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Prezydent RP
w Ciechanowie

Budżet na 156,6 mln zł.
Inwestycje miasta i jego spółek – 114,3 mln

Ciechanów na 38 miejscu
pośród 268 miast powiatowych

Ranking przygotowywany jest oddzielnie dla woje-
wództw, miast wojewódzkich, powiatowych, a także 
mniejszych miejscowości, powiatów i gmin.
Średnio 627,82 zł wydał Ciechanów w ciągu 3 ostat-
nich lat na inwestycje w infrastrukturę techniczną 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To prawie 
dwa razy więcej niż Mława czy Pułtusk. Ciechanów 
w zestawieniu z roku na rok prezentuje się coraz 
lepiej. W tym opublikowanym w 2011 roku był na 
56 pozycji, rok temu na 51, w najnowszym na 38 
pośród 268 miast powiatowych. Dla porównania: 

17 października Ciechanów odwiedził Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 
Prezydent RP przywitał się z mieszkańcami, czeka-
jącymi na Placu Jana Pawła II. W ratuszu spotkał się 
z parlamentarzystami i samorządowcami z naszego 
subregionu. Wziął też udział w uroczystej inaugura-
cji roku akademickiego w PWSZ.

Prezydent RP B. Komorowski w towarzystwie prezydenta 
Ciechanowa W. Wardzińskiego

Pętla – wizualizacja skrzyżowania ul. Mleczarskiej i Tysiąclecia

Płońsk zajął 41 miejsce, Przasnysz – 102, Pułtusk 
– 131, a Mława – 169. Dobrze też wypadło miasto 
w rankingu ukazującym zadłużenie samorządów 
w końcu 2012 r. Wskaźnik – wielkość zadłużenia 
w % w stosunku do rocznych dochodów samorządu. 
Pułtusk jest tu na pozycji 4 (75,95%), na 90 Mława 
(45,09%), na 122 Przasnysz (40,13%), a Ciecha-
nów na 138 z zadłużeniem rzędu 36,58%. Ranking 
Wspólnoty jest drugim po rankingu Rzeczpospolitej 
wiarygodnym źródłem oceniającym działania samo-
rządów w naszym kraju.

Ranking inwestowania miast w infrastrukturę techniczną jak co roku przygotowało cza-
sopismo „Wspólnota”. Brane były w nim pod uwagę inwestycje lokalnych władz w rozwój 
infrastruktury technicznej: transportu, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Według 
autorów mają one największy wpływ na warunki dla rozwoju gospodarczego. 

Wśród zadań wieloletnich najpoważniejsza jest 
budowa pętli miejskiej. W 2014 r. miasto zamierza 
wydać na nią prawie 27,8 mln zł (koszt końcowy 
– 152 mln). Dokończenie budowy 6 ulic na Krubi-

Dochody miasta w przyszłym roku oszacowano na ponad 152,6 mln zł, w tym 25 mln dofi-
nansowania unijnego. Wydatki ustalono na poziomie 156,6 mln zł, z czego 33,5 mln miasto 
wyda na inwestycje wieloletnie, a 2 mln na zadania jednoroczne. Miejskie spółki zainwestują 
w 2014 r. 78,8 mln zł.

nie na kosztować 3,5 mln zł 
(całość – ponad 11,8 mln). 
W 2014 r. miasto zakończy 
też dwuletnie zadanie prze-
budowy 4 ulic na Podzamczu 
za prawie 1,4 mln zł oraz 
4 dróg na Kargoszynie, gdzie 
pozostało do wydania 390 
tys. zł z 1,6 mln zł, które po-
chłonęła ta inwestycja. 2 mln 
zł miejski samorząd zarezer-
wował na zadania jednorocz-
ne, głównie drogi, chodniki, 
kanalizację deszczową. 
Najwięcej środków pochło-
nie oświata i wychowanie 
– ponad 47,7 mln zł, z czego 

subwencja oświatowa to zaledwie 26,1 mln. Resztę 
musi dołożyć miasto. Nakłady na pomoc społeczną 
w 2014 r. mają wynieść prawie 12,4 mln zł.

Szerzej str. 5

W 2013 r. Fundacja Gospodarcza im. Karola 
Marcinkowskiego oraz Gmina Miejska Cie-
chanów rozpoczęły finansowany przez Unię 
Europejską projekt „Konsultujmy, bo warto”. 
Projekt zawiera szkolenia i doradztwo dla 
przedstawicieli lokalnych organizacji pozarzą-
dowych, badanie opinii publicznej, konsultacje 

społeczne z mieszkańcami Ciechanowa, wdro-
żenie mechanizmu „budżetu partycypacyjnego” 
oraz warsztaty dla stowarzyszeń, składających 
projekty w konkursach ogłaszanych przez pre-
zydenta Ciechanowa. Na stronie Urzędu Miasta 
www.umciechanow.pl powstała platforma 
konsultacji społecznych.

Ruszył projekt
konsultacji społecznych

W czerwcu Ciechanów po raz drugi obchodził swoje 
dni. Mieszkańcy bawili się na mniejszych i więk-
szych koncertach, walczyli ze smokami, oglądali 
pokazy ognia, obcowali z rękodziełem i starymi 
przedmiotami.

Czytaj str. 11

Rośnie ilość wejść
na umciechanow.pl

STUDIO w nowej
siedzibie przy kanałach

Rośnie oglądalność strony internetowej Urzędu 
Miasta. W ciągu 2013 roku witryna umciechanow.pl 
miała blisko 912 tysięcy wejść. Największą ilość 
odwiedzin odnotowano w grudniu. Było ich 131 
tysięcy. To rekord nie tylko w skali całego roku, 
ale 20 miesięcy, jakie upłynęły od uruchomienia 
nowej wersji serwisu. Średnia dzienna ilość odsłon 
wyniosła 4 234. Użytkownicy najczęściej przeglą-
dali aktualności zawarte w sliderBOXIE, bieżące 
komunikaty oraz kalendarium. W minionym roku 
rekord dzienny padł 6 listopada – 10 483 wejść. 
Warto dodać, że na stronie pojawiła się platforma 
konsultacji społecznych. Atrakcją dla internautów 
są także systematycznie zamieszczane w galeriach 
zdjęcia i filmy z miejskich imprez. 
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się też 
profil urzędu na Facebooku. Przybywa „lajków”. 
Posty na bieżąco przegląda średnio 150 osób. 

Więcej str. 5
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Więcej nakładów na oświatę
Blisko 15 tys. zł. 
na letni wypoczynek
Urząd Miasta dofinansował półkolonie zorgani-
zowane przez PCK, TPD i Klub Sportowy Rugby 
organizując półkolonie pełne atrakcji. Najmłodsi 
mieszkańcy korzystali z basenu, byli zachęcani do 
uprawiania sportu, oglądali seanse filmowe, jeździli 
na wycieczki. W tym roku z oferty lato w mieście 
skorzystało 160 dzieci. Miasto dofinansowało też 
obóz harcerski w Stanicy w Gorzewie koło Gostyni-
na nad Jeziorem Sumino.

Prezydent nagrodził
najlepszych uczniów
36 najzdolniejszych wychowanków szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych otrzymało nagrody Prezy-
denta 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 otrzymało 
19 uczniów, a dla 17 ufundowano nagrody II stop-
nia, które wyniosły 500 zł.

Mniejsze opłaty w przedszkolach 
W sierpniu radni jednogłośnie uchwalili opłatę 
w wysokości jednej złotówki za każdą dodatkową 
godzinę zajęć przedszkolnych (wcześniej rodzi-
ce płacili za każdą godzinę 1,70 zł). Do tej pory 
miejski samorząd pokrywał tylko koszty 5 godzin, 
podczas których realizuje się podstawę programową 
(również w prywatnych przedszkolach). Rodzice 
płacili za wyżywienie oraz – jeżeli wyrazili taką 
chęć – zajęcia dodatkowe. Od października to 
miasto płaci za zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 
ćwiczenia z logopedą oraz naukę języka angielskie-
go. Niezależnie od zajęć opłacanych przez miejski 
samorząd w przedszkolach odbywają się również 
zajęcia organizowane samodzielnie przez rodziców. 
Jest to taniec, taekwondo i rytmika.

Wszystkie nowe place zabaw mają bezpieczne sztuczne 
nawierzchnie

Zajęcia korekcyjne w Przedszkolu Nr 4

Wakacyjne rozgrywki rugby

Przeszło 340 tys. zł. 
kosztowały remonty w szkołach 
i przedszkolach 
Podczas gdy latem uczniowie odpoczywali od nauki, w szko-
łach toczyły się intensywne prace remontowe. W Przedszkolu 
Nr 1 i 10 zamontowano urządzenia do oddymiania pomiesz-
czeń oraz zamontowano drzwi na klatkach schodowych. 
W Przedszkolu Nr 3 została częściowo wymieniona kanaliza-
cja sanitarna, położono kostkę betonową na placu przed bu-
dynkiem. Tam, gdzie było to konieczne wstawiono nowe okna. 
Przedszkolaki z „Piątki” mają wycyklinowaną i wylakierowa-
ną podłogę w klasach oraz poprawioną elewację budynku przy 
wejściu. W Szkole Podstawowej Nr 5 i w Gimnazjum Nr 1 
odświeżono podłogę sali sportowej. Szkoła Podstawowa Nr 6 
ma wyremontowany dach. Ekipy remontowe pomalowały też 
wiele sal szkolnych, zamontowały nowe drzwi. Przy Miejskim 
Zespole Szkół Nr 1 powstał nowoczesny plac zabaw. Remonty 
zorganizował i nadzorował Zakład Obsługi Szkół i Przedszko-
li, a zapłaciło za nie miasto.

Awanse i nagrody dla nauczycieli
W 2013 roku 13 nauczycieli odebrało z rąk pre-
zydenta Waldemara Wardzińskiego akty nadania 
awansu zawodowego na stopień nauczyciela 
mianowanego. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
17 nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli zostało 
uhonorowanych nagrodami prezydenta miasta 
w wysokości 4500 zł. Nagrodzeni zostali także 
dyrektorzy kilku miejskich placówek.
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Jak żyje się w Ciechanowie?
Miasto widziane oczami 200 mieszkańców

Badanie sondażowe przeprowadziło w listopa-
dzie zeszłego roku wyłonione w postępowaniu 
ofertowym Biuro Badań Społecznych z Warszawy. 
Pracowało na zlecenie Fundacji Gospodarczej im. 
Karola Marcinkowskiego w ramach przedsięwzię-
cia „Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechnia-
nia i wdrażania mechanizmów konsultacji społecz-
nych w Gminie Miejskiej Ciechanów”. To wspólne 
przedsięwzięcie Fundacji Gospodarczej i Urzędu 
Miasta, współfinansowane przez UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyniki 
badania opracował dr Grzegorz Gawron z Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 Badanie musi być rzetelne
W badaniu uczestniczyło 200 ciechanowian, 
reprezentatywnych ze względu na płeć, wiek, za-
mieszkiwanie w różnych dzielnicach miasta (próba 
badawcza została dobrana proporcjonalnie do 
rzeczywistego rozkładu pełnoletnich mieszkańców 
miasta zameldowanych na pobyt stały i czasowy). 
Doświadczeni ankieterzy (przeważały osoby 
w dojrzałym wieku) przeprowadzali wywiady 
osobiście, ich rozmówcy wypełniali papierowy 
kwestionariusz. – To zminimalizowało ryzyko 
uchylania się od odpowiedzi na pytania i wyklu-
czyło ewentualne błędy, które mogłyby zostać 
popełnione przez uczestników badań samodzielnie 
wypełniających kwestionariusz – podkreśla dr 
Grzegorz Gawron.
Ankieterzy pytali o stopień zaangażowania 
społecznego mieszkańców, najpilniejsze potrzeby 
budżetowe, ocenę działania samorządu i wybra-
nych instytucji. – Porównałem tę ocenę z opra-
cowywanymi przeze mnie badaniami dotyczącymi 
innych miast. Mieszkańcy Ciechanowa wystawili 
samorządowi naprawdę dobrą opinię – ocenia 
dr Gawron.

 Żyje nam się „raczej dobrze”
Dzięki sondażowi dowiedzieliśmy się, że 48% 
respondentów deklaruje silne poczucie związku 
z Ciechanowem, a kolejne 39,5% określiło je 
na średnim poziomie. Warunki życia w mieście 
w przeważającej mierze oceniane są pozytywnie. 
46% respondentów postrzega je „bardzo dobrze” 
lub „raczej dobrze”, a tylko 16,5% „bardzo źle” 
albo „raczej źle”. 
32,2% ankietowanych jest zdania, że warunki te 
w trakcie ostatnich 3 lat uległy zdecydowanemu 
lub umiarkowanemu polepszeniu, 20% rozmów-
ców stwierdziło, że zdecydowanie lub umiarkowa-
nie się pogorszyły, a pozostali badani uznali,
że pozostają na tym samym poziomie.

 Atuty i minusy
W oczach ankietowanych Ciechanów jest najbar-
dziej atrakcyjny dla swoich mieszkańców (54,5% 
odpowiedzi) i inwestorów (45,5%), a mniej dla 
potencjalnych turystów (33%).
Za największe atuty miasta 31,5% respondentów 

uznało kameralną atmosferę i komfort życia w spo-
kojnym miejscu oraz dużo inwestycji miejskich, 
drogi, infrastrukturę, zauważalny rozwój miasta 
(15%). Główną wadą miasta jest niekorzystna sy-
tuacja na lokalnym rynku pracy (42,5%). Kolejne 
miejsce na liście minusów zajęły: złe nawierzchnie 
dróg (8%); niewystarczająca liczba klubów i knaj-
pek (7,5%) oraz zbyt mała ilość imprez kultural-
nych (7,5%).
W zestawieniu dostrzeganych atutów i wad 
Ciechanowa dominowały wskazania „minusów” 
(łącznie 255 odpowiedzi) nad „plusami” (205). 

Większość pozytywnie postrzega  
zmiany, jakie zaszły w ciągu
ostatnich 3 lat

Odwrotnie ankietowani postrzegają zmiany za-
chodzące w Ciechanowie na przestrzeni ostatnich 
3 lat. Respondenci znacznie częściej wskazywali 
na zmiany sprzyjające rozwojowi miasta (276 
odpowiedzi), niż potencjalne zjawiska negatywne 
(185). 
– Tu jest odmiennie niż w przypadku „plusów” 
i „minusów” Ciechanowa. Tylko 16% responden-
tów stwierdziło, że nie dostrzegają żadnych pozy-
tywnych zmian sprzyjających rozwojowi miasta. 
Za to 32,5% ankietowanych nie dostrzega żadnych 
zmian hamujących rozwój miasta. Ponadto tylko 
9% pytanych nie potrafiło wskazać żadnej pozy-
tywnej zmiany lub nie udzieliło odpowiedzi, a pra-
wie ¼ badanych taką niezdecydowaną postawę 
przyjęła w przypadku pytania o zmiany negatywne 
– zwraca uwagę dr G. Gawron.
Wśród zmian, które przyczyniły się w ostatnich
3 latach do rozwoju Ciechanowa na 3. pierw-
szych miejscach uplasowały się: poprawa jakości 
i rozbudowa dróg (32%), budowa pętli miejskiej 
(15,5%) oraz powstanie deptaka miejskiego (12%). 
Ciechanowianie doceniają też budowę Placu Jana 
Pawła II i ogólną poprawę estetyki, czystości oraz 
wyglądu miasta.
Zdaniem respondentów zagrożenie dla rozwoju 
Ciechanowa stanowią głównie procesy determi-
nujące trudną sytuację na lokalnym rynku pracy: 
brak pracodawców, utrata miejsc pracy głównie 
w handlu i usługach, upadek małych firm.

 Najlepiej postrzegamy…
W ocenie wybranych aspektów związanych z co-
dziennym życiem najlepiej postrzegane są: moż-
liwości robienia zakupów (95%), dostęp do szkół 
(71%), budowa nowych dróg (63,5%), gospodarka 
komunalna (59,5%) i dostęp do instytucji admini-
stracji publicznej (59,5%). Negatywnie oceniane 
są możliwości znalezienia zatrudnienia (77%). 
Więcej osób źle niż dobrze postrzega rozwój 
przedsiębiorczości (31 do 14,5%). 
W ramach prowadzonych inwestycji miejskich 
w skali od 1 do 5 najlepiej ocenione zostały pro-
jekty, których celem było zapewnienie możliwości 
uprawiania sportu i rekreacji, a więc budowa 
nowych boisk przy szkołach i gimnazjach (średnia 

ocen 4,29) oraz placów zabaw dla dzieci (4,24). 
Równie pozytywnie odbierane są inwestycje 
służące kreowaniu przestrzeni publicznej, czyli 
renowacja deptaka przy ulicy Warszawskiej (4,23) 
oraz Palcu Jana Pawła II (4,04). 
Opiniowano też instytucje publiczne. Wszyst-
kie uzyskały umiarkowane oceny – od 3,15 do 
3,86. Ocenie poddano PUK (3,86); spółdzielnie 
mieszkaniowe / administratorów budynków (3,68), 
policję (3,64), Urząd Miasta (3,63), MOPS (3,53), 
prezydenta miasta (3,40), szpital miejski (3,33), 
radnych (3,30); Powiatowy Urząd Pracy (3,29) 
oraz Straż Miejską (3,15).

 Mieszkańcy wskazują priorytety
W opinii badanych ciechanowian, w ciągu najbliż-
szych 10 lat miejscy włodarze powinni skupić się 
głównie na rozszerzeniu oferty kulturalnej (48%) 
i sportowo-rekreacyjnej (47,5%) oraz zaspokojeniu 
potrzeb rosnącej grupy osób w podeszłym wieku 
(46,5%). Oprócz tego priorytetem lokalnej polityki 
samorządowej zdaniem ankietowanych powinno 
być kreowanie miejskich przestrzeni publicznych 
oraz gospodarka komunalna. 
Uczestnicy badań mieli również zdecydować, w co 
samorząd powinien zainwestować w najbliższych 
latach. Wśród sześciu zaproponowanych projektów 
wskazano zagospodarowanie zbiorników wodnych 
(35,5%) oraz błoni i bulwarów nad Łydynią (29%). 
Pozostałe inwestycje (amfiteatr, kryte lodowisko, 
sala widowiskowo – koncertowa) uzyskiwały co 
najwyżej 1/3 tych wskazań. Najmniej osób posta-
wiło na skatepark (6,3%).
W przekonaniu ankietowanych więcej pieniędzy 
z miejskiego budżetu powinno iść na budowę ście-
żek rowerowych (38%); dróg i chodników (37%) 
oraz lokali socjalnych dla potrzebujących (33%). 
1/5 respondentów widzi potrzebę dofinansowania 
imprez i wydarzeń kulturalnych (20,5%), parków 
i terenów zielonych (20%) oraz obiektów spor-
towych (19%). Najmniej osób wskazało budowę 
parkingów (14%).

 Chcemy mieć większy udział
 w życiu publicznym
Za raczej wystarczający swój udział w decydowa-
niu o ważnych sprawach ocenia 22% ankietowa-
nych. 65% respondentów wolałaby mieć większe 
możliwości partycypacji. Dla ankietowanych istot-
ne byłoby zabieranie głosu w kwestii miejskich 
planów inwestycyjnych (23,7%), podziału budżetu 
(10,9%) oraz najpilniejszych potrzeb (7,1%). 64% 
respondentów dostrzega celowość organizacji spo-
tkań urzędników z mieszkańcami Ciechanowa 
(z czego 82% chciałaby w nich uczestniczyć). 
11,5% ma skrajnie odmienne zdanie. 
44% ankietowanych deklaruje chęć włączenia 
się w działalność pomocową lub wolontariat, 
53% nie chce się w to angażować. Pozostałe 3% 
już działa w organizacji pozarządowej lub jest 
wolontariuszem. 

oprac. E.B.
w oparciu o raport końcowy badania

Znamy już wyniki badania sondażowego

Czy jesteśmy przywiązani do swojego miejsca na ziemi? Jak żyje się w Ciechanowie? Co oceniamy najlepiej, a co najgorzej? W co zainwe-
stować w najbliższych latach, na co przeznaczyć więcej pieniędzy ze wspólnego budżetu? Czy chcemy mieć większy wpływ na decyzje samo-
rządu i na ile chcemy się zaangażować w działalność społeczną – odpowiedzi na te oraz inne pytania poznaliśmy dzięki sondażowi, przepro-
wadzonemu na reprezentatywnej grupie 200 mieszkańców miasta. – Ciechanowianie wystawili samorządowi dobrą opinię – ocenia
dr Grzegorz Gawron, który sporządził raport końcowy.
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W trakcie szkoleń 
osoby pracujące 
z młodymi ludźmi 
były przygotowywa-
ne do prowadzenia 
w szkołach zajęć 
wychowawczych 
i profilaktycznych. 
Nauczyciele dowie-
dzieli się, jak radzić 

sobie z trudną młodzieżą, w jaki sposób przeciw-
działać agresji i jak tę wiedzę stosować. Uzupełnie-
niem programu był koncert zespołu Full – Power 
– Spirit, „Znajdź pomysł na siebie”. Gimnazjaliści 
spotkali się z ludźmi, którzy poradzili sobie z nało-

giem alkoholowym. Poznali ich historię i trudności, 
jakim musieli sprostać. Kolejnym przedsięwzięciem 
RPU był program „Stop Cyberprzemocy”, w którym 
rozmawiano o zagrożeniach płynących z internetu, 
czy „Debata”, podczas którego zachęcano uczniów 
do unikania alkoholu i narkotyków oraz porozumie-
wania się bez agresji. W lutym na zlecenie Urzędu 
Miasta w sklepach i lokalach gastronomicznych 
przeprowadzono badania „tajnego klienta”. Ich 
celem było rozpoznanie, czy alkohol sprzedaje się 
osobom nieletnim. Oprócz tego w siedzibie Biura 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A przez cały 
rok prowadzona była grupa wsparcia dla kobiet, któ-
re doświadczyły przemocy w rodzinie i znalazły się 
w trudnej sytuacji.

666,6 tys. zł 
dla organizacji i klubów 
W 2013 roku Urząd Miasta prze-
znaczył 666,6 tys. zł na otwarte 
konkursy ofert, z których skorzy-
stały kluby sportowe, organizacje 
pozarządowe oraz instytucje kultury. 
Z całej puli 425 tys. zł przeznaczono 
na upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu, 115 tys. zł na opiekę spo-
łeczną oraz promocję i ochronę zdro-
wia, 80 tys. zł na kulturę i dziedzic-
two narodowe, 32 tys. zł na oświatę, 
edukację i wychowanie, 14,6 tys. zł 
na organizację letnich półkolonii.

5 tys. zł 
dla mieszkańców 
Zachętą do działania był konkurs 
na najładniejszą posesję. W jego 
16 edycji właścicielom najbardziej 
estetycznych ogródków przy budyn-
kach jedno- i wielorodzinnych oraz 
obiektach użyteczności publicznej 
przyznano nagrody pieniężne w łącz-
nej kwocie 5 tys. zł.

W 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
poszerzał ofertę pomocy, rozwijając środowiskowe 
formy wsparcia. Prowadził wolontariat, magazyn 
z odzieżą organizował lokalne spotkania integracyj-
ne. Ośrodek współpracował z 31 wolontariuszami, 
którzy pomagali seniorom, osobom niepełnospraw-
nym i dzieciom. MOPS zorganizował Spotkanie 
Wigilijne dla 100 samotnych osób. Wraz z zarząda-
mi osiedla Nr 9 i 11 był współorganizatorem choinki 
dla 200 dzieci z tych osiedli. MOPS pozyskał 
również nieodpłatnie 1400 par nowych butów oraz 
1600 kartonów chusteczek higienicznych, z których 
korzystają klienci Ośrodka. 34 osoby uczestniczy-
ły w minionym roku w szkoleniach w projekcie 
„Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy 
MOPS zorganizował szkolenia dla 32 bezrobotnych 
osób.

Edukacja przeciwko agresji i nałogom

Konkursy – wsparcie dla aktywnych i pomysłowych

MOPS rozwija
wolontariat

Jak co roku, działające w strukturach Urzędu Miasta Biuro do spraw Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień realizowało program profilaktyczny, skierowany do młodzieży oraz 
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

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 zamkowym dziedzińcu oraz okolicznych błoniach w dniach 8 i 9 czerwca

Parada uliczna XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIONIZJE, który odbył się w dniach 20-24 sierpnia
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Przedstawienia dla dzieci i dorosłych
W lutym, podczas ferii, atrakcją było przedstawienie 
krakowskiego Teatru Urwis „Pipi Wędrowniczka”. 
Autorska bajka inspirowana powieściami Astrid 
Lindgren była dowcipna i pouczająca. Edukacyjne 
przesłanie miało też przedstawienie „To ci hałas”, 
pokazane w kwietniu. Propozycją dla dorosłych 
był monodram „Mój boski rozwód” w wykonaniu 
Krystyny Podleskiej. Przedstawienie wystawiono 
w sierpniu w ramach odbywającego się w mieście 
XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
DIONIZJE.

Konkursy
z udziałem znanych artystów 
W kwietniu jury przeglądu solistów „Gamma” 
przewodniczył lider zespołu BIG CYC Krzysztof 

Nowością w tegorocznej pracy strażników były 
wspólne patrole z uczniami Liceum Ogólno-
kształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludo-
wego, funkcjonującego w Gimnazjum Nr 1 
przy Orylskiej. Dzięki tej współpracy udało się 
np. zbudować „młodzieżową mapę zagrożeń”. 
Dużym udogodnieniem dla mieszkańców oka-
zało się działające od kwietnia przekierowanie 
telefonów stacjonarnych Straży Miejskiej (23 
672 98 91 i 674 92 51) na alarmowy telefon 
komórkowy 606 370 411. Jest ono stosowane 
w sytuacji, gdy nie ma obsługi dyżurnego 
w siedzibie straży w soboty oraz w godzi-
nach popołudniowych i wieczornych w dni 
powszednie (koszt połączenia jak z telefonem 
stacjonarnym, koszt przekierowania na komór-
kę pokrywa Urząd Miasta). 

Zmiany w STUDIO 

Pracowity rok 
miejskich strażników 

Budżet na 2014 r. – 156,6 mln zł. Inwestycje miasta i jego spółek – 141 mln

Powstały prawie 5 lat temu Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO prowadzi zajęcia plastyczne, teatralne i taneczne. Stałą ofertą są 
konkursy, przeglądy, warsztaty, jarmark wielkanocny, Dzień Dziecka, półko-
lonie, „Wieczór z bajkami”, ‘Wieczór z dreszczykiem”, choinka. Podlegająca 
Urzędowi Miasta placówka koordynuje pracę wolontariuszy Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Jest też organizatorem takich imprez jak „Dni Ciechano-
wa”, czy „Pożegnanie Lata”. 

Skiba. Nową inicjatywą był I Mię-
dzyprzedszkolny Przegląd Piosenki 
Dziecięcej, poprowadzony przez 
zdolnego ciechanowskiego wokalistę 
Łukasza Juszkiewicza. W grudniu 
konkursowi „Kolędować Małemu” 
przysłuchiwał się Ivan Komarenko. 
Uczestnicy konkursów mogli liczyć 
na rzeczową ocenę i możliwość 
eksperckiej konsultacji. 

Letnie soboty na placu 
Od czerwca do sierpnia na placu przed ratuszem 
organizowano atrakcje dla dzieci. Był kącik pla-
styczny, duże bańki mydlane, inscenizacje bajek, 
magiczne sztuczki, zabawy ze zdalnie sterowanymi 
samochodzikami.

Nowa siedziba, 
nowe wyzwania
W sierpniu placówka została przeniesio-
na z „blaszaka” do trzykondygnacyjnego 
budynku przy ul. 17 Stycznia 56 A. Nie-
ruchomość, na którą składają się także 
dwie działki o łącznej powierzchni 45 m2, 
jest własnością miasta. Lokum w całości 
zajęło STUDIO. – Obiekt przystosowuje-
my do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
i kulturalnych. Niektóre pomieszczenia 
wymagają jeszcze remontu. To praca 
na najbliższe tygodnie – mówi dyrektor 
COEK „Studio” Nina Rykowska. 

Pętla – wizualizacja wiaduktu nad ul. Mleczarską

W „Wieczór z bajkami” dzieci odwiedziła Myszka Miki

Solistów „Gammy” przesłuchał Krzysztof Skiba

Wśród zadań wieloletnich najpoważniejsza jest 
budowa pętli miejskiej. W 2014r. miasto zamierza 
wydać na nią prawie 27,8 mln zł (koszt końcowy – 
152 mln). Dokończenie budowy 6 ulic na Krubinie 
(Krubińska, Ceramiczna, Ptasia, Dobra, Żurawia, 
Piwna) na kosztować 3,5 mln zł (całość – ponad 
11,8 mln). W 2014 r. miasto zakończy też dwuletnie 
zadanie przebudowy 4 ulic na Podzamczu: Zaci-
sze, Lipowej, Klonowej i Świerkowej za prawie 
1,4 mln zł oraz 4 dróg na Kargoszynie: Słonimskie-
go, Żeromskiego, Lechonia i Gombrowicza, gdzie 
pozostało do wydania 390 tys. zł z 1,6 mln zł, które 
pochłonęła ta inwestycja. 400 tys. zł miasto zapłaci 
za doprowadzenie do końca rozbudowy budynku 
przy ul. Powstańców Wlkp. 1a, gdzie będzie się 
mieścić środowiskowa świetlica (wartość całego 
przedsięwzięcia – ponad 800 tys.). Na 64 tys. zł 
oszacowano koszt opracowania dokumentacji zago-
spodarowania pasażu im. Marii Konopnickiej.
2 mln zł miejski samorząd zarezerwował na zadania 
jednoroczne, głównie drogi, chodniki, kanaliza-
cję deszczową. 300 tys. zł ma kosztować wykup 
nieruchomości. Jak co roku w budżecie najwięcej 
pieniędzy zarezerwowano na oświatę i wychowanie 

Na grudniowej, przedświątecznej sesji Rady Miasta 18 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się radni zaakceptowali projekt budżetu na 2014 
r., przedłożony przez prezydenta Waldemara Wardzińskiego. Dochody miasta w przyszłym roku oszacowano na ponad 152,6 mln zł, w tym 25 
mln dofinansowania unijnego. Wydatki ustalono na poziomie 156,6 mln zł, z czego 33,5 mln miasto wyda na inwestycje wieloletnie, a 2 mln na 
zadania jednoroczne. 4-milionowy deficyt mają pokryć dochody ze sprzedaży papierów wartościowych, wyemitowanych przez samorząd.

– ponad 47,7 mln zł, z czego subwencja oświatowa 
to zaledwie 26,1 mln. Resztę musi dołożyć miasto. 
Nakłady na pomoc społeczną w 2014 r. mają wy-
nieść prawie 12,4 mln zł. W 2014 rok spodziewany 

jest też duży wysiłek miejskich spółek, które planują 
zainwestować rekordową sumę 97 mln zł brutto. 
PEC chce wydać na inwestycje ponad 10 mln, ZKM 
– 981 tys., PUK – 18 mln, a ZWiK aż 70 mln zł.
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Intensywny ruch w miejskich inwestycjach 

Od styczniu interesanci Urzędu Miasta mogą załatwiać 
większość spraw w jednym miejscu. Na tyłach starego 
ratusza wybudowano nowy. Budynek jest funkcjonalnie 
połączony z zabytkowym ratuszem. Jest tu winda dla osób 
niepełnosprawnych, które mogą poruszać się po nowej 
jak i starej części magistratu. W nowym budynku znajduje 
się sala konferencyjna, w której odbywają się sesje Rady 
Miasta. Kubatura nowego budynku wynosi prawie 9 tys. 
m2, powierzchnia użytkowa – 2 tys. m2. Koszt budowy 
i wyposażenia budynku to ponad 7 mln zł.

We wrześniu, przy siedzibie Biura ds. Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień ruszyła budowa świetlicy śro-
dowiskowej dla dzieci i młodzieży. Świetlica ma być 
gotowa w wakacje przyszłego roku, a koszt jej budowy 
to 820 tys. zł. Powstaną tu trzy sale do zajęć grupowych, 
dwie dla terapii i spotkań indywidualnych oraz zaplecze 
socjalne. Placówka wyposażona zostanie w nowe meble, 
sprzęt audiowizualny oraz komputery. Obok powstanie 
tzw. „zielona” siłownia. Na terenie miasta funkcjonują już 
dwie świetlice, jedna przy parafii Św. Piotra, druga przy 
parafii Św. Tekli.

Budowa placu zabaw przy Miejskim Zespole Szkół 
Nr 1 sprawiła, że teraz każda szkoła miejskiego 
samorządu ma swój plac zabaw. Jest to czwar-
ty plac wybudowany w ramach ministerialnego 
projektu, a 7 w naszym mieście. Na placu pojawiły 

Krubin 
zmienił oblicze
Dwa lata temu miasto rozpoczęło 
wyczekiwaną przez mieszkańców od 
20 lat budowę 6 ulic na starym Kru-
binie. Za budowę ulic: Krubińskiej, 
Ceramicznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej 
i Żurawiej wzięła się firma PRASBET 
z Bydgoszczy. W I etapie wybudowano 
kanalizację deszczową, separator oraz 
oczyszczono rów odprowadzający wody 
opadowe. W ramach II etapu oddano 
do użytku ulice Ptasią, Żurawią, Piwną 
i Krubińską. Kompleksowe wykonanie 

dróg, chodników, ścieżki rowero-
wej, parkingów i oświetlenia ulic 
Ceramicznej i Dobrej zakończy się 
w pierwszym półroczu 2014 r. Koszt 
robót to 11,8 mln zł. Warto dodać, ze 
miejski samorząd otrzymał 2,7 mln zł 
nieoprocentowanej pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na budowę kanalizacji deszczowej 
(całkowity koszty jej budowy to ponad 
3,1 mln zł).

Ulica Krubińska

Ulica Ptasia

Wszystkie miejskie szkoły mają place zabaw

się bezpieczne i barwne urządzenia, nowoczesna 
nawierzchnia amortyzuje ewentualne upadki. Inwe-
stycja kosztowała 250 tys. zł, z czego ponad połowa 
pochodzi z rządowego programu „Radosna Szkoła”. 
Inwestycję nadzorował ZOSiP.

Plac zabaw przy MZS Nr 1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Powstaje nowa
świetlica socjoterapeutyczna

Wydziały Urzędu Miasta
w jednym miejscu
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Intensywny ruch w miejskich inwestycjach 

Plac Kościuszki wraz 
z przyległymi ulicami prze-
szedł metamorfozę. Było to 
dopełnienie renowacji traktu 
biegnącego od zamku do 
Fary. Pl. Kościuszki odre-
staurowano wraz z Zieloną 
Ścieżką, Grodzką, odcinki od 
Pl. Kościuszki do 11 Listo-
pada i od ul. Warszawskiej 
do ul. 11 Pułku Uł. Legiono-
wych. Miasto wydało na to 
ponad 614 tys. zł.

Zgodnie z życzeniami kierowców i mieszkańców wyre-
montowano też nawierzchnię ul. Robotniczej. Po zamknię-
ciu ul. Mleczarskiej został tamtędy poprowadzony ruch 
samochodów, przez co w krótkim czasie uległa zniszcze-
niu. Koszt jej naprawy to prawie 220 tys. zł.

Wypiękniały ulice
na Kargoszynie
W mijającym roku oprócz Krubina, 
drogi kompleksowo budowano rów-
nież na Kargoszynie. Ma to kosztować 
miasto 1,6 mln zł. Wybudowana kana-
lizacja deszczowa uregulowała odpływ 
wód opadowych, wymieniono też 
uliczne oświetlenie. Mieszkańcy ko-
rzystają już z estetycznych, bezpiecz-
nych i wygodnych dróg oraz chod-
ników w ul. Lechonia, Żeromskiego 
i Słonimskiego. Inwestycja zakończy 
się w połowie przyszłego roku. 

Pętla – największa inwestycja 
w historii Ciechanowa 
W 2013 r. budowa strategicznej drogowej inwestycji 
w mieście rozpoczęła się już w styczniu. Wcześniej prace 
były prowadzone na tzw. nowych śladach, bez więk-
szych przeszkód dla kierowców. Ten rok był trudniejszy. 
Wykonawca dokończył betonowanie elementów kon-
strukcyjnych mostów na Bielinie i Gostkowie, wybu-
dował dojazdy do nich oraz umocnił dno i brzeg rzeki. 
Na wszystkich odcinkach zakończyła się też budowa 
głównych kolektorów deszczowych. Wyburzone zostały 
kolidujące z pętlą budynki przy ulicy Monte Cassino, 

Nowa nitka między ul. Klonowskiego a Leśną

Pułtuskiej i Kwiatowej. Ekipy fachowców usunęły większość kolizje 
z sieciami: elektryczną, energetyczną, telekomunikacyjną, gazową, 
wodociągową i kanalizacyjną. Wzdłuż nowego układu drogowego są 
budowane ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej – przyjaznej 
dla rowerzystów. Drogi dla jednośladów budowane są sukcesywnie, 
razem z chodnikami i jezdnią. W trakcie budowy są skrzyżowa-
nia: Tysiąclecia- Mleczarska, Niechodzka, Kwiatowa, Kolbe oraz 
skrzyżowanie pętli z ul. Bielińską. Pod koniec roku drogowcy oddali 
do użytku rondo w ul. Gostkowskiej. Przypominamy, że w pętli 
powstanie 26 skrzyżowań, w tym 4 z sygnalizacją świetlną i 13 rond. 
W tym roku na budowę pętli wydaliśmy ponad 35 mln zł. Koszt całej 
inwestycji szacuje się na ok. 152 mln zł, z czego 102 mln zł miasto 
pozyskało ze środków unijnych. Prace potrwają do połowy 2015 r.

Most na Bielinie

Odmieniony 
Plac Kościuszki 

Całkiem nowa Robotnicza

Ulica Lechonia wciąż posypana piaskiem, który ma wypełnić szczeliny 
między kostką 

Odnowiony odcinek od Placu Kościuszki do ul. 11 Listopada

Ulica Robotnicza
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3 mln zł kosztowało samorząd
utrzymanie dróg i chodników

Znaczną część budżetu pochłonęło ułożenie • 
nowych nawierzchni bitumicznych oraz profi-
lowanie nawierzchni gruntowych. 
Wyremontowano fragmenty chodników na uli-• 
cach: Żeromskiego, Waryńskiego, Niechodz-
kiej, 11 Pułku Ułanów Legionów, Kicińskiego, 
Batalionów Chłopskich, Gostkowskiej, Zam-
kowej, Sienkiewicza, Mickiewicza. Z odzyska-
nej betonowej kostki z pętli miejskiej ułożono 
alejki na cmentarzu komunalnym.
Wymieniono część oznakowania pionowego • 
i odnowiono oznakowanie poziome.
Naprawiono uszkodzone wiaty przystankowe • 
w ul. Szwanke, Armii Krajowej, 17 Stycznia 
i Pułtuskiej. Koszt to 10 tys. zł. Zamontowa-
no też nową wiatę w ul. Kasprzaka – zakup 
i montaż nowych szyb tylko w tym jednym 
przypadku kosztował ponad 4 tys. zł.
Strefa płatnego parkowania została rozsze-• 
rzona o fragmenty ulic Nadfosnej, Witosa (od 
ul. Pułtuskiej do Sikorskiego) i Placu Jana 
Pawła II.
Od kilku lat miasto buduje nowe punkty • 
ulicznego oświetlenia i wymienia oprawy 
na energooszczędne, co pozwala ograniczyć 
wydatki na energię elektryczną. W ramach 
obowiązującej umowy Energa Oświetlenie 
Sp. z o. o. wymieniła 20 starych opraw oświe-
tlenia ulicznego w ul. Granicznej.

Remonty, naprawy, porządki, nasadzenia... 

Romil ma odśnieżać miejskie drogi
O przejezdność miejskich dróg, stan chodników, 
parkingów, zatok postojowych, przystanków 
komunikacji miejskiej i ciągu pieszo – rowerowego 
(Nowokolejowa – Przytorowa, Widna), troszczy się 
warszawska firma Romil. W przetargu zaoferowała 
najniższą kwotę – 653 tys. zł. Ubiegłorocznym od-
śnieżaniem zajmował się PUK. Kosztowało to mia-
sto blisko 754 tys. zł. Firma utworzyła swoją bazę 
przy ul. Augustiańskiej (na terenie byłej cukrowni).

Pół roku rewolucji śmieciowej
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zrewolucjonizowała dotych-
czasowy system gospodarki odpadami. Przetarg 
na odbiór odpadów wygrało Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o. o. (była to jedyna 
oferta). PUK zaproponował w przetargu kwotę 
nieco powyżej 8,6 mln zł. Tyle miasto zapłaci za 
usługę świadczoną przez półtora roku (od lipca 
2013 do grudnia 2014 r.). Mieszkańcy złożyli 
8034 deklaracji, z czego 1643 to korekty. Korek-
ty dotyczą przede wszystkim zmiany ilości osób 
zamieszkujących daną nieruchomość. Ze złożonych 
deklaracji wynika, że na terenie miasta mieszka 
nieco ponad 38 tys. osób, z ponad 45 tys. zameldo-
wanych. Opłatę uiszcza ponad 95% osób. Szacuje 
się, że blisko 15% właścicieli nadal nie złożyło de-
klaracji. Informacje nt. nowego systemu gospodarki 
odpadami można znaleźć na stronie Urzędu Miasta 
www.umciechanow.pl, w zakładce Na skróty/ 
Nowy system gospodarki odpadami.

Przestrzeń publiczna, 
która cieszy oczy
Na miejskich skwerach, w parkach, na klombach 
i zieleńcach co roku przybywa nowych roślin. Sani-
tarnym cięciom poddano drzewa i krzewy. W ga-
zonach posadzono pelargonie, bratki, aksamitki, 
kocanki i szałwię. W parku M. Konopnickiej
2,5 tys. aksamitek tworzy logo miasta. 
Codziennym porządkowaniem miejskich terenów 

zielonych zajmują się osoby zatrudnione w ramach 
prac publicznych i społecznie użytecznych oraz 
PUK. Tradycyjnie zabezpieczono przed szrotów-
kiem kasztanowce. Drzewa owinięto folią i zastoso-
wano środek owadobójczy. Za 2300 zł kupiono 200 
budek lęgowych dla ptaków. Budki rozwieszone 
zostały na terenie miejskich parków, szkół i przed-
szkoli oraz na osiedlach mieszkaniowych. Po blisko 
3 latach użytkowania ławek na deptaku poddano je 
renowacji.

Ponad 1,5 tony starych leków
i baterii zutylizowało miasto 
Aż 521 kg przeterminowanych leków i blisko tonę 
baterii zebrano w kilkunastu punktach na terenie 
miasta. Leki i baterie można oddawać bezpłat-
nie. Koszt ich odbioru i utylizacji pokrywa Urząd 
Miasta.

Dodatkowe 30 miejsc parkingowych przed ratuszem

Plac Jana Pawła II jest często czyszczony

Chodnik z brukowej kostki w ul. Kicińskiego
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PEC z nagrodą Fair Play
W roku 2013 Przedsię-
biorstwo Energetyki 
Cieplnej w Ciecha-
nowie Spółka z o.o. 
przeznaczyło 2,2 mln 
zł na inwestycje, w tym 
1 mln zł na rozwój 
i modernizację systemu 
ciepłowniczego. 
Wybudowano ponad 
700 m sieci ciepłow-

niczej oraz sześć węzłów cieplnych, przyłączono 
4 budynki wielorodzinne. Wdrażany jest nowocze-
sny „System zdalnego odczytu ciepłomierzy i stero-
wania wężami cieplnymi”, który umożliwi odczyty 
w czasie rzeczywistym co pozwoli monitorować 
parametry dostarczanego ciepła. Zakończenie robót 
zaplanowano na drugi kwartał 2014 r. Nowym wy-
zwaniem dla PEC jest przebudowa instalacji odpyla-
jących dla sześciu kotłów w centralnej ciepłowni, 
co aż czterokrotnie zmniejszy stężenie emitowanego 
pyłu. Instalacje dostosowane będą do dyrektyw 
Unii. Koszt przedsięwzięcia to około 7 mln zł, 
zarząd spółki zabiega o pozyskanie środków finan-
sowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Kapituła Programu Fair 
Play organizowanego przez Krajową Izbę Gospo-
darczą wyróżniła ciechanowski PEC Certyfikatem 
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2013”.

TBS – prace remontowe 
za 2 mln zł 

Spółka 
w 2013 r. wy-
konała prace 
remontowe 
za ponad 
2 mln zł, 
z czego pra-
wie 1,2 mln 
zł pochodziło 

z budżetu miasta. Zakończono jedną z ważniejszych 
inwestycji realizowanych w roku poprzednim 
– remont budynku wielorodzinnego przy ul. 17 
Stycznia 39 (termomodernizacja, remont da-
chu – płyty azbestowe wymieniono na dachówkę 
cementową). Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 
600 tys. zł. Docieplono też budynek socjalny przy 
ul. Parkowej 37 oraz budynek przy Kraszewskie-
go 4. Odnowiono elewacje budynków socjalnych 
przy ul. Wojska Polskiego 28A, 28B, 28C, gdzie 
wymieniono też część stolarki okiennej i drzwio-
wej. Nową elewację otrzymał budynek przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 16. W 5 budyn-
kach wielorodzinnych wyremontowane zostały 
dachy (podczas wymiany pokryć dachowych na 2 
budynkach usunięto szkodliwe płyty azbestowe). 
Oprócz wymienionych inwestycji w minionym roku 
wyremontowano kominy w 11 budynkach, w 16 
wymieniono drzwi zewnętrzne, w 11 odmalowa-
no klatki schodowe, a 8 zyskało nową wentylację 
grawitacyjną. Wyremontowano również 24 odzy-
skane lokale gminne. W ciągu roku wykonano też 
drobniejsze prace w innych budynkach: przebudo-
wano piece, wyremontowano schody zewnętrzne, 
zbudowano przyłącza kanalizacyjne, zaizolowano 
fundamenty, wymieniono wewnętrzne instalacje 
elektryczne, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe. 
Powstały też nowe odcinki chodników i parkingów 
z kostki betonowej.

Od 1 stycznia 2013 r. Zakład Komunikacji Miejskiej 
stał się odrębną prawnie jednostką Gminy Miejskiej 
Ciechanów. Zmienił się zakres jego obowiązków. 
Obecnie oprócz przewozu pasażerów do zadań 
ZKM należy budowa 
i remont przystanków 
autobusowych. W tym 
roku zmianie uległa sieć 
komunikacyjna oraz 
rozkład jazdy, zarówno 
na terenie miasta jak 
też strefy podmiejskiej. 
Nowy rozkład jazdy miał 
wyeliminować najbar-
dziej nierentowne kursy 
i przyciągnąć nowe grupy 
pasażerów dzięki więk-
szej częstotliwości kursowania autobusów. Nowa 
sieć komunikacyjna objęła 10 linii autobusowych 
o numerach od „0” do „9”. Na prośby pasażerów od 
lutego została dodatkowo wprowadzona linia numer 
„10”. Użytkownikom zapewniono kursy z częstotli-
wością co 10 minut na głównych ulicach Ciechano-
wa. Uproszczona została taryfa opłat – wyelimino-

Co się działo w miejskich spółkach

Spółka kupiła niskopodłogowy autobus dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płońskiej

Rok 2013 był dla Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych rokiem szczególnym. Od lipca zaczął funk-
cjonować nowy system gospodarowania odpadami. 
Spółka wygrała przetargi w mieście i w 7 okolicz-
nych gminach. Zdecydowana większość mieszkań-
ców zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, 
dlatego wdrożony został nowoczesny system, który 
daje samorządom możliwość kontrolowania, czy 
odpady rzeczywiście są segregowane. Obejmuje on 
wszystkie rodzaje kontenerów i pojemników oraz 
precyzyjnie identyfikuje rodzaje worków do selek-
tywnej zbiórki. Pojazdy odbierające odpady są wy-
posażone w system GPS, dzięki któremu wiadomo 
dokładnie, gdzie się znajdują. PUK zainwestował 
również w zakup samochodu ciężarowego skrzy-
niowego oraz śmieciarki do selektywnej zbiórki 
odpadów w systemie workowym, śmieciarkę do 
wywozu odpadów zmieszanych, oraz doczepianą do 
ciągnika kosiarkę z koszem zbierającym. Rozpoczął 

się też drugi etap rozbudowy schroniska dla bezdom-
nych zwierząt w Pawłowie. Zadbano o ogrodzenie, 
pomieszczenia kwarantanny, boksy itp. dla przeby-
wających tam zwierząt. W roku 2013 w schronisku 
przebywało średnio około 320 psów. 

W 2013 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Ciechanowie Sp. z o.o. realizował wielki projekt 
„Modernizacja i rozbudowa sytemu wodno – ka-
nalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap”, 
współfinansowany przez Unię Europejską. Jego 
całkowity koszt wynosi 123 mln zł w tym 49 mln zł 
dofinansowane z UE. W roku 2013 spółka zakoń-
czyła budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Płońskiej. 
Po miesiącach intensywnych prac powstało ok. 
2 km kanalizacji sanitarnej i 0,6 km kanalizacji 

wano z niej bilety ograniczające kursowanie tylko 
jedną linią, zamieniając je na bilety sieciowe, ważne 
od poniedziałku do piątku. Zlikwidowane zostały 
też bilety miesięczne. W ich miejsce wprowadzono 

bilety 15 i 30-dnio-
we, w korzystnych 
dla pasażera cenach. 
Od 1 maja pojawił 
się też korzystny 
cenowo pakiet 
4 ulgowych biletów 
jednorazowych 
sprzedawanych 
u kierowców. Wy-
niki ekonomiczne 
osiągnięte w 2013 r. 
pokazują, że wszyst-

kie podjęte działania przyniosły zdecydowaną 
poprawę sytuacji ekonomicznej spółki. W paździer-
niku ZKM kupił nowy, niskopodłogowy autobus 
miejski mieszczący 60 osób. Nowy pojazd jest także 
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Został wyposażony w 4 kamery, 2 wewnątrz pojaz-
du oraz 2 na zewnątrz.

ZKM – nowy autobus i zmiany w rozkładach jazdy

PUK – rok wprowadzenia ustawy „śmieciowej”

Specjalistyczny samochód do transportu worków z posegre-
gowanymi odpadami kosztował ponad 500 tys. zł

Wielkie inwestycje w ZWiK deszczowej. Zmodernizowano 0,5 km kanalizacji 
sanitarnej, wybudowano 86 przyłączy kanalizacji 
sanitarnej i 38 deszczowej. Koszt tej inwestycji 
to 6 mln zł. Przy budowie kolektora sanitarnego 
przebiegającego na odcinku między ul. Fabryczną, 
a Sienkiewicza położono 740 m sieci kanalizacji 
sanitarnej za blisko 2 mln zł. W minionym roku 
spółka poddała modernizacji stację termiczną 
utylizacji osadów ściekowych (koszt – 3 mln zł). 
Na osiedlu Bielin wykonano 200 m kanalizacji 
sanitarnej. W 2013 r. za 700 tys. zł spółka podpisała 
również kontrakty na „Modernizację stacji uzdatnia-
nia wody” (ich koszt to 10 mln zł) oraz na pozostałą 
część kanalizacji sanitarnej na Bielinie (6 mln zł). 
Prace rozpoczną się w nowym roku, place budo-
wy zostały już przekazane wykonawcom. ZWiK 
przeprowadził już przetarg na „ Budowę kanalizacji 
sanitarnej na osiedlu Kwiatowe”. Planowany termin 
podpisania kontraktu to styczeń 2014 r. Oprócz 
unijnego projektu, w ramach własnych inwestycji 
spółka wybudowała w minionym roku sieci wo-
dociągowe w ul. Błękitnej, Ks. Konrada, Kąckiej, 
Krubińskiej oraz sieci kanalizacyjne w ul. Ks. Kon-
rada i Jasnej. Wartość inwestycji ZWiK w 2013 r. to 
18 mln zł.
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Popularyzacja marszów
Nordic Walking
Po raz trzeci w naszym mieście odbył się Marsz 
Nordic Walking, zainicjowany przez Krzysztofa 
Człapskiego, mistrza Polski w tej dziedzinie. Do 
udziału zgłosiło się blisko 100 osób. Uczestnicy 
przemaszerowali ulicami miasta, a chętni wzięli 
udział w zawodach na czas. Chodziarze otrzymali 
pamiątkowe koszulki z logo miasta, medale i dyplo-
my. Imprezę zwieńczył pokaz jogi i zumby. W or-
ganizacji pomógł MOSiR, marsz współfinansował 
Urząd Miasta. Marsze Nordic Walking odbyły się 
też z okazji Święta 11 Listopada oraz w Mikołajki.

Ciechanów gościł
wielu sportowców 
Jak co roku Ciechanów był gospodarzem wielu 
imprez o randze lokalnej, ogólnopolskiej i świato-
wej. W mijającym roku do naszego miasta zjechali 
np. ciężarowcy, pływacy, szczypiorniści, piłkarze 
i brydżyści. Młodzi sportowcy wzięli udział m.in. 
w Mistrzostwach Polski w Podnoszeniu Ciężarów, 
Turnieju o Puchar Syrenki, IX Otwartych Mistrzo-
stwach TKKF w Brydżu Sportowym, VII Między-
narodowym Turnieju Taekwon-do Masters Mazovia 
Cup, 10. Memoriale im. Andrzeja Matusiaka czy 
III Mistrzostwach Europy w Futsalu (piłka halowa) 
Federacji INAS.

Bardzo dobrze układa się współpraca samorządu 
z organizacjami pozarządowymi. Ze wspólnych 
przedsięwzięć 2013 roku warto wymienić finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czerwcowy 
Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych 
oraz obchodzone w listopadzie Urodziny Niepodle-

Rok sportowych emocji

Razem dla społecznego dobra

Prezydent wyróż-
nił sportowców
Po raz kolejny prezydent 
Waldemar Wardziński 
przyznał stypendia naj-
zdolniejszym sportowcom 
z ciechanowskich klubów. 
Komisja pod przewodnic-
twem zastępcy prezydenta 
Cezarego Chodkowskiego 
brała pod uwagę wyniki 
w zawodach o szczeblu co 
najmniej ogólnopolskim. 

Stypen-
dia pieniężne o łącznej wartości 
blisko 19,8 tys. zł. otrzymało 
18 ciechanowskich sportowców.

Pikniki, turnieje…
W wakacje na miejskich obiek-
tach sportowych wiele się działo. 
Zarząd klubu MKS Ciechanów 
we współpracy z MOSiR oraz 
Urzędem Miasta zorganizował 
rozgrywki piłkarskie „Ojciec 
i syn”. Oprócz atrakcji zwią-
zanych z futbolem można było 
uczestniczyć w zawodach 

głej. Oprócz tego miasto wpar-
ło Szlachetną Paczkę i Dzień 
Dawcy Szpiku. Zapewniło też 
logistyczne i finansowe wspar-
cie dla Uniwersytetu III Wieku 
(10 tys. zł), 
Centrum 
Wolontariatu 
(10 tys. zł) 
oraz Banku 
Żywności 
(40 tys. zł). 
Bank jak co 
roku zorgani-
zował marsz 
przeciwko 

marnotrawie-
niu żywności. Jego akcje „Podziel 
się posiłkiem”, „Mecz z jajem” 
i Świąteczna Zbiórka Żywności 
były dużą pomocą dla potrzebują-
cych rodzin. 
Prezydent docenił zaangażowanie Urodziny Niepodległej

Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych

Prezydent W. Wardziński nagrodził szczypiornistów UKS Nike

Piłkarskie rozgrywki „Ojciec i syn” cieszyły się dużym zainteresowaniem

Mistrzostwa Europy w Futsalu wygrała drużyna z Polski

społeczników i organizacji w życie publiczne 
miasta. Za miniony rok wyróżnienia otrzymali: 
najaktywniejsza wolontariuszka Ilona Kowalska, 
Stowarzyszenie PSYCHOART, Społeczne Towarzy-
stwo Oświatowe oraz Gimnazjum Nr 3.

z udziałem Straży Pożarnej, zagrać w golfa albo 
pożonglować piłką. Na terenie placu zabaw przy 
ul. Kraszewskiego, gdzie jest boisko do gry w piłkę 
siatkową rozegrano Wakacyjny Turniej Siatkówki 
Plażowej o Puchar prezydenta Miasta. W rozgryw-
kach wzięło udział 10 drużyn.

Nagrodzeni za sportowe pasje
Od kilku lat prezydent miasta przyznaje nagrody 
i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe dla zawod-
ników oraz ich szkoleniowców. W tym roku na 
uroczystościach w ratuszu prezydent Waldemar 
Wardziński i jego zastępca Cezary Chodkowski 
nagrodzili kolarzy, ciężarowców i szczypiornistów. 
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Wokalnego GAMMA. 
Potem zagrał Volver 
z Mariuszem Totoszko. 
Wieczór należał do Ma-
ryli Rodowicz. Muzyczne 
doznania zwieńczyły 
fajerwerki. 

Sobotnie walki 
ze smokami 
z folklorem w tle
Na miejskim rynku 
stanęły stoiska jarmarku 
rękodzieła. Zatańczył 

Ludowy Zespół Artystyczny „Mały Ciechanów”. 
Pogromcy smoków uczestniczyli w II Rycerskiej 
Grze Miejskiej. Pod ratuszem zagrały orkiestry 
dęte, a wieczorem mieszkańców rozśmieszały 
kabarety Pirania i Koń Polski. 

Niedziela – gratka dla zbieraczy
Atrakcją były Zamkowe Spotkania Kolekcjonerów 
i Modelarzy. Wzięli w nim udział miłośnicy znacz-
ków pocztowych, monet, banknotów, militariów 
i wszelkich staroci.

Czwartek wzięły dzieci
Na Pl. Jana Pawła II zaprezentowali się uczniowie 
ciechanowskich szkół i przedszkoli. Były śpiewy, 
tańce, występy chirliderek, pokazy mody, konkur-
sy. Zaśpiewały zespoły Kosmokwaki i Bahamas, 
grupa Hebi dała widowiskowy pokaz ognia. 

Koncertowy piątek 
Zamkowe błonia zapełniały się straganami 
i urządzeniami z wesołego miasteczka. Swoje 
umiejętności zademonstrowali laureaci Przeglądu 

Maryla Rodowicz

Jedna z ekip rywalizujących w grze miejskiej – dziennikarze lokalnych mediów 

Mariusz Totoszko z zespołu Volver z fankami Pokaz fajerwerków

Organizatorami Dni byli prezydent Ciechanowa 
oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO. Wspierali ich: Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej 
i Szlak Książąt Mazowieckich. Pomocy sponsorin-
gowej udzielili: Bank Spółdzielczy w Ciechano-
wie, Hotel Zacisze i Kawiarnia Elżbieta.



Koncerty muzyki poważnej
5 stycznia w koncercie noworocznym wysłu-
chaliśmy przebojów Jana Kiepury w wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-
Mazurskiej. Ucztą dla ducha był też wrześniowy 
Festiwal Muzyki Sakralnej z udziałem chórów 
ze Starachowic, Lublina oraz Zamościa. 

Pikniki, festyny, festiwale
18 maja na zamku odbył się reaktywowany Fe-
stiwal „Spring Blues Night”. W 16 edycji zagrali: 
Flesh Creep, The Moongang, Złe Psy, Nocna 
Zmiana Bluesa i Why Ducky? Czerwiec zdomino-
wały Dni Ciechanowa (czytaj str. 11). Za sprawą 
„Festiwalu 3m” lipiec był pełen wrażeń plastycz-
nych. Tym razem artyści zaprezentowali różne 
spojrzenia na ciało i cielesność. 3 tydzień sierpnia 

 Rok w kulturze

2013 rok przyniósł bogate doznania kul-
turalne. Urząd Miasta zorganizował dla 
mieszkańców kameralne i masowe imprezy. 
Wstęp na wszystkie był bezpłatny. 

upłynął pod znakiem XXI Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego DIONIZJE (sfinansowane-
go przez miasto). 31 sierpnia lato pożegnaliśmy 
z Braćmi, czyli Piotrem i Wojciechem Cugow-

DIONIZJE – Teatr Woskresinnia

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Koncercie Noworocznym

Festiwal Muzyki Sakralnej

Spring Blues Night – Nocna Zmiana BluesaBRACIA zagrali na „Pożegnanie Lata”

skimi. 11 listopada na Urodzinach Rzeczypospo-
litej wystąpił zespół Red Lips. Listę koncertów 
zamyka sylwester pod ratuszem, spędzony 
z zespołem Łzy.


