
www.umciechanow.pl

ISSN 1426-770X        Nakład 6000 egz.       MIESIĘCZNIK          NR 4/258         MAJ 2014

Miasto dofinansuje 
zakup sprzętu 
medycznego
Podczas 41 sesji Rady Miasta radni wyrazili zgodę 
na pomoc finansową w wysokości 300 tys. zł. dla 
Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Cie-
chanowie. Pieniądze będą przeznaczone na zakup 
sprzętu medycznego: video ENG, tonometr bezdo-
tykowy i artroskop.

red.

Pętla – największa miejska inwestycja. Odcinek od Monte Cassino do Klonowskiego

Duże jest piękne – od 1 lipca 
Ciechanowska Karta Dużej Rodziny

A. Rzepliński 
honorowym 
obywatelem

Na 41 sesji rady 
miasta jednogłośnie 
nadano Honorowe 
Obywatelstwo Gminy 
Miejskiej Ciechanów 
profesorowi Andrze-
jowi Rzeplińskiemu. 
Profesor pochodzi 
z Ciechanowa. Jest 
prawnikiem, od 2010 
roku pełni funkcję 
prezesa Trybunału 

Konstytucyjnego. Akt nadania honorowego 
obywatelstwa zostanie wręczony 16 czerwca 
o godz. 14.00 w sali konferencyjnej ratusza, 
gdzie odbędzie się uroczysta sesja rady miasta. 

red.

Dzień Dziecka
31 maja na zamkowych błoniach Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO organizuje 
„Dzień Dziecka”. Początek imprezy o godz. 14.00. 
W programie: przedstawienie „Tęczowy Barney  
i przyjaciele”, rodzinne karaoke, konkursy z nagro-
dami, malowanie twarzy, pokazy baniek mydla-
nych, szybki kurs tańca, bajkowy zamek, zjeżdżal-
nie i trampolina.

Soyka na 25-lecie
W związku z 25 
rocznicą wolnych 
wyborów,  
31 maja o godz. 18.00 
prezydent Ciechanowa 
zaprasza na koncert 
Stanisława Soyki. 
Znanemu muzykowi 
towarzyszyć będzie 
zespół Kolektyw. 
Koncert odbędzie się na dziedzińcu Zamku Książąt 
Mazowieckich. Wstęp bezpłatny. Oprócz tego 
mieszkańcy będą mogli obejrzeć wystawę dorobku 
artystycznego ciechanowskich twórców. 

Rusza cykl sobotnich 
koncertów na deptaku 

„Warszawska tętni życiem” to projekt Stowarzyszenia Psychoart sfinansowany przez miasto. Uzyskał 
największe poparcie mieszkańców podczas konsultacji i w głosowaniu, ogłoszonym przez prezydenta. 
Od czerwca do września, co sobota na miejskim deptaku będą organizowane koncerty oraz imprezy to-
warzyszące – pokazy tańca, zabawy, wystawy. Pierwszy z koncertów – 8 czerwca.                           red.  

Na kwietniowej sesji Rady Miasta uchwalono 
program „Ciechanowskiej Karty Dużej Rodziny”, 
zaproponowany przez prezydenta Waldemara War-
dzińskiego. Karta zapewni ulgi na rożnego rodzaju 
usługi świadczone na terenie miasta. Ma wejść  
w życie 1 lipca 2014 r. Mogą skorzystać z niej ro-
dziny z trójką lub więcej dzieci. Inicjatywa wpisuje 
się w krajowe działania na rzecz rodzin wielodziet-
nych, jakie zainicjował prezydent RP Bronisław 

Komorowski. Program „Ciechanowskiej Karty Du-
żej Rodziny” będzie skierowany do wszystkich ro-
dzin, również zastępczych. Jedynym kryterium ma 
być liczba dzieci – nie może być ich mniej niż troje. 
Zniżki będą dotyczyć dzieci, które nie ukończyły 
18 lat lub 24 (w przypadku kontynuowania nauki) 
oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów. 

K.D.
Więcej str. 5

43,4 mln na inwestycje prowadzone przez miasto  
i 22,4 mln na inwestycje miejskich spółek i prawie 
1,8 mln zł nadwyżki zamiast 7,9 mln deficytu – tak 
wygląda podsumowanie samorządowych finansów 
w minionym roku. Tylko jeden radny wstrzymał się 
od głosu, kiedy reszta jednomyślnie przyjęła spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. i udzieliła 

Absolutorium dla prezydenta Waldemara Wardzińskiego

W 2013 roku majątek miasta wzrósł  
o prawie 66 mln zł

absolutorium prezydentowi Waldemarowi Wardziń-
skiemu. – To był najlepszy rok w historii ciechanow-
skiego samorządu – stwierdził radny Zenon Stań-
czak. – W tym roku zainwestujemy w nasze miasto 
ponad 100 mln zł: samorząd 51 mln a spółki drugie 
tyle – zapowiada prezydent Wardziński.

Szerzej na str. 5
E.B.

Widowisko  
taneczno-muzyczne  
z okazji Dnia Matki
30 maja o godz. 18.00 COEK STUDIO oraz For-
macja Taneczna FreakShow zapraszają do hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 na widowi-
sko taneczno-muzyczne z okazji Dnia Matki. Na 
scenie pojawi się przeszło 50 młodych artystów.
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„Urny Wolności”  
w Ciechanowie

4 czerwca 1989 r., pierwsze po latach PRL czę-
ściowo wolne wybory, to wielki wspólny sukces 
Polaków. W 25 rocznicę mamy okazję, żeby o tym 
przypomnieć. 4 czerwca na placu Jana Pawła II, 
na deptaku, przed krzywą halą i obiektami MOSiR 
przy ul.17 Stycznia staną białoczerwone urny, sym-
bol tamtych historycznych wyborów. Mieszkańcy 
będą mogli wrzucać do nich kartki z życzeniami 
dla Polski, Ciechanowa, rodziny czy znajomych. 
Ta inicjatywa, nazwana „Urny Wolności”, została 
przygotowana przez kilka ogólnopolskich organiza-
cji pozarządowych, m. in. Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, Fundację im. Stefana Batorego czy 
Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy  
z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs na letni wypoczynek
Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza otwarty 
konkurs ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie organizacji wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Na 
konkurs przeznaczono kwotę 18 tys. zł. Oferty 
należy składać w terminie do 30 maja w Biu-
rze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta, ul. 
Wodna 1, 06-400 Ciechanów. Szczegóły na stro-
nie internetowej www.umciechanow.pl.

Podziękowania od sztangistów
Prezes PZPC olimpijczyk Szymon Kołecki oraz 
prezes CLK Mazovia Jerzy Ostrowski podziękowali 
prezydentowi Waldemarowi Wardzińskiemu i jego 
zastępcy Cezaremu Chodkowskiemu za pomoc  
w organizacji Mistrzostw Europy juniorek i juniorów 
do 17 lat w podnoszeniu ciężarów. Międzynarodowe 
zawody odbyły się w dniach 28 kwietnia – 3 maja. 
Relacja str. 11.

Przegląd wokalny GAMMA
13 czerwca Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kul-
turalnej STUDIO organizuje IV Przegląd Wokalny 
GAMMA 2014. Przesłuchania rozpoczną się od 
godz. 10.00 w siedzibie STUDIA. Konkurs skiero-
wany jest do uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca. Regula-
min oraz karta zgłoszenia można znaleźć 
 na www.studio-ciechanow.pl.

Kolejne nagrody dla tancerzy 
z COEK „Studio”
27 kwietnia, w X Płośnickich Spotkaniach Tanecz-
nych wzięło udział około 200 tancerzy z 20 zespo-
łów. Technikę wykonania, dobór repertuaru i chore-
ografię oceniały instruktorki Jolanta Szlagowska  
i Katarzyna Ignatowska. Formacja Taneczna  
FreakShow z COEK „Studio” zajęła pierwsze  
miejsca w dwóch kategoriach wiekowych.

Śmiesznie i lirycznie
8 maja gościem czwartkowych wieczorów  
z poezją, organizowanych przez Stowarzyszenie 
Autorów Polskich, był Wojtek Gęsicki.  
W przytulnych wnętrzach restauracji „Da Gras-
so” ciechanowski bard, kompozytor, autor tek-
stów zaprezentował swoje wiersze i przy akom-
paniamencie gitary zaśpiewał kilka piosenek. 
Było śmiesznie i lirycznie. Po spotkaniu można 
było kupić płytę z dedykacją artysty.  

3 medale Promyka  
na Mistrzostwach Polski 
W dniach 9-10 maja na obiektach AZS Łódź prze-
prowadzono Mistrzostwa Polski Juniorów  
w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wystarto-
wało 223 zawodników i zawodniczek z 58 klubów. 
Do grona uczestników zakwalifikowało się pięcioro 
wychowanków Miejskiego Ogniska TKKF Promyk. 
Czarek Sarnowski startujący w kategorii wagowej 
51 kg zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski. 
Srebro wywalczył Jakub Grzywiński  
(45 kg), a brązowy krążek – Karolina Dworzyńska 
(49 kg). Wiktor Piotrowski (55kg) i Hubert Grzan-
kowski (78 kg) pozostali bez medalu.

„Od przedszkola do juniora”
30 maja w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej STUDIO przy ul. 17 Stycznia 56A 
odbędzie się II edycja przeglądu wokalnego „Od 
przedszkola do juniora”, podczas którego zapre-
zentują się soliści z ciechanowskich przedszkoli  
i szkół podstawowych klas 0-3. Przesłuchania 
rozpoczną się od godz. 9.00. Regulamin oraz kar-
ta zgłoszenia dostępne są na stronie www.studio-
ciechanow.pl.

Europa zdobyta  
przez taekwondzistów
W dniach 24-27 kwietnia w Riccione (Włochy) 
odbyły się Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF 
XXIX Seniorów i XX Juniorów. W zawodach 
wzięło udział 560 zawodników z 30 państw. Polacy 
zdeklasowali rywali – zdobyli  aż 51 medali, w tym 
22 złotych, 18 srebrnych i 11 brązowych.  
W 56-osobowym składzie znalazło się pięcioro 
reprezentantów ciechanowskiego klubu LKS  Mat-
sogi: Ilona Omiecińska, Magdalena Kosobudzka, 
Piotr i Paweł Szwejkowscy oraz Andrzej Reduch. 
Zdobyli indywidualnie 3 srebrne krążki, drużynowo 
– 5 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy.

Święto pułkowe
27 kwietnia Stowarzyszenie Żołnierzy 11 Pułku 
Ułanów Legionowych i Ich Rodzin zorganizowało 
obchody święta pułkowego. W kościele farnym od-
prawiono mszę świętą, a na Pl. Piłsudskiego odbyła 
się defilada i pokaz sprawności uczniów PUL. Pa-
tronat nad uroczystością objął prezydent Ciechano-
wa Waldemar Wardziński.

Bezpieczne przedszkole
13 maja Miejskie Przedszkole Nr 5 odwiedzili stra-
żacy i ratownik medyczny. We wszystkich grupach 
wiekowych prowadzone były zajęcia pokazowe. 
Dzieci obejrzały sprzęt niezbędny do ratowania ży-
cia. Dowiedziały się też, jak zgłaszać wypadek i ja-
kie numery alarmowe wykręcić. Pracownicy służb 
ratunkowych na ludzkim fantomie zademonstrowali 
akcję udzielania pierwszej pomocy. Pokazali także, 
jak zakłada się opatrunki przy urazach głowy i ręki.
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Ciechanowski Budżet Obywatelski

Konsultacje warte milion

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu mia-
sta, o której przeznaczeniu debatują mieszkańcy. Zgła-
szają projekty, a potem głosując wybierają najlepsze z 
nich i sugerują prezydentowi oraz radnym, czy lepiej 
rozbudowywać infrastrukturę, np. budować teren zie-
lony, obiekt sportowy, plac zabaw, siłownię na świe-
żym powietrzu, remontować ulicę czy przeznaczyć 
dodatkowe pieniądze na poprawę bezpieczeństwa, 
konkretne wydarzenie kulturalne lub sporto-
we. 9 maja w sali konferencyjnej spotkały się 
osoby najbardziej zainteresowane wdrożeniem 
partycypacyjnego budżetu – pozarządowcy, 
dziennikarze, miejscy urzędnicy. Wypracowane 
wspólnie zasady są już sformułowane  
i w całości zamieszczone na stronie interne-
towej urzędu – wystarczy kliknąć w zakładkę 
Platforma Konsultacji Społecznych. 

Projekty większe i mniejsze
Zadeklarowany przez prezydenta milion ma 
zostać podzielony. 800 tys. zł zostanie przeznaczo-
nych na projekty o wartości powyżej 50 tys., pozo-
stałe 200 tys. wystarczy na co najmniej 4 projekty, 
które mają kosztować mniej niż 50 tys. zł każdy. 
 – Dzięki temu padną bardziej różnorodne propozy-
cje i więcej osób będzie mogło doczekać się realiza-
cji swojego pomysłu – mówi prezydent Wardziński. 
Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które 
leżą w kompetencjach miejskiego samorządu (pełny 
katalog zadań gminy też można znaleźć na Platformie 
Konsultacyjnej). Muszą też być jednoroczne, czyli 
możliwe do wykonania w 2015 r. Urzędnicy Wydzia-
łu Promocji i Komunikacji Społecznej, odpowiedzial-
ni za przeprowadzenie konsultacji zwracają też uwa-

gę, że kiedy projekty będą dotyczyć nieruchomości, 
musi być ona własnością miasta.

Kto zgłasza, a kto głosuje?
Propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłosić 
osoba pełnoletnia, nawet jeśli nie mieszka w Ciecha-
nowie. Formularz zgłoszenia projektu będzie dostęp-
ny w urzędzie miasta i na jego stronie. Termin ich 

składania – od 16 do 30 
czerwca. Można zgłosić 
tylko 1 projekt i na 1 gło-
sować. Prawo głosu i wy-
boru projektu mają tylko 
nasi mieszkańcy, którzy 

ukończyli 16 lat, zameldowani tu na okres stały. Na 
wybrany projekt zagłosujemy drogą elektroniczną, za 
pośrednictwem Platformy Konsultacji Społecznych. 
Można będzie skorzystać z własnego komputera czy 
infokiosków w urzędzie miasta (w holu ratusza lub 

na Wodnej). Samorząd zorganizuje też komputerowe 
głosowanie na hali przy ul. 17 Stycznia. Nieobezna-
nym z elektroniką pomogą wolontariusze.

Zapraszamy projektodawców  
na warsztaty
Wcześniej, w I połowie czerwca, urząd zaprosi 
projektodawców na warsztaty, które pomogą im 
sprawdzić, czy dobrze ocenili koszty projektu i czy 
miasto może zgodnie z prawem zrealizować ich po-
mysł. Formularze z propozycjami mieszkańców tra-
fią do odpowiednich wydziałów urzędu (np. projekt 
budowy „zielonej” siłowni do Wydziału Inwesty-
cji), gdzie do końca sierpnia będą sprawdzone pod 

względem formalnym a urzędnicy wypełnią 
tzw. karty analizy (z tymi drukami też można 
się zapoznać na Platformie Konsultacji).  
Te, które zostaną pomyślnie zweryfikowane, 
we wrześniu zostaną zaprezentowane miesz-
kańcom na otwartym spotkaniu a później 
trafią pod głosowanie. Prezydent konstru-
ując projekt uchwały budżetowej na 2015 
rok weźmie pod uwagę wybór mieszkańców. 
Ostateczna decyzja jak zawsze będzie nale-
żeć do radnych, już nowej kadencji. – Wyso-
ki wynik głosowania to dobra rekomendacja 
dla projektów. Chciałbym, żeby i pomysłów,  
i głosujących było jak najwięcej. Szkoda,  
że w konsultacjach nie uczestniczy więcej 

ludzi, ale mam nadzieję, że i z każdym kolejnym 
spotkaniem będzie ich więcej. To jest szansa, żeby 
współdecydować o tym, co w przyszłym roku zrobi-
my w Ciechanowie – mówi prezydent Wardziński.

Ewa Blankiewicz

Ruszyły konsultacje w sprawie Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. na spotkaniu w ratuszu prezydent Waldemar Wardziński  
zadeklarował, że na budżet miasto może przeznaczyć milion złotych, a ponad 40-tka mieszkańców ustaliła zasady, na jakich odbędzie się 
zgłaszanie obywatelskich pomysłów, ich weryfikacja i głosowanie.

Ustawa śmieciowa, która nałożyła na samorzą-
dy obowiązek gospodarowania odpadami komu-
nalnymi, obowiązuje od 1 lipca ub. roku. Ustawa 
zakłada, że gminy nie mogą na tym zarabiać. – Za 
pieniądze z opłat trzeba sfinansować odbiór śmieci, 
ich transport, odzysk i unieszkodliwianie oraz ob-
sługę administracyjną – mówi zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz. Ustawa śmieciowa narzuca również 
tworzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Odpady przekazuje się potem do 
wyspecjalizowanych firm, trudniących się ich uty-
lizacją. 

Pozbywamy się zużytych opon,  
choinek i gruzu
Punkt ma bez opłat przyjmować odpady, których nie 
można wrzucać do zwykłych śmietników. Można się 
tu pozbyć m.in.: opakowań z drewna czy metalu, zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, farb, 
klejów, przeterminowanych leków i chemikalów, 
baterii i akumulatorów, drewna, odpadów zawiera-
jących rtęć (np. termometry, lampy fluorescencyjne) 
oraz odpadów wielkogabarytowych (np. mebli). Taki 
punkt choćby w sąsiednim Płońsku cieszy się coraz 
większą popularnością, bo ułatwia zgodne z prawem 
i wygodne pozbycie się np. choinki, zużytych opon 
czy odpadów poremontowych w mieszkaniu. W tej 

dotychczas do urzędu miasta trafiło ok. 8400 deklaracji dotyczących wywozu odpadów. miejskie finanse szacują, że ściągalność opłat  
za śmieci po pierwszym półroczu realizacji ustawy sięgnęła w Ciechanowie blisko 87%. dzięki temu półroczne wpływy z opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi wyniosły w naszym mieście ponad 3,7 mln zł – 558 tys. zł ponad zakładany plan. na kwietniowej sesji 
miejscy radni jednogłośnie zdecydowali o jej przeznaczeniu na wymagany przez ustawę punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
tzw. PSZOk.

Miasto wybuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów

chwili w Ciechanowie jest jeden taki punkt zbiórki, 
na Gostkowskiej, ale nie jest własnością miejskiego 
samorządu, tylko PUK. 

Albo lepsza selekcja odpadów,  
albo unijne kary
Każda gmina musi w ciągu kilku najbliższych lat 
osiągnąć wyśrubowane parametry odzysku surow-
ców. Inaczej grożą jej surowe kary, nakładane przez 
Unię Europejską. – Trzeba głównie w obszarach 
zabudowy wielorodzinnej stworzyć lepsze warunki 
do selektywnej zbiórki, bo musimy uzyskać wyższe 
wskaźniki selekcji odpadów. To zadecyduje, czy  
w przyszłości jako gmina będziemy obciążani do-
datkowymi tzw. karnymi opłatami, czy nie. Dlatego 
m.in. potrzebne są PSZOKi – przypomina prezydent 
Waldemar Wardziński.
Czy to oznacza, że opłaty w przyszłym roku pozo-
staną bez zmian? Niektórzy samorządowcy w kraju 
już wieszczą, że obniżane przed wyborami stawki 
opłat po następnych przetargach trzeba będzie pod-
nosić… – Dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, 
czy cały ten system w kolejnych okresach będzie 
nam się zamykał nadwyżką. Może będzie taniej,  
ale to stwierdzimy na przełomie 2014 i 2015 r., kie-
dy będziemy już znali koszty funkcjonowania syste-
mu w kolejnym roku. Wtedy będzie można dokonać 

ewentualnych korekt opłat wnoszonych przez miesz-
kańców – twierdzi prezydent Wardziński. 

Nowelizacja potrzebna od zaraz
Miejscy radni: Krzysztof Łyziński i Tomasz Kału-
żyński uważają, że nadwyżka wpływów mogłaby 
przełożyć się na niższą stawkę opłat. Wtedy miesz-
kańcy musieliby wypełnić nowe deklaracje i po-
nownie przyjść do urzędu. Śmieciowa ustawa była 
już korygowana, a Minister Ochrony Środowiska 
Maciej Grabowski zapowiada, że w ciągu 2 najbliż-
szych miesięcy ma być gotowy rządowy projekt ko-
lejnej nowelizacji. Wśród pilnych zmian jest m.in. 
wymieniana możliwość zamawiania usługi wywozu 
i przerobu śmieci we własnej spółce komunalnej.  
– Nie ma też powodu, żeby każda korekta samo-
rządu w systemie naliczania opłat skutkowała obo-
wiązkowym składaniem nowej deklaracji – twierdzi 
ministerstwo. – W Radomiu mieszkańcy burzyli się 
z tego powodu, uznając że mała obniżka skutkuje 
dużą fatygą. Liczymy, że przygotowywana zmiana 
ustawy pozwoli nam nie fatygować ludzi tylko na-
nieść samodzielnie korektę lub podjąć decyzję  
z urzędu – mówi Ewa Gładysz. Radni chyba uznali  
te argumenty, bo jednogłośnie zdecydowali o prze-
znaczeniu nadwyżki na budowę punktu zbiórki od-
padów.                                                        E.B.
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLI sesji  
30 kwietnia 2014 r.
nr 488/XLi/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2013 rok.
nr 489/XLi/2014 w sprawie udzielenia Prezydentowi 
Miasta absolutorium wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Ciechanów za 2013 rok.
nr 490/XLi/2014 w sprawie nadania Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 491/XLi/2014 w sprawie zamiany nieruchomości.
nr 492/XLi/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości.
nr 493/XLi/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 82/
VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 
2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele 
niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg.
nr 494/XLi/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny zbycia udziałów w działce 
nr 1374/73 o pow. 369m2, położonej w Ciechanowie przy 
ul. Okrzei 9 na rzecz właścicieli lokali.
nr 495/XLi/2014 w sprawie zbycia nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej.
nr 496/XLi/2014 w sprawie zbycia nieruchomości  
w drodze przetargu.
nr 497/XLi/2014 w sprawie zamiany nieruchomości.
nr 498/XLi/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu 
korzystania z obiektów sportowych Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 499/XLi/2014 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Bloki”  
w Ciechanowie, obejmującego działki Nr: 1661/2, 
1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4.
nr 500/XLi/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Prezydenta Miasta Ciechanów.
nr 501/XLi/2014 w sprawie trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania 
Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
nr 502/XLi/2014 w sprawie uchwalenia Programu 
„Ciechanowska Karta Dużej Rodziny”.
nr 503/XLi/2014 w sprawie zmiany Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Ciechanowa na 2014 r.
nr 504/XLi/2014 zmieniająca Uchwałę Nr 210/
XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 
2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa.
nr 505/XLi/2014 zmieniająca Uchwałę Nr 268/
XXIII/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 września 
2012 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa.
nr 506/XLi/2014 zmieniająca Uchwałę Nr 198/XV2012 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 stycznia 2012 roku  
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 
nr 507/XLi/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 508/XLi/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2014.
nr 509/XLi/2014 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Mazowieckiemu z 
przeznaczeniem dla Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Ciechanowie.
nr 510/XLi/2014 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta 
Ciechanów.
nr 511/XLi/2014 w spawie powołania Skarbnika Miasta 
Ciechanów.

Interpelacje radnych – XLI sesja
andrzej Bayer poprosił o rozważenie możli-
wości zainstalowania sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Ranieckiej. 
Zwrócił też uwagę na utrudnienia w dojeździe 
do  parkingu przy cmentarzu komunalnym, 
gdzie prowadzone są prace przy budowie pętli 
miejskiej. 

adam Stępkowski interpelował, by przy 
okazji budowy  ul. Dobrej uwzględnić poło-
żenie nawierzchni na 40-metrowym odcinku 
stanowiącym dojazd do ogródków działko-
wych. Zgłosił również potrzebę dostosowania 
do potrzeb osób niepełnosprawnych chodnika 
układanego w ul. Ludowej. 

artur Sobotko chciał wiedzieć, czy możliwe 
jest wykonanie przecisku (i jaki byłby koszt) 
pod drogą 3 Maja, tak by zapewnić żabom 
swobodną migrację z parku M. Konopnickiej 
na drugą stronę ulicy. Radny postulował zasta-
nowienie się nad wprowadzeniem tzw. waluty 
lokalnej.  

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

Leszek Ryms w imieniu mieszkańców po-
dziękował za montaż oświetlenia, które po-
wstaje w ul. Pięknej.  

krzysztof łyziński przekazał skargi miesz-
kańców, których ekipa budowlana nie chce 
wpuścić na nowy parking przy cmentarzu 
komunalnym. Sugerował także przeanalizo-
wanie funkcjonowania sygnalizacji świetl-
nych w ul. Pułtuskiej i Nadfosnej. Radny 
zauważył, że sygnalizator na skrzyżowaniu 
ul. Pułtuskiej i Powstańców Wielkopolskich 
od dłuższego czasu jest skrzywiony i wymaga 
wyprostowania.  

Zenon Stańczak narzekał na zły stan tymcza-
sowego przejazdu w ul. Płockiej. Sugerował 
poprawienie nawierzchni. Postulował też wy-
cinkę drzew w ul. Sońskiej i Płońskiej.  

Wojciech gesek zgłosił niszczenie wjazdu  
i chodnika przy cmentarzu komunalnym. 

oprac. K.D. 

– Pamiętam sesję w roku 2000, kiedy był 
uchwalany plan dzielnicy Bloki. Wtedy kie-
rownictwo zakładu GRYF zwróciło się o za-
pisanie w tym planie funkcji poligraficznej. 
Stało się zgodnie z ich życzeniem. Chciałbym, 
żebyśmy przybliżyli terminarz, żeby nie słu-
chać głosów nieprawdziwych, które się po-
jawiają. Chciałbym, żebyśmy usłyszeli, kiedy 
obecny właściciel zwrócił się o zmianę planu 
i jak to się proceduralnie odbyło, że finałem 
jest ta uchwała – poprosił Zenon Stańczak.
Zastępca prezydenta Ewa Gładysz poinfor-
mowała, że pismo firmy LIDL zostało złożo-
ne 2 kwietnia 2014 r. – Jest to świeży wnio-
sek. Dotyczy punktowej zmiany miejscowego 
planu. Wyjście naprzeciw wnioskodawcom, 
umożliwienie im zagospodarowania tego 
miejsca zbiega się z oczekiwaniami miesz-
kańców a i z punktu widzenia estetyki miasto 
może na tym tylko skorzystać – stwierdziła 
Ewa Gładysz. – Ubolewam, że wnioskodaw-
ca upierał się, że będzie mógł zrealizować 

Na Sienkiewicza może stanąć LIDL
jest szansa, że w Ciechanowie pojawi się sklep sieci LidL. W kwietniu tego roku 
firma złożyła wniosek o zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy „Bloki”. Podczas kwietniowej sesji prezydent Wardziń-
ski przedłożył radzie miasta propozycję zmiany zapisu o funkcji poligraficznej 
działek przy ul. Sienkiewicza na handlową.

swoją inwestycję bez tej zmiany. Niestety 
starostwo, czyli organ wydający pozwolenie 
na budowę, w oparciu o przepisy miejscowe-
go planu Bloki nie mógł takiej zgody wydać. 
Przeznaczenie tego miejsca jest konkretnie 
opisane w miejscowym planie – dotyczy wy-
łącznie działalności poligraficznej. Ponieważ 
wnioskodawcy chodzi o funkcję handlową, 
dzisiaj wracamy do punktu wyjścia. Jest to 
sytuacja na własne życzenie, bo mam świad-
ków co mówiłam 4 lata temu, również na 
komisjach, jak namawiałam firmę, żeby od 
razu złożyć wniosek. Bylibyśmy teraz w zu-
pełnie innym miejscu. Dzisiaj ta posesja na 
ul. Sienkiewicza, wygląda jak zatrzymana  
w czasie, w stanie coraz bardziej opłaka-
nym. Mam nadzieję, że państwo jako Wysoka 
Rada dacie szansę, żeby trochę ten stan  
rzeczy zmienić.
Decyzja o przystąpieniu do zmiany planu za-
padła jednogłośnie.

E.B.

Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie 
zatrzymywanie się słynnego pociągu Pendo-
lino na stacji w Ciechanowie. W stanowisku 
czytamy m.in. „(…)w Ciechanowie przygo-
towywany jest projekt budowy centrum logi-
stycznego z drogowo-kolejowym węzłem prze-
siadkowym. W pierwszym etapie będzie on 
obejmował parking na około 200 samocho-
dów w systemie Park&Ride, węzeł Park&Bike 
i wydzielone stanowiska dla obsługi podróż-
nych korzystających ze zbiorowego transpor-
tu publicznego (zarówno kolejowego, jak  
i drogowego). (...) przystanek PENDOLINO 
w Ciechanowie wpisałby się w doskonały  
sposób w spójne wykorzystanie środków fi-
nansowych i zrealizowane inwestycje  
w ramach dwóch perspektyw finansowych 

Radni też chcą Pendolino
2007- 2013 i 2014- 2020 (…). Projektowane 
nieliczne przystanki PENDOLINO są konse-
kwencją komercyjnego podejścia do projektu 
oraz wymogów unijnych dotyczących mak-
symalnego skrócenia czasu przejazdu pocią-
gów pomiędzy Warszawą a Trójmiastem(…). 
Pięciominutowe wydłużenie podróży, o ile 
by w ogóle do niego doszło, jest zbyt słabym 
argumentem za wykluczeniem Ciechanowa 
jako potencjalnego przystanku dla PENDO-
LINO (…)” .Stanowisko zostało przesłane 
Elżbiecie Bieńkowskiej, minister infrastruk-
tury i rozwoju regionalnego. Przypomnijmy, 
że Pendolino po wyjeździe z Warszawy na 
trasie do Gdańska, ma zatrzymywać się tyl-
ko w Iławie, Malborku i Tczewie.

P.H.
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Zmiana skarbniczki
na 41 sesji Rady miasta radni opowiedzieli 
się za odwołaniem przechodzącej na eme-
ryturę mirosławy damięckiej, która od 21 
lat pełniła funkcję skarbnika miasta. na jej 
miejsce powołano ewę Szelugę. 

E. Szeluga ukończyła stu-
dia wyższe ekonomiczne, 
ma dyplom magistra  
w zakresie rachunkowości 
i controlingu. Przez 5 lat 
pracowała jako księgowa  
i główna księgowa  
w firmach prowadzących 
działalność gospodarczą. 
Ma duże doświadczenie 
samorządowe. Pełni-

ła funkcję skarbnika 
Gminy Stupsk (powiat 
mławski), a od 1 maja 
2011 była kierowni-
kiem Referatu Finanso-
wo-Księgowego w cie-
chanowskim urzędzie 
miasta. Od 1 maja jest 
głównym księgowym 
budżetu Ciechanowa.

K.D.

kondycji finansowej, a wykonanie budżetu oceniamy 
bardzo dobrze – stwierdził radny w imieniu klubu 
Ciechanowskiej Wspólnoty Samorządowej.

Każdy samorząd jest tyle warty, 
ile po sobie zostawi
O wysokiej nadwyżce, osiągniętej dzięki oszczęd-
nościom i sprawnym spływie środków unijnych 
mówił też Dariusz Węcławski z PSL. Docenił zróż-
nicowanie inwestycji, prowadzonych w kilku dziel-
nicach miasta. – Dostrzegamy dywersyfikację inwe-
stycji: pętla miejska, kompleksowa budowa 6 ulic 
na Krubinie, przebudowa kilku ulic na Kargoszynie, 
budowa kanalizacji w ul. Płońskiej, świetlicy  
na Aleksandrówce – wyliczał radny. 
– Gdyby w radzie był klub zdrowego rozsąd-
ku głosowałby jednomyślnie za absolutorium dla 
prezydenta – zawyrokował Zenon Stańczak. – Na 
takie powiększenie majątku, jak w tym roku, kiedyś 

Inicjatywa wpisuje się w krajowe działania na rzecz 
rodzin wielodzietnych, jakie zainicjował prezydent 
RP Bronisław Komorowski. 
Program „Ciechanowskiej Karty Dużej Rodziny” 
będzie skierowany do wszystkich rodzin, również 
zastępczych. Jedynym kryterium ma być liczba 
dzieci – nie może być ich mniej niż troje. Zniżki 
będą dotyczyć dzieci, które nie ukończyły  
18 lat lub 24 (w przypadku kontynuowania nauki) 
oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów. Karty 
będą imienne. Otrzyma je każdy członek rodziny 
na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużania. 
Żeby go otrzymać trzeba będzie złożyć odpowiedni 
wniosek. Szczegóły zostaną określone w regulami-
nie, który wkrótce zatwierdzi zarządzeniem prezy-
dent miasta. 
Posiadacz karty zapłaci o połowę mniej za wstęp 
na krytą pływalnię, basen, lodowisko. Otrzyma też 
50% zniżki na odpłatne imprezy i zajęcia, organizo-
wane przez COEK STUDIO, przejazdy autobusem 
ZKM, pobyt dziecka w żłobku, czy świadczenia 
publicznych przedszkoli. Radny Tomasz Kałużyń-
ski nalegał, by zastanowić się nad wprowadzeniem 

Udogodnienia dla rodzin wielodzietnych
na kwietniowej sesji Rady miasta uchwalono program „Ciechanowskiej karty dużej Ro-
dziny”, zaproponowany przez prezydenta Waldemara Wardzińskiego. karta zapewni ulgi 
na rożnego rodzaju usługi świadczone na terenie miasta. ma wejść w życie 1 lipca 2014 r. 
mogą skorzystać z niej rodziny z trójką lub więcej dzieci.  

kryterium dochodowego. – To jest karta nie bied-
nych ludzi, tylko wielkiej rodziny. Populacja na-
szych mieszkańców zmniejsza się i chodzi o to, żeby 
nagrodzić te osoby, które mimo wszystko podejmują 
trudy wychowania trójki i więcej dzieci – riposto-
wał Artur Sobotko. 
Zdzisław Dąbrowski zachęcał do bardziej skrupu-
latnego studiowania dokumentów, które dostają 
radni przed sesją. – W uzasadnieniu do uchwały jest 
napisane wyraźnie: „celem programu, poza bezpo-
średnim wsparciem rodziny jest promocja modelu 
rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku” 
– mówił radny.
Krzysztof Łyziński przedstawił opinię przedsta-
wicieli rodzin katolickich, którzy poparli program 
„Ciechanowskiej Karty Dużej Rodziny”. Prezydent 
Waldemar Wardziński zapewniał, że w budżecie 
miasta są rezerwy na realizację programu. – Dziś 
nie jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować kosz-
tów, bo nie wiemy, ile rodzin zgłosi się po kartę. 
Będziemy starali się poszerzyć jej zakres i zachęcić 
do udziału w projekcie również inne podmioty sek-
tora publicznego – podsumował prezydent.

K.D.

Na budowę pętli komunikacyjnej, która ma kosz-
tować łącznie 152 mln zł, w 2013 r. miasto wydało 
ponad 35,1 mln. Budowa ulic: Krubińskiej, Cera-
micznej, Dobrej, Ptasiej, Żurawiej i Piwnej na osie-
dlu Krubin pochłonęła prawie 5,2 mln zł (inwesty-
cja jest warta w sumie ponad 11,8 mln. Przebudowa 
ulic: Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia i Gom-
browicza kosztowała ponad 1,1 mln zł,  
a roboty na Zaciszu, Lipowej, Klonowej i Świerko-
wej kosztowały 100 tys. zł (cała modernizacja  
– 1,5 mln). W 2013 r. miasto wydało też 380 tys na 
budowę świetlicy środowiskowej dla dzieci i mło-
dzieży przy ul. Powstańców Wlkp., wartej ponad 
719 tys. zł. Samorząd zapłacił również 649 tys. zł 
za wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej  
w ulicy Płońskiej (inwestycja wspólna z zarządcą 
drogi krajowej nr 50).
Wybudowanie szkolnego placu zabaw przy Miej-
skim Zespole Szkół Nr 1 kosztowało 230 tys. zł (do-
finansowanie z budżetu państwa w ramach rządowe-
go programu „Radosna szkoła” wyniosło 112 tys.). 

Dzięki oszczędnościom  
w wydatkach w budżecie pojawiło 
się 9,6 mln zł
Grażyna Derbin z klubu PO podkreślała, że  
w 2014 r. dzięki inwestycjom miasta i jego spółek 
majątek Ciechanowa wzrósł o prawie 66 mln zł.  
– Takie wykonanie budżetu daje podwaliny pod 
starania o kolejne środki zewnętrzne – zauważyła 
radna. Chwaliła też dobrą ściągalność podatków  
i oszczędności w wydatkach, dzięki którym po-
jawiło się 9,6 mln tzw. wolnych środków. – Nie 
pamiętam takiej sytuacji, żebyśmy wprowadzali do 
budżetu wolne środki w takiej wysokości. To sku-
tek oszczędności w wydatkach – przyznał Andrzej 
Czyżewski, wieloletni radny. – Miasto jest w dobrej 

musielibyśmy czekać 10 lat. Mamy 
kanalizację i drogi zgodnie z wy-
mogami cywilizacyjnymi. Budujemy 
kanalizację sanitarną na osiedlu 
Kwiatowe, ostatnim bez takiej kana-
lizacji. Niedługo ludzie tam docze-
kają się ulic. Nawet patrząc  
z punktu widzenia opozycji nie ma 
się do czego przyczepić – zauwa-
żył radny. Zaprosił też na przejście 
nowo budowaną pętlą. – Każdy sa-
morząd jest tyle warty, ile po sobie 
zostawi, pobuduje – podsumował  
Z. Stańczak.

W tym roku 
zainwestujemy  
ponad 100 mln zł

Prezydent Wardziński przypomniał, że kiedy zaczy-
nał pierwszą kadencję wydatki miasta wynosiły  
56 mln zł, teraz 152 mln. – Poważny wysiłek inwe-
stycyjny jest możliwy, kiedy w radzie miasta panuje 
zgoda. W tym roku w nasze miasto zainwestujemy 
ponad 100 mln zł: miasto 51 mln, spółki miejskie 
drugie tyle – wyliczał prezydent. Wspomniał rów-
nież, jakie inwestycje będą miały szansę na unijne 
dofinansowanie w nowym okresie programowania. 
– Trzeba postawić na rewitalizację. Miasto zgłosiło 
do Regionalnego Programu Operacyjnego rewitali-
zację Placu Piłsudskiego razem z jego otoczeniem i 
obszarów poprzemysłowych, pocegielnianych  
w różnych punktach miasta – poinformował prezy-
dent. To oznacza, że miasto będzie się starać o do-
finansowanie m.in. zagospodarowania zbiorników 
wodnych na Krubinie i budowy terenu rekreacyjne-
go na Jeziorku.

Ewa Blankiewicz

Kwietniowa sesja rady miasta – absolutorium dla prezydenta Waldemara Wardzińskiego

W 2013 roku majątek miasta wzrósł o prawie 66 mln zł
2013 to był naprawdę dobry rok. Zakładano, że dochody miasta wyniosą prawie 150 mln zł a udało się osiągnąć 154,6 mln. do Ciechano-
wa trafiło 30,3 mln zł zewnętrznego dofinansowania, w tym 29,5 mln z ue na pętlę miejską. Samorząd wydał w sumie 152,8 mln zł, z czego 
42,4 mln na oświatę i aż 43,4 na inwestycje. To bardzo dobry wynik, stąd radni nie szczędzili dobrych słów prezydentowi, który jest wyko-
nawcą budżetu.

Za udzieleniem prezydentowi Waldemarowi Wardzińskiemu absolutorium 
opowiedziało się 18 radnych, 1 wstrzymał się od głosu

E. Szeluga

M. Damięcka
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Kargoszyn coraz ładniejszy

Przebudowa skrzyżowania: Słonimskiego, Baczyńskiego i Lechonia to ostatni 
etap kompleksowej modernizacji czterech dróg na Kargoszynie (przebudowana 
została też ul. Żeromskiego). Prace rozpoczęły się od budowy kanalizacji desz-
czowej. Potem przyszła pora na nowe nawierzchnie, chodniki z kostki brukowej  
i nowoczesne oświetlenie. Pozostało jeszcze ustawić znaki i uporządkować teren. 

Na łączniku ul. Żeromskiego i Dąbrowskiej wybudowano skrzyżowanie z wy-
niesioną powierzchnią, działające podobnie jak progi zwalniające. Wcześniej 
takie samo powstało między Żeromskiego i Gombrowicza.

P.H.

Teraz Klonowa, Lipowa  
i Świerkowa

Ciężki sprzęt na Mleczarskiej. Rozpoczął 
się remont mostu

20 maja rozpoczęła się modernizacja mostu na 
ul. Mleczarskiej. Robotnicy zaczęli od rozbiórki 
przeprawy. Aby uniknąć komplikacji związanych 
z płynnością i tak ograniczonego ruchu drogowego 
wprowadzony został tam ruch wahadłowy. – Ulica 
Mleczarska od strony Płońskiej jest jedyną drogą 
dostawy ciężkich elementów konstrukcyjnych wia-
duktu kolejowego budowanego przez PKP PLK, 
dlatego przysłowiowe wbicie łopaty na moście 
odbyło się z opóźnieniem. Mota Engil – generalny 
wykonawca wiaduktu układał przęsła konstrukcyjne 
nad torami – mówi Robert Szymaniak, kierownik 
Wydziału Inwestycji. Remont ma kosztować  
1,1 mln zł. Zwycięzca przetargu – przedsiębiorstwo 
z Mińska Mazowieckiego na wykonanie prac ma 
czas do połowy września

P.H.

Dobra w dobrych 
rękach

Na Dobrej roboty idą pełną parą. Prasbet – znany 
mieszkańcom z przebudowy placu przed ratuszem  
i ul. Warszawskiej zapowiada, że budowę ścieżki 
rowerowej, parkingu, wjazdów i chodnika z bruko-
wej kostki zakończy przed terminem, czyli do koń-
ca maja. Obecnie trwa asfaltowanie.

Po raz siedemnasty w naszym mieście odbędzie się 
konkurs na najładniejszą posesję. Ukwiecone bal-
kony, pięknie zagospodarowane ogrody, odnowio-
ne elewacje, elementy małej architektury to efekt 
ciężkiej pracy mieszkańców, którzy poprawiają 
wizerunek nie tylko swojego otoczenia, ale i całego 
miasta. Do udziału w kolejnej edycji urząd miasta 
zaprasza mieszkańców domów wielorodzinnych, 
jednorodzinnych, właścicieli balkonów i ogródków 

Konkurs dla miłośników zieleni
oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej. 
Komisja konkursowa będzie oceniać różnorodność 
roślin, kompozycję nasadzeń, oryginalność i pomy-
słowość. Zgłoszenia można składać w Biurze Ob-
sługi Interesanta przy ul. Wodnej 1 lub w siedzibie 
Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska (Plac Jana Pawła II 6). Szczegóły pod nr tel. 
(23) 674 92 68 lub 674 92 69. Termin przesyłania 
zgłoszeń upływa 18 sierpnia.

P.H.

Ulica Lipowa –  kolejna po Zaciszu, która przechodzi generalną metamor-
fozę. Mieszkańcy oprócz estetycznego chodnika i jezdni, zyskają kilka no-
wych miejsc parkingowych. Następna w kolejce do zmian jest ulica Klono-
wa. Na razie trwa korytowanie jezdni.                                                       P.H.

Na stan tych dróg mieszkańcy narzekali od lat. Brak chodnika, nierówna 
na wierzchnia stanowiły potencjalne zagrożenie dla pieszych i zmotoryzo-
wanych. Teraz to się zmienia.

Ulica Zacisze, na odcinku od Topolowej do Lipowej, ma chodnik i jezdnię 
z kostki. Stoją tu też nowe lampy. 

Ul. Dobra

Ul. Ceramiczna
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Pętla miejska wkrótce skomunikuje nawet odległe obszary miasta. dzięki niej odciążony zostanie ruch w centrum. mieszkańcy z ła-
twością będą mogli przemieszczać się między dzielnicami. koszt budowy tej piętnastokilometrowej drogi to blisko 152 mln zł.

Pętla – rzut oka na postępy drogowców

Między ulicą Niechodzką, a Płocką drogowcy wylali ostatnią warstwę asfaltu. Trwają 
prace porządkowe.

Między tunelem w ul. Spółdzielczej i Śmiecińskiej a Starowiejską drogowcy układają 
chodniki i ścieżkę rowerową. 

Nowe skrzyżowanie pętli z ul. Leśną. Drogowcy zamontowali lampy i sygnalizatory 
świetlne. W obrębie skrzyżowania układane są chodniki.

Najbardziej zaawansowane prace widoczne są przy budowie wiaduktu kolejowego  
w ul. Mleczarskiej. Prace przy kolejowej inwestycji mają być skoordynowane z remon-
tem mostu na ul. Mleczarskiej. 

Między ulicą Kasprzaka (droga krajowa Nr 50), a nowym mostem na Bielinie powstało 
kolejne rondo z 13 zaprojektowanych w ramach pętli miejskiej.

Wiadukt na ul. Gąseckiej i drogi dojazdowe do niego mają zostać ukończone do 31 maja. 
Nie wiadomo jednak jak długo trzeba będzie czekać na pozwolenie Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie wiaduktu. Dopiero po jego uzyskaniu 
będzie możliwe puszczenie tam ruchu samochodowego.

P.H.
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Jest na Kraszewskiego, będzie na Powstańców Wielkopolskich. Mowa 
o siłowni na świeżym powietrzu, która powstanie na tyłach nowo budo-
wanej świetlicy środowiskowej, obok oddanego w ubiegłym roku placu 
zabaw. Siłownia będzie miała, podobnie jak plac, sztuczną bezpieczną 
nawierzchnię. Z obiektu korzystać mogą zarówno stali bywalcy trady-

cyjnych siłowni, jak i ci wszyscy, którzy z podobnym sprzętem nigdy 
wcześniej się nie zetknęli. Urządzenia – biegacz, wioślarz, orbitrek  
i rowerek przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, ale też  dorosłych, 
osób starszych i niepełnosprawnych. – Obserwujemy coraz większe 
zainteresowanie taką aktywnością fizyczną, która pozwala łączyć ćwi-
czenia z przebywaniem na świeżym powietrzu. To nie ostatnia tego typu 
siłownia  – obiecuje prezydent Waldemar Wardziński. 26 maja nastą-
piło otwarcie ofert. Wykonawca na wybudowanie siłowni ma czas do 
połowy października. P.H.

Miasto poszło na rękę 
kupcom – zmiana organizacji 
ruchu na deptaku
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta radni jednogłośnie przychylili 
się do wniosku kupców i właścicieli lokali handlowych z ul. Warszaw-
skiej. Prosili o wydłużenie godzin dostaw towarów do 11.00 i wjazd 
na deptak od 8.00 do 20.00  pojazdów firm kurierskich. Inne  pojaz-
dy mogą dalej wjeżdżać na deptak w sytuacjach wyjątkowych  po 

uprzednim zgłoszeniu 
do wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska. Zmiany zostały 
uzgodnione podczas spo-
tkań zespołu robocze-
go ds. deptaka, w skład 
którego wchodzą radni, 
miejscy urzędnicy, kupcy 
oraz mieszkańcy ulicy 
Warszawskiej.  

P.H.

Malowanie pasów
Rozpoczęło się malowanie przejść dla pieszych, linii segregacyjnych i strzałek 
kierunkowych, parkingów, linii wyspowych i zastrzeżonych miejsc postojowych 
dla osób niepełnosprawnych. Prace potrwają do końca maja.

Naprawy ulic
Od początku wiosny trwają naprawy miejskich ulic i chodników. W ciągu najbliż-
szych dni zostaną też utwardzone alejki na cmentarzu komunalnym przy ul. Gost-
kowskiej. Kostka pochodzi z rozbiórki przebudowanych ulic.

Coś z niczego
Jak można wykorzystać surow-
ce wtórne? Czy można zrobić coś 
ciekawego i użytecznego z pustych 
butelek, starych ubrań czy karto-
nów? Można. „Drugie życie su-
rowców wtórnych” to tytuł wysta-
wy, jaką przygotowali uczniowie 
Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej. Wystawę można 
oglądać w holu miejskiego ratusza.

By w mieście było ładnie i czysto
Słoneczna pogoda sprzyja porządkowaniu miasta. Oddział Zieleni Miejskiej przyci-
na drzewa i krzewy w pasach dróg oraz na miejskich placach i skwerach. Koszo-
ne są trawniki i parki. Tam gdzie nie dotrą maszyny, ręcznym sprzątaniem zajmują 
się osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, społecznie użytecznych oraz 
skierowane przez sąd. Uzupełnia-
ne są też nasadzenia. 8 klonów 
posadzono przy ul. Armii Krajo-
wej, a przy Spółdzielczej i Okrzei 
– 20 krzewów. Ustawiono18 wież 
z kwiatami, a w donicach na Placu 
Jana Pawła II i deptaku pojawiły się 
begonie i pelargonie. W parku M. 
Konopnickiej „wyrosło” logo Cie-
chanowa. To żółte bratki. Renowacji 
poddawane są ławki przed ratuszem.

Inwentaryzacja azbestu
Przypominamy mieszkańcom Ciechanowa o obowiązku zgłaszania wyrobów zawie-
rających azbest. Muszą to zrobić właściciele, zarządcy lub użytkownicy nierucho-
mości, na których był lub jest wykorzystywany azbest, a także wyroby zawierają-
ce ten minerał. Osoby uchylające się od tego obowiązku podlegają karze grzywny. 
Informacje należy składać w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta, Pl. Jana Pawła II 6. Druki formularzy są dostępne w Biurze Obsługi 
Interesanta przy ul. Wodnej 1, w Wydziale Inżynierii Miejskiej oraz w zakładce Po-
radnik Interesanta na stronie internetowej urzędu www.umciechanow.pl. 

Drożne rowy
Odmulone zostały rowy przy ul. Grota Roweckiego, Parkowej i od ul. Towarowej 
do pętli miejskiej. Oczyszczono też dno rzeki. Jest to ważne nie tylko ze względów 
estetycznych. Gęsta roślinność blokuje przepływ wody, która podmywa brzegi.

P.H.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Siłownia przy ul. Kraszewskiego

Siłownia pod chmurką

Taniej za sezonowe ogródki
Letnia aura i wakacyjny nastrój sprzyjają wyjściu z domu. Świetnym 
miejscem spotkań z przyjaciółmi może być sezonowy ogródek, wysta-
wiony przed kawiarnią, pizzerią czy restauracją. Pierwsze z nich poja-
wiły się na początku maja na deptaku. Z perspektywy przedsiębiorcy 
ogródek na świeżym powietrzu może okazać się dobrym biznesem,  
o ile dopisze pogoda. Wbrew pozorom nie wymaga to wysokich nakła-
dów finansowych. Na ostatniej sesji radni zdecydowali o radykalnym 
obniżeniu wysokości opłaty, za zajęcie metra kwadratowego pasa dro-
gi. Teraz będzie to kosztowało 10 groszy (przed obniżką 50 gr.).  

To zdecydowanie mniej 
niż w latach poprzed-
nich. – Liczymy, że to 
zachęci prowadzących 
działalność gastrono-
miczną do wystawienia 
stolików przed lokal. 
Był to też sensowny po-
stulat kupców z deptaka 
– mówi prezydent  
W. Wardziński, który 
wystąpił do rady o tę 
obniżkę.                  P.H.

Parking przy Gostkowskiej  
to nadal plac budowy
Mieszkańcy i radni sygnalizują, że bu-
dujący pętlę drogowcy nie chcą wpusz-
czać samochodów na nowy parking 
przy cmentarzu na ul. Gostkowskiej. 
– Parking przy cmentarzu jest wciąż 
placem budowy. Został udostępniony 
przez wykonawcę w sytuacji szczegól-
nej – z okazji święta zmarłych. Niektórzy 
kierowcy robią przedziwne skróty, roz-
jeżdżają i niszczą krawężniki. Niedługo 
jako jeden z pierwszych będzie oddany 
do użytku odcinek pętli od ul. Wojska 
Polskiego do Gostkowskiej, więc i par-
king będzie dostępny. Nie oznacza to jednak, że dzisiaj nikt tam nie wjeżdża – wyjaśniała na 
sesji Ewa Gładysz, zastępca prezydenta. Przycmentarny parking wykonany jest z brukowej 
kostki. Kiedy policzymy tez miejsca na  istniejącym parkingu, przy cmentarzu będzie mogło 
zaparkować ponad 200 aut.                                                                                                           P.H.
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Kontrole na placu 
Jana Pawła II
Trwają kontrole aut zaparkowanych na placu Jana 
Pawła II. Strażnicy miejscy codziennie spraw-
dzają czy spod stojących na nim samochodów nie 
wyciekają płyny techniczne, które tworzą bardzo 
trudne do usunięcia plamy. Kierowca takiego auta 
może zostać ukarany mandatem w wysokości od 
50 do 200 zł, a w przypadku poważnego zanie-
czyszczenia nawet 500 zł. – Tego typu zaniedba-
nie podlega karze grzywny i grozi zatrzymaniem 
dowodu  rejestracyjnego pojazdu. Są to dodat-
kowe koszty, których można uniknąć regularnie 
sprawdzając stan techniczny swoich aut – radzi 
komendant Straży Miejskiej, Krzysztof Matuszew-
ski. – Plac Jana Pawła II jest wizytówką Ciecha-
nowa. Przychodzą tu rodzice z dziećmi, młodzież 
spędza wolny czas, organizowane są duże imprezy. 
Wszystkim powinno zależeć, aby tak reprezenta-
tywne miejsce było czyste. 

red. 

8 maja w sali konferencyjnej urzędu mia-
sta konferowano na temat „1000 pierw-
szych dni dla zdrowia – debata wokół 
żywienia dzieci”. Honorowym gościem 
dyskusji dotyczącej prawidłowego żywie-
nia dzieci był zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski, nadzorujący m.in. pracę żłob-
ka i przedszkoli. 

Jarosław Lepka przybliżył zebranym zasady kar-
mienia dzieci od narodzin do 3 lat. Edukacyjna 
kampania trwająca od maja do listopada realizuje 
pod egidą Fundacji Nutricia 6 banków żywności,  
w tym ciechanowski. Adresatami akcji są głównie 
rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym  
– wśród tej grupy złe nawyki żywieniowe występu-
ją najczęściej. 
Do projektu koordynowanego na terenie naszego 
miasta przez Dorotę Jezierską jako pierwszy przy-
łączył się MOPS oraz przedszkole „Akademia Mło-
dych Odkrywców”.

red.

Obchody Konstytucji 3 Maja
Nasze miasto – nasza mała ojczyzna

uchwalenie w 1791 roku konstytucji 3 maja było przełomowym momentem w dziejach 
Polski. Stało się symbolem zmiany myślenia o państwie, jego kształcie i powinnościach.  
W 223 rocznicę tego wydarzenia parlamentarzyści, samorządowcy, harcerze, kombatanci, 
delegacje szkół i organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Ciechanowa zebrali się na 
Placu kościuszki. Tam, pod pomnikiem żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej, pole-
głych w czasie wojny polsko-bolszewickiej, złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. 

Władze miasta złożyły wieniec pod pomnikiem POW

– Historia codziennie daje nam przy-
kłady, jak szybko może upaść państwo 
pozbawione silnej władzy, sprawowanej 
dzięki demokratycznemu mandatowi  
i wsparciu zjednoczonego społeczeństwa. 
Mamy tego dowody za wschodnią grani-
cą, gdzie w posadach chwieje się niepod-
legła Ukraina, pogrążająca się  
w anarchii, kawałek po kawałku zawłasz-
czana przez Rosję – powiedział w prze-
mówieniu prezydent Waldemar Wardziń-
ski. Dwa wieki temu Polakom nie było 
dane cieszyć się z wprowadzenia w życie 
nowoczesnej na owe czasy konstytucji.  
– Żyjemy w niełatwych czasach, skom-
plikowanych i dynamicznych. Czasach, 
w których obserwujemy zmiany układu globalnych 
sił, zmierzch jednych mocarstw, narodziny nowych, 
kryzys w Europie i na świecie. Ludzie potrzebują 
nadziei i gwarancji stabilności, nie jątrzenia  
i strachu. Większość Polaków chce żyć w spokoju  
i zgodzie. Pragną tego tym bardziej, im bardziej 
niespokojny staje się świat bardzo blisko nas. Nie 
tylko tego szczególnego dnia, ale w codziennym ży-
ciu powinniśmy głośno przypominać, że musi przy-
świecać nam wszystkim troska o pryncypia: pań-
stwo, poszanowanie jego instytucji, dbałość o jego 

autorytet i bezpieczna przyszłość. Razem zadbajmy 
o spokój w naszym wspólnym domu (…) Dziś, kiedy 
nasza ojczyzna zajmuje należne miejsce w zjedno-
czonej Europie i stoi u progu wielkiego wyścigu cy-
wilizacyjnego musimy postawić na zgodę i wzajem-
ny szacunek – przekonywał W. Wardziński.    
Zagrała strażacka orkiestra. Uczestnicy obcho-
dów przemaszerowali do kościoła św. Tekli, gdzie 
ciechanowscy księża odprawili mszę w intencji 
ojczyzny.

K.D. 

Geny to nie wszystko

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 20.05.2014 r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie, 
obejmującego działki nr: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Ciechanów w dniu 30 kwietnia 2014r. uchwały nr 499/XLI/2014 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Bloki” 
w Ciechanowie, obejmującego działki nr: 1661/2, 1661/3, 1662/3 i część działki nr 1648/4 położone przy 
ulicy Sienkiewicza. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1 w terminie do 
dnia 18.06.2014 r. Wniosek winien zawierać: imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Szczegółowych informacji udziela Wydział 
Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta, pokój nr: 303, tel. (23) 674 93 08 lub 674 93 09.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

Wieża ciśnień jest jednym z najbardziej charaktery-
stycznych obiektów naszego miasta. Szum medial-
ny z nią związany powstał po ogłoszeniu rankingu 
portalu The World Geography uwzględniającym 
najbardziej niezwykłe wieże na świecie. Nasza wieża 
zajęła w nim piąte miejsce. Jest własnością Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji. Od lat 80-tych nie jest 
czynna, a wodociągów nie stać na jej gruntowny   
remont, bo prowadzi wielki projekt inwestycyjny 
wart 137 mln zł z unijnym dofinasowaniem. – Szko-
da, żeby niszczała. Nowy właściciel powinien przy-
wrócić jej świetność – mówi prezes ZWiK Andrzej 
Bola. W lutym została włączona do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków, a to oznacza, że jej przebudo-

Walne w miejskich 
spółkach
Maj i czerwiec to w spółkach miejskich czas zwy-
czajnych zgromadzeń wspólników, podczas których 
ocenia się wyniki ubiegłorocznej pracy zarządów  
i rad nadzorczych. 21 maja zarządowi i radzie nad-
zorczej TBS udzielono absolutorium. Na anali-
zę wyników działalności czekają jeszcze: ZKM, 
ZWiK, PEC i PUK. 

Nowe życie wieży ciśnień
wa lub modernizacja musi 
być uzgodniona z konser-
watorem zabytków. – Wieża 
nie może zostać rozebra-
na, ani w znaczący sposób 
przekształcona. Musi zostać 
też zachowana konstruk-
cja obiektu. Jak zostanie 
wykorzystana zależeć bę-
dzie od pomysłowości inwestora – mówi Krzysztof 
Kaliściak, konserwator zabytków. Spółka wystawi-
ła wieżę na przetarg. Zainteresowani mogli składać 
oferty do 27 maja. Cena wywoławcza budowli to 
462 tys. zł.                                                             

P.H.
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Wiele refleksji i wzruszeń towarzyszyło obchodom jubileuszu ciechanowskiej „Trójki”.  
– Pamiętam jak 25 lat temu przyprowadzałem do tej szkoły swoją córkę. Dziś dzieci, które 
wtedy zaczęły tu naukę przyprowadzają do „Trójki” swoje dzieci. Niektórzy są tu nauczyciela-
mi – wspominał prezydent Waldemar Wardziński.

SP Nr 3 ma 25 lat!

Na „Wieczorze wspomnień” w murach szkoły spo-
tkali się jej obecni i byli nauczyciele, absolwen-
ci i przyjaciele szkoły. W spotkaniu wziął udział 
również prezydent Waldemar Wardziński i jego 
zastępca Cezary Chodkowski. Spotkanie po latach 
przyniosło wiele wrażeń. Punktem kulminacyjnym 
uroczystości jubileuszowych była akademia zor-
ganizowana 16 maja w sali gimnastycznej szkoły. 
Po gratulacjach przyszedł czas na występy dzieci, 
którym kibicowali rodzice i liczni goście. W uzna-
niu zasług za osiągnięcia dydaktyczne prezy-

Publiczność zastała pomysłowo zaaranżowaną 
salę. Dzięki scenografii i dopasowanym światłom 
stała się ona salonem bohatera dramatu – Kalik-
sta Bałandaszka, który w towarzystwie ukochanej 
kobiety, przy winie i świecach pragnął w spokoju 
nasycać swoje zmysły sztuką. Ich wieczór zakłó-
cił nieproszony gość – Seraskier Banga Tefuan, 
prezes ligi powołanej do zwalczania sztuki. Wy-
rzucony intruz powrócił, ale już nie sam. Z krzy-
kiem, w oparach dymu wpadli ONI, zniszczyli 
co mogli i pod groźbą śmierci zakazali dalszej 
twórczości.
Utwory Witkacego pisane przed kilkudziesięciu 
laty mają to do siebie, że są zadziwiająco aktual-
ne. Ten zmaterializował się i dotknął teatr, który 
go wystawił. Zagrana w COEK STUDIO sztuka 
była 52 przedstawieniem w historii ciechanow-
skiego teatru. Publiczność doceniła znakomitą 
dyspozycję aktorów. Kto widział ich grę pierw-
szy raz, był pod ogromnym wrażeniem. 

red. 

ONI wrócili 

Szkolny chór odśpiewał hymn Polski i hymn szkoły

Prezydent Waldemar Wardziński wręczył jubileuszową  
nagrodę nauczycielce Małgorzacie Chodubskiej

Teatr exodus potwierdził, że potrafi za-
grać dobre przestawienie również poza 
sceną wyposażoną w profesjonalny sprzęt. 
Z okazji przypadających w kwietniu  
14 urodzin, 10 maja zespół katarzyny 
dąbrowskiej gościnnie wystąpił w Ciecha-
nowskim Ośrodku edukacji kulturalnej 
STudiO. Piąte wystawienie „OnYCH”  
w kameralnych warunkach obejrzało  
ponad 80 osób. Więcej się nie zmieściło. 

Od lewej: Bożena Zagórska-Arumińska (Spika), Konrad 
Gortad (Kalikst), Rafał Kaczorek (płk. Abłoputo).  
Fot. S. Wiraszka

dent wręczył nagrodę Małgorzacie Chodubskiej, 
nauczycielce nauczania zintegrowanego, która 
pracuje w SP 3 od początku jej istnienia. – Jest 
mi niezmiernie miło, że w tym uroczystym dniu 
mogę przekazać wszystkim pracownikom „Trójki” 
życzenia zdrowia oraz osobistych i zawodowych 
sukcesów. Oby następne lata przyniosły szkole ko-
lejne osiągnięcia, z których będą dumni rodzice, 
ciechanowski samorząd i całe miasto – powie-
dział prezydent Waldemar Wardziński. 

red.

Uhonorowanie Jana Pawła II
Diecezjalna msza dziękczynna
18 maja w parafii Matki Boskiej Fatimskiej została odprawio-
na uroczysta msza dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II. 
Mszy przewodniczył Piotr Libera – Biskup Płocki, a kazanie 
wygłosił biskup Roman Marcinkowski. Kościół wypełniony był 
po brzegi, przez licznie przybyłych parafian i delegacje  
z diecezji.

12 rocznica w SP Nr 7
19 maja Szkoła Podstawowa Nr 7 świętowała 12 rocznicę nada-
nia imienia Jana Pawła II. Z tej okazji odbył się apel połączo-
ny ze złożeniem kwiatów przed popiersiem patrona. Głównym 

Od lewej:  biskupi płoccy Roman Marcinkowski i Piotr Libera oraz  
ks. proboszcz Jan Jóźwiak

punktem uroczystości był mię-
dzyszkolny konkurs wiedzy  
o Janie Pawle II pod hasłem 
„Niech nasza droga będzie 
wspólna”. W szkolnych uroczy-
stościach uczestniczyli m.in.: 
prezydent Waldemar Wardziński, 
ks. kanonik Jan Jóźwiak oraz dy-
rektor Zakładu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli Adam Krzemiński.

red.

W nabożeństwie uczestniczyli przedsta-
wiciele miejskiego samorządu z prezy-
dentem Waldemarem Wardzińskim
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26 kwietnia w urzędzie Stanu Cywilnego 
rocznicę 50-lecia ślubu świętowali Państwo 
irena i Franciszek milewscy z Ciechanowa. 
Pobrali się 5 lutego 1964  roku. 

Pani Irena urodziła się w 1946 r. w miejscowości 
Rzeczki. Zajmowała się prowadzeniem gospodar-
stwa rolnego. W latach 1999-2012 pracowała w ap-
tece. Pan Franciszek urodził się w 1939 r., także  
w Rzeczkach. Był rolnikiem. Po przejściu na eme-
ryturę został zatrudniony w drukarni „Gryf”. Od 
1998 r. para mieszka w Ciechanowie. Wychowała 
troje dzieci i doczekała się jednego wnuka.  

red.

50 lat wspólnej drogi 
przez życie…

Zawody były równocześnie kwalifikacjami do 
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, które  
w sierpniu odbędą się w Chinach. Uroczystego 
otwarcia zawodów dokonali: prezydent Wal-
demar Wardziński, prezes Polskiego Związku 
Podnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki oraz 
prezydent Europejskiej Federacji Podnosze-
nia Ciężarów Antonio Urso. Polscy sztangiści 
zaprezentowali bardzo dobrą formę. Tytuł wi-
cemistrza Europy w kategorii 56 kg wywalczył 
Piotr Kudłaszyk – zawodnik LKS Budowlanych 
Nowy Tomyśl. Radość kibicom sprawiły też 
polskie zawodniczki. W ka te go rii +69 kg Eliza 
Wci słak (MLKPC So ko łów Pod la ski) wy wal-
czy ła sre bro, a Kinga Kacz mar czyk (MAKS 

Mistrzostwa Europy w Ciechanowie
Od 28 kwietnia do 3 maja miasto było międzynarodową stolicą młodych ciężarowców.  
W mistrzostwach europy juniorek i juniorów do 17 lat, w hali sportowej przy  
ul. kraszewskiego rywalizowali najlepsi młodzi sztangiści z 27 krajów. 

Tytan Oława) brąz. Ciechanowski klub CLKS 
Mazovia reprezentowały 2 osoby: Aleksandra 
Pepłowska w kategorii 58 kg zajęła 8. miej-
sce, a Damian Żórawski (94 kg) 6. pozycję. 
Oprócz atrakcji sportowych były też rozryw-
ki dla najmłodszych. Przed halą odbywały 
się gry i konkursy dla dzieci. Chętni mogli 
spróbować swych sił w dźwiganiu sztangi. 
Można było spotkać się z zawodnikami, przy-
gotowano też ogródek grillowy i stoiska ze 
strojami i gadżetami z mistrzostw. Organizato-
rami imprezy był Polski Związek Podnoszenia 
Ciężarów i klub CLKS Mazovia Ciechanów. 
Mistrzostwa objął patronatem prezydent  
W. Wardziński.                                       red.Damian Żórawski zajął 6. pozycję

Aleksandra Pepłowska – 8. miejsce w kategorii 58 kg

Po przekroczeniu bram miasteczka najmłodsi otrzy-
mali dyplomy, nagrody oraz gratulacje od zastęp-
cy prezydenta Cezarego Chodkowskiego. Potem 
czekało na nich wiele atrakcji. Niecodzienne pokazy 
i eksperymenty prowadzone przez naukowców, 
zabawy edukacyjne, liczne konkursy z nagrodami, 
quizy, puzzle edukacyjne… – Bardzo cieszymy się 
z wygranej. Jestem dumna z dzieci, które bardzo 
się zaangażowały w akcję. Mamy nadzieję, że ta 
nagroda sprawiła radość nie tylko naszej szkole, 

Plac Jana Pawła II pełen energii
Pomimo niskiej temperatury 24 kwietnia na placu jana Pawła ii było bardzo gorąco! 
Wszystko za sprawą dzieci z klasy iii B i aldony krzemińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4, 
którzy wśród okrzyków radości uroczyście otworzyli mobilne centrum nauki „Planeta ener-
gii”. Wizyta miasteczka była nagrodą dla dzieci za wygraną w zorganizowanym przez grupę 
eneRga ogólnopolskim konkursie edukacyjnym. Wzięło w nim udział prawie 500 nauczy-
cieli i niemal 6 tysięcy uczniów z całej Polski. Wygrało 10 szkół, w tym nasza „Czwórka”.

ale wszystkim mieszkańcom – powiedziała Aldona 
Krzemińska. Miasteczko przez dwa dni było otwarte 
dla wycieczek szkolnych i innych odwiedzających. 
Każdy mógł zwiedzić trzy ogromne namioty eduka-
cyjne, poznać zasady segregacji śmieci, przejść przez 
elektryczny labirynt, obejrzeć gniazdka elektryczne  
z całego świata. Atrakcją był również kosmiczny 
Energobus – centrum nauki na kółkach, w którym 
można było poznać historię prądu.

red.

W promieniach zachodzącego słońca 9 maja w bi-
bliotece w krzywej hali wyruszyliśmy w podróż do 
egzotycznej Sri Lanki. Przewodnikiem była Lidia 
Grzelak, prawniczka, podróżniczka, utalentowana 
fotografka amatorka. Podziwialiśmy zdjęcia zielo-
nej wyspy Cejlon, zwanej „dźwięk łzą na policzki 
Indii”, służące do medytacji stupy, skalne portrety 
piersiastych kobiet z haremu króla, najstarsze na 
świecie święte drzewo figowe, zespół wykutych  
w skale świątyń ze 150 posągami Buddy, kolorowe 
parady, wirujących tancerzy, schronisko dla słoni, 
siedzących na palach rybaków łowiących ryby i to, 
co najważniejsze na Cejlonie – plantacje herbaty. 
Egzotyczne zwierzęta i potrawy, feeria barw… Pani 
Lidia opowiadała tak ciekawie, że razem z nią pra-
wie tłoczyliśmy się w tuk – tuku, słyszeliśmy bębny 
i piszczałki, czuliśmy zapach drewnianych jabłek 
i słony smak papadam. Dziękujemy i czekamy na 
kolejną wyprawę!

E.B.

Zaproszenie  
na herbatę na Cejlonie



Wiosna w rymie bluesa i ryku motocykli

Z okazji Dnia Flagi na deptaku i placu przed ratuszem władze miasta oraz uczniowie 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 rozdawali przechodniom biało-czerwone czapeczki 
oraz baloniki. Gadżety w narodowej kolorystyce ufundował Urząd Miasta. Młodzież 
przygotowała własnoręcznie zrobione chorągiewki, wiatraczki i kotyliony. 
Popołudniem na scenie na Placu Jana Pawła II można było obejrzeć występ obdaro-
wanej ostatnio licznymi nagrodami Formacji Tanecznej FreakShow. Dla fanów roc-
k’n’roll’a i punk rocka gratką były koncerty zespołów Jacek Dewódzki & Kontrabanda 
oraz Kobranocki. Organizatorem koncertów był COEK STUDIO.                          K.D.

Pokojowy i kolorowy Dzień Flagi

Cytat miesiąca
Kwietniowa sesja rady miasta. Radni podsumowują sprawozdanie prezydenta  
z wykonania budżetu za miniony rok. Radny Zdzisław dąbrowski: – Nawet jak my 
nie będziemy w kolejnej kadencji radnymi, zmieni się władza, to ci następnymi radni 
będą musieli te rozpoczęte już inwestycje zakończyć. Ja się z tego powodu cieszę,  
bo zawsze mogę powiedzieć, że przez te 3 kadencje moja obecność nie polegała na 
wymianie tlenu na dwutlenek węgla.

Why Ducky?, Tortilla, Sebastian Riedel & Cree, 
Cologne Blues Club, Nine Below Zero byli boha-
terami XVII Spring Blues Night Festival. 17 maja 
dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich zapełnił 
się sympatykami dobrej, nastrojowej muzyki. Jak 
zawsze było klimatycznie. Zabrakło tylko lepszej 
pogody. Ale takie są prawa wiosny: czasem jest sło-

necznie, czasem deszczowo. Organizatorem festi-
walu był Stanisław Antośkiewicz  przy wydatnym 
wsparciu prezydenta miasta i firmy T4B.
Tego samego dnia w naszym mieście przebywali 
miłośnicy motoryzacji, którzy przyjechali na X Cie-
chanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe. Zlot 
zainaugurowała msza polowa pod Farską Górą. Uli-
cami miasta przejechała kawalkada pojazdów. Na 
zamkowych błoniach były pokazy, akrobacje  

i konkursy. Oglądający mogli podziwiać kaska-
derskie wyczyny Artura Puzio, Przemka Kacz-
marczyk i Piotra Serbisty – rajdowego mistrz 
Europy na quadzie. Przedsięwzięcie koordyno-
wał Klub „Wolny Wydech”, a sfinansował Urząd 
Miasta.

K.D.

Zaspół Kobranocka

Formacja Taneczna FreakShow
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