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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 
Jemioły. Zabawne dialogi przeplecione piosenka-
mi oraz doskonała obsada (m.in. Tadeusz Ross, 
Jacek Fedorowicz, Tomasz Stockinger, Dariusz 
Gnatowski) gwarantują dwie godziny dobrej za-
bawy. Bilet wstępu – 50 zł. 

W gronie zwycięzców IV edycji ogólnopolskie-
go konkursu edukacyjnego „Planeta Energii” 
znalazły się dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4. 
Rywalizowało 500 nauczycieli i niemal 6 tysięcy 
uczniów z całej Polski. Nagroda to wizyta mia-
steczka edukacyjnego 24 i 25 kwietnia na Placu 
Jana Pawła II. Będzie czynne od 9.00-14.00 dla 
uczniów oraz 15.00-18.00 dla mieszkańców. 
Wstęp bezpłatny.                                        

Waldemar Wardziński
Prezydent 

Miasta Ciechanów

Z okazji
Świąt Wielkanocnych

zdrowia, wewnętrznej harmonii,
rodzinnego szczęścia i radosnego nastroju

życzą

Mariusz Stawicki
Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Edukacyjne atrakcje  
dla młodych i starszych

Święta majowe
1 maja mija 10 rocznica wejścia Polski 
do Unii Europejskiej, 2 maja przypada 
dzień flagi państwowej, a 3 maja – Święto 
Konstytucji. Pamiętając o świętach warto 
wywiesić biało-czerwone flagi.
2 maja Ciechanowski Ośrodek Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO organizuje na Placu Jana 
Pawła II m.in. występ Formacji Tanecznej „Freak-
show” (godz. 18.00) oraz koncerty zespołów Jacek 
Dewódzki & Kontrabanda (godz. 19.00) i Kobra-
nocka (godz. 20.45).   
3 maja, w 223. rocznicę uchwalenia historycznej usta-
wy prezydent Ciechanowa zaprasza mieszkańców do 
udziału w uroczystości. O godz. 11.00 pod pomnikiem 
Polskiej Organizacji Wojskowej na Placu Kościusz-
ki będą złożone kwiaty. O 11.30 w kościele św. Tekli 
(klasztorek) zostanie odprawiona msza. 

Festiwal 
bluesa
17 maja prezydent Cie-
chanowa zaprasza na 
XVII Spring Blues Night 
Festiwal. Na dziedzińcu 
Zamku Książąt Mazo-
wieckich zagrają: Why Ducky?, Tortilla, Sebastian 
Riedel & Cree, Cologne Blues Club, Nine Below 
Zero. Początek godz. 17.17. Wstęp wolny. 

7 kwietnia w ratuszu starostowie z powiatów sub-
regionu ciechanowskiego, rektor PWSZ oraz pre-
zydent Waldemar Wardziński, jako lider przed-
sięwzięcia, podpisali list intencyjny, dotyczący 
partnerstwa w realizacji Regionalnego Instrumentu 
Terytorialnego Subregionu Ciechanowskiego. Dzię-
ki temu projektowi w naszym mieście w rejonie 
dworca PKP może powstać centrum logistyczne 
wraz z drogowo – kolejowym węzłem przesiadko-

wym oraz nowa droga dojazdowa do szpitala. Cie-
chanowską część inwestycji oszacowano łącznie  
na 60 mln zł, w tym 48 mln zł unijnego dofinanso-
wania. Inwestycja powinna się zakończyć w 2018 r. 
W 2015 byłby czas na przygotowanie dokumenta-
cji, a największe nasilenie prac i wydatków przypa-
dłoby na lata 2016-2017.

E.B.
Więcej na str. 5

Parking Park & Drive, ścieżki rowerowe, 
wypożyczalnie rowerów, nowa droga  

                   do szpitala – w Ciechanowie 
jest szansa na inwestycje 

za 60 mln zł
Prezydent Ciechanowa zaprasza mieszkańców na 
konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywa-
telskiego, które odbędą się 7 maja o godz. 18.00  
w sali konferencyjnej ratusza.

Ruszają konsultacje  
budżetu obywatelskiego

List intencyjny podpisują (od lewej): prezydent W. Wardziński, starosta mławski W. Wojnarowski, starosta żuromiński  
J. Welenc. Za nimi G. Czerwińska, kierująca Referatem ds Koordynowania Działań Strategicznych i Zarządzania Projektami
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74. rocznica  
Zbrodni Katyńskiej
13 kwietnia władze miasta uczciły pamięć ofiar 
mordu katyńskiego z 1940 r. Uroczystości rozpo-
częła msza święta w kościele farnym w intencji 
pomordowanych oficerów oraz ofiar katastrofy 
lotniczej w Smoleńsku. Po nabożeństwie, przy 
Krzyżu Katyńskim odczytany został Apel Pole-
głych. Po honorowej salwie delegacje i poczty 
sztandarowe złożyły pod pomnikiem wiązanki 
kwiatów.

Upadł związek międzygminny
Rozpadł się Międzygminny Związek Regionu 
Ciechanowskiego, który wspólnie prowadził poli-
tykę śmieciową. Tworzyło go 27 gmin  
i 6 miast. 24 czerwca 2009 roku został wpisany 
do rejestru związków międzygminnych. Zwią-
zek zrzeszał gminy z powiatów: ciechanowskie-
go, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego. 
Samorządy planowały wybudować Zintegrowany 
System Gospodarki Odpadami m.in. nowoczesną 
Regionalną Instalację Odpadów Komunalnych  
w Woli Pawłowskiej pod Ciechanowem. Z bie-
giem czasu większość gmin uznała, że nie jest 
zainteresowana własnym zakładem, który pozwo-
liłby w perspektywie obniżyć koszty odbioru  
i zagospodarowania odpadów. Od dawna oba-
wiano się też, że samorządy nie będą w stanie po-
dźwignąć finansowego ciężaru inwestycji, mimo, 
że na ten cel pozyskano 35 milionów unijnych 
pieniędzy. Związek oficjalnie ma zostać rozwią-
zany 31 lipca.

Ciechanów gospodarzem  
Mistrzostw Europy  
Juniorek i Juniorów  
w podnoszeniu ciężarów 
Od 28 kwietnia do 3 maja 
miasto stanie się stolicą mię-
dzynarodowej imprezy: Mi-
strzostw Europy juniorek  
i juniorów do 17 lat. W hali 
sportowej przy ul. Kraszew-
skiego 8 będą rywalizować 
najlepsi młodzi sztangiści  
z 26 krajów. Zawody będą 
jednocześnie kwalifikacjami do Młodzieżowych 
Igrzysk Olimpijskich, które w sierpniu odbędą 
się w Chinach. Oprócz sportowych emocji dla 
mieszkańców przygotowano ogródek grillowy 
przed halą, spotkania się z zawodnikami, sto-
iska ze strojami sportowymi i gadżetami z Mi-
strzostw. Chętni będą mogli spróbować swych sił 
w dźwiganiu sztangi. Mistrzostwa objął patrona-
tem prezydent Ciechanowa.

W trosce o naszą planetę
Urząd miasta włączył się do akcji „Godzina dla 
Ziemi”. 29 marca na godzinę zostało wyłączone 
oświetlenie ratusza. Tej nocy miliony ludzi na ca-
łym świecie manifestowało oszczędzanie energii.

Kolejna nagroda  
dla AcroDance
30 marca, na VII Festiwalu Tańca Młodzieżowego 
„City of Dance” w Białymstoku, Formacja Acro-
Dance zajęła pierwsze miejsce w kategorii „inna 
forma taneczna”. Członkowie grupy dobrze za-
prezentowali się też występując solo i w duetach. 
Pierwsze miejsca wytańczyli: Roksana Mendel 
(solo) oraz Klaudia Krętkowska i Natalia Tyczyń-
ska (duet). Emilia Grabowicz (solo) dołożyła do 
tych osiągnięć drugą lokatę, a Karolina Kowalik  
i Natalia Wudarska (duet) – piątą. To kolejne wy-
różnienie formacji działającej w Ciechanowskim 
Ośrodku Edukacji Kulturalnej STUDIO.

Święto pułkowe
27 kwietnia Stowarzyszenie Żołnierzy 11 Pułku 
Ułanów Legionowych i Ich Rodzin im. marszał-
ka Edwarda Śmigłego Rydza zaprasza na obchody 
święta pułkowego. O godz. 10.00 w kościele farnym 
odprawiona zostanie msza święta. O godz. 11.15 na 
Placu Piłsudskiego – defilada i pokaz sprawności 
uczniów PUL. Patronat nad uroczystością objął pre-
zydent Ciechanowa Waldemar Wardziński.

Makulatura na misje
Pół roku temu w mieście ruszyła akcja „Makulatura 
na misje”. Inicjatorem przedsięwzięcia była Akcja 
Katolicka parafii farnej. Od tego czasu udało się już 
zebrać ponad 29 ton makulatury. Pozyskane środki 
zostaną przeznaczone na pomoc w budowie studni  
w Sudanie Południowym. Makulaturę można odda-
wać w każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca  
w godz. 10.00-18.00 na placu przy klasztorku (ul. 
Augustiańska 4). Najbliższe zbiórki odbędą się  
w dniach: 9-10 maja, 6-7 czerwca i 4-5 lipca. Warto 
pamiętać, że aby wybudować studnię w Afryce po-
trzeba zebrać co najmniej 150 ton makulatury. Jeden 
kilogram makulatury to 75 litrów czystej wody.

Czwartkowe wieczory  
z poezją
8 maja gościem Stowarzyszenia Autorów Polskich 
będzie Wojtek Gęsicki. Spotkanie z ciechanowskim 
bardem i kompozytorem rozpocznie się o godz. 
18.00 w restauracji „Da Grasso” (ul. Sienkiewicza 
120B).

Przekaż 1% podatku  
organizacji pożytku  
publicznego
Zachęcamy do wpłacania 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych na rzecz organizacji pożyt-
ku publicznego działających na terenie Ciechano-
wa: Bank Żywności w Ciechanowie, Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci (Zarząd Mazowieckiego Oddziału 
Wojewódzkiego TPD), Ciechanowskie Stowarzysze-
nie dla Niepełnosprawnych, Społeczne Towarzystwo 
Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 76, Pol-
ski Czerwony Krzyż (z dopiskiem „dla PCK ZR  
w Ciechanowie”), Polskie Stowarzyszenie Diabety-
ków Zarząd Województwa Mazowieckiego (z dopi-
skiem „Koło w Ciechanowie”), Polski Związek Nie-
widomych (z dopiskiem „Koło Ciechanów”), Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w 
Ciechanowie (z dopiskiem „1% dla PTSR w Ciecha-
nowie”), Polskie Towarzystwa Walki z Kalectwem 
Oddział w Ciechanowie, Fundacja Pomocy Dzie-
ciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym  
– Być Jak Inni (z dopiskiem 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 rubry-
ce wpisać nr KRS organizacji, której chcemy prze-
kazać 1%. Urząd Skarbowy będzie sam przekazy-
wał 1% podatku wskazanej organizacji. 1% podatku 
można przekazać w całości tylko jednej organizacji. 
KRS każdej z wymienionych organizacji można zna-
leźć na www.umciechanow.pl w zakładce „Organi-
zacje pozarządowe”. 

Wiosenne zmagania  
młodych taekwondzistów
29 marca w Ciechanowie przeprowadzono „Wio-
senny Turniej Taekwondo olimpijskiego dla dzie-
ci”. W zawodach wystartowało ponad 90 uczniów 
z miejskich szkół i przedszkoli. Gościnnie w roz-
grywkach uczestniczyli reprezentanci z Sierpca. 
Pierwsze miejsca zajęli: Jakub Lisowski (Przed-
szkole Nr 8), Konrad Nowicki (Sierpc), Franciszek 
Losz (SP Nr 3, Adam Rybicki (SP Nr 3), Bartosz 
Skotnicki (SP Nr 3), Kacper Leszczyński (SP Nr 
3), Adam Trętowski (SP Nr 3), Jakub Mikucki 
(Sierpc), Jakub Granoszewski (SP Nr 5), Piotr Ko-

złowski (SP Nr 3), Maciej Stryjek (SP Nr 4), Julia 
Raszyńska (SP Nr 3), Katarzyna Płoska (Przed-
szkole Nr 3), Agata Kozłowska (SP Nr 3), Julia 
Rębowska (SP Nr 3), Alicja Mossakowska (SP Nr 
3), Oliwia Cichmińska (SP Nr 3), Maja Wiśniewska 
(SP Nr 3), Natalia Grodzicka (Sierpc), Oliwia Ra-
szyńska (SP Nr 3), Marta Kwiatkowska (SP Nr 4), 
Marta Płoska (SP Nr 6). 
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Pociągi kategorii EIC Premium, potocznie zwa-
ne Pendolino, mają wiele zalet. Są bardzo szybkie 
(rozwijają prędkość do 250 km/godz.), zapewniają 
większe bezpieczeństwo i komfort podróżowania, 
ułatwiają dostęp do transportu kolejowego osobom 
niepełnosprawnym. Aż chce się wsiadać i jechać. 
Polska zakupiła 20 takich składów. Mają obsługiwać 
m.in. trasę Warszawa – Trójmiasto. Władze Ciecha-
nowa zaniepokoiła informacja, że na tej linii zapro-
jektowano tylko 3 przystanki:  
w Iławie, Malborku i Tczewie. 
Pierwszy dopiero 200 km od stolicy. 
– Następne na trasie są Malbork  
i Tczew – odpowiednio 300 i 320 km 
od Warszawy. Długość zmodernizo-
wanej trasy E-65 to blisko 350 km. 
Uważam że dysproporcja  w roz-
mieszczeniu stacji jest niezrozumiała. 
Polska to nie tylko Warszawa i wy-
brzeże, to też północne Mazowsze  
– mówi prezydent Waldemar War-
dziński. Przytacza też inne argu-
menty. – Zakup kolejowego taboru 
pasażerskiego do obsługi połączeń 
dalekobieżnych PKP Intercity był 
w części finansowany z unijnych 
programów regionalnych, więc 
beneficjentami powinna być jak najszersza grupa 
mieszkańców. Pominięcie Ciechanowa, stolicy sub-
regionu liczącego 350 tys. ludzi, to błąd – wskazuje 
prezydent.
Waldemar Wardziński zaznacza, że o tym, gdzie 
będą zatrzymywać się składy Pendolino powinna 
decydować dogłębna analiza rynku. – Według mojej 
wiedzy takiej analizy nie przeprowadzono. Przystan-

Prezydent: mamy argumenty,  
żeby w Ciechanowie zatrzymywało się Pendolino

ki Pendolino są nie-
liczne. Nie widać  
w tym starań o potrze-
by i możliwości miesz-
kańców – stwierdza 
prezydent. – Przewa-
żyły unijne wymogi, 
dotyczące maksymal-
nego skrócenia czasu 

przejazdu między Warszawą i Trójmiastem i komer-
cyjne podejście. Ale moim zdaniem to nie wyklucza 
możliwości zatrzymywania się Pendolino w Ciecha-
nowie, co więcej zyski mogą być większe, zważywszy 
na liczbę mieszkańców miasta i regionu. Jeżeli zakła-
da się, że podróż do Gdyni ma trwać ok. 2 godziny 
40 minut, to jej 4-minutowe wydłużenie jest słabym 
argumentem za wykluczeniem u nas przystanku.

Argumentów na rzecz 
zatrzymywania się 
Pendolino w naszym 
mieście jest więcej. To 
tu ma poważną szansę 
powstać centrum lo-
gistyczne z drogowo 
– kolejowym węzłem 
przesiadkowym dla całe-
go subregionu w ramach 
Regionalnego Instru-
mentu Terytorialnego. 
Za 60 mln zł, w tym 48 
z UE stanie parking na 
200 samochodów  

w systemie Park&Ride, węzeł Park&Bike i wydzie-
lone stanowiska do obsługi podróżnych, korzystają-
cych z transportu kolejowego i drogowego.
Prezydent Wardziński przytacza wszystkie te ar-
gumenty w pismach do wicepremier, minister 
transportu i rozwoju regionalnego Elżbiety Bień-
kowskiej oraz prezesów PKP PLK i PKP Intercity. 
Prezydent pisze: „Biorąc pod uwagę tę okoliczność, 
a także zapewnienie lepszej funkcjonalności całego 
regionu północno-mazowieckiego, przystanek Pen-
dolino w Ciechanowie wpisałby się w doskonały 
sposób w spójne wykorzystanie środków finanso-
wych i zrealizowane inwestycje w ramach dwóch 
perspektyw finansowych 2007-2013 i 2014-2020. 
Sugeruję, aby w pierwszych 12 miesiącach urucho-
mienia połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmia-
stem przewidzieć w Ciechanowie przystanek dla 
składów Pendolino i na bieżąco monitorować czas 
przejazdu pociągów na tej trasie oraz opłacalność 
takiego rozwiązania”.                                              

     E.B.

Budżet obywatelski. Konsultacje i współdecydowanie

Coraz więcej miast w Polsce wprowadza budżet 
obywatelski. W tym roku chce do nich dołączyć 
Ciechanów. Jedną z zalet wprowadzenia budżetu 
obywatelskiego jest zwiększenie wiedzy miesz-
kańców na temat finansów, które samorządy mają 
do swojej dyspozycji. To uczenie się, jakie me-
chanizmy rządzą planowaniem budżetu i ćwicze-
nie trudnej sztuki wyboru.
Wygląda to tak: władze miasta wydzielają część 
budżetu (na miarę swoich możliwości finanso-
wych) do rozdysponowania przez mieszkańców. 
Na spotkaniach z nimi wyjaśniają, jak przygo-
tować zgłoszenia zadania do budżetu. Pomysły 
są weryfikowane (odpadają nierealistyczne, te 
przekraczające budżet lub niespełniające wymo-
gów formalnych) i poddane pod głosowanie. Nie 
ma wymogu frekwencji – ci, którzy zagłosują, 
zadecydują za pozostałych. Zrealizowane zostają 
projekty z najwyższą liczbą głosów, na które wy-
starczy pieniędzy. Dobrą praktyką jest też zapew-
nienie mieszkańcom wsparcia przy opracowywa-
niu projektów. 

Marcin Gerwin z Sopockiej Inicjatywy Rozwojo-
wej (Sopot jako pierwsze miasto w Polsce wpro-
wadził budżet partycypacyjny) wylicza  
8 minimalnych kryteriów, jakie powinien speł-
niać budżet obywatelski:

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania 1. 
propozycji wydatków.
Pula środków wyodrębnionych na budżet 2. 
obywatelski jest jednoznacznie określona.
Projekty są, o ile jest to możliwe, precyzyj-3. 
nie wycenione.
Organizowane są debaty publiczne.4. 
Projekty zgłoszone przez mieszkańców nie 5. 
są odrzucane przez urzędników lub rad-
nych z powodów merytorycznych, a jedy-
nie z przyczyn formalno-prawnych.
O wyborze projektów decydują mieszkańcy.6. 
W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącz-7. 
nie uprawnieni do tego mieszkańcy.
Projekty wybrane przez mieszkańców są 8. 
realizowane.

– Oprócz otwartych spotkań konsultacyjnych 
chcemy zorganizować warsztaty, które pozwolą 
składającym wnioski do budżetu realnie oszaco-
wać ich koszty, bo nie każdy ma w tym doświad-
czenie – mówi prezydent Waldemar Wardziński. 
Prezydent zwraca też uwagę, że w budżecie oby-
watelskim chodzi też o zachowanie równowagi 
między potrzebami różnych grup mieszkańców, 
dlatego tak ważne jest, żeby zarówno w konsul-
tacjach, jak w składaniu projektów i głosowaniu 
wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk 
– ludzie w różnym wieku i różnych zawodów.  
– Nie znam lepszego sposobu, żeby zainteresować 
ciechanowian pracą samorządu i zacieśnić ich 
więź z własnym miastem. Im ludzie więcej wie-
dzą, tym bardziej będą zaangażowani w to,  
co się lokalnie dzieje. Dla nas z kolei to okazja 
do ściślejszej współpracy z mieszkańcami – pod-
kreśla prezydent Wardziński.
Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszamy 
7 maja. Odbędzie się o 18.00 w sali konferencyj-
nej ratusza.

E.B.

Zmodernizowana magistrala kolejowa e-65 Warszawa – gdynia. W Ciechanowie po stronie plusów: większa wygoda i szybkość podró-
żowania, przejście podziemne i eleganckie perony, za kilka miesięcy 3 nowe wiadukty, tunel, kładka pieszo-rowerowa, dodatkowa droga 
wzdłuż torów. minusy: korki drogowe, spowodowane przedłużającą się budową kolejowych wiaduktów i niepokój, wywołany zapowie-
dziami, że szybkie pociągi na mazowszu będą obsługiwać tylko Warszawę. – Uważam, że przystanek Pendolino w Ciechanowie powinien być 
uwzględniany we wszystkich projektach przyszłej organizacji ruchu kolejowego na trasie do Trójmiasta. Mamy w ręku dobre argumenty – mówi 
prezydent Waldemar Wardziński i stara się przekonać o tym wicepremier i minister transportu i rozwoju regionalnego elżbietę Bieńkow-
ską oraz prezesów PkP PLk i PkP intercity.

Ciechanowianie w tym roku będą wybierali zadania, które zostaną zrealizowane w naszym mieście w 2015 roku w ramach budżetu obywa-
telskiego. dzięki konsultacjom, zgłaszaniu własnych projektów i głosowaniu mieszkańcy będą mogli sami decydować o tym, na co ma zostać 
przeznaczona część środków z miejskiego budżetu. na wyłonienie faworytów spośród zgłoszonych latem propozycji przyjdzie czas jesienią.

Aż się prosi, żeby zatrzymywało się tu Pendolino
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XL sesji  
26 marca 2014 r.
nr 470/X/2014 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 471/X/2014 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 472/X/2014 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze przetargu.
nr 473/X/2014 w sprawie zwolnienia 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ciechanowie z obowiązku wpłaty 
nadwyżki środków obrotowych do 
budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 474/X/2014 w sprawie określenia 
granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych.
nr 475/X/2014 w sprawie określenia 
granic obwodów publicznych gimnazjów.
nr 476/X/2014 w sprawie wprowadzenia 
zmiany do uchwały Nr 66/VI/2011 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 31 marca 2011 
roku w sprawie powołania Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej.
nr 477/X/2014 w sprawie oddania 
nieruchomości w użytkowanie wieczyste 
w trybie bezprzetargowym.
nr 478/X/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemców, samodzielnych 
lokali mieszkalnych, położonych  
w Ciechanowie w budynku przy  
ul. Wyzwolenia 19.
nr 479/X/2014 w sprawie uchwalenia  
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Orylska” w Ciechanowie.
nr 480/X/2014 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 481/X/2014 w sprawie określenia 
czasu bezpłatnego nauczania, 
wychowania i opieki, wysokości 
opłat za korzystanie  z wychowania 
przedszkolnego oraz warunków 
częściowego zwolnienia z tych opłat  
w przedszkolach publicznych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Miejska Ciechanów.
nr 482/X/2014 w sprawie uaktualnienia 
wykazu ulic w granicach okręgu 
wyborczego na terenie miasta Ciechanów.
nr 483/X/2014 w sprawie uaktualnienia 
wykazu ulic w granicach obwodu 
głosowania na terenie miasta Ciechanów.
nr 484/X/2014 w sprawie utworzenia 
na terenie miasta Ciechanów 
odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do Parlamentu 
Europejskiego.
nr 485/X/2014 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014.
nr 486/X/2014 w sprawie emisji obligacji 
komunalnych.
nr 487/X/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemcy, samodzielnego 
lokalu mieszkalnego położonego  
w Ciechanowie w budynku przy ul.  
17 Stycznia 29.
.

Interpelacje radnych – XL sesja

grażyna derbin poprosiła o wykonanie dokumenta-
cji na przebudowę ul. Asnyka, budowę tam parkingu, 
uzupełnienie brakującego odcinka ul. Broniewskie-
go, wybudowanie ulicy Morawskiej oraz poprawie-
nie dojazdu do szkoły STO. 

Zenon Stańczak sygnalizował utrudnienia komuni-
kacyjne w ul. Płockiej (droga krajowa – red.), Towa-
rowej (droga PKP PLK – red.) i Gąseckiej. Chciał 
też wiedzieć, czy spółki miejskie płacą za zajęcie 
pasa drogowego. 

krzysztof łyziński postulował wyprofilowanie ul. 
Hubala. Był także zdania, że na skrzyżowaniu Płoc-
ka/Niechodzka sygnalizator z zielonym światłem 
zapala się na zbyt krótki czas. 

krzysztof Leszczyński interpelował w sprawie 
łącznika prowadzącego od sklepu Kaufland do Miej-
skiego Przedszkola Nr 10 oraz brakujących odcin-
ków chodnika w ul. Batalionów Chłopskich. Radny 
poprosił o wyrównanie terenu przy ul. Gwardii 
Ludowej, gdzie po deszczu zbiera się woda. Zapytał 
też o plany gminy odnośnie niezagospodarowanego 
mieszkania na Kargoszynie.

andrzej Bayer chciał wiedzieć, czy Agencja Mienia 
Wojskowego płaci podatek od nieruchomości po 
byłej jednostce wojskowej.

Zdzisław dąbrowski poruszył kwestię oświetlenia 
ulicznego. Był ciekaw, czy po uzupełnieniu opraw 
w ul. Kruczej podobne działania obejmą ul. Sońską, 
Ludową, Spacerową, Wędkarską, Wrzosową i Reutta. 
Radny nalegał, by miasto usankcjonowało drogę mię-
dzy osiedlem 40-lecia a Szkołą Podstawową Nr 4.

dariusz Węcławski zapytał, co planuje zrobić 
miasto w kwestii dostosowania strony internetowej, 
by mogły korzystać z niej osoby niepełnosprawne. 
Chciał też wiedzieć, czy możliwe jest wycięcie albo 
przycięcie brzóz przed skrzyżowaniem ulicy Czar-

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

nieckiego z Leśną i na jakim etapie przygotowań są 
zadania zgłoszone do RIT (Regionalnego Instrumentu 
Terytorialnego – red.). Radny zastanawiał się, czy  
w Karcie Dużej Rodziny nie należałoby zastosować 
kryterium dochodowego. Raził go też fakt, że miesz-
kańcy wyprowadzają psy na terenie kirkutu. 

Przemysław Zadrożny poruszył problem zbierającej 
się wody pomiędzy ul. Wesołą a Kwiatową. 

józef Borkowski pytał, czy kamery monitoringu re-
jestrują akty wandalizmu w centrum miasta. Zachęcał 
też do udziału w programie KAWKA, dzięki któremu 
można uzyskać dofinansowanie na wymianę pieców 
węglowych na mniej trujące. Radny był ciekaw planów 
związanych z przyszłością budynku przy ul. Warszaw-
skiej 18.

adam Stępkowski przekonywał do budowy bieżni  
na stadionie oraz rewitalizacji Krubina. 

Tomasz kałużyński sugerował potrzebę zaktuali-
zowania zasad programu gospodarowania lokalami, 
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu 
powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

Wojciech Gesek zwrócił uwagę na słabe oświetlenie 
na osiedlu Jeziorko, zły stan parkingu przy ul. Kiciń-
skiego oraz uszkodzenie kostki brukowej w ulicach 
Kasprowicza i Norwida. Radny poprosił o poprawienie 
ogrodzenia na cmentarzu komunalnym.

artur Sobotko zauważył, że uciążliwości komunika-
cyjne w mieście spowodowane są nie tylko przebudo-
wą wiaduktów, ale też zachowaniem na drodze samych 
kierowców. 

mariusz Stawicki zaapelował do policji i Straży 
Miejskiej o wzmocnienie nadzoru przy budowie pętli 
miejskiej. 

Uzyskane środki pokryją deficyt budżetowy  
(3 960 562 zł) i zostaną przeznaczone na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykup ob-
ligacji komunalnych oraz nowe inwestycje. – Ocze-
kujemy ofert, które mają najniższą marżę. Chcemy 
uzyskać pieniądz jak najtaniej. Marże w przypadku 
obligacji są korzystne dla samorządów (1,1 %), po-
nieważ są one dla banku wiarygodnym klientem  
– tłumaczył prezydent Waldemar Wardziński.

Miasto wyemituje obligacje o wartości  
ponad 10 mln zł

Obligacje wyemituje bank, który zaoferuje najkorzyst-
niejsze warunki. Emisja obligacji nie stanowi żadnego 
zagrożenia dla budżetu. Zadłużenie miasta sięga 37%, 
przy dopuszczalnym 60%.
Na marcowej sesji Rady Miasta 17 radnych (przy  
2 głosach przeciwnych) opowiedziało się za emisją  
10 290 obligacji komunalnych na okaziciela. Każda  
z nich ma kosztować 1 000 zł. 

K.D.

elżbieta Latko zaproponowała wydzielenie pasa dla pieszych w ul. Towarowej.
oprac. K.D. 

Do Gminy Miejskiej Ciechanów

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

andrzej Bayer poprosił o przeanalizowanie możli-
wości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na przej-
ściu dla pieszych w ul. Tatarskiej.

adam Stępkowski chciał wiedzieć, czy inwestycja 
prowadzona w ul. Płońskiej będzie uwzględniała 
zwiększenie punktów świetlnych.

Przemysław Zadrożny zgłosił uwagi do organizacji 
ruchu w ul. Płockiej i Gąseckiej. Poruszył również 

problem zbierającej się wody pomiędzy ul. Wesołą  
a Kwiatową. Zdaniem radnego w ul. Zielona Ścieżka, 
przed skrzyżowaniem ze Ściegiennego powinien stać 
znak nakazujący jazdę prosto i w lewo, a nie wyłącznie 
prosto. 

mariusz Stawicki postulował, by na skrzyżowaniu 
ulic 3 Maja – Sienkiewicza wydłużyć czas wjazdu  
od strony ul. 3 Maja, a skrócić od Sienkiewicza. 

Do PKP

Wszystkie samorządy, które dużo inwestują – tak jak ciechanowski – korzystają z obligacji lub 
kredytów, ale to obligacje są tańszym i bardziej elastycznym instrumentem finansowym. W tym 
roku miasto wyemituje obligacje o wartości 10 290 000 zł.
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Marcowa sesja rady miasta

Nie było śmieciowego bałaganu. W Ciechanowie poszło na piątkę
Po zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mieszkańcy nie zawierają już indywidualnie umów na wywóz śmieci. 
Płacą lokalnemu samorządowi, który organizuje przetargi na odbiór odpadów. nazwano to śmieciową rewolucją, z którą nie każda gmina 
dobrze sobie poradziła. Ciechanów należy do tych miast, gdzie zmiana odbyła się bez kłopotów, a mieszkańcy nie odczuli niedogodności.  
– U nas to nie rewolucja, a ewolucja, która przebiegła bezboleśnie – chwalili radni na marcowej sesji rady miasta. Ratuszowi i Puk wystawili 
najwyższe oceny: „5”, a nawet „6”.
Miejscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem  
z wdrożenia nowej ustawy w okresie od 1 lipca do 
31 grudnia 2013 r. Ratuszowi urzędnicy dostali po-
chwały za dobrze zorganizowaną obsługę miesz-
kańców, miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych za sprawne odbieranie odpadów.  
– Uniknęliśmy kłopotów z wdrożeniem nowej usta-
wy dzięki dobrej akcji informacyjnej i współpracy 
mieszkańców, zarządów osiedli, spółdzielni i me-
diów. Nawet proboszczowie nam pomagali. Równie 
ważne jest to, że śmieci wywozi ta sama firma, co 
dotychczas – podkreślała zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. 

Na piątkę, a nawet na szóstkę!
 – To była całkowita zmiana i wszystko spadło na 
barki samorządu, ale cieszę się, że u nas przebiegło 
to bezboleśnie – zaznaczył Zenon Stańczak. – Na 
„5” z małym minusem. Piątka dla mieszkańców,  
bo do tematu podeszli poważnie, dla miejskiej spół-
ki, bo wszystko zapięte na ostatni guzik i piątka dla 
urzędu, bo stworzono referat, który funkcjonuje 
bardzo dobrze. Ten minus to dla 299 gospodarstw 
domowych, które w zbiórce selektywnej nie oddały 
nawet jednego worka – wyjaśnił radny Stańczak. 
Zdzisław Dąbrowski podwyższył ocenę do szóstki, 
bo – jak stwierdził – „wszyscy jesteśmy zgodni,  
że udało się wprowadzić system bezboleśnie”.

8404 deklaracje
Żeby sprostać nowym obowiązkom w inżynierii 
miejskiej wydzielono 5-osobowy referat gospodarki 
odpadami, dodatkowe 2 osoby zajmują się „śmie-
ciowymi” finansami. – Nie zatrudnialiśmy  
tu nowych osób, chociaż pracy wciąż przybywa  
– zaznacza E. Gładysz. Pracy jest niemało, zwa-
żywszy, że trzeba obsłużyć nieruchomości zamiesz-
kałe i te, gdzie jest prowadzona działalność gospo-
darcza. Wśród właścicieli rozprowadzono 10 000 
druków deklaracji. Do ratusza wpłynęły 8404.  
Z wyliczeń wynika, że z ustawowego obowiązku 
złożenia deklaracji nie wywiązało się jeszcze blisko 
70 właścicieli nieruchomości – ok. 2%.Zgodnie z 
ewidencją ludności na koniec 2013 roku w Ciecha-
nowie było zameldowanych 44 326 mieszkańców, 
z czego w deklaracjach figuruje 38 307. Co stało się 
z resztą?

Niektórych lokatorów widać  
na osiedlu, ale nie w deklaracjach
– To daje do myślenia… Kiedy ktoś umiera albo 
wyjeżdża szybko zostaje wymeldowany przez rodzi-
nę, a deklaracja skorygowana. Takiej korekty  
z reguł nie ma, kiedy przybywa nowy członek rodzi-

ny – zauważa E. Gładysz. „Znikają” też członkowie 
spółdzielni mieszkaniowych. – Mam wgląd w de-
klaracje składane w spółdzielni Zamek i widzę,  
że ¾ naszych lokatorów tam nie figuruje. Około 
tysiąc naszych lokatorów to ci, którzy teoretycznie 
opuścili miasto. Chodzą po osiedlu, mówią „dzień 
dobry”, a reszta może im tylko odpowiedzieć: 
„Witam, jestem pana sponsorem” – stwierdził 
Krzysztof Leszczyński, który zaproponował, żeby 
rozważyć zmianę systemu naliczania opłat. Zamiast 
od osoby – od powierzchni mieszkalnej domu lub 
mieszkania.

Nie psujmy tego, co dobre
Paweł Rabczewski zauważył, że manipulowanie 
przy sprawdzonym systemie nie jest wskazane.  
W podobnym tonie wypowiedział się Z. Stańczak.  
– Nie psujmy tego, co jest dobre. Opłata od metra 
to katastralny podatek śmieciowy – podkreślał 
radny. Radni mówili też o uszczelnieniu systemu. 
– Niepłacący nie mogą być bezkarni, bo to demo-
ralizuje. Trzeba włączyć do systemu wszystkich 
płacących podatki. Może w przyszłości będzie moż-
liwość, żeby dla uboższych były dodatki śmieciowe, 
jak dziś są mieszkaniowe – zastanawiał się radny 
Dąbrowski.

Segregujemy,  
ale jeszcze bez wprawy
Wiele mówiący jest fakt, że na początku lipca 
ubiegłego roku okazało się, że w mieście brakuje 
pojemników na śmieci. Niektóre gospodarstwa do-
mowe do tej pory obywały się bez nich... Od lipca 
do grudnia 2013 r. PUK musiał dokupić 1721 koszy 
i 72 do selektywnej zbiórki. Widać, że dla wielu 
mieszkańców sortowanie śmieci to wciąż nowość,  
a jest ono skrupulatnie odnotowywane. PUK solid-
nie przygotował się do nowych wyzwań. Spółka nie 
tylko kupiła specjalistyczny sprzęt, ale wprowadziła 

specjalny system znakowania worków oraz pojem-
ników. Dzięki temu wiadomo, czy ludzie segregują 
śmieci zgodnie ze złożonymi deklaracjami.  
– W systemie jest dobry przepływ informacji.  
Wiedza, kto segreguje i jakie odpady jest dostępna  
w każdej chwili – podkreślał Józef Borkowski.  
A sprawdzać trzeba, ponieważ segregujący płacą  
11 zł od osoby, pozostali 16 zł.

60 tys. worków  
zniknęło jak kamfora
Odpady zmieszane odbierane są raz w tygodniu 
(niektórzy twierdzą, że to aż nadto), segregowane 
raz na miesiąc. Sortowanie zadeklarowała zdecydo-
wana większość – aż 92% właścicieli nieruchomo-
ści z ponad 3 700 nieruchomości. Właściciele 961 
z nich dobrze wywiązali się z obowiązków, 299 nie 
wystawiło ani jednego worka, część segregowała 
śmieci od czasu do czasu. Prawdziwym problemem 
są znikające worki. Z ponad 104 000 wydanych 
mieszkańcom odebrano zaledwie 40 600. Pozostałe 
zniknęły. Ludzie segregują głównie odpady zielone 
i plastik, zdecydowanie gorzej szkło, najmniej od-
dajemy makulatury. Pomimo tych uchybień  
w mieście udało się osiągnąć poziom recyklingu  
w wysokości ponad 19%, niemal dwukrotnie więk-
szy niż w 2012 i przewyższający wymagane przez 
Ministerstwo Środowiska 12%.

Co zrobić z nadwyżką?
Po pół roku funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami nadwyżka z tytułu opłat „śmieciowych” 
wyniosła 558 000 zł. Prognozuje się ją też w 2014 
roku. Te pieniądze można wykorzystać wyłącznie 
na rozwój systemu lub obniżyć stawki. – Najpro-
ściej byłoby obniżyć opłaty segregującym odpady, 
np. o 2 zł od osoby miesięcznie, ale wtedy znów 
trzeba byłoby składać deklaracje. Zrobiono tak 
np. w Radomiu, co spotkało się z niezadowoleniem 
ludzi, że muszą się fatygować dla małej kwoty. 
Trwają prace nad taką nowelizacją ustawy, która 
pozwoliłaby samorządowi samodzielnie nanieść 
korektę w deklaracjach, bez absorbowania miesz-
kańców. Można zróżnicować stawki zależnie od 
ilości osób w rodzinie, byłyby ulgi dla większych 
rodzin – zwróciła uwagę Ewa Gładysz. – Można 
też zainwestować w system, np. w punkt selektyw-
nej zbiórki komunalnych odpadów problemowych, 
gzdie trafiają baterie, sprzęt elektryczno-elekro-
niczny, chemikalia, odpady wielkogabarytowe.  
Nie mamy w Ciechanowie takiego punktu z praw-
dziwego zdarzenia.

Ewa Blankiewicz

Projektowane w ramach RIT centrum logistycz-
ne z drogowo – kolejowym węzłem przesiadko-
wym ma zajmować ok. hektar powierzchni obok 
dworca PKP. Ciechanów ma szansę zyskać tu 
parking na 200 samochodów, miejsca postojo-
we dla autobusów ZKM oraz dalekobieżnych, 
miejsca dla spedycji z możliwością dojazdu sa-
mochodów ciężarowych oraz parking dla jedno-
śladów wraz z wypożyczalnią rowerów (druga 
miałaby powstać w centrum miasta). Zgodnie  
z założeniami całość będzie wyposażona  

W Ciechanowie jest szansa na inwestycje za 60 mln zł
w odpowiednią infrastrukturę. Część terenu ma być 
zagospodarowana pod kątem obsługi podróżnych 
(handel oraz usługi). Zgodnie z zapewnieniami 
władz Ciechanowa projekt nie spowoduje likwi-
dacji bazaru. Projekt, zgłaszany przez Prezydenta 
Miasta Ciechanów jako lidera subregionu ciecha-
nowskiego, miałby być realizowany w partnerstwie 
ze wszystkimi samorządami subregionu ciechanow-
skiego i nie podlegałby trybowi konkursowemu. 
Według szacunków inwestycje w subregionie mają 
kosztować 155 mln zł.

E.B.Wypożyczalnie rowerów pojawiają się w największych miastach

W Ciechanowie udało się sprawnie wdrożyć ustawę śmie-
ciową. Władze miasta mają powody do zadowolenia
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eurovia – wykonawca robót na pętli – prowadzi prace na wszystkich odcinkach. Większość z nich zostanie oddana do użytku jeszcze 
w tym roku. jedynie odcinki ul. mleczarskiej, na skutek opóźnień PkP PLk związane z budową wiaduktu, zostaną oddane do użytku 
kierowcom na początku przyszłego roku. Zdjęcia wykonane w kwietniu dają wyobrażenie o ogromnej skali tej inwestycji. Zaprasza-
my na spacer po pętli.                                                                                                                                                                                      P.H.

Nowinki z budowy pętli miejskiej

Powstaje konstrukcja nośna wiaduktu w ul. Mleczarskiej. Czy kolejny termin obiecany 
przez PKP PLK zostanie dotrzymany? Na spotkaniu w urzędzie miasta kierownik bu-
dowy MOTTA ENGIL  deklarował puszczenie ruchu samochodowego w lipcu.

Powstaje połączenie pętli z wiaduktem w ulicy Gąseckiej. PKP PLK obiecuje oddanie 
go do użytku w lipcu. Drogowcy z Eurovii muszą do tego czasu skomunikować wiadukt 
z fragmentami pętli.

Rondo w ulicy Kwiatowej. Połowa ronda jest już wykonana, druga połowa ma powstać 
pod koniec maja. Eurovia czeka na zakończenie budowy kanalizacji przez ZWiK.

Nowe rondo w okolicy hotelu Atena na osiedlu Zachód pozwoli skomunikować pętlę  
z ulicami: Kolbego, Bogusławskiego i Różyckiego.

Warbud – wykonawca wiaduktu kolejowego w ul. Spółdzielczej i Śmiecińskiej buduje 
dojazd do wiaduktu od strony ulicy Starowiejskiej.

Odcinek ulicy Bielińskiej. Wysoki poziom wód gruntowych obniżany jest przez zasto-
sowanie tzw. igłofiltrów. Niebawem rozpocznie się układanie podbudowy pod nową 
jezdnię.
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Na Krubinie spokojnie, plac zabaw zostaje

Ulica Ceramiczna. Czyżby nowa miejscówka dla wędkarzy? Czemu nie. Jak na razie drogowcy umacniają skarpy 
nasypu w sąsiedztwie zbiornika wodnego

PRASBET w akcji – czyli zwijanie asfaltu i korytowanie drogi pod nową jezdnię w ul. Dobrej. Najmłodsi mieszkańcy 
osiedla mogą spać spokojnie, plac zabaw zostanie – to tylko tymczasowy plac składowy P.H.

W ulicy Zacisze (widok od ulicy Topolowej) 
drogowcy ustawiają krawężniki i profilują na-
wierzchnię pod nową drogę z kostki. Niedogod-
ności opłacą się mieszkańcom, chociaż musieli 
już przeżyć przebudowę kanalizacji deszczo-
wej, instalacji gazowej i energetycznej. Po jezd-
ni przyjdzie czas na nowe chodniki i latarnie. 
Podobną metamorfozę przeżyją w ciągu naj-
bliższych miesięcy jeszcze 3 ulice na Podzam-
czu: Klonowa, Lipowa i Świerkowa. Całkowity 
koszt inwestycji to 1,3 mln zł.

P.H.

Zacisze chwilowo 
mniej zaciszne

Świetlica przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
nabiera kształtów. Budowlańcy układają deski 
na połaci dachowej i montują przęsła ogrodze-
nia. Na przyległym terenie powstanie „zielona” 
siłownia. Kiedy budynek zostanie odpowiednio 
wyposażony dzieciaki z rodzin z problemem 
alkoholowym będą tu mogły ciekawie spędzać 
wolny czas. Świetlica bez barier architektonicz-
nych przyjmie pod swoje skrzydła także dzieci 
nie w pełni sprawne ruchowo. Świetlica ma być 
gotowa w wakacje, a koszt jej budowy to ponad 
780 tys. zł.

Świetlica bez barier

Na Kargoszynie miłośnicy szybkiej jazdy 
już nie poszaleją

Na łączniku ul. Żeromskiego z Gombro-
wicza wykonawca inwestycji –  płońska 
firma PLONIX wybudowała skrzyżowa-
nie z wyniesioną powierzchnią. Takie 
rozwiązanie ma ostudzić zapędy pira-
tów drogowych, którzy w tym miejscu 
lubili mocniej przycisnąć pedał gazu. 
Wjazd na takie skrzyżowanie odbywa 
się po specjalnie ukształtowanych ram-
pach, działających podobnie jak progi 
zwalniające. Skrzyżowanie ułożone jest 
z czerwonej kostki, aby było łatwiej do-
strzegalne przez kierowców. 

Takie samo skrzyżowanie budowane jest 
na Żeromskiego i Dąbrowskiej. Obecnie 
drogowcy przebudowują tam przykana-
liki odprowadzające wody deszczowe. W 
następnej kolejności przebudowane zosta-
nie skrzyżowanie ulic: Baczyńskiego, Le-
chonia i Słonimskiego. Ruszy też budowa 
chodnika w Baczyńskiego. Całość uzupeł-
nią nowe znaki drogowe.

P.H.

P.H.
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Złodzieje grasują na pętli
Po kradzieżach żeliwnych krat i włazów studzienek kanalizacyjnych miło-
śnicy metali kolorowych przerzucili się na teren pętli miejskiej. Nie minął 
tydzień od pierwszej kradzieży, kiedy doszło do następnych. W rejonie ul. 
Gostkowskiej wandale przewrócili 15 latarni, skradli 60 metrów przewo-
du elektrycznego i 3 klosze. Kilka dni później sytuacja się powtórzyła. 
Powalono 8 słupów i pozbawiono ich miedzianych przewodów elektrycz-
nych o długości 24 metrów. Pierwsza kradzież to zniszczenia na kwotę co 
najmniej 35 tys. zł, druga – prawie 30 tys. zł. Koszty poniesie wykonawca 
miejskiej inwestycji – Eurovia Polska S.A., który odpowiada za plac budo-
wy od chwili jego przekazania aż do odbioru. Na teren pętli policja i straż 
miejska skierowały dodatkowe patrole.                                                                               

Odbiór posegregowanych odpadów
Tuż po świętach pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych będą odbierać  
z prywatnych posesji worki z posegregowanymi odpadami (szkło, makulatura, 
tworzywa sztuczne) oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny.

Zbiórka przebiegać będzie według harmonogramu:
22 kwietnia – osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wyzwolenia, Powstańców Warszaw-
skich i Wiklinowej), Wojska Polskiego, Przasnyska, Gruduska, Zagumienna,  
Pułtuska, Wiosenna oraz przyległe ulice,
23 kwietnia – osiedle „Kargoszyn”,
24 kwietnia – osiedle „Podzamcze” i „Śródmieście”,
25 kwietnia – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska i przyległe,
28 kwietnia – ul. Sienkiewicza i przyległe, ul. Powstańców Warszawskich, 
„Śmiecin”, osiedle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”,
29 kwietnia – osiedle „Zachód.

Możliwość pozbycia się niepotrzebnych mebli i sprzętu będą mieli też mieszkańcy 
osiedli wielorodzinnych. 30 kwietnia rusza zbiórka w dzielnicach: Centrum, Alek-
sandrówka, Powstańców Wielkopolskich, Jeziorko, 40-Lecia, Księcia Konrada  
i Krubin. 2 maja odbiór z osiedli: Kargoszyńska, Bloki, Płocka, Niechodzka  
i Fabryczna.

Wandale nie próżnują, my też nie bądźmy obojętni…
Chuligani wybili 4 szyby w wiatach przystankowych na ulicy Batalionów Chłop-
skich i 11 Pułku Ułanów Legionowych. Koszty wstawienia nowych to 2 tys. zł.  
W ostatnim czasie w mieście 
nasiliły się też kradzieże żeliw-
nych wpustów deszczowych. 
Straż Miejska oraz Inżynieria 
stwierdziły kradzież 3 kratek 
na ulicy Cukrowniczej. Pro-
simy mieszkańców o szybkie 
zgłaszanie wszelkich aktów 
wandalizmu do Straży Miej-
skiej, pod numery telefonów 
stacjonarnych: (23) 674 92 55, 
674 92 51, 674 98 91 oraz ko-
mórkowego 606 370 411 (pa-
trol na terenie miasta).

Nowe sygnalizatory akustyczne 
Na skrzyżowaniach ulic: Sikorskiego – Armii Krajowej, Sienkiewicza – Spół-
dzielcza i Mazowiecka – Niechodzka zamontowano sygnalizatory dźwiękowe. 
Kosztowały 19 tys. zł. – Mają możliwość regulacji poziomu głośności sygnałów 
i automatycznie dostosowują ją do warunków otoczenia – mówi Ewa Zduńczyk, 
kierownik Wydziału IMiOŚ. Sygnalizatory działają od poniedziałku do piątku  
w godz. 7.00 – 21.00, a w weekend od 8.00 do 20.00. 

Wiadomość dla opiekunów kotów wolno żyjących…
Opiekunowie mogą wystąpić do urzędu miasta z wnioskiem o ich kastrację. Po 
złożeniu pisemnego wniosku w Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska (Plac 
Jana Pawła II 6, pokój nr 15) można otrzymać zlecenie na sfinansowany przez 
urząd zabieg kastracji kota w przychodni weterynaryjnej „Cavia” przy ul. Grudu-
skiej 21. –  Do tej pory wydaliśmy skierowania na zabieg dla 29 kotek i 11 kocu-
rów – mówi Ewa Amenda,  z Inżynierii Miejskiej. Więcej informacji pod nr tel. 
(23) 674 92 85.

Konserwacja lamp ulicznych
W ramach umowy z miastem Energa Oświetlenie Sp. z o. o. wymieniła stare 
oprawy oświetleniowe w ul. Zamkowej (21 szt.), Kruczej (6 szt.) oraz na terenie 
Przedszkola Nr 5 (6 szt.). 

Remonty chodników 
i nawierzchni
Jezdnie oraz chodniki, które 
ucierpiały w czasie zimy re-
montuje firma KOPTRANS. 
Wymieniono też nawierzch-
nię chodnika w ul. Żóraw-
skiego (od Granicznej do 
budynku nr 41). Koszt robót 
to 28 tys. zł.

P.H.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

W przetargu na remont mostu w ulicy Mleczarskiej zgłosiło się 7 
chętnych. Jako najkorzystniejsza zgodnie z obowiązującym kryterium 
najniższej ceny, została wybrana oferta Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Lądowego „Mazowieckie Mosty” z Mińska Mazowieckiego. Miasto 
podpisało umowę 3 kwietnia. Opiewa na ponad 1,1 mln zł.  Na renowa-
cję przeprawy zwycięzca ma czas do końca lipca. Prace będą tak skoor-
dynowane, aby nie kolidowały z trwającą obok budową wiaduktu.

P.H.

Remont mostu na Mleczarskiej 
do końca lipca

Spory o drzewa
Wycinka drzew zwykle oznacza konflikt interesów. W ubie-
głym roku do urzędu miasta wypłynęło 280 wniosków o wy-
danie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Od stycznia 
tego roku już 90. Piszą osoby prywatne, administracje do-
mów, właściciele nieruchomości i zarządcy dróg.
– Drzewa i krzewy w mieście pielęgnowane są zgodnie ze sztuką ogrod-
niczą. Priorytetem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym 
przy zachowaniu właściwego stanu drzew i krzewów. Niestety nagmin-
nie zdarzają się sytuacje, gdy jednej stronie drzewa zagrażają czy 
przeszkadzają, a innej wręcz przeciwnie. Dotyczy to głównie drzew 
pod wielorodzinnymi domami – jednych cieszy śpiew ptaków i zieleń 
za domem, inni skarżą się na brak światła i ptasie odchody – mówi 
Sławomir Maciejewski, z Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska. Pytanie: wycinać czy nie, jak radykalnie przycinać dzieli 
mieszkańców. Co do sposobu cięcia, podzieleni są nawet specjaliści. 
Jedne gatunki drzew dobrze znoszą skracanie konarów, inne gorzej. 
Zgodnie z polskim prawem na wycinkę drzewa starszego niż 10 lat 
trzeba uzyskać zezwolenie wójta gminy, burmistrza, bądź prezydenta 
miasta. Konieczne jest ono także w przypadku uschniętego drzewa. Nie 
ma znaczenia miejsce, gdzie rośnie drzewo – na prywatnej posesji czy 
działce przeznaczonej pod działalność gospodarczą. Osobom fizycz-
nym zezwolenia są wydawane bezpłatnie. Firmy i instytucje muszą jed-
nak (w określonych sytuacjach) uiścić opłatę. Kary za wycięcie drzew 
i krzewów bez zezwolenia, zniszczenie ich poprzez niewłaściwą pielę-
gnację oraz uszkodzenie spowodowane niewłaściwym wykonywaniem 
robót ziemnych są wysokie i mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy zło-
tych. Przy staraniach o wycinkę drzew w centrum Ciechanowa (teren 
wpisany do rejestru zabytków) potrzebne jest zezwolenie konserwato-
ra zabytków – to on wydaje decyzje w tej sprawie. – Wystosowaliśmy 
pisma do zarządów osiedli z przypomnieniem, jak zgodnie z prawem 
przeprowadzać zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na zarządza-
nych przez nich terenach. Jednocześnie uczuliliśmy ich, jakie kary 
pieniężne grożą za niewłaściwa pielęgnację, a nie są one małe – mówi 
Ewa Zduńczyk, kierownik wydziału IMiOŚ.  

P.H.

  P.H.
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Skąd ten pomysł? Z powodu zmiany w usta-
wie o systemie oświaty zwiększą się nabory 
do szkół dzieci 6-letnich. Niższa opłata za 
przedszkole ma zachęcić rodziców do po-
zostawienia w nim dziecka na kolejny rok, 
a tym samym rozładować tłok w szkolnych 
zerówkach. – Uważam, że moja 5-letnia córka 
nie jest jeszcze zbyt dojrzała, żeby ją puszczać 
w świat szkolny z o wiele starszą młodzieżą. 
To przedszkola są lepiej przygotowane do edu-
kacji dzieci przedszkolnych, a nie szkoły. Niż-
sza stawka ostatecznie przekonała mnie do po-
zostawienia dziecka jeszcze rok w przedszkolu, 
gdzie panuje domowa atmosfera – komentuje 
J. Wojciechowska, mama 5-letniej Oli.

red.

Rodzice 5-latków uczęszczających do przedszkoli 
mogą być zadowoleni. Ustawowe pięć godzin po-
bytu pozostaje bezpłatne, natomiast od 1 września 
2014 r. każda kolejna godzina ma kosztować tylko 
pięćdziesiąt groszy. – Obecnie opłata wynosi zło-
tówkę za godzinę, co daje średnio miesięcznie około 
100 złotych. Po obniżce rodzice będą miesięcznie 
płacić średnio 50 zł. Do tego dochodzą koszty wy-
żywienia w kwocie 6 zł dziennie za wszystkie posił-
ki. Wychodzi nam więc miesięcznie średnio około 
220 zł za całodzienną opiekę w przedszkolu i wy-
żywienie, od godziny 6.30 do 17.30 – ocenia Adam 
Krzemiński, kierownik Zakładu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli. Rodzice zaoszczędzą, a dzieci będą 
uczyć się w grupach zerowych w przedszkolach, 
które są do tego dobrze przygotowane. 

Warto uczyć 5-latki w przedszkolach
Podczas marcowej sesji Rady miasta prezydent zaproponował obniżenie o połowę opłaty za pobyt w przedszkolach dzieci objętych rocz-
nym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym. Pomysł spotkał się z aprobatą ze strony radnych. Teraz bardziej opłaci się w przed-
szkolach przygotowywać dzieci do nauki, niż edukować 5-latki w szkołach.

Trzy wielkie inwestycje w mieście

Wygoda będzie duża, ale na razie korki
Sytuacja na drogach w mieście nie jest łatwa dla kierowców. W Ciechanowie trwają 3 ogromne wielomilionowe inwestycje, współfinanso-
wane przez unię europejską. kolej tylko na naszym terenie inwestuje 200 mln zł, ZWik – 137 a miasto 152 mln. mieszkańcy są zmęczeni 
utrudnieniami a przed nami jeszcze kilka miesięcy ciężkich dla użytkowników dróg i intensywnych dla budowlańców. Zdarza się, że pada 
postulat „skrócenia do minimum czasu prowadzenia robót”. – Technologii nie da się uprościć. Ale podejmujemy starania, żeby te inwestycje 
miały możliwie najmniej negatywny wpływ na ruch samochodowy w mieście – mówi zastępca prezydenta ewa gładysz.

Pomysły skracania czasu robót dotyczyły głównie 
inwestycji prowadzonej przez PKP PLK, ale i pętli 
miejskiej. –  Zbliżają się terminy zakończenia budowy, 
więc wszelkie prace związane z inwestycją traktowane 
są jako priorytetowe. Tu nie ma czasu na zwłokę – za-
pewnia zastępca prezydenta Ewa Gładysz. Podkreśla 
jednak, że nie da się iść na skróty i uprościć technolo-
gii robót, bo odbiłoby się to na ich jakości.

Cotygodniowe spotkania z Eurovią
Co najmniej raz w tygodniu odbywają się spotkania 
miejskich urzędników, inżyniera kontraktu  
i pracowników firmy Eurovia, wykonawcy robót na 
pętli. – Zależy nam na maksymalnym przyspieszeniu 
robót. Na bieżąco staramy się rozwiązywać problemy, 
które w przypadku tak dużej inwestycji siłą rzeczy się 
pojawiają. Roboty prowadzone są na terenach zurba-
nizowanych, więc stale natykamy się na kolizje  
z istniejącym uzbrojeniem, często są to instalacje, 
które nie figurowały w żadnych planach – informuje 
Robert Szymaniak, kierownik miejskiego Wydziału 
Inwestycji. Zapewnia, że jeśli tylko istnieje możli-
wość, urząd wymaga od wykonawców prowadzenia 
prac drogowych z zachowaniem ruchu kołowego. 
– Prowadzenie robót budowlanych „pod ruchem” 
zmniejsza utrudnienia komunikacyjne, ale trzeba pa-
miętać, że takie rozwiązanie zdecydowanie utrudnia 
prace i znacznie je wydłuża. Czyli coś za coś. Zresztą 
takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe ze względu 
na charakter robót – wskazuje R. Szymaniak.

Praca na 3 zmiany  
zakłóca ciszę nocną
Zakończenie inwestycji mogłaby przybliżyć praca  
w systemie trzyzmianowym, ale ze względów spo-
łecznych pomysł jest trudny do zrealizowania. – 
Próbowaliśmy prowadzić prace na dwie zmiany, ale 
wiemy, że nawet wieczorne roboty są konfliktogenne. 
Z tym problemem zetknął się też Warbud na wiaduk-
cie kolejowym w rejonie ul. Spółdzielczej. Mieszkańcy 
dzwonili na policję z interwencjami w sprawie zakłó-
cania ciszy nocnej i firma musiała zaprzestać wykony-
wania prac po 22.00 – informuje kierownik Szyma-
niak. Praca na 2 lub 3 zmiany okazuje się trudna  

do zaakceptowania przez okolicznych mieszkańców 
nawet w miejscach, gdzie w pobliżu nie ma domów, 
bo dojazdy ciężkich samochodów i głośna praca 
sprzętu nocą stają się szczególnie uciążliwe.

Objazdy – zło konieczne
Jeszcze przez kilka miesięcy trzeba będzie korzystać  
z uciążliwych, acz koniecznych objazdów.  
Za każdym razem tymczasową organizację ruchu 
zatwierdza Powiatowy Zarząd Dróg, zarządca drogi 
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. 
Ich zadaniem jest wybór najlepszego, bezpiecznego 
dla kierowców rozwiązania. Drogi objazdowe często 
są siłą rzeczy produktem zastępczym i nie dają ide-
alnego komfortu jazdy. Część kierowców ma np. za-
strzeżenia do stanu nawierzchni ul. Towarowej, którą 
biegnie objazd po chwilowym zamknięciu przejazdu 
w Spółdzielczej. – Miasto nie jest właścicielem tere-
nu, na którym ten objazd jest zlokalizowany. Zarówno 
sama Towarowa, jak i rampa kolejowa są własnością 
PKP. Z objazdu można korzystać dzięki zgodzie kolei. 
Miasto nie może położyć na Towarowej nawierzchni 
asfaltowej, bo by inwestowało niezgodnie z prawem  
w cudzą nieruchomość. Nowa nawierzchnia kosztowa-
łaby ok. 400 tys. zł a objazd ma charakter tymczaso-
wy. Warto przypomnieć, że za stan techniczny objazdu 
i jego bieżące utrzymanie odpowiada firma Warbud, 
wykonawca kolejowego tunelu w ul. Spółdzielczej  
– wyjaśnia Ewa Gładysz. 

Bierzemy pod uwagę różne rozwiązania
Władze miasta przy wielu okazjach podkreślają,  
że samorząd jest świadomy skali utrudnień drogowych, 
na które mieszkańcy są narażeni obecnie i tych, które 
pojawią się w najbliższych miesiącach w związku z 
prowadzonymi w mieście inwestycjami. – Bierzemy 
pod uwagę różne rozwiązania. Naciskamy na General-
ną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, żeby zmody-
fikowała tempo zmiany świateł na skrzyżowaniach ze 
swoimi drogami w mieście. Odpowiedzieli odmownie, 
ale nie składamy broni. Pytaliśmy dyrektorów naszych 
zespołów szkół, czy widzą potrzebę zmiany godzin roz-
poczynania lekcji, czy dostali sygnały, że dzieci mają 
trudności z dotarciem – nic takiego nie miało do tej 
chwili miejsca. Napisaliśmy też do szpitala, czy nie 
trzeba zlokalizować jednego zespołu ratownictwa me-
dycznego po drugiej stronie torów, w siedzibie straży 
pożarnej. Mamy odpowiedź, że na razie nie widzą za-
grożenia. Na bieżąco przekazujemy wiadomości o po-
stępach prac, komunikaty o utrudnieniach. Zachęcamy 
do korzystania z komunikacji miejskiej, dostosowując 
linie autobusowe oraz obniżając cenę biletów miesięcz-
nych – wylicza prezydent W. Wardziński.

Radni na bieżąco  
otrzymują wyjaśnienia
Sprawy związane z budową wewnętrznej pętli komu-
nikacyjnej, wiaduktów kolejowych, inwestycji wod-
no-kanalizacyjnych oraz związane z tym utrudnienia 
drogowe są również od wielu miesięcy na bieżąco wy-
jaśniane radnym na posiedzeniach komisji rady miasta 
oraz sesjach.  
O inwestycjach w mieście obszernie informują też 
lokalne media. – Naszym mieszkańcom nie jest od tego 
lżej, ale trzeba realnie oceniać sytuację. Każda inwe-
stycja, każdy remont, to przejściowe zaburzenie spoko-
ju i wygody. Przepraszam w imieniu samorządu za te 
ograniczenia. Inwestycje, których ludzie czasami mają 
szczerze dość już wkrótce poprawią nam wszystkim 
jakość życia i komfort jazdy. Odczujemy to we wszyst-
kich dzielnicach Ciechanowa. Mam nadzieję,  
że to wynagrodzi mieszkańcom obecne niedogodności 
– mówi prezydent Wardziński. 

Ewa Blankiewicz

Objazd Towarową. Droga jest własnością kolei
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13 lutego 1989 r. w Szkole Podstawowej 
nr 3 zadzwonił pierwszy dzwonek. naukę 
w nowym budynku rozpoczęli najmłodsi 
uczniowie z klas i-iV. 1 września dołączyli 
do nich uczniowie z klas V-Viii. 

25-lecie Szkoły 
Podstawowej Nr 3

W nowej szkole w 58 oddziałach edukację rozpo-
częło 1473 uczniów pod kierunkiem 80 nauczycieli. 
10 lat później placówce nadano imię Orła Białego.
W maju tego roku szkoła obchodzi 25-lecie istnie-
nia. Będzie to okazja do wspólnej zabawy, wspo-
mnień i spotkań absolwentów. – Na przestrzeni lat 
nasi uczniowie zdobyli i nadal zdobywają nagrody 
i wyróżnienia w konkursach oraz olimpiadach. Na-
uczyciele otrzymują nagrody kuratora oświaty  
i prezydenta miasta. To cieszy. Oprócz tego placów-
ka uzyskała tytuł „Szkoła z klasą” oraz certyfikat 
Lego – cieszy się dyrektor szkoły Dariusz Mosa-
kowski. – Główną atrakcją tegorocznych uroczysto-
ści będzie festyn rodzinny. 16 maja w godz.  
16.00-20.00 będzie można wziąć udział w grach  
i zabawach oraz obejrzeć pokazy artystycznych 
osiągnięć naszych uczniów i absolwentów – dodaje 
D. Mosakowski.

red.

Wprowadzone opłaty: 1 zł za pierwszą godzinę  
i 2 zł za każdą następną mogą być nie na rękę uczniom 
I LO oraz pracownikom sąsiednich instytucji, którzy 
na całe dnie pozostawiali swoje samochody przed bu-
dynkami Hotelu Olimpijskiego, krytej pływalni i hali 
sportowej. Za to zadowoleni są odwiedzający sporto-
we obiekty. – Ten parking zbudowano z myślą o tych, 
którzy przyjeżdżają do hali i na pływalnię z odległych 
dzielnic. Brakowało dla nas miejsc. To się zmieniło  
– twierdzi pan Stefan ze Śmiecina.
Przez pierwsze 15 minut korzystanie z parkingu jest  
bezpłatne. Po tym czasie z uiszczenia opłaty zwolnie-
ni są tylko goście hotelowi, posiadacze kart abona-
mentowych MOSiR, uczestnicy zajęć w STUDIO 
oraz osoby niepełnosprawne. Miłośnicy pływania 
oraz jazdy na łyżwach nie zapłacą za pozostawione 
na parkingu auto okazując paragon.  

K.D.

Bezpłatnie  
dla klientów MOSiR  
i STUDIO. Pozostali 
zapłacą za parking

Od kwietnia parking przy ul. 17 Stycznia jest 
płatny, ale nie dla osób korzystających  
z obiektów sportowych i odwiedzających 
Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej 
STudiO.  – Obserwujemy większą rotację aut, 
nasi klienci mają zapewniony dostęp do miejsc 
postojowych – mówi jerzy Omieciński, dyrek-
tor miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

22 marca w sali konferencyjnej przy krytej 
pływalni MOSiR odbyły się pierwsze warszta-
ty dla ojców. Ich hasłem było: „Bliżej – pełna 
łączność”. Głównym celem spotkania było „od-
krywanie ojcostwa”, czyli budowanie lepszej 
więzi ojców z dziećmi. – Pomysłodawcą spo-
łecznego ruchu ojców jest Fundacja im. św. Cy-
ryla i Metodego w Lublinie, a jej założycielem 
dr Dariusz Cupiał, który od ponad dziesięciu 
lat szerzy Inicjatywę Tato.Net – informuje Ro-
bert Kraczkowski, organizator ciechanowskich 
warsztatów. Ojcowie przez cały dzień skupiali 
się na czterech zagadnieniach: zaangażowa-
niu, stałości, poznaniu dziecka i opiekuńczości. 
Pracowali w małych grupach, w których mogli 
dyskutować, wymieniać się doświadczeniami  
i pomysłami do zastosowania w na co dzień. 
Panowie wyszli z warsztatów zadowoleni  
i chętni do kolejnych spotkań w Klubie Ojca.  
– Taki klub mógłby rozpocząć swoją działal-

Pierwsze warsztaty dla ojców
ność na przełomie kwietnia i maja. Planujemy 
już kolejne warsztaty, tym razem dwudniowe. 
Ich tematem będzie „7 sekretów efektywnego 
ojcostwa”. W pierwszym dniu do uczestnictwa 
zaprosimy również mamy. Zapraszam wszyst-
kich ojców, którzy chcą wzmocnić swoją 
rolę w rodzinie, dać dzieciom siłę i poczucie 
wartości, które procentuje w całym ich życiu. 
Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmowa-
ne są na stronie warsztaty.tato.net.
– zachęca R. Kraczkowski. – To zupełna no-
wość. Cieszę się, że taka inicjatywa pojawiła 
się w Ciechanowie i liczę, że przyłączy się do 
niej jak najwięcej ojców, świadomych swojej 
roli w rodzinie – mówi zastępca prezydenta 
miasta Cezary Chodkowski. Spotkanie oprócz 
MOSiR wsparł organizacyjnie Urząd Miasta 
oraz Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

red.

W dniach od 11 do 13 kwietnia pływalnia „U-
Ciecha” wypełniła się entuzjastami pływania. 
Zawodnikom i kibicom towarzyszyły sportowe 
emocje. Ciechanów reprezentowali uczniowie 
Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego 
Gimnazjum STO. 
W klasyfikacji general-
nej Społeczna Szkoła 
Podstawowa STO zaję-
ła 2 miejsce zdobywa-
jąc w sumie 9 medali:  
6 złotych, 1 srebrny  
i 2 brązowe. Społeczne 
Gimnazjum STO upla-
sowało się na 9 pozycji 
z czterema medalami: 
2 złote i 2 srebrne. Nasi 
reprezentanci wykazali 
się doskonałą kondy-
cją. Najlepiej spisali 
się: Adrianna Załęska, 
Oskar Jemielita, Adrian 

Uczniowie ciechanowskich szkół STO 
wywalczyli 13 medali
XX Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół STO cieszą się już od lat niesłabnącą renomą. 
W tym roku wzięło w nich udział blisko 650. zawodników z 48 szkół z całego kraju. 

Krzywnicki, Grzegorz Pietrzak, Maksymilian Kowal-
ski i Mikołaj Adamski.
Organizatorem zawodów byli: Społeczne Towarzy-
stwo Oświatowe w Ciechanowie oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji.                                        

  red.
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Zebrano 5,5 tony żywności
W pierwszy kwietniowy weekend w ośmiu ciechanowskich sklepach (kaufland, Carrefour, elbit przy Farze, marcPol i Biedronka) wolon-
tariusze zachęcali klientów do podzielenia się zakupami. Powodem była Wielkanocna Zbiórka Żywności po raz drugi zorganizowana przez 
Bank Żywności.
Przy sklepowych kasach ustawione zostały spe-
cjalnie oznakowane kosze, które szybko za-
pełniały się artykułami spożywczymi: cukrem, 
mąką, makaronami, olejem, ryżem i konserwami. 
Nie zabrakło też słodyczy. – Ciechanowianie są 
co roku bardzo hojni! To dzięki nim zebraliśmy 
blisko 5,5 tony różnorodnych produktów spożyw-
czych. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie 
wszystkich wolontariuszy, którzy zachęcali klien-
tów do ofiarności. Jednym z nich był zastępca 
prezydenta, Cezary Chodkowski, który po raz ko-

60 C po raz czwarty zagrali ciechanowscy przed-
stawiciele polityki i biznesu. 3:2 wygrali polity-
cy, a Cezary Chodkowski zdobył miano najlep-
szego bramkarza.
Patronat nad meczem objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Prezydent Miasta 
Ciechanów.

red.

lejny zaangażował się w naszą akcję  
– podsumowała tegoroczną akcję Dorota Jezier-
ska, prezes ciechanowskiego Banku Żywności. 
Do 9 kwietnia artykuły spożywcze można było 
również przekazywać do szkół w pobliżu miejsca 
zamieszkania. Zebrane produkty zostały podzie-
lone na paczki i trafiły do osób potrzebujących. 
Punktem kulminacyjnym całej akcji był charyta-
tywny mecz piłki nożnej „Mecz z Jajem” zorga-
nizowany przez Kolegium Nauczycielskie.  
10 kwietnia w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia 

Wieża ciśnień jest jedną z najbardziej charakte-
rystycznych budowli Ciechanowa. W listopadzie 
2013 r. zdobyła 5 miejsce wśród najbardziej nie-
zwykłych wież świata w rankingu portalu  
The World Geography. 
Wybudowany w 1972 roku obiekt jest własnością 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W lutym tego 
roku stalowy zbiornik retencyjny przy ul. Płockiej 
został włączony do Wojewódzkiej Ewidencji Za-
bytków. W praktyce oznacza to, że przebudowa lub 
modernizacja wieży musi być uzgodniona z konser-
watorem zabytków.                                 

red.

Wieża ciśnień  
w ewidencji zabytków

Swoje wyroby zaprezentowali regional-
ni wystawcy. Były wielkanocne stroiki, 
koszyki, kwiaty, rękodzieła ludowe oraz 
regionalna żywność – wędliny, sery, 
chleby, ciasta, miody. Atrakcyjne sto-
iska i folklorystyczna muzyka wzbu-
dziły ciekawość przechodniów. – Jest 
kolorowo i sympatycznie. Ludzie chętnie 
oglądają i kupują. To znakomita okazja 
do skompletowania zawartości świą-
tecznego koszyka i stołu – stwierdził pan 
Wiktor. 

Jarmark na deptaku
11 kwietnia ulica Warszewska stała się centrum świątecznych przygotowań. Tego dnia na 
miejskim deptaku Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej STudiO zorganizował 
jarmark Wielkanocny. 

Jarmark urozmaiciła wystawa 
pisanek i palm, które wpłynę-
ły na konkurs przeprowadzony 
przez STUDIO. – Kilka osób 
chciało nabyć na własność prace 
naszych dzieci. Nie nadążaliśmy 
tłumaczyć, że to tylko ekspozy-
cja. Zauważyliśmy, że w tym roku 
było znacznie więcej odwiedzają-
cych jarmark. Cieszy też fakt, że 
handlowcy odjechali zadowoleni 
– podsumowuje Marzena Kwiat-
kowska z COEK „Studio”. 

K.D.

Mecz z jajem był pretekstem do włączenia się w charytatywną zbiórkę na rzecz potrzebujących

W jednym z supermarketów do zbiórki zachęcali  
ciechanowscy dizennikarze



Miasto ufundowało warsztaty  
zespołowi FUNNY 

Każdego roku rekonstruktorzy ćwiczący się w pełno-
kontaktowych starciach uczestniczą w turniejach i ry-
walizują między sobą o miejsce w kadrze, która repre-
zentuje naszą ojczyznę na arenie międzynarodowej. 

50-osobowa ekipa to najlepsi z najlepszych. Wybór 
jest trudny. Poprzedzają go wyczerpujące przygoto-
wania. Eliminacje prowadzone są w 4 miastach,  
w tym w Ciechanowie. 
Dwudniowe zgrupowanie wypełniły ćwiczenia tak-
tyczne. Część z nich miała charakter otwartego poka-

na koncercie z okazji 20-lecia FunnY prezydent Waldemar Wardziński obiecał, że miasto 
zorganizuje zespołowi warsztaty taneczne. informacja została przyjęta entuzjastycznie i zo-
stała już zrealizowana. 

W dniach 4-6 kwietnia warsztaty poprowadzili 
wskazani przez Jolantę Szlagowską instruktorzy: 
Małgorzata Ziółkowska i Bartłomiej Łącki z Kie-

leckiego Teatru Tańca. Zajęcia 
prowadzone były w Ciechanow-
skim Ośrodku Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO oraz Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki. 
Bezpłatnie skorzystało z nich 
110 osób ze wszystkich sekcji 
wiekowych FUNNY: 5-7, 8-12, 
12-14 i 14-18 lat. W programie: 
streetching, balet, hip-hop, funky 
jazz, modern jazz, modern jazz 
undergrand i lirycal jazz. – To były 
bardzo pracowite dni. Dużo się 
nauczyliśmy i mieliśmy przy tym 
wielką frajdę – mówili młodzi tan-
cerze z FUNNY. – Świetny pomysł 
na prezent i zachęta do dalszego 

rozwoju – przyznała instruktor zespołu J. Szlagow-
ska. Miasto zapłaciło za warsztaty 7 657 zł.  

K.D.

Rycerska Kadra Polski trenowała w Ciechanowie
autentyczne, żywiołowe, emocjonujace – tak można określić sportowe walki rycerskie,  
zademonstrowane 5 kwietnia w hali przy ul. kraszewskiego 8. Tego dnia przeprowadzono 
tam otwarty trening Rycerskiej kadry Polski. 

Cytat miesiąca
Marzec, sesja rady miasta. Dyskusja o gospodarowaniu odpadami według nowych zasad, w tym se-
gregowaniu śmieci. Radny Zenon Stańczak: – W dniu odbioru segregowanych odpadów wychodzę 
rano po bułki, a na moim osiedlu worki stoją przy każdej posesji jak żołnierze…

zu. Publiczność mogła obserwować pojedynki „5 na 
5” oraz „16 na 16”. Walki, w których piętnasto- 

lub szesnastoosobowe drużyny uderzają na siebie 
w zbrojach, z użyciem prawdziwych mieczy, to-

porów, tasaków i broni drzewcowej na niejednym 
obserwatorze robiły duże wrażenie.  
Organizatorami treningu byli: Polskie Stowarzyszenie 
Walk Rycerskich, Chorągiew Rycerska Ziemi Ciecha-
nowskiej i MOSiR. Patronat nad zgrupowaniem objął 
prezydent miasta, który dofinansował przedsięwzięcie. 

K.D.

TEaTR EXODUS 
wraca do gry

W odniesieniu do swoich 14. urodzin Teatru 
Exodus wznawia „ONYCH”. Przedstawienie 
powstało na podstawie dramatu Stanisława 
Ignacego Witkiewicza. Premiera miała miejsce 
19 listopada 2012 roku. Piąte wystawienie sztu-
ki w reżyserii Katarzyny Dąbrowskiej zobaczy-
my 10 maja o godz. 18.00 w Ciechanowskim 
Ośrodku Edukacji Kulturalnej STUDIO (ul. 17 
Stycznia 56A). Wstęp wolny. Ilość miejsc na 
widowni ograniczona!

red.


