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KWIECIEŃ 2013

18 maja Prezydent Ciechanowa zaprasza na XVI Fe-
stiwal „Spring Blues Night”. Na dziedzińcu Zamku 
Książąt Mazowieckich wystąpią: Flesh Creep, Why 
Ducky?, The Moongang, Strain, Złe Psy i Nocna 
Zmiana Bluesa. Koordynatorem festiwalu jest
Stanisław Antośkiewicz.

18 maja pod patronatem prezydenta miasta odbędą 
się IX Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklo-
we. Zjazd rozpocznie się o godz. 13.30 przed kościo-
łem farnym. Tu o godz. 14.00 odprawiona zostanie 
msza polowa. Na godz. 15.00 zaplanowano paradę 
motocyklową, która przejedzie ulicami: Grodzką, 
Pl. Kościuszki, 11 Listopada, 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych, 17 stycznia, Jesionową, Bony, Parkową. 
O godz. 16.00 na zamkowych błoniach rozpocznie 
się piknik. Będą pokazy i akrobacje motocyklowe 
oraz ognisko.

3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. 
W 222. rocznicę uchwalenia historycznej ustawy 
prezydent Ciechanowa zaprasza mieszkańców do 
udziału w uroczystościach. O godz. 11.00 pod po-
mnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej na Placu 
Kościuszki będą złożone kwiaty. O 11.30 w ko-
ściele św. Tekli (klasztorek) zostanie odprawiona 
msza. Pamiętając o świętach warto wywiesić bia-
ło-czerwony symbol patriotyzmu i suwerenności, 
tym bardziej że 2 maja przypada oficjalny Dzień 
Flagi Państwowej.
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STUDIO zaprasza

Zjazd motocyklistów

Pętla – koparki pracują non stop

Wciąż można składać „śmieciowe” deklaracje 

Majowe
święta

Kilka koparek, kilkanaście ciężarówek, 5 brygad 
tylko przy samej kanalizacji deszczowej, łącz-
nie około setki ludzi, dziesiątki tysięcy metrów 
sześciennych wywożonej ziemi, tony cementu 
i kruszywa, tysiące metrów prętów zbrojeniowych 
– wewnętrzna pętla miejska to gigantyczny plac 
budowy. 24 skrzyżowania, w tym 4 z sygnalizacją 
świetlną, 11 skrzyżowań przebudowanych na ronda, 
2 nowe mosty. Imponująco wygląda już przyszły 
most na Bielinie, szybko posuwają się prace przy 

drugim, który połączy Gostków z ul. Wojska Pol-
skiego. Kiedy prace toczą się jednocześnie na kilku 
odcinkach gołym okiem widać, że to największa 
inwestycja w historii Ciechanowa. Nasze zdjęcia 
pokazują rozmiar i stopień trudności tej inwestycji, 
bo nie da się lekko, łatwo i przyjemnie zamienić 
154 mln zł na 14,5 kilometra dróg, chodników 
i ścieżek rowerowych. 

E. B.
Więcej na str. 6-7

26 kwietnia o godz. 17.00 
w Ciechanowskim Ośrod-
ku Edukacji Kulturalnej 
„Studio” zostanie poka-
zane widowisko teatral-
no-ekologiczne dla 
dzieci „To ci hałas”. 
Reżyseria Katarzyna 
Mikurda. Występują: 
Roksana Majchrowska, 
Sylwia Wajdyła i Łukasz 
Łęcki. Wstęp wolny.
17 maja „Studio” 
organizuje I Między-
przedszkolny Przegląd Piosenki Dziecięcej „Od 
przedszkola do juniora”. Przesłuchania rozpoczną się 
o godz. 10.00 w siedzibie placówki przy ul. Pułtu-
skiej 20a.

Polskie samorządy stanęły przed jednym z poważ-
niejszych wyzwań ostatnich lat. Muszą wprowadzić 
w życie zmiany, narzucone przez przyjętą przez 
sejm w ubiegłym roku ustawę o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach. Od 1 lipca to samorządy 

będą odpowiadać za gospodarkę 
odpadami: odbiór i utylizację wy-
tworzonych na ich terenie śmieci. 
Właściciele i zarządcy muszą 
złożyć deklaracje – powiadomić 
miasto, ile osób zamieszkuje ich 
nieruchomość i czy będą one segre-
gować odpady, bo od tego zależy 
wysokość opłaty. Składanie dekla-
racji w całym kraju idzie opornie, 
w Ciechanowie zgodnie z szacun-
kami też brakuje jeszcze około 46% 
oświadczeń. Wciąż można złożyć 
je w ratuszu. – Mamy już 3800 
deklaracji, brakuje ok. 3200. Jak 
ktoś się z nimi spóźni,
to nikt mu głowy nie urwie. Ważne, 

żeby spełnić swój obowiązek – podkreśla zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz.

E. B.
Czytaj też na str. 3 i 8

Spring Blues Night
wraca na zamek

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wojska Polskiego i Pułtuskiej
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INFORMACJE

Rozegrano
trzeci „mecz z jajem”
Zorganizowany przez Kolegium Nauczycielskie 
„Mecz z Jajem” zakończył Wielkanocną Zbiórkę 
Żywności. Dzięki ofiarności darczyńców: zawodni-
ków, firm, społeczności szkół i przedszkoli zebrano 
ponad 1100 kg artykułów spożywczych, które 
przekazano do Banku Żywności. Jeszcze przed 
świętami produkty trafiły do potrzebujących rodzin. 
Piłkarski pojedynek rozegrano 26 marca w hali spor-
towej MOSiR. W turnieju zmierzyły się 3 drużyny 
złożone z przedsiębiorców, polityków, samorządow-
ców, nauczycieli i słuchaczy Kolegium. Wygrali 
podopieczni trenera Mirosława Płocharskiego. 
Najlepszym zawodnikiem okazał się Piotr Benko, 
pracownik Cedrobu. Dobrze zaprezentowali się też 
samorządowcy: dyrektor ZOSiP Adam Krzemiński 
i zastępca prezydenta Cezary Chodkowski, który 
wystąpił w roli bramkarza. Honorowy patronat nad 
przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta Ciechanów.

Uczniowie ciechanowskich 
szkół STO zajęli 3 i 4 miejsce 
w Polsce 
W dniach 5 – 7 kwietnia w pływalni „U – Ciecha” 
młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych rywalizowała w XIX Ogól-
nopolskich Zawodach w Pływaniu Szkół STO. 
W wyścigach wzięło udział ponad 614 zawodników 
z 42. szkół z całej Polski. Wśród startujących byli 
uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej i Spo-
łecznego Gimnazjum z Ciechanowa. W klasyfikacji 
generalnej ciechanowianie z SP STO zajęli ex aequo 
3 miejsce z dorobkiem 7 medali: 2 złote, 4 srebrne 
i 1 brązowy. Ich starsi koledzy z Gimnazjum STO 
uplasowali się na 4 miejscu – wywalczyli 4 medale: 
1 złoty i 3 brązowe. Organizatorem zawodów byli: 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Ciechanowie, 
Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „ORKA” 
oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zmiany w kursach autobusów

Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził zmia-
ny w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Po 
badaniach ilości pasażerów w soboty linie 4 i 6 będą 
jeździć w godz. od 7.00 do 16.30, w niedziele i świę-
ta nie będą kursować. Na wnioski pasażerów ZKM 
wprowadza także korekty czasowe kursów w dni 
powszednie. Szczegóły na przystankach oraz pod 
numerem telefonu (23) 672 23 06.

Rozgrywki piłkarskie
dla całych rodzin 
25 maja na boiskach bocznych miejskiego stadio-
nu zarząd klubu MKS Ciechanów we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzę-
dem Miasta organizuje rozgrywki piłkarskie „Ojciec 
i syn”. Impreza będzie mieć charakter pikniku 
rodzinnego. To dobra okazja do spędzenia wolnego 
czasu na świeżym powietrzu. Będzie mnóstwo atrak-
cji, nie tylko o piłkarskim charakterze.

Noc Muzeów
– sztuka dla każdego
18 maja w godz. 18.00 – 22.00 Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej po raz szósty bezpłatnie udostępni 
wszystkie swoje ekspozycje. Dla zwiedzających 
otwarty będzie zmodernizowany Zamek Książąt 
Mazowieckich oraz Muzeum Pozytywizmu w Go-
łotczyźnie. W programie będą także projekcje 
filmów, koncerty, spektakle, czytanie bajek. Urząd 
Miasta Ciechanów sfinansuje koszty przejazdów 
autobusowych na trasie Ciechanów – Gołotczy-
zna i z powrotem. 

Nawet dziecko wie,
że sprząta się po psie

Problem psich odchodów na ciechanowskich 
trawnikach i chodnikach nasila się na przełomie 
zimy i wiosny, kiedy wychodzące spod topniejącego 
śniegu psie „ślady” ukazują swoje skrywane przez 
kilka miesięcy oblicze.  Nie sprzątając po czworono-
gu narzucamy innym nieciekawy widok , który dla 
większości z nas jest obrzydliwy. Właścicieli psów 
wciąż trudno namówić, aby sprzątali po swoich 
pupilach, mimo że oficjalnie za nieusuwanie nie-
czystości po psach można dostać niemały mandat… 
20 kwietnia uczniowie Gimnazjum Nr 3 pod okiem 
ciechanowskiej policji i straży miejskiej, w ramach 
Światowego Dnia Ziemi , zorganizowali manifest 
pt. „Sprzątajcie po swoich pupilach”, mający na 
celu przypomnienie i uświadomienie mieszkań-
com o obowiązku usuwania odchodów po swoich 
czworonożnych przyjaciołach. Uczniowie maszeru-
jąc ciechanowskim deptakiem wręczali „zaintereso-
wanym” torebki na odchody.

Święto ułanów
21 kwietnia obchodzono Święto 11 Pułku Ułanów 
Legionowych, zorganizowane przez Stowarzysze-
nie Żołnierzy 11 Pułku Ułanów Legionowych i Ich 
Rodzin im. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza.
Po mszy w kościele farnym na Pl. Piłsudskiego go-
ście zostali zaproszeni na wojskową grochówkę
do zajazdu „Panderoza”.

Sprawdź, czy Twój
dowód osobisty 
nie utracił ważności 
Znowelizowana ustawa o ewidencji ludności 
i dowodach osobistych w 2001 roku wprowadziła 
obowiązek posiadania plastikowego (nie książeczko-
wego) typu dokumentu tożsamości. Nowy dokument 
ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej, 
która zawiera między innymi datę wydania i termin 
ważności. Osobom, które ukończyły 18 lat wyda-
wany jest dowód ważny na 10 lat. Osobom poniżej 
18 roku życia wydawany jest dowód ważny na 5 lat. 
Odnośnie osób powyżej 65 lat dowód wydawany 
jest na czas nieoznaczony. W przypadku zmiany np. 
nazwiska, adresu, wizerunku oraz uszkodzenia doku-
ment trzeba wymienić. Posługiwanie się nieważnym 
lub niewiarygodnym dowodem skutkuje utrudnienia-
mi w urzędach, bankach i przychodniach lekarskich. 

Grają w szachy
od najmłodszych lat 
11 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 4 rozegrano 
III Otwarte Szachowe Mistrzostwa Szkół Pod-
stawowych i Przedszkolaków. W turnieju wzięło 
udział 104 zawodników z 7 szkół i 4 przedszkoli. 
Ciechanowianie okazali się bezkonkurencyjni. 
W kategorii szkół podstawowych klas I – III naj-
lepszy był Filip Grodecki z SP Nr 4. Wśród klas IV 
– VI tryumfował Szymon Kaczorowski z SP Nr 5. 
W gronie przedszkolaków niepokonany okazał się 
Jakub Mossakowski z Przedszkola Nr 1. Dobrze 
spisały się też dziewczynki – zwyciężyła Anna 

Nałęcz z SP Nr 4. W klasyfikacji generalnej wygrała 
SP Nr 4. Drugie miejsce zajęła SP Nr 7, trzecie – 
SP Nr 5, a czwarte – SP STO. Na dalszych pozycjach 
uplasowali się goście z Regimina, Morawy i Warsza-
wy. Organizatorem szachowych zmagań był TKKF 
Promyk Ciechanów oraz Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimpikus”. Patronat nad turniejem objął prezydent 
miasta, który ufundował puchary, medale oraz tablety 
dla zwycięzców.

Przedszkolaki
w prezydenckim gabinecie

22 kwietnia, w Światowym Dniu Ziemi tygryski 
i żyrafy z Przedszkola Nr 10 odwiedziły prezydenta 
Waldemara Wardzińskiego i jego zastępcę Cezarego 
Chodkowskiego. Po odśpiewaniu przygotowanych 
piosenek dzieci wręczyły prezydentom wykonane 
plakaty. Na koniec spotkania były wspólne zdjęcia 
i słodkie upominki.
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Ludzie znikają, pytania się mnożą. O „urokach” śmieciowej rewolucji
XXIX Sesja Rady Miasta

Ustawodawcy dali samorządom możliwość wyboru 
jednej spośród czterech metod naliczania „śmiecio-
wej” opłaty: od liczby mieszkańców zamieszkujących 
nieruchomość, od ilości zużytej wody, powierzchni 
mieszkania i od gospodarstwa domowego. Znowe-
lizowane ostatnio przepisy pozwalają na bardziej 
zróżnicowaną politykę – można już wybrać więcej niż 
jedną metodę. Ustawa obliguje również samorządy, by 
opłaty za odbiór śmieci segregowanych były niższe, 
niż w przypadku odpadów niesegregowanych. 

Łatwiej liczyć od metrów,
ale sprawiedliwiej od osoby
Rada ustaliła opłaty na poziomie 11 zł (odpady 
segregowane) i 16 zł (niesegregowane) miesięcznie od 
osoby. Wybrano metodę „od osoby”, bo to ludzie wy-
twarzają śmieci, a nie metry kwadratowe ich mieszkań 
– taką opinię można było usłyszeć z ust większości 
radnych. Ta metoda jest stosunkowo sprawiedliwa,
ale wymaga zebrania oświadczeń mieszkań-
ców, ustalenia stanu faktycznego i wyegze-
kwowania należności za zagospodarowanie 
faktycznie wytworzonych śmieci. Dużo zale-
ży od ludzkiej rzetelności. – Patrząc z czysto 
pragmatycznego punktu widzenia najlepsza 
byłaby opłata liczona od metra kwadrato-
wego powierzchni nieruchomości. Miasto 
ma pełną bazę wszystkich nieruchomości, 
czyli koszt naliczenia i wyegzekwowania 
śmieciowej opłaty byłby znikomy. Nie trzeba 
byłoby zatrudniać nowych ludzi, sprawdzać, 
czy ktoś złożył deklarację prawdziwą czy 
nieprawdziwą – powiedział prezydent. – Tu 
nie ma rozwiązań dobrych i nie ma rozwią-
zań sprawiedliwych. Są mniej i bardziej 
niesprawiedliwe – podkreślał W. Wardziński. 
Prezydent wytknął ustawodawcom brak 
logiki. – Jak można skalkulować rzetelnie 
opłatę, jeżeli nie wiemy ile samorząd zapłaci 
za wywóz i unieszkodliwianie śmieci? O tym 
się dowiemy dopiero w wyniku rozstrzygniętego prze-
targu. Natomiast ustawodawca mówi, że my najpierw 
musimy ustalić opłatę, a potem ogłosić przetarg. Jeżeli 
tego nie zrobimy, złamiemy prawo. To wszystko stoi na 
głowie. Rzetelna kalkulacja będzie możliwa po tym, 
jak cały system zafunkcjonuje, jak będziemy mogli 
policzyć ile nas kosztuje zbiórka, utylizacja i wszyst-
kie prace administracyjne – stwierdził Waldemar 
Wardziński.

Niskie stawki są nierealne
Póki co stawki szacowano więc na podstawie kosztów 
dotychczasowych (dane z PUK, które do tej pory było 
odbiorcą naszych odpadów) i przewidywanych (choć-
by zatrudnienia dodatkowych pracowników do obsługi 
systemu). Trudno, żeby mieszkańcy cieszyli się 
z dodatkowego „podatku”, chociaż i dziś każdy musi 
płacić za wywóz śmieci. – Jak prześledzimy nie tylko 
nasze lokalne media, ale i doniesienia prasy krajowej, 
programy telewizyjne i radiowe, to widzimy,
że w całej Polsce gotuje się z powodu zmian dotyczą-
cych odbioru i przerobu odpadów – zauważył prezy-
dent Waldemar Wardziński. Przywołał artykuł „Śmieci 
za późno i za tanio” z „Rzeczpospolitej”, zawierający 
wypowiedzi przedstawicieli firm komercyjnych, które 
zajmują się gospodarką odpadami. – Fachowcy twier-
dzą, że ustalenia cenowe za odbiór odpadów w wielu 
gminach mają się nijak do realiów ekonomicznych. 
Stawki, które są proponowane mieszkańcom w żaden 
sposób nie będą w stanie pokryć kosztów gospodarki 

odpadami w takim zakresie, w jakim wymaga tego 
ustawa. Kwoty 400 – 500 zł za tonę śmieci są na gra-
nicy opłacalności – cytował artykuł prezydent.
– My też czytamy, że niektóre pobliskie gminy ustaliły 
stawki opłat, które nie zapewniają nawet zwrotu kosz-
tów zebrania odpadów, nie mówiąc już o tym,
że trzeba je dalej przerobić i zutylizować. 

Diabeł tkwi w szczegółach
– Dajmy szansę, żeby to w praktyce zafunkcjonowało, 
bo w tej materii poruszamy się po omacku, zresztą jak 
wszystkie samorządy – zaapelował prezydent. Słusz-
nie, bo o tym, jak zadziała reforma śmieciowa dowie-
my się dopiero w praniu, czyli po 1 lipca. Na razie 
mnożą się pytania i wątpliwości. Czy uda się segrega-
cja odpadów na osiedlach domów wielorodzinnych? 
Jeżeli nie, to czy będzie odpowiedzialność zbiorowa 
i wszyscy zapłacą więcej? Co z odpadami z działek? 
Gdzie mieszkańcy budynków jednorodzinnych wypo-

sażonych w piece na węgiel mają wysypywać popiół? 
Dlaczego segregowane odpady z tworzyw sztucznych 
to tylko butelki PET, a co z opakowaniami po chemii 
gospodarczej, z innymi tworzywami sztucznymi? Jak 
będą z selektywnej zbiórki rozliczani mieszkańcy, 
którzy sprzedali odpady do punktu skupu? Czy można 
wyposażyć małe firmy w worki do zbiórki określonej 
frakcji odpadów, tak samo jak w przypadku dom-
ków jednorodzinnych? Takie pytania padały podczas 
marcowej sesji Rady Miasta przed głosowaniem nad 
zmianami w uchwale, określającej ramy gospodarki 
odpadami. Ramy, ponieważ uchwała zbyt szczegóło-
wa jest uchylana przez nadzór prawny wojewody.

Segregujemy, co się da
Zastępca prezydenta Ewa Gładysz cierpliwie 
wyjaśniała, że nie da się w jednej uchwale zawrzeć 
i rozwiązać wszystkich problemów. Odpowiadała, 
że miasto nie przewiduje stworzenia punktu odbioru 
popiołów – będą trafiały do odpadów zmieszanych, 
podobnie jak wyroby z plastiku. Że tylko butelki 
PET będą odbierane selektywnie, bo na nie okresowo 
bywa odbiorca. Że będą honorowane potwierdzenia 
z punktów skupu makulatury czy złomu, a w imieniu 
działkowców deklarację może złożyć zarząd ogrodu, 
jeżeli uzna, że tam też są gromadzone odpady. 
Że może uda się w samym przetargu rozwiązać pro-
blem segregacji śmieci w małych punktach handlo-
wych i usługowych.
Spośród kilku wniosków formalnych, dotyczących 

detali uchwały, radni jednogłośnie zaakceptowali ten 
o stworzeniu na terenie miasta dodatkowego miejsca 
gromadzenia mebli i innych odpadów wielkogabary-
towych. – W obrębie miasta przewidujemy taki punkt, 
oprócz funkcjonującego w PUK na Gostkowskiej, 
a odbiorem obciążymy wykonawcę wyłonionego 
w przetargu. Transport odpadów do takiego punktu 
mieszkańcy muszą zapewnić we własnym zakresie
i na własny koszt – poinformowała Ewa Gładysz.
Przeterminowane leki tak jak dotychczas trzeba będzie 
przekazywać do 14 punktów na terenie aptek. Punkty 
zbiórki zużytych baterii i małogabarytowych akumula-
torów od dawna działają na terenie Urzędu Miasta, 
szkół, w centrach handlowych. Jest ich 87. 
Jak do tej pory będą też działać punkty skupu złomu 
oraz makulatury.
Wykaz tych punktów jest dostępny na stronie
www.umciechanow.pl w zakładce Ochrona Środowi-
ska. Informacje o godzinach funkcjonowania punktów 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
również będą dostępne na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta.

Część mieszkańców nagle się
dematerializuje
Pomimo przeprowadzonej przez ratusz 
szerokiej kampanii informacyjnej jeszcze nie 
wszyscy złożyli oświadczenia. W tych, które 
trafiły do ratusza większość właścicieli nieru-
chomości deklaruje segregowanie odpadów. 
Nic dziwnego, bo różnica w opłacie jest spora 
– aż 5 zł. – Do tej chwili przyjęliśmy ok. 3800 
deklaracji, z czego 3400 wprowadziliśmy 
już do systemu – informuje Ewa Zduńczyk, 
kierownik Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska. Według szacunków 
urzędników docelowo powinno wpłynąć 
ok. 7000 deklaracji. Na razie zajmuje się 
nimi 4 urzędników. – Oddelegowaliśmy ich 
z różnych wydziałów, ale to dopiero początek 

pracy, docelowo trzeba będzie zatrudnić dodatko-
wych 5-6 pracowników – ocenia E. Gładysz. Pewnie 
przybędzie też pracy prawnikom, bo uchylający się od 
płacenia otrzymają decyzję administracyjną i trzeba 
będzie od nich wyegzekwować opłaty.
Płacenia i tak nie uda się uniknąć. Opłata „śmieciowa” 
ma status opłaty podatkowej, podlega tym samym 
rygorom, co podatek od nieruchomości. Oznacza to, 
że można ją ściągnąć do 5 lat wstecz. Oporni zapłacą 
więc z odsetkami, licząc od 1 lipca tego roku.
Ale póki co niektórzy mają nadzieję uniknąć 
rzetelnego płacenia. „Znikają” lokatorzy mieszkań 
spółdzielczych. – Przygotowując się do złożenia 
deklaracji do UM spółdzielnia „Zamek” przeprowa-
dziła uaktualnienie stanu osobowego swoich zaso-
bów poprzez wypełnianie oświadczeń. Okazuje się, 
że od stycznia w naszych zasobach ubyło 449 osób. 
Niestety do ponad 130 lokali nie udało nam się mimo 
kilkukrotnych prób dotrzeć. W 42 oświadczeniach, 
które spłynęły, zadeklarowano zerową ilość osób – 
powiedział Krzysztof Leszczyński. Różnice między 
zameldowanymi i zamieszkałymi są naturalne. Ludzie 
często uczą się lub pracują w innych miastach, czy za 
granicą. – Przy okazji dowiemy się, ile naprawdę jest 
osób stale przebywających w Ciechanowie. Nasza kal-
kulacja dotyczyła 45 tys. mieszkańców. Jeżeli będzie 
miała się odnieść do 30 tys., to stawki opłat nie mają 
szansy być obniżone. Po I półroczu będziemy mogli 
więcej powiedzieć o zbilansowaniu systemu – oświad-
czyła Ewa Gładysz.

Ewa Blankiewicz

W całym kraju ustawa, rewolucjonizująca gospodarowanie odpadami, budzi wiele emocji. Wysokość opłat, wybór metody, trud-
ności w egzekwowaniu ustawowych zapisów – wątpliwości się mnożą. Można je obserwować również na kolejnych sesjach ciecha-
nowskiej Rady Miasta.

W przerwie sesji trwały prace nad wnioskami radnych. Od lewej: kierownik IMiOŚ
Ewa Zduńczyk, radca prawny Daniela Nastaszyc, zastępca prezydenta Ewa Gładysz
oraz kierownik kancelarii prezydenta Andrzej Bogucki



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

Interpelacje radnych – XXIX sesja
Zenon Stańczak chciał wiedzieć, czy zostały już 
podjęte kroki związane z przeniesieniem siedziby 
Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO do budynku po Akademii Humanistycznej 
przy ul. 17 Stycznia. Taki zamysł został omówiony 
na Komisji Kultury i Sportu, gdzie zyskał pełną 
akceptację. Radny poruszył temat pozyskania działek 
na drogę łączącą Miejski Zespół Szkół Nr 2 z ulicą 
Kolbe. Postulował, by miasto utwardziło i podwyż-
szyło tę najniżej położoną część drogi, której jest 
właścicielem. 

Janusz Szymańczyk poprosił o uwzględnienie w pla-
nie inwestycyjnym oświetlenia i chodnika na odcinku 
drogi łączącej ul. Witosa z ulicą osiedlową, gdzie 
mieszka około 200 osób. Zapytał też, czy zarządcy 
wspólnot mieszkaniowych mają wypowiadać umowy 
z PUK na wywóz nieczystości. Jeśli tak, to w jakim 
trybie. Radny przekazał postulat mieszkańców bloku 
przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 9, którzy 
chcieliby skorzystać z obniżonych stawek abonamen-
towych w Strefie Płatnego Parkowania.

Leszek Ryms sugerował szybką przeprowadzkę 
COEK „Studio” oraz położenie częściowego chodni-
ka przy drodze wiodącej z osiedla „Zachód” do MZS 
Nr 2. Poprosił też o wyjaśnienie kwestii dofinanso-
wania „Kupalnocki”. 

Andrzej Czyżewski był ciekaw, czy w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu, który 
wyłoni firmę świadczącą usługę odbierania odpadów 
zawarto zapis o elektronicznej identyfikacji pojemni-
ków i worków.

Tomasz Kałużyński zwrócił się z prośbą, żeby do-
precyzować, dlaczego niektóre wnioski mieszkańców 
o sprzedaż zajmowanych lokali odłożono w cza-
sie. Interpelował też o zainstalowanie sygnalizacji 
dźwiękowej dla osób niewidomych i niedowidzących 
w pobliżu Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 

oraz chciał poznać harmonogram niezbędnych prac 
remontowych w ul. Powstańców Wielkopolskich. 

Zdzisław Dąbrowski zwrócił uwagę na zastoiny 
wody na przejściach dla pieszych w remontowanej 
ul. Płońskiej oraz duże natężenie ruchu w ul. Szwan-
ke i na drodze wiodącej do Szkoły Podstawowej Nr 4. 

Adam Stępkowski poprosił, by w ramach robót 
inwestycyjnych na Krubinie na bieżąco naprawiano 
dziury w jezdni. Radny interpelował też w sprawie 
zamontowania oświetlenia przy ul. Ceramicznej 
i sprecyzowania celów miasta w obszarze kultury. 

Artur Sobotko przyłączył się do postulatu przenie-
sienia COEK „Studio” do dzielnicy „Bloki”. 

Paweł Rabczewski poparł inicjatywę zmiany sie-
dziby COEK „Studio” i studia muzycznego. Chciał 
dowiedzieć się też, czy miejskie imprezy są wspoma-
gane finansowo przez powiat. 

Andrzej Bayer poprosił o zorganizowanie spotkania 
przedstawicieli miejskiego samorządu z kupcami 
z ul. Warszawskiej. 

Mariusz Stawicki stwierdził, że warto byłoby 
pomyśleć nad wyłonieniem imprezy, która stałaby się 
sztandarową wizytówką Ciechanowa. Sugerował też 
uzgodnienie z PUK informacji, czy trzeba wypo-
wiadać umowy na wywóz nieczystości, czy nie oraz 
postulował wprowadzenie WiFi (bezpłatnego dostępu 
do internetu – red.) w autobusach komunikacji 
miejskiej. Poprosił także o rozważenie poprawy stanu 
ulicy Wazonowej. 

Elżbieta Latko chciała poznać szacunkowe koszty 
przeniesienia COEK „Studio” oraz krytycznie odnio-
sła się do niedofinansowania „Kupalnocki”. Skarżyła 
się też na nierzetelne łatanie dziur w jezdniach i trud-
ności w przejeździe ulicą Leśną. Zapytała również 
kiedy ruszą prace w ul. Kasprzaka.

oprac. K. D.

Zakończył się nabór do przedszkoli, prowadzonych 
przez miejski samorząd. W tym roku przygotowano 
dla maluchów 838 miejsc w 7 przedszkolach. – Uda-
ło nam się znaleźć miejsca dla praktycznie wszystkich 
chętnych 5- i 6-letnich dzieci. Jak co roku pojawia 
się problem z 3- i 4-latkami. Nie udało się na dzień 
dzisiejszy przyjąć 32 dzieci z tych roczników. Mamy 
jednak nadzieję, że ostatecznie wszystkie maluchy 
dostaną się do miejskich placówek. Często bywa tak, 
że dzieci nie aklimatyzują się i wtedy na ich miejsce 
wchodzą te z listy rezerwowej. Oczywiście pierw-

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXIX sesji 
27 marca 2013 r.

Nr 348/XIX/2013 w sprawie przyjęcia spra-
wozdania z działalności MOPS w Ciechano-
wie w 2012 r.
Nr 349/XIX/2013 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji zadań z zakres 
wspierania rodziny.
Nr 350/XIX/2013 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na 
rzecz najemców, samodzielnych lokali miesz-
kalnych, położonych w Ciechanowie w bu-
dynkach przy ulicach: Powstańców Wielko-
polskich 13, Pułtuska 12, Pułtuska 4/6.
Nr 351/XIX/2013 w sprawie ustalenia 
godzin otwierania oraz zamykania placówek 
handlu detalicznego, zakładów gastronomicz-
nych i zakładów usługowych dla ludno-
ści w Ciechanowie.
Nr 352/XIX/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
Nr 353/XIX/2013 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na wydzierżawienie nieruchomości.
Nr 354/XIX/2013 w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr 304/XXV/2012 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 
usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów oraz wysokość 
cen za te usługi.
Nr 355/XIX/2013 w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Nr 356/XIX/2013 w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 357/XIX/2013 w sprawie wprowadzenia 
zmian w uchwale Nr 298/XXV/2012 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 
roku w sprawie dokonania zmiany opłat za 
przewozy autobusami komunikacji miejskiej 
w Ciechanowie.
Nr 358/XIX/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.

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

Są jeszcze wolne miejsca w przedszkolach

Radny ratuje żaby

szeństwo mają dzieci z Ciechanowa – mówi Adam 
Krzemiński, dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli. Zainteresowanie przedszkolami nie rozkłada 
się proporcjonalnie. Są takie, do których co roku 
jest więcej chętnych niż przygotowanych miejsc. 
Rodzice wolą posyłać swoje pociechy do placówek 
blisko domu. – Liczymy na to, że rodzice będą na tyle 
elastyczni, że zapiszą dzieci do innego przedszkola 
niż do tego, do którego składali podania – dodaje 
A. Krzemiński.

P. H.

W Przedszkolu Nr 6 są jeszcze wolne miejsca

Miejski radny Artur Sobotko przejął się losem żab, 
które w drodze na miejsca godów masowo giną pod 
kołami samochodów. W parku im. Marii Konop-
nickiej zainstalował około 150-metrową barierę, 
która uniemożliwia płazom wchodzenie na ruchliwą 
jezdnię. Żaby muszą wędrować wzdłuż zapory, wte-
dy wpadają do wkopanych w ziemię wiader. Radny 
co najmniej dwa razy dziennie sprawdza pojemniki 
i przenosi płazy na drugą stronę ulicy. W ten sposób 
ocalił kilkaset żab i ropuch. – Tą inicjatywą chciałem 
pokazać, że warto zrobić coś samemu – mówi radny
Sobotko.

red.
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Osób starszych z każdym rokiem przybywa. Nie wszyscy mogą liczyć na pomoc rodziny

Na wydatki na świadczenia rodzinne i fundusz ali-
mentacyjny miejski samorząd dostaje pieniądze z bu-
dżetu wojewody. Resztę – głównie zasiłki celowe, 
okresowe i stałe oraz pobyt potrzebujących w DPS-
ach – musi sfinansować sam. W 2012 roku pomoc 
społeczna kosztowała miasto prawie 19 668 000 zł, 
z czego sumą ponad 16 441 000 zł dysponował Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tegorocznym 
budżecie jest podobnie.

Niektórych doświadczył 
los, inni wolą żyć na 
koszt podatników
Powody przyznawania pomocy są 
liczne. Z powodu ubóstwa trafiła 
w zeszłym roku do 646 osób, bezro-
bocia – 598, długotrwałej choro-
by i niepełnosprawności – 324, 
bezradności – 141, alkoholizmu 
– 98, przemocy w rodzinie – 79, 
bezdomności – 27. 
 – Świadczenia, które ustawowo 
miasto wypłaca są to duże pienią-
dze w skali roku i naprawdę wielką 
sztuką jest żeby tymi pieniędzmi 
dysponować racjonalnie, a tak 
w MOPS jest – pochwalił Zenon 
Stańczak. – Ze świadczeń miasta 
korzysta 7% mieszkańców. Są to 
osoby dotknięte przez los, ułomne, 
chore, osoby niezaradne, ale jest pew-
na liczba osób, które chcą sobie żyć na koszt miasta, 
bo tak jest wygodnie. Zdanie radnego podzielał 
Adam Stępkowski. – Ludzie często wykorzystują 
MOPS, UM, PUP. Może by taka karta socjalna 
funkcjonowała, która umożliwiłaby bezgotówkową 
pomoc dla mieszkańca, nawet dla całej rodziny,
bo pieniądze nie zawsze są wykorzystywane na cele, 
na które są przeznaczone. 

Nowe zadania dla samorządu.
I nowe wydatki
Wzrost kryterium dochodowego w pomocy społecz-
nej w październiku 2012 roku spowodował wypłatę 
wyższych świadczeń zasiłku stałego oraz zasiłku 
okresowego. Od 1 stycznia 2012 roku weszła też 
w życie nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Wprowadziła nowe rozwiązania 
w systemie pomocy dla rodziny, która ma trudności 
w wypełnianiu swoich funkcji. Kiedy rodzina sobie 
nie radzi wkraczają ludzie samorządu: urzędnicy, 
pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi i społeczni 
oraz szkolni pedagodzy i asystenci rodziny – nowa 
grupa zawodowa, która pojawiła się w 2012 roku. 
– Ich zatrudnienie to dodatkowy koszt dla miasta 
i nie jest to jedyne obciążenie finansowe wynikające 
z tej ustawy. Teraz musimy również współfinansować 
umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzin-
nym domu dziecka czy w placówce opiekuńczo-wy-
chowawczej – wyliczał na sesji zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski. 
W Ciechanowie nie ma w tej chwili żadnego 
rodzinnego domu dziecka, ale na terenie powiatu 
funkcjonuje 85 rodzin zastępczych. W ubiegłym roku 
do systemu pieczy zastępczej trafiło 13 dzieci z 10 
rodzin. Na opiekę nad nimi miasto wydało prawie 
35 tys. zł. W tym roku będzie to już ok. 64 tys.

Seniorów przybywa, przybywa 
kosztów opieki nad nimi
Bez porównania więcej kosztuje opieka nad osobami 
niesamodzielnymi i starszymi. – W naszym mieście 
staramy się budować dla nich kompleksowy system 
wsparcia. Mamy ośrodki dla osób niepełnospraw-
nych, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
i całodobową opiekę w DPS-ach – wyliczał Cezary 
Chodkowski.

Te ośrodki wsparcia to Dzienny Dom Seniora, dzia-
łający w MOPS przy ul. Sienkiewicza oraz Środo-
wiskowy Dom Samopomocy Społecznej Typu A (ul. 
Niechodzka) i B (przy Strażackiej). – Społeczeń-
stwo się starzeje, członkowie rodziny zobowiązani 
do alimentacji często się od niej uchylają, więc 
wydatki związane z zapewnieniem opieki zarówno 
w środowisku lokalnym jak i w domach pomocy 
społecznej mają tendencję wzrostową – podkreślał 
C. Chodkowski. 
– Przed wojną, po wojnie wychowywali nas dziad-
kowie, myśmy się tymi dziadkami opiekowali do 
końca, nikt nie oddawał do domów opieki. Jestem 
za tym, aby pomóc ludziom starszym, dać im opiekę, 
w sytuacjach kryzysowych, kiedy rodzina nie ma 
możliwości, ale bez przesady. Powinny być tylko 
pojedyncze przypadki, kiedy miasto płaci – stwierdził 
Paweł Rabczewski.
Obecnie w różnych domach pomocy społecznej są 
umieszczone 44 osoby z Ciechanowa. Do 40 osób 
dopłaca miasto, 4 same finansują pobyt. 10 osób 
trafiło do ośrodków poza Ciechanowem.

Ciechanowskie DPS-y są drogie, 
w Przasnyszu jest dużo taniej
Elżbieta Latko odczytała apel grupy radnych, żeby 
osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować 
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności 
były kierowane do domów pomocy społecznej jak 
najbliżej miejsca zamieszkania. – Nie można tych 
ludzi przenosić do DPS-ów zlokalizowanych w od-
ległych miejscowościach, bo powiększamy ich stres 
poprzez utratę kontaktu z bliskimi. Koszt nie może 
być jedynym kryterium umieszczania w Domu Opieki 
Społecznej – powiedziała radna.
– Ja nie podpisuję się pod taką tezą – oponował 
Zenon Stańczak. – Co innego jak płaci rodzina. 

Natomiast jeśli my refundujemy całość kosztów to 
powinniśmy się kierować zdrowym rozsądkiem. Zróż-
nicowanie kosztów w poszczególnych domach opieki 
jest duże. Wyłącznie racjonalne gospodarowanie 
środkami publicznymi spowodowało, że podopieczni 
umieszczani są w domach nawet o 40% tańszych 
miesięcznie. To o 1000 zł taniej i zamiast 20 osób 
możemy umieścić 26 – osądził Zenon Stańczak.
– Ja pierwszy podniosę obie ręce do góry, jeżeli cena 

w domu pomocy społecznej w Cie-
chanowie będzie jednakowa z ceną 
w Przasnyszu. Wybaczy pani przewod-
nicząca, ale ten apel nie przemawia 
mi do rozsądku, bo to mi przypomina 
system gospodarki nakazowo-rozdziel-
czej – stwierdził radny Stańczak. 

Apelować łatwo,
a co z rachunkiem
ekonomicznym?
– Na każdym kroku możemy apelować, 
tylko czemu to służy – pytał Adam 
Stępkowski. Poparł go Leszek Ryms. 
– Musimy szukać rozwiązań, które 
jak najmniej kosztują gminę, bo jeśli 
będziemy wyrzucać pieniądze, to na 
nic nie będzie. Musimy się kierować 
rachunkiem ekonomicznym. Dom po-
mocy społecznej w Ciechanowie, jest 
najdroższy na terenie województwa, 

to nie nasza wina, że ta placówka, która 
podlega powiatowi zatrudnia tak dużą administra-
cję i ma tak duże koszty, a dom opieki w Przasnyszu 
jest tańszy – zauważył radny, a Zdzisław Dąbrow-
ski przypomniał niełatwe dyskusje nad budżetem, 
obrazujące niedostatek pieniędzy na zaspokojenie 
wszystkich potrzeb. 

Rodzina weźmie majątek, a babcię 
czy dziadka niech utrzyma miasto
Radny Stańczak przypomniał też, że odpłatność ro-
dzin za pobyt bliskich w DPS jest często fikcją. – Ro-
dzina jest wtedy, kiedy jest majątek do podziału, ale 
kiedy trzeba płacić, to już rodziny nie ma – stwierdził 
radny. Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski 
przywołał kilka przykładów z ostatniego roku.
– Ostatnio spotkałem się z 3 przypadkami umieszcze-
nia osób w DPS. W pierwszym pan poprosił o prze-
niesienie krewnej z DPS w Przasnyszu do Ciechano-
wa, tylko że oszczędności tej pani i mieszkanie wziął 
sobie ten pan. Drugi przypadek to młody człowiek, 
który opiekuje się ciocią, ciocia zapisała mu willę. 
Powiedziałem dobrze, tylko proszę oddać połowę 
willi. Są też przypadki, że mieszkańcy naszego miasta 
biorą swoich rodziców, opiekują się nimi 3 miesiące 
a potem przychodzą do nas, abyśmy wydali skierowa-
nie do DPS „Kombatant”. Tak nie może być. Rodzina 
przejmuje majątek i niech ta rodzina ponosi odpo-
wiedzialność – stwierdził C. Chodkowski. Przypo-
mniał, że w ubiegłym roku na 7 osób skierowanych 
do DPS 3 zostały umieszczone w „Kombatancie”. 
W tej chwili koszt utrzymania jednego mieszkańca 
w DPS Przasnysz miesięcznie wynosi 2665 zł, nato-
miast w DPS „Kombatant” po marcowej podwyżce 
3374 zł. To bardzo dużo. Dla porównania – za niższe 
kwoty utrzymują się całe rodziny.

Ewa Blankiewicz

Ciechanowskie DPS-y są drogie
XXIX Sesja Rady Miasta – informacja o działalności MOPS w 2012 roku

Do MOPS należy pomoc społeczna, wypłacanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Ośrodek ma też obowiązki 
wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Między innymi musi zapewnić opiekę osobom nie-
samodzielnym mieszkającym w domach pomocy społecznej. Właśnie te wydatki z roku na rok rosną najszybciej i – jak pokazała 
dyskusja na marcowej sesji Rady Miasta – są najbardziej kontrowersyjne.
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Na ulicach Kasprzaka i Mleczarskiej nie są w tej 
chwili prowadzone żadne prace. Na ulicy Kasprzaka 
ruch odbywa się płynnie, ale na nadmierne natęże-
nie ruchu skarżą się mieszkańcy Robotniczej, gdzie 
poprowadzono objazd ul. Mleczarskiej. 
Nowe wiadukty mają być częścią powstającej pętli 
miejskiej, jednak odpowiedzialna za realizację 
inwestycji jest PKP – Polskie Linie Kolejowe S. A. 
Spółka podjęła decyzję o zerwaniu umów z wy-
konawcą, Mostostalem Białystok. Powodem było 
przeprowadzanie robót niezgodnie z harmonogra-
mem i brak perspektyw zakończenia pracy w termi-
nie. 22 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert w nowym 
przetargu na realizację inwestycji. – Zainteresowanie 
jest duże, szacuję je na 20-25 ofert. Przetarg obej-
muje 5 obiektów, w  tym trzy na terenie Ciechanowa: 

wiadukt na ulicy Kasprzaka, drogę łączącą ulice Ce-
ramiczną i Kasprzaka oraz wiadukt na ulicy Mleczar-
skiej. Termin wykonania wiaduktów został skrócony 
do 15 miesięcy. Przyszły wykonawca ma otrzymać 
w ramach zachęty bonus finansowy, jeżeli inwestycję 
uda się zakończyć wcześniej. Rozstrzygnięcie przetar-
gu nastąpi w połowie czerwca. Niestety istnieje duże 
ryzyko odwołań, które mogą opóźnić rozpoczęcie 
robót. Zakończenie prac planowane jest na koniec 
2014 r. – poinformował Mariusz Rokicki, kierownik 
kontraktu PKP PLK. – Nasza sugestia jest jedno-
znaczna, że zaczynamy od ul. Mleczarskiej, jeżeli jest 
możliwość zaznaczenia tego w umowie. Tu nie dość 
że są uciążliwości dla mieszkańców z powodu objaz-
du to jeszcze trudno zrozumieć, dlaczego przejazd 
jest zamknięty, jeżeli nic się nie dzieje. Niestety są 
tam pewne rzeczy już zrobione, które uniemożliwiają 
dopuszczenie ruchu – wyjaśnia zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz. Ze względu na tryb wydawniczy infor-
macje uzyskaliśmy jeszcze przed otwarciem ofert.
Przy okazji informujemy, że zgodnie z zawartymi 
umowami, przejazd na ulicy Fabrycznej nie później 
niż do końca lipca musi zostać zamknięty. – Przed 
zamknięciem przejazdu na ul. Fabrycznej broniliśmy 
się rękami i nogami, ale PKP PLK nie może dłużej 
zwlekać, on musi już zostać zamknięty. Za to otwarta 
zostanie kładka – informuje Ewa Gładysz. Postępują 
natomiast prace przy budowie wiaduktu przy ulicy 
Gąseckiej oraz tunelu pod ulicą Śmiecińską.

red.

Firma Elektromonter z Ciechanowa usuwa 
kolizje z siecią elektryczną na trasie pętli, 
a firma Gaz Media Projekt zajmie się kolizjami 
z siecią gazową. Roztopy spowodowały, że Ły-
dynia przybrała, co wymusiło przełożenie prac 
przy umacnianiu brzegów i dna rzeki w re-

jonie mostu na Bielinie. 
W kwietniu, kiedy roz-
marznięty grunt umożliwił 
właściwe zagęszczenie 
podbudowy pod jezdnie, 
MELWOBUD wznowił 
przerwane roboty. 
Eurovia przygotowuje 

Roboty na krubińskich ulicach rozłożono na 2 lata. 
W ubiegłym roku wykonane zostały przyłącza 
wodociągowe, powstała też instalacja wodno
– kanalizacyjna – jej budowę wsparło 2 735 000 
zł niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (całkowity koszt budowy kanalizacji to 
ponad 3 107 000 zł). W tym roku przebudowana 

zostanie infrastruktura telekomunikacyjna, sieć 
gazowa, powstaną jezdnie, chodniki i nowoczesne 
oświetlenie. Obecnie ekipa pracuje na ul. Piwnej, 
gdzie układana jest kostka brukowa. Przewidy-
wany koszt robót to 10,6 mln zł. Mieszkańców 
czekają utrudnienia, ale efekt końcowy powinien 
je zrekompensować.

A. G.

 – Robotnicy mają problemy z położeniem części 
rur kanalizacyjnych z powodu kurzawki. To opóźnia 
całą inwestycję. Niedawno byłam na spotkaniu 
w Warszawie z pracownikami GDDKiA. Zapewnili 
mnie, że pieniądze zarezerwowane na modernizację 
tej ulicy nie przepadną i zostaną przeniesione na 
przyszły rok – mówi Ewa Gładysz, zastępca prezy-
denta Ciechanowa. Budowa kanalizacji sanitarnej 
od samego początku nie układała się bezproblemo-
wo. Według pierwotnych planów miała rozpocząć 

się w kwietniu 2012 r, ale z powodu perturbacji 
z wyłonieniem firmy rozpoczęła się dopiero w lipcu. 
W ramach inwestycji ZWiK montuje kolektor 
sanitarny i podłącza do sieci posesje. Na niektórych 
fragmentach drogi położona zostanie kanalizacja 
deszczowa. Wody opadowe odbierać będzie sepa-
rator, położony na tyłach targowiska. Wykonawcą 
inwestycji wartej blisko 9,6 mln zł jest firma
MELBUD z Grudziądza.

P. H.

Kosztowna zima
Przedłużająca się zima przyniosła niemałe koszty. 
Zgodnie z umową z PUK, która zajmuje się odśnie-
żaniem miejskich ulic, miasto zarezerwowało na to 
blisko 789 tys. zł. Do tej pory na odśnieżanie i wy-
wóz śniegu wydaliśmy blisko 714 tys. zł.

Porządki na ulicach i skwerach

Ładna pogoda oznacza wiosenne porządki. Oddział 
Zieleni Miejskiej PUK na zlecenie Urzędu Miasta 
przycina drzewa i krzewy w pasach dróg oraz na 
miejskich placach i skwerach. Zamiatane są miejskie 
drogi. Tam gdzie nie dotrą maszyny, ulice zamiatane 
są ręcznie. Na początku kwietnia pracownicy zieleni 
posadzili bratki przy pomniku AK, kwietniki pojawi-
ły się też na deptaku. 

Łatanie dziur w jezdniach

Trwa łatanie ubytków w nawierzchniach miejskich 
ulic. Zniszczone zmienną aurą drogi wymagają 
szczególnej troski. W pierwszej kolejności wypełnia-
ne są głębsze dziury powodujące zagrożenie w ruchu 
drogowym. W pierwszej kolejności załatano te w ul.: 
Rycerskiej, Wołodyjowskiego, Szwanke, Wiosennej, 
Nadrzecznej, Granicznej, Leśnej, Monte Cassino, 
Kolbego, Bohaterów Września, Ściegiennego, Ko-
pernika, Placu Kościuszki, Augustiańskiej, Fabrycz-
nej, Wiklinowej, 3 Maja, Robotniczej, Sikorskiego, 
Grodzkiej, Mleczarskiej i na Szczurzynku. Ekipy re-
montowe na większość z nich wracały po raz kolejny.

Zamknięcie przejazdu kolejowego 
w ul. Spółdzielczej
W ramach przebudowy linii kolejowej zamknięty 
zostanie przejazd w ulicy Spółdzielczej. Tymczasowa 
organizacja ruchu będzie obowiązywać od połowy 
maja aż do połowy 2014 r. Samochody kierowane 
będą na objazd ulicami: Sienkiewicza, Mławską, 
Gąsecką, Towarową, Starowiejską, Widną, Graniczną 
i Płocką.

P. H.

Inwestycje PKP

Nadal nie ruszyły prace 
przy wiaduktach
na ulicach Mleczarskiej 
i Kasprzaka 

Bielin – budowa mostu północnego

Na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Pułtuskiej trwają prace przy kanalizacji deszczowej

Most na Bielinie rośnie w oczach

Rabatki z bratkami przy ulicy Armii Krajowej

Załatane dziury w ulicy Szwanke

Trwają prace ZWiK nad budową kanalizacji sanitarnej

Pętla – koparki pracują non stop
Zima opóźniła rozpoczęcie prac drogowych na pętli. Nie oznacza to jednak całkowitego przestoju. Trwa budowa mostu północnego. Rozpoczęło się betonowanie pionowych przypór.
Na odcinkach między ulicami Płocką i Monte Cassino oraz między Wojska Polskiego i Pułtuską powstaje kanalizacja deszczowa.

się już do budowy skrzy-
żowań z pętlą i kończy 
opracowywanie tymcza-
sowych organizacji ruchu. 
Kiedy na skrzyżowania 
wejdą ekipy fachowców 
w pierwszej kolejności 
usuną kolizje z sieciami: 

elektryczną, energetyczną, telekomunikacyj-
ną, wodociągową i kanalizacyjną. Dopiero po 
zakończeniu tych prac drogowcy zajmą się bu-
dową nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek 
rowerowych.

A. G.

Rozpoczęła się budowa ulic na Krubinie GDDKiA obiecuje – remont Płońskiej za rok

Z prac Wydziału
Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska

W połowie kwietnia pogoda pozwoliła rozpocząć II etap budowy ulic na starym 
Krubinie. Inwestycja rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Przetarg na budo-
wę ulic: Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej i Żurawiej wygrała firma 
PRASBET z Grudziądza, która wcześniej zbudowała deptak na ul. Warszawskiej 
i zmodernizowała Pl. Jana Pawła II. 

Nie będzie w tym roku długo oczekiwanego remontu ul. Płońskiej. W związku z prze-
dłużającymi się robotami kanalizacyjnymi taką decyzję podjęła dyrekcja mazowiec-
kiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wymiana krawęż-
ników, chodników i położenie nowej nawierzchni przesunięte zostaną na jesień 2014 r.

Przejazd na ulicy Mleczarskiej

W odnodze ul. Piwnej układana jest kostka brukowa
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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.

Wielkość pojemników  
W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielkość 
pojemników oraz ilość worków uzależniona będzie 
od zadeklarowanej ilości osób zamieszkujących 
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 pojemności 0,12 m3,
• 5-8 osób – po dwa worki każdej frakcji o po-
jemności 0,12 m3,
• 9-12 osób – po trzy worki każdej frakcji o po-
jemności 0,12 m3.
Uwaga! Osoby deklarujące selektywną zbiórkę 
śmieci będą z niej rozliczane! Właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych (budynki uży-
teczności publicznej, lokale handlowe i gastro-
nomiczne, hotele, szkoły, przedszkola, zakłady 
usługowe i produkcyjne itd.), gdzie wytwarzane 
są śmieci, będą musieli dostosować wielkość 
pojemników do swoich potrzeb, uwzględniając 
odbiór odpadów minimum raz w tygodniu.

Tygodniowe normatywy
ilości odpadów  
Określono normy wytwarzanych odpadów. 
Wynoszą one:
• dla budynków użyteczności publicznej 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 każdego 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 pojem-
ności 120 l na lokal,
• punktów handlowych poza lokalem – 30 l na 
każdego zatrudnionego, co najmniej jeden po-
jemnik 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 loka-
lu, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
• ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co naj-
mniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
• zakładów rzemieślniczych, usługowych i produk-
cyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – pojemnik co najmniej 120 l na każ-
dych 10 pracowników,
• domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na 
jedno łóżko.
Uwaga! Śmieci zmieszane odbierane będą co naj-
mniej raz w tygodniu, a w przypadku selektywnej 
zbiórki nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Jak segregować odpady?  

PAPIER i TEKTURA (kolor niebieski)
Wyrzuca się: papier, tekturę, gazety, czasopisma, 
zeszyty, książki, prospekty reklamowe.
Nie wrzuca się: papieru foliowego, parafinowego, 
powlekanego tworzywami sztucznymi oraz gumą 
i tekstyliami, zabrudzonego papieru, kalki maszyno-
wej, opakowań wielomateriałowych (tetrapaki – karto-
ny po sokach i mlekach), papierów ściernych, resztek 
tapet, zużytych samochodowych uszczelek papiero-
wych, tekstyliów, opakowań metalowych, szklanych 
i z tworzyw sztucznych, opakowań papierowych po: 
chemikaliach, materiałach budowlanych i paszach. 

Od lipca nowe zasady śmieciowe
Od 1 lipca w całym kraju zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu, czystości i porządku w gminach, która zrewolucjo-
nizuje obecny system gospodarki odpadami. Właścicielem śmieci stanie się gmina, która wybierze firmę odbierającą, transpor-
tującą i zagospodarowującą odpady. Każde gospodarstwo domowe zobowiązane jest złożyć deklarację, ilu liczy członków i czy 
będzie segregować śmieci. Do Urzędu Miasta do tej chwili wpłynęło blisko 4 tysiące deklaracji. Urzędnicy szacują, że powinno być 
ich ok. 7 tys. O tym jak będzie funkcjonował nowy system pisaliśmy w dwóch poprzednich numerach Gazety Samorządu Miasta 
Ciechanów, informacje znajdziemy także na stronie www.umciechanow.pl oraz w wydziale Miejskiej Inżynierii (parter ratusza, 
wejście od USC, pokoje nr 13 i 16). Poniżej jeszcze raz odpowiadamy na liczne wątpliwości, dotyczące nowych uregulowań.

Uwaga! makulatura nie może być mokra, a papierem 
nie mogą trafiać żadne zanieczyszczenia mechanicz-
ne, 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 żaroodpor-
nych, żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych 
opakowań farmaceutycznych i chemicznych.
Uwaga: nie wrzucać szkła stłuczonego i zabrudzone-
go, opakowania wystarczy opłukać.

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(kolor żółty)
Wyrzuca się: butelki plastikowe po napojach typu 
(PET), puszki metalowe i aluminiowe.
Nie wrzuca się: folii i toreb z tworzyw sztucznych, 
pustych butelek po kosmetykach i środkach czysto-
ści, plastikowych zakrętek, opakowań i butelek po 
olejach i smarach, opakowań po środkach chwasto 
–  i owadobójczych.
Uwaga: nie wrzucać opakowań po medykamen-
tach.

Na podstawie materiałów z Wydziału IMiOŚ 
Paulina Huzar



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

27 kwietnia 2012 roku ruszyła nowa strona in-
ternetowa Urzędu Miasta Ciechanów. Przez nie-
spełna rok informacje zamieszczone na witrynie 
www.umciechanow.pl przeglądało kilkadziesiąt 
tysięcy użytkowników. Przełożyło się to na
648 tysięcy wejść. Rekord dzienny odnotowano
14 września 2012 roku – 27 109 odwiedzin. 

W dniach 5-7 kwietnia odbyły się dwa międzynaro-
dowe turnieje w taekwondo olimpijskim. Wystarto-
wali w nich zawodnicy Miejskiego Ogniska TKKF 
Promyk. W Gent, gdzie rozegrano „Belgian Open”, 
w reprezentacji Polski walczył Michał Brym. Cie-
chanowianin pokonał Daviesa Camerona z Wielkiej 
Brytanii, ale uległ reprezentantowi Belgii Si Mo-

W skali miesiąca naj-
więcej było ich w marcu 
2013 roku – 78 756.
Powołując się na sta-
tystki można stwierdzić, 
że zainteresowanie 
stroną urzędu rośnie. 
Średnia dzienna ilość 
wizyt to aktualnie po-
nad 2 600 wejść. 
Czy to dużo, czy mało? 

W odniesieniu do stron internetowych prowadzonych 
przez samorządy miast o zbliżonej do Ciechanowa 
liczbie ludności (44 – 46 tys. mieszkańców) to dobry 
wynik. Jesteśmy lepsi od np. Nysy, Sieradza i Zduń-
skiej Woli.

K. D.

hammedem Ketbi. W „Bratislava Open” na Słowacji 
wychowankowie „Promyka” zdobyli 5 medali. Złoto 
wywalczyli: Cezary Sarnowski (kategoria wagowa 
49 kg), Łucja Oleszczuk (41 kg) i Laura Kwiatkow-
ska (33 kg), srebro – Artur Borowy (53 kg) i Karolina 
Czymerska (37 kg). 

red. 

Straż Miejska uruchomiła
przekierowanie na komórkę
W dni powszednie w godzinach popołudniowo
– wieczornych i w soboty miejscy strażnicy pracują-
cy w terenie są dostępni pod komórkowym numerem 
telefonu 606 370 411. Teraz, dzięki uruchomionemu 
przekierowaniu, uzyskamy połączenie z funkcjona-
riuszami przebywającymi poza siedzibą dzwoniąc 
pod numery telefonów stacjonarnych Straży Miej-
skiej (23) 672 98 91 oraz 674 92 51. Koszt połą-
czenia jest taki, jak na telefony stacjonarne. Koszt 
przekierowania na komórkę pokrywa Urząd Miasta.

Patrol szkolny uczy

5 kwietnia ruszył V etap profilaktyczno – prewencyj-
nego programu „Patrol szkolny 2012/2013”. Temat: 
„Mój przyjaciel pies – zasady postępowania ze zwie-
rzętami”. Czwartoklasiści ze wszystkich ciechanow-
skich podstawówek dowiedzieli się, jak zachować 
się w kontakcie z obcymi i bezpańskimi psami i jak 
właściwie zajmować się własnymi czworonogami.

Razem w dobrej sprawie

15 kwietnia na naszych ulicach mogliśmy zobaczyć 
pierwszy wspólny patrol złożony z funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej i uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego Płockiego Uniwersytetu Ludowego, funkcjonu-
jącego w budynku Gimnazjum Nr 1 przy Orylskiej. 
12 marca porozumienie w tej sprawie podpisał 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski i dyrektor 
PUL – u Paweł Kaczyński. Współdziałanie mundu-
rowych i uczniów polegać będzie m.in. na zapobie-
ganiu przestępczości i aspołecznym zachowaniom, 
budowaniu „młodzieżowej mapy zagrożeń” na tere-
nie miasta, promowaniu i budowaniu społeczeństwa 
obywatelskiego. – Z reguły będą to patrole piesze, 
koncentrujące się na sprawach porządku i czystości. 
Dla szerszego zapoznania się z naszą pracą, ucznio-
wie będą sporadycznie włączani do interwencyjnych 
patroli zmotoryzowanych, będą też uczestniczyć w za-
jęciach profilaktycznych w ramach programu „Patrol 
szkolny”. Planujemy włączyć ich także do udziału 
w kontrolach sanitarno – porządkowych posesji 
oraz zabezpieczeniu imprez, nie niosących ze sobą 
wysokiego zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jeste-
śmy bardzo ciekawi efektów tej współpracy – mówi 
Krzysztof Matuszewski, komendant Straży Miejskiej.

red.

Rośnie oglądalność strony Urzędu Miasta Z życia
Straży Miejskiej

Zawodnicy Promyka wywalczyli 5 medali

Ekipa „Promyka” po zawodach „Bratislava Open” 

Pani

Elżbiecie Majewskiej
Przewodniczącej Zarządu Osiedla Nr 1

„Powstańców Wielkopolskich” w Ciechanowie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Męża
składa

Mariusz Stawicki
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

 wraz z Radnymi
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Woda jest niezbędna dla wszystkich istot. 
Bez niej nie ma życia. 2013 rok został 
ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne 
ONZ Międzynarodowym Rokiem Współ-
pracy w Dziedzinie Wody. Do inicjatywy 
przyłączyli się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej Nr 3.

W styczniu członkowie szkolnego koła Ligi Ochrony 
Przyrody opracowali harmonogram działań mają-
cych na celu uzmysłowienie dzieciom i młodzieży, 
jak ważne są zagadnienia związane z zaopatrzeniem 
w wodę pitną, ochroną przeciwpowodziową oraz 
racjonalną gospodarką wodną. 22 marca, tak jak 
na całym świecie, w ciechanowskiej szkole obcho-
dzono Dzień Wody. Jego ideą było zachęcanie do 
oszczędzania wody. Przygotowano specjalne plakaty 
i ulotki. Dzieci pod opieką Aldony Bulejak wykonały 
prezentację multimedialną, którą pokazywano na 
lekcjach wychowawczych. Przeprowadzono też kam-
panię wspierającą Polską Akcję Humanitarną „Stud-
nia dla Południa”. Zainteresowani grali w „Wodną 
Olimpiadę”, zamieszczoną na stronie www.dzieci.
mos.gov.pl.

red.

Ciechanów reprezentowała sekcja dziewcząt oraz 
dwie drużyny chłopców. Wszystkie zespoły zdobyły 
miejsca na podium. Podopieczne Barbary Cheł-
mińskiej już po trzech spotkaniach zapewniły sobie 
prawo gry o medal. W finale niestety uległy bardziej 
doświadczonej drużynie z Karczewa zajmując drugie 
miejsce w ostatecznej klasyfikacji. Zespół pod kie-

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 
roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia środki 
finansowe w formie dotacji otrzymali:
• Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – 10 000 zł
• Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
– 4 000 zł
• Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych
– 7 000 zł
• Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnospraw-
nych – 7 000 zł
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 7 
000 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 15 000 zł
• Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
i Ich Rodzinom „Lepsze Jutro”
– 4 000 zł
• Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Doro-
słym Niepełnosprawnym „Być jak Inni – 4 000 zł
• Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 5 000 zł
• Miejskie Ognisko TKKF „Promyk” – 2 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 
roku z zakresu pomocy społecznej środki finanso-
we w formie dotacji otrzymali:
• Fundacja „Bank Żywności” – 40 000 zł

• Fundacja „Bank Żywności” (promocja wolontaria-
tu) – 10 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 
roku z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 
środki finansowe w formie dotacji otrzymali:
• Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa 
Polskiego – 10 000 zł
• Stowarzyszenie Pracy Twórczej – 7 000 zł.
• Stowarzyszenie Artystyczne Makata – 33 000 zł
• Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scho-
larium” – 8 500 zł
• Związek Literatów na Mazowszu – 3 500 zł
• Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego 
Ciechanów – 9 000 zł
• Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne 
„Sine Nomine” – 9 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 
roku z zakresu upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu środki finansowe w formie dotacji 
otrzymali:
• Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 40 000 zł
• Ludowy Klub Sportowy Matsogi – 35 000 zł

red.

Bez wody
nie ma życia

Prezydent przyznał dotacje Agresja – bomba,
którą da się rozbroić

UKS NIKE wysoko w krakowskim turnieju

Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął kolejne konkursy ofert i przyznał składającym 
je organizacjom pozarządowym środki finansowe w wysokości 270 tys. zł. Wsparto 
zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia (65 tys. zł), pomocy społecznej (50 
tys. zł), kultury i dziedzictwa narodowego (80 tys. zł) oraz upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu (75 tys. zł). 

Profesjonalny warsztat posiadający rekomendacje 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych ma przygotować osoby pracujące 
z młodzieżą do realizacji zajęć wychowawczo-
profilaktycznych wśród uczniów. – Mamy nadzieję, 
że to pomoże nauczycielom radzić sobie z agresją 
uczniów. Tu szkole bardzo potrzebne jest fachowe 
wsparcie – mówi kierownik biura RPU Elżbieta 
Muzińska.
Szkolenie odbywa się w dwóch etapach. Najpierw 
nauczyciele poznają podstawowe umiejętności 
psychologiczne potrzebne w kontakcie z młodym 
człowiekiem, ćwiczą też na sobie scenariusze 
zajęć. Potem w obecności trenera dochodzi do bez-
pośredniej konfrontacji na terenie szkoły. To okazja 
do treningu praktycznego. Ewentualne błędy są na 
bieżąco weryfikowane. W dniach 18-19 kwietnia 
uczestnicy szkolenia poprowadzili zajęcia w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 1. 

red. 

„Spójrz inaczej na agresję” to cykl 
szkoleń, które 15 kwietnia rozpoczęły się 
w Miejskim Biurze ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień. Uczestnikami 
są nauczyciele ciechanowskich szkół 
gimnazjalnych.

W dniach 4-7 kwietnia młodzież z Uczniowskiego Klubu Sportowego NIKE, mają-
cego siedzibę w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 uczestniczyła w XXXIII Międzynaro-
dowym Turnieju Piłki Ręcznej Lajkonik Cup w Krakowie. W turnieju wzięły udział 
83 zespoły z Polski, Litwy, Ukrainy, Czech i Szwecji. 

runkiem Arkadiusza Chełmińskiego odniósł w finale 
miażdżące zwycięstwo nad ULA Varena z Litwy 
oraz drużyną gospodarzy i zakończył rozgrywki na 
pierwszym miejscu. W najstarszej grupie zawodnicy 
Zbigniewa Czajkowskiego pokonali gospodarzy 
UKS Kusy Kraków, zdobywając złoty medal. 

red.
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Akcję w ramach kampanii profilaktyczno – eduka-
cyjnej „Laboratorium odpowiedzialnej sprzedaży 
– Renoma w Ciechanowie” sprawnie przeprowadziła 
Pracownia Badawczo – Psychologiczna „MiraBo” 
wspólnie z organizacją pozarządową – Ogólnopol-
skim Stowarzyszeniem „RoPSAN – Rodzice Prze-
ciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”, które mają 
doświadczenie w tego typu badaniach.
Relacji z ich przebiegu oraz niewesołych wnio-

sków, zaprezentowanych 16 kwietnia na konferencji 
w ratuszu, w skupieniu wysłuchali samorządowcy, 
policjanci, pedagodzy i dziennikarze.

Na kogo wypadnie, na tego bęc
W Ciechanowie pozwolenie na sprzedaż alkoholu ma 
41 lokali gastronomicznych i 123 sklepy. Kontrolo-
wane placówki wybrano losowo. Wśród nich było 
m.in. 11 super i hipermarketów, 2 sklepy zlokalizo-
wane na terenie stacji paliw, 27 małych i średnich 
sklepów spożywczych. 

Próby zakupu w każdym miejscu przeprowadzono 
dwukrotnie. W większości sklepów młodzi ludzie 
nie mieli żadnego problemu z zakupem piwa. Kiedy 
wtrącał się audytor niektórzy sprzedawcy w ogóle nie 
reagowali na zwróconą uwagę, inni starali się napra-
wić błąd i odmawiali sprzedaży. W wielu wypadkach 
interwencje kończyły się wezwaniem kierownika 
sklepu – ten z reguły upominał pracownika. Kiepsko 

Dwóch gniewnych ludzi. 212 zupełnie obojętnych

wypadło 31 sklepów i 8 lokali – w każdym z nich 
przynajmniej raz udało się namówić sprzedawcę, 
żeby złamał prawo. Fatalnie wypadła jedna kawiarnia 
i aż 14 sklepów. Każdy z tych lokali zaliczył podwój-
ną wpadkę. Te adresy zna już policja, która obiecuje 
zwrócić na nie większą uwagę.
W sumie na 100 przeprowadzonych prób zakupu al-
koholu przez „nieletnich” 44 zakończyło się odmową 
sprzedaży piwa, poprzedzoną żądaniem pokazania 

dowodu osobistego. W 38 przypadkach mło-
dym zakup się nie udał, ale dopiero po wkro-
czeniu dorosłego audytora. Aż 18 razy 
interwencja okazała się nieskuteczna 
– sprzedawca ją zignorował. 

Tu pracują
dobrzy sprzedawcy
Okazało się, że wzorcowo – za każ-
dym razem odmawiając sprzedaży bez 
okazania dowodu – zachowano się 
tylko w 5 sklepach i jednym lokalu. 
Ich właściciele lub zarządzający 
odebrali z rąk prezydenta Waldemara 
Wardzińskiego specjalne certyfikaty 
„Odpowiedzialny sklep – renoma w 
Ciechanowie”. Zasługują też na to, 
żeby podać do publicznej wiadomo-
ści, że mają świadomych pracowni-

ków, przestrzegających wysokich standardów. 
To supermarket „Biedronka” przy ul. Sikor-
skiego 11 (jedyny spośród super i hipermar-
ketów), sklep „Chili” Anny Piątkowskiej przy ul. 
Maksymiliana Kolbe 45, „Świat alkoholi” Joanny 
Sidwińskiej (Narutowicza 2B), sklep spożywczo – 
przemysłowy „Pigwa” G. Daleckiej (Narutowicza 
1), sklep spożywczy Stanisława Felczaka przy ul. 
Zelwerowicza 9 oraz jedyny lokal gastronomiczny
– kawiarnia „Kolorowa” (ul. 17 Stycznia 60B).

       Sprzedaż alkoholu
nieletnim 
jest przestępstwem
Lista punktów, które sprzedały alkohol została 
przekazana centralom marketów, policji
i kierownikowi Wydziału Działalności Gospo-
darczej Urzędu Miasta. Nie każdy zdaje sobie 
sprawę, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest 
przestępstwem. – Do postępowań karnych do-
chodzi najczęściej dzięki zgłoszeniom obywa-
teli, zresztą świadkowie nielegalnej sprzedaży 
mają taki obowiązek. Zarzuty dostają dwie 
osoby: sprzedawca i kierownik sklepu.  Otrzy-
mują po 5 000 zł grzywny. Niestety, takich 
spraw mamy tylko kilka w ciągu roku. Jedna 
właśnie trafiła do prokuratury – poinformo-
wał komisarz Krzysztof Hincman, kierujący 
Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej 
Policji.

Odebrać koncesję na sprzedaż alkoholu nie jest 
łatwo. – Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 
jest długotrwałe i skomplikowane. Można to zrobić 
dopiero wtedy, gdy łamanie prawa prawomocnym 
wyrokiem orzeknie sąd – stwierdził Eugeniusz Sa-
dowski, kierownik Wydziału Działalności Gospodar-
czej UM. 

W lutym i marcu 40 sklepów i 10 lokali odwiedzili tajni klienci. Wyglądający ma nieletnich 18-letni chłopcy i dziewczęta mieli za 
zadanie sprawdzić, czy uda im się kupić alkohol bez okazania dowodu osobistego. Towarzyszył im dorosły audytor, który inter-
weniował, kiedy sprzedawca ignorował obowiązujące prawo. Efekty akcji, przeprowadzonej na zlecenie Miejskiego Biura ds. 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień nie są optymistyczne. Nie dość, że większość sprzedawców łamie przepisy, a niektórzy nic 
sobie nie robią ze zwróconej uwagi. Najgorsze, że na 214 nieświadomych prowokacji świadków tylko 2 osoby nie pozostały obojęt-
ne i wsparły audytora. Reszta nie zareagowała.

W opisanej kampanii nie chodziło o policyjną ak-
cję i skierowanie spraw do prokuratury, bo kupu-
jący byli pełnoletni, choć na takich zdecydowanie 
nie wyglądali. Szło o rozpoznanie skali problemu. 
Tylko 2 interweniujących świadków i obojętna 
większość – to przygnębiający wynik. Smutne, że 
kiedy audytor zwracał uwagę sprzedawcy tylko 
dwukrotnie otrzymał wsparcie ze strony innych 
klientów. Nie da się w każdym sklepie i lokalu 
postawić stróża prawa, więc dopóki to my nie 
będziemy zdecydowanie reagować, nic się nie 
zmieni.

E. B.

Ponad połowa sprzedawców w ciechanowskich sklepach sprzedaje alkohol niepełnoletnim

Na konferencji. Od lewej: zastępca prezydenta C. Chodkowski, kierownik 
Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień E. Muzińska, prezydent
W. Wardziński, prezes stowarzyszenia RoPSAN B. Prajsner 

W „Świecie Alkoholi” przy ul. Narutowicza nie sprzedali piwa
nieletnim 

Milcząca druzgocąca większość
Statystyki wyglądają źle. W kraju nieletnim sprze-
daje alkohol aż 77% sprzedawców. – W Polsce 
niestety wzrosła dostępność narkotyków i alkoholu. 
Ciechanów wypada podobnie, jak inne miasta, może 
nieco lepiej – powiedział na konferencji dr Bogusław 
Prajsner prezes Stowarzyszenia „RoPSAN”. 
W Ciechanowie akcja będzie kontynuowana. Ulotki 
o odpowiedzialnej sprzedaży trafią do 5 tys. rodzi-
ców. Szkoły też nie pozostaną obojętne. Sprzedawcy 
notorycznie łamiący zakaz sprzedaży otrzymają listy 

z podpisami nie tylko rodziców, ale i nauczycieli. 
Prezydent wypowiedział się stanowczo. – Jeżeli 
nieodpowiedzialni sprzedawcy nie zmienią podejścia 
będziemy wraz z policją działać na rzecz pozbawie-
nia tych punktów prawa do sprzedaży alkoholu – za-
znaczył W. Wardziński. – W tak ważnej sprawie liczy 
się nie akcyjność, tylko konsekwencja. Kluczowe są 
trzy kwestie: odpowiedzialność sprzedawców, czujne 
zachowanie rodziców, którzy nie powinni tolerować 
ani picia swoich dzieci, ani sprzedawania im alkoho-
lu oraz rzecz najważniejsza – nacisk społeczny. 
To musi być sprawa nauczycieli, rodziców, dziadków, 
sąsiadów. Nie urzędnicy, nie policjanci spowodują 
zmianę nagannego zachowania sprzedawców, tylko 
solidarnie my wszyscy – podsumował prezydent 
Wardziński. 
Z raportem z badań „tajnego klienta” można się 
zapoznać na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Ewa Blankiewicz

Karolina Sobocińska, kierowniczka „Biedronki” przy ul. Sikorskiego 
odbiera certyfikat i gratulacje z rąk prezydenta W. Wardzińskiego



Młodzież obejrzała 
wystawę „Wypędzeni 
1939…”. Na plan-
szach wyeksponowano 
w formie kolażowej 
ok. 400 fotografii i pla-
katów oraz materiały 
dokumentujące deporta-
cje i prześladowania Po-
laków na terenach wcie-
lonych do III Rzeszy. 
Uzupełnieniem wystawy 
był pokaz niemieckich 
kronik filmowych z lat 
wojny oraz relacje 
świadków i komentarze 
historyków.

Przypadające w kwietniu tego roku 13. urodziny 
Teatru Exodus są dobrą okazją do przypomnienia 
najnowszego przedstawienia „ONI”. Sztuka Stani-
sława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Katarzyny 
Dąbrowskiej zostanie wystawiona 29 kwietnia 
o godz. 18.00 i 30 kwietnia o godz. 13.00 w sali wi-
dowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie. Przedstawienie zostało zrealizowane 
w dużej mierze ze środków konkursowych, przy-
znanych Stowarzyszeniu Akademia Kultury przez 
Prezydenta Ciechanowa. 

red.

Nietypowe lekcje historii

W GAMMIE zaśpiewało 54 młodych solistów

Młodzież z zaciekawieniem obejrzała wystawę „Wypędzeni 1939...”

Gimnazjaliści z Ciechanowa
i Gorysz opowiedzieli się przeciwko 
wojnie

Jurorzy tegorocznego przeglądu GAMMA. Od lewej: Szymon Pawlak, Krzysztof Skiba i Aleksandra Brzozowska

W kategorii szkół podstawowych klas IV-VI pierw-
sze miejsce zajęła Julia Zajkowska, drugie
– Kinga Miklaszewska, a trzecie – Wiktoria Pniew-
ska. W kategorii gimnazjów najlepiej zaprezen-
towała się Alicja Miechowska. Drugie miejsce 
wyśpiewał Mateusz Jankowski, trzecie – Klaudia 
Muszyńska. W kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych wygrała Natalia Markowska, przed Edytą 
Szwejkowską (drugie miejsce) i Anetą Rzewnicką 

19 kwietnia rozstrzygnięto III edycję przeglądu muzycznego „Gamma”, zorganizo-
wany przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Wzięło w nim 
udział 54 solistów. Jury przewodniczył Krzysztof Skiba z zespołu BIG CYC.

(trzecie miejsce). W gronie szkół wyższych jedyną 
nagrodę przyznano Piotrowi Wysockiemu. Laureaci 
otrzymali statuetki mikrofonów oraz zaproszenie do 
występu podczas Dni Ciechanowa. – Cieszę się, że 
było tylu chętnych do udziału w przeglądzie
i że mamy tak zdolną młodzież – komentował 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski, który wrę-
czał laureatom nagrody.

red.

Cytat miesiąca:
Marcowa sesja Rady Miasta. Zdzisław Dąbrowski: – Nawet za darmowy obiad ktoś musi zapłacić,
nie ma tak, że on jest do końca darmowy – wytknął radny.

Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski nagrodził 
uczestników wielkanocnych konkursów zorgani-
zowanych przez COEK Studio. Uczniowi walczyli 
w dwóch kategoriach: najładniejsza palma i pisanka. 
Według jury najładniejsze palmy samodzielnie wy-
konali: Olga Wierzbicka z Przedszkola Nr 6, Patrycja 
Wodzyńska z Przedszkola Nr 5, Daria Jurkiewicz 
z SP Nr 7, Michał Kołakowski z SP Nr 4. Doce-
niono też palmy zbiorowe. Wyróżnienia otrzymali: 
uczniowie świetlicy SP Nr 4, przedszkolaki z Przed-
szkola Nr 5 (grupa V, 6-latki) oraz uczennice I LO 
PUL. W kategorii pisanka najbardziej spodobały się 
prace Mai Wójcik z Przedszkola Nr 10, Marty Kwiat-
kowskiej z SP Nr 4, Marty Łęgowskiej z SP Nr 4, 
Amelii Jasińskiej z SP Nr 4, Angeliki Tryc z SP 
Nr 5, Aleksandry Dobrowolskiej z SP Nr 5 i Klaudii 
Muszyńskiej z Gimnazjum Nr 1.

P. H.

26 marca uczniowie z Gimnazjum Nr 1 i 3 oraz Niepublicznego Gimnazjum
z Gorysz uczestniczyli w nietypowej lekcji historii, która odbyła się w miejskim 
ratuszu. 

Na koniec gimnazjali-
ści z „jedynki” i Gorysz 
wykonali plakaty antywo-
jenne. Przebieg lekcji został 
utrwalony na krótkim filmie, 
który można obejrzeć na 
stronie www.umciechanow.pl 
w zakładce audio/video.

red.

Palmy i pisanki
nagrodzone

Teatr Exodus
wznawia ONYCH




