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GENESIS Classic 
i Mrozu  
na pożegnanie lata
31 sierpnia prezydent Waldemar Wardziński zapra-
sza na „Pożegnanie Lata” na zamkowych błoniach. 
O godz. 18.00 – występ laureatów przeglądu wokal-
nego GAMMA, 18.30 – CASHflow, 19.30  
– Mrozu. O 21.00 – koncert GENESIS Classic. 
Usłyszymy największe przeboje Genesis m.in.:  
„I can’t dance”, „Land of confusion”, „Follow you 
follow me”, czy „No son of mine” w wykonaniu 
ostatniego wokalisty legendarnego zespołu Raya 
Wilsona. W repertuarze znajdą się też autorskie 
kompozycje. Wstęp bezpłatny.                       

2 września prezentacja 
obywatelskich projektów 
2 września o godz. 17.00 prezydent Waldemar 
Wardziński zaprasza mieszkańców na spotka-
nie w sali konferencyjnej ratusza. Przedsta-
wimy 22 projekty, które wpłynęły do urzędu 
miasta w ramach Ciechanowskiego Budże-
tu Obywatelskiego. W kategorii do 50 tys. zł 
do ratusza trafiło 10, powyżej 50 tys. zł – 12. 
Łączna kwota wszystkich projektów to  
2 035 429,25 zł. 

red.
Czytaj str. 4

Koncert Maleńczuka
20 września  
o godz. 18.00 
prezydent  
W. Wardziński 
zaprasza na galę  
w ramach 25-le-
cia wolności. 
Na dziedzińcu 
Zamku Książąt 
Mazowieckich 
z koncertem 
wystąpi Maciej 
Maleńczuk z zespołem Psychodancing.  
Wstęp bezpłatny.                                                   

Zwolnienia z podatku 
dla tworzących 
miejsca pracy 
Prezydent zaproponował zwolnienie od podatku 
od nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców, 
którzy inwestują i tworzą w Ciechanowie nowe 
miejsca pracy. Radni podzielili zdanie prezyden-
ta. Ze zwolnień będzie można korzystać do końca 
2018 roku.

K.D.
Więcej str. 4

Ciechanów w ścisłej krajowej czołówce 
samorządowych inwestorów

Obniżka cen 
biletów przedłużona
Prezydent Waldemar Wardziński wnioskował, 
a radni uchwalili. Ceny biletów okresowych 
będą tańsze do końca roku. Zniżki, wprowa-
dzone w związku z modernizacją linii kolejo-
wej Warszawa-Gdańsk, miały obowiązywać do 
30 września. 

K.D.
Szerzej str. 3

W lipcu dziennik Rzeczpospolita rozstrzygnął 10. 
jubileuszową edycję „Ranking Samorządów 2014”. 
Pod uwagę brano m.in.: dochody gmin i pieniądze 
przeznaczone na inwestycje oraz inne dane w prze-
liczaniu na mieszkańca, a także wysokość pozy-
skanych środków zewnętrznych, w tym unijnych.  

Ogólnie Ciechanów zajął 30. miejsce w kraju  
w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
Rok temu był na 69. Inne podobne miasta Mazow-
sza pozostały daleko w tyle.

Szerzej str. 3
P.H.

„Generał Nil” 
w kinie letnim  
przed 
ratuszem
1 września prezydent Waldemar 
Wardziński zaprasza na Plac Jana Pawła II, gdzie  
o godz. 20.00 odbędzie się projekcja polskiego fil-
mu fabularnego „Generał Nil” w reżyserii Ryszarda 
Bugajskiego. W razie niepogody impreza zostanie 
przeniesiona do hali sportowej przy  
ul. Kraszewskiego.

20 sierpnia w ratuszu samorządowcy subregionu 
ciechanowskiego spotkali się z marszałkiem  
A. Struzikiem w sprawie unijnych projektów zgło-
szonych w ramach Regionalnego Instrumentu Te-
rytorialnego (RIT). – RIT rodził się w bólach, ale 
cieszę się, że nasza praca i współpraca z innymi sa-
morządami subregionu zostały tak dobrze ocenione 
przez samorząd województwa – powiedział prezy-
dent W. Wardziński. Dzięki projektom, zgłoszonym 
do RIT mieszkańcy Ciechanowa mają szansę zy-
skać nowoczesne centrum przesiadkowe przy dwor-
cu PKP, z parkingami dla różnego typu pojazdów  
i ścieżkami rowerowymi oraz nową drogę, która 
biegnąc po obrzeżach miasta bezpośrednio połączy 
ul. Kasprzaka z Pułtuską. Wartość tych inwestycji 
to 75 mln zł, w tym 60 mln potencjalnego dofinan-
sowania z UE.

E.B.

RIT – Ciechanów złożył dobre projekty 

Od lewej: A. Struzik, W. Wardziński. Marszałek chwa-
lił ciechanowskie projekty, które wspierają  komunika-
cję  kolejową i rowerową i dobrze wpisują się  
w oczekiwania UE

Fragment pętli – nowy most na Bielinie
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25 zadbanych posesji  
konkuruje o tytuł
W połowie 
sierpnia mi-
nął termin 
zgłoszeń do 
konkursu na 
najładniejszą 
posesję. Roz-
strzygnięcie 
planowane jest 
na koniec września. Teraz komisja konkursowa od-
wiedza 25 zgłoszonych miejsc.

Podziękowania za troskę  
o rodziny wielodzietne
Prezydencka para Bronisław i Anna Komorowscy 
docenili nasze miasto za wprowadzenie Ciechanow-
skiej Karty Dużej Rodziny. W podziękowaniach 
przesłanych na ręce Waldemara Wardzińskiego pre-
zydent RP podkreślił duże znaczenie troski o dobro 
rodzin wielodzietnych i wrażliwości na ich potrze-
by. Wprowadzając kartę Ciechanów włączył się  
w budowanie dobrego klimatu dla rodzin w Polsce. 
O tym, jakich formalności trzeba dopełnić, żeby 
skorzystać z ulg piszemy na str. 11. 

Auta z minionej epoki 
Już po raz piąty Polski Bank Spółdzielczy zorga-
nizował Rajd Pojazdów Zabytkowych. Od 17 do 
20 lipca pasjonaci motoryzacji mogli na Placu Jana 
Pawła II podziwiać piękne auta i motory z dawnych 
lat. Wśród samochodowych okazów byli m.in. Ben-
tley, Rolls Royce, Austin Sherline czy Cadillac.  
W rajdzie, którego trasa wiodła przez okoliczne 
miejscowości,  jako pasażer zabytkowego Merce-
desa wziął udział prezydent Waldemar Wardziński. 
Spośród 70 ekip sędziowie wyłonili zwycięzców  
– to Jarosław Ratajczak i Marta Gowin w Merce-
desie Benz z 1973 roku. Rajd zwieńczył przejazd 
głównymi ulicami Ciechanowa.

Komendant policji  
na medal
18 lipca, z okazji 95 rocznicy powołania Policji 
Państwowej komendant Grzegorz Grabowski  
w 20-lecie służby został uhonorowany medalem 
„Za zasługi dla Ciechanowa”. Zaszczytne wyróż-
nienie otrzymał z rąk prezydenta Waldemara  
Wardzińskiego. 

G. Grabowski jest ciechanowianinem, w policji od 
1994 r. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Policji 
w Szczytnie oraz Akademię Humanistyczną  
w Pułtusku. W Makowie Mazowieckim pełnił 
funkcję naczelnika wydziału ruchu drogowego oraz 
zastępcy komendanta powiatowego. Potem awan-
sował na stanowisko komendanta w Mławie. Teraz 
dowodzi ciechanowska policją. W czasie  
20 lat służby był wielokrotnie odznaczany i nagra-
dzany. – Grzegorz Grabowski nie tylko doświad-
czonym policjantem. To człowiek zaangażowany  
w życie naszego miasta. Świetnie się z nim współ-
pracuje – mówi prezydent W. Wardziński.

75. rocznica wybuchu  
II wojny światowej
1 września o godz. 16.00 na cmentarzu komunal-
nym przy kwaterze poległych żołnierzy odbędą się 
uroczystości związane z 75. rocznicą wybuchu  
II wojny światowej. Po mszy polowej kwiaty zosta-
ną złożone na mogiłach żołnierzy września 1939 r. 
Organizatorami obchodów są: prezydent Ciecha-
nowa oraz Związek Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 

Ciechanów ma szansę  
na tytuł najpiękniej  
ukwieconego miasta 
Trwa głosowanie w plebiscycie „Terra Flower Po-
wer” – Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce.  
W gronie ponad 100 miast rywalizujących o to 
miano jest również Ciechanów. Wspólnie możemy 
sprawić, że nasze miasto znajdzie się na jednej  
z kart kalendarza Terra i zdobędzie atrakcyjną na-
grodę rzeczową. Głosować można do 31 sierpnia  
za pośrednictwem facebookowej aplikacji na profi-
lu organizatora: https://www.facebook.com/inspiro-
wani. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie 
internetowej www.inspirowaninatura.pl.

Harcerska gra miejska  
po raz drugi 
12 września dzieci i młodzież z ciechanowskich 
szkół wezmą udział w grze miejskiej „Ciecha-
nów w ogniu – 1920”. Tym razem tłem zmagań 
sprawnościowych będzie epizod wojny polsko-
bolszewickiej – zniszczenie przez oddział wojska 
polskiego radzieckiej radiostacji. Reprezentacje 
ciechanowskich szkół będą rywalizować o puchar 
prezydenta. Dla mieszkańców przewidziano pik-
nik historyczny na błoniach zamkowych i koncert 
harcerskiego zespołu punkrockowego WBH  
– Wszyscy Byliśmy Harcerzami. Twórcami gry 
jest Hufiec Ciechanów Chorągwi Mazowieckiej 
ZHP oraz 79 Pułk Strzelców Słonimskich im. Het-
mana Lwa Sapiechy Stowarzyszenie Rekonstruk-
cji Historycznej. Projekt uzyskał poparcie miesz-
kańców podczas konsultacji społecznych  
i w drodze konkursu otrzymał dofinansowanie  
Prezydenta Miasta Ciechanów.

Ekologiczny happening  
na deptaku 
17 września od godz. 9.00 do 13.00 na ul. War-
szawskiej uczniowie z klas 4-6 wezmą udział  
w lekcji ekologicznej. Podczas warsztatów dowie-
dzą się dlaczego warto segregować odpady i jakie 
korzyści przynosi właściwe ich zagospodarowanie. 
Organizatorem jest Fundacja Ekologiczna Arka z 
Bielska Białej, która prowadzi ogólnopolskie kam-
panie edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

Nagrody dla policjantów
18 lipca policjanci obchodzili swoje święto. W 95 
rocznicę powołania Policji Państwowej pod Krzyżem 
Katyńskim złożone zostały kwiaty, a w kościele św. 
Tekli odprawiono mszę. Za zaangażowanie  
w utrzymanie porządku oraz bezpieczeństwa publicz-
nego w mieście prezydent Waldemar Wardziński wrę-
czył ciechanowskim policjantom nagrody rzeczowe. 
Otrzymali je: Danuta Tylicka, Katarzyna Wiśniewska, 
Izabela Garnowska, Renata Wojciechowska, Zbi-
gniew Kruszewski oraz Mariusz Szafrański.

Urodziny 100-latki
23 lipca ciechanowianka Stanisława Komorow-
ska obchodziła setne urodziny. Na wydanym z tej 
okazji przyjęciu obecni byli prezydent Waldemar 
Wardziński i kierownik USC Elżbieta Szymanik. 
Delegacja urzędu miasta wręczyła jubilatce list gra-
tulacyjny oraz płaskorzeźbę Jana Pawła II. Jubilat-
ka urodziła się w 1914 roku w pobliskim Pawłowie. 
Wychowała dziewięcioro dzieci, a po śmierci syno-
wej zaopiekowała się pięciorgiem dzieci syna.  
W wieku 49 lat zmarł mąż pani Stanisławy. Przez 
resztę życia pozostała sama. Zawodowo pracowa-
ła jako kucharka, później zajmowała się gospo-
darstwem rolnym. Doczekała się 21 wnuków, 26 
prawnuków i 2 praprawnuków. Pani Stanisławie 
życzymy kolejnych lat w dobrym zdrowiu!

70. rocznica  
Powstania Warszawskiego
Ciechanowski obwód Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej oraz prezydent miasta 1 sierp-
nia zorganizowali obchody 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Uroczystości rozpoczę-
ła msza, która została odprawiona w kościele św. 
Piotra. Punktualnie w godzinę „W” zawyły syreny, 
a służby mundurowe, harcerze oraz przedstawicie-
li samorządów i ugrupowań politycznych złożyli 
kwiaty  pod tablicą pamiątkową przy ul. Powstań-
ców Warszawskich. 
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Wymienione argumenty pada-
ją w pismach, kierowanych do 
Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju, PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA i PKP Inter-
city. Póki co PKP Intercity 
informuje w piśmie skierowa-
nym do prezydenta Ciecha-
nowa, że zgodnie z planowa-
nym nowym rozkładem jazdy 
2014/2015 w naszym mieście 
ma się zatrzymywać 11 par 
pociągów, obsługujących 
ogólnopolski ruch między-
miastowy (4 spośród nich 
będą sezonowe). Z pociągów 
Express Intercity będzie u nas 
stawał „Sobieski”. „Klim-
czok” i „Jantar”, pozostałe  
8 to również dalekobieżne po-
ciągi TLK (Twoje Linie Ko-
lejowe). Zważywszy, że dziś 
mamy do dyspozycji zaledwie 
3 dalekobieżne połączenia, 
czeka nas znacząca zmiana 
na lepsze. Co ważne, trasy 

wszystkich wymienionych pociągów biegną przez 
Warszawę, a PKP Intercity zapewnia, że nowy roz-
kład jazdy jest zaplanowany w taki sposób, aby od-
stępy pomiędzy pociągami wynosiły 2 godziny. 
To dobra wiadomość, bo z rozmów z mieszkańca-

mi wnika, że najważniejsza jest dla nich 
duża liczba połączeń, które pozwolą im 
dotrzeć w dogodnym dla siebie czasie 
do Warszawy, Gdyni, Olsztyna, czy bez-
pośrednio do Katowic, Krakowa, Łodzi, 
Wrocławia i wielu innych miast. – Jak 
rozmawiam z ludźmi w pociągu, to wszy-
scy myślimy tak samo. Szczerze mówiąc, 
nie ma znaczenia, czy do Warszawy do-

jedziemy Pendolino, Sobieskim, czy innym daleko-
bieżnym. To tylko nazwa, a liczy się większy wybór. 
W dodatku koszty dojazdu Pendolino będą duże. 
Wątpię, żeby ktoś z niego korzystał przy codzien-
nych dojazdach, a takich pasażerów jest większość 
– mówi Wiesław Gregorczyk, który prawie od  
20 lat dojeżdża do pracy w stolicy.  

Ewa Blankiewicz

Liczy się nie tylko Pendolino

Subregion ciechanowski liczy  
350 tys. ludzi – potencjalnych 
klientów PKP Intercity. – Jako 
Mazowszanie mają prawo być be-
neficjentami programów regional-
nych funduszy europejskich,  
z których finansowany był zakup 
pociągów typu Pendolino. Mając 
na uwadze potencjał demograficz-
ny regionu, wynik finansowy pro-
jektu może być znacząco lepszy,  
o ile pociągi będą zatrzymywać się 
w naszym mieście.  Pięciominu-
towe wydłużenie podróży, o ile w 
ogóle by do niego doszło, jest zbyt 
słabym argumentem za wyklucze-
niem Ciechanowa jako przystanku 
dla Pendolino. Trudno nie do-
strzec, że jego pierwszy przysta-
nek na trasie Warszawa – Gdańsk 
przypada poza dużym wojewódz-
twem mazowieckim – w położo-
nej 200 km od stolicy Iławie. Jeśli 
niecelowe ma być zatrzymywanie 
Pendolino w Ciechanowie, 100 km 
od Warszawy, to równie niecelowy 
jest przystanek w Malborku i Tczewie, oddalonych 
od Gdyni odpowiednio o 90 i 60 km, przy czym te 
przystanki dzieli tylko 30 km – mówi prezydent 
Waldemar Wardziński. Prezydent zwraca uwagę na 
fakt, że ciechanowski samorząd patrzy na sprawę 
połączeń komunikacyjnych całościo-
wo. W ramach funduszy europejskich 
na lata 2014-2020 (Regionalnego 
Instrumentu Terytorialnego) miasto 
będzie się ubiegać o dofinansowa-
nie budowy centrum logistyczno-
przesiadkowego na terenie obecnego 
dworca kolejowego i przyległych do 
niego działkach. Drogowo – kolejo-
wy węzeł przesiadkowy będzie obejmował m.in. 
parking na około 200 samochodów w systemie Par-
k&Ride, węzeł Park&Bike i wydzielone stanowiska 
dla obsługi podróżnych korzystających ze zbioro-
wego transportu publicznego. – Szkoda,  

że PKP Intercity nie pomyślało, żeby po uruchomie-
niu połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem 
dla składów Pendolino – z sugerowanym przez nas 
przystankiem w Ciechanowie – na bieżąco moni-
torować zarówno czas przejazdu pociągów na tej 

trasie, jak i opłacalność przyjęcia takiego rozwią-
zania. Może warto rozważyć zatrzymanie u nas 
Pendolino choćby 2-4 razy dziennie? Dopiero tak 
otwarte podejście do sprawy powinno definitywnie 
rozstrzygnąć kształt przyszłych rozkładów jazdy  
– stwierdza prezydent Wardziński.

PkP intercity obiecuje w nowym rozkładzie jazdy 11 pociągów dalekobieżnych zamiast obecnych 3, a mieszkańcom najbardziej zależy, 
żeby połączeń było jak najwięcej, niezależnie od nazwy pociągu. Tym niemniej samorząd Ciechanowa kontynuuje starania, żeby w naszym 
mieście zatrzymywały się też składy Pendolino.

Ciechanów w ścisłej krajowej czołówce 
samorządowych inwestorów
W lipcu dziennik Rzeczpospolita rozstrzygnął 
10. jubileuszową edycję „Ranking Samorzą-
dów 2014”. Pod uwagę brano m.in.: dochody 
gmin i pieniądze przeznaczone na inwestycje 
oraz inne dane w przeliczaniu na mieszkańca, 
a także wysokość pozyskanych środków ze-
wnętrznych, w tym unijnych. Ogólnie Ciecha-
nów zajął 30. miejsce w kraju w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich. Rok temu był 
na 69. 
Ciechanów pojawił się także w zestawieniu 
największych samorządowych inwestorów.  
W rankingu Rzeczpospolitej dotyczący naj-
większych przedsięwzięć realizowanych za 
unijne fundusze w 2013 r. plasujemy się na 
33. miejscu w kraju. To dzięki inwestycjom 
wartym 156 mln zł. Do rankingu zgłosiliśmy 

Obniżka cen biletów  
przedłużona

Prezydent Waldemar Wardziński wnioskował, a radni 
uchwalili. Ceny biletów okresowych będą tańsze do 
końca roku. Zniżki, wprowadzone w związku z moder-
nizacją linii kolejowej Warszawa-Gdańsk, miały obo-
wiązywać do 30 września. Za imienny bilet 30-dniowy, 
ważny od poniedziałku do piątku, w strefie miejskiej 
pasażerowie płacą 60 zł, a w strefie miejskiej i podmiej-
skiej – 76 zł. 30-dniowy bilet ulgowy kosztuje odpo-
wiednio 30 lub 38 zł. Tańszy jest też 30-dniowy bilet 
imienny ważny w dni robocze i świąteczne. Przejazd 
autobusem w strefie miejskiej to koszt 70 zł (35 zł ulgo-
wy), a strefie miejskiej i podmiejskiej – 90 zł  
(45 zł ulgowy). – Chcemy nadal zachęcać mieszkańców 
do przesiadania się z samochodu do autobusu – mówi 
W. Wardziński. Z inicjatywy zarządu ZKM cennik 
biletów jednorazowych nabytych u kierowcy poszerzo-
no o pakiet podmiejski, który obejmuje 4 przejazdy za 
łączną kwotę 6 zł (4x1,5 zł). Do tej pory z takiego roz-
wiązania mogli korzystać tylko podróżujący w strefie 
miejskiej: 4 przejazdy ulgowe i 2 normalne. Dla nich 
też przewidziano preferencje. Za pakiet zamiast 6, za-
płacą 5 zł.                                                                   K.D.

zgodnie z instrukcją dwie inwestycje komunal-
ne prowadzone w 2013 r.: „Budowa Regional-
nego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi” o wartości 33 mln zł  i „Modernizacja 
i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 
aglomeracji Ciechanowa – etap I” o wartości 
123 mln zł. 
Jak wynika z treści artykułu, pozostałe samorzą-
dy (a przynajmniej te z wierzchołka rankingu) 
przywołały wszystkie realizowane duże inwe-
stycje, wykazywane już w latach poprzednich. 
Jeżeli w Ciechanowie uwzględnimy zgłoszoną 
już w ubiegłym roku pętlę oraz inwestycje reali-
zowane przez spółki komunalne, to łączna ich 
wartość wynosi 308 mln zł, to zaś plasuje mia-
sto na 24 pozycji w kraju, a nie na 33.

P.H.

Ładne perony czekają na nowy rozkład jazdy

Nie ma znaczenia, 
 czy do Warszawy dojedziemy 
Pendolino, Sobieskim, czy innym 
dalekobieżnym. To tylko nazwa, 
a liczy się większy wybór.

„
„
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLIV sesji  
25 czerwca 2014 r.
nr 520/XLiV/2014 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 297/XXV/2012 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 20 listopada 2012 r.  
w sprawie ustalenia strefy płatnego parko-
wania, wysokości stawek opłat za parko-
wanie pojazdów samochodowych w tej 
strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego 
Parkowania” zmienionej uchwałą Nr 439/
XXXVII/2013 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 23 grudnia 2013 r.
nr 521/XLiV/2014 w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
zbycia na rzecz najemcy samodzielnego lo-
kalu mieszkalnego, położonego w Ciecha-
nowie w budynku przy ul. Nadfosnej 3.
nr 522/XLiV/2014 zmieniająca Uchwałę 
Nr 210/XVII/2012 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie pobo-
ru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
nr 523/XLiV/2014 zmieniająca Uchwałę 
Nr 198/XV/2012 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie po-
boru opłaty skarbowej w drodze inkasa. 
nr 524/XLiV/2014 zmieniająca Uchwałę 
Nr 268/XXIII/2012 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 27 września 2012 roku  
w sprawie poboru opłaty skarbowej w dro-
dze inkasa.
nr 525/XLiV/2014 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2014.
nr 526/XLiV/2014 w sprawie przejęcia  
od Powiatu Ciechanowskiego zadania za-
rządzania przystankami zlokalizowanymi  
w ciągu dróg powiatowych w granicach ad-
ministracyjnych Miasta Ciechanów.
nr 527/XLiV/2014  w sprawie wniesienia 
do  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Ciechanowie wkładu pie-
niężnego celem podwyższenia kapitału Za-
kładowego  Spółki i objęcia udziałów. 
nr 528/XLiV/2014 w sprawie trybu powo-
ływania członków oraz organizacji i trybu 
działania  Ciechanowskiej Rady Działalno-
ści Pożytku Publicznego.
nr 529/XLiV/2014 zmieniająca Uchwałę 
Nr 486/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych.

Interpelacje radnych – XLIV sesja
Zenon Stańczak poprosił o zminimalizowanie 
uciążliwości w ruchu w obrębie rond budowa-
nych w ul. Płockiej oraz w pobliżu Hotelu „Ate-
na”. Chciał wiedzieć, kiedy chociaż częściowo 
będzie przejezdna ul. Wesoła. Sugerował też 
umożliwienie wjazdu w ulicę Gąsecką.  

krzysztof łyziński zwrócił uwagę, że właściciel 
drogi krajowej naprawia nawierzchnię ul. Płoc-
kiej w godzinach szczytu. Nalegał, by w mieście 
wyłączać sygnalizację świetlną w godzinach noc-
nych, czyli od godz. 22.00 do 6.00. 

janusz Szymańczyk zgłosił potrzebę zamonto-
wania przy sygnalizatorach świetlnych czasomie-
rzy oraz umieszczenia w planie inwestycyjnym 
alternatywnej drogi dojazdowej na osiedle Księ-
cia Konrada. 

józef Borkowski zapytał, jakie jest zainteresowa-
nie mieszkańców Ogólnopolską Kartą Dużej Ro-
dziny i kto zajmuje się procedurą związaną  
z jej wydawaniem. 

Tomasz kałużyński był ciekaw, jaki jest tego-
roczny wynik finansowy ZWiK i czy spółka pla-
nuje podwyżkę cen taryf na wodę i ścieki. Radny 
poprosił o informację o zyskach wszystkich spół-
ek miejskich z ostatnich 5 lat. Interesowała go 
także kwestia podziału tych zysków.   

dariusz Węcławski chciał wiedzieć, kiedy zosta-
nie zakończona budowa kanalizacji w ul. Malino-

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

wej i czy nadwyrężona podczas prac nawierzch-
nia ulicy zostanie naprawiona. Zapytał też, czy 
samorząd stara się o odzyskiwanie podatku VAT 
od zakończonych inwestycji. 

andrzej Bayer wnioskował o spowolnienie ru-
chu rowerowego na kładce nad torami, łączącej 
ul. Nowokolejową z Widną. 

adam Stępkowski chciał poznać zamierzenia in-
westycyjne związane z rewitalizacją terenów po-
przemysłowych na Krubinie. Interpelował także  
o wyposażenie pobliskiego Krubinka i Bielina  
w obiekty sportowo-rekreacyjne oraz doświetle-
nie ul. Dygasińskiego.

Do GDDKiA

krzysztof łyziński zwrócił uwagę, że właściciel 
drogi krajowej naprawia nawierzchnię ul. Płockiej 
w godzinach szczytu.

Zdzisław dąbrowski zasugerował o zwrócenie 
się do policji w sprawie pomocy w koordynacji 
ruchu na skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej z 11 Pułku 
Ułanów Legionowych.

Do PKP

elżbieta Latko zauważyła, że przejście podziemne 
na dworcu PKP w godzinach nocnych zrobiło się 
niebezpieczne i poprosiła o nadzór tego miejsca.  

oprac. K.D.

Zwolnienia z podatku  
dla tworzących miejsca pracy 

Prezydent zaproponował zwolnienie od podatku od nieruchomości dla lokalnych przed-
siębiorców, którzy inwestują i tworzą w Ciechanowie nowe miejsca pracy. Radni po-
dzielili zdanie prezydenta. Ze zwolnień będzie można korzystać do końca 2018 roku. 

kto nie będzie musiał płacić podatku?
Trzeba spełnić co najmniej jeden z kilku warunków: 
rozbudowa przedsiębiorstwa, zmiana profilu prowa-
dzonej działalności gospodarczej, nabycie likwido-
wanego przedsiębiorstwa, przyrost liczby pracowni-
ków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu.  

Od kiedy i jak długo będzie  
przysługiwać zwolnienie?
Od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
dopełnieniu formalności. Jeżeli przedsiębiorca 
podejmuje działalność gospodarczą w nowo wy-
budowanym obiekcie lub jego części, zwolnienie 
podatkowe rozpocznie się od 1 stycznia następu-
jącego po roku, w którym budowa została zakoń-
czona. Jak długo można korzystać ze zwolnienia? 
To zależy od ilości utworzonych miejsc pracy:  
1 rok – za co najmniej 2 stanowiska, 2 lata – za 5, 
3 lata – za 10 i 4 lata – za 50. 

jakich formalności trzeba dopełnić?
Starający się o zwolnienie przedsiębiorca musi 
wypełnić zgłoszenie i dołączyć do niego wszyst-
kie zaświadczenia o pomocy de minimis z bieżą-
cego roku oraz poprzednich 2 lat lub oświadcze-
nie o braku takiej pomocy, zestawienie średniego 
zatrudnienia z okresu ostatnich 12 miesięcy (for-
mularz ZUS DRA) oraz wykaz nowo utworzo-
nych miejsc pracy (z potwierdzeniem ich złożenia 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych).  

na co trzeba zwrócić uwagę?
Zwolnienie od podatku od nieruchomości obej-
muje tylko te grunty, budynki lub ich części, które 
stanowią nowe inwestycje. Podatnik nie może też 
być zadłużony wobec gminy. Maksymalna wartość 
udzielonej pomocy (łącznie z uzyskaną z innych 
źródeł w okresie 3 lat podatkowych) to 200 tys. 
euro (ponad 800 tys. zł).                                    K.D.

pozytywnie zweryfikowanych pomysłów. Wte-
dy również przyjdzie czas na głosowanie, które 
zostanie przeprowadzone w formie elektronicz-
nej poprzez Platformę Konsultacji Społecznych. 
Będzie można głosować korzystając z własnego 
komputera, infokiosków w Urzędzie Miasta (ul. 
Wodna i ratusz). Zwycięskie projekty prezy-
dent Waldemar Wardziński umieści w projekcie 
uchwały budżetowej na 2015 r., a ostateczną de-
cyzję o kształcie budżetu podejmą miejscy radni 
nowej kadencji.                                                A.C.

Budżet obywatelski – weryfikacja wniosków na finiszu

Aby ułatwić ludziom tworzenie projektu oraz roz-
wiać wątpliwości w czerwcu zorganizowane zosta-
ły warsztaty, podczas których urzędnicy odpowiadali 
na pytania. Ostatecznie do Budżetu Obywatelskiego 
mieszkańcy zgłosili bardzo różne pomysły, choć naj-
więcej wniosków dotyczy budowy lub modernizacji 
infrastruktury, np. naprawy dróg, chodników, ustawie-
nia lamp, wyposażenia miejsc rekreacji, zewnętrznych 
siłowni, placów zabaw. Pojawiły się również pomy-
sły na realizację zajęć edukacyjnych. Wnioski zostały 
przekazane do odpowiednich wydziałów Urzędu Mia-

sta, gdzie zostały przeanalizowane pod wzglę-
dem formalnym. – Analizowaliśmy różne aspekty 
wniosków: czy dotyczą one zadań własnych na-
szego samorządu, czy mają być realizowane na 
gruncie, którymi miasto ma prawo dysponować, 
czy zgłoszony pomysł nie jest sprzeczny z planami 
samorządu dla danego obszaru czy elementu in-
frastruktury, czy realizacja konkretnego zadania 
nie jest już przewidziana w wieloletnich planach 
– informuje Sylwia Herner, inspektor z Wydziału 
Inwestycji. Na początku wrześniu poznamy listę 

nabór projektów do Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego trwał do 30 czerwca. do urzędu miasta wpłynęło ich 22. W lipcu i sierpniu 
były sprawdzane pod względem formalnym. 
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53 mln, 990 zł na mieszkańca, Płock 214,7 mln, 
na mieszkańca 1,7 tys. zł. Radom ma 315,2 mln, to 
jest 1,4 tys. na mieszkańca. Płońsk zdobył  
25,8 mln, to jest 1,1 tys. na mieszkańca, Mława 
18,6 mln, to 601 zł na mieszkańca, Pułtusk  
18,8 mln, czyli 982 zł na mieszkańca – wyliczał 
prezydent Wardziński.
Radny Zenon Stańczak podkreślił, że miasto bardzo 
rozsądnie planuje „unijne” inwestycje. Nie wszyst-
kie samorządy mogą się tym pochwalić. – Trudno 
nie przywołać tutaj 24 dróg na osiedlu Zachód, zbu-
dowanych za pierwsze europejskie pieniądze. Środ-
ki, które pozyskaliśmy zawsze wydawane są bardzo 
racjonalnie. Popatrzmy, ile w kraju powstało aqua 
parków, filharmonii i innych inwestycji na uciechę 
ducha, a teraz samorządy mają problem  
z ich utrzymaniem. Zobaczmy, ile przez te 7 lat nam 
w mieście przybyło dzięki środkom zewnętrznym,  
a w mojej ocenie nie zdarzyło się, żebyśmy wydali  
1 złotówkę niepotrzebnie – zaznaczył radny.

To zamierzamy zrobić,  
czyli rewitalizacja dzielnicy Bloki, 
kamienicy przy Warszawskiej 18  
i zbiorników na Krubinie i Jeziorku
Zaczyna się nowy okres programowania a wraz  
z nim nowe możliwości ubiegania się o unijne pie-
niądze. Prezydent Wardziński zapowiada starania  
o dofinansowanie kilku kolejnych dużych projek-
tów inwestycyjnych. – Chcemy aplikować o to, 
co samorządom miejskim da największą szansę 

pozyskania pieniędzy, czyli rewitalizację terenów 
zdegradowanych i poprzemysłowych. Składamy 
wstępnie projekty, dotyczące rewitalizacji części 
poniemieckiej dzielnicy Bloki, obejmującej Pl. Pił-
sudskiego. Chodzi o kompleksową rewitalizację do-
tyczącą zarówno 6 okolicznych budynków, jak  
i całej przestrzeni publicznej. Nie tylko o remonty, 
ale o pojawienie się w tym miejscu nowych możli-
wości spędzania czasu, np. w Krzywej Hali chcemy 
urządzić klub dla mieszkańców i uatrakcyjnić skwer 
– poinformował prezydent. – Chcemy też zakończyć 
rewitalizację ścisłego centrum miasta – mówimy tu 
o pasażu Marii Konopnickiej, na który mamy już 
dokumentację i zabytkowej kamienicy Piankego 
przy Warszawskiej 18 – wyliczał W. Wardziński. 

– Planujemy również porządkowanie i uzbraja-
nie terenów pod działalność gospodarczą w nowej 
dzielnicy przemysłowej – poinformował prezydent. 
Warunek –  otrzymanie dofinansowania. Walde-
mar Wardziński przedstawił też radnym raport, jak 
miejski samorząd wykorzystał zdobyte do tej pory 
unijne dofinansowanie.

2010-2013 – pętla, nowa droga  
nad rzeką i przebudowa kilku  
sąsiednich ulic, rewitalizacja  
ratusza i elektroniczny urząd
Lata 2010-2013 to druga część okresu progra-
mowania 2007-2013. W ciągu tych 4 lat dzięki 
dofinansowaniu z Unii Europejskiej w mieście 
ruszyły 4 duże inwestycje. Modernizacja ul. Stra-
żackiej, Kopernika, Sierakowskiego i budowa 
wzdłuż rzeki nowej drogi, nazwanej ul. Wyrzy-
kowskiego kosztowała prawie 5 mln zł, w tym  
4 mln unijnego dofinansowania. Dzięki  
3,3 mln zł z UE była możliwa rewitalizacja za-
bytkowego ratusza (w sumie remont kosztował 
ponad 5,5 mln). Za unijne pieniądze zbudowano 
interaktywny systemu usług administracji samo-
rządowej e-Urząd (z 2,6 mln zł UE sfinansowało 
ponad 2,1 mln). I oczywiście sztandarowy  
i największy projekt, który jest na ukończeniu  
– pętla komunikacyjna warta 150 mln zł, z czego 
102 mln z funduszy unijnych. – Również nasze 
spółki komunalne pozyskiwały środki finansowe. 
Największy projekt, prowadzony przez ZWiK, to 
szereg inwestycji w sieć wodociągo-
wą i kanalizacyjną. To też ogromne 
koszty, a pozyskane dofinansowa-
nie to ponad 49 mln zł – zaznaczył 
Waldemar Wardziński. 
Prezydent przypomniał też, że 
oprócz inwestycji miasto i podległe 
jednostki wdrożyły kilka projektów 
tzw. miękkich, z czego 6 w szkol-
nictwie. Łącznie były warte ponad 
2,6 mln zł, a skorzystało z nich po-
nad 2 tys. uczniów miejskich szkół 
podstawowych i gimnazjów. W tym 
czasie dzięki środkom europejskim 
MOPS za ponad 1,1 mln zł zreali-
zował projekt systemowy dla osób 
bezrobotnych „Szansa na lepsze 
jutro”.

Pozyskaliśmy z UE 3,7 tys. zł  
na mieszkańca. Więcej niż inne 
miasta Mazowsza
Co roku są publikowane rankingi, porównujące, 
jakie środki europejskie wpłynęły do kas różnych 
samorządów. Żeby zestawienie było miarodajne, 
pieniądze są przeliczane na jednego mieszkań-
ca, bo miasta mają różne możliwości budżetowe. 
Ciechanów na tle innych wypada bardzo dobrze. 
– Mamy np. zestawienie ilości środków zdobytych 
w latach 2010-2013 przez samorządy miast na 
Mazowszu, łącznie z podległymi im jednostkami 
i spółkami. W tej klasyfikacji Ciechanów ma po-
zyskanych prawie 165 mln, co daje na mieszkań-
ca 3,7 tys. zł. Dla porównania: Siedlce pozyskały 
201,5 mln, 2,6 tys. na mieszkańca, Ostrołęka  

Dodał, że te 2 ostatnie projekty miasto chce sfinali-
zować jak najszybciej, nawet jeśli nie uda się dostać 
na nie dodatkowych pieniędzy. 
Prezydent zaznaczył, że bardzo liczy też na 80-pro-
centowe dofinansowanie rewitalizacji obszarów 
poprzemysłowych, konkretnie wyrobisk pocegiel-
nianych. – Planujemy działania na Krubinie i Je-
ziorku, zbiornikach wodnych i ich otoczeniu, które 
mają służyć rekreacji. Koszty szacujemy na 100 
- 120 mln zł – powiedział prezydent. – Planujemy 
również porządkowanie i uzbrajanie terenów pod 
przemysł i działalność gospodarczą w nowej dziel-
nicy przemysłowej, położonej przy pętli. Koszt tego 
przedsięwzięcia wyniósłby ok. 110 mln zł, więc bez 
unijnego wsparcia nie dałoby się go zrealizować  
– poinformował Waldemar Wardziński.

Jeszcze przebudowa rejonu dworca 
PKP, budowa sieci ścieżek  
rowerowych i nowej drogi,  
łączącej Kasprzaka z Pułtuską
O unijne pieniądze trzeba starać się w konkur-
sach, ale dla pożądanych przez samorząd Mazow-
sza inwestycji stworzono Regionalny Instrument 
Terytorialny. To wydzielone z RPO województwa 
nowe narzędzie, które ma funkcjonować w okresie 
programowania 2014-2020. Te projekty, które za-
kwalifikują się do realizacji w ramach RIT nie będą 
przechodzić procedury konkursowej, ale muszą 
służyć subregionowi. W ramach RIT miasto złożyło 
2 projekty.

Pierwszy to budowa cen-
trum logistycznego wraz 
z drogowo – kolejowym 
węzłem przesiadkowym 
w rejonie dworca PKP 
w Ciechanowie. – Ten 
projekt przewidywałby 
kompleksową moderniza-
cję, przebudowę, uzbroje-
nie terenów bezpośrednio 
przyległych do dworca 
kolejowego. Tam jest 
planowana budowa całej 
infrastruktury parkingów, 
miejsc postojowych dla 
autobusów komunikacji 
miejskiej, dalekobieżnej, 
samochodów osobowych, 
jednośladów, też parkin-

gów zadaszonych, łącznie 
z wypożyczalnią rowerów, rozbudową sieci ścieżek 
rowerowych i spięciem obszaru dworca ze ścieżka-
mi rowerowymi w pętli miejskiej i z centrum mia-
sta – opisywał prezydent. Szacowany koszt całego 
przedsięwzięcia to 35 mln zł, a przewidywane dofi-
nansowanie miałoby wynieść 80 %.
Drugi projekt przewiduje wybudowanie nowej dro-
gi łączącej rondo Solidarności z ul. Pułtuską oraz 
wykonanie dwóch łączników, spinających pętlę 
z ul. Powstańców Wielkopolskich i ze szpitalem. 
– Wybudowanie 3,5 km drogi, biegnącej nowym 
śladem po obrzeżach miasta oraz tych dwóch łącz-
ników długości niespełna 1 km kosztowałoby  
ok. 25 mln zł – wyliczał prezydent.

Ewa Blankiewicz

Sesja rady miasta – wykorzystanie środków z UE w latach 2010-2013 oraz projekty planowane na obecny okres programowania

Za unijne pieniądze chcemy rewitalizować zbiornik na Krubinie i Bloki, 
budować ścieżki rowerowe i przebudować tereny wokół dworca PKP

Prezydent Wardziński na czerwcowej sesji rady miasta zapowiedział starania o unijne dofinansowanie kilku projektów rewitalizacyjnych: 
centralnej części Bloków – Placu Piłsudskiego wraz z okolicznymi budynkami, kamienicy Piankego przy Warszawskiej 18, pasażu marii 
konopnickiej oraz zbiorników wodnych na krubinie i jeziorku. miasto chce też zmodernizować rejon dworca PkP w Ciechanowie, wybu-
dować parkingi i ścieżki rowerowe oraz drogę łączącą kasprzaka z Pułtuską.

Tak ma wyglądać Pasaż Marii Konopnickiej
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Fragment pętli od ulicy Gostkowskiej do Kargoszyńskiej. 

Drogowcy budują rondo w ul. Monte Cassino. Układana jest podbudowa pod jezdnię.  
Koniec robót zaplanowano na 15 września. 

W związku z chwilowym zamknięciem fragmentu ulicy Kolbego i budową ronda w ul. Monte 
Cassino ruch został puszczony przez ro rondo przy hotelu „Atena”.

Na rondzie w ul. Płockiej ruch na razie odbywa się środkiem. Później będzie on zarezerwowany 
dla pojazdów ponadnormatywnych (np. wojskowych). 

Między ulicą Kwiatową, a Śmiecińską drogowcy położyli ostatnią warstwę asfaltu. W połowie 
września rozpocznie się ustawianie oznakowania i malowanie linii na odcinku od  ulicy Mław-
skiej przez Kwiatową, Śmiecińską, Leśną, Klonowskiego, Monte Cassino, Płocką, Niechodzką  
do Tysiąclecia.

W okolicy nowo wybudowanego ronda na ul. Śmiecińskiej drogowcy zakończyli wylewanie 
asfaltu. Ruch w tym rejonie puszczony został 25 sierpnia. W tym samym czasie na ul. Wesołą 
ponownie wszedł ZWiK, który buduje tu kanalizację deszczową.

Trwa budowa ronda w ulicy Mławskiej w pobliżu wiaduktu kolejowego. PKP PLK dopiero  
15 sierpnia złożyła wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Niebawem przejedziemy 
nowym fragmentem pętli

Na ul. Tysiąclecia została już wylana ostatnia warstwa asfaltu. 

Odliczamy tygodnie do otwarcia kolejnego odcinka największej 
inwestycji w historii Ciechanowa. Pierwszym oddanym odcinkiem 
będzie ten łączący ulicę Mławską z Tysiąclecia. 
Mieszkańcy z większą łatwością będą mogli przemieszczać się mię-
dzy dzielnicami. – Trzeba pamiętać, że PKP PLK nie ma jeszcze 
pozwolenia na użytkowanie wiaduktu nad torami w ul. Gąseckiej. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to już od października 
mieszkańcy będę mogli  poruszać się tym fragmentem pętli. Nieba-
wem na plac budowy wejdzie nowa ekipa z Torunia, która pomoże 
Eurovii dokończyć zadanie. Chcemy aby w tym roku na wszystkich 
fragmentach pętli położona została ostatnia warstwa asfaltu.  
W przyszłym pozostanie jedynie uporządkowanie terenu wokół, po-
sadzenie drzew, zasianie trawy i wykonanie oznakowania piono-
wego i poziomego – mówi Robert Szymaniak, kierownik Wydziału 
Inwestycji. Zdjęcia wykonane w sierpniu dają wyobrażenie  
o ogromnej skali tej inwestycji. Zapraszamy ma spacer po pętli. 

P.H.
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Nowe nakładki 
asfaltowe
Nakładki z emulsji  
i grysów pojawiły się na 
ulicach: Działkowej, Wa-
zonowej, Zielnej (na zdj.), 
Szumnej, Ułańskiej i Pol-
skiej Organizacji Wojsko-
wej. Miasto zapłaci za to 
326 tys. zł. 

Remonty ulic i chodników 
Naprawiony został odci-
nek chodnika w ul. Ki-
cińskiego (od Parkowej 
do posesji nr 37). Koszt 
– 30 tys. zł. Nową kostkę 
ułożono też przy Mikołaj-
czyka w sąsiedztwie ul. 
11 Pułku Ułanów Legio-
nowych. Z  kolei  
z odzyskanej kostki sys-
tematycznie utwardzone 
są alejki na cmentarzu 
komunalnym przy  
ul. Gostkowskiej.

Nowa organizacja ruchu na Ks. Konrada
Na ulicy Ks. Konrada od Mościckiego do Witosa ustawione zostały znaki 
„strefa zamieszkania”. Od tej chwili na tym odcinku obowiązuje ogranicze-
nie prędkości do 20 km/h, pierwszeństwo pieszego przed samochodem oraz 
parkowanie tylko na wyznaczonych miejscach.                                      P.H.

Z prac Wydziału  
Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Będzie więcej 
kamer monitoringu!

Estetyczne chodniki  
na Aleksandrówce

Aleksandrówka wzbogaciła 
się o nowe chodniki  
z kostki brukowej. Powstały przy 
ul. Batalionów Chłopskich i Gwardii 
Ludowej. Roboty kosztowały 112 tys. zł.

P.H.

Płońska firma Pasat układa gładzie na ścianach wewnątrz budynku nowo po-
wstającej świetlicy środowiskowej przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Nie-
długo rozpocznie się montaż podwieszanego sufitu. Później przyjdzie czas na 
montaż okien, drzwi i witryn. – Niestety okres wakacyjny ma to do siebie, że nie 
wszystkie firmy pracują w pełnym składzie, dlatego okna zamówione pod wymiar 
jeszcze do nas nie dotarły – mówi Tomasz Grzybowski, kierownik budowy. Za 
to niebawem mieszkańcy będą mogli do woli i za darmo korzystać z siłowni na 
świeżym powietrzu, która powstanie na tyłach świetlicy. Najkorzystniejszą cenę 
w przetargu – 17,5 tys. zł zaoferowała toruńska firmy ZAMA i to ona zagospo-
daruje to miejsce. Urządzenia – biegacz, wioślarz, orbitrek i rowerek przezna-
czone będą  nie tylko dla dzieci i młodzieży. Skorzystają z nich też dorośli, oso-
by starsze i niepełnosprawne.

P.H.

Z „zielonej” siłowni  
skorzystamy już we wrześniu

W sierpniu rozstrzygnięty został przetarg na projekt rozbudo-
wy monitoringu. Wstępnie wytypowano 17 nowych lokalizacji. 
na koncepcję i projekt urząd miasta przeznaczy blisko 60 tys. zł. 
do przetargu stanęły dwie firmy. Wygrała Pracownia Projektowo-
usługowa z Wrocławia.
Nowe kamery obejmą zasięgiem m.in. okolice szkół, parków, placów za-
baw czy dworców. – Jednym z newralgicznych punktów wartych monitoro-
wania jest podziemne przejście w rejonie ul. Towarowej. Zadbanie o bez-
pieczeństwo w tym miejscu to zadanie PKP, ale z uwagi na interes naszych 
mieszkańców kamera w przejściu będzie włączona do sieci monitoringu 
miejskiego. Nie będziemy czekać na ruch ze strony właściciela, bo gdyby 
mu zależało, to i dworzec inaczej by wyglądał. Wiemy, że nowa infrastruk-
tura jest niszczona, że nie ma tam nadzoru – stwierdziła na czerwcowej 
sesji rady miasta zastępca prezydenta Ewa Gładysz. – Nowy monitoring to 
inteligentny system o wysokiej rozdzielczości. Jakość obrazu będzie dobra 
bez względu na warunki atmosferyczne i porę dnia – informuje Robert Ze-
mbrzuski z Wydziału Inwestycji. Centrum monitoringu znajduje się w Ko-
mendzie Powiatowej Policji, obsługiwane jest przez 24 godziny na dobę,  
za co płaci miejski samorząd. Niewykluczone, że w ratuszu będzie możli-
wość podglądu obrazu z miejskich kamer. 

P.H.

ulica Świer-
kowa. Mia-
sto zadbało 
o estetycz-
ny chodnik 
i drogę, a 
mieszkańcy 
zatroszczyli 
się o zieleń.

P.H.

Spacerkiem po Podzamczu
W sierpniu oficjalnie zakończyła się budowa czterech dróg na Podzamczu.  
Na ulicach: Zacisze, Świerkowa, Klonowa i Lipowa wszystko nowe:  kanali-
zacja deszczowa, lampy (bez ulicy Klonowej, tam lampy wymienione zostaną 
w innym terminie), chodniki, jezdnie, parkingi i zjazdy z kostki brukowej. 
Stanęły już znaki drogowe , są namalowane linie na jezdniach. Przesunięto też 
pobliską zatokę autobusową w  ul. 17 Stycznia. 4 nowe ulice kosztowały mia-
sto prawie 1,6 mln zł.

ulica Zacisze.  Już 
sama  nazwa suge-
ruje, że jest tu przy-
tulnie i spokojnie, 
a po gruntownej 
przebudowie cieszy 
także oko. 

Skrzyżowanie ul. 
Świerkowej, Li-
powej i klonowej. 
Wykonawca inwesty-
cji –  ciechanowska 
firma Plast – Bud wy-
budowała skrzyżo-
wanie z wyniesioną 
powierzchnią. Wjazd 
na takie skrzyżowa-

nie odbywa się po specjalnie ukształtowanych rampach, działających podobnie 
jak progi zwalniające. Skrzyżowanie ułożone jest z czerwonej kostki, aby było 
łatwiej dostrzegalne przez kierowców.
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O wszystko zadbał Zakład Obsługi Szkół i Przed-
szkoli. – Chcieliśmy zapewnić młodszym dzieciom 
przyjazne przejście z przedszkola do szkoły. Klasy 
wyposażone są w pomoce dydaktyczne, które bawią 
i uczą jednocześnie. W ostatnich latach skorzystali-
śmy z programu rządowego „Radosna szkoła”  
i przy wszystkich szkołach podstawowych zbudowa-
liśmy place zabaw dla dzieci, a istniejące zmoderni-
zowaliśmy – uspokaja Adam Krzemiński, kierownik 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli. 
Aby wyrównać szanse maluchów i ułatwić im 
szkolny start dzieci zostały przydzielone do klas 
według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od 
najmłodszych. Wiek dzieci w pierwszych klasach 
jest więc zbliżony. W oddziałach podobnie jak  
w przedszkolach jest nie więcej niż 25 dzieci. Jak 

Szkoły przygotowały się na przyjęcie sześciolatków 
Według nowych przepisów we wrześniu obowiązkową naukę rozpoczną dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r. Te z dru-
giej połowy 2008 r. mogą (choć nie muszą) rozpocząć naukę na wniosek rodziców. W następnym roku szkolnym do pierwszej klasy pójdą 
już wszystkie sześciolatki. niektórzy rodzice martwią się, czy nasze szkoły są przygotowane na przyjęcie tak małych dzieci. – Ciechanow-
skie podstawówki są w pełni przystosowane do potrzeb 6-latków. Stworzyliśmy im bezpieczne miejsca do nauki i zabawy – zapewnia prezydent 
Waldemar Wardziński.

Panu 

Mirosławowi Kamińskiemu
wyrazy szczerego współczucia i żalu

z powodu śmierci

Mamy
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami urzędu miasta

zapewniają dyrektorzy ciechanowskich szkół,  
w klasach I-III pracują sami doświadczeni nauczy-
ciele. Lekcje w pierwszych klasach odbywają się 
bez dzwonków, to nauczyciel decyduje o długości 
zajęć i maluchy nie muszą przez 45 minut siedzieć 
w ławkach. Mają czas na odpoczynek i zabawę.
 – Zmieniliśmy wystrój klasy, żeby dzieci dobrze się 
czuły podczas zajęć. Wygospodarowaliśmy miejsce 
na kącik zabaw. Planujemy zrobić nawet piaskow-
nicę i mały ogródek – opowiada Maria Trojanow-
ska, dyrektor „Szóstki”. Wszystkie sale lekcyjne są 
tak wyposażone, żeby prowadzić zajęcia w ciekawy 
sposób. Sale lekcyjne wyremontowano, ustawio-
no nowe stoliki i krzesła z regulowaną wysokością, 
wymieniono wykładziny. Większość klas wypo-
sażona jest w tablice multimedialne z projekto-

rem. Również łazienki są dostosowane do potrzeb 
6-latków. Umywalki i sedesy są zamontowane tak, 
by dzieci mogły z nich swobodnie korzystać. Nie 
brakuje też  podestów dla najmniejszych dzieci. 
Wszystkie szkoły mają świetlice, w których ucznio-
wie mogą odrabiać prace domowe i bawić się pod 
okiem wykwalifikowanych wychowawczyń. Sto-
łówki zapewniają ciepły i zdrowy posiłek, a tam 
gdzie stołówki nie ma, obiad dowozi firma katerin-
gowa. – Klasy pierwsze mają zajęcia na osobnym 
piętrze. Dzięki temu korytarz na przerwach jest tyl-
ko do ich dyspozycji. Dzieci są bezpieczniejsze  
i spokojniejsze, unikają gwaru i rozgardiaszu, któ-
ry zwykle panuje tam, gdzie na przerwy wychodzą 
uczniowie ze starszych klas – informuje Jolanta  
Łuniewska, dyrektor „Czwórki”. 

A.C.

W łazienkach nie brakuje podestów  
dla njamniejszych dzieci

Młodsze dzieci z SP Nr 5 będą jadły obiady  
przy niższym stoliku

Ławki w „Piątce” i w innych szkołach zostały dostosowane do najmłodszych uczniówW takiej świetlicy z przyjemnością można odpocząć po lekcjach

Plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 – podobny ma każda podstawówka To oddział szkolny czy przedszkolny? Kącik zabawowy dla pierwszoklasistów w SP Nr 7
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5 lipca czytano „Pana Tadeusza”, zagrał zespół Fankastic Crew. 2 tygodnie póź-
niej przechodnie obejrzeli walki wikingów, brali udział w dawnych grach, strzelali 

z łuku i lepili z gliny. 
26 lipca przeprowa-
dzono konkurs wokal-
ny, któremu przy-
słuchiwał się Piotr 
Niesłuchowski. Walkę 
na głosy wygrała Ali-
cja Markiewicz, która  
w nagrodę nagra sin-
giel w profesjonalnym 
studio. Muzyczne 
zmagania zakończył 
gościnny występ zna-
nego bluesmana Paw-
ła Szymańskiego. 
Maraton letnich im-

prez na deptaku uzupeł-
niła oferta Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji 
Kulturalnej STUDIO.  
25 lipca dzieci bawiły 
się na wyścigach zdalnie 
sterowanych samocho-
dów, a w pokonaniu toru 
przeszkód chętnie poma-
gali dorośli. 16 sierpnia 
najmłodsi hasali  
w krainie olbrzymów, 
w której wszystko było 
w mega rozmiarze: bań-
ki mydlane, bierki, gry 
zręcznościowe, twister.

K.D. 

Siatkówka plażowa 
coraz popularniejsza

Miasto sfinansowało wakacyjne uciechy
jak najmłodsi ciechanowianie spędzali lato w mieście? do dyspozycji mieli m.in. oferty TPd, 
PCk, ZHP i Stowarzyszenia akademia kultury. Półkolonie sfinansował urząd miasta. 18 tys. 
w konkursie, ogłoszonym jak co roku przez prezydenta Waldemara Wardzińskiego, roz-
dzielono pomiędzy wspomniane organizacje pozarządowe.

Z oferty TPD skorzystało 40 dzieci. Zwiedzały Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej, zamek, Muzeum Ro-
mantyzmu w Opinogórze, chodziły na pływalnię. 
Szczególną frajdę sprawił pożegnalny grill  
i poczęstunek w pizzerii. 
PCK też objął opieką 40 kolonistów. W trakcie 
dwóch turnusów najmłodsi uczestniczyli m.in.  
w zajęciach sportowych i plastycznych. Były dys-
koteki, konkursy, wizyty na basenie i w kinie. Dużo 
uciechy dostarczyła też wycieczka do płockiego 
ogrodu zoologicznego. Każde dziecko dostało też 
ciepły posiłek. 

Stowarzyszenie Akademia Kultury  
i Niepubliczna Poradnia Psychologicz-
no – Pedagogiczna „Tęczowa Kraina” 
zaproponowały półkolonie terapeutyczne 
dla dzieci z zaburzeniami ogólnorozwo-
jowymi. Podczas dwóch turnusów zor-
ganizowano m.in. warsztaty plastyczne, 
fotograficzne i teatralne. Dzieciom najbar-
dziej podobała się muzykoterapia, seanse 
filmowe w kinie i ognisko integracyjne. 
ZHP przeznaczyło otrzymane fundusze na 
sfinansowanie wycieczek do Torunia  
i Płocka oraz posiłków dla wypoczywają-
cych w stanicy harcerskiej w Gorzewie.                                         

A.C.

O B W I E S Z C Z E N I E 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 26 sierpnia 2014 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„SADY GOSTKOWSKIE III” w Ciechanowie 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 
z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 430/XXXVI/2013 
z dnia 27 listopada 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SADY GOST-
KOWSKIE III” obejmującego teren położony w rejonie
ulicy Gostkowskiej i realizowanego odcinka pętli miejskiej – t.j. działki 
nr: 1132, 1134/2 oraz części działek nr: 1133 i 954/1 wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach od 4 września do 3 października 2014 r.  
w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 w Wydziale Urbanistyki  
i Architektury (pokój nr 303 – II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.umciecha-
now.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 września 2014 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ciechanów, 
ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 paź-
dziernika 2014 r. Wniesione uwagi rozpatruje Prezydent Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ - / Waldemar Wardziński

16 lipca na boisku piaskowym przy ul. Kraszewskie-
go 16 zespołów z Ciechanowa, Przasnysza i Pułtuska 
(w ubiegłym roku rywalizowało 10 drużyn) rozegra-
ło Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar 
Prezydenta Miasta Ciechanów. Rozgrywki cieszą się 
coraz większą popularnością. Pierwsze miejsce zajęli 
Krystian Ciszkowski i Tomasz Kowalski z Pułtuska, 
którzy w finale pokonali Michała Bracha i Daniela 
Kęsaka, także z Pułtuska. Trzecie miejsce zajęli Woj-
ciech Sakowski i Mateusz Pietrzak z Przasnysza  
– zwycięzcy ubiegłorocznego turnieju. Na czwartej 
pozycji uplasowali się ciechanowianie: Piotr Chyliński 
i Paweł Staszczak. 
13 sierpnia rozegrany został II Wakacyjny Turniej. 
Tym razem do rywalizacji stanęło 11 zespołów. Ko-
lejny raz zwyciężyła drużyna z Pułtuska w składzie  
Krystian Ciszkowski i Dawid Kęsak. Drugie miejsce 
zajęli Wojciech Sakowski i Mateusz Pietrzak z Prza-
snysza, a trzecie Michał Brach i Patryk Bartczak  
z Pułtuska. Nagrody dla sportowców ufundował pre-
zydent Waldemar Wardziński, który dłuższą chwilę 
kibicował finałowej rozgrywce.                             A.C.

Lato na deptaku
„Warszawska tętni życiem” to projekt Stowarzyszenia Psychoart fi-
nansowany przez prezydenta miasta. Od czerwca na miejskim dep-
taku organizowane są koncerty, zabawy i konkursy.

Konkurs wokalny

Wyścigi zdalnie sterowanych samochodów
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Ogólnopolski Zlot motoryzacyjny „We 
Love Cars” był gratką dla fanów czterech 
kółek. Ponad 300 samochodów z całego 
kraju można było podziwiać 3 sierpnia na 
parkingu firmy Budmat auto 2. Patronat 
nad zlotem zorganizowanym przez młodych 
niezrzeszonych entuzjastów 4 kółek objął 
prezydent miasta Waldemar Wardziński, 
który dofinansował też imprezę.

Do Ciechanowa przyjechali właściciele aut sporto-
wych, rajdowych, modyfikowanych oraz tereno-
wych. Każdy chciał pochwalić się swoją maszyną. 
Nie zabrakło też samochodów zabytkowych. Moż-
na było przejechać się nowymi autami, zajrzeć pod 
maskę, posłuchać ryku silnika. Miłośnicy motory-
zacji nie tylko spacerowali podziwiając wystawione 
egzemplarze – organizatorzy zadbali też o dobrą za-
bawę. Było wiele konkursów, jazdy testowe, wybo-
ry miss zlotu, pokaz i nauka zumby oraz instruktarz 
ratownictwa. Impreza cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, organizatorzy zapowiadają kolejną edy-
cją “We Love Cars” w przyszłym roku. 

A.C.

Życzenia na 25 lat wolności
Z okazji 25-lecia wolnych wyborów 4 czerwca w 36 polskich miastach stanęły symbolicz-
ne urny Wolności, do których zamiast kart wyborczych można było wrzucić życzenia dla 
Polski, swojej miejscowości, rodziny, znajomych. Projekt realizowany był przez kancelarię 
Prezydenta RP i organizacje pozarządowe skupione w inicjatywie Razem ‘89, a także przez 
Stowarzyszenie Projekt: Polska. W akcji wziął też udział Ciechanów. 

Zakręceni na punkcie 
samochodów

Urny stanęły na placu Jana Pawła II, na 
deptaku, przed krzywą halą i obiektami 
MOSiR przy ul.17 Stycznia. Dla autorów 
najciekawszych życzeń przygotowano 
nagrody od prezydenta Waldemara War-
dzińskiego. 
Czego życzyli ciechanowianie? W urnach 
znaleźliśmy życzenia opatrzone numerem 
kontaktowym, inne anonimowe. Tematy-
ka była przeróżna. Były prośby, np.  
o skate park, miejsce gdzie młodzież mo-
głaby się wyszaleć na deskorolkach,  
o miejskie gadżety. Były też miłe życze-
nia skierowane do mieszkańców  
i rodaków. – Aby wszystkim żyło się le-
piej. Byśmy nie tylko byli serdeczni, uczynni, życz-
liwi i ciepli dla ludzi, ale także dla zwierząt – ży-
czył anonimowy autor. Bardzo miłe były życzenia 
od dzieci, które dziękowały za fontannę, trasy ro-
werowe czy place zabaw. Serdeczne życzenia do-
stali prezydent i urzędnicy. – Na 25 lecie wolności  
w Polsce życzę: swojej rodzinie – abyśmy zawsze 
byli zdrowi i wbrew przeciwnościom losu byli ra-
zem. Miastu – by trzymało tempo rozwoju takie jak 
do tej pory. Mieszkańcom regionu – by nie narze-
kali na chwilowe niedogodności, np. zakorkowane 
ulice, tylko spojrzeli w przód – dzięki inwestycjom 

w niedługim czasie będzie nam się o wiele łatwiej 
żyło. Polsce – by Ci, których wybieramy w wybo-
rach nie zajmowali się własnymi interesami,  
a skupili się na nas – szarych mieszkańcach, któ-
rzy ten kraj tworzą, uczą się, pracują, by młodzi 
ludzie nie musieli wyjeżdżać za granicę w poszu-
kiwaniu lepszego życia – napisał zwycięzca kon-
kursu. Wręczenie nagród odbędzie się 20 września 
podczas imprezy w zamku, zorganizowanej przez 
prezydenta z okazji 25 lat wolności (na koncert 
Maćka Maleńczuka zapraszamy na str. 1).

A.C.

Zespoły z Francji, Włoch, Bułgarii, Słowacji i Białorusi przyjechały na XXiii międzynaro-
dowe Spotkania Folklorystyczne kuPaLnOCka. W gronie uczestników nie zabrakło tan-
cerzy z Ludowego Zespołu artystycznego „Ciechanów”. 

KUPALNOCKA po raz 23

Artyści wzięli udział w warsztatach, podczas 
których demonstrowali tańce charaktery-
styczne dla swoich regionów. Po występach 
w Glinojecku i Płońsku 5 lipca ludowe rytmy 
zabrzmiały w Ciechanowie. W Galerii im. B. 
Biegasa artyści spotkali się z władzami miasta 
i powiatu. Potem barwny korowód przemie-
ścił się na zamkowe błonia na koncert galowy. 
Występy poprowadził  Wojciech Heliński. 
Organizatorem ciechanowskiego etapu folklo-
rystycznego turnee było PCKiSz przy wspar-
ciu miejskiego i powiatowego samorządu. 
Urząd Miasta Ciechanów przeznaczył na tego-
roczne spotkania 13 tys. zł.                         red.

Od lipca w Ciechanowie funkcjonuje „Ciecha-
nowska Karta Dużej Rodziny”. To propozycja dla 
rodzin mieszkujących w Ciechanowie składają-
cych się z co najmniej trojga dzieci. Karta zapew-
nia członkom rodzin korzystanie ze stałych lub 
okazjonalnych ulg oferowanych przez ciechanow-
skie firmy i instytucje. Wykaz tych świadczeń oraz 
wnioski o wydanie Ciechanowskiej Karty Dużej 
Rodziny są dostępne na stronie internetowej  
www.umciechanow.pl lub w Wydziale Współpracy 
Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta, Plac Jana 
Pawła II 6, pokój nr 4. – Zainteresowanie rośnie. 
Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny jest zaintere-
sowanych 147 rodzin. Jeśli chodzi o Ciechanowską 
Kartę Dużej Rodziny to na tę chwilę zgłosiło się 
165 rodzin – informuje zastępca prezydenta Cezary 
Chodkowski.                                                       red.

Ulgi  
dla dużych rodzin

Zastępce prezydenta Ewa Gładysz z tancerzami LZA „Ciechanów”



www.umciechanow.pl

Rycerze w turniejowych szrankach

Biesiada z T.Love

19 czerwca cie-
chanowskie 
błonia zamieni-
ły się w centrum 
rozrywki. Były 
pokazy taneczne, 
karaoke, śpiewa-
nie z gwiazdami 
polskiej piosenki, 
tańce przy muzyce 
dance oraz kon-
kurs grillowania. 

Pod okiem mistrzów przygotowywano tradycyjne, 
a także bardziej wyszukane potrawy, których moż-
na było spróbować. Najmłodsi mieli do dyspozycji 
wesołe miasteczko, dorośli mogli posłuchać zespo-
łów Coolers i B-Qll. Młodzież czekała na kon-
cert Honoraty Skarbek, znanej pod pseudonimem 
Honey. Młoda artystka, która od kilku lat podbija 
scenę muzyczną, po energetycznym występie długo 
rozdawała autografy i pozowała do zdjęć z fanami. 
Największą atrakcją był koncert T.Love, zespołu od 

Biesiady kasztelańskie rokrocznie wzbudzają spore zainte resowanie w miastach, w których goszczą. na trasie 
dwunastej edycji tej masowej imprezy oprócz Płocka, mławy i Włocławka znalazł się Ciechanów. 

przygotowano dyskotekę pod gołym niebem, którą 
poprowadził DJ Adamus. Patronat nad ciechanow-
ską biesiadą objął prezydent miasta. Koszty poniósł 
organizator – marka Kasztelan. 

A.C.

W widowiskowych pojedynkach wzięło udział ponad 
150 rekonstruktorów z całej Polski. O chwałę i honor 
walczyli rycerze, łucznicy i szachiści. Zwycięzcami 
turnieju miecza i tarczy 1 na 1 zostali Robert Szatecki 
z warszawskiej drużyny „Dies Irae” (zaawansowa-
ni) i Sylwester Koper z Trójmiejskiej „Fabryki Świń” 

32 lat obecnego w polskim show biznesie. Muniek 
Staszczyk i jego koledzy wykonali kilka najnow-
szych piosenek, choć w repertuarze nie zabrakło 
starych kawałków. Dla najbardziej wytrwałych 

Muniek Staszczyk z T.Love

Zacięte walki na miecze i topory, turnieje łucznicze i szachowe, zabawy plebejskie, pokazy tańca z ogniem oraz widowiskowa insceniza-
cja najazdu krzyżaków na Ciechanów – to wszystko można było zobaczyć podczas iii Turnieju Rycerskiego, zorganizowanego na Zamku 
książąt mazowieckich i okolicznych błoniach w dniach 9-10 sierpnia. 

(podstawowi), W walkach pocztów 5 na 5 najlepsza 
okazała się drużyna złożona z zawodników „Fabry-
ki Świń” oraz Łódzkiej Akademii Fechtunku. Wśród 
łuczników tryumfował Dariusz Krawczyk z Konfra-
ternia Burgus Carpinei, a w gronie szachistów  
– Krzysztof Zych z Smoczej Kompanii.

Zapierające dech w piersiach walki obejrzało kilka 
tysięcy widzów.  Organizatorami turnieju byli: Pol-
skie Stowarzyszenie Walk Rycerskich i Chorągiew 
Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. Całość sfinansował 
Prezydent Miasta Ciechanów.

K.D.




