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Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać gotówką bez dodatko-
wej prowizji w kasie Polskiego Banku Spółdzielczego w godz. 8.00-18.00 w oddziałach: 
ul. Warszawska 52, 3 Maja 3 i 17 Stycznia 60. Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego 
miesiąca, na rachunek bankowy PBS w Ciechanowie: 14 8213 0008 2001 0088 8888 
0051. Za śmieci zapłacimy także w kasach Urzędu Miasta – Plac Jana Pawła II 6 lub przy 
ul. Wodnej 1.

red.

Pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów 
w dniach 28-29 września w kościele św. Tekli odbę-
dzie się II Festiwal Muzyki Sakralnej. Usłyszymy 
dzieła dawnych mistrzów. Koncerty rozpoczną się 
o godz. 18.30. Wystąpią: „Pontamento” i Promyk ze 
Starachowic, „Sine Nomine” z Lublina oraz „Capella 
all’ Antico” z Zamościa. Przygotowaniem i organiza-
cją festiwalu zajęła się Bogumiła Nasierowska. 

red.

Dobiegł końca remont placu Kościuszki wraz z przy-
ległymi ulicami. Inwestycja ta jest dopełnieniem 
cyklu prac związanych z renowacją traktu biegnącego 
od zamku do Fary. Po wyremontowaniu od podstaw 
ulicy Warszawskiej, która stała się malowniczym dep-
takiem i ul. 3 Maja, na której wymieniono nawierzch-
nię, krawężniki i chodniki, przyszła pora na odre-
staurowanie pl. Kościuszki wraz z Zieloną Ścieżką, 
Grodzką, Warszawską (na odcinku od Pl. Kościuszki 
do 11 Listopada) i 11 Listopada (od ul. Warszawskiej 

do 11 Pułku Ułanów Legionowych). Tu również wy-
mieniono krawężniki, chodniki oraz położono nowy 
asfalt. Zakończenie robót połączyło w jedną spójną 
całość i jest uzupełnieniem całej inwestycji. Dzięki 
temu w mieście powstała jednolita, atrakcyjna dla 
mieszkańców i turystów przestrzeń. Wykonawcą prac 
na Pl. Kościuszki i ul. Robotniczej jest pułtuska firma 
„Drogi i mosty – Jan Kaczmarczyk”. Miasto na ten 
cel przeznaczyło blisko 824 tys. zł. 

red.

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO zmienił siedzibę. 
Od chwili powstania placówka działała 
przy ul. Pułtuskiej w tzw. „Blaszaku”, 
w pomieszczeniach wynajmowanych 
przez miasto od Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Zamek”. Nowe lokum znajduje się 
przy ul. 17 Stycznia 56 A. 

red.
Więcej str. 8

Prace w ulicy Zielona Ścieżka

Budynek przy ul. 17 Stycznia 56A

Fragment ogrodu botanicznego

 Plac Kościuszki po remoncie

II Festiwal
Muzyki Sakralnej

Rodzice zapłacą za 
przedszkole mniej o 40 %

Opłata za śmieci również w banku

STUDIO
w nowej siedzibie

Złotówka zamiast 1,70 zł za każdą dodatkową godzi-
nę zajęć ponad bezpłatne 5 godzin dziennie
– to dobra wiadomość dla rodziców przedszkolaków. 
Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada 
Miasta podczas sierpniowej sesji.

E.B.
Szerzej na str. 6

Zapraszamy na plac 
zabaw przy MZS Nr 1

Przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 (ul. Powstańców 
Wielkopolskich) powstał nowoczesny plac zabaw. 
Inwestycja kosztowała miasto blisko 230 tys. zł.

P.H.
Więcej na str. 7
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74. rocznica
wybuchu II wojny światowej

1 września na cmentarzu komunalnym przy kwa-
terze poległych żołnierzy odbyły się uroczystości 
związane z 74. rocznicą wybuchu II wojny świato-
wej. Po mszy polowej złożono kwiaty na mogiłach 
żołnierzy września 1939 r. Obchody zorganizowali 
prezydent Ciechanowa oraz Związek Kombatan-
tów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych.

Tymczasowa zmiana
w kursie linii nr 2
W związku z robotami na ul. Krubińkiej zostanie 
zmieniona tymczasowo lokalizacja przystanków 
komunikacji miejskiej. Dwa przystanki z tej ulicy 
zostaną przeniesione na ulicę Sońską, końcowy przy-
stanek z pętli przeniesiony będzie na ul. Dobrą. 

Narodowe Czytanie Fredry

Po ogólnopolskim czytaniu „Pana Tadeusza” prezy-
dent RP patronował kolejnej akcji. Tym razem było 
to Narodowe Czytanie komedii Aleksandra Fredry. 
220 rocznica urodzin autora „Ślubów panieńskich”, 
czy „Zemsty” była dobrą okazją do spotkania 
z piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem. 
Czytanie dzieł pisarza odbyło się 7 września w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej przy ul. Batalionów 
Chłopskich.

50 tys. zł na szkolenie 
młodych sportowców
Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, Pre-
zydent Miasta Ciechanów przyznał środki finansowe 
na szkolenia i udział w zawodach, odbywających się 
w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży w piłce ręcznej i koszykówce. Dotacje 
otrzymali: Uczniowski Klub Sportowy Nike (30 tys. zł) 
i Uczniowski Klub Sportowy Jedynka (20 tys. zł).

69. rocznica
Powstania Warszawskiego
1 sierpnia Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej Obwód Ciechanów oraz prezydent miasta 
zaprosili na obchody 69. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Uroczystości z udziałem 
służb mundurowych, harcerzy oraz przedstawicieli 
samorządów i ugrupowań politycznych odbyły się 

pod tablicą pamiątko-
wą przy ul. Powstań-
ców Warszawskich. 
Po złożeniu kwiatów 
uroczystości przenio-
sły się do kościoła św. 
Piotra, gdzie odpra-
wiona została msza 
święta. W godzinę 
„W” zawyły syreny. 

Nagrody dla 
policjantów
27 lipca policjanci 
obchodzili swoje 
święto. 93 rocznicę 

powołania Policji Państwowej rozpoczęła msza 
święta w kościele św. Tekli. Za zaangażowanie 
ciechanowskich policjantów i współpracowników 
w utrzymaniu porządku oraz bezpieczeństwa publicz-
nego w mieście nagrody rzeczowe od prezydenta 
Waldemara Wardzińskiego oraz jego zastępców Ewy 
Gładysz i Cezarego Chodkowskiego otrzymali: Artur 
Owczarek, Paweł Bugajewski, Piotr Kierzkowski, 
Tadeusz Piątkowski, Barbara Sosnowska i Roman 
Szczyciński.

Osiedlowe drużyny
zagrały o puchar prezydenta
31 lipca na stadionie MOSiR rozegrano Wakacyjny 
Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych o Puchar 
Prezydenta Miasta Ciechanów. Do rywalizacji przy-
stąpiły cztery drużyny. Pierwsze miejsce zajęli Ano-
nimowi, drugie – FC Szaleni, trzecie – FC Banaszki, 
a czwarte drużyna OKS Orły. Najwięcej goli strzelili: 
Mateusz Dąbrowski (Anonimowi), Mateusz Bobiński 
(FC Szaleni) oraz Kuba Ładziński (Anonimowi).

Nagrodzeni za sportowe pasje
10 lipca prezydent miasta Waldemar Wardziński 
oraz jego zastępca Cezary Chodkowski spotkali się 
z zawodnikami UKS Nike. Młodzi sportowcy z rocz-
nika 2000 i 1998 zostali nagrodzeni za osiągnięcia 
w zawodach o randze krajowej i międzynarodowej. 
Prezydent wręczył klubowi pamiątkową statuetkę, 
a szczypiornistom upominki.

W świecie wierszy
Juliana Tuwima
W roku Juliana Tuwima Miejska Biblioteka Pu-
bliczna przygotowała wystawę jego książek. Dla 
aktywnych wyzwaniem były quiz, krzyżówka i kon-
kurs plastyczny związany z twórczością poety. Ich 
rozstrzygnięcie nastąpiło 2 września. Prace zostaną 
pokazane na bibliotecznych wystawach.

Samochodowe retro

Już po raz czwarty Polski Bank Spółdzielczy zorgani-
zował Rajd Pojazdów Zabytkowych. Od 18 do 21 lip-
ca miłośnicy motoryzacji mogli na Placu Jana Pawła 
II podziwiać piękne auta z minionej epoki. Uczestnicy 
rajdu zaprezentowali też ich możliwości. Tegoroczna 
trasa rajdu wiodła z Ciechanowa do Woli Wierzbow-
skiej, Zielonej, Krasnego, Karniewa, Pułtuska, Opi-
nogóry i z powrotem do Ciechanowa. Rajdowcy i ich 
pojazdy wzięli również udział w konkursie elegancji. 
I miejsce zajął Tomasz Osterloff, właściciel Rilley 
Light Kestred Sprcial z 1937 roku, II – Maciej Peda 
(Bugatti T40 z 1928 r.), a trzecie – Tadeusz Kozioł 
(Mercedes 300 SL Gullwing z 1954 r.).
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INFORMACJE

W ogólnopolską akcję czytania utworów A. Fredry
zaangażowała się zastępca prezydenta Ewa Gładysz
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nistracji w zakresie wdrażania technik partycypacyj-
nych oraz badania sondażowe wśród mieszkańców 
dotyczące realizacji przez Gminę Miejską Ciechanów 
zadań publicznych – zapowiada Rafał Kłys z Funda-
cji, koordynator projektu.

Przewidziano też bardziej spektakularne działania. 
Działacze społeczni, którzy w ramach budżetu party-
cypacyjnego mają za zadanie przygotowanie prezen-
tacji autorskich projektów na konkurs o miejską dota-
cję, wezmą udział w warsztatach. 
Nauczą się na nich, jak przygotować 
i zaprezentować projekt, w tym 
np. nakręcić krótki film promujący 
własny projekt.
Urzędnicy będą odpowiadać za 

stworzenie na bazie stro-
ny internetowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów 
platformy konsultacyj-
nej i zbieranie za jej 
pośrednictwem uwag od 

mieszkańców. Oprócz konsultacji 
on-line są przewidziane spotkania 
bezpośrednie, kierowane przez 
zewnętrznego moderatora.
O szczegółach konsultacji miesz-
kańcy będą powiadamiani na stronie 
Fundacji www.fg.org.pl, stronie 
Urzędu Miasta www.umciechanow.
pl, w Gazecie Samorządu Miasta 
Ciechanów oraz przez ogłoszenia w radio i prasie. 
Informacji można też będzie zasięgnąć bezpośrednio 
w Fundacji im. K. Marcinkowskiego oraz w Wydzia-
le Promocji i Komunikacji Społecznej UM. 

Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V 
Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału 
trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu 
obywatelskiego. Projekt został wysoko 
oceniony i przyznano mu dofinansowanie 
w wysokości prawie 212 000 zł. Projekt ru-
sza jeszcze w tym roku, a jego zakończenie 
jest przewidywane na 31 marca 2014 r. 

Co będą 
konsultować mieszkańcy?
W ramach projektu fundacja (lider projek-
tu) oraz samorząd (partner) chcą skupić się 
na dwóch zadaniach. Jedno to przećwicze-
nie tworzenia budżetu partycypacyjnego. 
Na razie mieszkańcy będą mogli bezpo-
średnio zadecydować, jak podzielić budżet 
przeznaczony dla organizacji pozarządo-
wych. 
– W grę wchodzi rozdzielenie około 150 tys. 
zł na zadania publiczne w dziedzinie kultu-
ry i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji 
zdrowia, oświaty, edukacji i wychowania, organizacji 
letniego oraz zimowego wypoczynku dzieci i mło-
dzieży. Dokładną kwotę ustalą radni, uchwalając 
przyszłoroczny budżet, a mieszkańcy sami wybiorą 
najciekawsze projekty stowarzyszeń – mówi prezy-
dent Waldemar Wardziński.
Drugie zadanie to konsultacje społeczne dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego niewykorzysta-
nych dotychczas obszarów nadrzecznych (pomię-

dzy mostem na ul. 17 Stycznia a mostem 3 Maja) 
wraz z parkiem Jarosława Dąbrowskiego. Chodzi 
o poznanie oczekiwań mieszkańców i wypracowanie 
wspólnej wizji tych miejsc. – Zaproponowałem taki 
temat konsultacji, bo to duże i ważne zadanie na 
przyszłą kadencję. Odmieniliśmy centrum miasta, 
a nadrzeczne tereny to ostatni fragment śródmieścia, 
który czeka na rewitalizację. Zebrane opinie mają 
być ważną wskazówką w przygotowywaniu konkret-
nych projektów. Oczywiście musimy je skonfrontować 
z technicznymi, prawnymi i ekonomicznymi możliwo-
ściami realizacji – wyjaśnia prezydent.

Jak to się będzie odbywać?
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców 
Ciechanowa. Specjalnie przeszkolonych zostanie 26 
członków 20 organizacji pozarządowych (ich pra-
cowników i wolontariuszy) oraz 10 przedstawicieli 
ciechanowskiej administracji publicznej. – W pro-
jekcie wykorzystamy różne techniki. Będą szkolenia 
i doradztwo dla organizacji pozarządowych i admi-

 Unia sfinansuje konsultacje społeczne
Konsultujmy bo warto. Rusza Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w Gminie Miejskiej Ciechanów

Jak rozdzielić dotacje między organizacje pozarządowe oraz zagospodarować nadrzeczne obszary pomiędzy mostem na ul. 17 Stycznia
a mostem 3 Maja wraz z parkiem J. Dąbrowskiego – te zagadnienia w najbliższych miesiącach staną się przedmiotem konsultacji społecznych. 
Projekt wdrażania mechanizmów konsultacyjnych, przygotowany przez Fundację Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego przy wsparciu 
miejskiego samorządu, otrzymał 211 679 zł unijnego dofinansowania.

Czy konsultacje staną się
wspólnym nawykiem? 
W świecie internetu, telefonii komórkowej i szybkie-
go przepływu informacji rośnie znaczenie bezpo-

średnich kontaktów mieszkańców z urzęd-
nikami i władzami miasta. Oprócz systemu 
demokracji przedstawicielskiej, gdzie każdy 
ma prawo zwrócić się do swojego radnego, 
mieszkańcy mogą wpływać na decyzje 
samorządu uczestnicząc właśnie w konsul-
tacjach społecznych. – Wcześniej mieszkań-
cy rzadko włączali się w procesy decyzyjne 
i uczestniczą w konsultacjach społecznych. 
Widać to było choćby przy okazji konsul-
towania strategii rozwoju czy miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzenne-
go. Może dlatego, że te konsultacje mają 
charakter wyrywkowy. Teraz to się zmienia. 
Widać większe zaangażowanie ludzi i war-
to, żeby stało się ono dobrym nawykiem. 
Może dzięki temu ciechanowianie bardziej 
poczują, że mogą być współodpowiedzialni 

za funkcjonowanie miasta – podkreśla prezy-
dent Wardziński. Wagę projektu docenia też Leon 
Grela, prezes Fundacji Gospodarczej im. K. Marcin-
kowskiego. – Mamy doświadczenie w szkoleniach 

i doradztwie. Zaangażujemy też trenerów z zewnątrz. 
Zależy nam na uświadomieniu mieszkańcom, jak 
ważna jest ich aktywność w podejmowaniu decyzji 

ważnych dla miasta – mówi prezes Grela.
Przedsięwzięcie popierają też radni, którzy 
podczas sierpniowej sesji Rady Miasta jedno-
głośnie wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy 
Miejskiej Ciechanów do projektu i zawarcie 
umowy partnerskiej z Fundacją Gospodarczą 
im. Karola Marcinkowskiego.

Ewa Blankiewicz

„ Zadanie nr 1. Mieszkańcy bezpośrednio
zadecydują, jak podzielić budżet przeznaczony
dla organizacji pozarządowych”.

„ Zadanie nr 2. Ciechanowianie wypo-
wiedzą się na temat zagospodarowania 
przestrzeni obszarów nadrzecznych między 
mostem na ul. 17 Stycznia a mostem 3 Maja 
wraz z parkiem Jarosława Dąbrowskiego”.

Tereny nad Łydynią

Park Jarosława Dąbrowskiego czeka na rewitalizację
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Zenon Stańczak zaproponował, żeby zatokę postojową 
po zlikwidowanym przystanku na ul. Bohaterów Wrze-
śnia przeznaczyć na parking. Zaapelował też, by radni 
sesji nosili otrzymane znaczki z herbem miasta. 

Tomasz Kałużyński był ciekaw, czy realizacja 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
się samofinansuje i czy kwota 1,2 mln zł, będąca 
wkładem w działalność Związku Międzygminnego, 
wpłynęła do miejskiej kasy. Zapytał też, jak aktualnie 
wyglądają sprawy formalne i dokumentacyjne w za-
kresie budowy przez PUK regionalnego zakładu go-
spodarki odpadami oraz kto odpowiada za przystanki 
komunikacji miejskiej i ich utrzymanie. 

Mariusz Stawicki chciał wiedzieć, czy planowany 
remont ul. Lechonia związany z budową kanalizacji 
deszczowej obejmuje także przyłączenie prywatnych 
domów do sieci i czy wiadomo już, jakie plany ma 
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa co do nierucho-
mości po Jednostce Wojskowej. 

Krzysztof Łyziński chciał się dowiedzieć, jak długo 
potrwa budowa wiaduktu przy ul. Gąseckiej. Radny 
zapytał też o dalsze prace przy budowie tunelu na 
ul. Śmiecińskiej oraz przejazdów na ul. Mleczarskiej 
i Kasprzaka. 

Zenon Stańczak był ciekaw, co dzieje się na 
budowie przejść bezkolizyjnych nad torami na 
Osiedlu Zachód oraz kiedy wznowione będą prace 
w ul. Gąseckiej, Śmiecińskiej i Mleczarskiej. 

Elżbieta Latko poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia 
w kwestii przerwanych prac związanych z inwesty-
cjami kolejowymi w ulicy Gąseckiej, Śmiecińskiej 
i Kasprzaka. 

Dariusz Węcławski zgłosił konieczność naprawy 
rozprutego fragmentu asfaltu w ul. Sienkiewicza (to 
część placu budowy przekazanego PKP PLK).

oprac. K.D.

 Interpelacje radnych – XXXIII sesja

Do PKP PLK

Andrzej Bayer poprosił o zamontowanie sygnali-
zacji dźwiękowej na wybranych przejściach przez 
ulice. Zdaniem radnego byłoby to pomocne dla ludzi 
słabo widzących i starszych. 

Artur Sobotko zwrócił uwagę na coraz częściej orga-
nizowane spotkania sprzedaży bezpośredniej, podczas 
których naciąga się ludzi starszych. Radny zaapelował 
do przedstawicieli ciechanowskich szkół, zakładów, 
jednostek budżetowych, żeby nie wynajmowały swo-
ich pomieszczeń na działalność zewnętrznych firm, 
które żerują na ludzkiej naiwności. 

Zdzisław Dąbrowski odniósł się do realizacji ustawy 
śmieciowej. Chwalił, że uzupełniono w najbardziej 
newralgicznych miejscach pojemniki do selektywnej 
zbiórki. Sugerował, by rozważyć możliwość dystry-
bucji większych worków na bioodpady. 

Leszek Ryms przekazał prośbę mieszkańców ul. Gło-
wackiego o zamontowanie zwalniaczy szybkości. 

Grażyna Derbin zasygnalizowała potrzebę zwięk-
szenia ilości miejsc parkingowych na osiedlu 
Kargoszyn oraz remont chodnika na ul. Kicińskiego 
(w pobliżu marketu, Biblioteki Miejskiej i innych 
punktów usługowych).

Dariusz Węcławski chciał wiedzieć, dlaczego do-
stawca prądu wyłącza na noc oświetlenie elektryczne 
na niektórych ulicach miasta. Zaproponował też 
dodatkowe wyeksponowanie na stronie internetowej 
urzędu konta, na które można wpłacać opłaty za 
wywóz odpadów. Zapytał, jaka jest szansa na roz-
wiązanie problemu ul. Różyckiego i odniósł się do 
petycji rzemieślników, którzy domagają się obniżenia 
podatku od nieruchomości.

Adam Stępkowski podziękował za odpowiedź 
w sprawie interpelacji w sprawie poprawy estetyki 
wieżowców. Zgłosił podobny postulat odnośnie 
poniemieckich budynków w dzielnicy Bloki. Radny 
pochwali budowę dróg na Krubinie. Zapytał, kiedy 
planowane jest zakończenie wszystkich inwestycji 
w tej części miasta.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXIII sesji 
28 sierpnia 2013 r.

Nr 384/XXXIII/2013 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
Nr 385/XXXIII/2013 w sprawie zbycia nie-
ruchomości w drodze bezprzetargowej.
Nr 386/XXXIII/2013 zmieniająca Uchwałę 
Nr 510/LII/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
28 października 2010 r. w sprawie utworze-
nia wydzielonego rachunku dochodów.
Nr 387/XXXIII/2013 w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla przed-
szkoli, innych form wychowania przedszkol-
nego i szkół prowadzonych na ternie Gminy 
Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmina 
Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby 
fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawi-
dłowości ich wykorzystywania.
Nr 388/XXXIII/2013 w sprawie określenia 
czasu bezpłatnego nauczania, wychowania 
i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w przedszko-
lach publicznych, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów.
Nr 389/XXXIII/2013 w sprawie przekazania 
sieci kanalizacji sanitarnej na rzecz Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie 
Spółka z o.o.
Nr 390/XXXIII/2013 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 391/XXXIII/2013 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 392/XXXIII/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 393/XXXIII/2013 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2013.
Nr 394/XXXIII/2013 w sprawie przystą-
pienia Gminy Miejskiej Ciechanów do 
partnerstwa na rzecz realizacji projektu 
„Konsultujemy bo warto. Projekt upowszech-
niania i wdrażania mechanizmów konsultacji 
społecznych w Gminie Miejskiej Ciechanów” 
ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. 
Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój po-
tencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 
Rozwój dialogu obywatelskiego.
Nr 395/XXXIII/2013 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej Urzędu Miasta
www.umciechanow.pl

Przystanki zostaną wyremontowane

Sieć na Zachodzie
będzie ZWiKu

Na XXXIII sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
w sprawie przekazania sieci kanalizacji sanitarnej 
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Chodzi o roz-
budowany i zmodernizowany w latach 2005-2006 
system kanalizacyjny na osiedlu Zachód. Spółka jest 
właścicielem pozostałych sieci, zajmuje się ich eks-
ploatacją i konserwacją. Dzięki przekazanym prawom 
własności miasto zwiększy swoje udziały w spółce.

red.

Do 26 lipca można było składać oferty
na ich remont. Zamówienie objęło naprawę 
22 wiat na terenie miasta oraz 1 rozkład 
jazdy. W pierwszym postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia publicznego ofertę 
przedstawił tylko ZKM, jednak kwota 
oferowana przez niego znacznie przekra-
czała środki przeznaczone na realizację 
zadania. W związku z tym unieważniono 
postępowanie. 
W kolejnej edycji swoją ofertę przedstawi-
ły 3 firmy, spośród których wybrano firmę
TEJBRANT Polska Sp. z.o.o. z Wyszkowa. 
Wykonawca po podpisaniu umowy doko-
nał pomiarów wszystkich uszkodzonych 
szyb we wiatach. W przeciągu 
miesiąca będzie dokonywany remont 
przystanków. Koszt to ponad 15 tys. zł.

red.

Zdewastowane przystanki straszyły oczekujących na autobus mieszkańców miasta.
Szyby i rozkłady jazdy uszkodzone w aktach wandalizmu przygnębiały swym wyglądem. 

Zdewastowany przystanek przy ul. Armii Krajowej



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

Radni koncentrują się na oświacie
Zenon Stańczak ocenił, że było to normalne wyko-
nanie budżetu. – Kryzys widać w sprzedaży mienia, 
ale tu należy poczekać na lepszą koniunkturę, bo 
na chleb nam nie brakuje – podkreślił radny. – Na 
pętli roboty toczą się na wszystkich odcinkach, 
wszędzie coś się dzieje: Kargoszyn, Plac Kościusz-
ki, Robotnicza. Na Krubinie spotkałem się z opinią 
pana z ul. Piwnej, który nie wierzył, że doczeka się 
zrobionej ulicy, a mieszka tam od 50 lat – powiedział 
radny. Zauważył też, że miasto z roku na rok procen-
towo coraz więcej dokłada do oświaty.
To stwierdzenie spotkało się z dłuższym wywodem 
Adama Stępkowskiego i Leszka Rymsa, podkreśla-
jących wagę wydatków na oświatę i wychowanie. 
Zdzisław Dąbrowski podkreślił, że środowisko 
oświatowe powinno docenić starania miejskiego 
samorządu, dzięki czemu żadna szkoła w mieście nie 
została zamknięta. 

To sztuka zaspokajać różne
życzenia radnych
Przewodniczący Mariusz Stawicki stwierdził, że 
wybór między inwestowaniem w szkolnictwo lub 
drogi to fałszywa alternatywa. – Jedno drugiego 
nie wyklucza. Budujemy zrównoważone budżety, nie 
zaniedbujemy żadnej z tych dziedzin, ale pokażcie 
mi najedzonego samorządowca. Każdy budżet jest 

 Każdy budżet jest głodny
Sierpniowa sesja Rady Miasta

W pierwszym półroczu budżet zasiliła 
kwota ponad 68,8 mln zł. – W tym okresie 
zawsze mamy niższy spływ podatków, 
przekazywanych za pośrednictwem urzę-
dów skarbowych – przypomniał prezydent 
Wardziński. Chwalił za to bezproblemo-
wy dopływ środków unijnych. – W ubie-
głym roku mieliśmy z tym problemy. 
W tym jest dużo lepiej. Dostaliśmy już 
7,8 mln zł na pętlę – stwierdził prezy-
dent. Ocenił, że najbardziej wątpliwe 
są wpływy ze sprzedaży mienia. Plan 
zakładał tu 2,5 mln, w I półroczu wpłynę-
ło 327 tys. zł. – Zagrożenie wynika z bra-
ku zainteresowania i zastoju na rynku 
nieruchomości. Kilkanaście przetargów 
nie przyniosło spodziewanych rezulta-
tów. W lipcu już było lepiej, a w sierpniu 
sfinalizowaliśmy przetarg na 0,5 miliona 
– relacjonował W. Wardziński.

W I półroczu wydaliśmy 
68,8 mln złotych
Do końca czerwca miasto wydało prawie 
68,8 mln zł. Najwięcej pieniędzy kosztowała 
oświata – ponad 21,6 mln zł, z czego utrzy-
manie szkół podstawowych pochłonęło ponad 
8,6 mln, gimnazjów prawie 5,2 mln, przedszkoli i od-
działów przedszkolnych w szkołach ponad 4,6 mln. 
Dotacja dla przedszkoli niepublicznych w I półroczu 
to ponad milion zł, społecznej szkoły podstawowej – 
318 tys., a społecznych gimnazjów prawie 570 tys.
Na pomoc społeczną wydano prawie 10,2 mln zł. 
Wśród wydatków w tym dziale są m.in.: świadcze-
nia rodzinne i zaliczki alimentacyjne – 5,4 mln oraz 
dodatki mieszkaniowe – ponad 1,3 mln. Administra-
cja publiczna to koszt ponad 5,7 mln. W tym dziale 
po raz pierwszy pojawiły się wydatki związane 
z gospodarką odpadami (70 tys. zł). Na gospodarkę 
mieszkaniową wydano ponad 3,6 mln zł, głównie 
na utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na 
gospodarkę komunalną to ponad 2,8 mln zł, z czego 
samo oczyszczanie miasta kosztowało 821 tys. zł, 
utrzymanie zieleni – 280 tys. zł, a oświetlenie ulic 
prawie 1,1 mln. Na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego przeznaczono 771,2 tys. zł, a na kulturę 
fizyczną i sport prawie 2 mln zł.
Jeżeli chodzi o inwestycje do 30 czerwca najwięcej 
wydano na budowę pętli miejskiej – ponad 15,2 mln 
zł . Budowa ulic na Krubinie: Krubińskiej, Ceramicz-
nej, Dobrej, Ptasiej, Żurawiej i Piwnej kosztowała 
w tym okresie prawie 1,1 mln zł. 
Miasto przekazało też 300 tys. zł Specjalistycznemu 
Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie, dofi-
nansowując zakup sprzętu medycznego.

Miejski budżet zakładał na 2013 rok dochody w wysokości ponad 151,1 mln zł, a wydatki prawie 154,8 mln zł. Sierpniowa sesja Rady to czas 
podsumowania, jak wykonano go w I półroczu. Stan miejskich finansów przedstawił prezydent Waldemar Wardziński, a radni nie zgłosili 
większych uwag. Ciężar dyskusji nieoczekiwanie przeniósł się na koszty oświaty.

głodny – akcentował przewodni-
czący. Zaznaczył, że oszczędzanie 
w oświacie nie polega na zabieraniu, 
tylko racjonalizowaniu tych wydat-
ków w stosunku do innych.
– Kiedy budujemy np. świetlicę 
socjoterapeutyczną, to też pośrednio 
inwestujemy w oświatę – zauważył 
M. Stawicki.
Paweł Rabczewski skupił się na 
niskim wskaźniku zadłużenia (6,37% 
przy dopuszczalnym 15%). – Jestem 
pełen podziwu dla prezydenta, że 
przy tylu wydatkach dług jest bardzo 
mały, że dzięki temu zabezpieczone 
są możliwości inwestowania w na-
stępnych latach – stwierdził radny. 
– Nie orientowałem się, jak wiele 
umiejętności wymaga poprowadzenie 
budżetu, jaka to sztuka zaspokajać 
różne życzenia radnych – dodał. 
Dariusz Węcławski poruszył jedną 
konkretną kwestię – postulował 

poświęcenie więcej uwagi utrzymaniu 
sieci deszczowej. 

Prezydent: nie ma mowy,
żeby oszczędzać na oświacie
 – Debata ze sfery czysto ekonomicznej przeniosła 
się na oświatę – zauważył prezydent Wardziński. 
– Nie ma takiej woli, żeby oszczędzać na oświacie. 
W polskim ustroju szkół nauczyciele są pracownikami 
samorządowymi, ale system wynagrodzeń jest usta-
lany z góry. Dostajemy informację, że minimalne wy-
nagrodzenie na każdym stopniu awansu zawodowego 
ma wynosić tyle i tyle i musimy utrzymać poziom 
wynagrodzeń nauczycieli, wyrównać go do średniego 
poziomu, wynegocjowanego przez związki zawodowe. 
Nie zdarzyło się, żeby subwencja, którą dostajemy 
wystarczyła na pensje w oświacie. Na same wypłaty 
idzie o 17% więcej, niż wpływa do naszego budże-
tu. A gdzie pozostałe koszty: pomoce dydaktyczne, 
wydatki na infrastrukturę, na media?– zwrócił uwagę 
prezydent. – W Europie nauczyciele są funkcjo-
nariuszami państwowymi, a samorządy utrzymują 
infrastrukturę oświatową. Chcielibyśmy, żeby 
pracownicy szkół lepiej zarabiali, ale subwencja jest 
za mała, a żeby płacić więcej musielibyśmy zrezygno-
wać z inwestycji, płacić mniej na utrzymanie miasta 
– wskazał W. Wardziński. Poinformował też, że bu-
dżet miejskiej oświaty wzrośnie jeszcze w tym roku. 
Konkretne propozycje prezydent przedłoży Radzie 
Miasta na sesji w październiku lub listopadzie.

Ewa Blankiewicz

Osoby odpowiedzialne za wykonanie miejskiego budżetu. Od lewej: skarbnik Mirosława 
Damięcka, zastępcy prezydenta Cezary Chodkowskki i Ewa Gładysz. Na mównicy 
prezydent Waldemar Wardziński

W warsztatach wzięło udział 85 uczestników

Edukacyjny weekend
W dniach 6-7 września z inicjatywy Prezydenta 
Miasta Ciechanów, Fundacji Banku Żywności 
w Ciechanowie oraz warszawskiego Stowarzyszenia 
Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w na-
szym mieście odbyło się sześć bezpłatnych szkoleń 
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, 
instytucji lokalnych oraz osób aktywnych chcących 
się rozwijać. Uczestnicy szkolili się z dziedzin: 
księgowości w organizacjach pozarządowych, 
aktywizacji środowisk lokalnych, promocji wizu-
alnej organizacji i instytucji, rozwoju zawodowego 

młodzieży, rozwoju osobistego poprzez działalność 
wolontaryjną, a także specjalistyczny warsztat 
skierowany do rodziców nastolatków. – Trenerzy 
prowadzący zajęcia przyjechali do nas z Bielska 
Białej, Łodzi, Radomia, Krakowa, Warszawy, 
Przasnysza oraz Długosiodła. Na co dzień pracu-
ją w różnych organizacjach, dzięki czemu mogli 
podzielić się zarówno swoją wiedzą ekspercką jak 
i doświadczeniem – mówi Dorota Jezierska, prezes 
ciechanowskiego Banku Żywności. 

red.
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przez nauczycieli zatrudnionych w tym przedszkolu 
– tłumaczy Minister Edukacji Narodowej Krysty-
na Szumilas. Ale o ile nie stanowi to większego 
problemu w przypadku rytmiki, to w przypadku 
np. jęz. angielskiego sprawa jest bardziej skom-
plikowana. – Umowa o wynajem lokalu w przed-
szkolu oraz umowa z Radą Rodziców wystarczy, 

Wakacyjne remonty w szkołach Zbiórki publiczne
bez zezwoleń?

Rodzice zapłacą za przedszkole mniej o 40 %

Miesiące letnie dla szkół to przede wszystkim okres remontów, których nie można wykonać 
w trakcie trwania roku szkolnego. Częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej, nowe okna,
wycyklinowane podłogi i pomalowane sale – to tylko część prac jakie wykonały ekipy remon-
towe w miejskich placówkach. Remonty organizuje i nadzoruje Zakład Obsługi Szkół i Przed-
szkoli, a płaci miasto – przeszło 340 tys. zł.

W Przedszkolu Nr 1 i 10 
zamontowano urządzenia do 
oddymiania pomieszczeń oraz 
zamontowano drzwi na klatkach 
schodowych. W Przedszkolu Nr 
3 została częściowo wymieniona 
kanalizacja sanitarna, położono 
kostkę betonową na placu przed 
budynkiem, zlecono też eksperty-
zę techniczną z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej oraz projekt 
odbudowy klatek schodowych. 
Przedszkolaki z „Piątki” cieszą 
się ze świeżo pomalowanych sal, 
wycyklinowano i wylakierowano 
tu także salę zabaw, odświeżono 
elewację budynku przy wejściu 
oraz wymieniono gniazdka. 
Przedszkole Nr 6 zleciło eksper-
tyzę techniczną z zakresu ochro-
ny przeciwpożarowej oraz projekt 
przebudowy klatek schodowych. W Przedszkolu Nr 8 
wymieniona została podsufitka w kuchni i zmywalni, 
pomalowano też trzy pomieszczenia. Wiele działo 
się także w podstawówkach i gimnazjach. W Szkole 
Podstawowej Nr 4 wymieniono pokrycie dachowe na 
części dachu. W Szkole Podstawowej Nr 5 wycykli-
nowano i wylakierowano salę sportową, a w Szkole 

Podstawowej Nr 6 częściowo został wyremontowany 
dach. W Gimnazjum Nr 1 częściowo wymieniono 
stolarkę okienną oraz wycyklinowano i wylakierowa-
no salę sportową. Nowoczesny plac zabaw powstał 
przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1. Inwestycja kosz-
towała blisko 230 tys. zł.

P.H.

Odświeżona posadzka w jednej z sal w Przedszkolu Nr 5

Dokończenie ze str. 1

Rozbawione dzieci z  Przedszkola Nr 6

Szykują się ułatwienia dla społeczników. Rada 
Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach 
prowadzenia zbiórek publicznych, przedłożony 
przez ministra administracji i cyfryzacji. 

Nie będzie wymagane pozwolenie na przeprowa-
dzenie zbiórki publicznej. Zostanie ono zastąpione 
zgłoszeniem publikowanym na ogólnopolskim por-
talu internetowym. Zgłoszenia zbiórki będzie można 
dokonać w postaci papierowej lub elektronicznej 
(wypełniając formularz on-line). Takie rozwiązania 
ułatwią organizowanie akcji charytatywnych i za-
pewnią łatwy dostęp do informacji o takich przed-
sięwzięciach oraz ich efektach. Zgodnie z projektem 
ustawy, zbiórką publiczną będzie zbieranie datków 
w gotówce lub naturze, w miejscu publicznym, na cel 
zgodny z prawem i pozostający w sferze zadań 
publicznych oraz na cele religijne. Uprawnionymi do 
prowadzenia zbiórek będą organizacje zajmujące się 
działalnością charytatywną i społeczną oraz powoła-
ne do tego celu komitety społeczne. Zbiórki publicz-
nej nie będzie mogła prowadzić osoba fizyczna, ale 
już 3 takie osoby mogą założyć komitet społeczny. 
Jego członkowie muszą tylko złożyć oświadczenia 
o niekaralności. 
Szacuje się, że na nowych regulacjach podmioty 
organizujące zbiórki publiczne mogą zyskać ponad 
3 mln zł rocznie. Te korzyści będą możliwe dzięki 
wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, znie-
sieniu obowiązku umieszczania sprawozdania ze 
zbiórki w prasie (teraz trafią na ogólnopolski portal 
internetowy) oraz zniesieniu opłaty skarbowej za zło-
żenie wniosku o pozwolenie na jej przeprowadzenie.

red.

- Zmiana wynika z nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty. To realne 
oszczędności dla rodziców. W na-
szym mieście obniżka cen opłaty za 
przedszkola wyniesie prawie 40%
– mówi Cezary Chodkowski , za-
stępca prezydenta Ciechanowa. 
Do tej pory funkcjonowanie przed-
szkoli w całości pokrywał miejski 
samorząd. W związku z tym za 
każdą dodatkową godzinę zajęć po-
nad 5-godzinną bezpłatną podstawę 
rodzice maluchów musieli dodatko-
wo płacić 1,70 zł. 
W przypadku miesięcznego pobytu 
dziecka w przedszkolu (22 dni 
robocze) opłaty te wahały się 
średnio od 37,40 zł (przy 1 godzinie 
ponadprogramowej) do 112,20 zł 
(przy 3 dodatkowych godzinach). 
Do tych opłat dochodzi jeszcze koszt 
wyżywienia – 6 zł dziennie.
Teraz koszt każdej dodatkowej 
godziny zajęć wyniesie zaledwie 
1 zł. To efekt nowych uregulowań 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rząd ma przeka-
zywać do miasta stosowną dotację. Do wyjaśnienia 
pozostaje jeszcze kwestia opłacanych do tej pory 
przez rodziców zajęć dodatkowych. Teraz nie ma 
takiej możliwości prawnej. – Nie ma przeszkód, aby 
zajęcia dodatkowe były prowadzone w przedszkolu 

aby zajęcia kontynuować bez 
szwanku dla osób, które chcą, aby 
dzieci uczestniczyły w zajęciach 
dodatkowych – deklaruje minister 
Szumilas. – Być może istnieje 
taka możliwość – stwierdził na 
sierpniowej sesji Rady Cezary 
Chodkowski. – Natomiast zajęcia 
z logopedii, które miasto finan-
sowało w przedszkolach prowa-
dzonych przez nasz samorząd, 
będą utrzymane i będą bezpłatne 
– zapewnił C. Chodkowski. Adam 
Krzemiński, dyrektor Zakładu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli informu-
je, że we wrześniu wraz z dyrek-
torami przedszkoli przeanalizuje, 
jak rozwiązać problem zajęć 
dodatkowych, żeby wszystko było 
zgodne z prawem.
Ciechanowski samorząd prowadzi 
7 publicznych przedszkoli, do 
których od 1 września uczęszcza 

867 dzieci. Koszty utrzymania 
tych placówek mają wynieść w tym roku prawie 
7 808 000 zł, z czego rodzice pokryją 1 082 200 zł.
Miasto dopłaca też do przedszkoli niepublicz-
nych – w tym roku 2 751 500 zł. Do tego dochodzi 
jeszcze 96 400 zł dotacji dla punktu przedszkolnego 
Centrum Aktywności Dziecięcej „Tęcza”.

E.B.

Złotówka zamiast 1,70 zł za każdą dodatkową godzinę zajęć ponad bezpłatne 5 godzin dziennie – to dobra wiadomość dla rodziców przedszko-
laków. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęła Rada Miasta podczas sierpniowej sesji. 



Samorządu Miasta

6 września w parku pałacowym w Sannikach 
w szranki stanęły reprezentacje jedenastu miast 
mazowieckich, by bić się o wielce zaszczytny tytuł 
Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego AD 
2013. Czekały na nich średniowieczne konkurencje - 
m.in strzelanie z łuku, walka na równoważni, atak na 
saracena i przejście rycerskiego toru przeszkód oraz 
„tania okowita”. Dla pokrzepienia goście podjęci 
zostali wykwintnym poczęstunkiem. Humory dopisy-
wały wszystkim, zawodnikom i kibicom. Ciechanów 
godnie reprezentował zespół „rycersko-harcerski”, 
który zajął 5 miejsce. Gospodarzem przyszłorocz-
nego turnieju zostały Kozienice. – Takie turnieje to 
fantastyczna zabawa. Konkurencje były fantazyjne, 
wymagające umiejętności zręcznościowych. Organi-
zatorzy zapewnili nam wyżywienie, a Urząd Miasta 
komfortowy transport – mówi kapitan drużyny Adam 
Zbyszyński z Chorągwi Rycerstwa Ziemi Ciecha-
nowskiej. 

red.

Przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 (ul. Powstańców 
Wielkopolskich) powstał nowoczesny plac zabaw. 
Na bezpiecznej gumowej nawierzchni do dyspozycji 
najmłodszych oddane zostały barwne urządzeń: wie-
lokąt sprawnościowy, poręcze gimnastyczne, ścianka 
do wspinaczki, huśtawki i ruchomy pomost. Plac 
wybudowała chorzowska firma SATERNUS, która 
w przetargu zaproponowała najniższą cenę. Inwe-
stycja kosztowała blisko 230 tys. zł, z czego ponad 
połowa pochodzi z rządowego programu „Radosna 

„Na dworze królowej Bony” to motto 
dziewiątego spotkania z historią odby-
wającego się w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa, zorganizowanego 
przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 
współfinansowanego przez prezyden-
ta miasta. 7 września na zamkowych 
błoniach można było wziąć udział 
w warsztatach edukacyjnych, pokazach 
sokolniczych, zajrzeć do rzemieślniczych 
kramów, obejrzeć spektakle historyczne 
i posłuchać koncertu renesansowego. 
Atrakcją były też warsztaty zielarstwa. 
Na najmłodszych czekały gry i zabawy 
z nagrodami. Na spotkania miasto prze-
kazało 15 tys. zł. red.

IX spotkania z historią

Zapraszamy na plac zabaw przy MZS Nr 1II Turniej Miast na Szlaku 
Książąt Mazowieckich

Robotnicza
już bez dziur

Historyczny spektakl „Dawno, dawno temu...” Pokaz sokolnictwa

Zadbano o wygodę widzów 

Wyścigi na nartach. Nasza drużyna, od lewej: A. Zbyszyński, 
P. Dobrzyński, M. Pawłowski

Szkoła”. - Do tej pory chodziliśmy na plac zabaw 
na ul. Harcerskiej. Teraz mamy dużo bliżej. Młodsze 
dziecko bawi się tutaj, starsze na boisku obok, a ja 
mam obu na oku – mówi mieszkanka osiedla. Plac 
uzupełnił miejską ofertę dla najmłodszych w tej 
części miasta (Orlik i boisko o sztucznej nawierzchni 
przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1). Jest to czwarty 
plac wybudowany w naszym mieście w ramach mini-
sterialnego projektu. Inwestycję nadzorował Zakład 
Obsługi Szkół i Przedszkoli. P.H.

Zakończono długo oczekiwaną wymianę nawierzchni 
na ul. Robotniczej. Mieszkańcy i kierowcy narzekali 
na jej stan. Po zamknięciu ul. Mleczarskiej został 
tamtędy poprowadzony ruch samochodów, przez 
co w krótkim czasie uległa zniszczeniu i straszy-
ła kierowców dziurami. W odpowiedzi na apele 
mieszkańców w wakacyjnych miesiącach droga 
została przekazana do remontu, który zakończył się 
w sierpniu.

 red.

Ulica Robotnicza
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W dniach 6-7 września na Placu Jana Pawła II stanę-
ły trzy białe półkule – namioty, w których odbyła się 
impreza w ramach akcji promocyjnej „Fundusze Eu-
ropejskie. Polska Korzysta”. Takie imprezy Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego organizuje w miastach, 
które wyróżniły się osiągnięciami w zdobywaniu 
środków z UE. – Taka akcja to ciekawy i nietypo-
wy sposób prezentacji zrealizowanych projektów 
unijnych za pomocą interaktywnych eksponatów, 

  Kolejne odcinki pętli nabierają kształtu

Smutne znalezisko STUDIO w nowej siedzibie Wrześniowy weekend z Unią

Między ulicą Gostkowską a mostem północnym drogowcy położyli pierwszą warstwę asfaltu

Ulica Piwna

W trakcie budowy jest skrzyżowanie łączące ul. Niechodzką z nowopowstałymi odcinkami pętli

Ulica Ptasia

Umacnianie brzegów Łydyni przy moście północnym

– Zakończyło się wylewanie asfaltu pomiędzy ul. Tysiąclecia i Płocką 
oraz od Szczurzynka do mostu południowego. Tam wykonana została też 
podbudowa pod ścieżki rowerowe, krawężniki i chodniki z betonowej 
kostki. Krawężniki ustawiono też od Mławskiej do mostu północnego 
(z wyłączeniem odcinka przy ul. Prusa), od Monte Casino do hotelu 
„Atena” oraz od Kwiatowej do Klonowskiego. Chodniki położono na 
odcinkach: od Mławskiej do Prusa i dalej do mostu północnego oraz od 
mostu południowego do Bielińskiej – mówi Robert Szymaniak, kierow-
nik Wydziału Inwestycji. Przypomnijmy, że wykonawcą największej 
inwestycji drogowej w historii Ciechanowa, wartej blisko 152 mln zł, jest 
firma Eurovia. – Na tym etapie mieszkańcy napotykają już na utrudnienia 
w ruchu, ale efekt końcowy powinien je zrekompensować – dodaje
R. Szymaniak.

P.H.

Krubin latami wyglądał jak zamożna wieś 
– nowe domy przy błotnistych gruntowych 
drogach. Mieszkańcy w zeszłym roku do-
czekali się sieci wodno – kanalizacyjnej. 
Roboty przeprowadził ZWiK. Koszt robót 
to około 15,5 mln zł. Wybudowany został 
separator. Odmulono też rów melioracyjny. 
Przetarg na budowę ulic: Krubińskiej, Cera-
micznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej i Żurawiej 

W budynku przy ul. 17 Stycznia 
56 A pierwotnie była siedziba Aka-
demii Humanistycznej. Położona nad 
„kanałami” nieruchomość to dwie 
działki o łącznej powierzchni około 
45 i trzykondygnacyjny budynek 
biurowy. Miasto kupiło go od uczelni 
w lipcu 2011 roku. Ulokowano tu 
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska oraz Straż Miejską, 
przeniesione potem do nowego 
skrzydła ratusza. Teraz budynek 
będzie służyć potrzebom STUDIA. 
– Jesteśmy w fazie przeprowadzki 
i aranżowania wnętrz. Chcemy tak 
zagospodarować nową przestrzeń, 
żeby dzieci, młodzieży i dorośli czuli 

Wykopalisko ogrodzono taśmą 
ostrzegawczą i osłonięto folią, 
prace w tym miejscu wstrzymano. 
– Z satysfakcją należy podkreślić, 
że osoby reprezentujące zarówno 
nadzór inwestorski, jak i nadzór 
archeologiczny zachowały się 
odpowiedzialnie, przestrzega-
jąc procedur właściwych dla 
tego typu sytuacji. O znalezisku 
powiadomiono Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Teraz 
czekamy na dyspozycje dotyczą-
ce dalszego postępowania. Nie 
można wykluczyć konieczności 
ekshumacji odkopanych szcząt-
ków i przeniesienia ich do mogiły 
– mówi zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. – Odkryliśmy 10 szkie-
letów. Nie było przy nich żadnych 
przedmiotów. Nie wiemy więc, 
czy byli to cywile, czy żołnierze 
– informuje Krzysztof Kaliściak, 
Mazowiecki Wojewódzki Konser-
wator Zabytków.

red.

Budowa pętli toczy się w kilku miejscach jednocześnie. Roboty ziemne zaawansowane są w 85%, wykonano 90% kanalizacji desz-
czowej, w 55% przebudowano linie energetyczne. Trwa przebudowa skrzyżowań pętli z ul. Niechodzką i Tysiąclecia. Budowlańcy 
umocnili brzegi i wybudowali dojazdy do nowych mostów.

Podczas robót ziemnych związanych z budową pętli w rejonie skrzyżowania 
ul. Śmiecińskiej i Wesołej znalezione zostały szczątki ludzkie, pochodzące 
prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. 

się u nas jak u siebie. Mamy stałych 
bywalców. Postaramy się przyciągnąć 
nowych z dzielnicy „Bloki” – po-
wiedziała Nina Rykowska, dyrektor 
COEK STUDIO. Mimo trwających 
prac, w nowej siedzibie zorganizowa-
no monodram „Mój boski rozwód”, 
w wykonaniu Krystyny Podleskiej. 
Spektakl wystawiono w ramach 
odbywającego się w mieście XXI 
Międzynarodowego Festiwalu 
Teatralnego DIONIZJE. W niedale-
kiej przyszłości ruszy studio nagrań. 
W salach prowadzone będą zajęcia 
taneczne, plastyczne, teatralne i mu-
zyczne. Zapisy trwają. 

red.

Dokończenie ze str. 1

wygrała sprawdzona firma PRASBET z Grudzią-
dza – znana ze starannego wykonania deptaku na 
ul. Warszawskiej i modernizacji Pl. Jana Pawła II. 
– Jest już kostka i asfalt Piwnej, Ptasie, Żurawiej 
i Krubińskiej (odcinek od ul. Dobrej do Ptasiej), 
przebudowana została infrastruktura telekomuni-
kacyjna, sieć gazowa i przyłącza wodociągowe. 
Powstało też nowoczesne energooszczędne oświe-
tlenie uliczne. Obecnie prace koncentrują się na 

dalszym odcinku ul. Krubińskiej – mówi Robert 
Szymaniak, kierownik Wydziału Inwestycji. 
Koszt robót to 10,6 mln zł. Miejski samorząd 
otrzymał 2 735 tys. zł preferencyjnej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji 
deszczowej (całkowity koszty jej budowy to 
ponad 3 107 tys. zł).

P.H.

Symulator jazdy na nartach cieszył się dużą popularnością Gry multimedialne też wzbudziły duże zainteresowanie 

symulacji komputerowych, 
cyfrowych wizualizacji, mul-
timedialnych gier i zabaw – 
mówi Grażyna Czerwińska, 
kierownik referatu do spraw 
koordynowania działań strategicznych 
miasta i zarządzania projektami. Atrakcja-
mi ekspozycji były m.in.: zjazd po wirtu-
alnym stoku narciarskim, pokazy robotów, 

eksperymentów 
naukowych, pokazy 
filmów i zdalnej lo-
kalizacji zaginionych, 
gry multimedialne, 
warsztaty fotograficz-
ne i plastyczne. Odbył 
się też mazowiecki 
finał konkursu „Euro-
mania”, sprawdzający 
wiedzę na temat Fun-
duszy Europejskich. 
Wygrała drużyna 
z Garwolina, która 
w nagrodę otrzymała 
zestaw multimedialny 
dla swojej szkoły oraz 
wyjazd do Brukseli. 

P.H.

  Stary Krubin w nowej odsłonie
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A trawa rośnie…
Deszcze sprawiły, że ekipy pracowników zieleni 
nie nadążają z koszeniem traw. Zielone dywany 
odrastają błyskawicznie. Wielokrotnie wykaszane 
były trawniki w pasach dróg, na boiskach i placach 
zabaw, zieleńcach i parkach. Wykoszono także dno 

i skarpy Łydyni. Skoszona trawa jest kompostowa-
na na składowisku odpadów w Woli Pawłowskiej. 
Niemal codziennie podlewane są rośliny ozdobne 
w donicach i gazonach oraz te rosnące w parkach. 
Konieczne są częste cięcia rozrastających się krze-
wów. Na zlecenie miasta prace wykonuje PUK.

P.H.

Droga przylegająca do Szkoły Podstawowej Nr 4 
(przy placu zabaw) została utwardzona poprzez 
powierzchniowe potrójne utrwalenie emulsją i gre-
sami. Odcinek ten jest intensywnie eksploatowany 
w trakcie roku szkolnego, co znacząco pogorszyło 
jego stan. Droga była nierówna, poprzetykana ko-
leinami, które w trakcie intensywniejszych opadów 
zbierały wodę. Latem nad drogą unosiły się tumany 
kurzu. Obecnie droga jest równa i czysta. Od wrze-
śnia rodzice mogą spokojnie dowozić dzieci
do szkoły.

red.

Nowy dojazd
do szkoły

Stare leki powędrowały do apteki
Aż 105 kg przeterminowanych leków zebra-
no w 14 punktach aptecznych na terenie miasta. 
Leki można oddawać bezpłatnie. Koszt ich odbioru 
i utylizacji pokrywa Urząd Miasta.

Zgłoś padłe zwierzę
Przypominamy, że za zbieranie i utyli-
zację zwłok padłych zwierząt z miej-
skich terenów odpowiada firma, której 
pełnomocnikiem jest Jan Kłodawski. 
Informację o martwych zwierzętach 
należy zgłaszać pod numerem tele-
fonu 603 578 965 lub w godz. 8.00-
16.00 pod numer Straży Miejskiej 
(674 92 51) i Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
(674 92 85).

22 miłośników zieleni
W połowie sierpnia minął ter-
min zgłoszeń do konkursu na 
najładniejszą posesję. Wpłynęły aż 22 oferty 
w 4 kategoriach: budynki wielorodzinne, jedno-
rodzinne, balkony i ogródki oraz obiekty użytecz-
ności publicznej. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 
najprawdopodobniej pod koniec września. Na razie 
komisja konkursowa odwiedza wszystkie zgłoszo-
ne obiekty.

Z prac Wydziału
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

Wykoszono trawę nad Łydynią 
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Odbiór śmieci
Odbierana jest każda zebrana ilość odpadów ko-
munalnych, wynikająca z deklaracji złożonej przez 
właściciela lub zarządcę nieruchomości. Ilość śmieci 
odbieranych w każdym miesiącu uzależniona jest 

od liczby zadeklarowanych mieszkań-
ców. Ilość odpadów odbieranych od 
właścicieli nieruchomości, które nie są 
zamieszkałe, a powstają tam odpady 
komunalne, uzależniona jest od liczby 
pojemników wskazanych w deklaracji. 
– W samym Ciechanowie obsługuje-
my 4315 gospodarstwa, z czego 3552 
zadeklarowało selekcję. Dodatkowo 
zakupiliśmy 5740 pojemników i 330 tys. 
worków za 836 tys. zł. – informuje Woj-
ciech Jagodziński, prezes PUK. Zgodnie 
z wytycznymi wojewódzkiego planu 
zagospodarowania odpadami komunal-
nymi składowisko w Woli Pawłowskiej 
może przyjąć rocznie do 20 tys. ton 
odpadów. Odbierane przez PUK odpady 
trafiają na składowisko w Woli Paw-
łowskiej i do PUK. Śmieci przechodzą 
przez linię sortowniczą. Na składowisku 
pozostaje jedynie balast posortowniczy. 
– Mamy podpisane umowy ze stałymi 
odbiorcami, którzy zgłaszają się po już 

posegregowane śmieci. Odpady zielone 
trafiają na kompostownik i są przetwarzane na użytek 
miasta, uzdatniania gleby. Szkło gromadzimy w spe-
cjalnym boksie, skąd dwie huty odbierają stłuczki na 
swój użytek . Butelki plastikowe typu PET, które speł-
niają normy trafiają do cementowni i są elementem 
uzdatniającym cement – dodaje W. Jagodziński. 

P.H.

Odpady wielkogabarytowe
Od lipca przy ul. Nadrzecznej 17 działa mobilny 
punkt zbiórki mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych. W ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi można pozbyć się starych 

mebli (łóżek, stołów, krzeseł, szafek, dywanów) 
i innych niepotrzebnych rzeczy. Punkt czynny jest 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00. 
Pozostałe odpady można bezpłatnie przekazać do 
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
przy ul. Gostkowskiej 83 lub na składowisko w Woli 
Pawłowskiej.

Deklaracje
– Nadal wielu mieszkańców nie złożyło deklaracji. 
Są też tacy, którzy korygują już złożone. Są to gównie 
zmiany ilości mieszkańców lub sposób segregacji. 
Do chwili obecnej wpłynęło ponad 6 tys. deklaracji, 
z czego ponad 800 to korekty – mówi 
Ewa Zduńczyk, kierownik Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska. Spóźnialskim przypominamy, że 
deklaracje należy składać w Urzędzie 
Miasta w Wydziale Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska, pokój nr 13 
i 16 (parter ratusza, wejście od strony 
Urzędu Stanu Cywilnego). Wzór de-
klaracji można wydrukować ze strony 
www.umciechanow.pl lub otrzymać 
w wydziale IMiOŚ. – Osobom, które 
nie złożyły deklaracji będą wysyłane 
upomnienia. Liczymy na rozsądek 
mieszkańców – dodaje E. Zduńczyk.

Opłaty
Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi można wpłacać gotów-
ką bez dodatkowej prowizji w kasie 
Polskiego Banku Spółdzielczego 
w godz. 8.00-18.00 w oddziałach przy 
ul.: Warszawskiej 52, 3 Maja 3 i 17 
Stycznia 60. Opłatę należy uiszczać 
do 15 dnia każdego miesiąca, na rachunek bankowy 
PBS w Ciechanowie: 14 8213 0008 2001 0088 8888 
0051. Osobom zalegającym z opłatami wystawiane 
będą upomnienia. Uwaga! Od mieszkańców nieru-
chomości będących w zarządzie spółdzielni mieszka-
niowych i TBS opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi pobierana jest wraz z czynszem.

Dwa miesiące „rewolucji śmieciowej”

Szlachetna Paczka III Dzień Dawcy Szpiku

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to od kilku miesięcy najgorętszy temat w samorządach. Nowa ustawa 
zrewolucjonizowała dotychczasowy system gospodarki odpadami. Właścicielem śmieci stała się gmina. Przetarg na to ogromne zadanie wygra-
ło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Była to jedyna oferta, która wpłynęła na to zadanie. PUK zaproponował w przetargu kwotę nieco 
powyżej 8,6 mln zł. Tyle miasto zapłaci za usługę świadczoną przez najbliższe półtora roku. Poniżej jeszcze raz odpowiadamy na liczne wątpli-
wości, z którymi przychodzą mieszkańcy do magistratu. Szczegółowych informacji udziela PUK.

Uwaga! W punkcie na Nadrzecznej nie można zostawiać elektrośmieci (sprzętu RTV, AGD) 

Rusza IV edycja Szlachet-
nej Paczki. Tym razem 
Ciechanów został podzie-
lony na dwa rejony: pół-
nocny i południowy. Kie-
ruje nimi dwóch liderów. 
Zgłoszenia do paczkowej 
drużyny przyjmowane są 
na www.superw.pl. Do ak-

cji potrzeba około 45 wolontariuszy. Powinny to być 
osoby, które czerpią radość z bezinteresownego po-
magania innym, łatwo nawiązują kontakty, nie boją 
się wzywań i umieją szukać kreatywnych rozwiązań. 
Wolontariusze Szlachetnej Paczki sami odnajdują 
potrzebujących w swojej okolicy, odwiedzają ubogie 
rodziny w ich domach, a następnie współpracując 
z darczyńcami dbają o jak najlepszą pomoc. Dzięki 
innowacyjnemu podejściu i wysokim standardom 
akcji, rodziny żyjące w ubóstwie otrzymują kon-
kretną, dopasowaną do ich potrzeb pomoc. Podczas 
trzech edycji w samym Ciechanowie przekazano 
paczki o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Trafiły one do blisko 80 rodzin. Co roku paczkę 
przygotowują pracownicy ratusza i radni miejscy. 
Lokalną akcję można śledzić na bieżąco odwiedzając 
oficjalny fan page na Facebooku.

red.

20 września Fundacja DKMS organizuje III Dzień 
Dawcy Szpiku. Akcja zostanie przeprowadzona 
w godz. 10.00-17.00 w sali konferencyjnej ciecha-
nowskiego szpitala. 
Wcześniej we wszystkich liceach w mieście zostaną 
przeprowadzone lekcje na temat rejestracji w bazie 
potencjalnych dawców. Rejestracja jest bezpłatna. 
Mogą jej dokonać osoby w wieku 18-55 lat, zdrowe 
i ważące nie mniej niż 55 kg. Rejestracja trwa chwilę 
i jest bezbolesna. Personel medyczny będzie pobierać 
próbkę 4 ml krwi, która następnie trafi do labora-
torium, tam zostanie zbadana. Po kilku tygodniach 
ochotnik otrzyma od fundacji kartę dawcy. W przy-
padku znalezienia genetycznego bliźniaka zostanie 
powiadamiany i wtedy będzie mógł oddać szpik. 
Szczegóły na www.dkms.pl. To już trzecia tego typu 

akcja w Ciechanowie. Rok temu przeprowadzono ją 
w ratuszu. Zarejestrowało się wtedy 105 osób. Dwa 
lata temu bazę zasiliło 184 potencjalnych dawców. 
W inicjatywie pomagają lokalni wolontariusze. 

red.

Okazja dla organizacji pozarządowych
Wietrzenie magazynów to najlepsza okazja do zakupów. Tym razem nie chodzi tylko o wyprzedanie za-
pasów. Firma Novatoria likwiduje właśnie magazyn przy ul. Fabrycznej i deklaruje, że część zysków prze-
każe ciechanowskim organizacjom pozarządowym. – Chcemy na to przeznaczyć 2% wpływów z września 
i października. Może organizacje potrzebują też drewna, desek podłogowych albo paneli dobrej jakości
po naprawdę niskich cenach – mówi dyrektor Novatorii Rober Modzelewski.
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Kownackiemu. Wcześniej Polacy po-
konali Cypr 5:0, a w półfinale Gruzję 
2:1. Turniej o Puchar Syrenki to jedna 
z najważniejszych i największych 
młodzieżowych imprez sportowych 
w Europie, która na stałe wpisała się 
do kalendarza UEFA. W tegorocznej 
edycji turnieju zagrali reprezentan-
ci: Polski, Ukrainy, Gruzji, Cypru, 
Norwegii, Danii, Słowacji, Irlandii 
Północnej. Mecz finałowy obserwo-
wali ważni działacze piłkarscy. Był 
wśród nich wiceprezes PZPN Roman 
Kosecki. Nie zabrakło też prezydenta 
Ciechanowa Waldemara Wardzińskie-
go i jego zastępcy Cezarego Chodkow-
skiego.

P.H.
W tegorocznej edycji Festiwalu 3m artyści 
zaprezentowali różne spojrzenia na ciało 
i cielesność. Kuratorem i pomysłodawcą pro-
jektu był Leszek Sokoll, kuratorem działań 
w Ciechanowie – Marek Zalewski.

5 lipca na inauguracyjnej wystawie w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej prezentowano prace Anny 
Drońskiej, Anny Edyty Przybysz, Marcina Mikołaj-
czyka, Wacława Wantuch, Jarosława Bauć, Katarzy-
ny Kozyry i Artura Żmijewskiego. Następnego dnia 
na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich Tadeusz 
Jaśkowiak poprowadził warsztaty tai chi.
Ostatnim wydarzeniem (11 lipca) była projekcja 
filmu „Marina Abramović. Artystka obecna” w re-
żyserii Matthew Akersa. Dokument ukazał sylwetkę 
światowej sławy artystki uprawiającej body art 
i performance. Patronat nad tą odsłoną festiwalu, po-
dobnie jak nad poprzednimi, objął Prezydent Miasta 
Ciechanów.

red.

W dniach 27 do 30 sierpnia na 
terenie Ciechanowa, Przasnysza, 
Płońska i Mławy rozgrywany był 
Turniej o Puchar Syrenki, lokalnie 
zorganizowany przez MOSiR. 
Finał XXVIII edycji wygrała 
reprezentacja Polski, sięgając po 
trofeum po raz szósty (wcześniej 
w latach: 1990, 1997, 1999, 2006, 
2011). Podopieczni Roberta Wój-
cika w finałowym pojedynku po-
konali w rzutach karnych Ukrainę 
4:3. Po finale odbyła się dekoracja 
drużyn i wręczenie indywidualnych 
nagród dla najlepszych piłkarzy. 
Te najważniejsze otrzymali nasi 
reprezentanci. Najlepszym zawod-
nikiem został Filip Jagiełło, a tytuł 
króla strzelców przypadł Dawidowi 

Po ZIEMI i WODZIE 
przyszła pora
na CIAŁO

Polska z Pucharem Syrenki

Zachowanie płynności ruchu w obszarze miasta 
i poza nim to sprawa ważna dla każdego kie-
rowcy. Bez większych przeszkód prowadzone 
są prace modernizacyjne przy budowie pętli. 
Stanęła natomiast budowa wiaduktów wzdłuż 
linii kolejowej Warszawa – Gdańsk. – Po raz 
kolejny państwu chcę wytłumaczyć, że to jest 
inwestycja, na którą wielkiego wpływu mia-
sto nie ma. Jest kolejowy inwestor, ma plac 
budowy i ma pewne perturbacje. Ta sprawa tak 
samo nas irytuje i niepokoi, jak mieszkańców. 
Jesteśmy zależni od inwestora i jego wyko-
nawców – wyjaśniała na sesji Ewa Gładysz, 
zastępca prezydenta Ciechanowa. – Mamy 
z PKP PLK systematyczne spotkania. W najbliż-
szym czasie będzie rozwiązywana sprawa kolizji 
wodociągowej przez ZWiK i z naszej strony 
żadnych problemów PKP nie napotyka – zapew-
niła Ewa Gładysz. Przypomnijmy, że roboty przy 
budowie wiaduktu są prowadzone przez 2 firmy: 
Wardbud i Eurovia, wyłonione w przetargach 
przez spółkę PKP – Polskie Linie Kolejowe 
S. A. W ramach modernizacji magistrali kolejowej 
powstaną wiadukty na Spółdzielczej i Gąseckiej 
oraz wiadukty na Kasprzaka, Mleczarskiej i droga 
wzdłuż torów od Ceramicznej do Kasprzaka. PKP 

Rozgrzebane prace, brak postępu robót na ul. Mleczarskiej, Śmiecińskiej, Kasprzaka, Gąseckiej niepokoi mieszkańców Ciechanowa. 
W sprawie zastoju na tych budowach podczas ostatniej sesji interpelowali miejscy radni. Zdają sobie sprawę że to nie miejska inwestycja, 
ale liczą na interwencję w spółce PKP PLK S.A., która odpowiada za budowę wiaduktów i tuneli. 

PLK S.A. zapewnił, że budowa wiaduktu w ciągu 
ul. Mleczarskiej będzie potraktowana priorytetowo. 
Wiadukty poprawią skomunikowanie części miasta 
przedzielonych torami, ruch będzie bardziej płynny 
i bezpieczny. 
Najbardziej może niepokoić brak prac w obszarze 
ul. Mleczarskiej. Spółka PKP PLK podjęła decyzję 
o zerwaniu umów z wykonawcą, Mostostalem Bia-
łystok (roboty szły zbyt wolno i niezgodnie z har-
monogramem), w związku z tym w grudniu 2012 r. 

wdrożono procedurę przetargową, w której 
wyłoniony zostanie nowy wykonawca. 
Rozpoczęcia robót można spodziewać się 
nie wcześniej niż we wrześniu.
Na ul. Kasprzaka ruch jest niezakłócony. 
Kiedy roboty zostaną wznowione będzie 
udostępniony tymczasowy przejazd kolejo-
wy. Do dyspozycji pieszych i rowerzystów 
jest kładka łącząca Nowokolejową z Widną. 
Wciąż jest też otwarty przejazd na ul. Fa-
brycznej. W przypadku tunelu w ciągu ulicy 
Spółdzielczej-Śmiecińskiej są problemy 
ze zmianami w dokumentacji projektowej. 
Będą w nich uwzględnione nowe rozwiąza-
nia konstrukcyjne i zmiana technologii wy-
konania. PKP PLK S.A. tłumaczy, że po jej 
zatwierdzeniu wykonawca – firma Wardbud 

– niezwłocznie przystąpi do budowy tunelu. 
Prace przy budowie wiaduktu na ul. Gąseckiej 
trwają obecnie zgodnie z harmonogramem. 
Gąsecka jest niedostępna dla ruchu kołowego 
i pieszego. Po zamknięciu ul. Spółdzielczej 
ruch zostanie puszczony poprzez przygotowany 
przejazd tymczasowy. Przewidywany termin to 
październik 2013.

red.

Zawodnikom kibicowali: prezydent W. Wardziński i jego zastępca C. Chodkowski

Finałowy mecz Polska – Ukraina

Fragment pisma PKP PLK do Urzędu Miasta:„(…) w odpowiedzi na kolejne już państwa pismo 
zamawiający PKP PLK oświadcza i deklaruje, że tym-
czasowe objazdy w ciągu ul. Mleczarskiej i w ciągu 
ul. Kasprzaka będą zachowane przez cały czas trwania 
prac budowlanych. (…) Po podpisaniu umowy z ge-
neralnym wykonawcą kontraktu zamawiający zaleci, 
aby w harmonogramie robót budowa wiaduktu w cią-
gu ul. Mleczarskiej została potraktowana priorytetowo 
ze względu na wspólną inwestycję z UM Ciechanów 
i oddaniem obiektu do użytkowania tak, aby zapewnić 
ciąg komunikacyjny wewnętrznej pętli miejskiej.” 

 Co dalej z Gąsecką, Mleczarską, Kasprzaka i Śmiecińską?
Inwestycje kolejowe
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W nowej części powstaną 3 sale do zajęć grupowych 
i dwie dla terapii i spotkań indywidualnych oraz zaple-
cze socjalne. Budynek będzie dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Przetarg na rozbudowę 
wygrało płońskie przedsiębiorstwo produkcyjno-han-
dlowe Pasat. – Wykonawca już przejął plac budowy. 
W tym roku zostanie wykonany stan surowy zamknięty 
obiektu. Zakończenie inwestycji przewidywane jest 
w połowie 2014 roku. Pomysł wykorzystania środków 
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na budowę miejskiej świe-
tlicy w mojej ocenie zasługuje na uznanie. Świetlica 
będzie trwałym śladem realizacji programu, służącym 
najmłodszym, dla których problemy alkoholizmu w ro-

Od 30 lipca do 8 sierpnia uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 1
przebywali w Wojskowym Domu Wypoczyn-
kowym „Żagiel” w Koronowie w „Zielonej 
Szkole”. 

Był to wypoczynek na obozie sportowym, połączony 
z zajęciami profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży 
z UKS „Olimpikus”. Były specjalistyczne treningi 
siłowe i piłki ręcznej, nauka pływania oraz udzielania 
pierwszej pomocy. Nie zabrakło edukacji i zajęć kul-
turalnych: nauka teorii sportu z turniejami i konkur-
sami wiedzy o Ciechanowie. Obozowicze zwiedzili 
Koronowo – Pieczyska, Żnin, Biskupin, Wenecję 
i muzeum kolejnictwa oraz skansen w Sierpcu. Pły-
nęli też statkiem po Zalewie Koronowskim. 

red.

Zielona Szkoła 
na sportowo

Lato pod namiotem

Świetlica z prawdziwego zdarzenia

Panu 

Zenonowi Stańczakowi
radnemu Rady Miasta Ciechanów 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Matki
składają

Prezydent Miasta Ciechanów
wraz z zastępcami

oraz
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów i radni

Pani 

Reginie Chylińskiej
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Męża
składają

Prezydent Miasta Ciechanów
wraz z pracownikami Urzędu Miasta

Wakacje to czas obozów, wycieczek i spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. Chorągiew Mazowiec-
ka ZHP zorganizowała dla dzieci i młodzieży obóz 
nad jeziorem Sumino, wśród malowniczych lasów 
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. 
W Stanicy Harcerskiej w Gorzewie koło Gostynina 
młodzi ciechanowianie wzięli udział w ogniskach, 
olimpiadach sportowych, zabawach, festiwalach 
piosenki i wycieczkach. Dzięki dołączeniu do zajęć 
programu profilaktycznego „Wychowanie przeciw 
agresji”, obóz mógł być dofinansowany przez Urząd 
Miasta.

red.

W mieście powstanie nowa świetlica środowiskowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży. 
We wrześniu rozpoczęła się rozbudowa budynku Biura ds. Rozwiązywania Problemów
Uzależnień. Urząd Miasta przeznaczył na nią 665 tys. zł. 

dzinach są szczególnie bolesne – stwierdza zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz. W świetlicy będą odbywały 
się zajęcia dla dzieci i młodzieży z podstawówek, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Otwarta będzie 
od poniedziałku do soboty. – Każdy znajdzie tu pomoc. 
Oprócz zajęć świetlicowych będziemy również reali-
zować program „SOS dla ucznia i rodzica”. Chcemy 
nauczyć dzieci, jak radzić sobie z problemami w szkole 
i w domu – mówi Elżbieta Muzińska z Biura ds. 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W placówce 
powstaną również grupy terapeutyczne dla dzieci spra-
wiających problemy wychowawcze. Pomocą będzie 
im służyć psycholog.

red.

OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 6 sierpnia 2013 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„MŁAWSKA” w Ciechanowie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r, poz. 647 z późn. 
zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008r, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta 
Ciechanów nr 490/LI/2010 z dnia 30 września 2010 r. 

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „MŁAWSKA” dla obszaru położonego po wschodniej 
stronie ul. Mławskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 
od 14 sierpnia do 13 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, 
ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki i Architektury (pokój nr 303 – II piętro) 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.umciechanow.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 10 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 10.00. Zgodnie 
z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciecha-
nów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 3 października 2013 r. Wniesione uwagi rozpatruje Prezydent 
Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

seanse filmowe i malowały. Frajdą był udział w „Pik-
niku z koniem” w gospodarstwie agroturystycznym 
Agrotur w Niestumiu. 
Organizatorem wakacyjnych zajęć był również 
Klub Sportowy Ciechan Rugby. Skorzystało z nich 
70 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Lipcowe treningi były okazją do świetnej zabawy 
i sportowej rywalizacji. – Za trzy lata rugby dołączy 
do grona dyscyplin olimpijskich. Jesteśmy dumni, 
że propagujemy tę egzotyczną grę wśród mieszkań-
ców Ciechanowa. Projekt będziemy kontynuować 
w nowym roku szkolnym. Niebawem w naszym klubie 
powstaną nowe grupy treningowe – podsumował 
Łukasz Gąsiorowski, trener KS Ciechan Rugby.

red.

Teatr Makata, Krystyna Podleska, Hebi 
Group, Teatr Uliczny Antidotum, Teatr 
Woskresinnia, Teatr Academia, Teatr 
Ognia The Cube – to goście XXI Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
DIONIZJE ‘2013. W części konkursowej 
znalazło się 9 spektakli. Dni 20-24 sierpnia 
zdominowały teatry. Festiwal sfinansował 
Prezydent Miasta Ciechanów, który objął 
go też patronatem.

Festiwal oficjalnie rozpoczął Teatr Makata. Na 
Placu Jana Pawła II Zespół Artura Lisa poka-
zał przedstawienie „Wesele”, powstałe w 2005 
roku we współpracy z Wiktorem Wiktorczy-
kiem z Teatru Klinika Lalek i zespołem Swoją 
Drogą. Spektakl oparty na obrzędzie weselnym 
oraz tradycyjnych pieśniach, tańcach i zwycza-
jach był opowieścią o życiu i śmierci, miłości 
i nienawiści, kobiecie i mężczyźnie. W nowej 
siedzibie Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STUDIO w monodramie „Mój 
boski rozwód” wystąpiła Krystyna Podleska. 
Spektakl w reżyserii Jerzego Gruzy to zabawna 
historia kobiety porzuconej przez męża, która na 
nowo odnajduje sens życia. Na Zamku Książąt 
Mazowieckich Teatr Uliczny Antidotum z Białej 
Podlaskiej pokazał ogniowe widowisko zatytu-
łowane „Takie to dzieje”. Gorących wrażeń na 
ul. Warszawskiej dostarczyła też Hebi Group 
z Glinojecka w „Dwóch obliczach duszy”. Uli-
cami miasta przeszła Teatralna Parada Uliczna. 
Wpadające w ucho rytmy, szczudlarze, duże lal-
ki i konstrukcje scenograficzne zwróciły uwagę 
przechodniów. W wieczornej scenerii na placu 
przed ratuszem lwowski Teatr Woskresinnia wy-
stawił „Hioba”. Ostatniego dnia DIONIZJI Teatr 
Makata pokazał „Rozmowy przy wycinaniu 
lasu”. Tekst Stanisława Tyma został wystawiony 
w formie słuchowiska radiowego. Pomysł oka-
zał się bardzo trafiony, a oglądająca cale zajście 
publiczność co i rusz wybuchała śmiechem. 
Interesującą propozycją był też spektakl Teatru 
Academia z Warszawy. Ich „Kanastra” oparta 
była na ruchu i tańcu. Na koniec finlandzki Teatr 
Ognia The Cube dał imponujący pokaz pirotech-
niczny. 
Równolegle do programu głównego w pomiesz-
czeniach Powiatowego Centrum Kultury i Sztu-
ki odbywały się przedstawienia konkursowe. 
Było ich 9. Jury pod przewodnictwem Elżbiety 
Pasteckiej I nagrodę przyznało dwóm spekta-
klom: „Wieczór z Czechowem – Oświadczyny” 
Antoniego Czechowa w wykonaniu Teatru 
Legendarium z Kaziebród oraz „Przypadki An-
toniego C” Teatru Mniejsza Kaprys o To z Łap. 
II nagrodę otrzymały również dwa przedstawie-
nia: „Złap mnie” Teatru Sparowani z Wrocławia 
oraz „Korespondenci” Teatru Mariana Bednarka 
z Rybnika. III nagrodę zdobył Teatr Old Timers 
Garage z Katowic za „Halo penis?”.
Gospodarzem festiwalu było Stowarzyszenie 
Artystyczne MAKATA, które na organizację 
przedsięwzięcia otrzymało 33 tys. zł ze środków 
miejskiego samorządu. Współorganizatorem 
DIONIZJI było Powiatowe Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie, a partnerami – Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej i COEK „Studio”. 

K.D.

Z propozycji wakacyjnego wypoczynku w siedzibie 
PCK skorzystało 60 dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 
– Zapewniliśmy im bezpieczne i pożyteczne spę-
dzanie wolnego czasu. Każdego dnia działo się coś 
ciekawego – powiedziała Magdalena Kwiatkowska 
z ciechanowskiego oddziału PCK. Były gry, zabawy, 
lekcje pływania na krytej pływalni. Dzieci miały 
okazję nauczyć się czegoś – spotkały się z policjan-
tem, z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej oraz urzędnikiem skarbowym. 
Atrakcją było zwiedzenie Zamku Książąt Mazowiec-
kich i instruktaż pierwszej pomocy. 
W lipcu 30 kolonistów skorzystało z oferty przygo-
towanej przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD. 
Dzieci ćwiczyły gimnastykę z elementami karate, 
chodziły na krytą pływalnię, strzelnicę, oglądały 

Sport, zabawa i praktyczne umiejętności
Lato w mieście

Bogaty program półkolonii zorganizowanych przez PCK, TPD i Klub Sportowy Ciechan Rug-
by dał szansę na zabawę dzieciom, które spędzały wakacje w mieście. Na wsparcie akcji Urząd 
Miasta przeznaczył 14 685 zł. 

25 lipca na boisku przy ul. Kra-
szewskiego rozegrano Wakacyjny 
Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Ciechanów. W rozgrywkach 
wzięło udział dziesięć drużyn. 
Pierwsze miejsce zajął zespół 
Energy Match (Paweł Staszczak 
i Piotr Chyliński), drugie – Alek-
sandrówka (Adrian Matuszewski 
i Przemysław Ostaszewski), 
trzecie – Reprezentacja Brazylii 
(Paweł Kurzynka i Piotr Szad-
kowski). Statuetki ufundował 
i osobiście wręczył prezydent 
Waldemar Wardziński.

red.

Prezydent nagrodził siatkarzy

Festiwal DIONIZJE – teatralna gra w oczko 

Mecze rugby wzbudziły dużo emocji

Trzem najlepszym drużynom nagrody wręczył prezydent W. Wardziński

Mecz finałowy 

Podopieczni PCK zwiedzili zamek 



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

Festiwal DIONIZJE – teatralna gra w oczko 

Teatr Makata w przedstawieniu „Wesele” Parada teatralna

Teatr Waskresinnia i jego „Hiob” Krystyna Podleska w monologu „Mój boski rozwód”

Legendarium – I nagroda w konkursie

Teatr Ognia The Cube

Teatr Sparowani – II nagroda w konkursie



Cytat miesiąca
Spotkanie władz miasta, radnych i urzędników ratusza w sprawie deptaka. Eugeniusz Sadowski, kierownik 
Wydziału Działalności Gospodarczej: – Ostatnio sprzed cukierni brata ktoś ukradł nawet tuję w donicy! 
Radny Andrzej Czyżewski: – Może ktoś chciał się oświadczyć…

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO zorganizował letnie imprezy na Placu Jana 
Pawła II. 13 lipca dzieci wyskakały się na dmucha-
nym zamku ze zjeżdżalnią. Atrakcją był kącik pla-
styczny, duże bańki mydlane oraz balony w kształcie 

Dla najmłodszych przygotowano wesołe mia-
steczko i olbrzymią dmuchaną zjeżdżalnię, a dla 
młodzieży i dorosłych koncerty. Swe stoiska przy-
gotowały organizacje pozarządowe. Nie zabrakło 
straganów i małej gastronomi. Program muzyczny 
otworzyła grupa Krach Band czyli uczniowie I LO. 
Potem wystąpił zespół Aloud. Swym rokowym 
brzmieniem rozgrzał publiczność zebraną pod sce-

 Pożegnaliśmy lato z BRAĆMI

Wakacyjne zabawy na Placu Jana Pawła II

31 sierpnia po raz dziesiąty prezydent miasta oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO zaprosili na piknik „Pożegnanie Lata”. 
Ciechanowskie błonia „ożyły”. 

ną. Dla sympatyków bluesa zagrał Leszek Cichoń-
ski i zespół Why Ducky?
Kulminacyjnym punktem wieczoru było show 
zespołu Bracia, w którym grają Piotr i Wojciech 
Cugowscy. Muzycy dali dwugodzinny kon-
cert, przy którym bawiło się kilka tysięcy ludzi. 
Można było usłyszeć ich największe przeboje: 
„Za szkłem”, „Nad przepaścią”, czy najnowszy 

BRACIA, czyli Piotr i Wojciech Cugowscy 

Łukasz Juszkiewicz, lider ciechanowskiego zespołu Aloud 

Dzieci obejrzały bajkę „O smoku i królu leniuchu” Balony zostały wykorzystane w plastyczny sposób 

zwierzaków, kwiatków i mieczy. 
27 lipca był dniem z teatrzykiem. 
Aktorzy z agencji artystycznej 
„Bajlandia” pokazali najmłodszym 
bajkę „O smoku i królu leniuchu”. 
Były magiczne sztuczki, zabawy 
i konkursy. Cykl imprez zamknęła 
10 sierpnia zabawa zdalnie sterowa-
nymi samochodzikami. Dla chętnych 
został przygotowany specjalny tor 
przeszkód, który musieli pokonać 
swoimi autkami. Bawili się wszyscy 
– dzieci i dorośli. 

red.

„Wierzę w lepszy świat”. Przed zejściem ze sceny 
zespół zagrał jeszcze kilka bisów. Energetyczne 
show, doskonały kontakt z publicznością i wspól-
ne śpiewanie zapewniło zebranym dobrą zabawę. 
Współorganizatorem pikniku był Browar Ciechan, 
a głównym sponsorem Polski Bank Spółdzielczy 
w Ciechanowie. 

red.

Zespół Why Ducky?




