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Czerwcowe
imprezy

 Zdążyliśmy w terminie

W dniach 19-24 sierpnia prezydent miasta oraz Stowarzyszenie Artystyczne Makata zapraszają na XXI 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE. Wystąpią m.in.: Teatr Mariana Bednarka z Rybnika, 
Teatr Sparowani studentów wrocławskiej szkoły teatralnej, Teatr Academia z warszawskiej ASP, Teatr 
Maskam Rad z Kijowa, Grupa T-Art i Teatr OLD Timeres Garage z Warszawy, Christine Paul-Podlasky, 
The Cube, Teatr Ognia z Finlandii, Teatr Woskresinnia ze Lwowa oraz Teatr Makata.

27 czerwca miasto podpisało umowę z Przedsiębior-
stwem Usług Komunalnych na „Odbieranie i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w Gminie Miejskiej Ciechanów”. 
Była to jedyna oferta, która wpłynęła na to zada-
nie. PUK zaproponował w przetargu kwotę nieco 
powyżej 8,6 mln zł. Tyle miasto zapłaci za usługę 
świadczoną przez najbliższe półtora roku. 
– Do połowy lipca PUK dostarczy do domów 
jednorodzinnych worki, w których będzie można 
składować szkło, plastik, makulaturę i bio odpady. 

Na osiedlach wielorodzinnych będą sukcesywnie 
dostawiane kontenery do selektywnej zbiórki – mówi 
Ewa Zduńczyk, kierownik Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska. 
Od 5 lipca w ramach opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnym działa punkt zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych (łóżek, stołów, krzeseł, szafek, 
dywanów itp.). Kontener ustawiony jest na parkingu 
przy ul. Nadrzecznej 17. Punkt czynny jest od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.

P.H.

Dzień Dziecka – czytaj str. 12

II Turniej Rycerski – więcej str. 12

O II Ciechanowskim Festiwalu Wolontariatu i Organizacji 
Pozarządowych piszemy na str. 10

Gwiazdą Dni Ciechanowa była Maryla Rodowicz – relacja 
str. 10-11 

Na pętli roboty nie ustają

Powstająca pętla miejska skomunikuje ze sobą wszystkie dzielnice miasta, połączy je z drogami krajowymi 
nr 50 i 60, umożliwi dostęp do nowych terenów pod inwestycje i budownictwo. Drogowcy wybudują 14,5 km 
dróg, chodników i ścieżek. Szacunkowy koszt największej miejskiej inwestycji to 152 mln zł. Prace potrwają 
do 2014 roku.

Więcej na str. 6 – 7

Segregowanie odpadów jest obowiązkiem każdego 
z nas. Chociaż pojemniki ustawione są w naszym 
mieście od kilku lat, nie wszyscy mieszkańcy 
wiedzą, co należy do nich wrzucać. Obecnie na 
terenie osiedli wielorodzinnych ustawionych jest 
230 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 
właściciele domów jednorodzinnych stosują system 
workowy. Od 1 lipca osoby deklarujące segregację 
zapłacą 11 zł od osoby, 16 zł – jeżeli nie jest ona 

prowadzona. – Od mieszkańców zależy czy wywiążą 
się z tego założenia. Pracownicy PUK będą spraw-
dzać, czy śmieci rzeczywiście są segregowane. Taki 
monitoring odbywa się już w zabudowie jednoro-
dzinnej poprzez identyfikację kodami kreskowymi 
na workach – mówi Adrianna Korzeniewska z Re-
feratu ds. Odpadów Komunalnych.

Jak prawidłowo segregować odpady

DIoNIZJe w sierpniu

P.H.
Instrukcje str. 8



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

Schronisko dla zwierząt
otwarte także w soboty
29 czerwca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
zorganizowało dzień otwarty w schronisku dla bez-
domnych zwierząt w Pawłowie. Do tej pory psy cze-
kające na adopcję można było odwiedzać tylko w dni 
robocze. Teraz będzie to możliwe również w każdą 
ostatnią sobotę miesiąca. 

Natalia Maksymiuk
i Wiktor Komorowski zostali 
Wicemistrzami Polski

W dniach 20-21 czerwca w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Giżycku odbyły się Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w taekwondo olimpijskim. Do turnieju 
zakwalifikowali się podopieczni Miejskiego Ogniska 
TKKF Promyk: Natalia Maksymiuk w kategorii wa-
gowej 53 kg i Wiktor Komorowski (80 kg). Obydwoje 
wywalczyli II miejsca i tytuły Wicemistrzów Polski.

Forum Miast Partnerskich
Przedstawiciele samorządów Meudon, Haldensle-
ben, Chmielnickiego, Brezna i Bielawy wzięli udział 
w Forum Miast Partnerskich, które w dniach 20-22 
czerwca zorganizował Urząd Miasta. Podczas konfe-
rencji na temat wykorzystania środków Unii Europej-
skiej prezydent Waldemar Wardziński opowiedział 
o trwających i zakończonych inwestycjach, które 
wzbogaciły Ciechanów. Ich łączna wartość to 340 mln 
zł z UE. Goście obejrzeli multimedialną wizualizację 
powstającej pętli i odwiedzili plac budowy wybranych 

odcinków. Podzieli się też swoimi doświadczenia-
mi w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy. – Jesteśmy 
z różnych części Europy, ale mamy podobne proble-
my – podsumował rozmowy burmistrz Haldensleben 
Norbert Eichler. Delegacje zwiedziły zmieniające się 
miasto. Skorzystali też z uroków Mazur. 

Zabawa w film

11 czerwca Gimnazjum TWP było organizatorem fil-
mowego konkursu z języka angielskiego „What would 
happen if…” Zgłosiły się do niego cztery gimnazja 
z Ciechanowa i jedno z Regimina. Przygotowane prace 
oceniło jury składające się z nauczycieli. Zwyciężyli 
uczniowie Gimnazjum STO, drugie równorzędne 
miejsca zajęli ich rówieśnicy z Gimnazjum Nr 3 oraz 
Gimnazjum TWP, trzecie – Gimnazjum Nr 4 oraz Gim-
nazjum w Regiminie. Różnice w punktach były mini-
malne, dlatego jurorzy i uczestnicy zgodnie stwierdzili, 
że był to bardziej festiwal niż konkurs filmowy. 

Społeczne Gimnazjum STO 
przyjęło imię
Marii Skłodowskiej-Curie

Uroczystość odbyła się 12 czerwca w hali sportowej 
przy ul. Kraszewskiego. Wśród gości obecni byli 
przedstawiciele miejskiego samorządu: prezydent 
Waldemar Wardziński oraz przewodniczący Rady Mia-
sta Mariusz Stawicki. Ufundowany przez rodziców, 
uczniów i nauczycieli sztandar poświęcił ks. prałat 
Eugeniusz Graczyk. W części 
artystycznej pokazano musical in-
spirowany życiem wybitnej Polki.

10-lecie T4B
13 czerwca 10-lecie istnienia świę-
towała Grupa T4B. Firma z filią 
w Ciechanowie odniosła ogromny 
sukces biznesowy. Jej oryginal-
ne technologie podbiły branże 
informatyczne, telekomunikacyjne 
i elektroniczne. Honorowy patronat 
nad obchodami objął prezydent 
Waldemar Wardziński. Galę na 
zamkowym dziedzińcu poprowa-
dziła Alicja Resich-Modlińska. 
Wystąpili: Anna Wyszkoni, zespół 
Believe oraz Robert Gawliński 
i Wilki.

Zachęta
do aktywności fizycznej
3 czerwca w Gimnazjum Nr 3gościł instruktor nordic 
walking Krzysztof Człapski. Spotkanie z Mistrzem 
Polski 2012 roku i brązowym medalistą Mistrzostw 
Świata w Australii składało się z części teoretycznej 
i praktycznej. Uczniowie zapoznali się z techniką 
chodzenia z kijkami, różnymi ćwiczeniami oraz 
z zaletami uprawiania nordic walkingu.

Rywalizowali
o tytuł Mistrza Ortografii

Pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta 
Mariusza Stawickiego 5 czerwca w sali konferen-
cyjnej ratusza odbył się konkurs „I ty możesz zostać 
Mistrzem Orografii”. Wzięli w nim udział uczniowie 
7 szkół podstawowych: Nr 3, 4, 5, 6, 7, SPP STO 
oraz SP Gumowo. Tytuł Mistrza Orografii zdobyła 
Anna Gałecka (SP Nr 5), drugie miejsce ex aequo 
zajęły: Agnieszka Rybacka (STO) i Julia Nowczyk 
(SP Gumowo). Na trzecim miejscu uplasowała się 
Natalia Mossakowska (SP Nr 3). Wszyscy uczestnicy 
dostali pamiątkowe dyplomy i upominki.

35-lecie Przedszkola Nr 4

7 czerwca Miejskie Przedszkole Nr 4 obchodziło 
35-lecie istnienia. Placówka przyjęła imię Pluszo-
wego Misia. Dzieci wraz z nauczycielkami pokazały 
inscenizację „Kopciuszka”. Były tańce, śpiewy i tort. 
W imieniu samorządu prezydent Waldemar Wardziń-
ski podarował przedszkolakom ogromną maskotkę.

Komunikat o stanie wody
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny po 
przeprowadzonych w czerwcu kontrolach stwierdził, 
że jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrze-
nia w Ciechanowie – ujęcie Gostkowska nie budzi 
zastrzeżeń, spełnia wszystkie obowiązujące wymaga-
nia jakościowe i nadaje się do spożycia.
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Radni zmienili też uchwałę budżetową, zdejmując 
z planu 6 mln zł zapisanych na budowę budynku so-
cjalnego dla lokatorów z orzeczoną eksmisją. Kwota 
ta ma dokapitalizować PUK z myślą o planowanej 
inwestycji w Woli Pawłowskiej. Decyzja Rady zapa-
dła po długiej dyskusji. – Musieliśmy wybrać, co w tej 
chwili jest bardziej istotne dla naszej społeczności. 
Na jednej szali stanął budynek socjalny z 92 mieszka-
niami, z drugiej inwestycja, która ma nam zapewnić 
bezpieczeństwo w zakresie gospodarki odpadami, 
w miarę niższe ceny dla mieszkańców na przyszłe 
lata oraz przyszłość spółce PUK, jej 70 pracownikom 
i ich rodzinom – podsumował prezydent Waldemar 
Wardziński. 
Inwestowanie w składowisko przez PUK jest spowo-
dowane bezczynnością Międzygminnego Związku 
Regionu Ciechanowskiego. Związek po raz kolejny 
nie uchwalił budżetu na ten rok, więc jego inwestycja 
w instalację w Woli Pawłowskiej praktycznie jest nie-
możliwa. Bez modernizacji składowiska nie możliwe 
będzie jego użytkowanie po 2014 r oraz nie uzyska 
ono statusu RIPOK, czyli Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych. Ciechanowski 
PUK, czerpiący zyski głównie ze składowiska w Woli 
Pawłowskiej straci dochód. Spółka stanie wobec wid-
ma bankructwa, a jej pracownicy – utraty pracy.

Dlaczego gminy godzą się 
na monopol z Mławy?
Krzysztof Łyziński zadał na sesji kilka kluczowych 
pytań. – Dlaczego gminy godzą się na monopol pry-
watnej firmy USKOM z Mławy, która będzie mogła 
dyktować ceny z kosmosu? Dlaczego gminy nie chcą 
zarabiać na swoich śmieciach? Dlaczego chcą zmar-
nować blisko 40 mln zł z UE? Dlaczego 13 członków 
zgromadzenia było nieobecnych przy uchwalaniu bu-
dżetu związku? Dlaczego trudno przekonać wszystkie 
gminy, że inwestując dziś jutro będą mogły chronić 
swoich mieszkańców nie uginając się przed bez-
względnym monopolistą? Gminy pewnie zapominają, 
że zgadzając się na jego dominację bardzo uszczuplą 
portfele zwykłych mieszkańców, czyli nas. Prywatnej 
firmy nie obchodzi dbałość o środowisko tylko kasa 
– podkreślał radny.
– Może zdecydowanymi samodzielnymi działania-
mi zdopingujemy niezdecydowanych udziałowców 
Związku. Natomiast, jeżeli dziś nabierzemy wody 
w usta i będziemy siedzieć cicho, to na terenie 
północnego Mazowsza nie będzie żadnej samorzą-
dowej instalacji do przerobu odpadów – stwierdził 
prezydent Wardziński. Tego samego zdania jest też 
zastępca prezydenta Ewa Gładysz. – Trzeba działać 
we własnym zakresie. Obserwowałam metamorfozę 
nawet członków zarządu Związku, którym powinno 
najbardziej zależeć, żeby sprawa była kontynuowana. 
Takiej woli od pewnego momentu, zwłaszcza od koń-
cówki 2012 roku nie widziałam i już nie widzę. Zenon 
Stańczak ma podobne odczucia. – Może to nasze 
głosowanie spowoduje przełom i Związek nie będzie 
martwy, jak teraz.

Związek nie uchwala budżetu. 
Nie ma woli inwestowania
– Związek zgromadził wszelkie niezbędne dokumenty, 
decyzje środowiskowe, lokalizacyjne, przygotowano 
program funkcjonalno-użytkowy, podpisano umowy 

z marszałkiem na dofinansowanie tego zadania 
w wysokości ponad 30 mln zł ze środków unijnych. 
W momencie, kiedy trzeba było podjąć decyzję 
o rozpoczęciu budowy systemu okazało się, że 
brakuje chętnych do zagłosowania za tak posta-
wionym wnioskiem. Decyzje w Związku zapadają 
większością głosów. Mamy 41 członków, zatem 
musiało być oddanych minimum 21 głosów, a było 
16, w tym 7 „za” budżetem. Wszyscy członkowie 
Związku reprezentujący Ciechanów głosowali za-
wsze za budową instalacji. Próbowaliśmy na dwóch 
zgromadzeniach przeforsować tę decyzję – informo-
wał prezydent Wardziński. Wobec braku  uchwały 
Związku prezydent od kilku miesięcy zapowiadał, 
że samorząd Ciechanowa rozważy samodzielne 
działania. – Jako miasto jesteśmy zdeterminowani, 
żeby budować instalację regionalną, wcześniej 
planowaną jako część składową większego systemu. 
Zrodził się pomysł, żeby zrobiła to miejska spółka 
PUK, która jest właścicielem składowiska w Woli 
Pawłowskiej – stwierdził prezydent Wardziński.

Prezydent przedkłada projek-
ty uchwał, PSL wnosi o ich zdjęcie 
z porządku obrad
– Z analizy wszystkich dokumentów i oszacowania 
kosztów niezbędnych instalacji, jakie muszą powstać 
w Woli Pawłowskiej wychodzi, że inwestycja ma 
kosztować około 30 mln zł. Zostały podjęte wstępne 
rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. Jest gotowość udzie-
lenia pożyczki w wysokości 22,5 mln zł, 7,5 mln zł to 
wkład własny inwestora, czyli spółki PUK. Pożyczka 
na 15 lat, oprocentowana podstawową stopą 3,5%. 
Musi być poręczenie gminy miejskiej w zakresie rat 
kapitałowych, czyli 1,5 mln zł w skali roku. Pożycz-
ka po 10 latach spłaty może być umorzona w 30%. 
PUK nie może tych rozmów finalizować, jeżeli nie 
ma gwarancji, a gwarancją są zapisy w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej – nakreślił sytuację 
prezydent Wardziński. – Jeżeli będziemy mieli swój 
RIPOK, to będziemy mogli mieć wpływ na ceny 
i będziemy mogli partycypować w dochodowych 
interesach śmieciowych. Skoro tyle różnego rodzaju  
podmiotów w to inwestuje, to dlaczego my mamy na 
tym tracić – argumentował prezydent Wardziński. 
Radni Klubu PSL przed rozpoczęciem sesji 
wnioskowali o zdjęcie z porządku obrad punktów 
mówiących o zmianie budżetu i zapisów wielolet-
niej prognozy finansowej. – Doceniamy starania 
Prezydenta Miasta i prezesa PUK o zapewnienie 
alternatywnych rozwiązań gospodarki odpada-
mi w naszym mieście. Niemniej jednak jesteśmy 
przekonani, że podjęcie uchwał jest działaniem 
przedwczesnym. Związek jeszcze się nie rozpadł, 
a 40 milionów unijnego dofinansowania jeszcze 
nie przepadło – powiedział Dariusz Węcławski. 
– Jeżeli są projekty uchwał to nie znaczy, że Rada 
je przyjmie. Zdjęcie ich z porządku obrad spowo-
duje, że nie będzie żadnej dyskusji, a chyba nie o to 
powinno chodzić – ripostował Waldemar Wardziń-
ski. – Co do dofinansowania, to Związek je sam 
straci wtedy, kiedy podejmie decyzję, że nie realizuje 
inwestycji, bądź nie rozpocznie jej w określonym 
terminie. To nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi 
uchwałami – podkreślał prezydent.

Zaczekajmy, nadzieja umiera ostatnia
– Przedstawiając te alternatywne rozwiązania utwier-
dzamy wątpiących, że chcemy Związek zlikwidować 
– stwierdził Józef Borkowski, a Elżbieta Latko uznała 
podjęcie uchwał za przedwczesne. – Nadzieja umiera 
ostatnia, może na kolejnym zgromadzeniu Związku 
budżet zostanie przyjęty. Jeżeli związek jeszcze się nie 
rozwiązał, nadzieja jest. Poczekajmy jeszcze 2 tygo-
dnie, zróbmy sesję nadzwyczajną – apelowała radna.
Paweł Rabczewski był zdziwiony. – Dlaczego ci rad-
ni, którzy parę sesji wcześniej mówili, że to wszystko 
idzie powoli, teraz, kiedy z determinacją chcemy 
ruszyć jak najszybciej, mówią odwrotnie. 
Waldemar Wardziński zwrócił się do klubu PSL.
 – To proszę rozmawiajcie państwo ze swoimi człon-
kami: burmistrzami, wójtami, którzy są dziś przeciw-
ni. Ich namawiajcie, bo nas namawiać nie trzeba. 
Przekonajcie wójta Opinogóry, który na ostatnim 
zgromadzeniu Związku nie dość, że sam głosował 
przeciwko uchwaleniu budżetu, to bardzo jednoznacz-
nym wystąpieniem zachęcał do tego innych. 

Nie mamy już czasu, a pierwsze ziarenka 
piachu w tryby już padły
Większość radnych uznała, że nie można sobie po-
zwolić na dalsze czekanie. – Te uchwały nie zamykają 
żadnej drogi, jeżeli się okaże, że przedstawiciele gmin 
zmienią zdanie. Jeżeli dziś ich nie podejmiemy, to 
pozbawimy mieszkańców Ciechanowa jakiejkolwiek 
alternatywy. Czasu za dużo nie mamy. Musimy też 
myśleć o PUK. Jak raz firma wypadnie z rynku, nie 
będzie miała szansy wrócić – zauważył Zdzisław 
Dąbrowski.
– Jak długo się trzeba zastanawiać? My już jesteśmy 
w niedoczasie, każdy tydzień jest ważny. Ja się pytam, 
dlaczego mamy teraz być na sznurku łaskawości 
delegatów innych gmin? Uważam, że w momencie 
kiedy zapadła decyzja na walnym zgromadzeniu 
Związku o nieprzyjęciu realizacji inwestycji, musimy 
podjąć pilne działania, żeby ją rozpocząć – stwierdził 
Andrzej Czyżewski. – PUK mógłby zrealizować tę 
inwestycję z przybliżonym harmonogramem w I kwar-
tale 2015 r. przy dużym wysiłku organizacyjnym, pod 
warunkiem, że nie będzie czynników zewnętrznych 
utrudniających, bo wiemy doskonale jak można sypać 
piach w tryby. Chyba dziś pierwsze ziarenka tego 
piachu padły – gorzko podsumował radny.
Wsparł go przewodniczący Rady Mariusz Stawic-
ki. – Nie możemy sobie pozwolić na oczekiwanie, 
przekonywanie i kolejne miesiące bezczynności. 
Przypominam, że tylko do końca 2014 roku obo-
wiązuje pozwolenie zintegrowane na wykorzystanie 
Woli Pawłowskiej. Zdzisław Dąbrowski wyraził się 
dosadnie. – Odnoszę wrażenie graniczące z pewno-
ścią, że komuś bardzo zależy na tym, aby taki stan 
zawieszenia trwał, bo czas gra na naszą niekorzyść. 
– Jeżeli na kolejnym zgromadzeniu Związku, na 
początku czerwca, będzie decyzja i wola budowania, 
to się z tego wszyscy ucieszymy, bo inwestycja będzie 
większa, a jej ciężar rozłoży się równo, nie tylko na 
Gminę Miejską Ciechanów – mówił na sesji prezy-
dent.
Taka decyzja nie zapadła. 6 czerwca Związek po raz 
kolejny nie uchwalił budżetu.

Ewa Blankieiwcz

XXXI sesja Rady Miasta

Miasto wesprze PUK w modernizacji składowiska w Woli Pawłowskiej
Podczas majowej sesji Rady Miasta 14 głosami „za”, przy 6 wstrzymujących się radni zmienili Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Miejskiej Ciechanów, umożliwiając miejskiej spółce PUK wybudowanie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Woli 
Pawłowskiej. Instalację miał zrealizować Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego, ale do tej pory nie uchwalił nawet tegorocznego 
budżetu, co prawdopodobnie oznacza koniec wspólnego przedsięwzięcia samorządów z 4 powiatów (ciechanowskiego, pułtuskiego, przasny-
skiego i makowskiego).
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 Interpelacje radnych – XXXI sesja

 Interpelacje radnych – XXXII sesja

 Nazwano nowe ulice

Adam Stępkowski przypomniał problem ul. Kru-
bińskiej i Bielina, gdzie po opadach deszczu często 
dochodzi do podtopień. Sygnalizował też zły stan 
techniczny parterowych budynków w ulicy Cera-
micznej. 

Dariusz Węcławski odniósł się do zalania części 
ul. Różyckiego i poprosił, by miasto wskazało miesz-
kańcom numer telefonu, pod który można dzwonić 
w razie weekendowych kłopotów z deszczówką. 
Radny miał wątpliwości, czy organizatorzy majowe-
go zlotu motoryzacyjnego (były nim Ciechanowskie 
Stowarzyszenie Motoryzacyjne i Stowarzyszenie 
Psychoart – red.) podjęli wystarczające środki 
bezpieczeństwa. W imieniu mieszkańców poprosił 
o wydłużenie trasy przejazdu linii „4” do przystanku 
„Niechodzin”. 

Leszek Ryms chciał wiedzieć, jak wygląda przy-
gotowanie szkół do nowego roku szkolnego. Jego 
zdaniem w obliczu nowych obowiązków nałożonych 
na samorządy przez ministerstwo i rząd, o projekcie 
budżetu oświaty powinno się już dyskutować. 

Krzysztof Leszczyński zapytał, kiedy COEK 
„Studio” zostanie przeniesione do budynku przy 

Adam Stępkowski zasugerował poprawę elewa-
cji wieżowców przy ul. ks. Ściegiennego, których 
wygląd odbiega od wizerunku zmodernizowanej 
ul. Warszawskiej. 

Zdzisław Dąbrowski uznał, że ważniejsze byłoby 
zmodernizowanie wind w wieżowcach, niż kwestia 
wyglądu. Radny zgłosił także potrzebę zbudowa-
nia dodatkowych miejsc parkingowych w ciągu 
ul. Szwanke. Jej mieszkańcy zostawiają samochody 
na jezdni, co powoduje zwężenie przejazdu i utrud-
nienia w ruchu. Radny zaobserwował, że użytkowni-
cy ścieżek rowerowych przenoszą obowiązujące tam 
przywileje na inne odcinki dróg. Nagminnie wjeżdża-
ją też na oznaczone pasami przejścia dla pieszych. 

Zenon Stańczak stwierdził, że lubi ruch inwesty-
cyjny w obrębie powstającej pętli miejskiej. W toku 
prowadzonych prac konieczne było przeniesienie 
osiedlowego placu zabaw z ul. Monte Cassino na 
Wieniawskiego. Radny poprosił o postawienie tam 
koszy, zamontowanie ławek i dokupienie urządzeń. 
Sugerował też wycinkę drzew w obrębie wąskiego 
odcinka ul. Składowej, gdzie mijający się samocho-
dami kierowcy urywają sobie lusterka.

Dariusz Węcławski poruszył sprawę skrzyżowania 
ul. Widnej i Granicznej, na którym kierowcy wymu-
szają pierwszeństwo. Radny sugerował rozważenie 

ul. 17 Stycznia i jaki będzie przewidywany koszt 
dostosowania obiektu do działalności kulturalnej. 
Radny skarżył się, że kierowcy pozostawiający 
samochody w Strefie Płatnego Parkowania nie stają 
w liniach. Proponował, by zwalczać te nawyki po-
przez nadzór miejskich strażników lub uwzględnienie 
w regulaminie opłat za zajęcie dwóch miejsc. 

Elżbieta Latko była ciekawa, jakie są przyczyny 
przerwania prac na przejeździe w ul. Śmiecińskiej 
i Gąseckiej oraz czy podjęto już decyzję w sprawie 
zabezpieczenia przejścia dla pieszych w ul. Tatar-
skiej. Radna zauważyła, że od 27 maja lampy uliczne 
nie palą się na znacznej części osiedla „Kwiatowe”. 

Andrzej Bayer korzystając z obecności przedsta-
wiciela policji poprosił o wyciąganie konsekwencji 
w sprawie rowerzystów wjeżdżających na przejścia 
dla pieszych. Radny apelował o założenie kra-
tek ściekowych w ul. Sienkiewicza, na odcinku, 
gdzie została położona nowa nawierzchnia (droga 
wojewódzka 615 – red.). Zastanawiał się także, czy 
nie warto byłoby zrobić coś ze szpecącym murem 
znajdującym się na tyłach ratusza. 

oprac. K.D.

zmiany organizacji ruchu w tym miejscu. Chciał też 
wiedzieć, jakie są dalsze losy grupy zakupowej ma-
jącej na celu pozyskanie tańszej energii elektrycznej 
dla obiektów użyteczności publicznej. 

Krzysztof Leszczyński przekonywał, że rozsądniej 
byłoby wymienić rury kanalizacyjne w wieżow-
cach, niż wydawanie pieniędzy na poprawę estetyki 
bloków. Radny poruszył problem ul. Skłodowskiej 
(budynki 15 i 17), gdzie mieszkańcy skarżą się na 
cuchnące zastoiny w rowie w  pobliżu przepustu.

Krzysztof Łyziński pytał, kiedy będzie remont Placu 
Kościuszki i jakie są szanse na utwardzenie pasa 
gruntu łączącego ul. Monte Cassino z Czarnieckiego. 

Tomasz Kałużyński podziękował za interwencję 
w sprawie dźwiękowej sygnalizacji na przejściu 
dla pieszych w otoczeniu szkół i placówek służby 
zdrowia. Poruszył też kwestię uregulowań praw-
nych związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych 
oraz karania mandatami rowerzystów na ulicy War-
szawskiej i Placu Jana Pawła II.

Elżbieta Latko chciała wiedzieć, kiedy zostaną 
wznowione prace na przejazdach kolejowych. (Inwe-
stycje są realizowane przez spółkę PKP-PLK – red.) 

oprac. K.D.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXI sesji 
29 maja 2013 r.

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXII sesji 
26 czerwca 2013 r.

Na XXXI sesji radni jednogłośnie zdecydowali 
o nadaniu nazw ulicom znajdującym się na Alek-
sandrówce, niedaleko kościoła św. Franciszka. 
Ta część miasta wyróżnia się drogami noszący-
mi imiona świętych. Kolejne z nich to: ulica Św. 
Mateusza (równoległa do ul. Św. Franciszka), ulica 
Św. Krzysztofa (odchodząca od ul. Św. Franciszka 
w kierunku wschodnim), ulica Św. Jadwigi (od ulicy 

Nr 368/XXXI/2013 w sprawie nadania nazw 
ulicom na terenie miasta Ciechanów.
Nr 369/XXXI/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
Nr 370/XXXI/2013 w sprawie zbycia nieru-
chomości w drodze przetargu.
Nr 371/XXXI/2013 w sprawie zbycia działki 
w drodze bezprzetargowej.
Nr 372/XXXI/2013 o zmianie uchwały 
nr 72/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny zbycia na rzecz najemców, samodziel-
nych lokali mieszkalnych, położonych w Cie-
chanowie w budynkach przy ulicach: Okrzei 
14, Asnyka 15, Nadfosnej 10, 17 Stycznia 
29, Witosa 6, Nadfosnej 8, Powstańców 
Wielkop. 4.
Nr 373/XXXI/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 374/XXXI/2013 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2013.
Nr 375/XXXI/2013 w sprawie wniesienia 
dopłaty do spółki komunalnej pn. Zakład 
Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie
Sp. z o.o.
Nr 376/XXXI/2013 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Prezydenta Miasta.

Nr 377/XXXII/2013 zmieniająca uchwałę 
nr 317/XXVI/2012 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie okre-
ślenia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w 2013 roku.
Nr 378/XXXII/2013 w sprawie uchwale-
nia Programu Ochrony Środowiska Gminy 
Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 
z uwzględnieniem perspektywy do 2020 
roku.
Nr 379/XXXII/2013 w sprawie przekazania 
nieruchomości na rzecz Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka 
z o.o.
Nr 380/XXXII/2013 w sprawie oddania 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste 
w trybie bezprzetargowym.
Nr 381/XXXII/2013 zmieniająca uchwałę 
nr 373/XXXI/2013 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 383/XXXII/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 384/XXXII/2013 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2013.

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

Św. Franciszka w kierunku wschodnim), ulica Św. 
Antoniego (równoległa do ul. Św. Franciszka), ulica 
Św. Rodziny (od ulicy Św. Franciszka w kierunku 
wschodnim i w kierunku północnym biegnąca do 
proponowanej ulicy Św. Jadwigi). Przedłużono też 
ul. Mleczarską na odcinku od ul. Tysiąclecia do 
Niechodzkiej.

red.



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej 
STUDIO przygoto-
wał letnie atrakcje dla 
najmłodszych. Imprezy 
odbędą się na Pl. Jana 
Pawła II w godz. 12.00-
15.00. 13 lipca dzieci 
będą hasać na dmucha-
nym zamku. Baloniarz 
wymodeluje dla nich 
zwierzaki, kwiatki 
i miecze. W programie: 
duże bańki mydlane, zabawy oraz kącik plastyczny 
(malowanie buziek i lepienie z plasteliny). 27 lipca to 
dzień z teatrzykiem. Aktorzy pokażą „Bajkę o smoku 
i królu leniuchu”. Będą sztuczki magiczne i konkur-
sy. 10 sierpnia wypełnią „Bajkowe przeboje”. Tego 
dnia będzie można posłuchać piosenek do wierszy 
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy, a także utwory 
propagujące zdrowy styl życia.

red.

 Letni wypoczynek bez nudy Wakacje ze STUDIeM

Dodatkowa grupa 
w Przedszkolu Nr 6

28 czerwca wraz z ostatnim dzwonkiem rozpoczęły się upragnione przez dzieci i młodzież 
wakacje. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają Urząd Miasta we współpracy z PCK, TPD 
i Klubem Sportowym Rugby przygotował bogatą ofertę spędzenia wolnego czasu. Na ten cel 
przeznaczono 14 685 zł.

W siedzibie PCK przy ulicy Rzeczkowskiej 11 
w dniach 8-19 lipca oraz 22 lipca – 2 sierpnia prowa-
dzone będą zajęcia rekreacyjno-sportowe, eduka-
cyjne, rzeźbiarskie oraz wokalno-muzyczne. Dla 
60 kolonistów przygotowano ciekawe gry zespołowe, 
dyskotekę, ognisko, grill, seanse kinowe, wybory 
miss i mistera. Na krytej pływalni dzieci będą mogły 
skorzystać z nauki pływania. Atrakcją będzie też 
zwiedzenie Zamku Książąt Mazowieckich i wizyta 
w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej. 
Dla kochających sport i aktywny wypoczynek Klub 
Sportowy Rugby przygotował treningi i szkole-
nia pod okiem licencjonowanych trenerów oraz 

instruktorów. 70-osobowa grupa w wieku 11-16 lat 
będzie spotykać się w dniach 5-26 lipca na obiektach 
MOSiR – stadionie i na plaży na Krubinie. 
Ciekawą ofertę dla dzieci i młodzieży w wieku 
6-16 lat w okresie od 15 do 31 lipca przygotowało 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci. Koloniści będą zachęcani do czynnego 
uprawiania sportu, wezmą też udział w zajęciach 
plastycznych. Dla 30 uczestników przygotowano 
gimnastykę z elementami karate, wyjście na krytą 
pływalnię, grill, seans filmowy, wyjazd do wioski 
Indian prerii NAPA DO w Pęchcinie oraz do ośrodka 
„Promyk” w Ujazdówku. red

.

Autorki nowego programu ochrony środowiska. Od lewej: kierownik Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska Ewa Zduńczyk, inspektor IMiOŚ Teresa Horbacz-
Kowalska oraz zastępca prezydenta Ewa Gładysz

Istotą opracowania jest powiązanie rozwoju 
gospodarczego ze wzrostem jakości życia 
mieszkańców i poprawą stanu środowiska. 
Za priorytet uznano racjonalne wykorzysta-
nie zasobów naturalnych, ochronę przyrody 
i edukację ekologiczną. To zadania nie tylko 
dla samorządu.
Dokument nakłada również na mieszkańców 
obowiązek życia w zgodzie ze środowiskiem 
naturalnym. – Naszym słabym punktem jest 
zanieczyszczanie powietrza i wód. A przecież 
na nas nie kończy się Ciechanów. Trzeba 
myśleć o przyszłych pokoleniach – powie-
działa zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 
– Jesteśmy tym, co jemy, czym oddychamy 
– wtórował radny Adam Stępkowski. 
Program podkreśla potrzebę stałego podno-
szenia świadomości i wiedzy ekologicznej 
ciechanowian. Emitowanie do powietrza 
toksycznych związków jest przejawem 
bezmyślności i braku odpowiedzialności. Szkodliwe 
skutki dla nas wszystkich mają także: wypalanie traw, 
zaśmiecanie lasów, nadmierna eksploatacja wody, 
zrzucanie ścieków przemysłowych bezpośrednio do 
rzeki, hałas komunikacyjny, generowanie promienio-
wania elektromagnetycznego. Działania degradujące 
nasze środowisko będą surowo karane. 

 Głos Rady w sprawie ochrony środowiska
XXXII Sesja Rady Miasta

Podczas XXXII sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przyjęli Program Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy 
do 2020 roku. To ważny dokument. Przedstawiono w nim aktualny stan środowiska w naszym mieście, określono też hierarchię niezbędnych 
działań na przyszłość.

– W latach 90-tych Ciechanów był jedynym miastem 
wojewódzkim bez oczyszczalni ścieków. W zakresie 
skanalizowania dróg zrobiliśmy tygrysi skok. Jest 
separator, są kolektory. Pojęcia te kiedyś były dla nas 
abstrakcyjne – przypomniał Zenon Stańczak.
W sprawach lokalnej ekologii dużo zostało zrobione, 
ale wciąż jest jeszcze duże pole do popisu. Długofa-
lowe zamierzenia określone w planie są niełatwym 

wyzwaniem. Są wśród nich zadania dla 
PEC (np. modernizacja kotłów wodnych 
wraz z instalacją odpylania spalin, wyko-
nanie przyłączy nowych obiektów), ZWiK 
(modernizacja stacji uzdatniania wody, 
budowa kolektora sanitarnego na Bielinie, 
osiedlu Kwiatowe, ul. Płońskiej, czy odcin-
ku ul. Fabryczna – Sienkiewicza), ZKM 
(wymiana najbardziej wyeksploatowanych 
autobusów na nowe), PUK (budowa re-
gionalnego zakładu gospodarki odpadami 
w Woli Pawłowskiej, zwiększenie recy-
klingu szkła, metali, tworzyw sztucznych 
i papieru, segregacja odpadów ulegających 
biodegradacji), Mazowieckiej Spółki 
Gazownictwa (rozbudowa sieci gazowej 

i przyłączy) oraz gminy miejskiej (budowa 
pętli wraz ze ścieżkami rowerowymi i ulic 
na Krubinie, oczyszczanie Łydyni i rowów 
melioracyjnych, pielęgnacja terenów zielo-

nych, organizowanie kampanii informacyjno-eduka-
cyjnych z zakresu ochrony środowiska). – Jeżeli uda 
nam się te zadania zrealizować, będziemy zadowoleni 
– wyznała E. Gładysz. 

K.D.

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Ciecha-
nowie informuje o możliwości stworzenia w pla-
cówce dodatkowej grupy, składającej się z dzieci 
3 i 4-letnich. Jeśli uda się zebrać co najmniej 25 dzie-
ci, grupa powstanie od 1 września 2013 r. Zgłoszenia 
i zapisu należy dokonać w sekretariacie przedszkola 
ul. Pijanowskiego 3, tel. (23) 672 49 40 do 23 sierp-
nia. Zainteresowani rodzice zostaną powiadomieni 
o wynikach dodatkowej rekrutacji.

red.
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Postępy prac na Krubinie

Na pętli roboty nie ustają

– Przy ul. Piwnej zostały położone chodniki i zjazdy z kostki brukowej, 
w najbliższych dniach wykonawca zamierza przystąpić do układania 
nawierzchni bitumicznej. Na części ulicy Ptasiej ułożone zostały chodni-
ki i droga z kostki. Zakończono też układnie nawierzchni w ul. Żurawiej 
i prawej odnodze ul. Krubińskiej. Drogowcy rozpoczęli prace ziemne oraz 
ułożyli krawężnik na odcinku ul. Krubińskiej (od Dobrej do Ptasiej), po 
ułożeniu chodników, zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. W ul. Ce-
ramicznej rozpoczęto prace związane z korytowaniem drogi – mówi Robert 
Szymaniak, kierownik Wydziału Inwestycji. Mimo wysokiego poziomu 
wód gruntowych prace na osiedlu Krubin postępują. Po zakończeniu 
inwestycji wody opadowe zbierane będą przez wpusty uliczne do sieci 
kanalizacji deszczowej, co uniemożliwi zalewanie posesji wodami z nowo 
wybudowanych dróg. – W związku z trwającymi pracami oraz ewentualny-
mi opadami deszczu zwracamy się z prośbą do mieszkańców Krubina aby 
zaprzestali odprowadzać wody opadowe na ulice osiedlowe, a szczególnie 
do wykonanego wykopu. Takie działanie przyczynia się do rozmywania pod-
łoża lub konstrukcji jezdni, a to z kolei niepotrzebnie podnosi koszty budowy 
i przedłuża inwestycję – dodaje Robert Szepietowski, zastępca kierownika 
Wydziału Inwestycji.

P.H.

Pochwal się swoim ogrodem
Do 16 sierpnia Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska przyj-
muje zgłoszenia do konkursu na najładniejszą posesję. Do udziału zapra-
szamy mieszkańców domów wielorodzinnych, jednorodzinnych, właścicieli 
balkonów i ogródków oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej. 
Zgłoszenia można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta 
przy ul. Wodnej 1 lub w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska (Pl. Jana Pawła II 6).

Nowy numer bankowy dla opłat „śmieciowych” 
Od 1 lipca właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami. Dla ułatwienia Urząd Miasta otworzył nowy 
rachunek bankowy. Wpłat można dokonywać na konto: 14 8213 0008 2001 
0088 8888 0051. Wystarczy podać imię, nazwisko oraz adres nieruchomo-
ści. Opłatę należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca. Więcej informacji 
o funkcjonowaniu nowego systemu można uzyskać w Wydziale Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska (parter ratusza, pokoje nr 13 i 16).

Zebrano 4 tony elektrośmieci
29 czerwca mieszkańcy mieli kolejną okazję do pozbycia się zepsutego 
sprzętu RTV i AGD. W 4 punktach na terenie miasta zebrano blisko 4 tony 
urządzeń. W przypadku większej ilości sprzętu na zlecenie Urzędu Miasta 
odebrała je ze wskazanego miejsca firma TERRA. Każdy, kto oddał niepo-
trzebny sprzęt otrzymał upominek. 

Gdzie zgłaszać padłe zwierzęta
Przypominamy, że za zbieranie i utylizację zwłok padłych zwierząt z miej-
skich terenów odpowiada firma, której pełnomocnikiem jest Jan Kłodaw-
ski. Informację o martwych zwierzętach należy zgłaszać pod numerem 
telefonu 603 578 965 lub w godz. 8.00-16.00 pod numer Straży Miej-
skiej (23) 674 92 51 i Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska (23) 674 92 85.

Zdewastowane gazony
Przy ul. Armii Krajowej, w okolicy sklepu Biedronka nieznany sprawca 
zniszczył betonowe gazony, w których rosły pelargonie. Na zlecenie miasta 
ich naprawą zajął się PUK. 

Letnie porządki
Słoneczne dni jakie obserwujemy w ciągu ostatnich tygodni sprawiają, że 
ekipy pracowników zieleni nie nadążają z koszeniem traw. Wielokrotnie 
wykaszane były trawniki w pasach dróg, miejskich boiskach, placach zabaw 
i parkach. Niemal codziennie podlewane są kwiaty w ozdobnych donicach 
i gazonach. Przycinane są też drzewa i krzewy.

P.H.

Z prac Wydziału
Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska

W kwietniu rozpoczął się II etap inwestycji na Krubinie. Wcześniej wykonano przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych oraz położono ka-
nalizację deszczowa. Na części ulic drogowcy wybudowali już chodniki i jezdnie z kostki brukowej. Na bieżąco układane jest okablowanie pod 
oświetlenie uliczne.

Roboty na pętli toczą się w kilku rejonach jednocze-
nie. Zakończyła się budowa konstrukcji żelbetowych 
dwóch nowych mostów na Łydyni. – Budowlańcy 
umocnili już brzegi przy moście południowym na 
Bielinie, teraz firma Melwobud przeniosła się na 
most północny. Wykonywane są też dojazdy do 
najnowszych obiektów mostowych w naszym mieście 
– mówi Robert Szymaniak, kierownik Wydziału 
Inwestycji. Roboty drogowe koncentrują się głównie 
na odcinkach od ulicy Płockiej poprzez skrzyżowa-
nie z ul. Niechodzką do Tysiąclecia i dalej w kie-
runku Kasprzaka. – Po przełożeniu sieci rozpoczną 
się prace w obrębie skrzyżowań. Za występujące 
utrudnienia przepraszamy, ale są one konieczne żeby 
usprawnić komunikację w mieście. Niestety deszczo-
wa pogoda nie sprzyja przyśpieszeniu prac drogo-
wych – dodaje R. Szymaniak. 

P.H.

Odnoga ul. Krubińskiej już gotowa Ulica Krubińska – układanie chodników

Trwa układanie chodników od ul. Tysiąclecia do mostu na BielinieNa odcinku pomiędzy ul. Leśną a Śmiecińską kładziona jest kanalizacja deszczowa

Drogowcy doszli już do ronda w ul. Kwiatowej Drogowcy budują dojazdy do mostu północnego
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Zadaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest przyciąganie ludzi do 
obiektów sportowych. Oceniając jego funkcjonowanie w roku 2012 można 
stwierdzić, że dobrze wywiązuje się ze swojej misji.

Jak prawidłowo segregować odpady

MoSiR sportową wizytówką miasta

Ciechanów posiada bogatą bazę sportowo-rekre-
acyjną, która w tej dziedzinie stawia nasze miasto 
w czołówce krajowej. Nie ma się czemu dziwić, 
bo MOSiR dobrze sobie radzi i z bieżącą działal-
nością, i z inwestycjami. Zapewnia profesjonalne 
zaplecze sportowo-rekreacyjne, rozbudowuje ofertę 
o nowe obiekty, a te intensywnie eksploatowane 
stopniowo poddaje kompleksowym remontom. 
Wyzwań nie brakuje. Obiekty, którymi zarządza 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią głów-
ną bazę treningową dla sekcji sportowych i klubów. 
Są też miejscem masowych imprez.
Największy zysk przynosi kryta pływalnia. W 2012 
roku wyniósł on 2,2 mln zł. Oprócz hali basenowej 
z widownią na 284 miejsc na parterze funkcjonują: 
sklep sportowy, fryzjer i kosmetyczka. Na piętrze 
znajdują się pomieszczenia biurowe, kawiarnia 
oraz sala konferencyjna. Największą zaletą obiektu 
jest komputerowy system obsługi klienta, który 
umożliwia bieżące kontrolowanie przychodów. 
Kolejnym rentownym miejscem jest Hotel Olim-
pijski. Jego ubiegłoroczny przychód wyliczono na 
1,5 mln zł. W hotelowym budynku znajduje się 
też poradnia sportowo-rehabilitacyjna, działająca 
w formie niepublicznego zakładu. Placówka za-
pewnia zawodnikom fachową obsługę medyczną. 
Miejscem regularnych rozgrywek jest stadion przy 
ulicy 3 Maja. Obiekt poddano generalnemu remon-

towi. Zamontowano nowe oświe-
tlenie, powstały dodatkowe boiska 
treningowe oraz trybuny dla kibi-
ców. W planach jest jeszcze budowa 
bieżni o sztucznej nawierzchni oraz 
budynku zaplecza technicznego. 
W sezonie letnim otwarty jest basen 
przy ulicy Kraszewskiego. Kąpie-
lisko posiada zaplecze techniczne 
oraz tereny zielone z boiskiem do 
piłki plażowej, urządzeniami rekreacyjnymi dla 
dzieci i kortami tenisowymi. Od lat 80-tych basen 
nie był modernizowany. – Koszt remontu wyliczyli-
śmy na około 13 mln zł. Na razie nas na to nie stać. 
Chcemy na ten cel pozyskać środki zewnętrzne. 
Trzeba też wziąć pod uwagę, że w naszym klimacie 
z odkrytego basenu korzysta się czasem tylko przez 
2-3 tygodnie w roku – mówi Jerzy Omieciński, 
dyrektor MOSiR.
Hala widowiskowo-sportowa przy ul. 17 Stycznia 
pozwala na organizację meczów na szczeblu lokal-
nym i międzynarodowym. Wykorzystywana jest 
również na wschodnie walki. 
Od 2012 roku MOSiR zarządza halą do sportów 
siłowych. Obiekt im. Ireneusza Palińskiego przy 
ul. Kraszewskiego składa się z trzech sal treningo-
wych oraz areny liczącej 270 miejsc siedzących. 
Coraz częściej hala wykorzystywana jest również 

do organizacji konferencji i koncertów.
Trafioną inwestycją okazało się sztuczne lodowi-
sko, które zimą cieszy się dużym powodzeniem. 
W sezonie 2012/2013 skorzystało z niego około 
30 tysięcy osób. Wraz z halą sportową przyniosło 
to zysk w kwocie 901 tys. zł. 
MOSiR zarządza też miejskimi placami za-
baw przy ulicach Harcerskiej i Kraszewskiego. 
Wyposażone w nowoczesne kolorowe urządzenia 
gwarantują dzieciom ciekawą edukację i bez-
pieczną zabawę. Plac przy Kraszewskiego ma też 
propozycję dla dorosłych – siłownię na świeżym 
powietrzu i boisko do piłki plażowej. 
2012 rok był dla MOSiR udany. Każdy, kto kocha 
sport mógł znaleźć w mieście coś dla siebie. 
Rozbudowy i remonty obiektów dają nadzieję na 
jeszcze bogatszą ofertę w kolejnych latach. 

red.
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Piłkarski piknik dla całych rodzin Wyniki egzaminów

Prezydent nagrodził 
36 najlepszych 
uczniów 
36 najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych otrzymało nagrody Prezydenta 
Miasta Ciechanów. Komisja, która wyłoniła laureatów 
brała pod uwagę bardzo dobre wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia artystyczne i sportowe. Nagrody I stopnia 
w wysokości 1000 zł otrzymali: Natalia Mosakowska 
(SP Nr 3), Alicja Chrostowska (SP Nr 4), Mateusz 
Sańko (SP Nr 5), Katarzyna Kaczorek, Aleksandra 
Barańska (SP Nr 6), Jakub Zdunek (SP Nr 7), Łukasz 
Dybowski, Jakub Jaszczak, Agnieszka Rybacka 
(Społeczna Szkoła Podstawowa), Karol Gutowski 
(Gimnazjum Nr 1), Adam Goliasz, Adam Czajkowski 
(G Nr 4), Jędrzej Pawłowski, Julia Szcześniak, Kacper 
Molewski (Gimnazjum TWP), Monika Mysiakow-
ska, Joanna Niestępska, Joanna Kamińska, Tomasz 
Karwacki (Gimnazjum STO). Nagrody II stopnia 
wyniosły 500 zł. Otrzymali je: Paulina Kamińska, 
Olga Zawadzka, Bartosz Olszewski, Alicja Szempliń-
ska (SP Nr 5), Aleksandra Wenda (SP Nr 7), Klaudia 
Muszyńska, Paweł Piotrowski, Paweł Rybus, Kinga 
Zembrzuska (G Nr 1), Julia Piotrowska, Adrianna 
Nowakowska (G Nr  2), Justyna Czyżyk (G Nr 4), Da-
mian Dobrowolski (Gimnazjum TWP), Marta Skrzyp-
czyńska, Michał Frankowski, Krzysztof Malinowski, 
Michał Smycz (Gimnazjum STO).

red.

Panu 
Januszowi Kąckiemu

zastępy dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Matki
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z zastępcami 

Panu Posłowi

Robertowi Kołakowskiemu
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Ojca
składa

Samorząd Miasta Ciechanów

trzecim uplasowali się Jacek i Bartosz Kińscy.
– Takie imprezy, jak dzisiejszy piknik dla najmłod-
szych na naszym pięknym boisku potwierdzają 
zasadność inwestowania w rozwój bazy sportowej, 
której mogą nam zazdrościć inne miasta o podobnej 
wielkości – podsumowała Ewa Gladysz wręczając 
nagrody piłkarzom. 
Oprócz atrakcji związanych z futbolem można było 
uczestniczyć w zawodach z udziałem Straży Pożar-
nej, zagrać w golfa albo pożonglować piłką. – Każdy, 
kto zjawił się na imprezie mógł liczyć na pyszną 
grochówkę, kiełbaskę z grilla oraz słodką przekąskę 
– dodaje A. Podsiadlik.

P.H.

– Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn. W finale 
zmierzyły się ze sobą zespoły Barcelony (zawodnicy 
SP Nr 5) i Realu (MKS Ciechanów 2003). Mecz 
zakończył się remisem 2:2. W rzutach karnych 
wygrała Barcelona 4:3. Najlepszym zawodnikiem 
został Fabian Ułasiewicz, tytuł króla strzelców 
przypadł Szymonowi Krakowskiemu, a najlepszym 
bramkarzem okazał się Filip Suszek. Wyróżniliśmy 
też najmłodszego zawodnika Franka Orzechowskiego 
– mówi Andrzej Podsiadlik, prezes MKS Ciechanów. 
W czasie pikniku odbywały się gry i zabawy dla 
dzieci i ich rodziców m.in.: rozgrywki „Ojciec i syn”. 
Triumfatorami zostali Jarosław i Mateusz Bromberg, 
drugie miejsce zajęli Krzysztof i Alan Umińscy, na 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała 
raport zawierający wyniki kwietniowych sprawdzia-
nów szóstoklasistów i gimnazjalistów. 
Uczniowie szóstych klas mieli do rozwiązania 
26 zadań, na podstawie których oceniono ich umie-
jętności pisania, czytania, rozumowania, korzystania 
z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce 
(w tym liczenia). W Ciechanowie największą średnią 
ilość punktów zdobyli uczniowie Społecznej Szkoły 
Podstawowej STO – 30,22. Kolejne miejsca zajęli: 
SP Nr 4 (24,14), SP Nr 7 (23,40) SP Nr 3 (22,12), 
SP Nr 6 (21,68), SP Nr 5 (19,04). 
Osiągnięcia gimnazjalistów również nie zaskakują. 
Analizując tegoroczne wyniki można stwierdzić, 
że uczniowie z naszego miasta bardzo dobrze radzą 
sobie z przedmiotami humanistycznymi, są świetni 
z języków obcych, a matematyka jest na coraz wyż-
szym poziomie. Ich egzamin tradycyjnie składał się 
z trzech części: humanistycznej (podzielonej na język 
polski, test z historii i wiedzy o społeczeństwie), ma-
tematyczno-przyrodniczej (z wydzieloną matematyką 
i testem z przedmiotów przyrodniczych) oraz części 
językowej, która obejmowała egzamin z wybra-
nego języka obcego na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym. W Ciechanowie najlepiej wypadły 
egzaminy gimnazjalne w szkołach niepublicznych. 
Społeczne Gimnazjum STO uzyskało ogólny wynik 
79%, a Gimnazjum TWP – 77 %. Tylko w tych 
szkołach uczniowie przystąpili do egzaminu z języka 
rosyjskiego. Gimnazja publiczne również uzyskały 
zadowalający poziom. Najlepiej poszło uczniom 
Gimnazjum Nr 4 (57,3%). Gimnazjum Nr 2 uzyskało 
średnią 55,6%, Gimnazjum Nr 1 – 54,5%, a Gimna-
zjum Nr 3 – 47,4%. Warto podkreślić, że uczniowie 
Gimnazjum Nr 4 z języka niemieckiego uzyskali 
74%. – Jesteśmy zadowoleni z naszych uczniów. Na 
tle województwa wypadamy bardzo dobrze. Z wybra-
nych przedmiotów poprawiliśmy średnią – podsumo-
wuje dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
Adam Krzemiński.

red.

15 czerwca na boiskach miejskiego stadionu zarząd klubu MKS Ciechanów we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzędem Miasta zorganizował rozgrywki 
piłkarskie „Ojciec i syn”. Impreza miała charakter pikniku rodzinnego. 

Rozgrywki były emocjonujące



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

wych ludzi, m.in. doktora Karola 
Szwanke, którego zasługą było 
przeniesienie szpitala na ul. Sienkie-
wicza (miejsce to, do dziś nazywane 
starym szpitalem podczas okupacji 
nosiło nazwę Preussenplatz, a bu-
dynki były siedzibą władz rejencji 
Zichenau). Jedna z pań opowiedzia-
ła o swoim koledze z ul. Święto-
chowskiego, Waldemarze Wołku-
Karaczewskim, który zrobił karierę 
jako tancerz w zespole Maurice’a 
Béjarta. Najwytrwalsi spacerowi-
cze doszli do Tatarów i Ostatniego 
Grosza. Na terenach pierwszej wsi 

stoi obecny Dworzec PKS, a Ostatni Grosz był mniej 
więcej po drugiej stronie ulicy (kiedyś znajdował się 
w tym rejonie przystanek wąskotorówki jeżdżącej 
wzdłuż ul. Sienkiewicza − młodzi ciechanowianie 
słuchają dziś o tym z niedowierzaniem: „ciuchcia 
w środku miasta, jak tramwaj?”). Reprodukcje starych 
fotografii i wycinków prasowych można przez całe 
wakacje oglądać w witrynach biblioteki w Krzy-
wej Hali. Gdyby ktoś zechciał dołożyć do nich coś 
z własnych zbiorów lub rodzinnych albumów, bę-
dziemy bardzo wdzięczni. Na wystawę pospacerową 
połączoną ze „stacjonarnym” wspominaniem dawnych 
Bloków zaprosimy na jesieni. 

Mirosława Lewandowska-Wołosz
Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych MBP

O atrakcje zadbało ponad 40 organizacji pozarzą-
dowych. W „alejce zdrowia” zwiedzający zapozna-
wali się z nowościami na rzecz profilaktyki chorób 
i schorzeń, mogli zasięgnąć rady na temat zdrowego 
odżywiania, zmierzyć ciśnienie, a nawet poddać się 
masażowi. Miłośników regionu zadowoliło stoisko 
poświęcone umundurowaniu, militariom i historii, 
które zapewnili członkowie Związku Piłsudczyków 
RP. Pokaz pierwszej pomocy przygotowali ratowni-
cy z ciechanowskiego pogotowia. Na Festiwalu nie 
zabrakło też pokazów sportowych. Zawodnicy CLKS 
Mazovia zaprezentowali pokaz podnoszenia ciężarów, 

Ciechanów po raz drugi obchodził swoje dni. Od 20 
do 23 czerwca mieszkańcy bawili się na mniejszych 
i większych koncertach, walczyli ze smokami, oglą-
dali pokazy ognia, obcowali z rękodziełami i starymi 
przedmiotami. 

Czwartek wzięły dzieci
Na kameralnej scenie zbudowanej na Pl. Jana Pawła II zapre-
zentowali się uczniowie ciechanowskich szkół i przedszkoli. 
Były popisy wokalne i taneczne, występy chirliderek, pokazy 
mody, konkursy. Dla najmłodszych zaśpiewały zespoły 
Kosmokwaki i Bahamas. Postaci z bajek rozdawały dzieciom 
lizaki i watę cukrową. Po występach grupa Hebi dała widowi-
skowy pokaz ognia. 

Koncertowy piątek 
Na zamkowych błoniach stanęła gigantyczna estrada. Prze-
strzeń zapełniała się straganami i urządzeniami z wesołego 
miasteczka. Na początek swoje umiejętności zademon-
strowali laureaci Przeglądu Wokalnego GAMMA. Potem 
zagrał Volver. Zespół, w którym śpiewa Mariusz Totoszko 
(uczestnik drugiej edycji programu „Idol”) wykonał wiązankę 
nastrojowych i energetycznych piosenek. Wieczór należał do 
Maryli Rodowicz. Artystka, niczym Tina Turner, imponowała 
siłą głosu, charyzmą i żywym kontaktem z kilkutysięczną pu-
blicznością. „Tylko taką mnie ścieżką prowadź”, „Niech żyje 
bal”, „Małgośka”, „Kolorowe jarmarki” – te przeboje znają 
całe pokolenia. Muzyczne uniesienia zwieńczyły fajerwerki. 

Sobotnie walki ze smokami 
z folklorem w tle
Tego dnia rynek wypełnił się 
stoiskami jarmarku ręko-
dzieła. Na pobliskiej 
scenie zatańczył 
Ludowy Zespół 
Artystyczny „Mały 
Ciechanów”. 
Wczesnym popołu-
dniem rozpoczęła 
się II Rycerska 
Gra Miejska. Na 
wezwanie księcia 
Janusza Mazo-
wieckiego, któremu smok imieniem Wawerna 
odebrał zamek i wykradł skarb, stawiło się kilkudziesięciu 
śmiałków. Z pomocą podstępnemu gadowi do miasta przyby-
ły inne bestie. Trzeba było je wszystkie pokonać, by uzyskać 
wskazówki prowadzące do ukrytego skarbu. Na poszukiwania 
ruszyło 14 grup. Wygrali uczniowie Publicznego Gimnazjum 
w Sannikach. Drugie miejsce zajęli nauczyciele z Gimnazjum 
Nr 4, a trzecie – lokalne media. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali atrakcyjne upominki. Kiedy gra jeszcze trwała, na placu 
odbywał się Przegląd Orkiestr Dętych. Wieczorem mieszkań-
ców rozśmieszały kabarety Pirania i Koń Polski. 

Niedziela – gratka dla zbieraczy
Atrakcją tego dnia były Zamkowe Spotkania Kolekcjonerów 
i Modelarzy. Wzięli w nim udział miłośnicy znaczków pocz-
towych, monet, banknotów, militariów i wszelkich staroci.

Organizatorami Dni byli prezydent Ciechanowa oraz Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Wspie-
rali ich: Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanow-
skiej i Szlak Książąt Mazowieckich. Pomocy sponsoringowej 
udzielili: Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Hotel Zacisze 
i Kawiarnia Elżbieta.

K.D.

Na początku było oglądanie afiszy zachęcających do 
zapisywania się do szkół wieczorowych, prowadzo-
nych w latach 50-tych przez przedwojennego polo-
nistę z ciechanowskiego liceum Teodora Leonarda 
Młynarskiego, później – starych fotografii i wycinków 
z prasy lokalnej. Rozpoznawano na zdjęciach znajome 
miejsca i osoby, a niektórzy z przybyłych z zaskocze-
niem odkrywali innych kolegów ze szkoły, niewidzia-
nych prawie pół wieku. Później był spacer − i znów 
wspomnienia, momentami makabryczne (jak o znaj-
dowaniu przez dzieciaki ludzkich czaszek w sąsiedz-
twie dzisiejszej ul. Hallera), momentami nostalgiczne 
(o kinie Promień), a momentami niemal traumatyczne 
(jedni zapamiętali tak koniec lat 70. w ogólniaku, 
a inni swoje przedszkole). Wspominano też wyjątko-

Święto wolontariuszy

II Miejska Wędrówka 

14 czerwca ciechanowski plac Jana Pawła II zakwitł całą 
paletą barw. Stało się tak z powodu II Ciechanowskiego 
Festiwalu Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych. 
W tym roku hasłem przewodnim imprezy było 
„Daj siebie innym”. 

zachęcali też przechodniów do sprawdzenia się w tej 
dyscyplinie. Swoje umiejętności zademonstrowali 
również młodzi karatecy z Ciechanowskiego Klubu 
Karate Kyokushin. Polski Czerwony Krzyż zadbał 

o zdrowy poczęstunek. Nie mogło też 
zabraknąć wolontariuszy ze Szlachetnej 
Paczki, którzy zajęli się malowaniem 
twarzy oraz promocją akcji. Harcerze 
oraz członkowie Pokojowego Patrolu 
śpiewali i grali. Festiwal uświetnił wy-
stęp Piotra Niesłuchowskiego – finalisty 
programu The Voice of Poland. 
Organizatorami imprezy byli: Ciecha-
nowskie Centrum Wolontariatu przy 
Banku Żywności, Mazowiecka Fundacja 
Rozwoju oraz Fundacja Gospodarcza im. 
Karola Marcinkowskiego. Całość objął 
patronatem prezydent miasta.

red.

15 czerwca odbyła się II Miejska Wędrówka Fotograficzna „Szukamy Tatarów, Ostatniego 
Grosza i zaginionej lokomotywy czyli spacerkiem po Blokach”. Ktoś mógłby spytać, co cieka-
wego może być w tej dzielnicy, nie cieszącej się dobrą sławą. Tymczasem temat zainteresował 
ponad 30 osób, które spotkały się pod Krzywą Halą, gdzie mieści się Oddział Zbiorów Nauko-
wych i Regionalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Dni Ciechanowa:

Na festiwalu zaśpiewał Piotr Niesłuchowski

Dzielnica Bloki jest pełna tajemnic



www.umciechanow.pl

Samorządu Miasta

cztery odsłony, tysiące bawiących się

II Rycerska Gra Miejska Maryla Rodowicz ze swoimi chórzystkami

Kosmokwaki Mariusz Totoszko (Volver) z zaproszonymi do tańca fankami

Kabaret Koń Polski Przegląd Orkiestr Dętych



Frajdą były urządzenia, w które wyposażono nowy 
plac zabaw przy ul. Kraszewskiego. Można było się 
wyszaleć na bujaczkach, zjeżdżalni, czy karuzeli. 
Wrażeń dostarczyło też skorzystanie ze sprzętu 
fitness i boiska do siatkówki plażowej. Tego dnia 
uroczyście otwarto plac zabaw. Jego budowa koszto-
wała 500 tys. zł. Plac szybko stał się ulubionym miej-
scem spędzania wolnego czasu. Jeśli tylko pogoda 
sprzyja, przychodzą tu całe rodziny. Organizatorem 
Dnia Dziecka był Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO, przy współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

K.D.

Pogoda dopisała. Rycerskie pojedynki wzbudziły 
duże zainteresowanie. Wśród oglądających byli nie 
tylko ciechanowianie. Przyjechali też turyści z innych 
miast. Zamkowa sceneria została ożywiona postaciami 
noszącymi się w średniowiecznym stylu. O chwałę 
i honor walczyli rycerze, łucznicy i szachiści. Zwycięz-
cami turnieju miecza i tarczy 1 na 1 zostali Marcin 
Waszkielis (zaawansowani) i Mateusz Szczepanik 
(podstawowi), obaj z Warszawskiej Akademii Miecza. 
W walkach pocztów 5 na 5 najlepsza okazała się Łódz-
ka Akademia Fechtunku. Wśród łuczników tryumfował 
Aleksander Drabarek z Bractwa Rycerskiego Ziemi 
Mińskiej, a w gronie szachistów – Adam Wicherski 
z Signum Temporis. Organizatorami turnieju byli: 
Prezydent Miasta Ciechanów, Polskie Stowarzyszenie 
Walk Rycerskich, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Cie-
chanowskiej. Partnerami – MOSiR, Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej i Stowarzyszenie Hanza. Patronat 
medialny nad przedsięwzięciem sprawowali Tygodnik 
Ciechanowski i Katolickie Radio Ciechanów.

K.D.

Duże bańki mydlane, mobilne planetarium, zabawy naukowe, konkursy z nagrodami, 
darmowa wata cukrowa – to tylko niektóre atrakcje, które przygotowano 31 maja 
dla najmłodszych mieszkańców miasta. 

Ponad 100 rekonstruktorów i 40 rycerzy, zacięte walki na miecze, turnieje, 
gry i zabawy plebejskie, inscenizacja najazdu Krzyżaków na Ciechanów 
– to wszystko można było zobaczyć podczas II Turnieju Rycerskiego, 
zorganizowanego na zamku i okolicznych błoniach w dniach 8-9 czerwca. 

Cytat miesiąca
Majowa sesja Rady Miasta. Radni dyskutują o bezczynności i niezdecydowaniu „śmieciowego” Związku. 
Zenon Stańczak: – Znam wójta, który działając w Związku na początku chciał, potem długo nie chciał, 
a teraz znowu chce, ostatnimi czasy nawet bardzo chce i jak się do tego odnieść?

Dzień Dziecka na nowym placu zabaw

Zamek potrzebuje rycerzy




