaskakuje. Wszelkie działania są realizowane 
przez MZRC. Ten Związek wybrał zarząd, który żyje 
chyba w matrixie – zaatakował Przemysław Zadrożny. 
W podobnym tonie wypowiadali się Dariusz Węcławski 
i Józef Borkowski, Swoich racji bronili M. Gąsiorowski 
i zastępca prezydenta Ewa Gładysz, która jest w Zarzą-
dzie Związku. – Nikt nie sygnalizował takiego zagro-
żenia. Dopiero dzisiaj, jak w oka mgnieniu sprawa się 
skomplikowała to zaczynają się głosy krytyczne – stwier-
dziła Ewa Gładysz. – Tam gdzie Związki składają się z 5 
gmin łatwiej o szybkie reagowanie, o jednomyślność. 
Tego niestety u nas przy 27 gminach nie było. 

Czy inwestycję można było
rozpocząć wcześniej?
J. Borkowski stwierdził, że inwestycję można było 
etapować i rozpocząć wcześniej. – Mieliśmy w 2010 
roku przynajmniej dla Woli Pawłowskiej gotową decyzję 
środowiskową i lokalizacyjną, więc przy odpowiednich 
staraniach o pozyskanie środków ten projekt mógłby 
się rozpocząć – stwierdził radny. Prezydent Waldemar 
Wardziński przypomniał mu, że w przedsięwzięciu 
uczestniczyło 27 gmin, z których każda miała swoje in-
teresy. – Były bardzo intensywne zabiegi przedstawicieli 
Makowa, Pułtuska i Przasnysza, żeby jak najbardziej 
„sprawiedliwie” rozkładać inwestycje, żeby broń Boże 
nie wypadła któraś z tych stacji przeładunkowych, więc 
zdecydowano o budowie całego zintegrowanego syste-
mu. Przełożenie któregoś elementu na później budziło 
od razu sprzeciw – poinformował prezydent. Dodał, że 
w przypadku projektu realizowanego z tzw. pomocą 
publiczną zwracane są wydatki poniesione po dacie pod-
pisania umowy (IX 2012 r.). Rozpoczynając inwestycję 
w 2010 roku Związek nie mógłby ich zrefundować.
Marek Gąsiorowski też nie zgodził się z uwagą radnego. 
– Skoro w roku 2012, kiedy Związek ma zabezpieczo-
ne 42 mln zł RIO ma uwagi, że nie uda się zbudować 
instalacji, bo mogą być kłopoty kredytowe, to pytam, 
jakim cudem w 2010 r. można było rozpocząć inwestycje 
posiadając tylko 2,2 mln zł ze składek. Jako członek 
zgromadzenia Związku musi pan wiedzieć – podkreślił 
M. Gąsiorowski.

Są tacy, którzy oczekują
pięknej katastrofy
Najbardziej krytyczny, ale i niezorientowany był 
Zbigniew Kędzierski – Jak wytłumaczyć fakt, że 
wieloosobowy dobrze opłacany z pieniędzy publicz-
nych zespół Międzygminnego Związku nie podołał 
temu zadaniu? Dlaczego wiedza o kłopotach Związku 
i zagrożeniach została tak późno przekazana Radzie 
Miasta – pytał radny. Waldemar Wardziński podkreślił, 
że w Związku pensję otrzymywał tylko jego przewod-
niczący, a Mariusz Stawicki przypomniał, że co parę 
miesięcy albo z własnej inicjatywy, albo na wniosek 
radnych prezydent na bieżąco przekazywał, co dzieje się 
w Związku. – Jeśli pan zadałby sobie trud i zajrzał do 
protokołów czy obrad Rady Miasta, czy komisji, to by 
pan to wiedział. Demagogia to zła metoda prowadzenia 
sporu. Widać są tacy, którzy oczekują pięknej katastrofy, 
wręcz pragną jej jak kania dżdżu – zauważył przewodni-
czący Stawicki.

Opinia RIO gwoździem
do trumny Związku?
Radni byli zgodni, że gwoździem do trumny samorzą-
dowego przedsięwzięcia może okazać się opinia RIO do 
budżetu Związku i jego Wieloletniego Planu Finanso-
wego. Komentowano stwierdzenie RIO: „(…) z punktu 
widzenia gminy rozwiązanie polegające na przekaza-
niu odbioru i zagospodarowania odpadów jest o tyle 
korzystne, że całe ryzyko związane z przedsięwzięciem 
w tym ryzyko finansowe i budowy oraz ryzyko przycho-
dowe spoczywa na przedsiębiorcy prywatnym”.
 – Nie sposób nie donieść wrażenia, że to, co opłaca 
się przedsiębiorcy prywatnemu, z zasady nie będzie 
korzystne dla podmiotu publicznego – dziwił się Tomasz 
Kałużyński, a J. Borkowski wytknął, że ten zapis jest 
wielce dyskusyjny, podobnie jak ocena rentowności pro-
jektu. – Przecież inwestor prywatny angażując tak duże 
kwoty w realizacji instalacji też ocenia ryzyko finan-
sowe. Ocena RIO sprowadzająca się do stwierdzenia, 
iż przedsięwzięcie to może być opłacalne dla przedsię-
biorcy, ale już nie dla samorządu jest nieuzasadniona 
– zauważył radny.

Dyrektor deklaruje
wolę współpracy,
a wojewódzcy radni poparcie
Obecny na sesji Andrzej Daniluk, dyrektor Departamen-
tu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim 
przyznał, że ze zdziwieniem wysłuchał cytatu z opinii 
RIO. – Ustawodawca oddając władztwo nad odpadami 
gminom przewidział, że to one będą budować i prowa-
dzić instalacje. Przecież samorząd gminny prowadzi 
wiele inwestycji, które nie są rentowne ze względów 
ekonomicznych. Ja deklaruję pełną wolę współpracy, 
spotykamy się regularnie z panem prezydentem i z preze-
sem PUK i jeśli tylko decyzje z państwa strony zapadną 
o kontynuowaniu inwestycji, i jeśli będzie już pozwolenie 
na użytkowanie, natychmiast przekształcamy zastępczą 
instalację w Woli Pawłowskiej w instalację regional-
ną – zapewnił A. Daniluk. Towarzyszący mu radni 
wojewódzcy też zadeklarowali poparcie. – Wykaz regio-
nalnych instalacji nie jest zamknięty. Funkcjonowanie 
jednej instalacji w regionie będzie powodowało wzrost 
kosztów gospodarki odpadami, dlatego musicie państwo 
podjąć ryzyko – stwierdziła Wiesława Krawczyk a Bene-
dykt Pszczółkowski oświadczył, że przedsięwzięcie 
ma przychylność radnych sejmiku mazowieckiego, bez 
względu na ich przynależność organizacyjną.
– Trzymamy za słowo. Nie twierdzę, że ktoś miał złe in-
tencje w stosunku do naszej inwestycji, ale pamiętajmy, 
że konsekwencjami WPGO były pisma, czy to RIO, które 
de facto odstraszają inwestorów i członków Związku, czy 
informacja firmy USKOM, która wpłynęła do wszystkich 
gmin ościennych, a brzmi jak ultimatum – zauważył M. 
Stawicki.

Gminy, które wycofują się
ze Związku są krótkowzroczne
A. Daniluk kategorycznie stwierdził, że nie może być 
monopolizacji rynku. – Nie przewiduję sytuacji, żeby 
w regionie niezależnie od tego czy liczy 300 tys., czy 2 
mln mieszkańców funkcjonowała jedna instalacja. Musi 
być ich kilka, co najmniej 2 – 3 – powiedział dyrek-
tor Daniluk. – Gminy, które wycofują się ze Związku 
prowadzą politykę bardzo krótkowzroczną. Normalna 
cena za tonę zmieszanych odpadów komunalnych jest 
w granicach 290-350 zł. Jeśli ktoś dziś oferuje gminom 
205 zł to oznacza, że jest to cena dumpingowa, a w na-
stępnym przetargu trzeba będzie płacić 400 albo 500 
zł za tonę. I państwo jako samorząd nie będziecie mieli 
najmniejszego wpływu na tę cenę, więc jedyną drogą 

jest rozbudowa tej instalacji, która funkcjonuje w Woli 
Pawłowskiej – stwierdził dyrektor. Przypomniał, że po-
zwolenie zintegrowane dla Woli Pawłowskiej jest ważne 
do końca 2014 roku i instalacja PUK może do tego czasu 
normalnie funkcjonować. 

Nie dajmy się wykolegować,
idźmy do sądu
 – Związek w odpowiednim czasie nie dostrzegł zagrożenia 
i nie reagował, kiedy wydawano pozwolenia na instalację 
w Kosinach Bartosowych. Zresztą po uchwaleniu WPGO 
związek również nie zareagował, co zrobiły Urząd Miasta 
i PUK. Uważam, że tak jak prześwietlono naszą inwestycję 
w Woli Pawłowskiej, podobnie powinniśmy się przyjrzeć 
instalacjom USKOM – powiedział radny Węcławski. 
Krzysztof Łyziński poszedł jeszcze dalej. – Musimy się 
nie dać wykolegować. Mamy sprzymierzeńców w postaci 
prawa – stwierdził radny, który nie może się nadziwić, jak 
można budować składowisko czy instalacje do odzy-
sku bez przeprowadzenia oceny oddziaływania takiego 
przedsięwzięcia na środowisko. – Zwracam się o przegło-
sowanie wniosku formalnego o podjęcie przez Prezydenta 
Miasta Ciechanów niezbędnych kroków w postępowaniu 
administracyjno-sądowym, poprzez WSA i ewentual-
nie NSA w sprawie dotyczącej uchwalenia WPGO dla 
Mazowsza.
– Prezydent miasta i prezes PUK odwoływali się zarówno 
do Wojewody, jak i do Sejmiku Mazowieckiego, ale nie 
zostało to uwzględnione – zauważył M. Stawicki. – Nie 
zamykajmy sobie innych dróg, droga sądowa powinna być 
brana pod uwagę w ostateczności – uznał przewodniczą-
cy. Radni wniosek odrzucili. – My nie powinniśmy wal-
czyć przeciwko komuś, ale żeby nasza inwestycja wyszła. 
Bo jak zaczniemy walczyć, to nie będziemy mieli już ani 
czasu, żeby coś konstruktywnego zbudować – przekonywał 
prezydent Wardziński.

Trzeba zabezpieczyć
interes mieszkańców Ciechanowa
– Teraz musimy się zastanowić co dalej. Tutaj pan prezy-
dent mówił, że albo rezygnujemy i godzimy się na dyktat 
USKOM-u w przyszłości, albo ryzykujemy i wykonujemy 
inwestycję pomimo tych zastrzeżeń RIO, albo próbujemy 
własnymi siłami zrobić coś na mniejszą skalę. Jestem za 
rozwiązaniem drugim, ewentualnie trzecim – powiedział 
D. Węcławski.
– My w Związku dzisiaj nie bardzo mamy partnerów, 
żeby prowadzić działalność i to się w sposób diametralny 
zmieniło właśnie jesienią ubiegłego roku – przypomniał 
prezydent Wardziński. – Rozmawiam z kim tylko można, 
żebyśmy na kolejnym zgromadzeniu mieli jasność, kto 
chce wspólnie z nami inwestować. Mam deklarację, poza 
Gminą Miejską Ciechanów, jeszcze 4-5 gmin. Ale cały ten 
potencjał jest za mały. Dlatego przygotowujemy się, żeby 
jak najlepiej zabezpieczyć nasz interes. Bo wiele gmin 
chce się z tego Związku wycofać urywając coś dla siebie 
i ustalając specjalne warunki z firmą USKOM. Nie mamy 
już wspólnego celu – stwierdził prezydent. – Cieszę się, 
że padła tutaj jednoznaczna deklaracja co do możliwości 
zmiany statusu Woli Pawłowskiej na RIPOK, jeżeli uzu-
pełnimy brakujące moce przerobowe w zakresie mecha-
nicznego przerobu odpadów – podkreślił W. Wardziński. 
– Teraz powinniśmy skupić na tym, żeby zabezpieczyć 
interesy Ciechanowa i jego mieszkańców, a w drugiej ko-
lejności Związku. Jeżeli na 41 członków na najważniejsze 
zgromadzenie – budżetowe – które ma podjąć uchwałę czy 
ruszamy z inwestycją przyjeżdża 29 osób, w głosowaniu 
bierze udział 27 i tylko 14 popiera budżet, w tym wszystkie 
z Ciechanowa, to gdzie tu wola i chęć wspólnego działa-
nia – retorycznie pytał prezydent Wardziński. 

Ewa Blankiewicz

Sesja Rady Miasta – dyskusja o „śmieciowym” związku

Co spowodowało kłopoty Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego? Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, pry-
watny USKOM, który dostał decyzję wójta na budowę zakładu przetwarzania odpadów bez konieczności sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko, czy może wygoda i brak decyzji gmin, tworzących Związek. Czy rozpamiętywać przeszłość i szyko-
wać się na wojnę z USKOM-em, czy lepiej skupić się na nowej formule Związku i własnej inwestycji? To najważniejsze kwestie, 
jakie poruszano podczas lutowej sesji Rady Miasta.
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Spośród 34 zwyciężyła koncepcja 
autorstwa zespołu: Klaudia Fiegler 
z Orzesz i Damian Serwata z So-
snowca, która została nagrodzona 
kwotą w wysokości 15 tys. zł. Jury pod 
przewodnictwem zastępcy prezydenta 
miasta Ewy Gładysz zdecydowało 
o innym podziale nagród, niż pier-
wotnie zakładano. Obok nagrody 
głównej przyznano cztery równorzęd-
ne wyróżnienia po 3 tys. zł. Uzyskały 
je prace: Pracowni Architektury 
Lucjan Chojnowski z Ostrołęki; Piotra 
Skrzyckiego z Krynicy Morskiej oraz 
zespołu Rafał Kwiatkowski i Ma-
ciej Sawiński z Wrocławia. Wśród 
wyróżnionych znalazł się też zespół 
z Ciechanowa: Barbara Nawrocka 
i Dominika Wilczyńska. Honorowe 
wyróżnienie za twórczą fantazję i nie-

Konkurs na pasaż
rozstrzygnięty

Dokończenie ze str. 1

konwencjonalne podejście do tematu 
przyznano Bożenie Chichłowskiej 
z Wrocławia. Nagrodzone koncepcje 
staną się punktem wyjścia do przygo-
towania projektu rewitalizacji pasażu. 
Jury złożyło podziękowania wszystkim 
autorom. – Każda praca zawierała ja-
kiś godny uwagi szczegół, a my mamy 
prawo wykorzystać elementy różnych 
koncepcji – podkreślała Ewa Gładysz. 
Prezydent Waldemar Wardziński wy-
raził nadzieję, że przebudowa pasażu 
będzie przeprowadzona w ciągu 2 naj-
bliższych lat. – Jeżeli zaoszczędzimy 
pieniądze na przetargach w tym roku 
zlecimy wykonanie projektu. Zapropo-
nuję umieszczenie przebudowy pasażu 
w przyszłorocznym budżecie – deklaru-
je prezydent. 

E. B.

Ogłoszenie wyników konkursu. Na zdjęciu od lewej: prezydent W. Wardziński, zastępca prezydenta E. Gładysz, kierownik Wydziału Urbanistyki 
i Architektury K. Gregorczuk i zastępca kierownika Wydziału Inwestycji R. Szepietowski 

Wyróżnienie – praca nr 120495: Piotr Skrzycki z Krynicy Morskiej. Widok od ul. Warszawskiej

Wyróżnienie – praca nr 590421: DOM – Pracownia Autorska Architektury – Lucjan 
Chojnowski z Ostrołęki. Ujęcie od strony ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych

Wyróżnienie – praca nr 200103: Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska z Ciechanowa. Rzut od strony ul. Warszawskiej

Wyróżnienie – praca nr 718513: Rafał Kwiatkowski i Maciej Sawiński z Wrocławia. 
Propozycja zagospodarowania terenu zielonego wokół transformatora

I nagroda – praca nr 019904:  Klaudia Fiegler z Orzesz i Damian Serwata z Sosnowca. Widok od strony ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych

I nagroda – praca nr 019904:  Klaudia Fiegler z Orzesz i Damian Serwata z Sosnowca. 
Widok z lotu ptaka

I nagroda – praca nr 019904:  Klaudia Fiegler z Orzesz i Damian Serwata z Sosnowca. Widok od strony deptaka 
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W lutym budująca pętlę Eurovia zgłosiła brak 
miejsc do wywozu ziemi z wykopów. Zgodnie 
z umową miasto jest zobowiązane do wskazania 
lokalizacji, oddalonych od placu budowy nie 
dalej niż 3 km, a Eurovia zażądała od samorzą-
du dodatkowych pieniędzy za transport ziemi 
do bardziej odległych miejsc. Dotychczas firma 
wysypywała zbędny materiał z wykopów na 
wytypowane miejskie działki: między ul. Wojska 
Polskiego i rzeką, na tyłach budynku PWSZ przy 
ul. Wojska Polskiego oraz przy ul. Tysiąclecia. 
Miasto gotowe jest wskazać kolejne lokaliza-
cje, jednak dojazd do nich będzie możliwy po 
wyschnięciu podłoża. Skardze Eurovii przyjrzał 
się kierownik nadzoru inwestorskiego Andrzej 
Dusiński, który stwierdził, że harmonogram robót 
nie przewiduje prac ziemnych w styczniu i lutym. 
Nie ma więc żadnego przymusu wywożenia ziemi 
zimą, kiedy warunki pogodowe są najtrudniejsze, 
a ciężkie samochody grzęzną w rozmarzają-
cym gruncie. Gmina uznała żądania Eurovii za 
bezzasadne. Wykonawca składuje ziemię z pasów 
dróg w hałdach wzdłuż dróg, a na wskazane place 
wywożona jest na razie ziemia z wykopów pod 
kanalizację deszczową.

A. G.

Kosztowne naprawy nawierzchni
Większość dróg gruntowych jest w złym stanie. 
Zimą powstało wiele groźnych ubytków. Miasto 
stara się sukcesywnie naprawiać nawierzchnie. 
W pierwszej kolejności wypełniane są głębsze 
dziury powodujące zagrożenie w ruchu drogowym. 
W trybie pilnym załatano te w ul.: Robotniczej, 
Kolbe, Narutowicza, Tysiąclecia, Powstańców War-
szawskich, Wesołej, Mleczarskiej, Wyspiańskiego, 
Asnyka, Augustiańskiej, Fabrycznej, Kopernika, 
Rycerskiej, Parkowej, Waryńskiego, Plac Kościusz-
ki, Ściegiennego, Grodzkiej, Plac Piłsudskiego, 
Śmiecińskiej, Leśnej, Granicznej, Niechodzkiej, 
Widnej, Gostkowskiej, Wyzwolenia, Letniej, 
Mazowieckiej, Zamkowej, Nadrzecznej, Reutta, 
Szwanke, Witosa, Kratowskiej, Bojanowskiego, 
Żurawskiego, Orylskiej (na skrzyż. z ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych), Grodzkiej, Sikorskiego, 
Konopnickiej, Batalionów Chłopskich (przy skrzyż. 
z ul. Lazurową), Sienkiewicza, Kargoszyńskiej, 
Świętochowskiego, Spółdzielczej, Księcia Konrada 
oraz Powstańców Wielkopolskich. Chwilowo, ze 
względu na nawrót zimy prace remontowe zostały 
wstrzymane. Do ponownej naprawy zlecono 
ul. Sienkiewicza (odc. od stacji PKS do wiaduktu), 
Leśną, Robotniczą, 11 Listopada (przy ul. War-
szawskiej) i Graniczną. Koszt tegorocznych remon-
tów wyniósł już ponad 140 tys. zł. 

Miasto podpisało umowę z ZKM

Miasto podpisało trzyletnią umowę z ZKM na 
świadczenie usług w ramach publicznego transpor-
tu zbiorowego. Dzięki międzygminnemu porozu-
mieniu poza teren miasta wydłużone zostały linie 
komunikacyjne, aby ułatwić dojazd pasażerom 
m.in. do Centrum Handlowego Marcredo. Zwięk-
szył się zakres zadań własnych gminy w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego. Do nowych 
obowiązków należy budowa, przebudowa i remont 
przystanków komunikacyjnych na terenie miasta 
oraz utrzymanie na nich czystości i porządku. 
Pracownicy miejskiej inżynierii inwentaryzowali 
przystanki i stwierdzili wiele zdewastowanych wiat 
– wybite szyby, graffiti itd). Urząd Miasta zwraca 
się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie uszko-
dzeń (tel. 674 92 48).

Zaiskrzyło na styku 
interesów, ale robota 
idzie dalej

Z prac
Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska
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Budowa mostu północnego 

Budowa kanalizacji deszczowej między ul. Pułtuską a Wojska 
Polskiego

Wiosenna przycinka drzew
i krzewów
Kiedy sprzyjają warunki atmosferyczne pracownicy 
zieleni miejskiej przycinają drzewa i krzewy (pię-
ciorniki i tawuły). Pielęgnacyjnym cięciom podda-
no już drzewa w ul. Świętochowskiego i Okrzei. 

Zaczipuj bezpłatnie swojego psa
W tym roku ze środków z budżetu miasta zaczi-
powanych zostanie 340 psów. Oznacza to, że ich 
właściciele nie poniosą żadnych kosztów związa-
nych z oznakowaniem zwierzęcia. Zaczipowane 
psy zostaną zarejestrowane w ogólnopolskiej bazie. 

Wykaz lecznic, w których można bezpłatnie 
zaczipować czworonoga:
• MAXWET Gabinet Weterynaryjny, ul. 17 Stycz-
nia 28
• Gabinet Weterynaryjny DINGO, ul. Gwardii 
Ludowej 23/5
• ZOO–MAX, ul. Sienkiewicza 28
• ANIMALVET, ul. Kargoszyńska 34
• AB–WET Przychodnia Weterynaryjna,
  ul. Fabryczna 8
• Gabinet Weterynaryjny, ul. Kwiatowa 40C
• HELP–VET Gabinet Weterynaryjny, 
  ul. Płońska 113A

P. H.

Przycięte korony drzew na ul. Okrzei
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Szpital to największy pracodawca w Ciechanowie, 
zatrudnia 1 200 osób. Wszystko, co dotyczy opieki 
zdrowotnej, to temat ważny społecznie i drażliwy. 
Dyskusję na sesji poprzedziło wspólne spotkanie 
miejskich radnych z Komisji Spraw Obywatelskich 
i Spraw Społecznych oraz Rady Społecznej szpitala 
i jego dyrekcji.
– Poinformowano nas, że istnieje szansa zbilanso-
wania finansów szpitala w 2014 r. po uruchomieniu 
kardiologii dziecięcej, onkologii, wszczepiania sty-
mulatorów, implantów, poszerzeniu działalności psy-
chiatrii i rehabilitacji oraz wdrożeniu niezbędnych 
działań oszczędnościowych – powiedział Dariusz 
Węcławski, przewodniczący Komisji SOiSS oraz 
członek Rady Społecznej szpitala. – To, że szpital 
nie jest miejski nie oznacza, że nie służy miesz-
kańcom miasta. Placówka znajduje się w trudnej 
sytuacji i każda pomoc jest jej potrzebna – przeko-
nywał radny. 
Wątpliwości miał Leszek Ryms. – Ograniczamy 
wydatki na oświatę, kulturę, sport, a teraz przezna-
czamy pieniądze na instytucję, która jest własnością 
samorządu mazowieckiego. Można by za te środki 
wykupić dzieciom obiady. Będę głosował za,
ale z pewnymi rozterkami. 

Pani Teresa pochodzi z Zygmuntowa. Pracowała 
w Przedsiębiorstwie Naprawy Maszyn Budowla-
nych ZREMB. Pan Jerzy wychował się Elżbiecinie. 
Pracował w wielu miejscach, m. in. w Terenowej 
Obsłudze Samochodów i  Zakładzie Energetycznym. 
Prowadził też własną działalność gospodarczą. 
Prezydent Waldemar Wardziński wręczył jubilatom 
pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana 
Pawła II. Były lampki szampan, kwiaty oraz życze-
nia na dalsze wspólne lata.

red.

Miasto da 300 tys. zł szpitalowi na zakup sprzętu

50–lecie ślubu

– 300 tys. zł to niemałe pieniądze. Potrzeb jest bardzo 
dużo. Nie mówię tego, żebyśmy się licytowali. Pewnie 
jednomyślnie opowiemy się za pomocą dla szpitala, 
ale to nie jest oczywiste, to dobra wola tego samorzą-
du – podkreślał Adam Stępkowski. – Nasze wsparcie 
nie zmieni sytuacji ekonomicznej szpitala, ale według 
mnie powinniśmy uczynić ten gest. Do tej pory tak 
robiliśmy – przypomniał Zenon Stańczak. 

27 lutego podczas XXVIII sesji radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu. 
Dotacja w wysokości 300 tys. zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem kupiony 
zostanie system Holtera z rejestrami, kardiotokograf, inkubator noworodkowy, osprzętowanie do artroskopu, narzędzia do zabie-
gów, myjnia do naczyń oraz dwa aparaty EKG 12. Uchwała przeszła jednogłośnie, ale po dłuższej dyskusji na temat priorytetów 
w miejskich wydatkach.

Mariusz Stawicki dziwił się, że na sesji nie ma 
żadnego przedstawiciela szpitala. – Rozumiem, 
że pani dyrektor jest zajęta, ale kogoś mogła 
przysłać. 300 tys. zł piechotą nie chodzi – zauwa-
żył. Podobnego zdania był Krzysztof Łyziński. 
Radny przypomniał, że komisja SSiSO otrzymała 
zaledwie 2–stronicowy materiał o obecnym stanie, 
osiągnięciach, problemach i planach Specjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkiego, a 90% opracowania 
stanowił układ organizacyjny placówki. – To trochę 
smutne, że Rada Miasta, czy sama komisja jest 
trochę niepoważnie traktowana – ubolewał radny. 
Sytuację finansową szpitala określił jako złą – duże 
zadłużenie, zaległości za gaz, centralne ogrzewa-
nie, ciepłą wodę. Zdaniem radnego to studnia bez 

dna. Przeznaczenie miejskich środków na sprzęt uznał 
jednak za zasadne. 
– Czujemy się bezpieczniej mając szpital w Ciecha-
nowie. Kiedy nas coś dopadnie, nie będzie trzeba nas 
wieźć do łóżka kilkaset kilometrów – podsumował 
dyskusję prowadzący obrady wiceprzewodniczący 
Zdzisław Dąbrowski.
Uchwałę o przekazaniu szpitalowi 300 tys. zł podjęto 
jednogłośnie. 

K. D.

23 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego 
pięćdziesiątą rocznicę ślubu świętowali 
Państwo Teresa i Jerzy Felba. Związek 
małżeński zawarli 25 lutego 1963 roku 
w Opinogórze Górnej. Wychowali troje 
dzieci, doczekali się sześciorga wnucząt 
i jednego prawnuka.

Pokaz umiejętności pierwszego rocznika

Inkubator noworodkowy – jedno z urządzeń szpitalnych,
które sfinansuje miasto

Współdziałanie mundurowych i uczniów polegać 
będzie m.in. na zapobieganiu przestępczości i aspo-
łecznym zachowaniom, budowaniu „młodzieżowej 
mapy zagrożeń” na terenie miasta, promowaniu 
i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Jest 
szansa na podniesienie umiejętności uczniów 
oraz kwalifikacji strażników dzięki wspólnym 
szkoleniom. – Szczegółowy plan działań opra-
cujemy w ciągu najbliższych tygodni – obiecuje 
C. Chodkowski. – Mam nadzieję, że ta współpraca 
przyniesie korzyści obydwu stronom. Młodzi ludzie 
będą mieli świetną okazję przyjrzeć się pracy straż-
ników. Strażnicy mogą wykorzystać ich siły do prac 
porządkowo – administracyjnych. Pracy przybywa, 
więc każda para rąk do pomocy jest mile widziana 
– mówi C. Chodkowski. Ciechanów jest kolejnym 

Straż Miejska ma młodych partnerów

Niebawem na naszych ulicach będziemy mogli zobaczyć piesze patrole złożone 
z funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego Płoc-
kiego Uniwersytetu Ludowego, które od września funkcjonuje w budynku Gim-
nazjum Nr 1 przy ul. Orylskiej. To dwie klasy o profilu policyjno-prawnym i woj-
skowo-sportowym. 12 marca porozumienie podpisał zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski oraz dyrektor PUL-u Paweł Kaczyński (na zdjęciu poniżej). 

miastem, z którym PUL zawarł współpracę. 
W tym gronie są już: Płock, Kutno, Sierpc, Lipno 
i Gostynin. Zaproszeni goście mieli możliwość 
zobaczyć pokaz umiejętności i sprawności 
uczniów. 

P. H.
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Stoliczek sam się nie nakrywa…

O modernizacji bloku 
przy ul. 17 Stycznia 39

Spotkanie z rzemieślnikami i przedsiębiorcami

W specjalnym numerze Gazety Samorządu 
Miasta z grudnia 2012 r. podaliśmy ogólną in-
formację o inwestycjach prowadzonych w mi-
nionym roku przez miejskie spółki. Napisali-
śmy, że „kosztowny (prawie 600 tys. zł) był 
remont wielorodzinnego budynku mieszkalne-
go przy ul. 17 Stycznia 39. TBS ocieplił blok, 
wyremontował dach i wymienił płyty azbesto-
we na cementową dachówkę”. Uzupełniamy 
tę informację. Łączny koszt modernizacji 
bloku wyniósł blisko 630 tys. zł. Termomoder-
nizacja budynku kosztowała prawie 342 tys. 
zł. Została sfinansowana w 100% z kredytu 
zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową. 
Remont dachu z wymianą pokrycia kosztował 
255 tys. zł, z tego 140 tys. zł to kredyt, a 115 
tys. zł to udział własny wspólnoty. Docieplenie 
ścian kominowych styropianem oraz wyko-
nanie odwodnień wokół budynku kosztowało 
blisko 32 tys. zł (12 tys. pochodziło z kredytu, 
wspólnota wyłożyła prawie 20 tys. zł).
W budynku przy ul. 17 Stycznia 39 znajduje 
się 51 mieszkań. 23 mieszkania to własność 
osób fizycznych. Własnością gminy miejskiej 
jest 28 mieszkań. Udział gminy we wspólno-
cie mieszkaniowej wynosi 55,45 %. Tyle też 
wynosi udział gminy w spłacie zobowiązań 
kredytowych i środkach własnych.

A. G.

W czasie kryzysu wszystkie samorządy tną koszty 
i koncentrują się na najważniejszych wydatkach. 
Samorząd Ciechanowa jest w dobrej kondycji finan-
sowej – nie zamyka szkół, dużo inwestuje, na ten rok 
zaplanował też sporo imprez. Ale budżet nie jest wor-
kiem bez dna. Czy kogoś może dziwić, że rezerwuje 
się pieniądze przede wszystkim na własne przedsię-
wzięcia? W tym roku na wyraźne życzenie mieszkań-
ców wraca Spring Blues Night i Ciechanovia Can-
tans (też będzie skromniej – zamiast kilku chórów 
koncert jednego – włoskiego Abete Rosso). Czy 
mamy rezygnować z Dni Ciechanowa, Pożegnania 
lata, koncertu w długi majowy weekend, Dnia 
Dziecka, czy innych wydarzeń? Bo na wszystko 
nie wystarczy.
Naturalna i najzdrowsza jest sytuacja, kiedy każdy 
odpowiada za swoje. Tym bardziej, że prezydent 
Ciechanowa proponował staroście wspólne finan-
sowanie i prowadzenie domu kultury. Miejscy rad-
ni byli „za”, powiatowi się nie zgodzili. Mało tego, 
rok temu starostwo zdecydowało, że stać je na 
wielomilionowy remont dawnego hotelu Polonia, 
gdzie ma być zlokalizowana Biblioteka Powiato-
wa. Wszyscy słyszeli wtedy zapewnienia, że samo-
rząd powiatowy udźwignie finansowo i kolejną 
placówkę. Czy w tej sytuacji mamy uwierzyć, że nie 
stać go na dołożenie do jedynej powiatowej imprezy 
plenerowej?
Miejskim imprezom też przydałby się dodatkowy 
zastrzyk finansowy, ale ich organizatorzy nie wy-
ciągają ręki do innego samorządu. Każdy musi dziś 

liczyć na własne siły. Co prawda jest wyjątek – Rada 
Miasta zadecydowała na ostatniej sesji o przekazaniu 
300 tys. zł na zakup sprzętu dla Specjalistycznego 
Wojewódzkiego Szpitala w Ciechanowie, ale i waga 
sprawy nieporównywalna. A i tu w dyskusji było 
wiele głosów radnych, żeby skupić się na własnych 
zadaniach. W czasach powszechnego oszczędzania 
nie powinno to nikogo dziwić. 

Oglądanie się na inny samorząd to nie jest dobre 
przyzwyczajenie. Warto dla odmiany znaleźć dodat-
kowych prywatnych sponsorów, a przede wszystkim 
zwrócić się o pieniądze do organu właścicielskiego.
Jest to postulat zasadny, ponieważ Starostwo 
Powiatowe ma zaoszczędzone pieniądze, których 

nie wyda w tym roku na remonty i utrzymanie 
8 dróg (liczących łącznie 7 km), wcześniej po-
wiatowych, teraz przejętych przez miasto, zresztą 
w bardzo złym stanie. Powiat przekazał nam odcinki 
ulic: Niechodzkiej, Śmiecińskiej, Mazowieckiej, 
Kargoszyńskiej, Leśnej, Granicznej, Widnej oraz 
Kwiatowej, ale zatrzymał pieniądze, które otrzymał 
z centralnego budżetu na ich utrzymanie. Tylko 

w styczniu i lutym naprawy tych dróg kosztowały 
miasto ok. 45 tys. zł. Miejska Inżynieria szacuje, 
że na bieżące remonty wydamy tam 100 – 150 tys. 
zł. Do tego trzeba doliczyć  ok. 30 tys. na wycinkę 
suchych drzew, koszenie poboczy, oczyszczenie 
zarośniętych zielskiem chodników. Plus koszty 
sprzątania, malowania pasów oraz zimowego 
utrzymania – odśnieżania i posypywania piaskiem. 
Te wyliczenia jasno pokazują, że dzięki pozbyciu 
się tylu dróg w kasie Starostwa pozostanie w tym 
roku co najmniej 150 tys. zł. Pokazują też, że tyle 
musi dodatkowo wydać miasto. 
Prawdą jest, że miejski samorząd dofinansowywał 
Kupalnockę od początków tej imprezy, ale wtedy 
nie był to tylko jeden koncert. Kiedyś Kupalnocka 
trwała kilka dni, była organizowana z rozmachem, 

w różnych punktach miasta a występy miały wielu 
widzów. Wiele też poszło na to pieniędzy – w sumie 
129 tys. zł. Ale może już czas, żeby powiat wziął od-
powiedzialność za wcześniejsze decyzje, bo miejski 
budżet nie da rady dłużej działać w myśl magicznego 
życzenia: „stoliczku, nakryj się”.

Ewa Blankiewicz

Tak wyglądają drogi przejęte od starostwa. Tu ulica Śmiecińska

Od lewej: B. Kapczyńska, A. Bayer, W. Wardziński, A. Bogucki, E. Blankiewicz i G. Czerwińska 

Prezydent omówił tegoroczne inwestycje samorządu, 
m.in. szczegółowo opisując harmonogram prac na 
budowie pętli miejskiej. Poinformował też o daleko-
siężnych planach, dotyczących miasta: budowie drogi 
wojewódzkiej łączącej Ciechanów z Warszawą przez 
Nasielsk, obwodnicy w ciągu 60-tki, zlokalizowanego 
przy PKP kompleksu łączącego funkcje dworca kolejo-
wego z funkcją handlowo – usługową i parkingu „Park 
and drive”. – Jeżeli uda się umieścić ten ostatni projekt 
w zadaniach Mazowsza, to jest szansa na pozyskanie za 
2-3 lata na to przedsięwzięcie unijnych środków
– powiedział prezydent. Poinformował też, że samorząd 
rozważa umieszczenie COEK Studio w budynku po 
AH przy kanałach. Była również mowa o budowie lo-
kali socjalnych i budynkach, zużywających mało 

energii (ten temat poruszył jeden z przedsiębiorców). 
Sporo miejsca poświęcono nowym zasadom gospodarki 
odpadami, głownie opłatom za odbiór śmieci.
Prezydent odpowiadał na pytania ile rocznie rejestruje 
się w naszym mieście nowych podmiotów gospodar-
czych, a ile  rezygnuje z działalności.
– W ostatecznym efekcie co cztery lata przybywa nam 
100 nowych pomiotów, większość to osoby fizycz-
ne – poinformował W. Wardziński. Uczestniczące 
w spotkaniu właścicielki sklepów przy ul. Warszaw-
skiej domagały się likwidacji deptaka i przywrócenia 
ruchu samochodowego. Spotkanie poprowadzili: 
Bożena Kapczyńska – Starsza Cechu oraz Andrzej 
Bayer – prezes MIG.

E. B.

20 lutego w siedzibie ciechanowskiego Cechu Rzemiosł Różnych prezydent Waldemar 
Wardziński spotkał się z członkami Cechu, Mazowieckiej Izby Gospodarczej oraz lokal-
nymi przedsiębiorcami. 

Przez lokalne media przetoczył się lament dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Teresy Kaczorowskiej, że w tym roku 
nie zorganizuje Kupalnocki, jeśli nie dostanie 15 tys. zł dofinansowania z Urzędu Miasta. Nietrudno uwierzyć w mizerię finansową 
Centrum, bo jest to placówka nierozpieszczana zbytnio przez swego właściciela, którym jest starostwo. Trudno za to zrozumieć, 
dlaczego pani dyrektor obarcza prezydenta miasta odpowiedzialnością za „być albo nie być” tej imprezy.
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Program przygotowało szkolne 
koło teatralne „Intryga” pod 
kierunkiem Dariusza Bralskie-
go, które może poszczycić się 
I miejscem w Regionalnym 
Przeglądzie Teatrów Amator-
skich. Oprawą muzyczną zajęła 
się Małgorzata Nowicka wraz 
z prowadzonym przez siebie 
szkolnym chórem (też ma na 
koncie liczne nagrody i zwycię-
stwa w konkursach).
Szóstoklasistom bardzo podo-
bała się oferta szkoły przed-
stawiona w zabawny sposób. 
Wielu z nich chce kontynuować 
naukę właśnie w Gimnazjum 
Nr 1. Zachęca ich do tego po-
wstające od września 2013 roku 
nowe klasy: mundurowa (ze 
zwiększoną liczbą godzin edukacji dla bezpieczeń-
stwa oraz zajęć sportowo – wojskowych), sportowe 
(koszykówka i taekwon–do). Najważniejszy jest 
wysoki poziom nauczania – laureaci i finaliści wo-
jewódzkich konkursów przedmiotowych, wykwa-
lifikowana kadra nauczycieli, szeroka gama zajęć 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań, nowocześnie 
wyposażone klasopracownie oraz wielofunkcyjne bo-
isko o sztucznej nawierzchni. Nie bez znaczenia jest 

22 marca na Placu Jana Pawła II Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO po raz drugi zorganizował 
Jarmark Wielkanocny. Na stoiskach 
i kiermaszach odwiedzający mogli obej-
rzeć i kupić pisanki, kraszanki, palmy, 
kwiaty, kosze wiklinowe. 

W tym czasie rozstrzygnięto też konkurs świątecz-
nych ozdób, które wpłynęły do COEK „Studio”. 
Prace oceniło jury pod przewodnictwem Lidii 
Jaroszewskiej. Najładniejsze palmy samodzielnie 
wykonali: Olga Wierzbicka (Przedszkole Nr 6) i Da-
ria Jurkiewicz (Szkoła Podstawowa Nr 7). Pierwsze 
miejsce z kategorii pracy zbiorowej zajęły dzieci 
z Przedszkola Nr 5. Najciekawsze pisanki zrobili: 
Maja Wójcik (Przedszkole Nr 10), Marta Kwiat-
kowska (SP Nr 4, klasa III), Angelika Tryc (SP Nr 5, 
klasa IV) i Klaudia Muszyńska (Gimnazjum Nr 1).

red.
W Przedszkolu Nr 10 podsumowano 
trwający 4 tygodnie program „Przed-
szkolak Pełen Zdrowia”. Dzieciom 
wyjaśniono pojęcia: zdrowie, choroba, 
wirus i bakteria. Była mowa o odporno-
ści, sposobach jej wzmacniania, higienie, 
zdrowej diecie oraz regularnym myciu 
zębów.

Przedszkolaki posłuchały prelekcji pielęgniar-
ki Elżbiety Kuczyńskiej. Każda grupa wiekowa 
przedstawiła wiersz i piosenkę o tematyce zdrowot-
nej. Dyrektor przedszkola Bożena Wernik wręczyła 
małym autorom plakatów dyplomy i upominki. Na 
koniec była zabawa przy muzyce. Maluchy w stro-
jach warzyw i owoców zapraszały do stoiska „Do-
mowej apteczki”, w której znajdowały się naturalne 
lekarstwa. Goście mogli skosztować surówki zwanej 
„bombą witaminową”, „nalewki HCMM” oraz 
„syropu CCC”. 

red.

21 marca członkowie szkolnych klubów Młodego 
Kibica z ciechanowskich Szkół Podstawowych 
Nr 3, 5, 6 i 7 oraz Gimnazjum Nr 3 uczestniczyli 
w wycieczce do Centrum Olimpijskiego w Warsza-
wie. Wyjazd został zorganizowany pod patronatem 
prezydenta Ciechanowa przez ciechanowskiego me-

Gimnazjaliści odwiedzili Centrum Sportu

Pół żartem, pół serio

Wielkanocny nastrój 
w STUDIO

Przedszkolaki
chcą być zdrowe

Jak zachęcić młodzież do aktywności fizycznej? Co daje sport? Jak przeciwdziałać 
agresji na boiskach i obiektach sportowych? To trudne, ale bardzo ważne pytania. 
Jedną z form propagowania pozytywnych wzorców w tym zakresie jest Miejska 
Kampania Edukacyjno-Profilaktyczna „Stop agresji na boiskach i stadionach”, która 
wystartowała w Ciechanowie wiosną 2012 roku.

dalistę olimpijskiego 
Szymona Kołeckiego 
oraz Gimnazjum 
Nr 3. Szkoła ta od 
lat propaguje idee 
krzewienia kultury 
fizycznej. Obecnie 
w ramach kultywo-
wania dobrych trady-
cji i kontynuowania 
współpracy z Szymo-
nem Kołeckim zo-
stanie utworzona dla 
uczniów Gimnazjum 
Nr 3 sekcja podno-

szenia ciężarów. Wycieczka była doskonałą okazją do 
przybliżenia tej dyscypliny sportu. Uczestnicy spo-
tkali się z olimpijczykami – Tomaszem Adamcem, 
Grzegorzem Kleszczem i Arsenem Kasabijewem. 
Wysłuchali opowieści o życiu i sukcesach sportow-
ców, mieli możliwość zadania pytań oraz wykonania 
pamiątkowych zdjęć. Polscy reprezentanci opowia-
dali o korzyściach płynących z uprawiania sportu. 
Dzieci dowiedziały się, jak ważną rolę w życiu 
sportowca odgrywają kibice i ich wsparcie. Obejrzały 
także film o historii polskiego sportu olimpijskiego. 
Pobyt w Centrum zakończyła lekcja na temat idei fair 
play oraz wyścigi wioślarskie na stymulatorach. 

red.

21 marca, w pierwszy dzień wiosny, w Gimnazjum Nr 1 gościli szóstoklasiści 
ciechanowskich szkół podstawowych. Uczniowie gimnazjum zaprezentowali walory 
swojej szkoły w formie kabaretu.

szkolna stołówka ze smacznymi i niedrogimi obiada-
mi, a także panująca w szkole przyjazna atmosfera.
Marcowe spotkanie było doskonałą okazją do inte-
gracji młodzieży oraz promocji szkoły w lokalnym 
środowisku. Pierwszy dzień wiosny służy takim 
zabawom, a uczniowie pod okiem pedagogów świet-
nie się bawili, o czym świadczyły gromkie brawa na 
zakończenie uroczystości.

red. 



Właściciele nieruchomości często mają 
wątpliwości, ile osób wskazać w de-
klaracji, jeżeli część zameldowanych 
członków rodzin przebywa w domu 
tylko czasowo. Różnych przypadków 
i pytań jest tak wiele, że zachęcamy 
do kontaktu z pracownikami miejskiej 
inżynierii, telefonicznego – 23 674 
92 69 lub osobistego – parter ratusza, 
wejście od strony USC, pokoje numer 
13 i 16. Poniżej podajemy najważ-
niejsze informacje dotyczące nowych 
uregulowań.

Zalety nowego systemu
Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci 
za jedną stawkę. Po drugie, niższe 
rachunki dla osób segregujących 
odpady. Po trzecie, brak konieczności 
zawierania samodzielnie umów z firmą 
zajmującą się wywozem odpadów.

Kogo obejmie
nowy system
Nowym systemem objęci zostaną 
wszyscy właściciele nieruchomości 
zamieszkałych (ale też niezamiesz-
kałych), na których powstają odpady 
komunalne, np. budynki użyteczności 
publicznej, lokale handlowe i gastro-
nomiczne, hotele, szkoły, przedszkola, 
zakłady usługowe i produkcyjne.

Metoda i koszt
naliczania opłat
Stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami na terenie zamieszkałych nie-
ruchomości wynosi 11 zł w przypadku 
gdy odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny, 16 zł – jeżeli nie 
jest prowadzona segregacja. Na terenie 
nieruchomości niezamieszkałej opłata 
naliczana będzie wynikiem mnożenia 
ilości pojemników i stawki opłaty. 
Podstawą do naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi jest złożenie przez właścicieli 
deklaracji.

Gdzie składać deklaracje
Deklaracje należy składać w Urzędzie 
Miasta w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska, pokój 
nr 13 i 16 (parter ratusza, wejście od 
strony Urzędu Stanu Cywilnego). 
Wzór deklaracji można wydrukować 
ze strony www.umciechanow.pl lub 
otrzymać w wydziale IMiOŚ. W przy-
padku zabudowy wielorodzinnej de-
klarację składa zarząd nieruchomości 
(spółdzielnia, wspólnota, TBS).

REwOlUCjA śMIECIOwA
– nowe regulacje dotyczące odpadów komunalnych

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to teraz najgorętszy temat w samorządach. Mnożą się 
pytania mieszkańców. Miasto prowadzi szeroką kampanię informacyjną w mediach. O tym jak będzie funkcjonował nowy system 
gospodarki odpadami, na jakiej podstawie będą naliczane opłaty, do kiedy trzeba złożyć deklarację o wysokości opłaty dowiemy 
się na stronie Urzędu Miasta www.umciechanow.pl. Na słupach ogłoszeniowych rozwieszone zostały plakaty informacyjne. Pra-
cownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i osoby wykonujące prace społecznie użyteczne roznoszą ulotki informujące 
o zasadach nowego systemu gospodarki odpadami. Przekazują też mieszkańcom druki deklaracji, na podstawie których naliczana 
będzie opłata. Można je dostać w Urzędzie albo pobierając ze strony internetowej. 

Uwaga! Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do złożenia deklaracji 
do 31 marca.

Co obejmuje opłata
Opłata będzie obejmowała odbiór, 
transport, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów oraz obsługę administracyjną 
systemu. Ponadto w przypadku nie-
ruchomości zamieszkałych w ramach 
opłaty gmina wyposaży je w pojemniki 
do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz worki do segrega-
cji. Na osiedlach wielorodzinnych sta-
ną pojemniki do segregacji odpadów.
Uwaga! Właściciele nieruchomo-
ści niezamieszkałych zaopatrują się 
w pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów we własnym zakresie i na 
własny koszt.

Wielkość pojemników
W przypadku nieruchomości zamiesz-
kałych wielkość pojemników oraz 
ilość worków uzależniona będzie od 
zadeklarowanej ilości osób zamieszku-
jących nieruchomość.

Wielkość pojemników:
• nie więcej niż dwie osoby – pojemnik 
o pojemności 0,12 m3,
• 3-4 osoby – 0,12 m3,
• 5-8 osób – 0,24 m3,
• 9-12 osób – 0,36 m3,
• więcej niż 12 osób – 0,66 m3 i większe.

Ilość worków:
• nie więcej niż cztery osoby – po 
jednym worku każdej frakcji o pojemno-
ści 0,12 m3,
• 5-8 osób – po dwa worki każdej 
frakcji o pojemności 0,12 m3,
• 9-12 osób – po trzy worki każdej 
frakcji o pojemności 0,12 m3.
Uwaga! Osoby deklarujące selektywną 
zbiórkę śmieci będą z niej rozliczane!
Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych (budynki użyteczności 
publicznej, lokale handlowe i gastro-
nomiczne, hotele, szkoły, przedszkola, 
zakłady usługowe i produkcyjne itd.), 
gdzie wytwarzane są śmieci, będą 
musieli dostosować wielkość pojem-
ników do swoich potrzeb, uwzględ-
niając odbiór odpadów minimum raz 
w tygodniu.

Tygodniowe normatywy 
ilości odpadów
Określono normy wytwarzanych odpa-
dów. Wynoszą one:

• dla budynków użyteczności pu-
blicznej oraz wszelkiego rodzaju 
biur, poza wymienionymi niżej – 10 l 
na każdego pracownika oraz 0,5 l 
na każdego interesanta, klienta lub 
odwiedzającego;
• szkół wszelkiego typu – 2 l na każde-
go ucznia, studenta i pracownika,
• żłobków i przedszkoli – 5 l na każde 
dziecko i pracownika;
• lokali handlowych – 30 l na każde 
10 m² pow. całkowitej, co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 120 l na 
lokal;
• punktów handlowych poza lokalem 
– 30 l na każdego zatrudnionego, co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 
120 l na każdy punkt;
• lokali gastronomicznych – 10 l na 
jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy 
to także miejsc w tzw. ogródkach 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 
co najmniej jeden pojemnik o pojem-
ności 120 l; 
• ulicznych punktów szybkiej
konsumpcji – co najmniej jeden po-
jemnik o pojemności 120 l;
• zakładów rzemieślniczych, usługo-
wych i produkcyjnych w odniesieniu 
do pomieszczeń biurowych i socjal-
nych – pojemnik co najmniej 120 l na 
każdych 10 pracowników;
• domów opieki, hoteli, pensjonatów 
itp. – 40 l na jedno łóżko;

• ogródków działkowych 10 l na 
każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 
1 kwietnia do 31 października każdego 
roku oraz 2 l poza tym okresem;
• w wypadku lokali handlowych 
i gastronomicznych, dla zapewnienia 
czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz poza lokalem 
jednego pojemnika na odpady.

Uwaga! Każda niezamieszkała nieru-
chomość musi być wyposażona w co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 
0,12 m3!

Ilość odbieranych śmieci
Odbierana będzie każda zebrana ilość 
odpadów komunalnych, wynikająca 
z deklaracji złożonej przez właści-
ciela lub zarządcę nieruchomości. 
Ilość śmieci odbieranych w każdym 
miesiącu uzależniona jest od liczby 
zadeklarowanych mieszkańców. Ilość 
odpadów odbieranych od właścicieli 
nieruchomości, które nie są zamieszka-
łe, a powstają tam odpady komunalne, 
uzależniona jest od liczby pojemników 
wskazanych w deklaracji.

Częstotliwość odbioru 
odpadów
Śmieci zmieszane odbierane będą co 
najmniej raz w tygodniu, a w przypad-
ku selektywnej zbiórki nie rzadziej niż 
raz w miesiącu.

P. H.




