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Zmiana siedziby Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO wiązała się nie 
tylko z przeprowadzką, ale i nową aranża-
cją pomieszczeń. Do 17 lutego w placówce, 
przeniesionej do budynku przy ul. 17 Stycznia 
56A, trwał remont. Miał zmienić oficjalne 
wnętrza w przytulne miejsce pełne kolorów.

K.D.
Czytaj str. 6

Urząd Miasta uruchomił swój kanał na You 
Tube. Łatwo na niego wejść wpisując w prze-
glądarkę portalu „Urząd Miasta Ciechanów”. 
Na You Tube przekieruje nas też ikonka kanału 
zamieszczona na stronie umciechanow.pl. Na 
kanale można obejrzeć filmy z miejskich imprez 
i wydarzeń, nagrane w jakości HD.

K.D.

Jesteśmy na 

STUDIO 
w nowych kolorach

Na styczniowej sesji radni zdecydowali o podnie-
sieniu do 150% kryterium dochodowego upraw-
niającego do przyznania pomocy osobom objętych 
programem dożywiania w latach 2014-2020. Jest 
on skierowany do rodzin, w których dochód na jed-
nego członka wynosi 684 zł oraz osób samotnych, 
których dochód nie przekracza 813 zł. Ze wsparcia 
skorzystają uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych oraz osoby samotne, będące w pode-
szłym wieku, chore lub niepełnosprawne. W celu 
uzyskania pomocy należy zgłosić się do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Sienkiewicza 
32d). Będzie ona polegała na wydawaniu  bezpłat-
nych posiłków w szkolnych stołówkach oraz  
w jadłodajni Polskiego Czerwonego Krzyża.  
Z rządowego programu dożywiania korzysta rocz-
nie około 2000 ciechanowian.                         red.

24 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
wręczone zostały nagrody zawodnikom i trene-
rom, którzy w 2013 roku osiągnęli wysokie wyni-
ki sportowe. Łączna pula nagród wyniosła 31 848 
zł (w tym zakup 12 tabletów). Gratulacje sportow-
com złożył prezydent Waldemar Wardziński, jego 
zastępcy Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski oraz 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Bay-
er. – Dziękujemy za docenianie naszego wysiłku 

Kibicujemy naszym sportowcom

Według wyniku przeprowadzonego w listopadzie 
badania sondażowego mieszkańcy chcą mieć więk-
szy wpływ na podejmowanie decyzji w miejskich 
sprawach. Już 6 lutego nadarzyła się ku temu oka-
zja. W ramach projektu „Konsultujmy bo warto” 
prowadzonego przez Fundację Gospodarczą im. 
Karola Marcinkowskiego i Urząd Miasta dyskusji 
poddano rewitalizację parku im. Jarosława Dąbrow-

Wiele pomysłów na park i bulwary

skiego i nadrzeczne bulwary pomiędzy mostami 
przy ul. 3 Maja i 17 Stycznia. Na spotkanie przyby-
ło ponad 40 ciechanowian. Pomysły były zbież-
ne: siłownia na świeżym powietrzu, plac zabaw, 
ścieżka rowerowa, przystań kajakowa, park linowy, 
miejsca do grillowania – to tylko niektóre z nich.

red. 
Więcej na str. 3

Więcej osób skorzysta  
z bezpłatnego 
dożywiania

– powiedziałw imieniu nagrodzonych trener MKS 
Matsogi Michał Korzybski. Na spotkanie stawiły 
się reprezentacje wszystkich klubów. Nie było 
tylko osób, które wyjechały w tym czasie na zgru-
powanie. Po ilości nagród łatwo się domyślić, że 
nasze najmocniejsze sekcje to taekwono i ciężary. 
Sportowe zacięcie mają i dziewczyny, i chłopaki. 

K.D.
Lista nagrodzonych zawodników na str. 9. 
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Edukacyjny Przewrót  
Kopernikański  
1 lutego w Ciechanowie Centrum Nauki Kopernik 
zorganizowało bezpłatne warsztaty dla nauczycieli 
przedmiotów ścisłych i przyrodniczych lokalnych 
szkół podstawowych oraz gimnazjów. Podczas za-
jęć nauczyciele prowadzili eksperymenty naukowe 
na styku chemii, fizyki i biologii. – Warsztaty są 
częścią dofinansowanego przez UE projektu „Prze-
wrót Kopernikański”, w ramach którego podej-
mujemy próbę zmian w polskiej szkole w zakresie 
metod uczenia się dzieci i młodzieży. To ambitny 
projekt. Jego realizacja jest możliwa tylko dzięki 
twórczej, partnerskiej współpracy z nauczycielami, 
którzy mogą stosować metody badawcze w codzien-
nej praktyce szkolnej – podsumowała Dagmara 
Lipińska, koordynatorka warsztatów. 

A. Szwejkowski zasłużony  
dla Ciechanowa 
25 stycznia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
po raz 36 wręczono nagrodę im. Franciszka Raj-
kowskiego, przyznawaną przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Nagrodą za 
2013 rok kapituła uhonorowała Andrzeja Szwej-
kowskiego. W ceremonii uczestniczyli przedsta-
wiciele miejskiego samorządu, którzy wręczyli 
laureatowi medal „Za Zasługi dla Ciechanowa”. 
A. Szwejkowski znakomicie łączy działąlność 
zawodową ze społeczną. Wspiera finansowo oraz 
organizuje wiele przedsięwzięć kulturalnych na 
terenie miasta. Jest absolwentem Szkoły Głów-

nej Handlowej. Karierę związał z sektorem fi-
nansowym. Pracował w ciechanowskim Banku 
Gospodarki Żywnościowej, w 1997 roku został 
prezesem Zarządu Polskiego Banku Spółdziel-
czego. Patronatem objął Galerię „C”, przemiano-
waną na Galerię im. Bolesława Biegasa. Pomagał 
ciechanowskiemu oddziałowi TPD i innym lokal-
nym organizacjom. Dzięki jego wsparciu powstał 
warszawski Teatr Kamienica. Słowo o laureacie 
wygłosił twórca tego teatru, znany aktor Emi-
lian Kamiński. – Nagroda to miłe podsumowanie 
mojej działalności i wyzwanie do zrealizowania 
kolejnych marzeń – powiedział A. Szwejkowski. 
Prywatnie pasjonuje się zabytkowymi autami  
i motocyklami.

Na godzinę zgasimy światła 
Urząd Miasta przyłączy się do ogólnopolskiej akcji 
„Godzina dla ziemi WWF”, która odbędzie się  
29 marca o godz. 20.30. Ekologiczna inicjatywa  
co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie.  
W tym samym czasie na godzinę zgasną światła  
w domach i przestrzeni publicznej na wszystkich 
kontynentach. Ten symboliczny gest ma wzbudzić 
szacunek dla zasobów naturalnych naszej planety  
i motywować do życia w sposób przyjazny środo-
wisku. 

Porozumienie o współpracy 
Gimnazjum Nr 1 ze szkołami 
z Płocka i Lipna

17 stycznia w Gimnazjum Nr 1 podpisano 
porozumienie o współpracy pomiędzy szko-
łami partnerskimi z Płocka i Lipna w zakresie 
edukacji młodzieży w klasach mundurowych 
pod patronatem Prezydenta Ciechanowa. Umowę 
podpisali: zastępca prezydenta Cezary Chodkow-
ski, dyrektor I Gimnazjum PUL w Płocku Mag-
dalena Zombir, dyrektor Publicznego Gimnazjum 
Nr 1 w Lipnie Hanna Kułak, właściciel Centrum 
Naukowo-Biznesowego Feniks Jarosław Chrobot 
i dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Ciechanowie 
Jacek Wiśniewski. Spotkanie uświetnił występ 
chóru szkolnego oraz pokaz elementów technik 
taekwon-do i samoobrony. Podczas weekendu na 
terenie ciechanowskiego gimnazjum trwał obóz 
integracyjny dla uczniów klas mundurowych 
partnerskich szkół.

Umowa na pożyczkę  
podpisana
21 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
prezes PUK Wojciech Jagodziński oraz przedstawi-
ciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Ryszard 
Dziadak i Andrzej Daniluk podpisali umowę po-
życzki na budowę nowoczesnego zakładu gospo-
darki odpadami komunalnymi dla gmin regionu 
ciechanowskiego, który powstanie w Woli Pawłow-
skiej. Jego koszt to blisko 30 mln zł. Zaciągnięta  
na preferencyjnych warunkach pożyczka opiewa  
na 20 976 750 zł. Mechaniczno-biologiczna insta-
lacja o mocy przerobowej 50 tysięcy ton odpadów 
rocznie ruszy w 2015 roku. W zakładzie zatrudnie-
nie znajdzie około 80 osób.

Zabawa choinkowa TPD
Około 100 dzieci wzięło udział w choince in-
tegracyjnej, zorganizowanej 25 stycznia w bu-
dynku Starostwa Powiatowego przez ciecha-
nowski zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
oraz I Koło Pomocy Dzieciom Niepełnospraw-
nym. Na balowiczów czekał poczęstunek. Mu-
zyczną oprawę zapewnił zespół Aplauz. Były 
konkursy i zabawy. Zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz podarowała dzieciom karton pysznych 
ciasteczek. 

Zagrała orkiestra.  
W Ciechanowie zebrano  
63 tys. zł
12 stycznia zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy. Podczas 22. finału zbiera-
no pieniądze na wyposażenie 
oddziałów dziecięcych w spe-
cjalistyczny sprzęt do ratowa-
nia życia dzieci i godnej opie-
ki medycznej dla seniorów. 
W Ciechanowie pracę 400 
wolontariuszy koordynował 
Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO, 
gdzie mieścił się sztab WOŚP. 
Podopieczni Niny Rykowskiej 
zebrali około 43 tys. zł. 
W orkiestrę zaangażowało 
się też Stowarzyszenie Psychoart, współpracują-
ce z PCKiSz, STO, Szpitalem Wojewódzkim oraz 
Miejskim Ogniskiem TKKF Promyk. Ich wysiłek 
przełożył się na zebranie 20 tys. zł. Nad bezpie-
czeństwem kwestujących wolontariuszy czuwała 
Straż Miejska oraz policja. 

Rocznica  
powstania styczniowego
22 stycznia, w 151 rocznicę wybuchu powsta-
nia styczniowego władze miasta złożyły wiązanki 
kwiatów pod popiersiem Tomasza Kolbe (1828-
1863), dowódcy oddziałów powstańczych, poległe-
go w bitwie pod Rydzewem. Uroczystość  
z udziałem samorządowców i przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych odbyła się na skwerze Taj-
nej Organizacji Nauczycielskiej przy ul. 3 Maja.

Zmiana trasy linii „10” 
W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego 
na ul. Mleczarskiej i rozbudową ronda przy  
ul. Kwiatowej Zakład Komunikacji Miejskiej zmie-
nił trasę linii „10”. Biegnie ona od Asnyka  
do przystanku „Śmiecińska/Siewna” dotychczaso-
wą trasą, dalej powrót ul. Śmiecińską, do przystan-
ku „Graniczna/Czarnieckiego”, potem ul. Płocką 
przez wiadukt, 3 Maja, Orylską, Płońską do przy-
stanku „Płońska 100” i dalej bez zmian. Od Szpi-
tala do przystanku „Płońska 100” trasa pozostaje 
bez zmian, dalej ulicami: Płońską, Orylską, 3 Maja, 
przez wiadukt, ul. Płocką do przystanku „Granicz-
na/Płocka”, dalej do przystanku „Śmiecińska/Siew-
na”, powrót ul. Śmiecińską do ul. Sienkiewicza. 
Dalej bez zmian. 
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Zaszczytny medal wręczyli A. Szwejkowskiemu prezydent 
W. Wardziński i przewodniczący Rady Miasta M. Stawicki
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Przybyło ponad 40 osób  
z różnych środowisk. Byli 
dziennikarze, społecznicy, 
sportowcy, dwóch radnych, 
ludzie młodzi i w wieku doj-
rzałym. Każdy mógł zgłosić 
własny pomysł. Konsulto-
wane obszary przybliżyli 
gościom pracownicy Urzędu 
Miasta: Grzegorz Piekarski  
z Wydziału Urbanistyki  
i Architektury oraz Sławomir 
Maciejewski z Wydziału In-
żynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska. Po-
tem przyszedł czas na pracę 
w grupach pod czujnym 
okiem Marty Henzler (mode-
ratora ze Stowarzyszenia Bo-
ris). Zespoły tworzyły własne 
szkice zmian w parku i tere-
nach nad Łydynią. Powstało 
wiele ciekawych pomysłów: siłownia na świeżym 
powietrzu, plac zabaw, ścieżka rowerowa, przy-
stań kajakowa, park linowy, ścianka wspinaczko-
wa, tor saneczkowy, altanki, trakt do gry w bule, 
fontanna, miejsce do gry w szachy, ciche zakątki, 
większa ilość ławek i niebanalne oświetlenie oraz 
elementy małej architektury. Pojawiła się też pro-
pozycja przycięcia drzew by wyeksponować wi-

Wiele pomysłów na park i bulwary

dok na dzwonnicę i kościół farny. – Pomysł kon-
sultacji bardzo mi się podoba. To bardzo dobrze 
ze strony Urzędu Miasta, że pyta mieszkańców  
o to, co widzieliby w tym miejscu. Jestem za tym, 
abyśmy wspólnie urządzali przestrzeń, z której 
wszyscy korzystamy – ocenił spotkanie Rafał Pan-
fil. – Chciałbym zobaczyć tam ogródki, kawiarenki 
i altanki. Mieszkańcy powinni móc tam przycho-

dzić by z przyjemnością spę-
dzić wolny czas – propono-
wał Maciek Kowaliński. 
– Ta przestrzeń ma służyć 
mieszkańcom! Zaproponowa-
liśmy ścieżki rowerowe, prze-
jazdy i przejścia dla pieszych 
pod mostami 3 Maja  
i 17 Stycznia – skomentował 
Kuba Sprusiński, prezes sto-
warzyszenia Ciechanowska 
Grupa Rowerowa. – Szkoda, 
że tak mało osób angażu-
je się w tego typu sprawy. 
Ludzie wolą zostać w domu, 
a potem narzekać, gdy już 
decyzje zapadną – komen-
towali obecni na spotkaniu. 
Kolejne spotkanie konsulta-
cyjne odbędzie się 27 lutego 
o godz. 17.00 w sali konfe-
rencyjnej ratusza. Będzie to 

czas na dopracowanie projektów i omówienie ich 
z architektem krajobrazu oraz urbanistą. Wspól-
nie wypracowane pomysły zostaną udostępnione  
na forum, znajdującym się na platformie konsul-
tacji społecznych Urzędu Miasta. Będzie można 
zgłaszać do nich uwagi. Efekty konsultacji zostaną 
przekazane prezydentowi i radnym. 

red.

Autorzy zaprezentowali zgłoszone projekty podczas 
publicznej prezentacji, która odbyła się 22 lutego 
w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60 C. Na plat-
formie konsultacji społecznych, znajdującej się na 
stronie Urzędu Miasta www.umciechanow.pl głosy 
na najciekawsze przedsięwzięcia można oddawać 
do 3 marca. Głosować mogą osoby, które ukończy-
ły 16 lat, posiadają PESEL i są zameldowane  
w Ciechanowie. Wyniki przeprowadzonych konsul-
tacji będą wzięte pod uwagę przez komisję konkur-
sową, powołaną przez prezydenta miasta zgodnie  
z ustawą o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie. Wybór ofert nastąpi 15 marca. 

K.D.

Prezydent ogłosił konkursy – do podziału 192 tys. zł
Kto i na co – zdecydujemy razem

KULTURA  
I DZIEDZICTWO NARODOWE
Zadanie i: Realizacja przedsięwzięć kultu-
ralnych integrujących środowisko lokalne 
oraz upamiętniających  rocznice ważnych 
wydarzeń historycznych przypadających  
w 2014 roku

„Warszawska tętni życiem” – cykl koncertów 1. 
plenerowych
„Od czerwca... 2. – 25 lat wolności...” – program 
edukacyjny
II ciechanowski marsz dla życia i rodziny3. 
Koncert z okazji Dni Ciechanowa4. 
XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny 5. 
DIONIZJE
IX Ogólnopolski Plener Malarski6. 
XIX Ciechanowska Jesień Poezji7. 
Koncert z okazji 25. Rocznicy Wolnych 8. 
Wyborów 

Zadanie ii. Popularyzowanie lokalnego  
dorobku artystycznego

Udział chóru w Międzynarodowym Konkursie 1. 
Chóralnym w Szczecinie
Almanach Ciechanowskich Twórców 2. 
„Zwariowana Trzynastka”

Zadanie iii. Realizacja projektów doku-
mentujących i popularyzujących historię 
Ciechanowa

Publikacja „Wspomnienia wierszem i pędzlem 1. 
malowane”

Prezydent miasta Ciechanów ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań w zakresie: kultury i dziedzictwa narodowego (80 tys. zł), 
ochrony i promocji zdrowia (62 tys. zł) oraz pomocy społecznej (50 tys. zł). Termin składania minął 10 lutego. Oferty złożyły 24 organizacje. 

Ciechanowskie Zeszyty Literackie „Bolesław 2. 
Biegas…”
Wydanie wspomnień J.H. Olszewskiego „Tak to 3. 
zapamiętałem…”
Gra Miejska „Ciechanów w ogniu – rok 1920”4. 
III Turniej Rycerski5. 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Zadanie i.  aktywizacja społeczna miesz-
kańców Ciechanowa w wieku dojrzałym 

Integracyjne spotkanie wigilijne1. 
„W pełni życia, w pełni sił” 2. – spotkania 
integracyjne
Aktywizacja społeczna mieszkańców 3. 
Ciechanowa w wieku dojrzałym – Uniwersytet 
Trzeciego Wieku
Zajęcia Nordic Walking dla osób w wieku 4. 
dojrzałym

Zadanie ii. Podejmowanie działań na rzecz 
osób z terenu Ciechanowa dotkniętych nie-
pełnosprawnością

Indywidualne zajęcia wyrównawcze 1. 
wspomagające rozwój dzieci 
niepełnosprawnych.
Wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej2. 
„Pomocna dłoń” 3. – ćwiczenia usprawniająco-
relaksujące chorych na SM
Doskonalenie talentów artystycznych  4. 
i popularyzowanie dorobku artystycznego dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnej

„Nasz drugi dom” 5. – ogniska pomocy 
pozaszkolnej TPD
Upowszechnianie sportu wśród osób 6. 
niepełnosprawnych

Zadanie iii. Organizacja działań z zakresu 
profilaktyki i promocji zdrowia

Badanie cukru1. 

POMOC SPOŁECZNA
Zadanie i. Organizowanie pomocy środowi-
skom ludzi najuboższych
1.   Pomagamy codziennie! Żywność 
      dla potrzebujących
 
Zadanie ii. Promocja wolontariatu
1.  Daj siebie innym! – promocja wolontariatu

6 lutego sala konferencyjna urzędu miasta wypełniła się chętnymi do dyskusji na temat wypracowania społecznych założeń rewitalizacji 
nadrzecznego bulwaru i parku im. j. dąbrowskiego. Organizatorami spotkania była Fundacja gospodarcza im. karola marcinkowskiego 
oraz gmina miejska Ciechanów w ramach wspólnie realizowanego projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXVII sesji  
23 grudnia 2013 r.

nr 432/XXXVii/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miej-
skiej Ciechanów.
nr 433/XXXVii/2013 Uchwała budżetowa na rok 2014.
nr 434/XXXVii/2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta i jej Komisji 
na 2014 rok.
nr 435/XXXVii/2013 w sprawie Miejskiego  Programu  Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
nr 436/XXXVii/2013 w sprawie Miejskiego Programu  Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Ciechanów na  
2014 rok.
nr 437/XXXVii/2013 w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkoma-
nii na 2014 rok.
nr 438/XXXVii/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych w Cie-
chanowie w budynkach przy ulicach: Warszawska 27, 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych 8, 17 Stycznia 43, Batalionów Chłopskich 19.
nr 439/XXXVii/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowa-
nia, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie 
oraz „Regulamin Strefy Płatnego Parkowania”.
nr 440/XXXVii/2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2014-2018.
nr 441/XXXVii/2013 w sprawie określenia Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów w 2014 r. 
nr 442/XXXVii/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
nr 443/XXXVii/2013 w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu  
Nr 10 w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 4.
nr 444/XXXVii/2013 w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego.

Interpelacje radnych  
– XXXVII sesja

Interpelacje radnych  
– XXXVIII sesja

Zdzisław dąbrowski był zadowolony z uruchomienia dodatkowych 
miejsc parkingowych na Placu Jana Pawła II, o co prosili kupcy z ul. War-
szawskiej. Poruszył też kwestię uzupełnienia oświetlenia w ulicy Kruczej 
oraz między ul. Reutta a Płońską.

andrzej Bayer zapytał, na jakim etapie jest powołanie zespołu radnych, 
urzędników i członków zarządu osiedla do współpracy z kupcami z ul. 
Warszawskiej. Był też ciekaw, czy rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowa-
nia o dodatkowe miejsca postojowe na Pl. Jana Pała II nie wymaga podję-
cia uchwały.  

adam Stępkowski przekonywał, by przy okazji remontów dróg na Krubi-
nie pomyśleć o ścieżkach rowerowych prowadzących do tej części miasta. 
Radny chciał wiedzieć, czy na kompleksowe uporządkowanie okolicznych 
terenów można pozyskać środki zewnętrzne.  

Zenon Stańczak odniósł się do artykułu „Dyktat kolei – dylemat miasta”, 
zamieszczonego w Tygodniku Ciechanowskim. Radny sugerował,  
by w obliczu zamknięcia ul. Mleczarskiej zrobić tymczasowy przejazd  
pomiędzy ul. Składową i Augustiańską. 

oprac. K.D.

Zenon Stańczak narzekał na oświetlenie miejskich ulic. Według jego 
spostrzeżeń część lamp nie świeci. Ich konserwacja i przegląd odbywa się 
rzadko, gdyż na 3 powiaty (w tym ciechanowski) przypada tylko dwóch 
monterów. Radny miał też krytyczne uwagi pod adresem firmy Romil, któ-
ra wygrała przetarg na zimowe utrzymanie dróg. Apelował o zwiększenie 
nadzoru nad wykonawcą i surowe egzekwowanie warunków podpisanej 
umowy. 

józef Borkowski poprosił o uzupełnienie oświetlenia w ul. Kąckiej i Prza-
snyskiej. 

krzysztof łyziński mówił o problemach z jazdą po ulicach miasta w cza-
sie zimy oraz nieodśnieżonych chodnikach. Druga interpelacja dotyczy-
ła zamknięcia przejazdów kolejowych w ul. Mleczarskiej i w przyszłości 
Śmiecińskiej. Radny chciał wiedzieć, czy wykonawca kolejowej inwestycji 
przedstawił harmonogram prac i ile czasu potrwają utrudnienia. 

Zdzisław dąbrowski mówił o odśnieżaniu osiedla 40-lecia. Radny był 
ciekaw, jak intensywnie przypominane są warunki umowy podpisanej z fir-
mą świadczącą usługi odśnieżania (chodzi o firmę Romil – red.).  

mariusz Stawicki zapytał, czy oprócz perswazji są inne formy nacisku na 
firmę odśnieżającą miasto. 

artur Sobotko interpelował w sprawie ul. Skrzetuskiego, gdzie brakuje 
oświetlenia. Radny pytał, czy w tym roku istnieje możliwość rozwiązania 
tego problemu. 

Tomasz kałużyński odniósł się do sygnalizacji dźwiękowej na skrzy-
żowaniu ulic: 17 Stycznia, Kraszewskiego i Spółdzielczej. Sugerował 
wzmocnienie sygnału informującego o możliwości bezpiecznego przejścia 
przez ulicę. Radny poruszył też kwestię trudności komunikacyjnych zwią-
zanych z pracami przy modernizacji trakcji kolejowej. Jego zdaniem spra-
wa wymaga szerszej informacji o organizacji ruchu w mieście. 

Wojciech gesek zachęcał do śmielszego uruchomienia tegorocznego sys-
temu stypendialnego, przekonując, że w Ciechanowie jest kilku zawodni-
ków, którzy mogą reprezentować nas na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de 
Janeiro za 3 lata. Radny poruszył sprawę odśnieżania na osiedlu Krago-
szyn. 

Paweł Rabczewski nalegał, żeby docenić osiągnięcia sportowe Piotra 
Krawczyka – rajdowca samochodowego. Radny upominał się też o więk-
sze uhonorowanie nieżyjącego już Ireneusza Palińskiego, naszego pierw-
szego mistrza olimpijskiego z Rzymu.  

andrzej Bayer zwrócił uwagę na często zgaszone lampy na Warszawskiej 
i Pl. Jana Pawła II. Poprosił również o ponowne rozważenie możliwości 
sygnalizacji skrętu w lewo na skrzyżowaniu ul. Tatarskiej i Sienkiewicza. 
Radny postulował, by w ul. Powstańców Warszawskich przywrócić ruch 
dwukierunkowy. 

adam Stępkowski zapytał o plany dotyczące budowy ścieżki rowerowej 
w ul. Płońskiej. Zasugerował, żeby mieszkańcy bardziej włączyli się do 
odśnieżania miasta. 

oprac. K.D.

Pełna treść uchwał znajduje się na stronie internetowej urzędu miasta
www.umciechanow.pl

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXVIII sesji  
29 stycznia 2014 r.

nr 445/XXXViii/2014 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 
nr 446/XXXViii/2014 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
nr 447/XXXViii/2014 w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
nr 448/XXXViii/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nierucho-
mości.
nr 449/XXXViii/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie Nierucho-
mości.
nr 450/XXXViii/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
ceny zbycia na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych, położonych 
w Ciechanowie w budynkach przy ulicach: 11 Pułku Ułanów Legionowych 10, 11 
Pułku Ułanów  Legionowych 16, 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Pułtuska 12, 
Sienkiewicza 32A, Wyspiańskiego 46, Szwanke 18.
nr 451/XXXViii/2014 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 294/
XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2012r. wyrażającej zgodę 
na ustanowienie zastawu na udziałach Spółki w celu zabezpieczenia kredytu in-
westycyjnego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o. na 
realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja i Rozbudowa 
Systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanów – I etap”.
nr 452/XXXViii/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego upraw-
niającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób 
objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 
2014-2020”.
nr 453/XXXViii/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych 
na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowe-
go w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.
nr 454/XXXViii/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Trakt Rzeczkowska” w Ciechanowie.
nr 455/XXXViii/2014 zmieniająca Rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowiec-
kiego z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie pomników przyrody położonych na tere-
nie powiatu ciechanowskiego.
nr 456/XXXViii/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr 433/
XXXVII/2013 na rok 2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 23 grudnia 2013 r.
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W mieście jest 135 km dróg, które mają 4 właści-
cieli i zarazem zarządców. Przetarg na odśnieżanie 
dróg gminnych wygrał ROMIL. To aż ponad  
110 km do usuwania śniegu oraz posypywania solą 
i piaskiem. Za odśnieżanie przystanków, o czym nie 
wszyscy wiedzą, odpowiada zarządca drogi, przy 
której stoją. Z kolei udrożnienie dróg wewnątrzo-
siedlowych to zadanie spółdzielni mieszkaniowych, 
a odśnieżenie chodników przy pry-
watnych posesjach to powinność 
ich właścicieli.

Przejeżdżali,  
ale z podniesionym  
pługiem
Drogi mają różną kolejność od-
śnieżania. Pierwszeństwo mają 
przelotowe i te, którymi biegną 
np. trasy miejskich autobusów. 
Na sprzęt odśnieżający dłużej 
muszą czekać małe uliczki  
w dzielnicach domów jednoro-
dzinnych. To ich mieszkańcy tej 
zimy najczęściej dzwonili  
z uwagami do inżynierii miej-
skiej. – Telefony odbieraliśmy 
średnio co 5 minut. Przeprowa-
dziliśmy 250 rozmów w ciągu  
7 dni – informuje Aleksander Ka-
luszkiewicz, odpowiedzialny za 
nadzorowanie zimowego utrzymania dróg.  
– Ludzie zgłaszali głównie nieodśnieżone ulice  
i chodniki. Ale otrzymaliśmy też np. informację,  
że pracownicy ROMILu informują, że urząd za-
bronił posypywania śliskich ulic solą i piaskiem. 
Zdenerwowałem się, bo takiej dyspozycji nigdy nie 
było. Przeciwnie, stale monitowałem, że za mało 
sypią. Zadzwoniłem anonimowo do ROMILu i też 
usłyszałem, że urząd zakazał sypania. Przedstawi-
łem się i poinformowałem, jakie konsekwencje mo-
żemy wyciągnąć za podawanie fałszywych infor-
macji. Z rozmowy sporządziłem notatkę służbową  
– relacjonuje A. Kaluszkiewicz.
Bulwersujących nieprawidłowości było więcej. 
Często padał zarzut, że pług wprawdzie przejeż-
dżał drogą, ale z podniesionym lemieszem. – Za-
montowany w każdym pojeździe GPS wskazywał, 
że pług odśnieżał ulicę a urząd miasta otrzymywał 
ją jako odśnieżoną w codziennych wykazach, na 
podstawie których wystawiana jest faktura. Dla-
tego prosiliśmy o sygnały o nieprawidłowościach. 
Chociaż codziennie monitorowaliśmy pracę firmy, 
to sami nie byliśmy w stanie wszystkiego wychwy-
cić, np. w wieczornych czy nocnych godzinach  
– zaznacza A. Kaluszkiewicz.

Służbowe notatki, 300 zdjęć,  
40-minutowe nagranie
Sygnały przekazali też miejscy radni, którzy na 
styczniowej sesji rady interpelowali w sprawie 
konkretnych ulic. – Musimy surowo egzekwować 
umowę. Firma chciała wygrać przetarg, wygrała  
i określiła, że za te pieniądze jakie zaoferowała 
jest w stanie wykonać to, co jest w tym dokumen-
cie, więc niech wykona – stwierdził Zenon Stań-
czak na styczniowej sesji rady miasta.

Styczniowa sesja rady miasta

Miasto ma własną spółkę, ale prawo wymaga przetargu

każdy zimowy sezon przynosi krytyczne uwagi na temat stanu dróg, zwłaszcza kiedy pługi i piaskarki przegrywają z kilkudniowymi cią-
głymi opadami. mieszkańcy oczekują przejezdnych ulic, trudno więc dziwić się ich rozgoryczeniu i uwagom pod adresem odśnieżającej fir-
my. W tym roku po raz pierwszy przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych wygrało nie Przedsiębiorstwo usług komunalnych, lecz 
zewnętrzna firma ROmiL, którego usługi spotkały się z krytyką ciechanowian. – Zgodnie z prawem musimy w przetargu wybrać najtańszą 
ofertę, chociaż mamy wyspecjalizowaną własną spółkę, gdzie latami inwestowaliśmy w ludzi i sprzęt. To wadliwe prawo, szkodliwe dla samorzą-
du – mówi prezydent Waldemar Wardziński.

Złe wykonanie usługi musi być udokumentowane. 
Powstało kilka notatek, zawierających zastrzeże-
nia do wywiązywania się przez ROMIL z umo-
wy. Oprócz tego pracownicy Inżynierii, Referatu 
Zarządzania Kryzysowego oraz miejscy strażnicy 
zrobili ponad 300 zdjęć źle odśnieżonych ulic.  
Nakręcono też 40-minutowy film.
Do ROMILu szły kolejne pisma. „W związku  
z przeprowadzonym objazdem dróg w dniu (daty 

się zmieniały – red.) i stwierdzeniem nienależytego 
wykonania usługi zimowego utrzymania dróg, par-
kingów i chodników na terenie miasta Ciechanowa 
żądam wykonania prac w trybie paragrafu 6 ust.  
7 umowy ZP.272.1.30.2013 z dnia 2 grudnia  
2013 r. w nieprzekraczalnym w terminie do (mak-
symalnie 72 godz. od zgłoszenia)” – takim powo-
łaniem się na zapisy umowy zaczynało się każde 
z nich. 

Zakwestionowana faktura,  
kara finansowa
Ulic do ponownego odśnieżania urząd wyliczył  
aż 65. W pismach do poprawki wskazano też nie-
które chodniki i parkingi. Wszystkie wymienione 
prace ROMIL musiał wykonać na własny koszt.  
Do tej chwili odśnieżanie kosztowało urząd miasta 
81 tys. zł (dane za grudzień). Wpłynęła też faktura 
za usługi w styczniu, ale jej wysokość została przez 
urzędników zakwestionowana. – Podważyliśmy 
ilość oraz jakość wykonanej przez ROMIL pracy. 
Firma powinna skorygować codzienne raporty, 
żeby wykazać nie kilometry przejazdów przez dro-
gi, lecz faktycznie odśnieżonych ulic. Zastrzeżeń 
do pracy ROMILu było dużo, w dodatku firma nie 
wszystkie nasze zalecenia wypełniała, pomimo licz-
nych monitów. Dlatego nadal trwa kontrola doku-
mentów i ich wyjaśnianie z wykonawcą – informuje 
Ewa Zduńczyk, kierowniczka Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Incydent,  
który nie powinien się zdarzyć?
Odśnieżanie było jednym z głównych tematów 
sesji rady miasta, a radni interpelowali w sprawie 
konkretnych ulic. Niektórzy z żalem wspominali 

minione sezony, kiedy przetargi na zimowe utrzy-
manie dróg wygrywał PUK. – Z perspektywy kilku 
kadencji mogę stwierdzić, że nie było takiej zimy, 
żeby ktoś powiedział coś dobrego o odśnieżaniu. 
Jak odśnieżał PUK też jednego dobrego słowa nie 
słyszałam. Ciągle było źle – wspomniała Ewa Gła-
dysz, zastępca prezydenta Ciechanowa. – Oczywi-
ście przyjmujemy wszystkie państwa uwagi, będzie-
my starali się zrobić z nich użytek – zapewniła  

E. Gładysz. Przypomniała też 
radnym, jakie są realia i wyma-
gania publicznego przetargu. 
Oprócz posiadania odpowied-
niego sprzętu i doświadczenia 
składający oferty przetargowe 
musieli przedstawić rekomen-
dacje od poprzednich zlecenio-
dawców. – Były dokumenty  
z gmin, które potwierdzały, 
że ROMIL wykonywał dla nich 
usługi bardzo dobrze. Przecież 
te referencje ktoś podpisuje. Nie 
wiem czy te osoby, czują się  
z tym dobrze. Przetarg został 
dobrze przygotowany, a komi-
sja długo przeglądała wszystkie 
dokumenty i nie było żadnego 
punktu zaczepienia, żeby roz-
strzygnąć inaczej. Dlatego mnie 
boli, jeśli słyszę na jednej  

z komisji, że rozstrzygnięcie przetargowe to incy-
dent, który nie powinien był się zdarzyć. Incyden-
tem, który nie powinien się zdarzyć jest fakt, że 
ogłaszamy przetarg mając spółkę gminną. Czy 
dlatego, że konkurentem była nasza spółka, miałam 
złamać prawo? – pytała Ewa Gładysz.

Przetarg w sytuacji,  
kiedy gmina ma własną spółkę,  
to błąd systemowy
– Cieszę się z wypowiedzi, że kiedy odśnieżała na-
sza spółka było lepiej niż teraz. To świadczy  
o tym, że nakłady, które przez lata przeznaczaliśmy 
na rozwój firm komunalnych nie poszły na marne. 
Natomiast trzeba ubolewać, że teraz nie daje się 
nam możliwości, żeby spółki miejskie się rozwijały 
– stwierdził prezydent Waldemar Wardziński, który 
przywołał krępujące samorząd ograniczenia praw-
ne. – Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem 
musimy wybierać usługodawcę w drodze publicz-
nego nieograniczonego przetargu. Tu widać błąd 
systemowy, bo po co w takim razie gminom umoż-
liwiono tworzenie spółek komunalnych? Przez lata 
angażujemy nasze pieniądze, rozwijamy te spółki, 
one kupują sprzęt, szkolą ludzi, a potem okazuje się, 
że musimy szukać usługodawcy na rynku – wskazy-
wał prezydent. – Często się zdarza, że w przetargu 
padają ceny, które budzą – delikatnie mówiąc  
– pewne zakłopotanie i potem jest kłopot z egzekwo-
waniem usług na należytym poziomie. Natomiast 
nie daje się nam możliwości, żeby korzystać z wła-
snej spółki. W ten sposób marnotrawi się publiczny 
pieniądz i wypracowywany latami majątek  
– podsumował prezydent Wardziński. 

Ewa Blankiewicz

Miejskie drogi w tym roku odśnieża ROMIL
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Renowacji poddano salę na niskim parterze, którą 
dostosowano do prowadzenia zajęć tanecznych. Po-
łożono w niej nową podłogę, na jednej ze ścian za-
montowano wielkopowierzchniowe lustra. 
Gruntownej przebudowie poddano też główny hol 
ośrodka. Autorką projektu wnętrza, obejmującego 
instalację oświetlenia, malowanie oraz dobór kolo-
rów i mebli, jest pochodząca z Ciechanowa Bogu-
sława Charzyńska – architekt w Gdyni. Wykonawcą 
usług remontowych została ciechanowska firma Art 
Technic. 
Wysoki sufit holu obniżono za pomocą konstrukcji, 
do której zamocowano 12 wiszących lamp. Szatnię 
zamaskowano. Ściany pokryto gładzią gipsową i po-
malowano farbami lateksowymi. Wnętrza uzupełnią 
nowoczesne meble. Wszystko pomysłowe i gustow-
nie dopasowane. – Śpieszyliśmy się, żeby zakończyć 
prace remontowe przed feriami. 17 lutego rozpoczę-
liśmy cykl dwutygodniowych zajęć. Mamy nadzieję, 
że odnowione pomieszczenia podobają się naszym 
gościom i będą im dobrze służyć – mówi dyrektor 
STUDIA Nina Rykowska. 
Koszt remontu oszacowano na ponad 45 tys. zł. 
Kolejnym wyzwaniem będzie odnowienie studia 
nagrań. Na remont czeka jeszcze największa sala do 
prowadzenia zajęć. Ze względu na ograniczone środ-
ki finansowe to zadanie będzie podjęte w przyszłym 
roku.                                                                                                 

K.D.

Śnieg              
i mróz dał się 
we znaki drogowcom. Niskie 
temperatury spowolniły pracę, a nierzad-
ko uniemożliwiały wyjście na plac budowy. Nie inaczej 
było na Kargoszynie. – Zanim zaczął intensywnie padać śnieg, roboty 
prowadzone były na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego z Gombrowicza oraz na ul. 
Gombrowicza na odcinku od Gojawiczyńskiej do Gajcego. Teraz je wstrzymano, czekamy na 
lepsze warunki – mówi Halina Kłys z Wydziału Inwestycji. W ubiegłym roku zakończono 
budowę  ulic: Żeromskiego, Lechonia i Słonimskiego. Inwestycja warta 1,4 mln zakończy 
się w połowie roku. 

P.H.

... i Kargoszynie

Za odśnieżanie miasta odpowiada ROMIL
Warszawska firma dysponuje łącznie czterema ciężarówkami, które są uzbrojone w piaskarko-
solarki oraz pługi. Do utrzymania chodników oraz wąskich ulic wykorzystywane są dwa mul-
ticary z solarkami i pługami. 
Posiada również ładowarkę  
i równiarkę, które są uży-
wane tylko wtedy, gdy wy-
stępują bardzo duże opady 
śniegu. Dodatkowo na te-
renie miasta pracują ekipy 
ręcznie odśnieżające przy-
stanki i zatoki autobusowe. 
Firma ma zmagazynowane 
600 ton piasku oraz 300 ton 
soli. Zgodnie z umową   
z Romilem, miasto zarezer-
wowało 653 tys. zł na zimo-
we utrzymanie dróg  
w okresie od grudnia 2013 r. 
do połowy kwietnia 2014 r.

Nie trzeba składać nowych deklaracji śmieciowych
Właściciele nieruchomości, którzy w 2013 roku złożyli do urzędu deklaracje o wysokości  
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mają obowiązku składania nowych  
deklaracji w 2014 r. Nową deklarację o wysokości opłaty należy złożyć np. gdy zmienia się 
liczba mieszkańców lub sposób zgromadzenia odpadów (segregowanie śmieci).

Bieżące utrzymanie dróg i chodników
Miasto wyłoniło firmy, które w tym roku zajmą się bieżącym utrzymaniem miejskich dróg.  
O remonty asfaltowych nawierzchni i stan dróg gruntowych zadba ciechanowski KOPTRANS. 
Na ten cel zaplanowano ponad 1,1 mln zł. O chodniki zadba Zakład Robót Inżynieryjno-Dro-
gowych KAMIBUD też z Ciechanowa. Koszt szacuje się na ponad 270 tys. zł. Oznaczeniami 
pionowymi (znakami drogowymi, tablicami z nazwami ulic itp.) zajmie się PLANETA z War-
szawy. Usługę oszacowano na 265 tys. zł.

Miasto  
rozstrzygnęło  
kolejny przetarg 
700 tys. zł miasto prze-
znaczy w tym roku na 
utrzymanie zieleni miej-
skiej, a 540 tys. zł będzie 
kosztować utrzymanie 
czystości i porządku. 
Usługi te wykona PUK. 
Do jego obowiązków 
należeć będzie m. in.: 
koszenie terenów zielo-
nych (parki, skwery, pasy 
przyuliczne), wygrabia-
nie nieczystości, liści, 
skoszonej trawy, zamiata-
nie chodników i alejek na 
terenach zieleni miejskiej, 
sadzenie drzew, krzewów i kwiatów na rabatach i w gazonach, pielęgnacja nasadzeń (podlewa-
nie, pielenie, nawożenie, wykonywanie oprysków środkami ochrony roślin), cięcie żywopło-
tów,  przycinka i wycinka drzew, montaż i konserwacja nowych elementów małej architektury 
(np. ławki), dekorowanie ulic i miejsc pamięci z okazji świąt oraz uroczystości.

Oświetlenie, monitoring, sygnalizacja…
Konserwację ulicznego oświetlenia nadal nadzoruje firma Energa – Oświetlenie Sp.z o. o. 
Wszelkie uwagi i awarie należy zgłaszać pod całodobowe numery telefonów: 801 800 103, 
601 442 100 lub do wydziału IMiOŚ (23) 674 92 84. Przeglądami i konserwacją monitoringu 
wizyjnego zajmie się ciechanowska firma PHU Alarm System. Wartość całorocznej usługi to 
blisko 7 400 zł. Utrzymanie sygnalizacji miejskiej będzie leżało w gestii Zakładu Robót Drogo-
wych i Sygnalizacyjnych CIECHDRÓG z Chruszczewa. Ma kosztować 1845 zł za miesiąc. 

Trwa łatanie dziur
Zmienne temperatury mają bardzo zły wpływ na stan dróg. Rozmarzanie i powtórne zamarza-
nie wody powoduje rozsadzanie i kruszenie asfaltu. Powstaje wiele groźnych ubytków.  
Na zlecenie urzędu miasta drogowcy rozpoczęli ich łatanie. W pierwszej kolejności wypełniane 
są głębokie ubytki powodujące zagrożenie w ruchu drogowym.                                             P.H.

W listopadzie 2012 r. Urząd Miasta ogłosił konkurs na opracowa-
nie koncepcji architektonicznej pasażu Marii Konopnickiej. Termin 
przesyłania prac upłynął 1 marca 2013 r. Spośród 34 zgłoszeń zwy-
ciężyła koncepcja autorstwa zespołu: Klaudia Fiegler z Orzesz  
i Damian Serwata z Sosnowca.
Autorzy trzech najlepszych projektów otrzymali nagrody pieniężne o łącznej 
wysokości 30 tys. zł. Czy zwycięska praca będzie realizowana? – Nagrodzona 
koncepcja jest punktem wyjścia do przygotowania projektu rewitalizacji pasażu. 
Zmiany dotyczą tylko niektórych elementów zagospodarowania przestrzeni pa-
sażu. W listopadzie ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z biurem projektowym  
z Warszawy na opracowanie dokumentacji. Ma być gotowa w maju. Jeżeli  
w budżecie znajdą się pieniądze na wykonawstwo,  prace rozpoczną się jesienią   
– zapowiada Robert Zembrzuski z Wydziału Inwestycji.

P.H. Ekipy budujące pętlę miejską pracowały bez wytchnienia mimo trudnych warunków pogodowych. Dopiero obfite opady śniegu  
i mróz utrudniły im pracę. Postępy na budowie w kolejnych miesiącach zależeć będą w dużym stopniu od aury.

Powstaje rondo w pobliżu Hotelu Atena
Pomiędzy ul. Monte Cassino a Klonowskiego prowadzone są odwierty pod ekrany dźwię-
kochłonne

Zima utrudniała prace na pętli...Co dalej z pasażem  
Marii Konopnickiej?

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

W ul. Gąseckiej trzeba było przełożyć wodociąg  
i kanalizację deszczową (od Mławskiej do nowego 
wiaduktu). Jest już gotowa podbudowa pod połowę 
ronda w ul. Kwiatowej. Przed ułożeniem nawierzch-
ni ZWiK musi wykonać w tym miejscu kanalizację 
deszczową, żeby udostępnić teren ekipie drogowców 
z EUROVII. – Dokończenie tego ronda jest teraz 
dla nas bardzo ważne, bo w marca PKP zamierza 
zamknąć przejazd w ciągu ul. Śmiecińskiej i Spół-
dzielczej. Dlatego chcemy jak najszybciej uruchomić 
objazd ulicą Gąsecką i odciążyć wiadukt na Płockiej 
– mówi Robert Szymaniak, kierownik Wydziału In-
westycji. Kiedy odpuści zima rozpocznie się asfalto-
wanie połowy ronda w ulicy Kwiatowej. Po przeło-

żeniu ruchu na druga połowę skrzyżowania 
wejdą ekipy ZWiK i wykonają II etap ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, a tak-
że kanalizację sanitarną na osiedlu Kwia-
towe od skrzyżowania z ul. Śmiecińska, co 
umożliwi drogowcom zakończenie budo-
wy ronda Siewna – Śmiecińska – Wesoła. 
Równocześnie rozpoczęta zostanie budowa 

rond w ul. Płockiej i Kasprzaka. W drugim półroczu pla-
nowane jest oddawanie do użytku poszczególnych odcin-
ków pętli. Kolejność będzie zależała od zaawansowania 
robót i postępów inwestycji PKP i ZWiK. –  Dużym wy-
zwaniem dla nas wszystkich będzie budowa skrzyżowań, 
które łączą się np. z drogami krajowymi oraz ul. Mle-
czarska, w ciągu której trwa właśnie budowa kolejowego 
wiaduktu – dodaje R. Szymaniak.                           P.H.

Z sześciu ulic budowanych od podstaw na Krubinie, mieszkańcy mogą korzystać już  
z czterech. W tym roku zakończona zostanie budowa kolejnych dwóch: Ceramicznej (na 
zdjęciu) i Dobrej. – W grudniu wykonawca ułożył kolejne odcinki chodników i asfaltu w ul. 
Ceramicznej. Ulicę utwardzono na odcinku od Krubińskiej do zbiorników wodnych zloka-
lizowanych na przedłużeniu ul. Dobrej. Rozpoczęły się też roboty ziemne w nowoprojek-
towanych ulicach. Jeżeli pogoda się poprawi rozpoczną się tez prace na Dobrej – mówi 
Robert Szepietowski z Wydziału Inwestycji. Ulice na Krubinie buduje znany ciechanowia-
nom PRASBET z Grudziądza, wykonawca deptaka i Placu Jana Pawła II. Sześć krubińskich 
dróg będzie kosztować prawie 12 mln zł.

P.H.

Dobra czeka na dobrą aurę

Zmiana siedziby Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO wiązała się 
nie tylko z przeprowadzką, ale i nową aran-
żacją pomieszczeń. Od 14 stycznia do  
17 lutego w placówce, przeniesionej do bu-
dynku przy ul. 17 Stycznia 56A, trwał re-
mont. Miał zmienić oficjalne wnętrza w przy-
tulne miejsce pełne kolorów.

STUDIO w nowych kolorach

Sala do zajęć tanecznych z nową podłogą i lustrami

Hol główny

Przy cięciu drzew PUK korzysta z podnośnika
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Projekt planu zagospodarowania przestrzennego 
„Orylska” obejmujący teren położony w rejonie 
ulic: Orylskiej i Płońskiej, rzeki Łydyni i ul. Au-
gustiańskiej, został wyłożony na początku grudnia 
ubiegłego roku do publicznego wglądu w Urzędzie 
Miasta, w Wydziale Urbanistyki i Architektury.  
Do 17 stycznia można było składać na piśmie 
uwagi do projektu. Sporym zaskoczeniem dla 
mieszkańców okazał się ujęty w planie zamysł 
poprowadzenia przez obecne targowisko przy 
Płońskiej lokalnej drogi, która połączyłaby ul. 
Płońską z Augustiańską. Nie jest to jednak świeży 
pomysł. Budowę tej drogi planowano od wielu 
lat. Już w latach 90. pojawiły się pomysły, aby 
część placu targowego i okoliczny teren przezna-
czyć pod inwestycje. Nowa droga jest do tego 
celu niezbędna. Według projektu miałaby się ona 
zaczynać w miejscu obecnego wjazdu na targ przy 
Płońskiej i wpadać w Augustiańską między tere-
nem należącym do Zespołu Szkół Nr 2, a dawną 
składnicą makulatury. Czy w przypadku budowy 
w przyszłości drogi istnienie targowiska byłoby 
zagrożone? – Mieszkańcy nie mają powodu do 
obaw. Miejscowy plan „Orylska” nie wprowadza 
żadnych zmian na terenach, które są już zagospo-
darowane. Targowisko nie ucierpi. Głównym zało-
żeniem planu jest umożliwienie wykorzystania ob-
szarów położonych w śródmieściu, w sąsiedztwie 
Łydyni – uspokaja Marek Korpanty z Wydziału 
Urbanistyki i Architektury.

red.

Nowa ulica przetnie  
w przyszłości  
plac targowy?

Przewodnik po systemie 
gospodarki odpadami

Na ciechanowskich skrzyżowaniach od tygodni 
działają nowe sygnalizatory dźwiękowe, które 
pomagają osobom niedowidzącym i niewidomym 
bezpiecznie przejść przez pasy. Dotychczas funk-
cjonowały tylko w obrębie skrzyżowania Powstań-
ców Wielkopolskich – Pułtuska, w okolicy szpitala, 
gdzie zarządcą drogi jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Urząd Miasta wniosko-
wał do zarządców ciechanowskich dróg o montaż 
kolejnych tego typu udogodnień. GDDKiA szybko 
zareagowała, montując nowe urządzenia na czte-
rech skrzyżowaniach: Mikołajczyka – 11 Pułku 
Ułanów Legionowych, Orylska – 11 Pułku Ułanów 
Legionowych, 11 Pułku Ułanów Legionowych – 11 
Listopada, Płońska – Armii Krajowej – Mleczarska. 
Sygnalizatory mają zegary sterujące, które nocą 
obniżają moc sygnału, tak by dźwięk nie przeszka-
dzał mieszkańcom. Koszt inwestycji to blisko 19 

Dźwiękowe sygnalizatory  
pomagają niewidomym 

tys. zł. Oprócz tego sygnalizacja dźwiękowa działa 
na skrzyżowaniu 17 Stycznia – Kraszewskiego 
– Spółdzielcza, zarządzanym przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich. – Cieszymy się, że 
się o nas pamięta. Jest to kolejny krok w kierunku 
likwidacji barier komunikacyjnych. Miasto staje się 
przyjazne dla osób niepełnosprawnych. Nasi pod-
opieczni bardzo chwalą sygnalizatory na skrzyżo-
waniu 17 Stycznia – Kraszewskiego. Nieopodal jest 
kilka przychodni, do których mogą się bezpieczniej 
dostać. Teraz osoby niewidome i słabo widzące 
pewniej przechodzą przez ulicę. Wzmocniona moc 
żarówek również jest dla nich udogodnieniem. Taka 
ilość  sygnalizatorów dźwiękowych sprawiła, że 
miasto stało się dla naszych podopiecznych bardziej 
przystępne i bezpieczniejsze – chwali Barbara Woj-
ciechowska, prezes ciechanowskiego Koła Tereno-
wego Polskiego Związku Niewidomych.           red.

Wprowadzony w lipcu nowy system gospodar-
ki odpadami niejednemu jeszcze sprawia trudno-
ści. Urząd Miasta, który tak jak inne gminy przejął 
obowiązek odbioru nieczystości od właścicieli 
nieruchomości, dokłada starań, by jak najprościej 
wyjaśniać mieszkańcom nowe uwarunkowania. 
Cenną podpowiedzią są informacje, zamieszczone 
na umciechanow.pl. Można na nie wejść ze strony 
głównej – pasek „na skróty” lub z pozycji slider-
BOXA. Trzecia ścieżka to przycisk „Dla mieszkań-
ców”, podstrona „Środowisko”, zakładka „Gospo-
darka odpadami komunalnymi”. Poruszone są tu 
kluczowe dla sprawy zagadnienia. Zamieszczono 
też potrzebne pliki do pobrania oraz odpowiedzi 
na najczęściej zadawane pytania. Ten moduł stro-
ny został przebudowany i wypełniony aktualnymi 
treściami. W przypadku uwag i problemów można 
skontaktować się z pracownikami Referatu Gospo-
darki Odpadami: tel. (23) 674 92 89 lub 674 92 69, 
e-mail: imios.go@umciechanow.pl.

K.D.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta Ciechanów z dnia 28.01.2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego „SadY gOSTkOWSkie iii”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Ciechanów w dniu 27 listopada 2013r. uchwały nr 430/XXXVI/2013 w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SADY GOSTKOWSKIE III” obejmują-
cego teren położony w rejonie ulicy Gostkowskiej i realizowanego odcinka pętli miejskiej – t.j. działki nr 
1132, 1134/2 oraz części działek nr 1133 i 954/1. Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do planu 
w Urzędzie Miasta, 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1 w terminie do dnia 26.02.2014 r. Wniosek powinien 
zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. Szczegółowych informacji udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, 
pokój 303, tel. (23) 674 93 08.

                                
 Prezydent Miasta Ciechanów

                         / - / Waldemar Wardziński

Przekaż 1% podatku organizacji  
pożytku publicznego

Fundacja Nutricia po raz drugi organizuje kampanię 
edukacyjno-promocyjną skierowaną do wszystkich 
zainteresowanych prawidłowym żywieniem naj-
młodszych. Tegoroczne hasło to „1000 pierwszych 
dni dla zdrowia”. Tym razem pomogą jej Banki 
Żywności z Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Warsza-
wy, Częstochowy i Ciechanowa. Wybór partne-
ra nie był przypadkowy. Wymienione banki mają 
duże osiągnięcia w przeprowadzaniu licznych akcji 
edukacyjnych. Celem tegorocznej jest upowszech-
nianie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci 
do 3 roku życia. Warto pamiętać, że dziecko w tym 

1000 pierwszych dni dla zdrowia
okresie najintensywniej się rozwija i bardzo szybko 
rośnie – aż 5-krotnie zwiększa swoją masę. Dlatego 
też rodzice i opiekunowie powinni zadbać o jego 
odpowiednią dietę. – Jesteśmy bardzo dumni, że tak 
doświadczony i wymagający partner, jakim jest Nu-
tricia wybrał w trybie konkursowym nasz pomysł 
na edukację żywieniową i sfinansuje jego realizację 
– cieszy się Dorota Jezierska, prezes ciechanow-
skiego Zarządu Fundacji Bank Żywności. Akcja bę-
dzie prowadzona od maja w 6 żłobkach na terenie 
Północnego Mazowsza oraz w sklepach z artykuła-
mi dziecięcymi i szkołach rodzenia.                 red.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Zarząd Ma-
zowieckiego Oddziału Wojewódzkiego TPD), 
Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełno-
sprawnych, Społeczne Towarzystwo Oświatowe 
Samodzielne Koło Terenowe nr 76, Polski Czer-
wony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR  
w Ciechanowie”), Polskie Stowarzyszenie Diabe-
tyków Zarząd Województwa Mazowieckiego  
(z dopiskiem „Koło w Ciechanowie”), Polski 
Związek Niewidomych Okręg Ciechanów  
(z dopiskiem „Koło Ciechanów”), Polskie Towa-
rzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział  
w Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR  
w Ciechanowie”), Polskie Towarzystwo Walki 

Zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz or-
ganizacji pożytku publicznego działających na terenie Ciechanowa.

z Kalectwem Oddział w Ciechanowie, Funda-
cja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 
Niepełnosprawnym – Być Jak Inni (z dopi-
skiem Fundacja Być Jak Inni), Stowarzyszenie 
na Rzecz Wiejskich Dzieci i Osób w Podeszłym 
Wieku. 
Aby dokonać wpłaty należy: wypełniając PIT-36 
lub PIT-37 we właściwej rubryce wpisać numer 
KRS organizacji, której chcemy przekazać 1%. 
Urząd Skarbowy będzie sam przekazywał 1% 
podatku wskazanej organizacji. 1% podatku 
można przekazać w całości tylko jednej organi-
zacji.

red.
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Stypendia  
dla młodych 
zawodników

Prezydent Miasta 
Ciechanów 
przyznał 
stypendia dla 
uczniów  

i studentów za wybitne 
osiągnięcia sportowe. 
Otrzymało je 28 zawod-
ników: Krzysztof Klicki 
(370 zł), Radosław Samoraj 

(370 zł), Izabela Wróblewska (370 zł), Iwona 
Kępa (300 zł), Natalia Kraszewska (300 zł), 
Damian Sikorski (300 zł), Bartłomiej Klękowicz 
(200 zł), Jacek Koperski (200 zł), Aleksandra 
Pepłowska (200 zł), Mateusz Sowa (200 zł), 
Dominika Tomkowska (200 zł), Klaudia Zasłonka 
(200 zł) z CLKS Mazovia, Michał Brym (300 zł), 
Weronika Czapka (200 zł), Wiktor Komorowski 
(200 zł), Wiktor Piotrowski (200 zł), Cezary 
Sarnowski (200 zł), Jakub Zdunek (200 zł)  
z TKKF Promyk, Staniszewski Daniel (300 zł), 
Szczepański Karol (200 zł), Adam Smoliński  
(200 zł) z Kolarskiego Klubu Sportowego 
Ciechanów, Ilona Omiecińska (370 zł), Piotr 
Pełka (300 zł), Damian Kowalczyk (300 zł), 
Karol Kraszewski (300 zł), Eryk Dobrydnio  
(200 zł), Wiktor Nalewajk (200 zł), Kinga 
Sadkowska (200 zł) z LKS Matsogi. Stypendia 
będą wypłacane w miesięcznej wysokości  
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca oraz  
1 września do 31 grudnia 2014 roku. Ich łączna 
wartość to 70 800 zł.

red.

Nagrody prezydenta dla sportowców
TKKF „Promyk” 
Michał Brym – 1000 zł
Wiktor Komorowski – 500 zł
Cezary Sarnowski – 500 zł
Wiktor Piotrowski – 500 zł
Paweł Nałęcz – 500 zł
Dariusz Sędzicki – 500 zł
Weronika Czapka – nagroda rzeczowa
Jakub Zdunek – nagroda rzeczowa
Radosław Lisowski (trener) – 1500 zł
Dariusz Płoski (trener) – 1500 zł
mkS „matsogi” 
Ilona Omiecińska – 1500 zł
Piotr Szwejkowski – 1500 zł
Piotr Pełka  – 1000 zł
Paweł Szwejkowski – 1000 zł

Kinga Sadkowska – 500 zł
Karol Kraszewski – 500 zł
Damian Kowalczyk – 500 zł
Andrzej Reduch – nagroda rzeczowa
Eryk Dobrydnio – nagroda rzeczowa
Karol Nalewajk – nagroda rzeczowa
Wiktor Nalewajk – nagroda rzeczowa
Michał Korzybski (trener) – 1500 zł
CLkS „mazovia” 
Leśniewska Anna – 1500 zł  
Jarosław Samoraj – 1500 zł 
Iwona Kępa – 1000 zł 
Krzysztof  Klicki – 1000 zł
Natalia  Kraszewska – 1000 zł
Damian Sikorski – 1000 zł
Kamil Szczepanik – 1000 zł

Bartłomiej Klękowicz – 500 zł
Klaudia Zasłonka – nagroda rzeczowa
Aleksandra Pepłowska – nagroda rzeczowa
Dominika Tomkowska – nagroda rzeczowa
Marek Sachmaciński (trener) – 2000 zł
Wojciech Gesek (trener) – 1500 zł
mPkS „Orka” 
Sylwia  Kowalska – 1000 zł
kolarski klub Sportowy Ciechanów
Daniel Staniszewski – 1000 zł
klub Sportowy Osób niepełnosprawnych 
„Herkules”
Andrzej Kamiński – nagroda rzeczowa
Damian Kaniecki – nagroda rzeczowa
Paweł Rabczewski (trener) – nagroda rzeczowa

Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska 
dostał 40 tys. zł na upowszechnianie sportu szkol-
nego, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację 
rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Ciechanowskiemu Wodnemu Ochotni-
czemu Pogotowiu Ratunkowemu przyznano  
25 tys. zł na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 
sportów wodnych.
Na szkolenie i udział w zawodach w ramach ogól-
nopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży 
w grach zespołowych i dyscyplinach indywidual-
nych dotacje otrzymały: Międzyszkolny Pływacki 
Klub Sportowy „Orka” – 29 tys. zł, Miejski Klub 
Sportowy Ciechanów – 115 tys. zł, Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka” – 30 tys. zł, Ludowy 
Klub Sportowy Matsogi Ciechanów – 39 tys. zł, 
Fundacja Football School Oddział w Ciechanowie  

Wyniki konkursów z dziedziny sportu i oświaty
Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkursy w zakresie upowszechniania kultury fizycz-
nej i sportu (555 tys. zł) oraz oświaty, edukacji i wychowania (24 tys. zł). 

– 5 tys. zł, Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciecha-
nów” – 10 tys. zł, Miejskie Ognisko TKKF „Pro-
myk” (taekwondo) – 36 tys. zł, Miejskie Ognisko 
TKKF „Promyk” (szachy) – 5 tys. zł, Klub Sporto-
wy Ciechan i Szymon Kołecki – 10 tys. zł, Kolarski 
Klub Sportowy Ciechanów – 42 tys. zł, Ciecha-
nowski Klub Karate Kyokushin – 12 tys. zł, Klub 
Pływacki Ciechanów  – 14 tys. zł, Ciechanowski 
Ludowy Klub Sportowy „Mazovia” – 78 tys. zł
Na wsparcie  realizacji programów edukacyjnych 
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, turystycz-
no-krajoznawczym oraz ekologicznym dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów dotacje otrzyma-
ły: Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 8 tys. zł, 
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” –  8 tys. zł  
i Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów”  
–  8 tys. zł.                                                          red.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta Ciechanów z dnia 28.01.2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „SZCZuRZYnek” 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 
27 listopada 2013r. uchwały nr 431/XXXVI/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZURZYNEK” obejmującej część działki nr 108/6 położonej przy 
ulicy Tysiąclecia. Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do planu w Urzędzie Miasta Ciechanów, 06-400 
Ciechanów, ul. Wodna 1 w terminie do dnia 26.02.2014 r. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowych infor-
macji udziela Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, pokój 303, tel. (23) 674 93 08.
                                                                                                                Prezydent Miasta Ciechanów
                                                                                                                  / - / Waldemar Wardziński

Zawodnicy TKKF Promyk, sekcja  taekwondo
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15 stycznia w ratuszu gościła delegacja 25 przedstawicieli szwedz-
kich gmin: Södertälje, Nacka, Huddinge, Järfälla i Värmdö, dzia-
łających w ramach programu Inclusive Europe, którego celem jest 
wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Celem wizyty było nawiązanie 
współpracy w realizacji międzynarodowego projektu na wielu płasz-
czyznach funkcjonowania lokalnych społeczności. Gości powitał pre-
zydent Waldemar Wardziński wraz z zastępcą Cezarym Chodkow-

skim i przewodniczącym rady miasta Mariuszem Stawickim. Obecni 
byli również przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli. Spotkanie miało charakter roboczy. Był czas 
na prezentacje szwedzkich gmin i Ciechanowa oraz pracę w grupach: 
edukacyjnej, kulturalnej, rozwoju i ochrony środowiska, innowa-
cyjnej i społecznej. Zebrani dyskutowali o możliwościach podjęcia 
współpracy. – Spotkanie było krótkie, ale mam nadzieję,  
że przyniesie oczekiwane efekty. Mamy już pierwsze sygnały, że nasi 
szwedzcy goście są zainteresowani współpracą z naszym Uniwersyte-
tem III Wieku – informuje Cezary Chodkowski, zastępca prezydenta 
miasta.                                                               

 red.

Spotkanie ze 
szwedzką delegacją

Panu

Krzysztofowi Łyzińskiemu
radnemu Rady Miasta Ciechanów

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Matki
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z zastępcami

Panu

Krzysztofowi Łyzińskiemu
radnemu Rady Miasta Ciechanów

wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

Mamy
składa

Mariusz Stawicki
Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

wraz z radnymi

Panu

Andrzejowi Wysockiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami urzędu miasta

Wielu radnych poruszyło kwestię utrzymania 
oświetlenia w mieście, czasu reakcji na awarie, 
skuteczności napraw, czy uzupełnienia punktów 
świetlnych. Jedni twierdzili, że lampy zapadają się 
za wcześnie, inni że za późno albo wcale. – Pro-
blemy wynikają z tego, że właścicielem i admini-
stratorem większości oświetlenia na terenie miasta 
jest monopolista – państwowe spółki energetyczne. 
Współpraca z nimi jest bardzo trudna i nie nazwał-
bym jej partnerską – podkreślał prezydent Walde-
mar Wardziński. 

Monopolista górą
Nie pierwszy raz samorządy zostały postawione 
w niewygodnej sytuacji. Ustawodawca nałożył na 
nie odpowiedzialność za utrzymanie dróg i ulic, 
ale zapomniał, że jednym z elementów infrastruk-
tury drogowej jest oświetlenie. Pozostało ono  
w gestii zakładów energetycznych, z czasem prze-
kształconych w spółki. Dziś jest z tym duży pro-
blem. Ponad 2/3 oświetlenia ciechanowskich ulic 
jest własnością Energi, a nie miasta. – W ubiegłym 

Jaśniej o oświetleniu miasta
niskie temperatury, opady śniegu i dłuuugie wieczory – z tym najczęściej kojarzy nam się zima. Wcześniej zapadający zmierzch od-
słania niedoskonałości oświetlenia ulicznego. Ten temat stal się głównym motywem interpelacji zgłoszonych podczas styczniowej sesji 
Rady miasta. 

roku pozyskaliśmy środki zewnętrzne na moderni-
zację oświetlenia ulicznego. Zadania nie mogliśmy 
zrealizować, gdyż nie byliśmy właścicielami lamp. 
Właściciel, czyli Energa, z kolei nie był zaintere-
sowany modernizacją, bo w jego interesie jest,  
żebyśmy zużywali prądu jak najwięcej. Nie mo-
żemy też wybrać tańszego usługodawcy, który by 
nam konserwował oprawy, ponieważ właściciel 
twierdzi, że potrafi to zrobić najlepiej i żąda za 
usługę astronomicznych kwot. Problemy nieza-
łatwione przed laty dziś odbijają się czkawką nie 
tylko nam, w wielu innych miastach tak to funkcjo-
nuje. Przy budowie nowych ulic wraz z oświetle-
niem staramy się uniezależnić od energetycznego 
monopolisty, ale nie zawsze nam się to udaje  
– tłumaczył W. Wardziński. 

Wyśrubowane warunki umowy 
– Osobiście uczestniczę w negocjacjach z firmą 
energetyczną, która utrzymuje nasze oświetlenie  
i proszę mi wierzyć, że nie jest łatwo. Niemal przy 
każdym zbudowanym oświetleniu byliśmy zmusza-

ni do przekazania go do eksploatacji zakładowi 
energetycznemu. Po późniejszych przekształce-
niach nikt nie pytał nas, co mamy do powiedzenia 
w sprawie przekazanej własności. Według mnie 
spółka, do której jesteśmy przypisani wyraźnie sta-
wia na efekt ekonomiczny. Być może są to odgórne 
sugestie – stwierdziła zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. 
Urząd Miasta może kwestionować stawki narzuco-
ne przez Energę, ale tylko teoretycznie. – Gdy-
byśmy się nie zgodzili, oświetlenie przestałoby 
być utrzymywane. Myślałam, że sytuację poprawi 
ogłoszony przetarg. Tak się jednak nie stało.  
W świetle prawa spółka mająca w posiadaniu 
lampy ma pierwszeństwo w przypadku ich bie-
żącej konserwacji. I z nią właśnie gminy muszą 
zawierać umowy. Trudno wytłumaczyć urzędniko-
wi, który dyżuruje w Gdańsku, że u nas coś złego 
się dzieje. Dwóch  monterów, przypadających na 
region objęty nadzorem przez Energę, to po prostu 
śmieszna ilość – podsumowała E. Gładysz.  

K.D.

Styczniowa sesja rady miasta



www.umciechanow.pl

11gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Teatr szkolny „intryga” pod opieką dariusza Bralskiego istnieje 12 lat. Od tamtej 
pory bawi i uczy spektaklami. Publiczność widziała m.in. „Świętoszka” moliera czy 
„Zemstę” aleksandra Fedry. 22 stycznia uczniowie z gimnazjum nr 1 przygotowali 
znaną sztukę gabrieli Zapolskiej „moralność Pani dulskiej”. 

Gimnazjaliści wystawili  
„Moralność pani Dulskiej”

Początkowo spotkanie zaplanowano w Krzywej 
Hali, gdzie mieści się Oddział Zbiorów Naukowych 
i Regionalnych. Ze względu na duże zainteresowa-
nie, przeniesiono je do większego pomieszczenia  
w hali sportowej MOSiR przy ul. 17 Stycznia. 
Gawędę z popularyzatorem żywego słowa popro-
wadziła bibliotekarka Mirosława Lewandowska-
Wołosz. Profesor od razu oczarował przybyłych 
erudycją i błyskotliwym dowcipem. Co chwila wi-
downia wybuchała salwą śmiechu. 
– Jak ludzie mówią, tak jest dobrze – żartował  
J. Bralczyk. I jest w tym pewna racja. Nie da się nie 
zauważyć, że zmienia się myślenie o mówieniu  
i to, co staje się powszechne, wcześniej czy później 
wchodzi do kanonu językowych zasad. – Nie wiesz, 
jak napisać czwartek, napisz piątek – radził profe-
sor. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały możli-
wość zadawania pytań i uzyskać pamiątkowy wpis 
do przyniesionych książek. 

K.D.

Prezydent Ciechanowa Waldemar 
Wardziński został uhonorowany przez 
Towarzystwo Przyjaciół dzieci meda-
lem imienia Henryka jordana. medal 
uroczyście wręczono podczas grudnio-
wej sesji Rady miasta.

– Medal jest dowodem wdzięczności i uzna-
nia dla prezydenta za wybudowanie wielu 
nowych placów zabaw oraz deptaka, gdzie 
najmłodsi mogą spędzać wolny czas – uza-
sadniała Jadwiga Paprocka (na zdjęciu), pre-
zes ciechanowskiego TPD. – Byłem bardzo 
zaskoczony tym wyróżnieniem, ale poczułem 
też satysfakcję, że to co robimy zostało za-
uważone i docenione. Ten medal nie należy 
się tylko mnie, ale też radnym, którzy akcep-
towali plany oraz wszystkim, którzy pracowa-
li nad koncepcją, przetargami i wykonaniem. 
Będą kolejne place – obiecał prezydent. Me-
dal im. Henryka Jordana został ustanowiony 
w 1974 roku i jest najwyższym odznacze-
niem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przy-
znaje się go za szczególną działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży.

P.H.

Prezydent 
z medalem TPD

W pułapce języka

Tytułową rolę zagrała Wiktoria Kwiatkow-
ska. W roli jej męża Felicjana wystąpił Jakub 
Iłowski, który mimo iż mówił tylko jedną kwe-
stię, stał się najbardziej zapamiętaną postacią. 
Zbyszka, syna Dulskich, zagrał Błażej Roso-
łowski – fantastycznie uda-
wał zmęczonego  
i zakochanego w służącej 
Hance (Iwona Abramczyk). 
Właśnie na miłości Zbysz-
ka i Hanki opiera się cała 
tragifarsa. Pani Dulska, do-
wiedziawszy się o tym, że 
jej syn będzie miał dziecko 
ze służącą zgodziła się dać 
jej 1000 koron, byle by nie 
splamić swojego nazwiska 
i nie dopuścić do skanda-
lu. Rolę córek, Hesi i Meli 
powierzono Magdalenie 

Ferie w mieście  
nie są nudne 

Lewandowskiej i Natalii Wojtyskiej. Dziew-
czynki różniły się od siebie jak ogień i woda. 
Małgorzata Nowicka przygotowała kostiumy 
i charakteryzację. Andrzej Ładziński zajął się 
realizacją świateł i dźwięku. red.

„Lepiej późno, niż wcale” to powiedzenie 
przypisane w książce profesora jerzego 
Bralczyka „Porzekadła na każdy dzień”  
na 13 stycznia. Tego dnia na zaproszenie 
miejskiej Biblioteki Publicznej do Ciecha-
nowa przyjechał znany i lubiany ekspert  
w dziedzinie poprawnej polszczyzny. Było 
to pierwsze autorskie spotkanie z urodzo-
nym w Ciechanowie językoznawcą. 

W tym roku uczniowie z województwa mazowieckiego rozpoczęli ferie 17 lutego. Z pewno-
ścią niejeden rodzic głowił się, jak atrakcyjnie i bezpiecznie zorganizować pociechom wolny 
czas. Z pomocą przyszły miejskie placówki, które zaoferowały wiele atrakcji. 

Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO przygo-
tował program skierowany do dwóch grup wie-
kowych. Pierwszy tydzień ferii zadedykowano 

dzieciom w wieku 7-12 lat, 
drugi – młodzieży w wieku 
13-15 lat. W dni powsze-
dnie w godzinach od 10.00 
do 14.00 prowadzone są 
gry edukacyjne, pokazy 
filmów, konkursy i zajęcia 
rekreacyjne. Uczestnicy 
biorą udział w warsztatach 
radiowych, w trakcie któ-
rych poznają tajniki pracy 
dziennikarza, uczą się 
przeprowadzania wywiadu 
i nagrywają własne audy-
cje. Każdy tydzień kończy 
zabawa karnawałowa. 
Dużą frajdą jest wycieczka 
do Warszawy: Pałacu Pre-

zydenckiego i sali zabaw „Eldorado”. 
O miłośnikach sportu i aktywnego spędzania czasu 
pamiętał też Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.  
W godz. 8.00-13.00 (z wyłączeniem przerw tech-
nicznych na konserwację tafli), uczniowie po oka-
zaniu legitymacji szkolnej bezpłatnie korzystają  
z lodowiska. Oprócz tego rodzice mogli zapisać 
swe pociechy na zorganizowany przez MOSiR 
kurs pływania połączony z nauką jazdy na łyż-
wach.  
Gimnazjum Nr 3 proponuje otwarte zajęcia  
z dziedziny teatru, muzyki, tańca, filmu, fotografii, 
fizyki, biologii, historii i sportu.  Przez całe ferie, 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00,  
w budynku szkoły prowadzone będą warsztaty 
oraz kąciki zainteresowań, m.in. kino dla wymaga-
jących, de coupage, elementy sztuki cyrkowej, po-
tyczki wokalne, gry planszowe, zabawy językowe, 
aerobik, turniej tenisa stołowego.

red.

Zajęcia w STUDIO



Koncertowy początek roku

Kilka tysięcy osób 
ostatnią noc  
w roku spędziło 

pod ratuszem na zabawie 
sylwestrowej, zorganizo-
wanej przez Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO. W szam-
pański nastrój wprowadził 
wszystkich zespól Łzy.  
Przed północą życzenia 
mieszkańcom przekazał 
prezydent miasta Walde-
mar Wardziński. – Z nowym 
rokiem wiążemy nadzieje, 
marzenia i plany.  
Z całego serca życzę, żeby 
wasze zamierzenia udało 
się zrealizować. Żebyście 
2014 rok mogli spędzić  
w otoczeniu kochającej 
rodziny oraz rozrastają-
cym się gronie przyjaciół. 
Żebyście na swojej drodze 
spotykali sympatycznych 
ludzi. Życzę państwu i wa-
szym bliskim wiele zdrowia 
i pomyślności. Do tych 
serdeczności przyłączył się 
przewodniczący Rady Mia-
sta. – Dobrze widzieć tylu 
ciechanowian radosnych 
i uśmiechniętych. Oby ten nastrój przeniósł się na cały rok. Bawcie się bez-
piecznie. Niech ta piękna chwila trwa – powiedział Mariusz Stawicki.  Schy-
łek roku i początek nowego obwieściły fajerwerki, które rozświetliły niebo. 
Imprezę zakończył teatr ognia. 
„Miłość ci wszystko wybaczy…” – takie motto przyświecało koncertowi no-
worocznemu, który odbył się 5 stycznia pod patronatem prezydenta Ciecha-
nowa. Hala przy ul. Kraszewskiego była wypełniona. Dla tych, którzy już nie mogli znaleźć wolnego miejsca dostawiane były dodatkowe 

krzesła. Koncert był prawdziwa ucztą dla melomanów. Moż-
na było usłyszeć polskie utwory z lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku wykonywane swego czasu przez m.in. 
Mieczysława Fogga, Jana Kiepurę czy Hankę Ordonównę. 
„Już taki jestem zimny drań”, „Ach, jak przyjemnie”, „Po-
wróćmy jak za dawnych lat”, „Brunetki, blondynki”, „Ada, 
to nie wypada” – te piosenki znają pokolenia. Usłyszenie ich 
na żywo było prawdziwą przyjemnością. Koncert poprowa-
dził spiker Polskiego Radia, Wojciech Gąssowski. Swymi 
głosami zachwycili publiczność soliści: Magdalena Idzik 
oraz Krzysztof Marciniak. Piękną oprawę muzyczną zapew-

niła Orkiestra Symfoniczna „Le Quattro Stagioni” 
pod dyrekcją Tadeusza Żmijewskiego. W trakcie 
koncertu prezydent Ciechanowa złożył wolontariu-
szom i organizacjom pozarządowym podziękowania 
za wkład w organizowanie życia publicznego miasta 
oraz bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. 
Honorowe statuetki otrzymali: Ilona Kowalska, Sto-
warzyszenie PSYCHOART, Społeczne Towarzystwo 
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red.




