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Pętla – praca na 
wszystkich odcinkach

ZWiK podpisał kontrakt na 38,8 mln zł

Absolutorium dla prezydenta

„Daj siebie innym” to hasło II Ciechanowskiego 
Festiwalu Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych, 
który odbędzie się 14 czerwca na placu Jana Pawła II. 
W godz. 11.00-17.00 będzie można zwiedzić „aleję 
zdrowia”, zapoznać się z działalnością organiza-
cji pracujących na rzecz promocji zdrowego stylu 
życia, profilaktyki wielu różnych chorób i schorzeń. 
Organizatorami festiwalu są: Ciechanowskie Centrum 
Wolontariatu działające przy Banku Żywności, 
Fundacja Gospodarcza im. K. Marcinkowskiego oraz 
Mazowiecka Fundacja Rozwoju. Patronat nad przed-
sięwzięciem objął prezydent miasta.

24 kwietnia w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji podpisany został kontrakt na „Budowę 
Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wraz z gospodarką cieplną”. Wykonawcą inwe-
stycji będzie wyłoniona w przetargu firma IDS – BUD S.A. Prace będą kosztować 38,8 mln zł. 

W dniach 8-9 czerwca na Zamku Książąt Mazowiec-
kich i zamkowych błoniach odbędzie się II Turniej 
Rycerski. W programie m.in. pełnokontaktowe walki 
1 na 1 i 5 na 5, gry i zabawy plebejskie, inscenizacja 
„Krzyżacki najazd na Ciechanów”. Organizatorzy: 
Prezydent Miasta Ciechanów, Polskie Stowarzysze-
nie Walk Rycerskich, Chorągiew Rycerstwa Ziemi 
Ciechanowskiej. Współorganizatorzy: MOSiR, 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej.

Od lewej: prezes firmy IDS – BUD S.A. Andrzej Napierski
z prezesem ZWiK Andrzejem Bolą

Budżet dobrze wykonany – władze miasta mają powód do satysfakcji

Kontrakt obejmuje modernizację istniejącej oczysz-
czalni ścieków, ciągu gazowego, gospodarki cieplnej 
oraz budowę instalacji do termicznej utylizacji 

osadów w procesie suszenia. Brzmi sucho, ale efekt 
będzie namacalnie odczuwalny przez mieszkań-
ców, którym przestanie dokuczać przykry zapach 
schnących na wolnym powietrzu ścieków. Rocznie 
w modernizowanej oczyszczalni będzie można 
odczadzić i wysuszyć 14 tys. ton odpadów. W no-
woczesnym procesie fermentacji zostanie wyprodu-
kowany biogaz wykorzystany potem do produkcji 
energii cieplnej i energii elektrycznej. Dzięki temu 
wytworzona zostanie „zielona” energia elektryczna. 
– Cieszę się, że udało nam się podpisać umowę po 
długiej procedurze przetargowej. Jest to największa 
inwestycja realizowanego przez nas projektu. Mam 
nadzieję, że kontrakt przebiegnie pomyślnie, a finał 
przyniesie zadowolenie mieszkańcom Ciechanowa 
– powiedział prezes ZWiK Andrzej Bola. Prace po-
trwają do czerwca 2015 roku. Projekt ZWiK uzyskał 
dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

red.

II Turniej Rycerski

Święto tych,
którzy pomagają

Przy moście północnym i południowym, które 
stanowią część wewnętrznej pętli miejskiej, trwają 
intensywne roboty. – Zakończyliśmy izolację ich 
korpusów. Na Bielinie robotnicy układają belki 
strunobetonowe i przygotowują szalunki pod część 
wylewaną na mokro. Zakończyły się też prace przy 
umacnianiu brzegów i dna rzeki przy moście połu-
dniowym. Eurovia wykonuje podbudowę nawierzchni 
drogowej od PEC-u do mostu południowego i dalej 
do ronda na Bielińskiej – mówi Robert Szymaniak, 
kierownik Wydziału Inwestycji. 

P.H.
Więcej na temat pętli na str. 6 -7

Podczas kwietniowej sesji Rada Miasta przyjęła spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2012. Od głosu 
wstrzymało się 2 radnych PiS, pozostałych 
17 głosowało za udzieleniem absolutorium prezyden-
towi Waldemarowi Wardzińskiemu. Radni podkre-
ślali rozmach i konsekwencję w realizacji budżetu. 

W programie: koncerty, prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli, jarmark rękodzieła, zamkowe spotka-
nie kolekcjonerów i modelarzy, fajerwerki, II Rycerska Gra Miejska. Gwiazdą będzie Maryla Rodowicz. 
Zagrają orkiestry dęte i zespół Volver. Wystąpią kabarety: Pirania i Koń Polski. 

Dochody miasta w ubiegłym roku wyniosły ponad
134, 2 mln zł, wydatki 143,9 mln. Inwestycje pochło-
nęły ponad 37,7 mln zł (26,6% wydatków), dodatko-
we 10,4 mln zainwestowały miejskie spółki.

E.B.
Szerzej str. 5
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Przetarg na dzierżawę obiektu 
przy ul. Sienkiewicza 77
Prezydent Ciechanowa ogłosił IV przetarg nieogra-
niczony na dzierżawę obiektu o powierzchni 157 m2, 
znajdującego się w Ciechanowie przy ul. Sienkie-
wicza 77. Termin składania ofert upływa 31 maja. 
Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej 
Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

18 tys. zł na letni wypoczynek
Prezydent Ciechanowa ogłosił kolejny konkurs dla 
organizacji pozarządowych. Do 24 maja można było 
składać oferty na zorganizowanie letniego wypo-
czynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. 
Na ten cel przeznaczono 18 tys. zł. Wybór ofert 
nastąpi 10 czerwca.

Jadwiga Paprocka 
z wykrzyknikiem

Od 9 lat redakcja Tygodnika Ciechanowskiego 
przyznaje „Wykrzykniki”. To symboliczny znak 
zauważenia, nagroda dla ludzi nieprzeciętnych, 
poświęcających się pracy społecznej ważnej dla 
lokalnej społeczności. Za 2012 rok takie wyróżnie-
nie otrzymała Jadwiga Paprocka, od blisko 40 lat 
prezes Miejsko-Powiatowego Zarządu Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie. Laureatka dała 
się poznać jako niestrudzona orędowniczka dzieci 
trapionych chorobami, problemami, czy trudną sytu-
acją rodzinną. – Żywotność pani Jadwigi wszystkich 
nas oczarowuje – powiedział redaktor naczelny TC 
Ryszard Marut. – TPD to perełka wśród naszych or-
ganizacji. Każda podarowana złotówka jest wydawa-
na mądrze i pożytecznie – dodała zastępca prezydenta 
miasta Ewa Gładysz. Uroczyste wręczenie nagrody 
miało miejsce 21 maja w Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej.

PTTK w nowej siedzibie

Ciechanowski oddział Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego zmienił siedzibę. Nowe 
biuro znajduje się przy ul. Warszawskiej 33 (wejście 
od ul. Mikołajczyka). PTTK to najstarsze stowarzy-
szenie w Polsce skupiające turystów i krajoznawców. 
W Ciechanowie działa już od ponad 50 lat. Oddział 
organizuje wiele imprez turystycznych, wyciecz-
ki krajowe i zagraniczne, rajdy, wyprawy piesze, 
spływy i ogniska. W oddziale można też kupić bilety 
lotnicze, autokarowe i promowe.

Odsłonięcie tablicy
na budynku MBP

7 maja na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych przy 
Pl. Piłsudskiego 1 odsłonięto tablicę pamiątkową 
poświęconą Jerzemu Stanisławowi Górskiemu. 
W 80 rocznicę urodzin zasłużonego dla miasta 
społecznika uroczystość zorganizowali Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Ciechanowskie 
Towarzystwo Naukowe.

Straż Miejska zmieniła siedzibę
Strażnicy stacjonują na Pl. Jana Pawła II 7 (obok 
ratusza). Zajęli pomieszczenia na piętrze, nad Wy-
działem Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta.

Zdzisław Moszczyński 
Ciechanowianinem Roku

Laureatem 35. nagrody im. Franciszka Rajkow-
skiego, przyznawanej co roku przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, został Zdzisław 
Moszczyński, emerytowany urzędnik państwo-
wy, były wiceprezydent miasta. Pełnił też funkcje 
w Powiatowej i Miejskiej Radzie Narodowej, 
wielokrotnie organizował wyścigi dookoła Ciecha-
nowa i Mazowsza, a także spartakiady dla dzieci 
i młodzieży. Przez 30 lat był prezesem Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Został odznaczany m.in. Krzyżem 
Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Złotym Znakiem Związku OSP. Wręczenie 
statuetki Ciechanowianina Roku odbyło się 19 maja 
w „Krzewni”, domu Aleksandra Świętochowskiego 
w Gołotczyźnie. 

Serce pod nadzorem
„Zdrowe bicie serca” to hasło tegorocznej kampa-
nii informacyjnej Światowej Organizacji Zdrowia. 
Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy na temat 
nadciśnienia. Z badań wynika, że co drugi Polak ma 
nieprawidłowe ciśnienie krwi, a tylko 30% zdaje so-
bie z tego sprawę. Choroby układu krążenia, przede 
wszystkim zawały serca oraz udary mózgu
są głównymi przyczynami śmierci w Polsce i na 
świecie. Urząd Miasta przyłącza się do apelu Sane-
pidu o regularne badania i prowadzenie zdrowego 
trybu życia.

Zmiany w rozkładzie jazdy
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził zmiany 
w funkcjonowaniu linii „0” i „9”. Zerówka wznowi 
połączenia do ogrodów działkowych „Sona”, a linia 
nr „9” wydłuży kurs do Kownat Borowych. Szcze-
góły na przystankach oraz pod numerem telefonu 
(23) 672 23 06.

Święto Flagi

2 maja w całym kraju obchodzono Dzień Flagi, 
ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Świętowano 
też w Ciechanowie. Wojskowa Komenda Uzupełnień 
wspólnie z samorządowcami z miasta i powiatu oraz 
uczniami Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 i klasy 
wojskowej LO PUL rozdawała na ulicy Warszaw-
skiej biało-czarne chorągiewki, wiatraczki i kotylio-
ny, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. 

W “Studio” promowali
zdrowy styl życia
7 maja w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kul-
turalnej STUDIO promowano zdrowy styl życia. 
Wykład na ten temat wygłosiła Marta Menzl – tera-
peuta koncepcji żywienia VIANESSE. Po prelekcji 
grupowy pokaz ćwiczeń jogi poprowadził Krzysztof 
Człapski, instruktor jogi i nordic walking.

Rodzinny Piknik w „Piątce”
14 maja w Przedszkolu Nr 5 odbył się Rodzinny 
Piknik. Na imprezie wspólnie bawiły się dzieci 
uczęszczające do przedszkola i te nowoprzyjęte, 
które edukację rozpoczną we wrześniu. Piękna 
pogoda i aktorzy Teatru „Duet” z Krakowa sprawili, 
ze impreza przebiegła w bajecznej atmosferze. Były 
tańce, zabawy konkursowe, a na koniec grill i wspól-
ne biesiadowanie.
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Czy uczestnicy Międzygminnego Związku
Regionu Ciechanowskiego stracą swoją szansę?

Kiedy nasz kraj negocjował warunki przystąpienia do 
Unii Europejskiej wiadomo było, że w gospodarce 
odpadami komunalnymi czeka nas swoistego rodzaju 
rewolucja. Żeby dostosować się do wymogów 
dyrektyw unijnych, których wykonanie przekra-
cza możliwości jednej gminy samorządy czterech 
powiatów północnego Mazowsza: ciechanowskiego, 
makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego utworzyły 
Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego. 
Jego głównym zadaniem było przygotowanie i zreali-
zowanie projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin 
regionu ciechanowskiego”. Związek miał wybudo-
wać, utrzymać i eksploatować nowoczesne instalacje 
technologiczne, spełniające wymogi BAT (najnowsza 
dostępna technika) do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych. Nasz projekt jako jeden 
z najnowocześniejszych pod względem technologicz-
nym, znalazł się na liście projektów kluczowych do 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2007 – 2014. Przeprowadzono pełną ocenę oddzia-
ływania instalacji na środowisko, z konsultacjami 
społecznymi – chodziło przecież o ekologiczne bez-
pieczeństwo mieszkańców i środowiska naturalnego.
Uzyskane do 1 stycznia 2012 r. prawomocne decyzje 
środowiskowe i decyzje lokalizacyjne dla instalacji 
w Woli Pawłowskiej i Płocochowie gwarantowały 
zapisanie inwestycji w Wojewódzkim Planie Gospo-
darki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017, 
z uwzględnieniem lat 2018 – 2023 jako planowane 
regionalne instalacje przetwarzania odpadów komu-
nalnych.

Planowane instalacje
Związek planował rozlokowanie instalacji na terenie 
gmin każdego z powiatów. Regionalny Zakład Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłow-
skiej pod Ciechanowem wyposażony w najnowocze-
śniejsze urządzenia do mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania odpadów miał gwarantować osiągnię-
cie wymaganych poziomów odzysku surowców, 
komponentów paliwa alternatywnego i ograniczenie 
masy odpadów komunalnych ulegających biode-
gradacji, ustalonych ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach do roku 2020.
W Płocochowie (gm. Pułtusk) jest przewidywana 
stacja przeładunkowa odpadów zmieszanych wraz 
z segmentem przetwarzania odpadów wielkoga-
barytowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz 
elektronicznego.
Kolejna stacja przeładunkowa odpadów zmieszanych 
oraz segment zagospodarowania odpadów budow-
lanych (gruzu budowlanego) planowano ulokować 
w Makowie Mazowieckim. Listę zamykała stacja 
przeładunkowa odpadów zmieszanych oraz kwatera 
składowania wyrobów zawierających azbest w Oglę-
dzie (gm. Przasnysz).

Oszczędności i opłacalność
Zaplanowanie stacji przeładunkowych pozwoliłoby 
na zbiórkę odpadów zgodnie z „zasadą bliskości”, 
z odległości nie większej niż 30 km, co zasadniczo 
poprawia opłacalność transportu do poszczególnych 
instalacji, a tym samym obniża koszty przetwarzania 

Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego stoi na progu samorozwiązania. Trudno mu podnieść się po ciosie, jakim było wskazanie 
przez Sejmik Mazowiecki w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza, innej niż Wola Pawłowska lokalizacji regionalnej in-
stalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Wprawdzie po wybudowaniu sortowni, kompostowni i kwatery składowania balastu 
w Woli Pawłowskiej oraz kwatery składowania wyrobów zawierających azbest w Oględzie muszą być one obligatoryjnie zapisane w Woje-
wódzkim Planie jaki instalacje regionalne, ale część samorządowych udziałowców Związku woli zdać się na prywatny zakład. Wskazuje na to 
nieuchwalenie budżetu Związku.

tony odpadów. Przy każdej instalacji miały być utwo-
rzone punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów, 
gdzie mieszkańcy mogliby bezpłatnie dostarczać 
odpady tzw. problemowe (wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone).
Już w trakcie realizacji projektu można byłoby 
dokonać zmian w Statucie Związku i przejąć zadania, 
które po wejściu w życie znowelizowanej ustawy 
„śmieciowej” muszą realizować samorządy. W per-
spektywie dałoby to duże oszczędności na obsłudze 
systemu w poszczególnych gminach. 

Ta inwestycja może przynieść
zyski i nowe miejsca pracy 
Wybudowanie instalacji przez Związek to inwesty-
cja gmin – jego uczestników. Z tej inwestycji mogą 
być pieniądze, a samorządy same decydowałyby 
o cenie śmieci dla naszych gospodarstw domowych. 
Co równie ważne, wybudowanie instalacji oznacza-
łoby powstanie około 75 nowych miejsc pracy dla 
okolicznych mieszkańców. To poważne argumenty za 
funkcjonowaniem Związku i wspólnym inwestowa-
niem. Nie byłby to ewenement, bo w kraju większość 
instalacji do przetwarzania odpadów w obliczu 
wprowadzania nowego systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi jest budowana i prowadzona przez 
instytucje samorządowe. Nie tylko podmiot prywatny 
może zarabiać na śmieciach.

Żeby zarobić, trzeba najpierw 
zainwestować
Warunki finansowania projektu, w tym zgromadzenie 
udziału własnego gmin, zostały określone podczas 
pierwszego Zgromadzenia Związku. Przedstawiciele 
każdego samorządu otrzymali tabelę określającą sza-
cunkowo kwotę 20% udziału własnego, co powinno 
pozwolić na kształtowanie Wieloletnich Prognoz 
Finansowych i budżetów poszczególnych gmin. 

Sporządzona symulacja zabezpieczeń gwarancyjnych 
po zaciągnięciu pożyczki i kredytu, jakie gminy 
powinny dopisywać do swoich Wieloletnich Prognoz 
Finansowych wskazuje, że wysokość kwot gwaran-
cyjnych w poszczególnych latach rozliczenia projek-
tu nie powinna w żaden sposób zagrażać budżetom 
gmin. Od 2010r. każda z nich w oparciu o stosowne 
uchwały Zgromadzenia wpłaciła 1/3 kwoty swojego 
udziału.
Wspólnemu projektowi „śmieciowemu” została 
przyznana pomoc finansowa (dotacja ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) 
w ogromnej kwocie 35,2 mln zł. W ramach udziału 
własnego Związek zgromadził 6,7 mln zł ze składek 
gmin, co stanowi ok 45 % kosztów inwestycji. 
Brakującą sumę można byłoby pokryć pożyczką 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej i preferencyjnym kredytem. 
Wysokość pożyczek zostałaby ustalona po rozstrzy-
gnięciu postępowań przetargowych i określeniu 
ostatecznej wartości zadania.

Związek zgromadził
już duży kapitał
Został do zrealizowania ostatni trudny etap – roz-
strzygnięcie przetargów na poszczególne zadania 
i jak najszybsze wybudowanie „swoich instalacji”, 
pozwalające na zagwarantowanie prowadzenia go-
spodarki odpadami na najwyższym poziomie. Gminy 
mogłyby się wtedy w pełni wywiązać z nałożonych 
na nie rygorystycznych obowiązków ustawowych.
Zgromadziliśmy już duży kapitał własny (nie tylko 
finansowy) i pozyskaliśmy środki zewnętrzne na 
zadanie główne – budowę Regionalnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Paw-
łowskiej, jak również na zadanie odrębne – Rekulty-
wację zamkniętego składowiska w Oględzie (4 mln 
zł). Dofinansowanie w znaczący sposób obniża koszt 
wybudowania nowoczesnych instalacji wspólnego 
systemu.

Skazani na monopol
zewnętrznej firmy
W ciągu ostatnich tygodni Zgromadzenie dwukrotnie 
podejmowało próbę uchwalenia budżetu Związku, 
za każdym razem nieudaną. Nieuchwalenie przez 
Zgromadzenie 7 maja tego roku zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025 i zmiany 
budżetu Związku na rok 2013 uniemożliwia wybu-
dowanie instalacji systemu. Część udziałowców nie 
chce już podejmować wysiłku inwestycyjnego, woli 
przekazywać odpady zewnętrznej firmie.
W takim wypadku pozyskane środki zewnętrzne 
trzeba będzie zwrócić, a zgromadzone środki własne 
wrócą do gmin. Pozwolą może wybudować ulicę, 
oświetlenie, może wspomogą inne zadanie inwesty-
cyjne, ale szansa na wybudowanie nowoczesnego 
systemu gospodarki odpadami zostanie bezpowrotnie 
utracona, a samorządy będą skazane na monopol 
zewnętrznej firmy.

Lech Marek Gąsiorowski
Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku 

Regionu Ciechanowskiego

Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Regionu 
Ciechanowskiego Lech Marek Gąsiorowski
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Interpelacje radnych – XXX sesja 

Energetyczny monopolista „doi” samorząd

Grażyna Derbin poprosiła o umieszczenie w planie 
inwestycji jednorocznych budowy ulic Lechonia 
i Morawskiej. Postulowała też sporządzenie doku-
mentacji na modernizację ul. Asnyka i zasugerowała 
powiększenie parkingu przy tej ulicy, między bloka-
mi 15 i 17. 

Krzysztof Łyziński chciał wiedzieć, jak doszło do 
tego, że niektóre z osób poległych podczas walk 
o wyzwolenie Ciechanowa w 1945 r. mają podwójne 
groby na cmentarzu przy ul. Płońskiej i Komunal-
nej. Poprosił także o kalkulację kosztów wywozu 
nieczystości. 

Przemysław Zadrożny był ciekaw, czy miasto wy-
konało ocenę oddziaływania na środowisko zbiornika 
wodnego zwanego Bagrami. Radny zasugerował, 
by przy okazji kanalizowania osiedla „Kwiatowe” 
wybudować tzw. Deszczówkę w ulicach Wesołej 
i Kwiatowej. 

Tomasz Kałużyński pytał o rozbieżność między 
uchwałą Rady Miasta w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, opublikowaną w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego, a wersją za-
mieszczoną w BIP UM. Radny poprosił o przywróce-
nie sprawności kamery monitoringu usytuowanej na 
skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Powstańców Wielko-
polskich. Interpelował też w sprawie doprecyzowania 
zasad sprzedaży lokatorom mieszkań znajdujących 
się w zasobach gminy. 

Adam Stępkowski poruszył kwestię ulicy Sońskiej 
oraz zalewanych terenów przy ul. Krubińskiej. Radny 
poprosił też o naprawę miejsc parkingowych w ul. Lu-
dowej i zamontowanie oświetlania w ul. Ceramicznej. 

Zenon Stańczak nalegał na utwardzenie i wyrówna-
nie drogi między Miejskim Zespołem Szkół
Nr 2 a ulicą Kolbego, wydeptanej przez ludzi, a prze-
widzianej w Miejskim Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Dariusz Węcławski przyłączył się do apelu
Z. Stańczaka. Radny interweniował w sprawie 
pomnika Marii Konopnickiej, który według jego wie-
dzy jest niedoświetlony. Poprosił też o odnowienie 
betonowych szachownic, znajdujących się w parko-
wej alejce wzdłuż ul. 3 Maja. 

Józef Borkowski zaproponował utwardzenie terenu 
i urządzenie parkingu przy budynku po byłej ko-
tłowni PEC (ul. Sierakowskiego 9). Zabiegał także 
o poprawę estetyki mostu 3 Maja. 

Zdzisław Dąbrowski chciał wiedzieć, kiedy 
rozpocznie się latanie dziur na ulicach Spacerowej 
i Wędkarskiej. Poprosił też o wyrównanie wjazdu 
z ul. Płońskiej w ul. Szwanke oraz rozbudowę zatok 
parkingowych przy tej ulicy. 

Andrzej Bayer zaapelował o działania prewencyj-
ne Straży Miejskiej i Policji w sprawie wjeżdżania 
rowerzystów na przejścia dla pieszych. 

oprac. K.D.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXX sesji 
24 kwietnia 2013 r.

Nr 359/XXX/2013 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciecha-
nów za 2012 r.
Nr 360/XXX/2013 w sprawie udzielenia Prezy-
dentowi Miasta absolutorium z tyt. wykonania 
budżetu za 2012 r.
Nr 361/XXX/2013 w sprawie przyjęcia oceny za-
sobów pomocy społecznej za 2012 r. dla Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 362/XXX/2013 w sprawie zwolnienia Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechano-
wie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obro-
towych do budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 363/XXX/2013 w sprawie przyjęcia regulami-
nu usług przewozowych dla gminnego transportu 
zbiorowego.
Nr 364/XXX/2013 w sprawie zmiany Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 
2013 rok.
Nr 365/XXX/2013 w sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 366/XXX/2013 w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej.
Nr 367/XXX/2013 w sprawie zaciągnięcia 
i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Kiedy w 1990 roku weszła w życie ustawa powołująca 
do życia samorządy, zgodnie z nowym prawem objęły 
one majątek, który był wcześniej własnością Skarbu 
Państwa. W wyniku komunalizacji miasto przejęło 
m.in. część dróg na swoim terenie, ale niestety bez 
infrastruktury związanej z oświetleniem. – Ustawo-
dawca zdecydował inaczej. Naszą własnością stały się 
jezdnie, chodniki i pobocza, ale już nie latarnie, które 
przy tych drogach stoją – wyjaśnia prezydent War-
dziński. Związana z energetyką infrastruktura została 
przekazana zakładom energetycznym, potem spółkom, 
które na przestrzeni wielu lat zdążyły się podzielić, 
połączyć i stworzyć nowe podmioty gospodarcze.

Interes miasta stoi w sprzeczności 
z interesem spółki 
Dziś na terenie Ciechanowa właścicielem mniej więcej 
2/3 punktów oświetleniowych jest Energa Oświetlenie, 
spółka z siedzibą w Sopocie. Własnością miejskiego 
samorządu jest tylko 1/3 lamp i słupów – te, które wy-
budowano w ciągu ostatnich 12 – 15 lat. To kompliku-
je życie samorządu. – Jako gmina jesteśmy zobowią-
zani płacić za prąd służący oświetleniu ulic, placów, 
miejsc publicznych, utrzymywać punkty oświetleniowe 
i płacić za ich konserwację, podczas gdy ich właści-
cielem pozostaje inny podmiot – podkreśla Waldemar 
Wardziński. Zwraca też uwagę na oczywistą sprzecz-
ność interesów. – My chcemy wymieniać lampy na 
lampy nowej generacji, oszczędniejsze, żeby w interesie 
miasta i mieszkańców mniej płacić za zużyty prąd, bo 
płacimy z naszych podatków. Natomiast właścicielowi 
tych latarni zależy, aby brać najwięcej za konserwację 

– Dla mnie to dziwne, że ustawą o samorządzie można było skomunalizować grunty, przekazać gminom drogi, a słupów przy nich już nie. Teraz ktoś 
na tych słupach robi doskonały interes – mówi prezydent Waldemar Wardziński. Ten ktoś to państwowa spółka Energa Oświetlenie, która jako 
monopolista w tej części kraju dyktuje ceny, nie dopuszcza innych do konserwowania „swoich” latarni i uniemożliwia ich wymianę na energo-
oszczędne. Dlaczego? Bo im więcej „żrą” prądu, tym większe są zyski Energi.

i dostarczany prąd, a wiadomo, że stare lampy pobie-
rają więcej prądu. Tego nie da się pogodzić.

Monopol na konserwację
Swego czasu kontrolerzy NIK, sprawdzający koszty 
oświetlenia miejsc publicznych pytali, dlaczego 
samorząd nie wybiera w przetargu firmy, która będzie 
konserwować latarnie. Zapisali to nawet w zalece-
niach pokontrolnych. – Chcemy wyłonić taką firmę, 
a Energa mówi, że żadnej innej firmy nie dopuści, 
bo lampy są ich. Kiedy na początku roku skończyła się 
umowa z Energą Oświetlenie na konserwację kilka-
krotnie na wiele godzin gasły lampy na Warszawskiej. 
Dziwnym trafem świeciły przez 2 –3 lata, a zgasły, jak 
tylko skończyła się umowa – stwierdził W. Wardziń-
ski. – W przetargu ktoś mógłby nam zaoferować kon-
serwację przykładowo za 2 zł, a inny za 5 czy 15 zł. 
Chcielibyśmy najkorzystniejszej oferty, ale Energa 
mówi „nie”. Słup jest nasz i to my mamy go konser-
wować. Chcemy tyle i tyle i niech gmina nam płaci. 
Jesteśmy w patowej sytuacji. W innych rejonach 
Polski spółki energetyczne wydzierżawiają gminom 
wszystkie punkty oświetleniowe za symboliczną zło-
tówkę. Gminy mogą w nie inwestować, remontować. 
Miasto próbowało pójść tą drogą, ale padła zaporowa 
kwota 20,75 zł miesięcznie od każdej latarni. Tyle za 
dzierżawę zażyczyła sobie Energa Oświetlenie.

Co na to wicepremier
i minister gospodarki?
Prezydent poruszył sprawę konfliktu interesów 
państwowej spółki i samorządu na spotkaniu 

z wicepremierem Januszem Piechocińskiego, który 
w kwietniu gościł w Ciechanowie. – Zwróciłem uwa-
gę wicepremiera na błąd na etapie ustawodawstwa, 
który zrodził tę niezdrową sprzeczność. Wicepremier 
Piechociński na każdym kroku podkreśla związek 
z samorządami, ale to on jako minister gospodar-
ki nadzoruje firmy energetyczne, które mówiąc 
kolokwialnie „doją” samorządy. Chciałbym, żeby 
jako odpowiedzialny minister podjął działania, żeby 
przywrócić normalność w tej kwestii – mówi prezy-
dent Wardziński. Podczas spotkania wicepremier nie 
dał jednak jasnej odpowiedzi, czy podejmie kroki, 
uzdrawiające sytuację.

Dobra wiadomość
– miasto zaoszczędzi na energii
Miasto stara się oszczędzać na energii. Tam, gdzie 
mogło, wymieniło lampy na energooszczędne. Samo-
rząd od dłuższego czasu kupuje energię elektryczną 
w ramach tzw. grupy zakupowej, co też przynosi 
oszczędności. Przetarg na dostawę prądu od 1 lipca 
2013 r. właśnie rozstrzygnięto. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 
z Krakowa, z którą miasto podpisało już umowę. 
Ceny są niższe od dotychczasowych, dzięki czemu 
uda się zmniejszyć koszty o ok. 25%. Udało się też 
uzyskać jedną stawkę na 2 taryfy. Oszczędność jest 
niebagatelna, bo w tegorocznym budżecie koszty 
dostawy energii oszacowano na 1,2 mln zł.

Ewa Blankiewicz
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Ambitny budżet i dobrze wykonany. Absolutorium dla prezydenta
Sesja Rady Miasta – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok

Miasto już kolejny rok z rzędu dużo inwestowało – 
głównie w wewnętrzną pętlę komunikacyjną (prawie 
26,5 mln zł), rozbudowę ratusza (5,4 mln zł), budowę 
ulic na Krubinie: Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, 
Ptasiej, Żurawiej i Piwnej (2,8 mln zł). – W 2012 
roku wykonano 91% kanalizacji deszczowej tych ulic, 
łącznie z montażem separatora substancji ropopochod-
nych, przebudową sieci wodociągowej i rowu 
odprowadzającego wody opadowe z tej dzielnicy 
– przypomniał prezydent Waldemar Wardziński 
przedstawiając sprawozdanie z wykonania ubie-
głorocznego budżetu.
Prawie 1,1 mln zł kosztował wykup gruntów pod 
drogi. Sporo było też kilkusettysięcznych inwesty-
cji: budowa placów zabaw (prawie 489,6 tys. zł), 
ul. Dziubińskiej (342 tys. zł), ul. Jasnej (362,2 tys. 
zł), prawie 107,9 tys. zł wydano na opracowanie 
dokumentacji budowy ulic na Kargoszynie: Le-
chonia, Słonimskiego, Gombrowicza, Żeromskie-
go, Zacisze, Klonowej, Lipowej, Świerkowej oraz 
Zuzanny Morawskiej. 261,8 tys. zł na inwestycje 
przeznaczył ZOSiP, z czego 202 tys. na plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4.

Co złożyło się na dochody miasta
Największą część dochodów budżetu (55,5%) stanowią 
dochody własne –  prawie 74,5 mln zł, z czego więk-
szość to podatki i opłaty (prawie 62,3 mln zł). Wśród 
nich prym wiodą udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (32 mln zł) oraz wpływy z tytułu po-
datku od nieruchomości (ponad 21,3 mln zł). Podatek 
od osób prawnych przyniósł prawie 1,6 mln zł, tyle 
samo podatek od czynności cywilno-prawnych. Inne 
znaczące pozycje po stronie dochodów to podatek od 
środków transportowych (1.2 mln zł), opłata skarbowa 
(830 tys. zł), opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  
(968 tys. zł), opłaty za parkowanie (713 tys. zł), opłaty 
lokalne: targowa, rezerwacja itp. (703 tys. zł), odsetki 
za nieterminowe wpłaty (390 tys. zł).
Miejski samorząd otrzymał też 27,1 mln zł subwen-
cji ogólnej, w tym 26 mln oświatowej oraz ponad 
14,5 mln zł dotacji. Budżet poważnie zasiliły również 
środki z funduszy europejskich i dotacje z budżetu pań-
stwa – ponad 17 mln zł. Pieniądze te wpłynęły na inwe-
stycje (15,3 mln zł, z czego 14,3 mln na pętlę i 909 tys. 
na rewitalizację ratusza), budowę placu zabaw w ra-
mach programu „Radosna szkoła” (101 tys. zł) praz 
programy w szkołach i w MOPS (prawie 1,8 mln zł).

Oświata i wychowanie
to 40% budżetowych wydatków
Wydatki bieżące nie są tak namacalne, jak inwesty-
cje, ale to dzięki nim miasto funkcjonuje na co dzień. 
W 2012 r. kosztowało to ponad 105,6 mln zł. Najwięcej 
wydaliśmy na oświatę i wychowanie – ponad
43 mln zł, ponad 40% wydatków budżetu. Tu oszczęd-
ności nie było. 
Z tej kwoty najwięcej pieniędzy poszło na wynagro-
dzenia i pochodne – ponad 34 mln zł (79% wszyst-
kich wydatków na oświatę). Warto zwrócić uwagę na 
wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. Na 
przygotowanie przedszkolne prowadzone przy szkołach 
podstawowych wydano prawie 979 tys. zł, działalność 
bieżąca przedszkoli to kwota 9,5 mln zł, w tym dotacje 
dla czterech niepublicznych przedszkoli 1,4 mln. Mia-
sto zapłaciło też 72,4 tys. na utrzymanie Punktu Przed-
szkolnego Centrum Aktywności Dziecięcej „Tęcza” 
oraz 81,5 tys. na „Akademię Małych Odkrywców”.

Podczas kwietniowej sesji Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012. Od głosu wstrzymało się 2 radnych PiS, pozosta-
łych 17 głosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi Waldemarowi Wardzińskiemu. Radni podkreślali rozmach i konsekwencję w re-
alizacji budżetu. Dochody miasta w ubiegłym roku wyniosły ponad 134, 2 mln zł, wydatki 143,9 mln. Inwestycje pochłonęły ponad 37,7 mln zł 
(26,6% budżetowych wydatków), dodatkowe 10,4 mln zainwestowały miejskie spółki.

Wydatki nasze codzienne
Poza oświatą najwięcej kosztowała miasto pomoc 
społeczna. 19,6 mln zł (18,5% wydatków bieżących) 
zostało przeznaczone m.in. na zasiłki, dodatki mieszka-
niowe, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, utrzymanie Środowiskowych Do-
mów Samopomocy, Dziennego Domu Seniora, MOPS 

oraz na dofinansowanie Banku Żywności. 8,7 mln zł 
wydano na gospodarkę komunalną i ochronę środo-
wiska, czyli oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni 
miejskiej, schroniska dla zwierząt w Pawłowie, targo-
wiska przy ul. Sienkiewicza i Płońskiej, oświetlenie 
ulic. Utrzymanie dróg i konserwacja sieci deszczowej 
wyniosło ponad 8,5 mln zł, a dofinansowanie przejaz-
dów autobusami komunikacji miejskiej i dopłaty do 
ZKM 3,3 mln zł. Na utrzymanie administracji samo-
rządowej przeznaczono 8,6 mln zł. Koszty związane 
z gospodarką mieszkaniową to 9,2 mln zł. Samo utrzy-
manie lokali komunalnych kosztowało prawie 6 mln 
zł. Prawie 1,5 mln zł wyniosła dotacja dla bibliotek, 
COEK „Studio, organizacja imprez i koszty współpra-
cy zagranicznej. Na kulturę fizyczną i sport wydano 
4,1 mln zł. To dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, dotacje dla klubów sportowych, stypendia 
dla sportowców, utrzymanie boiska „Orlik”. – Wszyst-
kie te zadania były wykonywane przy zachowaniu 
pełnej dyscypliny budżetowej, racjonalnym i oszczęd-
nym gospodarowaniu pieniądzem publicznym, dlatego 
udało się zamknąć rok niższym deficytem budżetowym 
niż planowany – oświadczył prezydent Wardziński.

Znów wykorzystaliśmy swoją szansę
Dariusz Węcławski z Klubu PSL akcentował szeroką 
skalę inwestycji. – Zauważyliśmy dywersyfikację źródeł 
finansowania inwestycji, które realizowane były i będą 
w przyszłości nie tylko przy udziale środków własnych 
i unijnych, ale również Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu 
„Radosna Szkoła” oraz Funduszu Dopłat. Dostrzegli-
śmy też wśród wydatków inwestycyjnych takie, które 
wyznaczają dalsze kierunki rozwoju miasta: wyko-
nanie koncepcji zagospodarowania pasażu im. Marii 
Konopnickiej i dokumentacji dla 9 ulic oraz świetlicy 
środowiskowej przy ul. Powstańców Wlkp. Do tego do-
chodzą inwestycje realizowane przez spółki komunalne, 
szczególnie ponad 7 milionowe inwestycje ZWiK m.in. 
na ul. Płońskiej i Krubinie – powiedział radny. – Jest 
konsekwencja, że jest dywersyfikacja źródeł finan-
sowania i jest bezpieczeństwo w postaci relatywnie 
niskich wskaźników zadłużenia i obsługi długu. Można 
powiedzieć bez wstydu i fałszywej skromności, że znów 
wykorzystaliśmy swoją szansę.

Będziemy mieć
co wnukom pokazywać
Grażyna Derbin występując w imieniu klubu PO 
zwróciła uwagę na trafność decyzji inwestycyjnych, 
oszczędności w wydatkach oraz dobrą ściągalność 
podatków i opłat. – Dzięki inwestycjom samorządu 
i jego spółek majątek miasta wzrósł w ciągu roku 

o 48 mln zł. Osiągnięte wskaźniki ekonomicz-
ne tworzą solidne podstawy do ubiegania się 
o środki zewnętrzne. Taki stan rzeczy dobrze 
rokuje dalszemu rozwojowi naszego miasta – 
stwierdziła radna. Andrzej Czyżewski w imie-
niu Klubu Radnych CWS też zapowiedział 
głosowanie za absolutorium dla prezydenta. 
– Ze względu na podjęte działanie oszczędno-
ściowe w trakcie roku deficyt wyniósł 9,7 mln 
zł, a więc mniej od planowanego o 4,2 mln zł. 
Świadczy to o właściwej i bieżącej kontroli 
realizacji budżetu. Udział wydatków inwesty-
cyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 26,6% 
i był on lepszy niż w 2011 roku (20%). Nie 

mamy żadnych zastrzeżeń do realizacji budżetu 
– stwierdził radny.
– Jak jest w budżecie wszystko dobrze to i pań-

stwu radnym zbytnio dyskutować się długo nie chce 
– Zenon Stańczak żartobliwie podsumował brak więk-
szej debaty nad wykonaniem budżetu. – Z roku na rok 
sięgamy coraz dalej, inwestycje mamy coraz większe 
i z roku na rok nasz apetyt rośnie. Naszym następcom 
zostawimy to miasto w dobrej kondycji i będziemy mieć 
co wnukom pokazywać – podsumował radny.

W przyrodzie nie istnieje
samorządowy budżet bez poprawek
Zastrzeżenia do wykonania budżetu miał tylko Krzysz-
tof Łyziński z Klubu PiS. – Wydaje nam się że zgodnie 
z zasadami gospodarki planowej po to się ustala plan 
na początku roku, żeby na koniec roku mieć orientację, 
ile udało się z tego wykonać i całą włożoną w to przed-
sięwzięcie pracę odpowiednio ocenić. W związku z po-
wyższym należy rozliczać budżet z planu uchwalonego 
przez naszą Radę w dniu 29 grudnia 2011 roku. Wynika 
z tego, że znowu się nie udało – stwierdził radny. Zu-
pełnie inaczej wypowiadał się D. Węcławski. – Organ 
wykonawczy kieruje się wieloma kryteriami, w tym 
kryterium oszczędności. Nie zawsze da się przewidzieć 
wszystkie stany faktyczne związane z gospodarką 
finansową na etapie pierwotnego uchwalaniu budżetu. 
Stąd znajdujemy zrozumienie dla różnic pomiędzy 
pierwotnym planem finansowym uchwalonym na 
początku roku ubiegłego, jego korektami w ciągu roku, 
będącymi reakcją na zmieniające się stany faktyczne, 
akceptowanymi przez Radę Miasta i ostatecznym jego 
wykonaniem.
Zmiany do budżetu wprowadzono w ciągu roku 
ośmioma uchwałami Rady Miasta i trzynastoma zarzą-
dzeniami Prezydenta Miasta. – Nie da się wszystkiego 
ustalić od kropki do kropki i przewidzieć. Życie jest 
dynamiczne, przynosi ciągłe zmiany. Najważniejsze, 
abyśmy umieli na czas zidentyfikować zagrożenia 
i skutecznie im zapobiegać. Do tej pory nam się to 
udaje, stąd też podziękowania dla państwa radnych za 
zrozumienie dla wnoszonych w trakcie roku budżetowe-
go propozycji poprawek do budżetu, bo tego się inaczej 
zrobić po prostu nie da. Jak rozumiem wszyscy – czy 
prawie wszyscy – to rozumiemy – stwierdził Waldemar 
Wardziński.

Ewa Blankiewicz

17 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium prezydentowi Waldemarowi 
Wardzińskiemu, 2 wstrzymało się od głosu
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Remonty chodników
i nawierzchni
Na bieżąco wykonywane są remonty cząstkowe 
jezdni oraz chodników po zimie. Prace wykonuje 
firma KOPTRANS. W kwietniu kontynuowano 
profilowanie dróg gruntowych. Dużą ilość tłucznia 
wbudowano w pasy drogowe ulic: Kolonii Niechodz-
kiej, Podleśnej, Żytniej, Baranowskiego, Działkowej 
oraz w obrębie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
na Śmiecinie.

Będzie wyłapywanie
bezdomnych psów
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta pro-
gramem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 5 i 6 czerwca 
odbędzie się okresowe wyłapywanie bezdomnych 
psów. Złapane czworonogi będą przewiezione 
do schroniska w Pawłowie. Prosimy o zgłaszanie 
wałęsających się bezpańsko psów oraz o dopilnowa-
nie swoich pupili. Na zlecenie Urzędu Miasta akcję 
przeprowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 
Harmonogram:
5 czerwca – osiedla: Słoneczne, Płońska, Powstań-
ców Wielkopolskich, Aleksandrówka, Aleksandrów-
ka II i Śródmieście; 
6 czerwca – osiedla: Kargoszyn, Podzamcze, Bloki, 
Kwiatowe, Przemysłowe i Zachód.

Pochwal się swoim ogrodem
Prezydent Ciechanowa ogłosił 16. edycję 
konkursu na najładniejszą posesję. Do udziału 
zapraszamy mieszkańców domów jednorodzin-
nych, wielorodzinnych, właścicieli balkonów 
i ogródków na terenach budownictwa wieloro-
dzinnego oraz zarządców obiektów użyteczno-
ści publicznej. Druki zgłoszenia można pobrać 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 
przy ul. Wodnej 1 lub w siedzibie Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
w ratuszu. Regulamin oraz zgłoszenie dostępne 
są także na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.umciechanow.pl. Do 16 sierpnia najpiękniejsze 
ogrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz 
zarządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą 
właściciela posesji lub balkonu).

Renowacja ławek

Po blisko 3 latach użytkowania ławek na deptaku 
przyszedł czas na ich konserwację. Ławki demonto-
wane są sukcesywnie po 10 sztuk. Ich malowaniem 
zajmuje się PUK.

P.H.

Pętla – praca na wszystkich odcinkach

Prace drogowe na Krubinie nabierają tempa

– W odnodze ul. Piwnej została położona kostka brukowa, 
prace są kontynuowane w dalszej jej części oraz w ul. Żu-
rawiej i prawej odnodze ul. Krubińskiej – mówi Robert 
Zembrzuski, pracownik wydziału Inwestycji. Przed poło-
żeniem nawierzchni wykonawca musi ułożyć okablowanie 
pod nowoczesne LED-owe oświetlenie uliczne, znacznie 
tańsze w utrzymaniu od tradycyjnego. Aluminiowe słupy 
oświetleniowe zostały już zamówione. W rejonie prac 
konieczna jest też regulacja i zabezpieczenie infrastruktu-
ry telekomunikacyjnej. W ciągu ulicy Ceramicznej (przy 
torach kolejowych) należy przebudować sieć i przyłącza 
gazowe. – Powiadomiliśmy mieszkańców, aby ewentualne 
wpięcia do sieci znajdującej się w pasach drogowych, 
wykonywać przed położeniem nowej nawierzchni. 
Po ułożeniu jezdni prowadzenie jakichkolwiek robót 
będzie wymagało ogromnych nakładów pracy i pieniędzy, 
a może też zepsuć wygląd nowej drogi. Lepiej tego unik-
nąć – dodaje R. Zembrzuski. 

P.H.

– Zakończyła się budowa głównych kolektorów deszczowych 
na odcinkach: od mostu północnego do ul. Mławskiej, od 
ul. Płockiej przez Tysiąclecia do ul. Kasprzaka oraz od Kwia-
towej do Śmiecińskiej. Przy moście północnym i południo-
wym trwają intensywne roboty. Zakończyliśmy izolację ich 
korpusów. Na Bielinie robotnicy układają belki strunobeto-
nowe i przygotowują szalunki pod część wylewaną na mokro. 
Zakończyły się też prace przy umacnianiu brzegów i dna rzeki 
przy moście południowym. Eurovia wykonuje podbudowę na-
wierzchni drogowej od PEC-u do mostu południowego i dalej 
do ronda na Bielińskiej – mówi Robert Szymaniak, kierownik 
Wydziału Inwestycji. Ekipy fachowców na bieżąco usuwają 
kolizje z sieciami: elektryczną i gazową. Po zakończeniu 
wszystkich prac drogowcy zbudują jezdnie i chodniki oraz 
wyczekiwane przez mieszkańców ścieżki rowerowe. Szacun-
kowy koszt inwestycji to blisko 152 mln zł.

P.H.

Czas koszenia,
strzyżenia i sadzenia

Zaczął się gorący okres dla Zieleni Miejskiej. Sani-
tarnym cięciom poddano drzewa i krzewy. Pracow-
nicy zieleni wymieniają i uzupełniają uszkodzone 
listwy w ławkach. W gazonach przy Warszawskiej 
oraz przy ul. Armii Krajowej posadzono pelargonie, 
bratki, kocanki i szałwię. W parku M. Konopnickiej 
2,5 tys. aksamitek, tworzy logo miasta. Prowadzone 
są opryski zapobiegające chorobom grzybowym 
i szkodnikom. Tradycyjnie zabezpieczono przed 
szrotówkiem kasztanowce. Drzewa owinięto folią 
i zastosowano środek owadobójczy. 

Ogłoszono przetarg
na odbiór śmieci

Do 12 czerwca zainteresowane firmy mogą składać 
oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej 
Ciechanów. Dokumenty należy dostarczyć do Biura 
Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 (parter), do 
godz. 11.00. Szczegóły w BIP.

Będzie odbiór
posegregowanych odpadów
W dniach 17- 24 czerwca pracownicy Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych będą odbierać z prywat-
nych posesji worki z posegregowanymi odpadami 
(szkło, makulatura, tworzywa sztuczne). Zbiórka 
przebiegać będzie według harmonogramu:
17 czerwca – osiedla „Aleksandrówka”, „Bloki” 
(oprócz ul. Wyzwolenia, Powstańców Warszaw-
skich i Wiklinowej), Wojska Polskiego, Przasnyska, 
Gruduska, Zagumienna, Pułtuska, Wiosenna oraz 
przyległe ulice, 
18 czerwca – osiedle „Kargoszyn”, 
19 czerwca – osiedle „Podzamcze” i „Śródmieście”, 
20 czerwca – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska i przy-
ległe, „Aleksandrówka”( Św. Marka, Anny, Francisz-
ka i Stanisława Kostki) 
21 czerwca – ul. Sienkiewicza i przyległe, 
ul. Powstańców Warszawskich, osiedla „Śmiecin”, 
„Kwiatowe” i „Przemysłowe”, 
24 czerwca – osiedle „Zachód”.

Miejska pętla nabiera kształtu. Prace koncentrują się głównie na odcinku od Kacprzaka do Płockiej. Rozpoczęło się też układanie chodników na odcinkach od ul. Tysiąclecia do Niechodzkiej i od mostu na 
Bielinie do Kacprzaka. Drogowcy wylewają asfalt między ul. Płocką, a Tysiąclecia. Nadal trwają prace nad kanalizacją deszczową pomiędzy Pułtuską a Wojska Polskiego.

Inwestycja na „starym” Krubinie rozpoczęły się w ubiegłym roku. Wykonano przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz położono kanalizację deszczową. W połowie kwietnia rozpoczął się II etap 
budowy ulic Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej i Żurawiej. W tym roku przebudowana zostanie infrastruktura telekomunikacyjna, powstaną chodnik, jezdnie oraz oświetlenie. Przewidywany 
koszt robót to 10,6 mln zł.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Ochrony Środowiska

Wylewanie asfaltu pomiędzy ul. Tysiąclecia a Płocką Korytowanie drogi na osiedlu Zachód 

Most północny – prace na odcinku od ul. Gostkowskiej do Wojska Polskiego 

Układanie krawężników i kostki w ulicy Piwnej Ulica Żurawia prawie gotowa 
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Wszyscy mieszkańcy wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni będą 
płacić wyższe stawki za śmieci
niesegregowane. MIT
Zdecydowana większość zarządów wspólnot, spół-
dzielni i TBS zadeklarowało segregację odpadów.
Od mieszkańców zależy, czy wywiążą się z tego 
założenia. Zarządy mają sprawdzić, czy śmieci rze-
czywiście będą segregowane.

Miasto będzie zarabiało
na wywozie śmieci. 
MIT
Wszelkie należności z opłat 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi gmina jest 
zobowiązana wydawać jedynie 
na system gospodarki odpadami. 
Uzyskanie przez gminę jakich-
kolwiek przychodów z tego tytułu 
jest niedopuszczalne. Wysokość 
stawek opłat będzie analizowana 
od momentu, kiedy ruszy nowy 
system. Po pierwszym półroczu 
opłaty zostaną zweryfikowane. 
Jeżeli okaże się, że koszty są niż-
sze niż zakładane, stawki zostaną 
obniżone. 

Trzeba będzie płacić 
za osoby zameldowane, 
które mieszkają gdzie indziej. MIT
W deklaracji podaje się liczbę osób faktycznie 
zamieszkujących. Tylko jeśli ktoś nie złoży deklara-
cji za podstawę naliczenia opłaty zostanie przyjęta 
ilość osób zameldowanych (w Polsce wciąż istnieje 
obowiązek meldunkowy!) 

Nic nie grozi, jeśli nie złoży się 
deklaracji śmieciowej. MIT
W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasad-
nionych wątpliwości co do danych w niej zawar-
tych Prezydent będzie ustawowo zobowiązany 
do wszczęcia postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach do opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stosuje się przepisy działu III Ordy-
nacji podatkowej. W myśl tych przepisów zobowią-
zanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. 
Obowiązujące przepisy uprawniają Prezydenta do 
wystawienia decyzji w wysokości opłaty nawet do
5 lat wstecz. Jeżeli zaistnieje konieczność wysta-
wienia dużej ilość decyzji administracyjnych trzeba 
będzie zatrudnić dodatkowe osoby. Za to również 
zapłacimy wszyscy. 

Stawki za wywóz śmieci wyliczył 
PUK, który wygra przetarg
i będzie na tym zarabiał. MIT
Kalkulacja stawek została przeprowadzona przez 
zespół doradczy powołany przez Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Za podstawę wyliczenia zespół przyjął 
liczbę mieszkańców, koszty odbioru, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych oraz ilość śmieci wytwarzanych 
w latach 2011-2012, kosztów tworzenia u utrzymania 
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

jak również obsługi administracyjnej systemu. Prze-
targ został już ogłoszony. Do 12 czerwca wszystkie 
zainteresowane firmy mogą składać oferty. Wygra ta, 
która złoży najkorzystniejszą.

W przypadku niezłożenia 
deklaracji opłata zostanie
określona w oparciu o ilość
gromadzonych śmieci na podob-
nych nieruchomościach. MIT
W przypadku nieruchomości zamieszkałych RM 
uchwaliła naliczanie opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od osoby. Jeżeli właściciel 
nieruchomości nie zadeklarował inaczej, opłatę nali-
czy się od ilości zameldowanych osób. W przypadku 
nieruchomości niezamieszkałych wysokość opłaty 
zostanie wyliczona na podstawie tygodniowych 
normatywów ilości odpadów powstających na danej 
nieruchomości (uchwała RM z 27 marca 2013 r.).

Nie ma gdzie zbierać
posegregowanych odpadów. MIT
Mieszkańcy osiedli jednorodzinnych od kilku lat 
otrzymują worki do segregacji odpadów. Kontenery 

Mity na temat rewolucji śmieciowej 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obalamy najczęściej powta-
rzające się mity. O tym jak będzie funkcjonował nowy system pisaliśmy w trzech poprzednich numerach Gazety Samorządu Miasta Ciecha-
nów. Informacje można znaleźć także na stronie www.umciechanow.pl oraz uzyskać je w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska.

do segregacji papieru, makulatury i szkła znajdują się 
na osiedlach wielorodzinnych i nie jest ich mało
np. na Aleksandrówce i na Blokach.

W deklaracji trzeba podać numer 
konta bankowego i nazwę banku. 
MIT 
W deklaracji nie ma rubryki, w której trzeba podać 
numer konta i nazwę banku. Deklaracje można ścią-
gnąć ze strony Urzędu Miasta www.umciechanow.pl 
lub odebrać w Wydziale Inżynierii i Ochrony 

Środowiska.

Można najpierw prze-
prowadzić przetarg, 
a później ustalić stawki 
za wywóz śmieci. MIT
Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem 
tak powinno być, ale Sejm uchwalił 
odwrotną kolejność. Samorząd musi 
przestrzegać prawa. Ustawa zobli-
gowała gminy do przyjęcia metody 
i stawek najpóźniej do końca 2012 r. 
Stawki opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi zostały przyjęte 
uchwałą Rady Miasta 29 listopada 
2012 r. Przetarg można ogłosić dopie-
ro w bieżącym roku budżetowym.

Pojemniki z domów
jednorodzinnych będą opróżniane 
raz na dwa tygodnie. MIT
Rada Miasta zdecydowała, że pojemniki będą opróż-
niane co tydzień. 

Jeżeli nie wypowie się
umowy z PUK, firma nadal 
będzie zobowiązana do odbioru 
śmieci na starych zasadach. MIT
PUK nie wymaga wypowiadania umów w związku 
z wprowadzonymi zmianami systemu gospodarki odpa-
dami. Umowy zostaną automatycznie rozwiązane 1 lipca.

Trzeba będzie nosić śmieci przez 
pół osiedla do specjalnych konte-
nerów. MIT
Miasto zapewnia mieszkańcom osiedli wielorodzin-
nych zarówno kontenery do odpadów zmieszanych 
jak i selektywnej zbiórki. 

Można poprosić o odbiór śmieci 
kogokolwiek, kto posiada upraw-
nienia do odbioru odpadów, a ra-
chunek wystawić gminie. MIT
Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, go-
spodarka odpadami należy do jej zadań własnych. 
W praktyce oznacza to, że to gminy są odpowie-
dzialne między innymi za odbiór odpadów od ich 
właścicieli. Jeżeli nie wywiążą się z nałożonych 
przez ustawodawcę obowiązków będą zobowiązane 
do uiszczenia kar pieniężnych, które w rzeczywisto-
ści poniosą wszyscy mieszkańcy. 

P.H. 

Walne w miejskich spółkach
Maj i czerwiec to w spółkach miejskich czas zwyczajnych zgromadzeń wspólników, podczas 
których ocenia się wyniki ubiegłorocznej pracy zarządów i rad nadzorczych. 24 maja analizie został 
poddany ZWiK. Zarządowi i radzie nadzorczej udzielono absolutorium. Na analizę wyników dzia-
łalności czekają jeszcze: TBS (5 czerwca), ZKM (10 czerwca), PEC (14 czerwca) i PUK (trzecia 
dekada czerwca).

red.
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10 i 11 maja w Puławach rozegrano strefowe eli-
minacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w Taekwondo Olimpijskim. Wśród 160 juniorów 
młodszych byli zawodnicy Miejskiego Ogniska 
TKKF Promyk. Ciechanowianie zdobyli 6 medali 
dających awans do czerwcowych finałów Mistrzostw 
Polski w Łowiczu. Złoto wywalczyli: Jakub Grzy-
wiński (kategoria wagowa 37 kg) i Czarek Sarnowski 
(49 kg). Srebro stało się udziałem: Patryka Szkoły 
(61 kg) i Anny Walendziak (37 kg), a brąz – Weroni-
ki Czapki (51 kg) i Jakuba Zdunek (45 kg).

red.

Podopieczni Michała Korzybskiego 
wywalczyli indywidualnie 2 srebrne 
medale i 1 brązowy, 8-krotnie tryum-
fowali także w klasyfikacji druży-
nowej. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje Ilona Omiecińska, która 
po bardzo dobrym pojedynku oraz 
kontrowersyjnym werdykcie sędziów 
uległa w finale walk do 62 kg swojej 
utytułowanej koleżance z Kadry Pol-
ski Joannie Paprockiej. Ilona zdobyła 
także brąz w układach formalnych 
II Dan. Piotr Pełka udowodnił po raz 
kolejny swoje predyspozycje skocz-
nościowe uzyskując srebro w konku-
rencji technik specjalnych. 

red.

W dniach 17-19 maja w hali MOSIR rozegrano pół-
finały Pucharu Polski ZPRP chłopców rocznik 2000. 
Gospodarzem turnieju piłki ręcznej została druży-
na UKS NIKE Ciechanów, która zajęła pierwsze 
miejsce w lidze mazowieckiej. O awans do finałów 
Pucharu Polski ciechanowianie rywalizowali z KS 
SOKÓŁ Kościerzyna, wiceliderem z województwa 
pomorskiego oraz MDK Bartoszyce, zwycięzcą 

PROMYK będzie walczyć
w mistrzostwach Polski

UKS Nike w finałach pucharu Polski

Pierwsze osiągnięcia 
naszych kolarzy

„Dzień Dziecka”
z taekwon-do

Polscy taekwondziści bez konkurencyjni
W dniach 3-5 maja w Skovde (Szwecja) odbyły się Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF
– XXVIII Seniorów i XIX Juniorów. W zawodach wzięło udział 506 zawodników z 26 państw. 
W klasyfikacji generalnej zdecydowanie wygrała Polska, która zdobyła aż 58 medali, w tym 
20 złotych. Duży udział w zwycięstwie mieli zawodnicy LKS Matsogi Ciechanów: Ilona Omie-
cińska, Piotr Pełka, Piotr Szwejkowski oraz Paweł Szwejkowski.

z województwa warmińsko-mazurskiego. Podopiecz-
ni Arkadiusza Chełmińskiego wygrali oba mecze: 
z SOKOŁEM Kościerzyna 25:17 i MDK Bartoszyce 
24:12. Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Konrad Pilitowski, najlepszym bramkarzem – Adam 
Mirzejewski, najlepszym zawodnikiem – Krysztofiak 
Mariusz. 

red.

C. Sarnowski i J. Grzywiński

Reprezentantki Polski. Od lewej: J. Paprocka i I. Omiecińska

Daniel Staniszewski z pucharami

Zawodnicy i trenerzy UKS NIKE z zastępcą prezydenta C. Chodkowskim

Pierwszą lotną premię wygrał Adam Smoliński, 
4 premia to dominacja ciechanowian. Pierwszy fini-
szował Daniel Staniszewski przed Smolińskim
i Szopą. Na górskiej premii znowu najlepszy był Sta-
niszewski. Zwycięzcą II etapu jazdy indywidualnej 
na czas został kolarz z Ukrainy Ivan Shevchuk, drugi 
czas wykręcił Staniszewski. Po dwóch etapach cie-
chanowianin został nowym liderem wyścigu. Trzeci 
etap ponownie wygrał Ivan Shevchuk.
W łącznej klasyfikacji zwyciężył Ivan Shevchuk 
przed Tarasem Shevchukiem z Ukariny, trzeci był 
Daniel Staniszewski ze stratą 11 sekund do lide-
ra. Drużynowo KKS Ciechanów zajął III miejsce 
i odebrał puchar Polskiego Związku Kolarskiego. 
Ciechanowscy kolarze byli najlepszą drużyną w pio-
nie LZS, a Daniel Staniszewski najlepszym kolarzem 
w ekipie polskiej.
Sukcesy nowo powstałego klubu zauważone zostały 
przez władze miasta Ciechanów. Zastępca Prezy-
denta Cezary Chodkowski osobiście pogratulował 
sukcesów zawodnikom i trenerowi.

red.

Zawodnicy Kolarskiego Klubu Sportowego 
Ciechanów uczestniczyli w XL Jubileuszowy 
Międzynarodowym wyścigu kolarskim ,,Po 
Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej”. Podopieczni 
trenera Stanisława Grabowskiego już od 
I etapu zaprezentowali wysoką formę. 

25 maja ciechanowski klub Taekwon-do Matsogi zor-
ganizował dzień dziecka dla najmłodszych adeptów 
klubu. W konkursowe szranki stanęło 58 młodych 
zawodników z Glinojecka, Pułtuska, Przasnysza 
oraz Ciechanowa (m.in. uczniowie klas sportowych 
Taekwon-do z SP 5 oraz Gimnazjum Nr 1). Zawodni-
cy rywalizowali w konkurencjach sprawnościowych, 
układach formalnych, walkach oraz technikach 
specjalnych. Najlepszymi zawodnikami turnieju 
zostali: Jakub Kownacki (kategoria wiekowa 5-7 lat), 
Maksymilian Grzelak (8-9 lat), Bartosz Dziubiński 
(10-11 lat), Monika Mańkowska i Mikołaj Rogoziń-
ski (12-13 lat) oraz Olga Olsztyn i Maciej Moraw-
ski(14-16lat). Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe 
dyplomy, medale, puchary oraz nagrody rzeczowe. 
Turniej wsparł m.in. Urząd Miasta.

red.
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29 kwietnia w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 
uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz 
III Gimnazjum Nr 4 uczestniczyli w niecodziennej 
lekcji historii. Placówkę odwiedziła Agnieszka Sza-
jewska – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, 
która przeprowadziła lekcję „A więc wojna – polski 
wrzesień 1939 roku”. Praca na zajęciach odbywała 
się w grupach. Każda bazowała na innych, niezwy-
kle interesujących materiałach źródłowych. Wykład 
wzbogacony był unikalnymi zdjęciami działań 
wojennych, slajdami dotyczącymi wyposażenia 
polskiej armii oraz autentycznymi filmami z okresu 
II wojny światowej. Zajęcia wzbudziły zaintereso-
wanie i emocje. Ta forma kontaktu młodych ludzi 
z historią okazała się wyjątkowo udana.

red.

Od 1 marca w siedzibie Miejskiego Biura ds. 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień funkcjo-
nuje grupa wsparcia dla kobiet. – Nasze spotkania 
adresowane są do kobiet, które znalazły się na 
życiowym zakręcie z różnych przyczyn, czy z powodu 
uzależnienia, czy przemocy w rodzinie, rozwodu albo 
śmierci kogoś bliskiego. Grupa ma charakter otwar-
ty, po konsultacjach z psychologiem każdy może do 
niej dołączyć – mówi Elżbieta Muzińska, kierownik 
Biura. Grupa spotyka się pod okiem psychologów 
w każdy czwartek o godz. 16.00 w siedzibie przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 1a. Zapisy pod 
nr (23) 673 53 70.

P.H.

Co roku, 1 czerwca do Warszawy przyjeżdża grupa 
młodych posłów i posłanek na Sejm Dzieci i Mło-
dzieży. Zanim jednak uczniowie zasiądą w ławach 
poselskich muszą wykazać się szczególnymi umie-
jętnościami i zaangażowaniem w sprawy społeczne. 
Swoje wyniki opisują w specjalnym sprawozdaniu 
wysyłanym do organizatorów projektu, a najwyżej 
ocenione prace są podstawą do zakwalifikowania na 
listę posłów i posłanek. Uczennice Gimnazjum Nr 4 
Liwia Długołęcka oraz Natalia Grabowska przepro-
wadziły interesującą debatę na temat proekologiczny 

Z okazji 10-lecia przeprowadzono Międzyszkolny 
Konkurs Historyczny „W stronę tradycji, w stronę 
historii”. Wzięli w nim udział przedstawiciele
SP Nr 4, 6, 7 i gimnazjów. W pierwszej części 
uczestnicy prezentowali swoje placówki w języku 

10-lecie Gimnazjum Nr 4 

O podziale środków UE na lata 2014 – 2020

Na rowerze bezpiecznie 
– nowa akcja
Straży Miejskiej

Obudzić Nadzieję
– nowy klub wsparcia 
dla kobiet 

Gimnazjaliści z „czwórki” po raz kolejny
w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Historia
z pracownikiem IPN 

17 maja Gimnazjum Nr 4 noszące imię Książąt Mazowieckich świętowało 10-lecie istnienia. 
Uroczystości zgromadziły uczniów i nauczycieli z prawie wszystkich ciechanowskich szkół. 
Obecny był na nich m.in. zastępca prezydenta Cezary Chodkowski oraz dyrektor ZOSiP 
Adam Krzemiński.

staropolskim, odtańczyli dawne tańce 
i wykonali plakat, którego tematem 
byli mazowieccy książęta. Kolejnym 
wyzwaniem był quiz wiedzy na temat 
historii ciechanowskiego zamku 
i władców Mazowsza. Konkurs 
poprowadził Daniel Sukniewicz 
ze Szlaku Książąt Mazowieckich. 
W przerwie konkursu umiejętności 
zaprezentowali rycerze z Chorągwi 
Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. 
Zmagania zakończyło wręczenie 
nagród ufundowanych m.in. przez 
prezydenta miasta.
Na koniec obchodów zgromadzeni 

goście obejrzeli program artystyczny przygotowany 
przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum Nr 4, oparty 
na fragmentach powieści Henryka Sienkiewicza 
„Krzyżacy”.

red. 

Sejm Dzieci i Młodzieży organizowany jest przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju 
Edukacji. Chodzi o zaangażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły, najbliższego otocze-
nia oraz zwiększenie wiedzy na tematy dotyczące pracy i działań Sejmu. 

W dyskusji udział wzięli (od lewej): M. Koźlakiewicz, W. Wardziński, 
M. Kierwiński, W. Raboszuk

Wraz z ładną pogodą 
pojawili się na dro-
gach rowerzyści.
W trosce o ich bez-
pieczeństwo miejscy 
strażnicy zorgani-
zowali akcję „Na 
rowerze bezpiecznie 
2013 – I etap”.
– Celem naszej akcji 
było uświadomienie 
rowerzystom jak 
bezpiecznie i zgodnie 
z prawem poruszać się po drogach i ścieżkach rowe-
rowych. W szczególny sposób zwracaliśmy uwagę na 
prawidłowe przechodzenie przez jezdnię z rowerem. 
Niestety wielu użytkowników jednośladów ignoro-
wało przepisy i przejeżdżało przez pasy nie schodząc 
z niego. Skontrolowaliśmy 19 punktów w mieście. Nie 
wystawiliśmy żadnego mandatu, ale ku przestrodze 
upomnieliśmy 22 mieszkańców – mówi Krzysztof 
Matuszewski, komendant Straży Miejskiej.

P.H.

i tym samym stały się jedynymi przedstawicielkami 
Ciechanowa na XIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzie-
ży. Z całego województwa zakwalifikowało się 
zaledwie 28 dwuosobowych zespołów (w obradach 
uczestniczy 460 osób z całej Polski). Na to chlubne 
wyróżnienie uczniowie Gimnazjum Nr 4 zasłużyli 
już po raz drugi. W zeszłym roku szkołę reprezento-
wali Kacper Gortat i Konrad Benbenkowski, którym 
udział w obradach Sejmu przyniósł niezapomniane 
wrażenia. 

red.

Wicemarszałek zapewniał, że będzie więcej czasu 
na przygotowanie projektów, ale mniej pieniędzy do 

27 maja w ratuszu na spotkaniu samorządowców z miasta, powiatu, ościennych miast i gmin, 
przedstawicieli organizacji samorządowych, biznesu i lokalnych instytucji z Wiesławem Rabo-
szukiem, wicemarszałkiem województwa mazowieckiego i posłem Marcinem Kierwińskim, do 
których dołączył poseł ziemi ciechanowskiej Mirosław Koźlakiewicz omawiano perspektywy 
podziału środków unijnych na Mazowszu w latach 2014 – 2020.

dyspozycji – Regionalny Pro-
gram Operacyjny ma opiewać 
na 2/3 obecnej kwoty. Poseł 
Kierwiński akcentował, jak 
ważna jest dbałość o umiesz-
czenie planowanych zadań 
w strategii województwa. 
Prezydent Ciechanowa Wal-
demar Wardziński przytoczył 
dwa takie projekty, zgłoszone 
przez miejski samorząd: 
budowa węzła przesiadko-
wego wokół dworca PKP 
(PKS, usługi, parkingi) oraz 
najkrótsze skomunikowanie 

miasta z Warszawą (nowa droga wojewódzka przez 
Nasielsk).

E.B.
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Od Szanghaju po Tybet – fotograficzna podróż
z dowcipnymi przewodnikami

Czy można podjąć decyzję o wyjeździe do Chin 
w ciągu paru dni? Nie na bezpieczną wycieczkę 
z biurem podróży, ale praktycznie w nieznane. 
Owszem, można, jeśli marzyło się o tym całe życie. 
Tak zrobiła pewna mieszkanka Ciechanowa, Monika 
Iwańska, dołączając do dwojga znajomych, Jacka 
Hryniewicza i Anny Szymańskiej. Razem z pięcioma 

Uroczystość odbyła się na Placu Kościuszki, gdzie 
znajduje się pomnik żołnierzy Polskiej Organizacji 
Wojskowej poległych w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej. W imieniu władz miasta zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz w swoim wystąpieniu przypomniała, 
że historyczna konstytucja była pierwszą w Europie 
i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Do dziś jest 
dla Polaków symbolem patriotycznych dążeń, istotną 
częścią narodowej tradycji i powodem do dumy. 
Z perspektywy XXI wieku wiemy, że przyczyną 
upadku I Rzeczpospolitej było szlacheckie „liberum 
veto”, które podkopało autorytet państwa polskiego 
i przyczyniło się do jego bolesnego upadku. Czy nas 
współczesnych tamte wydarzenia czegoś nauczyły?
– Dzisiejszym „liberum veto” jest wolność w obsza-
rze słowa pisanego i mówionego. Wolność nadużywa-
na, często bez cienia odpowiedzialności. Ta wolność 
bez odpowiedzialności za słowo niszczy naszą debatę 
publiczną. Im więcej w niej wulgaryzmów, przypisy-
wania złej woli i odmawiania prawa do patriotyzmu, 
tym mniej rzeczowej dyskusji o realnych problemach 
naszej ojczyzny i jej obywateli. Zamiast pojedynku 
na argumenty mamy wzajemne oskarżenia, przekra-
czanie granic brutalności wypowiedzi. Słowa coraz 
bardziej ranią i nieodwracalnie dzielą – powiedziała 
E. Gładysz. 
Pod pomnikiem POW złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów. Zagrała strażacka orkiestra. Uczestnicy 

Od przedszkola
do juniora

innymi osobami z całej Polski polecieli 
w końcu marca do Chin i w ciągu 3 tygodni 
przejechali je od portowego Szanghaju po 
Kunming tuż przy granicy historycznego 
Tybetu. 
22 maja opowiedzieli o swojej podróży
na spotkaniu w bibliotece w Krzywej 
Hali — Oddziale Zbiorów Naukowych 
i Regionalnych Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Ciechanowie. Okazało się, że 
w ciągu 2-3 dni opanowali posługiwanie 
się pałeczkami, a chińska kuchnia jest tym, 
czego brakuje im najbardziej po powrocie 
(nie próbowali tak kontrowersyjnych potraw, 
jak prażone owady, czy psie mięso). 
Nie tęsknią natomiast za tłumami ludzi i za chaosem 
na ulicach, do którego Europejczykowi trudno się 
przyzwyczaić. 
Łatwo natomiast można byłoby polubić muzykowa-
nie oraz taniec w parkach i na publicznych placach 
— wyobraźmy sobie kilkadziesiąt osób, młodych 
i starszych, tańczących jednocześnie na placu przed 
ratuszem albo pląsających po deptaku na ul. War-
szawskiej. O tym, że muzyka łagodzi obyczaje, 
podróżnicy mogli przekonać się także w pociągu 
Kunming–Szanghaj, kiedy kilku krewkich Chiń-
czyków miało ochotę wszcząć z nimi — jedynymi 
Europejczykami w całym pociągu — awanturę. 
Sytuację opanował jeden z chińskich pasażerów grą 
na flecie oraz Polka, która zaczęła śpiewać. Rozbroili 
tym awanturników.

Parlamentarzyści, samorządowcy, harcerze, kombatanci, delegacje szkół i organizacji poza-
rządowych oraz mieszkańcy Ciechanowa 3 maja uczcili 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. 

uroczystości przemaszerowali do kościoła św. Tekli, 
gdzie ciechanowscy księża odprawili mszę w intencji 
ojczyzny.

K.D. 

Tydzień wcześniej, 15 maja, w tym samym miejscu 
odbyło się spotkanie z dwojgiem autorów książki 
kucharskiej „Dieta i miłość” dietetyczką Aleksandrą 
Czarnewicz-Kamińską i dziennikarzem specjalizują-
cym się w tematyce podróżniczo-kulinarnej Woj-
ciechem Charewiczem. Podzielili się oni z gośćmi 
m.in. przepisem na perfekcyjnie usmażone kurki 
i pomidory zakonserwowane w słoikach na sposób 
syberyjski, a w zamian otrzymali przepis na lokalny 
specjał — placki z buraków cukrowych. Po wysłu-
chaniu porad dotyczących właściwego odżywiania, 
niektórzy z obecnych powzięli mocne postanowienie 
zmiany dotychczasowych nawyków, np. zrezygnowa-
nie z codziennego picia pewnego gazowanego napoju 
zawierającego kwas fosforowy i dużą ilość cukru 
oraz zjadania batoników na drugie śniadanie. 

Mirosława Lewandowska-Wołosz

Zakochani w kulturze Chin. Od lewej: J. Hryniewicz, 
M. Iwańska i A. Szymańska

Podróżniczo-kulinarne pogawędki z A. Czarnewicz-Kamińską i W. Charewiczem

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz

17 maja Ciechanowski Ośrodek Kulturalnej STU-
DIO zorganizował I Międzyprzedszkolny Przegląd 
Piosenki Dziecięcej. W konkursie zaprezentowało 
się 15 uczestników: solistek, solistów oraz duetów 
w wieku od 4 do 7 lat. – Cieszę się, że rosną nam 
takie talenty. Z przyjemnością się ich słuchało
– powiedziała Nina Rykowska, dyrektor COEK 
„Studio”. Maluchy zostały nagrodzone dyplomami 
i pluszakami, a przedszkola statuetkami. Dodatko-
we upominki dostali najbardziej wyróżniający się 
wokaliści: Anna Wysocka, Maria Smolińska, Jakub 
Sachmata i Maria Długozima.

P.H.



W budynku ekspozycyjnym przy ul. Warszawskiej 
szkolny Teatr „Guliwer” pokazał „Legendę o czar-
nym psie”. Były też czytania bajek, warsztaty pla-
styczne i projekcje filmów. W zamku przygotowano 
obozowisko historyczno-militarne, a w kompleksie 
dworkowo-parkowym w Gołotczyźnie biesiadę 
harcerską. W tę niezwykłą noc muzealne zaplecza 
odwiedziło około 7 tysięcy osób. Urząd Miasta sfi-
nansował koszty przejazdów autobusowych na trasie 
Ciechanów – Gołotczyzna i z powrotem.

K.D.

Cytat miesiąca:
Kwietniowa sesja Rady Miasta. Radni Stańczak i Węcławski ubolewają, że nie ma zgody parafii Matki 
Bożej Fatimskiej na wykup lub zamianę parafialnego gruntu, żeby zgodnie z planem zbudować drogę, 
prowadzącą od ul. Kolbe do szkoły przy Czarnieckiego. Przewodniczący Rady Mariusz Stawicki:
– Radny Sobotko przeprowadza żaby przez ulicę, to może znajdziemy sposób, aby przeprowadzić dzieci 
przez ogrodzenie parafii.

26 kwietnia w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej STUDIO aktorzy z Krakowa pokazali 
przedstawienie teatralno-ekologiczne „To ci hałas”. 
Spektakl poruszył problem elektronicznych odpadów 
oraz szkodliwych skutków hałasu. W zabawny spo-
sób dzieci dowiedziały się, co zrobić z niepotrzebny-
mi już produktami, a które stwarzają zagrożenie dla 
zdrowia i przyrody. Maluchy aktywnie uczestniczyły 
w rozgrywającej się na scenie historii, brały udział 
w konkursach, grach i zabawach. 

red.

Kulminacyjny punkt przedsię-
wzięcia zaplanowano na sobo-
tę. Spotkania rozpoczęła msza 
polowa pod Farską Górą, którą 
odprawił ks. Dariusz Skoczy-
las, też motocyklista. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół 
Chajim. Po nabożeństwie uli-
cami miasta przejechała kawal-
kada warczących pojazdów. 
Na zamkowych błoniach były 
pokazy, akrobacje freestyle 
motocross i konkursy. Pikni-
kowa zabawa trwała do późnej 

Spring wrócił na zamek Hałas w STUDIO

Noc Muzeów Ryk silnika jak muzyka 

W trzeci majowy weekend do Ciechanowa zjechali się miłośnicy motoryzacji. Pretekstem 
ogólnopolskiego zlotu były IX Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe. 

nocy. Organizatorem spotkań był Klub „Wolny 
Wydech”. Wsparcie organizacyjne i finansowe 
zapewnił prezydent miasta. 

K.D.

18 maja na dziedzińcu odrestaurowanego Zamku 
Książąt Mazowieckich rozbrzmiały rytmy XVI 
Spring Blues Night Festival. Zagrali: Flesh Creep, 
Why Ducky?, The Moongang, Romek Puchowski, 
Złe Psy i Nocna Zmiana Bluesa. Wieczorny koncert 
poprzedziły występy na ul. Warszawskiej. Było 
klimatycznie i na wysokim poziomie muzycznym. 
Organizatorem festiwalu był prezydent miasta, ko-
ordynatorem – dobry duch ciechanowskiego bluesa 
Stanisław Antośkiewicz.

K.D.

Zespół Why Ducky?

Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski na czele motocyklowej parady

Brawurowe pokazy freestyle

Nocna Zmiana Bluesa

18 maja Muzeum Szlachty Mazowieckiej po 
raz szósty bezpłatnie udostępniło wszystkie 
swoje ekspozycje. Dla nocnych marków 
otwarto zmodernizowany Zamek Książąt 
Mazowieckich oraz Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie. 




