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O demokracji bezpośredniej  
– ważne słowa, ważne sprawy

Jarmark 
Wielkanocny 
11 kwietnia od godz. 10.00 do 16.00 Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO 
zaprasza  na Jarmark Wielkanocny. Na stoiskach 
i kiermaszach ustawionych na ul. Warszawskiej 
odwiedzający będą mogli obejrzeć lub kupić 
m.in. pisanki, kraszanki, palmy, kwiaty, kosze 
wiklinowe oraz produkty żywnościowe lokal-
nych producentów. Jarmark urozmaici wystawa 
pisanek i palm, które wpłynęły na konkurs prze-
prowadzony przez COEK „Studio”.

red.

Ciechanów
Rozstrzygnięto III edycję 
rankingu przygotowane-
go przez Studenckie Koło 
Naukowe Przedsiębiorczo-
ści i Analiz Regionalnych 
(działającego przy Instytucie 
Przedsiębiorstwa w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie). Badaniem 
objęto 649 polskich gmin. 87 z nich uzyskało ty-
tuł „Gmina na 5!” Wśród wyróżnionych jest też 
Ciechanów. Pozytywnie oceniono stronę inter-
netową Urzędu Miasta, jego jakość obsługi oraz 
elektroniczny kontakt z potencjalnymi inwesto-
rami. Badanie prowadzone było metodą tajnego 
klienta. – Naszą intencją jest nagrodzenie samo-
rządów, które wyróżniają się w zakresie obsługi 
przedsiębiorcy z wykorzystaniem elektronicznych 
narzędzi komunikacji – uzasadnia opiekun na-
ukowy projektu dr hab. Hanna Godlewska-Maj-
kowska. 

red.

STUDIO zaprasza  
na komedię szpitalną
15 maja o godz. 19.00 Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej STUDIO zaprasza do hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 na sztukę „Czy 
jest na sali lekarz?” w reżyserii Tomasza Jemio-
ły. Zabawne dialogi przeplecione piosenkami oraz 
doskonała obsada (m.in. Tadeusz Ross, Jacek Fe-
dorowicz, Tomasz Stockinger, Dariusz Gnatowski) 
gwarantują dwie godziny dobrej zabawy.  
Bilet wstępu – 50 zł. 

Zgodnie z zapowiedziami firmy WARBUD SA, 
wykonawcy dwupoziomowego skrzyżowania ul. 
Spółdzielczej z magistralą kolejową (inwestycja 
PKP PLK) 17 marca został czasowo zamknięty 
przejazd w ul. Spółdzielczej/Śmiecińskiej. Tego 
samego dnia WARBUD uruchomił przejazd przez 
tory w ul. Gąseckiej. To rozwiązanie tymczasowe, 
wymuszone przez miasto, bo mieszkańcy Śmiecina 

Zamiast przejazdu w Spółdzielczej 
tymczasowy na Gąseckiej

nie mogą być zdani tylko na wiadukt na Płockiej. 
PKP zapowiada, że tunel w Spółdzielczej będzie 
oddany do użytku dopiero pod koniec listopada.  
– Postaramy się najszybciej jak to możliwe, za 2-3 
miesiące, puścić ruch nową nitką pętli między Śmie-
cińską i Kwiatową – mówi prezydent Waldemar 
Wardziński.                                                      E.B.

W najbliższych miesiącach w pracach urzędu mia-
sta ważne miejsce zajmą sprawy społeczne, nie 
mniej istotne dla lokalnej społeczności niż wielomi-
lionowe inwestycje. Powstały założenia Ciecha-
nowskiej Karty Dużej Rodziny (piszemy o tym na 
str. 5), która w kwietniu będzie poddana pod obrady 
rady miasta. Mamy już za sobą pierwszy krok na 
drodze współdecydowania mieszkańców o podziale 
wspólnych pieniędzy. Prezydent Wardziński  
i komisja konkursowa właśnie formalnie zatwier-
dzili wybór ciechanowian, którzy w głosowaniu 
wskazali, którym projektom organizacji pozarządo-

wych należy się dofinansowanie prezydenta miasta 
(szerzej na str. 10). Na str. 11 można przeczytać, 
jak wyglądały w ratuszu konsultacje na temat re-
witalizacji parku im. J. Dąbrowskiego i nadrzecz-
nego bulwaru. W tym numerze (strona 3) czytel-
nicy znajdą informacje o przygotowaniach miasta 
do obywatelskiego budżetu. Będzie to sprawdzian 
demokracji bezpośredniej – poważne wyzwanie dla 
urzędników i mieszkańców, którzy dzięki przedsta-
wianiu projektów i głosowaniu na nie zechcą włą-
czyć się w pracę samorządu. 

E.B.

Droga dojazdowa do przejazdu na ul. Gąseckiej została w tym roku wyremontowana przez miasto i WARBUD
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Pamiętajmy  
o zapłaceniu należności
31 marca upływa termin uiszczenia opłaty od wie-
czystego użytkowania gruntów oraz posiadania psa 
(48 zł za pierwszego i 24 zł za każdego następne-
go). Zapłacić można w kasach Urzędu Miasta: na 
parterze w nowej części ratusza i w Biurze Obsługi 
Interesanta przy ul. Wodnej 1 (w godz. 8.00-15.00) 
lub przelać pieniądze na konto:  
Bank Spółdzielczy Ciechanów  
nr 06 8213 0008 2001 0088 8888 0001.

Wykład na UTW
20 marca prezydent Waldemar Wardziński spotkał 
się ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Mówił o finansach samorządu – skąd miasto ma 
pieniądze i na co je przeznacza. Sporo czasu prezy-
dent poświęcił na przedstawienie najważniejszych 
inwestycji prowadzonych w mieście oraz planów 
samorządu na najbliższe lata.

STUDIO ogłosiło konkursy  
na wielkanocną pisankę  
i palmę
Do 28 marca do Ciechanowskiego Ośrodka Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO (ul. 17 Stycznia 56A) 
można dostarczać pisanki i palmy wielkanocne. 
Własnoręcznie wykona-
ne prace powinny zawierać 
informacje o autorze (m.in. 
imię, nazwisko, wiek, telefon 
kontaktowy). Konieczne jest 
też wypełnienie i złożenie 
karty zgłoszenia. Szczegóły 
na stronie www.studio-cie-
chanow.pl.

Zawodnicy Mazovii  
potwierdzili swoją siłę
15 marca w hali sportowej przy ul. Kraszewskie-
go 8 odbyła się I Runda Drużynowych Mistrzostw 
Polski Mężczyzn w podnoszeniu ciężarów. Cie-
chanowski klub CLKS Mazovia (gospodarz impre-
zy) okazał się najlepszą drużyną. Nasi sztangiści 
zdobyli 1923,6 pkt, wyprzedzając UKS Impuls 
Warszawa – 1693 pkt, KS Błonianka Błonie  
– 1664,6 pkt i MKS Narew Pułtusk – 1644,7 pkt. 
Najlepsze indywidualne wyniki uzyskali: Jarosław 
Samoraj (CLKS Mazovia, 94, 95,5) 355 (160 + 
195) – 427,3 pkt;  Krzysztof Klicki (CLKS Ma-
zovia, 90, 168,0) 385 (170 + 215) – 385,2 pkt i 
Przemysław Budek (Impuls, 92, 105,3) 347 (154 + 
193) – 378,8 pkt.

Dwunastogodzinny bieg  
zawodników „Promyka”
Biegacze Miejskiego Ogniska TKKF „Promyk”  
8 marca w kopalni soli Bochnia wzięli udział  
w Międzynarodowym Biegu Sztafetowym.  
W zawodach wystartowało 65 drużyn. Ciechano-
wianie w składzie Zbigniew Sadowski, Mariusz 
Macugowski, Andrzej Piechna i Andrzej Piotrowski 
zajęli 8 miejsce. Przebiegli ponad 180 km w czasie 
11:52:40. 

Punkt Obsługi Przyłączeń 
ENERGA na Mławskiej
Informujemy, że Punkt Obsługi Przyłączeń ENER-
GA znajdujący się przy ul. Mławskiej 3 funkcjo-
nuje bez zmian – poniedziałek, wtorek, czwartek 
i piątek w godz. 7.30-15.00, a w środę w godz. 
9.00-17.00. Pracownicy punktu pomagają wypełnić 
wnioski oraz udzielają wskazówek dotyczących za-
wierania umów o przyłączenie. W godz. 7.30-15.00 
pod numerem telefonu (23) 683 87 77 
można również skorzystać z informacji te-
lefonicznej. Sprawy dotyczące przyłączeń 
można kierować także na adres e-mail: 
PR_ciechanow@plock.energa.pl.

Zmiana trasy  
linii „10”

W związku z zamknięciem przejazdu ko-
lejowego w ulicy Spółdzielczej, Zakład 
Komunikacji Miejskiej informuje o nowej 
trasie autobusu linii „10”. Będzie ona 
przebiegać następująco: 
od ul. Asnyka – Asnyka, Broniewskie-
go, Kraszewskiego, 17 Stycznia, Dworzec 
PKP, Sienkiewicza, Gąsecką, Towarową, 
do przystanku „Śmiecińska/Siewna”, dalej powrót 
ul. Śmiecińską, Starowiejską, Graniczną, do przy-
stanku „Graniczna/Czarnieckiego, potem ul. Płocką 
przez wiadukt, 3 Maja, Orylską, Płońską, do przy-
stanku „Płońska 100” i dalej bez zmian; 
od szpitala – do przystanku „Płońska 100” trasa 
bez zmian, dalej Płońską, Orylską, 3Maja, przez 
wiadukt, ul. Płocką do przystanku „Graniczna/
Płocka”, Graniczną, Starowiejską do przystanku 
„Śmiecińska/Siewna”, powrót ul. Śmiecińską do ul. 
Towarowej oraz ulicami Gąsecką,  Sienkiewicza, 
Dworzec PKP, 17 Stycznia, Kraszewskiego, Bro-
niewskiego, Asnyka.

Spotkanie z pracownikami  
Komisji Rabinicznej 
11 marca młodzież Gimnazjum Nr 3 spotkała się  
z Agnieszką Nieradko i Kamilą Józefowicz, pra-
cownikami Komisji Rabinicznej do spraw cmen-
tarzy. Goście opowiedzieli o poszukiwaniach nie-
oznakowanych mogił, identyfikacji szczątków  
i przywracaniu tożsamości Żydów, zamordowanych 
przez Niemców na ziemiach polskich w czasie  
II wojny światowej. Komisja zajmuje się także od-
najdowaniem osób, które były światkami mordów  
i dokumentuje ich relacje. W spotkaniu wzięli 
udział uczniowie klas: 3a, 2b i 1b.

Korczak patronem  
„Dziesiątki” 
14 lutego 25-lecie istnienia świętowało Miejskie 
Przedszkole Nr 10. W tym dniu placówka miesz-
cząca się przy ul. Batalionów Chłopskich 4 przyjęła 
imię Janusza Korczaka. Sylwetkę twórcy orygi-
nalnego systemu pracy z dziećmi, obrońcy ich 
praw, znakomitego pedagoga i pisarza przybliżyła 
Magdalena Wojciechowska. W części artystycznej 
przedszkolaki recytowały wiersze o patronie oraz 
fragmenty powieści „Król Maciuś Pierwszy”. Był 
pokaz krakowiaka przygotowany przez czterolatki  
i występ orkiestry złożonej z pięciolatków. Wszyst-
kich rozbawił taniec „kaczuszek” w wykonaniu ma-
luchów z najmłodszej grupy, a Kornelia Piecych-
na zaśpiewała piosenkę „Dziesiątka jest dobra na 
wszystko”. Przewodniczący Rady Miasta Ciecha-
nów Mariusz Stawicki odczytał treść uchwały  
o nadaniu przedszkolu imienia, zastępca prezydenta 
Cezary Chodkowski odsłonił tablicę pamiątkową, 
a dzieci wykonały specjalnie powstały na tę okazję 
hymn przedszkola.  

„Acro Dance” wytańczył  
nagrodę w Bydgoszczy 
Formacja Taneczna „Acro Dance” z Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO  
8 marca wzięła udział w ogólnopolskim konkursie 
„Taneczne miraże”, który odbył się w Bydgoszczy. 
Podopieczni Agnieszki Grzejdy zajęli drugie miej-
sce. – To duże osiągnięcie. W 15 edycji konkursu 
wystąpiło 30 zespołów z kraju i zagranicy. Ich wy-
stępy oceniało profesjonalne jury, w składzie które-
go byli utytułowani tancerze, znani m.in. z progra-
mu „You Can Dance” – cieszy się dyrektor COEK 
STUDIO Nina Rykowska.

INFORMACJE
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Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu 
miasta, o której wydatkowaniu debatują mieszkań-
cy. Zgłaszają projekty, a potem w głosowaniu wy-
bierają najlepsze z nich. Wpływ na kształt budżetu 
mają dzięki temu mieszkańcy np. Sopotu, Krakowa, 
Bydgoszczy, Płocka, Chorzowa, Elbląga, Tarnowa, 
Poznania czy Wrocławia. W Ciechanowie ta idea 
będzie realizowana po raz pierwszy. 

Prawo stanowi:  
prezydent sporządza projekt 
uchwały budżetowej,  
rada uchwala budżet
Zgodnie z ustawą o samorządzie ustalenia miesz-
kańców nie posiadają wiążącej mocy prawnej, 
dlatego za cel konsultacji przyjmuje się zebranie 
opinii lokalnej społeczności. Zwycięskie projekty 
mają być wskazówką dla prezydenta. Według pra-
wa wyłącznie do niego należy sporządzenie pro-
jektu uchwały budżetowej i tylko on odpowiada 
potem za realizację budżetu, jaki uchwalą radni. 
– W Sopocie, pierwszym mieście z budżetem oby-
watelskim do realizacji wybrane zostały projekty, 
które nie zyskały największej liczby głosów obywa-
teli. To był błąd. Pewnie między innymi z tego po-
wodu frekwencja podczas powstawania drugiego 
budżetu partycypacyjnego spadła o ponad 40%. 
Inicjatywa straciła wiarygodność. Dlatego zasad-
ność projektów trzeba z ludźmi wcześniej szcze-
gółowo przedyskutować – podkreśla prezydent 
Wardziński. 

Decydując się na jedno, musimy 
rezygnować z drugiego
 – Chcemy rozszerzać proces włączenia obywate-
li naszego miasta w decydowanie, na co wydawać 
wspólne pieniądze. To poważny krok. Wymaga du-
żego wkładu pracy i współpracy ze strony lokalnych 
mediów. Przede wszystkim trzeba mieszkańcom mó-
wić o realiach finansowych – mówi prezydent.  

Urząd miasta przygotowuje się do obywatelskiego budżetu

– Czasami odnoszę wrażenie, że wiele osób bez-
trosko podchodzi do budżetu samorządu. Myślą, 
że pieniądze nie są problemem, tylko prezydent czy 
radni nie chcą ich wydać po myśli jakiejś grupy 
mieszkańców. A my mamy do dyspozycji ogra-
niczoną pulę pieniędzy. Decydując się na jedno, 
musimy rezygnować z drugiego. To trudne decyzje 
– przypomina prezydent Wardziński. – Większość 
pieniędzy w budżecie ma sztywne przeznaczenie: 
oświata, pomoc społeczna, wieloletnie inwestycje, 
utrzymanie miasta, zasobów mieszkaniowych, do-
płaty do komunikacji np. pozyskujemy też pieniądze 
zewnętrzne, a one idą na to, co istotne z punktu wi-
dzenia funkcjonowania całego organizmu miejskie-
go – na duże zadania. Wtedy trzeba zarezerwować 
pieniądze na wkład własny. Wolnych środków nie 
zostaje tak wiele, jakbyśmy chcieli – wylicza  
W. Wardziński. 

Będą większe pieniądze  
i większy ciężar decyzji 
Prezydent Wardziński wskazuje, że właśnie za-
kończone głosowanie na konkursowe projekty or-
ganizacji pozarządowych przymiarką do budżetu 
partycypacyjnego. – W tym głosowaniu mieszkańcy 
mieli okazję uświadomić sobie wagę swoich wybo-
rów. Głosując na projekt A tym samym decydowali, 
że nie wystarczy pieniędzy na ofertę B. A chodziło 
tylko o 195 tys. zł. Teraz będzie poważniej. Więk-
sze pieniądze i większy ciężar decyzji. To wymaga 
bardzo wyważonego podejścia – mówi Waldemar 
Wardziński.
Wprawdzie projekt budżetu prezydent przedstawia 
radzie miasta w listopadzie, ale urząd miasta już 
przygotowuje się do wprowadzenia budżetu obywa-
telskiego. To długi proces.
Pierwszy etap to kampania promująca samą inicja-
tywę, w przystępny sposób informująca mieszkań-
ców, jak funkcjonuje budżet partycypacyjny. Potem 
kolej na spotkania konsultacyjne, które pozwolą 

mieszkańcom zdecydować m.in. o rodzajach pro-
jektów, kryteriach ich akceptacji i sposobie głoso-
wania.

Weryfikacja – będzie bolało
Mniej więcej w połowie roku mieszkańcy zaczną 
zgłaszać pomysły, które mogą dotyczyć np. insce-
nizacji historycznej, naprawy drogi, budowy ścieżki 
rowerowej czy rewitalizacji terenu zielonego – pro-
pozycje mogą być różne. Zostaną one zweryfiko-
wane pod względem formalnym i merytorycznym. 
Trzeba sprawdzić, czy inwestycję da się zrealizo-
wać z prawnego punktu widzenia, czy jej koszty 
zostały prawidłowo wyliczone i nie przekraczają 
kwoty budżetu partycypacyjnego. Trudną i nie-
wdzięczną rolę oceny oraz zakwalifikowania pro-
jektów do głosowania musi wziąć na siebie komisja 
weryfikacyjna. Oszacowane projekty będą ogłoszo-
ne i poddane pod osąd mieszkańców. – Pozostaje 
trzymać kciuki za frekwencję. Logiczne wydaje się, 
by prawo głosu mieli zameldowani w Ciechanowie, 
bo to oni płacą podatki, stanowiące podstawę lokal-
nego budżetu – twierdzi prezydent Wardziński. 

Sprawdzian aktywności społecznej
Powodzenie partycypacyjnego budżetu zależy od 
poziomu aktywności obywatelskiej. Z tą jest u nas 
wciąż dość słabo. W sondażu, przeprowadzonym 
w naszym mieście w końcu 2013 roku zasadność 
organizacji spotkań z urzędnikami dostrzegło 64% 
ankietowanych mieszkańców, z czego zdecydowa-
na większość, aż 82%, chciałaby osobiście w nich 
uczestniczyć. Tymczasem w lutym tego roku w 
dwukrotnych konsultacjach na temat rewitalizacji 
parku im. Jarosława Dąbrowskiego i nadrzecznego 
bulwaru za każdym razem wzięto udział ok.  
40 osób. Na projekty organizacji pozarządowych, 
złożone w konkursie ogłoszonym przez prezydenta 
oddano 973 ważne głosy. Wynik nie jest imponują-
cy, ale może skłaniać do ostrożnego optymizmu.

Ewa Blankiewicz

Trwają starania o środki z RIT

W obecnym okresie wykorzystywania środków 
unijnych pojawiła się nowa możliwość 
uzyskania dofinansowania dla samorządów. Są 
to Regionalne Instrumenty Terytorialne, zwane 
w skrócie RIT-ami. W projekcie Regionalnego 
Programu Operacyjnego przeznaczona została 
na nie łączna kwota 130 mln euro z możliwością 
dofinansowania na poziomie 80%. Nowości  
– nawet z perspektywy możliwości finansowych 
– bywają kłopotliwe, ponieważ zazwyczaj nowe 
rozwiązania są niedopracowane, a oczekiwania 
społeczne są bardzo rozbieżne.
Początkowo RIT-y były skierowane do miast 
regionalnych i subregionalnych na Mazowszu 
(Radom, Płock, Ostrołęka, Siedlce i Ciechanów) 
oraz ich najbliższego otoczenia, co miało 
wzmocnić pozycję tych miast. Warunkiem 
przyjęcia RIT-u było nawiązanie partnerstwa 
z okolicznymi samorządami i wspólne 
wyznaczenie najbardziej pożądanych społecznie 
pomysłów. Ciechanów, wraz z powiatem 

ciechanowskim i wszystkimi gminami z terenu 
powiatu, postawił na rozbudowę spójnej sieci 
ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 
300 km (wraz z infrastrukturą) oraz na budowę 
nowej drogi dojazdowej do szpitala – od ronda 
„Solidarności” wzdłuż wschodniej granicy 
miasta. 
Kiedy dokument w postaci „Planu działań RIT” 
został już złożony w Urzędzie Marszałkowskim, 
zmieniono reguły gry. W świetle obecnych 
decyzji zarządu województwa, RIT-y nie mogą 
ograniczać się do obszaru funkcjonalnego wokół 
miasta – lidera, lecz mają obejmować cały obszar 
subregionu, przy partnerstwie lub akceptacji 
wszystkich samorządów. 
Z inicjatywy Prezydenta Miasta Ciechanów 
odbyło się już kilka spotkań – zarówno 
plenarnych z udziałem wszystkich wójtów, 
burmistrzów i starostów z terenu subregionu 
ciechanowskiego, jak i w zespole roboczym, 
opracowującym „Plan działań RIT”. W związku  

z wprowadzonymi odgórnie zmianami, 
planowane jest złożenie jednego projektu 
wiodącego, składającego się z wiązki zadań, 
realizowanych przez różne samorządy. 
Ciechanów planuje budowę węzła 
przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego 
(uporządkowanie ciągów komunikacyjnych  
i terenów zielonych, budowę parkingów, miejsc 
postojowych dla rowerów, wyprowadzenie 
ścieżek rowerowych) oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę 
drogi dojazdowej do szpitala. – Nie rezygnujemy 
też z budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie 
miasta. To jeden z priorytetów inwestycyjnych, 
wskazanych przez ankietowanych Ciechanowian 
w sondażu z 2013 r. Ja też uważam, że nowe 
ścieżki są w mieście bardzo potrzebne, chcemy 
sensownie skomunikować je z 15 km ścieżką, 
będącą częścią pętli miejskiej – zapowiada 
prezydent W. Wardziński.

Grażyna Czerwińska

Pomysł budżetów obywatelskich zwanych też partycypacyjnymi zyskuje coraz więcej zwolenników wśród samorządowców i mieszkańców 
w całej Polsce. do miast, które zdecydowały się powierzyć obywatelom wpływ na dysponowanie częścią wspólnych pieniędzy, zamierza 
dołączyć Ciechanów. – W budżecie na 2015 rok, który będziemy przygotowywać jesienią, chcemy zarezerwować na ten projekt znaczącą 
kwotę, oczywiście w ramach naszych możliwości finansowych – zapowiada prezydent Waldemar Wardziński. mieszkańcy głosując wybio-
rą najlepsze ich zdaniem projekty i zasugerują prezydentowi oraz radnym, czy lepiej rozbudowywać infrastrukturę, np. budować park, 
„zieloną siłownię”, ulicę, obiekt sportowy, plac zabaw czy przeznaczyć dodatkowe pieniądze na poprawę bezpieczeństwa, konkretne wyda-
rzenie kulturalne lub sportowe.
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte  
na XXXIX sesji  
26 lutego 2014 r.
nr 457/XXXiX/2014 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 458/XXXiX/2014 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 459/XXXiX/2014 w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemców, samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w 
Ciechanowie w budynkach przy 
ulicach: Powstańców Wielkopolskich 
13, Nadfosna 4, Pułtuska12.
nr 460/XXXiX/2014 w sprawie 
zmiany Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie dla miasta Ciechanowa na 
2014 r.
nr 461/XXXiX/2014 w sprawie 
zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla miasta 
Ciechanowa na 2014 r. 
nr 462/XXXiX/2014 w sprawie 
przyjęcia Programu Wspierania 
Rodziny dla Gminy Miejskiej 
Ciechanów na lata 2014-2016.
nr 463/XXXiX/2014 w sprawie 
nabycia udziału użytkowania 
wieczystego od Wspólnoty 
Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 19 
przez Gminę Miejską Ciechanów.
nr 464/XXXiX/2014 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 465/XXXiX/2014 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej na rok 
2014.
nr 466/XXXiX/2014 w sprawie 
udzielenia poręczenia pożyczki 
zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Ciechanowie.
nr 467/XXXiX/2014 w sprawie 
wyrażenia zgody na  wykorzystanie 
herbu Miasta Ciechanów jako elementu 
odznaki pamiątkowej i logo Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Ciechanowie.
Nr 468/XXXIX/2014 w sprawie  
przejęcie od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Warszawie zadania  zarządzania 
przystankami zlokalizowanymi  
w ciągu dróg krajowych nr 50 i nr 60 
w granicach administracyjnych Miasta 
Ciechanów.
nr 469/XXXiX/2014 w sprawie zmian 
w Uchwale Nr 298/XXV/2012 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia  29 listopada 
2012 roku w sprawie dokonania 
zmiany opłat za przewozy autobusami  
komunikacji miejskiej w Ciechanowie.

Interpelacje radnych – XXXIX sesja

Zenon Stańczak sygnalizował sporą ilość awarii wo-
dociągowych na osiedlu Zachód i kłopoty z oświe-
tleniem na Krubinie. Radny poparł prośbę Komendy 
Powiatowej Policji dotyczącą uchwalenia regulaminu, 
który miałby obowiązywać na stadionie. Przekazał też 
negatywne opinie mieszkańców na temat zimowego 
utrzymania miejskich dróg i chodników. 

Przemysław Zadrożny zgłosił nieprawidłowe działa-
nie włączników świateł na przejściu dla pieszych w ul. 
Tatarskiej i 3 Maja. Poprosił także o usunięcie dziur  
w nawierzchni ul. Śmiecińskiej i Spółdzielczej. Radny 
zaproponował, by na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta stworzyć zakładkę „Informujmy bo warto”  
z wyjaśnieniem, na co miejski samorząd ma wpływ,  
a na co nie.  

grażyna derbin interpelowała o zwiększenie bezpie-
czeństwa ruchu w okolicy Szkoły Podstawowej Nr 5  
i STO. Radna chciała wiedzieć, kiedy dokładnie nastą-
pi zamknięcie przejazdu kolejowego w ul. Spółdziel-
czej i jakie rozwiązanie na ten czas zostaną zapropono-
wane przedsiębiorcom z tej części Ciechanowa. 

krzysztof łyziński był ciekaw, na jakim etapie są ne-
gocjacje z koleją w kwestii stworzenia objazdu od ul. 
Towarowej do Gąseckiej i dalej do ul. Sienkiewicza 
oraz kiedy ten przejazd zostanie otwarty. Radny popro-
sił o przypomnienie wykonawcy pętli o konieczności 
sporządzenia nowej tablicy informacyjnej na osiedlu 
Zachód, która została uszkodzona.     

dariusz Węcławski chciał wiedzieć, czy możliwe jest, 
żeby przed uregulowaniem faktury za odśnieżanie, wy-
konać inwentaryzację uszkodzeń chodników, krawęż-

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

ników i znaków drogowych. Radny poruszył również 
problem „żywności śmieciowej” sprzedawanej w szko-
łach. Poprosił, by miasto zwróciło się do PKP PLK  
o dopuszczenie ruchu pieszego po zamknięciu przejaz-
du w ciągu ulic Śmiecińskiej i Spółdzielczej. Apelował 
też o częstsze patrolowanie przejścia podziemnego  
w ul. Towarowej.

adam Stępkowski poprosił o terminarz kolejnych in-
westycji drogowych na Krubinie. Był też ciekaw, czy 
przy zbiorniku wodnym planowana jest budowa placu 
zabaw i boiska.

Tomasz kałużyński zapytał o wydolność nowego  
systemu gospodarki odpadami. Chciał też wiedzieć,  
ile deklaracji powinno być złożonych, a ile złożono.

artur Sobotko był ciekaw, na jakim etapie są przy-
gotowania do budżetu obywatelskiego i czy wszyst-
kie firmy złożyły deklaracje związane z gospodarką 
odpadami. 

Leszek Ryms zaproponował, by Rada Miasta zwróciła 
się do rady powiatu i Starosty Ciechanowskiego  
w sprawie wspólnego korygowania projektów RIT 
(Regionalnego Instrumentu Terytorialnego – red.)

andrzej Bayer poprosił o wskazanie skutków utwo-
rzenia strefy ekonomicznej. 

Zdzisław dąbrowski postulował złagodzenie niedo-
godności wynikających z prowadzonych w mieście 
inwestycji. Zdaniem radnego szczególnie dotykają one 
mieszkańców budynków wielorodzinnych na osiedlu 
Płocka.  

oprac. K.D.

Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął konkursy w za-
kresie kultury i dziedzictwa narodowego (80 tys. zł), 
ochrony i promocji zdrowia (65 tys. zł) i pomocy spo-
łecznej (50 tys. zł). W sumie do rozdysponowania było 
195 tys. zł. O podziale środków finansowych zdecydo-
wała komisja konkursowa, która potwierdziła wybór 
mieszkańców. Dotacje otrzymają następujące organiza-
cje pozarządowe (kolejność według ilości otrzymanych 
głosów):

Kultura i dziedzictwo narodowe
1. Stowarzyszenie PSYCHOART „Warszawska tętni 
życiem” – 28 287,50 zł
2. Polskie Stowarzyszenie Walk Rycerskich „III turniej 
Rycerski” – 24 900 zł
3. Społeczne Towarzystwo Oświatowe „Od czerwca… 
– 25 lat wolności” – 6 700 zł
4. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Pol-
skiego „Gra Miejska” – 18 000 zł
5. Stowarzyszenie Chóru VICTORIA „Koncert z oka-
zji Dni Ciechanowa” – 1 272 zł

Wyniki konkursów ogłoszonych  
przez prezydenta

Ochrona i promocja zdrowia
1. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
i Ich Rodzinom „Lepsze Jutro”  „Wspomaganie rodzi-
ny osoby niepełnosprawnej” – 9 900 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Nasz drugi dom  
– ogniska pomocy pozaszkolnej TPD” – 19 067,25 zł
3. Ciechanowskie Stowarzyszenie Dla Niepełnospraw-
nych „Indywidualne zajęcia wyrównawcze wspomaga-
jące rozwój dzieci niepełnosprawnych” – 12 000 zł
4. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej „Aktywizacja 
społeczna mieszkańców w wieku dojrzałym” – 12 500 zł
5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków „Badanie cu-
kru” – 5 000 zł
6. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
„Pomocna dłoń – ćwiczenia usprawniająco-relaksujące 
chorych na SM” – 6 000 zł

Pomoc społeczna
1. Bank Żywności „Pomagajmy codziennie!  
Żywność dla potrzebujących” – 40 000 zł
2. Bank Żywności „Daj siebie innym! – promocja  
wolontariatu” – 10 000 zł                                      red.

Panu 

Wojciechowi Filipczakowi
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Mamy
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami urzędu miasta
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Dla kogo Karta?
Program „Ciechanowska Karta Dużej Rodziny” 
będzie kierowany do wszystkich rodzin, również 
zastępczych, posiadających troje i więcej dzieci  
w wieku do 18 lat lub 24 (w przypadku, kiedy 
młody człowiek uczy się lub studiuje). Ogranicze-
nie wiekowe nie obowiązuje w przypadku dzieci 
niepełnosprawnych. – Nie będzie kryterium docho-
dowego. Jedynym kryterium ma być liczba dzieci 
w rodzinie – deklaruje prezydent Wardziński. Pre-
zydent zwraca uwagę, że w programie chodzi też 
o kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny 
wielodzietnej. – Często niesłusznie stawia się znak 
równości między dużą rodziną a patologiczną. Wie-
lodzietnym rodzinom należy się duży szacunek. Ich 
wysiłek – również finansowy – wkładany w wycho-
wanie i wykształcenie dzieci jest ogromny i potrze-
buje wsparcia – mówi W. Wardziński.

700 rodzin wielodzietnych
Zgodnie z danymi MOPS-u świadczenia rodzinne 
w ostatnim roku otrzymywało 185 rodzin wycho-

Prezydent zaproponuje Kartę Dużej Rodziny
Troje, czworo, pięcioro i więcej dzieci… kiedyś o takich rodzinach mówiło się „Bóg pobłogosławił”. dziś jest ich coraz mniej i większość  
z nich boryka się z problemami finansowymi. na styczniowej sesji na wniosek prezydenta Waldemara Wardzińskiego radni podnieśli kry-
terium dochodowe, co zapewni większej liczbie osób pomoc w formie dożywiania. W lutym radni przyjęli „Program wspierania rodziny 
dla gminy miejskiej Ciechanów na lata 2014-2016”. – Kolejny etap to uchwalenie Ciechanowskiej Karty Dużej Rodziny. Założenia przedłoży-
liśmy radnym. Będą obradować nad Kartą w kwietniu – informuje prezydent Wardziński. dokument ma ułatwić życie wielodzietnym rodzi-
nom dzięki różnego rodzaju zniżkom. Ta inicjatywa wpisuje się w zainicjowane przez prezydenta Bronisława komorowskiego krajowe  
i lokalne działania na rzecz polskich rodzin. ma to też być próba szukania remedium na kryzys demograficzny. 

wujących troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat. 
125 z tych rodzin korzystało też z funduszu pomocy 
społecznej. Z szacunków ratusza wynika, że  
z Karty Dużej Rodziny może skorzystać ok. 700 ro-
dzin, czyli około 3500 osób.
Dzięki Karcie zyskają ulgi w usługach, oferowa-
nych przez ciechanowski samorząd – 50% zniżki 
na: bilety komunikacji miejskiej, opłaty za pobyt 
dziecka w żłobku, świadczenia publicznych przed-
szkoli, wykraczające poza podstawę programową 
oraz ulgowe bilety wstępu na krytą pływalnię, ba-
sen i lodowisko. – Pierwszy rok po wprowadzeniu 
Karty pozwoli nam poznać skalę potrzeb i zaintere-
sowanie proponowanymi ulgami – stwierdza prezy-
dent Wardziński. 

Kto przyłączy się do Karty?
Być może program Karty Dużej Rodziny uda się 
poszerzyć o ofertę innych niż miejskie placówek 
(centrum kultury, muzeum) oraz sektora prywat-
nego. Korzyści mogą być obustronne. Rodzi-
ny mogłyby korzystać z tańszych usług, a firmy 
wzmocnić swój wizerunek, stać się bardziej rozpo-

znawalne i zwiększyć grono klientów. 
W ubiegłym roku prace nad ogólnopolską Kartą 
Dużej Rodziny rozpoczął rząd. Projekt ma obejmo-
wać m.in. ulgi w komunikacji kolejowej oraz w za-
rządzanych przez administrację państwową placów-
kach kulturalnych i sportowych. Przedsięwzięcie 
miałoby uzupełniać projekty na szczeblu lokalnym 
czy regionalnym.

Program wspierania rodziny
Na lutowej sesji radni przyjęli już „Program wspie-
rania rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na 
lata 2014 – 2016”. – To kolejna uchwała, która 
pokazuje, jak w najbliższych 3 latach będziemy jako 
samorząd miejski kreować politykę w stosunku do 
rodzin najuboższych – bo one są głównym benefi-
cjentem tego programu – i rodzin borykających się 
z różnymi problemami – zapowiada prezydent War-
dziński. Program zakłada diagnozowanie proble-
mów i wsparcie rodzin w ich rozwiązywaniu. Po-
mocą będą służyć pracownicy socjalni i nauczyciele 
z samorządowych szkół. 

Ewa Blankiewicz

Prezydent zaproponował, a radni uchwalili na 
tej sesji tymczasowe (od 1 kwietnia do  
30 września) zmniejszenie opłat za przejazdy 
autobusami komunikacji miejskiej. Za obniż-
ką cen biletów opowiedziało się 16 radnych,  
2 (T. Kałużyński i K. Łyziński) wstrzymało 
się od głosu. Taniej będziemy jeździć na tere-
nie miasta i w strefie podmiejskiej. Za imien-
ne bilety 30-dniowe, ważne od poniedziałku 
do piątku w strefie miejskiej pasażerowie za-
płacą 60 zł (10 zł mniej), a w strefie miejskiej  
i podmiejskiej – 76 zł (10 zł mniej). 30-dnio-
wy bilet ulgowy będzie kosztować odpowied-
nio 30 lub 38 zł.
Obniżone będą także ceny 30-dniowych bile-
tów imiennych ważnych w dni robocze  
i świąteczne. Przejazd autobusem w strefie miej-
skiej będzie kosztować 70 zł (35 zł ulgowy), a stre-
fie miejskiej i podmiejskiej – 90 zł (45 zł ulgowy). 

Teraz korki,  
potem większy komfort
Od lat systematycznie spada ilość sprzedawanych 
biletów autobusowych, a szybko rośnie ilość pry-
watnych samochodów. Na ulicach miasta często 
widać masę samochodów z jedną czy dwiema oso-
bami w środku. Miasto zaczyna się korkować.
W tym roku sytuacja komunikacyjna będzie szcze-
gólnie trudna, bo na kilku frontach toczą się prace 
drogowe. – Trwa budowa pętli miejskiej i roboty 
podziemne ZWiK, który buduje brakującą kanali-
zację. Do tego dochodzi budowa dwupoziomowych 
skrzyżowań z liniami kolejowymi, w które inwe-
stuje PKP PLK. Wszystko to stwarza już dziś dużą 

Lutowa sesja rady miasta – obniżka cen biletów ZKM

Taniej autobusami komunikacji miejskiej
Czy tańsze imienne 30-dniowe bilety zachęcą część mieszkańców do zamiany fotela własnego samochodu na autobusowy? To propozycja 
dla tych, którzy używają samochodu głównie do dojazdów do szkoły lub pracy. – Jeszcze nigdy jednocześnie tyle nie budowaliśmy w mieście, 
buduje też ZWiK i PKP, a to oznacza poważne utrudnienia w ruchu. Obniżka cen biletów ZKM może być jednym ze sposobów, jak zmniejszyć 
uliczne korki i ułatwić ludziom życie – powiedział na lutowej sesji rady miasta prezydent Waldemar Wardziński.

uciążliwość dla kierowców a taki stan potrwa przez 
najbliższe miesiące. Ale za to przez następne lata 
będziemy mogli poruszać się po mieście w niepo-
równanie większym komforcie – stwierdził prezy-
dent Wardziński 

Finanse ZKM są bezpieczne
Tomasz Kałużyński miał wątpliwości, jak obniżka 
cen wpłynie na finanse ZKM. – Podjęcie tej uchwa-
ły spowoduje zmniejszenie dochodów ze sprzeda-
ży biletów. Tę stratę będziemy musieli pokryć, tak 
jak było do tej pory, z budżetu – stwierdził radny. 
Waldemar Wardziński stwierdził, że ze społeczne-
go punktu widzenia jest nie do wyobrażenia, żeby 
koszty komunikacji miejskiej były w całości pokry-
te wpływami z biletów. – W przypadku Ciechanowa 
bilet jednorazowy musiałby wtedy kosztować 7-8 zł. 
Tylko mniej więcej 1/3 kosztów utrzymania komuni-

kacji pochodzi z wpływów z biletów. Część po-
krywa sama spółka, która wypracowuje zyski  
z działalności innego rodzaju. Reszta to dota-
cja z budżetu miasta – przypomniał prezydent. 
– Proponujemy obniżkę cen na 6 miesięcy, 
najtrudniejszy okres dla poruszania się po 
mieście. Jeżeli nie uda nam się zachęcić miesz-
kańców do korzystania z autobusów, to przy-
chody spółki będą niższe średnio o ok. 5 tys.  
w skali miesiąca, czyli 30 tys. w ciągu półro-
cza – tyle, ile wyniósł ubiegłoroczny zysk spół-
ki. Gdyby ilość sprzedawanych biletów była 
większa – nie 800, a 1000 – 1200 czy 2000 
nie wykluczamy pozostawienia niższych cen. 
Chciałbym być optymistą – powiedział prezy-
dent Wardziński. 

Gdyby chociaż 10 % mieszkańców 
przesiadło się do autobusów…
 – Ta uchwała jest potrzebą chwili. Jeżeli chociaż 
10 % mieszkańców przesiądzie się do autobusów  
to będziemy mieli o 10 % mniejsze korki. Autobusy  
w tej chwili praktycznie jeżdżą puste. Chodzi  
o to, żeby chociaż w części je zapełnić, a tym sa-
mym zdjąć z ulic część samochodów osobowych 
– zauważył Zenon Stańczak. – Przeliczając na 
jednostkowy dojazd do pracy po obniżce to są na-
prawdę niewielkie pieniądze, a autobusem często 
jedzie się szybciej. Utrudnienia komunikacyjne są 
i będą w tym roku coraz większe. Musimy się z tym 
liczyć. Nie mamy innego wyjścia, musimy to lato 
przetrwać, bo alternatywa to nie mieć kłopotu i nie 
budować nic.

E.B.

Głosowanie nad obniżką cen biletów
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Osiedle Krubin pięknieje w oczach. Zamykane są kolejne etapy tej dużej, miej skiej 
inwestycji, na którą mieszkańcy czekali nawet 20 lat. W ubiegłym roku oddano do 
użytku ulice: Krubińską, Piwną, Ptasią i Żurawią. Obecnie ekipa drogowców pracu-
je na Ceramicznej, gdzie kończy układanie chodnika i krawężników, na jej odnodze 

łączącej się z ul. Dobrą przy-
gotowywana jest podbudowa 
nawierzchni. Na nowopow-
stałej drodze od ul. Krubiń-
skiej wykonywane są nasypy 
wzmacniające.  
W Dobrej ustawiane są beto-
nowe krawężniki, rozpoczęła 
się też budowa oświetlenia 
ulicznego. Później zostanie 
tam położony asfalt   
i chodnik. Inwestycja ma 
być sfinalizowa na do końca 
czerwca.

P.H.

10 tys. zł na kastrację kotów wolno żyjących
Opiekunowie kotów wolno żyjących mogą wystąpić do Urzędu Miasta z wnioskiem o ich ka-
strację. Po złożeniu pisemnego wniosku w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska (Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 15) można otrzymać zlecenie na sfinansowany przez Urząd 
Miasta zabieg kastracji kota w przychodni weterynaryjnej „Cavia” przy ul. Gruduskiej 21.Wię-
cej informacji pod nr tel. (23) 674 92 85.

Ulica Działkowa 
wyrównana
Droga została wyrównana, 
ale po ostatnich opadach 
deszczu pojawiły się ubyt-
ki w jezdni. Miasto zleciło 
jej ponowne wyrównanie 
tłuczniem kamiennym. 
Poprawę nawierzchni 
Działkowej postulowali 
przedsiębiorcy na spotka-
niu 11 marca z prezyden-
tem.

Znakowanie psów nie jest już obowiązkiem
Mieszkańcy Ciechanowa nie mają już obowiązku znakowania swoich psów. Chętni mogą to 
zrobić bezpłatnie na koszt miasta. Ilość bezpłatnych oznakowań jest ograniczona. Na ten cel 
przeznaczono blisko 20 tys. zł. Szczegóły pod nr tel. (23) 674 92 85.

Przetargi na sygnalizatory i sieć deszczową
Do 17 marca zainteresowane firmy mogły składać oferty na  montaż sygnalizatorów akustycz-
nych na przejściach dla pieszych w ciągach ulic: Sikorskiego – Armii Krajowej , Spółdzielcza 
– Sienkiewicza oraz Mazowiecka – Niechodzka. Przetarg wygrała firma CIECHDRÓG. Do 
18 marca można było startować w przetargu na utrzymanie sieci deszczowej. Złożone zostały 
cztery oferty. Trwa ich sprawdzanie.

Utwardzanie dróg gruntowych
Miasto dokłada starań, aby wyrównywać nawierzchnie dróg gruntowych. W tym roku rów-
niarki pracowały już m.in. na ulicach: Św. Franciszka, Św. Marka, Św. Anny, Św. Stanisława 
Kostki, Nizinnej, Łukasiewicza, Bartołda i Dygasińskiego (obie na odcinku od ul. Kargoszyń-
skiej) oraz na drodze gruntowej do podmiotów gospodarczych (od ul. Tysiąclecia).

Remonty nawierzchni
Trwają remonty jezdni po zimie. W ostatnim czasie łatano ubytki  nawierzchni m.in.: Wyspiań-
skiego, Zielonej, Topolowej, Mazowieckiej, Sienkiewicza, 3 Maja, Granicznej, Kolbego, Wy-
zwolenia, Narutowicza, Czarnieckiego, Gostkowskiej, Sikorskiego, Wiklinowej, Bojanowskie-
go, Księcia Konrada, Opinogórskiej, Baczyńskiego i Augustiańskiej. Koszt to 28 tys. zł.

Uwaga objazd!
17 marca PKP PLK zamknęło przejazd kolejowy w ul. Spółdzielczej. Objazd poprowadzony 
został ulicami: Sienkiewicza, Gąsecką, Towarową do Śmiecińskiej. Do czasu wybudowania 
ronda w ul. Kwiatowej  przejazd odbywa się rampą zlokalizowaną na terenie PKP. Linia auto-
busowa Nr 10 kursuje ul. Gąsecką i Towarową. Przystanki autobusowe znajdują się przy  
ul. Wąskiej i Towarowej.

Przyszedł czas na wiosenne porządki
Słoneczna pogoda sprzyja porządkowaniu miasta. Oddział Zieleni Miejskiej na zlecenie miasta 
przycina drzewa i krzewy w pasach dróg oraz na miejskich placach  
i skwerach. To też czas 
mycia ławek, przeglądu 
budek lęgowych i czysz-
czenia ulic z piasku. Nie 
wszystkie miejsca można 
sprzątnąć przy pomocy 
urządzeń mechanicznych. 
Ręcznym sprzątaniem 
zajmuje się 10 osób w ra-
mach robót publicznych 
oraz 15 skierowanych 
przez MOPS w ramach 
prac społecznie użytecz-
nych Do ich obowiązków 
należy zbieranie śmieci 
oraz zamiatanie.
                                 P.H.

Oprócz Krubina drogi kompleksowo budowane są na Kargoszynie. Prace roz-
poczęły się od budo wy kanalizacji deszczowej. Potem przyszła pora na nowe 
nawierzchnie, chodniki z kostki brukowej i nowoczesne oświetlenie. Z tych udo-
godnień korzystają już mieszkańcy ulic: Lechonia, Słonimskiego i Żeromskiego. 
– Jako młoda mama, która codziennie wychodzi z dzieckiem na spacer jestem 
bardzo zadowolona z nowego chodnika. Zdecydowanie lepiej prowadzi się wó-
zek po równym chodniku niż tym, który był poprzednio – mówi p. Agnieszka, 
mieszkanka osiedla. Prace toczą sie teraz na ul. Gombrowicza (odcinek od Goja-
wiczyńskiej do Gajcego), gdzie układana jest podbudowa pod nową jezdnię (na 
zdjęciu). To ostatni etap tej kompleksowej inwestycji.

P.H.

Finisz na Kargoszynie Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Wznowiono roboty  
na Krubinie

 W ulicy Ceramicznej ...

 ... i jej odnodze układane są krawężniki i chodnik z brukowej kostki 

Przy cięciu drzew PUK korzysta z podnośnika

Zmiany  
na Podzamczu
Prace toczą się nie tylko na pętli, Krubinie  
i Kargoszynie. Zakończyła się budowa sieci 
gazowej i kanalizacji deszczowej w ulicach 
na Podzamczu: Lipowej, Świerkowej, Zaci-
sze i Klonowej. Równolegle ruszył montaż 
oświetlenia ulicznego. W następnej kolejno-
ści drogowcy zaczną układać chodniki 
i jezdnie – jedne i drugie z brukowej kostki. 
Roboty za 1,3 mln zł prowadzi ciechanowska 
firma Plast – Bud. 

P.H.

Prace na pętli wchodzą w najtrudniejszą i najbardziej uciążliwą fazę 
– przebudowę istniejących skrzyżowań. – Roboty będą tak skoordynowa-
ne, żeby nie sparaliżować ruchu w mieście, ale trzeba się liczyć z utrud-
nieniami. Prosimy mieszkańców o uzbrojenie się w cierpliwość – mówi 
Robert Szymaniak, kierownik Wydziału Inwestycji. Wybudowano już 

Trudny, ale przełomowy rok na pętli miejskiej
połowę ronda w ulicy Kwiatowej oraz podbudowę asfaltową do skrzyżo-
wania z ulicą Śmiecińską. Przebudowany został też znajdujący się tam ko-
lektor sanitarny. W budowie są skrzyżowania pętli z ul. Leśną oraz  
z drogą krajową Nr 60 (wylot na Płock) – ruch w obie strony poprowadzo-
ny został objazdem wzdłuż istniejącej ulicy, po płytach betonowych  

i fragmencie starej nawierzchni. Mię-
dzy ulicami Klonowskiego (ropoczęło 
się asfaltowanie) a Monte Cassino oraz 
między Płocką a Aleją Zwycięstwa 
stawiane są ekrany dźwiękochłonne. 
Intensywne prace toczą się w okolicach 
hotelu Atena – tam ekipa drogowców 
przygotowuje podłoże pod nową jezd-
nię. Roboty prowadzone są też w ul. 
Gąseckiej, Wojska Polskiego, Mleczar-
skiej i Bielińskiej, gdzie na bieżąco 
usuwane są kolizje z sieciami: elek-
tryczną, wodociągową  i gazową. Na 
Bielinie, po pracach ZWiK, rozpocz-
nie się budowa biegnącego tamtędy 
fragmentu pętli, łącznie z rondem w ul. 
Kasprzaka. 

P.H.

Wylewanie asfaltu pomiędzy ul. Leśną, a Monte Cassino

Jest już połowa ronda w ul. Kwiatowej
Wyrównywanie podłoża przy rondzie w okolicy hotelu Atena 

W ulicy Klonowej ZWIK wymienia 
studzienki kanalizacyjne
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Podczas XXXiX sesji Rady miasta radni zadecydowali, że zarezerwowane 
1,5 mln zł, w tegorocznym budżecie na remonty dróg i chodników zostaną 
przeznaczone na remont mostu w ul. mleczarskiej. Chodzi o wymianę na-
wierzchni mostu oraz remont jego konstrukcji. 

Remont mostu nieplanowany,  
ale konieczny

Świetlica pnie się w górę

– Chcemy trafić do dorosłych oraz do dzieci, bo to one często opiekują 
się psami, razem z rodzicami wyprowadzają je na spacer i to one po-
winny nabrać przyzwyczajenia sprzątania po swoich pupilach – mówi 
Krzysztof Matuszewski, komendant Straży Miejskiej. Dlatego akcja 
została podzielona na kilka etapów. W lutym strażnicy odwiedzili cie-
chanowskie „zerówki”, a w marcu prowadzili zajęcia z dziećmi z klas 
czwartych. Rozmawiali o opiece nad zwierzętami i obowiązkach z tym 
związanych. W kwietniu w akcję zaangażowani zostaną uczniowie PU-
L-u. Podczas patroli ze strażnikami będą wręczać mieszkańcom ulotki. 
Przypomną, że sprzątanie po psie to już nie tylko dobry zwyczaj, ale  
i obowiązek. Można do tego celu używać zwykłych torebek, a po 
sprzątnięciu wolno je wyrzucić do każdego ulicznego kosza.  
W parku im. Jarosława Dąbrowskiego, w parku im. Marii Konopnickiej 
oraz na skwerze św. Piotra przy ul. Warszawskiej umieszczone są punk-
ty z bezpłatnymi torebkami. O czym właściciele czworonogów powinni 
jeszcze pamiętać? Place zabaw i piaskownice są miejscami, do których 
nie wolno wprowadzać psów. Podczas spaceru pupil powinien iść na 
smyczy. Nie wolno go też pozostawiać bez opieki jeżeli znajdujemy się 
w miejscu publicznym. Jeśli pies jest duży bądź jego rasa znajduje się 
na liście psów niebezpiecznych musi mieć założony kaganiec. – Plakaty 
o akcji po raz drugi pojawią się w mieście jesienią. Mam nadzieję, że 
dobre nawyki wejdą mieszkańcom w krew. Przestrzegając tych kilku 
zasad szanujemy prawo innych do przebywania w czystym środowisku. 
Nie zapominajmy również o terminowym szczepieniu przeciw wściekliź-
nie oraz opłaceniu podatku. Czipowanie psów jest bezpłatne. Warto  
z tego skorzystać – podkreśla K. Matuszewski. 

red.

Masz psa?  
Sprzątnij po nim!

– Zakończono murowanie ścian działowych 
i konstrukcyjnych, dobiega  końca budowa 
więźby dachowej. Ku końcowi ma się bu-
dowa ogrodzenia i schodów wejściowych. 
Budynek jest połączony przejściem  
ze starym, gdzie mieści się Biuro ds. Roz-
wiązywania Problemów Uzależnień – mówi 
Robert Szepietowski z Wydziału Inwesty-
cji. W świetlicy będą trzy sale do zajęć gru-
powych i dwie na potrzeby terapii i spotkań 
indywidualnych oraz zaplecze socjalne. 

Płatny parking 
przed basenem

Zadania jednoroczne to w corocznym 
budżecie głównie budowa dróg i chod-
ników. To zapis, który budzi największe 
zainteresowanie radnych, którzy starają 
się, żeby tak pożądane inwestycje dro-
gowe trafiły do ich wyborców. Decyzja 
o przesunięciu pieniędzy na niezbędny 
remont nie była dla rady łatwa, ale zwy-
ciężył zdrowy rozsądek.

E.B.

Ulicę Mleczarską miasto przejęło od po-
wiatu w 2009 r. Z protokołu przejęcia 
i książki obiektu wynikało, że most jest 
w dobrym stanie. – Opierając się na tym, 
przekazaliśmy w stosownych dokumentach 
takie informacje potencjalnym wykonaw-
com, a w ramach budowy pętli została za-
planowana wymiana nawierzchni m.in. 
na moście – przypomniał na sesji prezydent 
Waldemar Wardziński. Ostatnie badania 
techniczne przeprowadzone w ramach prze-
glądów konstrukcji mostowych pokazały, 
że most jest w kiepskim stanie – konieczna 
jest gruntowna modernizacja. – Konkluzja 
raportu była taka, że można mówić o gwa-

Ruszyła akcja „Posprzątaj po swoim psie. On tego za ciebie 
nie zrobi”, zainicjowana przez ciechanowską Straż miejską. 
na słupach ogłoszeniowych, w instytucjach publicznych, 
szkołach i przedszkolach pojawiły się kolorowe plakaty przy-
pominające o obowiązku usuwania nieczystości po pupilach. 

Od kwietnia parking przed Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
przy ul. 17 Stycznia będzie płatny. MOSiR zapewnia, że nie chodzi 
tu o zarobek, a o lepszą rotację aut. – Wciągu dnia nasi klienci nie 
mają możliwości swobodnego korzystania z parkingu przed naszym 
kompleksem. Szczególnie w godzinach porannych parking jest oble-
gany przez licealistów z pobliskiej szkoły lub pracowników sąsied-
nich instytucji. Zauważyliśmy też, że z parkingu korzystają mieszkań-
cy, którzy dojeżdżają do pracy do Warszawy. W okolicy PKP nie ma 
zbyt wielu miejsc parkingowych, więc pozostawiają swoje auta na 
cały dzień na naszym parkingu blokując tym samym miejsca innym 
– mówi Jerzy Omieciński, dyrektor MOSiR. Opłata będzie wynosić 
złotówkę, a każda następna 2 zł. Jeżeli klienci pobliskich instytu-
cji załatwią swoją sprawę w ciągu 15 min, będą zwolnieni z opłat. 
– Osoby korzystające z naszych obiektów będą zwolnione z opłat. 
Każdy wjeżdżający pobierze kwitek z maszyny, na którym będzie za-
znaczona godzina. Jeżeli przy wyjeździe z parkingu okaże ten kwit 
z paragonem wydanym np. z basenu, nie będzie musiał płacić – za-
pewnia J. Omieciński. Koszt inwestycji to 40 tys. zł. Środki pocho-
dzą z budżetu MOSiR.

P.H.

rancji utrzymania nośności 
mostu i bezpieczeństwa przez 
3-4 lata, potem może zaist-
nieć hipotetyczna koniecz-
ność wyłączenia tego obiektu 
z użytkowania. W związku 
z tym racjonalnym wyda-
je się, że w momencie kiedy 
robimy tak dużą inwesty-
cję drogową, a jednym z jej 
elementów jest most w ul. 
Mleczarskiej należy zrobić 
wszystko, żeby za kilka lat 
nie mieć problemów. Dla-
tego wnioski żeby most mo-
dernizować teraz – wyjaśnił 

prezydent. Do 17 marca zainteresowane 
firmy mogły składać dokumenty w przetar-
gu na remont. Trwa sprawdzanie 7 ofert.                                      

 P.H.

Most na ul. Mleczarskiej będzie remontowany

Budynek ma być dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. – Coraz częściej 
zaglądają do nas dzieciaki, które dopytują, 
kiedy będą mogły tu przyjść na zajęcia do 
nowego budynku. To budujące i utwierdza 
nas w  przekonaniu, że to co robimy ma 
sens – mówi Elżbieta Muzińska, kierownik 
Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień. Budowa świetlicy ma kosztować  
680 tys. zł.

P.H.

Po zimowej przerwie na plac budowy wrócili wykonawcy świetlicy socjotera-
peutycznej dla dzieci i młodzieży przy ul. Powstańców Wielkopolskich.
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w ul. Mleczarskiej. – To nie wina zamawiającego 
ani miasta, że ta firma stanęła do przetargu wie-
dząc, że nie podoła. Firma naciągnęła podwyko-
nawców i ustąpiła z placu budowy zostawiając ba-
łagan. To wina prawa zamówień publicznych,  
że musimy wybrać 
najtańszą ofertę  
– akcentował  
M. Rokicki. Przy-
pomniał też, że na 
Spółdzielczej wa-
runki geologiczne 
okazały się inne, 
niż wskazywało 
na to 80 próbnych 
odwiertów i trzeba 
było przerabiać 
dokumentację. Jak 
przyznała na se-
sji Ewa Gładysz: 
„Mógł inwestor udawać, że nic nie widzi i po za-
kończeniu inwestycji zamiast tunelu byłaby wanna 
pełna wody. A tak przeprojektowano to adekwatnie 
do ponad 100 nowych badań gruntowych i zapropo-
nowano nową technologię wykonania tunelu”.   
– Ciechanów zyska 6 nowych skrzyżowań dwupo-
ziomowych, każde co 1,5 km a prawo unijne wyma-
ga budowy wiaduktów co 3 km. Żadna miejscowość 
na trasie magistrali nie uzyskała tyle w trakcie ne-
gocjacji – przyznał dyrektor Rokicki.

Co będzie się działo 
na zamkniętym przejeździe?

Rafał Chrostowski, 
kierownik budowy 
z WARBUD-u wy-
jaśnił, dlaczego na 
zamkniętym przejeź-
dzie nie uda się do-
puścić przynajmniej 
ruchu pieszego a bu-
dowa musi potrwać 
do końca listopada.  
– Budując półtunel 
od ul. Sienkiewi-
cza do Starowiej-
skiej schodzimy pod 

ziemię na głębokość 3-piętrowej kamienicy. Musimy 
rozebrać cały odcinek od istniejącego przejazdu do 
ul. Sienkiewicza, droga będzie tu wyprostowana. Gi-
gantyczne wykopy, mury oporowe, to oznacza tysiące 
ton ziemi z wykopów i tysiące m3 betonu. Cała droga 
przez tory będzie wykorzystana na cele budowlane  
– tłumaczył R. Chrostowski.
11 marca z 61 podpisanych pod petycją osób  
w ratuszu pojawiło się 15. – Szkoda, że było tak 
małe zainteresowanie, ale spotkanie było ważne. 
Można było wysłuchać informacji z pierwszej ręki, 
od osób, które budują na Spółdzielczej i podejmują 
decyzje. Zgodnie z życzeniem przedsiębiorców bę-
dziemy szerzej przekazywać każdą informację  
na temat inwestycji, jaką otrzymamy od PKP PLK  
– powiedział W. Wardziński. Przybyli na spotkanie 
otrzymali też pisemną odpowiedź na podniesione  
w petycji kwestie. Pozostałym przedsiębiorcom zo-
stała ona doręczona.

Ewa Blankiewicz

chanowie sytuację łatwą. Ale nie sądzę, żebyśmy 
my: radni, władze miasta, w jakiśkolwiek spo-
sób byli za tę sytuację winni, a jesteśmy w petycji 
obwiniani. To kolej buduje i to kolej ma terminy. 
Podobnie jak my budujemy pętlę miejską też mając 
określone obwarowania czasowe – zwrócił uwagę 
Zenon Stańczak. – Nie mamy innego wyjścia, mu-
simy to lato przetrwać. To są wielkie inwestycje, 
wielkie pieniądze, olbrzymie dofinansowania  
i świętym obowiązkiem jest z tego skorzystać. Ina-
czej popełnilibyśmy niewybaczalny grzech zanie-
chania – zaznaczył radny Stańczak.
– Zanim ta petycja pojawiła się u prezydenta, naj-
pierw była w mediach – zauważyła zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. – Atak, petycja, dobrze medial-
nie się sprzedaje. Ubiera się to w takie słowa, żeby 
zabolało i żeby imputować coś, co nie ma miejsca. 
Nie zgodziliśmy się na zamknięcie przejazdu bez 
uruchomienia objazdu w Gąseckiej, choć nie jeste-
śmy organem zarządzającym ruchem, bo to rola 
Powiatowego Zarządu Dróg – podkreślała E. Gła-
dysz. – Mamy powiedzieć: nie, bo nie, i co  
– zatrzymujemy inwestycję? 

Spotkanie z przedsiębiorcami 
w ratuszu
Prezydent zaprosił podpisanych pod nią przedsię-
biorców na spotkanie, żeby 11 marca w ratuszu 
wspólnie z przedstawicielami inwestora (PKP PLK) 
oraz wykonawcą inwestycji (WARBUD SA) poin-
formować o planowanym objeździe, realiach budo-
wy tunelu pod torami w Spółdzielczej i wcześniej-
szym uruchomieniu pobliskiego odcinka pętli. 
 – Jest dla mnie oczywisty i zrozumiały państwa nie-
pokój o dostęp do waszych firm. Ale czy to logiczne,  
że tego samego dnia wysyła się petycję do mnie  
i pismo do wojewody ze skargą na brak odzewu na 
tę samą petycję? – dziwił się prezydent. Zapowie-
dział, że po wybudowaniu 2 nowych rond, w ul. 
Śmiecińskiej i Kwiatowej, ruch zostanie przekiero-
wany na odcinek pętli między tymi rondami. Ro-
bert Szymaniak, kierownik ratuszowego Wydziału 
Inwestycji poinformował, że obecnie w tym rejonie 
ZWiK buduje kanalizację sanitarną, zaraz potem 
wkroczą tam ekipy drogowców. Prezydent War-
dziński przypomniał, że w związku z pętlą miasto 
ma w tym roku do przebudowy 14 skrzyżowań, 
swoją inwestycję kontynuują też Wodociągi. – Dy-
lemat jest taki: czy ścierpieć utrudnienia uciążliwe, 
ale przejściowe, czy dać sobie spokój i nic nie ro-
bić. Nie będzie wtedy opóźnień i krytyki – stwierdził 
prezydent i przytoczył liczby: pętla warta ponad 
150 mln, inwestycja ZWiK – 130 mln, PKP PLK  
– powyżej 200 mln zł. – Kiedy te wszystkie roboty 
się zakończą sytuacja komunikacyjna w Ciecha-
nowie poprawi się niewyobrażalnie, ale nie da się 
tego zrobić tak, żeby to nie odbiło się na bieżącym 
funkcjonowaniu miasta – zauważył prezydent.

MOSTOSTAL stanął do przetargu  
wiedząc, że nie podoła
Mariusz Rokicki, zastępca dyrektora projektu PKP 
PLK przypomniał o bankructwie MOSTOSTAL-u 
Białystok, które spowodowało wywrócenie ustalo-
nego wcześniej harmonogramu prac, bo w chwili 
zamknięcia przejazdu w Spółdzielczej ruch miał 
przejąć wybudowany przez MOSTOSTAL wiadukt 

Dojazd z Bloków na Śmiecin wydłużył się o ok. 
1,5 km. Objazd przebiega ulicami: Sienkiewicza, 
Gąsecką, Wąską, tymczasowym przejazdem przez 
tory, Towarową, Śmiecińską, Starowiejską, Widną, 
Graniczną, Płocką – zgodnie z zatwierdzonym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg projektem czasowej organi-
zacji ruchu. 

Objazd Towarową
Mieszkańców najbardziej niepokoi, czy zwiększone 
obciążenie ruchem wytrzyma nawierzchnia ul. To-
warowej, której stan pozostawia wiele do życzenia. 
Droga jest własnością PKP i zgodnie z prawem tylko 
kolej może inwestować w jej naprawę. Sprawę kom-
plikuje fakt, że część Towarowej to kolejowa rampa, 
a ta jest własnością odrębnej spółki – PKP Nierucho-
mości. Kierowcy martwią się, że kolejowy inwestor, 
którego gonią terminy, skupi się przede wszystkim 
na budowie tunelu. WARBUD obiecuje, że będą  
na bieżąco dokonywać napraw. To właśnie ta firma, 
jako wykonawca dwupoziomowego skrzyżowaniaul. 
Spółdzielczej z magistralą kolejową, musi zapewnić 
dogodny objazd wyłączonego z ruchu odcinka drogi. 
W połowie marca urząd miasta poprawił stan grun-
towej ul. Działkowej. Jeden z okolicznych przedsię-
biorców zasugerował, żeby kierowcy korzystali  
z tej ulicy i odciążali wiadukt.

Radny Zadrożny: Część osób żywi 
się podsycaniem konfliktu
Utrudnienia komunikacyjne były jednym  
z tematów lutowej sesji Rady Miasta. Przemysława 
Zadrożnego oburzyło obwinianie miasta o niedogod-
ności, związane z inwestycją prowadzoną przez PKP 
PLK. Wymienił działania Stowarzyszenia „Przyto-
rowa” (protestującego z powodu zamknięcia przez 
PKP przejazdu na Fabrycznej i postawienia ekranów 
akustycznych przy tej ulicy) oraz petycję do prezy-
denta podpisaną przez właścicieli firm zlokalizowa-
nych przy ul. Śmiecińskiej. Czytamy w niej m.in.: 
„(…) oczekujemy, że podejmie pan prezydent dzia-
łania zmierzające do ograniczenia do minimum,  
tj. około miesiąca, uciążliwości wynikających  
z zamknięcia w/w przejazdu kolejowego.”  
– Panie Wardziński, pojawiłem się tutaj razem  
z innymi jako przedsiębiorca. Prowadzimy działal-
ność gospodarczą w pobliżu przejazdu, który pan 
chce zamknąć. Wyrażamy swoje niezadowolenie  
z decyzji, jakie pan podejmuje – powiedział na sesji 
Roman Kurek, autor petycji.
– Mam wrażenie, że w mieście jest kilku populistów, 
którzy obiecują niemożliwe i dzięki nim tworzą się 
konflikty społeczne. Ta inwestycja jest od nas nieza-
leżna, jest to projekt Ministra Infrastruktury, który 
realizuje PKP PLK. Trzeba mieć świadomość,  
że nikt z radnych czy władz miasta nie chce zamknąć 
ul. Spółdzielczej dopóki nie będzie tymczasowego ob-
jazdu w ul. Gąseckiej bądź ul. Towarową, która jest 
własnością PKP. Sądzę, że część osób żywi się pod-
sycaniem tego konfliktu, bo widzi w tym zysk  
w najbliższych wyborach samorządowych – stwier-
dził radny Zadrożny.

Radny Stańczak: To kolej  
buduje i to kolej ma terminy
– W mojej ocenie to jest to chyba przygrywka wy-
borcza. Nie twierdzę, że mamy w tej chwili w Cie-

Lutowa sesja Rady Miasta

Zamiast przejazdu w Spółdzielczej tymczasowy na Gąseckiej
Zgodnie z zapowiedziami firmy WaRBud Sa, wykonawcy dwupoziomowego skrzyżowania ul. Spółdzielczej z magistralą kolejową (inwesty-
cja PkP PLk) 17 marca został czasowo zamknięty przejazd w ul. Spółdzielczej/Śmiecińskiej. Tego samego dnia WaRBud uruchomił prze-
jazd przez tory w ul. gąseckiej. To rozwiązanie tymczasowe, wymuszone przez miasto, bo mieszkańcy Śmiecina nie mogą być zdani tylko na 
wiadukt na Płockiej. PkP zapowiada, że tunel w Spółdzielczej będzie oddany do użytku dopiero pod koniec listopada. – Postaramy się najszyb-
ciej jak to możliwe, za 3 miesiące, puścić ruch nową nitką pętli między Śmiecińską i Kwiatową – mówi prezydent Waldemar Wardziński.

M. Rokicki 

R. Chrostowski



10gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.umciechanow.pl

Czy ciechanowianie chcą mieć wpływ na to co się dzieje w mieście? Według przeprowadzonego w listopadzie badania sondażowego wyni-
ka, że tak. 22 lutego potwierdzili to podczas spotkania konsultacyjnego „Ty decydujesz” zorganizowanego przez Fundację gospodarczą 
im. karola marcinkowskiego oraz urząd miasta. 

Mieszkańcy zagłosowali!

W hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 60c zgro-
madziło się ponad 300 aktywnych mieszkańców 
– przedstawicieli ciechanowskich organizacji 
pozarządowych oraz ich entuzjastów. Było to 
wyjątkowe spotkanie. Po raz pierwszy mieszkań-
cy mieli możliwość zapoznania się z ofertami, 
które organizacje pozarządowe składają w kon-
kursie ogłaszanym przez prezydenta. Wcześniej 
wszystkie oferty udostępnione były na Platformie 
Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta tak, aby 
zainteresowani mogli się z nimi zapoznać i pod-
jąć decyzję. Było z czego wybierać.  
16 spośród 24 organizacji startujących w kon-
kursie przedstawiło swoje inicjatywy. W trakcie 
spotkania na specjalnie przygotowanych stanowi-
skach komputerowych można było oddać głos na 
wybrane projekty w trzech kategoriach: kultura  
i ochrona dziedzictwa narodowego, ochrona  
i promocja zdrowia oraz opieka społeczna. Sko-
rzystało z tego 240 osób. Tego dnia największe 
poparcie otrzymały:

Kultura i dziedzictwo narodowe
1. Gra miejska „Ciechanów w ogniu – rok 1920”  
2. „Warszawska tętni życiem”  
3. III Turniej Rycerski 

Pomoc społeczna
1.Pomagamy codziennie! Żywność dla potrzebu-
jących

Ochrona i promocja zdrowia
1. „Nasz drugi dom” – ogniska pomocy pozasz-
kolnej TPD 
2. Wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej   
3. Aktywizacja społeczna mieszkańców Ciecha-
nowa w wieku dojrzałym 

Po spotkaniu w hali sportowej można było nadal 
oddawać głosy do 3 marca na platformie konsul-
tacyjnej. W sumie zagłosowało 1406 osób. Po 
zliczeniu i zweryfikowaniu głosów 973 uznano 
za głosy ważne, a 433 za nieważne (głosujący nie 
mieli ukończonych 16 lat, nie byli mieszkańcami 
Ciechanowa, wpisane przez nich dane były błęd-
ne bądź głosy nie zostały potwierdzone poprzez 
link aktywacyjny przesłany na pocztę e-mail).

red.

1. Pomagamy codziennie! Żywność dla potrzebujących 576
2. Daj siebie innym! – promocja wolontariatu 397
3. „Warszawska tętni życiem” – cykl koncertów plenerowych 210
4. Wspomaganie rodziny osoby niepełnosprawnej 195
5. III Turniej Rycerski 154
6.„Nasz drugi dom” – ogniska pomocy pozaszkolnej TPD  152
7. „Od czerwca... – 25 lat wolności...” – program edukacyjny 129
8. Gra Miejska „Ciechanów w ogniu – rok 1920” 120
9. Indywidualne zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych 118
10. Aktywizacja społeczna mieszkańców Ciechanowa w wieku dojrzałym 105
11. Badanie cukru 89
12. Doskonalenie talentów artystycznych i popularyzowanie dorobku artystycznego dzieci i mło  
      dzieży niepełnosprawnej 78

13. Koncert z okazji Dni Ciechanowa 76
14. „Pomocna dłoń” – ćwiczenia usprawniająco-relaksacyjne chorych na SM 75
15. „W pełni życia, w pełni sił” – spotkania integracyjne 69
16. II Ciechanowski Marsz dla Życia i Rodziny 66
17. Zajęcia Nordic Walking dla osób w wieku dojrzałym 42
18. IX Ogólnopolski Plener Malarski 41
19. Wydanie wspomnień J.H. Olszewskiego „Tak to zapamiętałem…” 36
20. XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE 34
21. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych 29
22. Ciechanowskie Zeszyty Literackie „Bolesław Biegas...” 27
22. Publikacja „Wspomnienia wierszem i pędzlem malowane” 27
24. Integracyjne spotkanie wigilijne 21
25. XIX Ciechanowska Jesień Poezji 15
25. Koncert z okazji 25. Rocznicy Wolnych Wyborów 15
25. Udział chóru w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Szczecinie 15
28. Almanach Ciechanowskich Twórców „Zwariowana Trzynastka” 8

Wyniki głosowania:
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Seniorzy „Matsogi”  
wicemistrzami Polski 

W dniach 7-9 marca w Ciechanowie rozegrano Puchar Polski Seniorów  
i juniorów w Taekwon-do. Wystartowało w nich 267 zawodników z 36 klu-
bów. nasze miasto reprezentowała silna kadra LkS „matsogi”.

Tego dnia każdy był ekspertem
Po pierwszych konsultacjach, podczas których mieszkańcy utworzyli własne wizje i szkice rewitalizacji nadrzecznego bulwaru i parku  
im. jarosława dąbrowskiego przyszedł czas na ich omówienie ze specjalistami. na spotkaniu nie zabrakło też prezydenta Waldemara 
Wardzińskiego.

27 lutego w sali konferencyjnej ratusza po raz 
kolejny zebrali się zainteresowani terenem 
mieszkańcy oraz dziennikarze. W gronie specja-
listów zasiedli: Krzysztof Bilicki z Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
oraz goście z Warszawy – architekt zieleni 
Krzysztof Romanowski i architekt Michał Wą-
dołowski. Eksperci fachowym okiem przyjrzeli 
się propozycjom. – Pomysły są ciekawe. Jedne 
bardziej wykonalne, inne mniej. Gratuluje kre-
atywności i zaangażowania – docenił K. Roma-
nowski. Według niego, niektóre koncepcje lepiej 
sprawdziłyby się w sąsiednim parku im. Marii 
Konopnickiej. Cała przestrzeń tworzyłaby wtedy 
spójną całość. – Park Dąbrowskiego nie spełnia 
swojej podstawowej funkcji. Ten obszar trudno 
zresztą nazwać obecnie parkiem – brak w nim 
otwartych przestrzeni i tzw. pięter: drzewa, krze-
wy, kwiaty. Jest za dużo drzew, brakuje w nim 
słońca. Spora część drzew powinna być usunięta 
i zastąpiona gatunkami szlachetnymi. Wiem,  
że to będzie budzić emocje, ale to konieczne  
– dodał architekt. Podczas rzeczowego omawia-
nia każdego z pomysłów fachowcy podsunęli ze-
branym kilka praktycznych rozwiązań na uatrak-
cyjnienie ciechanowskiego parku. 

Największym wydarzeniem turnieju było starcie 
dwóch najlepszych zawodniczek w wadze do  
62 kg. Ilona Omiecińska po emocjonującej walce 
pokonała trzykrotną mistrzynię świata Joannę Pa-
procką i zajęła I miejsce. Bardzo dobrze zaprezen-
towali się również zdobywcy złotych medali: Paweł 
Szwejkowski (walki do 63 kg) i Piotr Szwejkowski 
(układy formalne IV dan). Srebrne medale wywal-
czyli: Paweł Szwejkowski (układy formalne IV 
dan), Ilona Omiecińska (układy formalne II dan)  
i Karol Nalewajk (układy formalne cup). Srebro  

dołożyła Magdalena Kosobudzka  
w kategorii układy formalne III dan. 
W klasyfikacji generalnej seniorów 
ciechanowski klub z dorobkiem  
7 medali (3 złotych, 3 srebrnych  
i 1 brązowego) zajął wysokie II miej-
sce. Juniorzy nie zdobyli żadnego me-
dalu, kilkakrotnie plasowali się blisko 
podium.

red.

dużych nakładów finansowych oraz zatrudnie-
nia instruktorów. – Musicie Państwo pamiętać, 
że rewitalizacja parku jest kosztowana, ale jego 
utrzymanie przez lata kosztuje wielokrotnie wię-
cej – przypomniał K. Romanowski. Niewyko-
nalne byłoby poprowadzenie ścieżki rowerowej 
pod mostami. W opinii ekspertów jest to zbyt 
niebezpieczne bo mosty są za niskie, a prawo 
zabrania zakotwiczania czegokolwiek, co mo-
głoby zatrzymywać w wodzie krę. Sporo czasu 
poświęcono kwestii zabezpieczenia parku przed 
zniszczeniem. Miałoby temu służyć dobre oświe-
tlenie, monitoring oraz mocne urządzenia, które 
oprą się atakom wandali. Mieszkańcy zadawali 
pytania specjalistom i prezydentowi – intereso-
wały ich możliwości zmian na terenie parku oraz 
dalsze losy zgłoszonych przez nich koncepcji.  
– Samorząd przymierza się do modernizacji par-
ku. Może to nastąpić już w 2016 roku po opra-

cowaniu dokumentacji i przetargu. Chcemy, aby 
było to miejsce odwiedzane przez mieszkańców, 
bo dziś pełni tylko funkcję komunikacyjną. Liczę 
że nasze wspólne pomysły przełożą się na przy-
szły wygląd parku i jego okolic – podsumował 
spotkanie prezydent W. Wardziński. 

 red.

K. Romanowski zrecenzował pomysły mieszkańców

Spotkanie konsultacyjne moderowała M. Henzler z  warszawskiego Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych

Według nich świetnym pomysłem jest siłownia 
na świeżym powietrzu, ścieżki rowerowe i do 
Nordic Walking, toaleta, park botaniczny i tor 
saneczkowy. Przyznali, że nad koncepcją parku 
linowego trzeba się poważnie zastanowić po-
nieważ drzewa muszą być mocne, a te w parku 
są stare i spróchniałe. Park linowy wymagałby 



Uczniowie wytropili rabusia

Obecny skład zespołu tworzy ponad setka dzieci  
i młodzieży. Tancerze są podzieleni na 5 sekcji: 
FUNNY – grupa początkująca (5-6 lat), FUNNY 
(6-7 lat), FUNNY MINI (7-9 lat), FUNNY BIS (10-
12 lat). FUNNY JUNIOR (12-14 lat) i FUNNY I 
(14-19 lat). Wszystkie formacje zaprezentowały się 
14 marca na koncercie jubileuszowym, zorganizowa-
nym przez Studio Tańca i Ruchu FAN oraz PCKiSz. 
Wśród gości była m.in. Dorota Rabczewska, która 
właśnie w FUNNY stawiała swoje pierwsze taneczne 
kroki. Publiczność zobaczyła etiudy i inscenizacje do 
musicalowych szlagierów. Gościnnie wystąpili tan-
cerze Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazow-
sze”: Izabela Zawadzka, Anna Paś i Rafał Sawko. 
Gratulacje Jolancie Szlagowskiej złożył prezydent 
Waldemar Wardziński. – 20 lat to kawał czasu. 
Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za zaan-
gażowanie, wkładane w pracę serce i rozsławianie 
Ciechanowa – powiedział prezydent i oświadczył, 
że miasto zorganizuje zespołowi warsztaty taneczne, 
które poprowadzą renomowani instruktorzy wskaza-
ni przez J. Szlagowską. Informacja została przyjęta  
z entuzjazmem.                                                  K.D.

jeśli ktoś uważa, że w trakcie ferii młodzi ludzie tylko nudzą się, bądź tracą czas przed 
telewizorem czy komputerem to się myli. 18 lutego uczniowie ciechanowskiego miejskie-
go Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół w nowym mieście zjednoczyli siły, by wziąć udział 
w detektywistycznej grze miejskiej „na tropie rabusia”, zorganizowanej przez mZS nr 2 
i muzeum Szlachty mazowieckiej. Zadaniem uczestników gry było wytropienie złodzieja 
skarbu – lunuli. 

Misja nie była prosta. Na 
graczy w różnych punktach 
miasta czekało mnóstwo 
ekscytujących wyzwań, za 
rozwiązanie których otrzy-
mywali punkty i cenne 
wskazówki na temat rabusia. 
Pogoda sprzyjała poszukiwa-
niom, było ciepło i słonecz-
nie. W muzeum detektywi 
rysowali i opisywali skra-
dzioną lunulę. W bibliote-
ce czekało na nich zadanie 
biologiczne – rozpoznawa-
nie chromosomów. W biurze 
podróży zespoły rozpozna-
wały kraje po opisach. W ratuszu tłumaczyli ulotkę 
o Ciechanowie na język niemiecki. W zamku ich 
zadaniem było rozpoznanie sprawcy za pomocą ze-
branych w trakcie gry wskazówek. Okazał się nim 
Jan Kowalski, pracownik baru z kebabem. Tropiący 
wykazali się dociekliwością. I miejsce i puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanów otrzymała drużyna gim-
nazjalistów w składzie: Natalia Grabowska, Kaja 
Szanter, Łukasz Tomczak, Kacper Gortat (wszyscy 
z klasy IIIa) oraz Adam Kosuda  z klasy IIId. Na 
drugim miejscu, po dogrywce, uplasował się zespół 

z klasy Ib: Klaudia Stando, Kinga Popiołek, Natalia 
Wołyniec, Jakub Komorowski, Rafał Zaporowicz, 
Mateusz Wielgus oraz Mateusz Tomaszewski.  
– Bawiliśmy się świetnie. To była nie tylko przyjem-
ność poznawania miasta, rozwiązywania zagadek 
czy odkrywania tajemnic. Musieliśmy wykazać się 
wszechstronną wiedzą. Fajny pomysł na spędzenie 
wolnego czasu w trakcie ferii – relacjonowali mło-
dzi gracze. 
Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent 
Waldemar Wardziński.                                        red.

Zakochani w tańcu

Zespół tańca nowoczesnego FunnY skończył 20 lat. W praktyce oznacza to, że ma za sobą 
tysiące prób i jeszcze więcej godzin spędzonych na parkiecie. Od 1994 roku przez grupę 
przewinęło się 3,5 tysiąca młodych ludzi, którzy pod okiem jolanty Szlagowskiej mogli  
realizować swoje taneczne pasje.  

„Żydowskie życie w dzisiejszej Polsce” to temat 
prelekcji, jaką 11 marca w Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej wygłosił Michael Schudrich. Naczelny 
Rabin Polski przypomniał dzieje wspólnoty polsko-
żydowskiej od X do XX wieku. – Spośród 3,5 mln 
Żydów mieszkających w Polsce do 1939 roku, woj-
nę przetrwało 10%, czyli około 350 tys. osób, które 
w latach 1945-1969 w większości wyemigrowały  
– wyliczał. Ci, którzy zostali zrezygnowali z tożsa-
mości żydowskiej i przyjęli polską. Muzealny wie-
czór zakończyła dyskusja. 
Na spotkaniu obecny był zastępca prezydenta Ceza-
ry Chodkowski, który w imieniu miejskiego samo-
rządu wręczył rabinowi pamiątkową płaskorzeźbę  
z wizerunkiem Zamku Książąt Mazowieckich. 

red.

Naczelny Rabin RP  
w Ciechanowie

Jolanta Szlagowska uradowana z nagrody prezydenta W. Wardzińskiego – miasto zafunduje Funny warsztaty taneczne

Cytat miesiąca
Posiedzenie zespołu ds. deptaka. Radny andrzej Bayer: – Ostatnio do mojego sklepu wjechał człowiek 
na rowerze! Przewodniczący rady miasta mariusz Stawicki: – Jeżeli wjechał do optyka, nie ma się co 
dziwić. Pewnie nie widział…




