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Odcinek od ul. Płockiej do Niechodzkiej zostanie uruchomiony w listopadzie

Atrakcyjne nagrody 
w konkursie 
fotograficznym  
Prezydent Waldemar War-
dziński ogłosił konkurs foto-
graficzny „Ciechanów – 25 
lat pozytywnych zmian”. Do 
wygrania atrakcyjne nagrody: 
tablet, twardy dysk zewnętrzny, 
odtwarzacz MP3. Zdjęcie obra-
zujące pozytywne zmiany, jakie zaszły  
w przestrzeni publicznej i kulturowej naszego 
miasta, należy nagrać na płytę CD lub nośnik 
USB i dostarczyć do 13 października do Biura 
Obsługi Interesanta, ul. Wodna 1. Szczegóły  
w regulaminie, zamieszczonym na stronie 
umciechanow.pl. 

K.D.

Sąsiedzki piknik  
w ogrodzie STUDIA
4 października o godz. 14.00 prezydent Walde-
mar Wardziński zaprasza mieszkańców na są-
siedzki piknik z grillem w ogrodzie Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO 
(ul. 17 Stycznia 56a). Organizatorzy: Urząd Mia-
sta Ciechanów, COEK STUDIO, MOSiR. 

Podczas sierpniowej i wrześniowej sesji prezydent 
Waldemar Wardziński przedłożył radzie miasta 
dwie propozycje korzystne dla przedsiębiorców. 
Obie radni poparli jednogłośnie. Pierwsza dotyczy 
małych firm – to zmiana zasad odbioru odpadów. 
Firmy mogą teraz korzystać z mniejszych 60-li-
trowych pojemników, mniej zapłacą też za wywóz 
śmieci. Prezydent zaproponował też zwolnienie od 
podatku od nieruchomości dla lokalnych przedsię-
biorców, którzy inwestują i tworzą w Ciechanowie 
nowe miejsca pracy. 

E.B.
Więcej str. 5

Prezydent proponuje 
ułatwienia dla firm, 
radni je popierają

2 nowe siłownie, 3 parki rekreacyjne z boiskami  
i placami zabaw, 2 kolejne place zmodernizowane, 
odmieniony wygląd 3 ulic – to wszystko pojawi się 
w mieście już w przyszłym roku. Wygląda na to, że 
start budżetu obywatelskiego, do którego mieszkań-
cy zgłosili m.in. te zwycięskie propozycje był udany.  
– Ciechanowianie chcą, żebyśmy zainwestowali w te  

Prace na pętli weszły w decydującą fazę

Budowa pętli miejskiej weszła w końcową fazę. 
Eurovia – generalny wykonawca robót – prowadzi 
prace na wszystkich odcinkach. Najwięcej dzie-
je się na skrzyżowaniach nowej drogi z ulicami: 
Płocką, Kasprzaka, Pułtuską, Wojska Polskiego, 
Kargoszyńską i Mławską. – W każdym z tych miejsc 
zapewniona jest przejezdność. Roboty zostały tak 
skoordynowane aby minimalizować utrudnienia  

w ruchu. Dla kierowców jest to niełatwy czas, ale 
jak budowa się zakończy będziemy jeździć o wiele 
wygodniej – uspokaja zastępca prezydenta Ewa  
Gładysz. Przy budowie pętli pracuje obecnie  
17 podwykonawców, wynajętych przez głównego 
wykonawcę – Eurovię.

E.B., P.H.
Czytaj str. 6-7

Siłownie, boiska, place zabaw  
– oto efekt budżetu obywatelskiego

a nie inne projekty. Szanując ich wybór wpisuję 
inwestycje, które wygrały głosowanie do projektu 
budżetu na 2015 r. – obiecuje prezydent Waldemar 
Wardziński. Do 22 września można było oddać głos 
na 1 projekt za pośrednictwem strony internetowej 
urzędu miasta. Zagłosowało 2609 osób.               E.B.

Czytaj str. 3

Wkrótce 
konsultacje 
ścieżek 
rowerowych 
22 października o godz. 17.00 Prezy-
dent Miasta Ciechanów zaprasza miesz-
kańców do sali konferencyjnej ratusza na kon-
sultacje dotyczące ścieżek rowerowych. Celem 
spotkania będzie poznanie oczekiwań mieszkańców 
i praca nad wspólną wizją tras rowerowych 
w mieście.

Władze miasta z autorami zwycięskich projektów
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Ku chwale  
bohaterom 1939 roku
Na prośbę prezydenta Waldemara Wardzińskiego 
27 września, w 75. rocznicę utworzenia struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego, na budynkach 
miejskich instytucji wywieszone zostały biało- 
-czerwone flagi. 

IV Ciechanowski Marsz  
Nordic Walking  
– Mistrzostwa Mazowsza
11 października odbędzie się IV Ciechanowski 
Marsz Nordic Walking – Mistrzostwa Mazowsza. 
Rejestracja zawodników od godz. 9.00 przy hali 
sportowej im. Ireneusza Palińskiego (ul. Kraszew-
skiego 8). Stąd będzie strat. Dalsza trasa: park bota-
niczny, teren wokół basenu odkrytego, plac zabaw 
przed halą. Organizatorami imprezy są: Krzysztof 
Człapski, MOSiR oraz Urząd Miasta Ciechanów, 
który sfinansuje całe przedsięwzięcie. 

Prezent dla Gimnazjum Nr 1
Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski przekazał 
Gimnazjum Nr 1 wielofunkcyjny zestaw szkolenio-
wy do udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Zestaw posiada aż trzy urządzenia: fantom do 
nauki resuscytacji, defibrylator szkoleniowy oraz 
apteczkę. Wartość sprzętu to ponad 4,5 tys. zł. Pie-
niądze pochodzą z budżetu miasta ze środków prze-
znaczonych na promocję zdrowia.

Prezydent odznaczony  
przez kombatantów
24 września prezydent Waldemar Wardziński wziął 
udział w VI Zjeździe Delegatów Zarządu Okrę-
gowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Miłym 
akcentem spotkania było odznaczenie prezydenta 
przez zarząd Związku medalem za długoletnią po-
moc kombatantom.

Skonsultowaliśmy program 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi 
Zakończyły się konsultacje przyszłorocznego pro-
gramu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów 
z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na terenie miasta. Pisemne propozycje 
można było składać od 29 sierpnia do 19 września. 
Organizacje pozarządowe zgłosiły uwagi i propozy-
cje, które zostaną wspólnie przedyskutowane.

Minęło 75 lat od wybuchu  
II wojny światowej
1 września na cmentarzu komunalnym przy kwaterze 
poległych żołnierzy odbyły się uroczystości związa-
ne z 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
– Wrzesień 1939 roku to mit silnej woli walki. Bo 
choć był to czas militarnej klęski, przyniósł liczne 
dowody niezwykłej odwagi. Pamiętamy, jak wspa-
niałe świadectwo bezgranicznego poświęcenia 
dał wtedy polski naród, polscy żołnierze, którzy 
do końca walczyli z wrogami mimo ich militarnej 
przewagi. Zaciągnęliśmy olbrzymi dług u żołnie-
rzy, którzy leżą w tych mogiłach. Musimy go spła-
cić łącząc siły w rozważnej, odpowiedzialnej pracy 
na rzecz narodowej zgody i wielkości naszej ojczy-
zny – powiedział prezydent Waldemar Wardziński. 
Po mszy polowej odprawionej przez proboszczy 
ciechanowskich parafii odczytano apel poległych. 
Na mogiłach żołnierzy września 1939 r. złożono 
kwiaty. Obchody zorganizowali prezydent Ciecha-
nowa oraz Związek Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Ruszył konkurs  
„Bezpieczna Droga do Szkoły”
„Bezpieczna Droga do Szkoły” to temat II konkur-
su plastycznego, którego organizatorami są pre-
zydent Ciechanowa oraz Komendant Powiatowej 
Policji. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Z każdej kategorii 
wiekowej zostaną nagrodzeni trzej laureaci naj-
lepszych prac. Prace w dowolnej technice można 
przesyłać do 15 października na adres KPP  ul. 11 
Pułku Ułanów Legionowych 25 z dopiskiem „kon-
kurs”. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody 
rzeczowe. 

Można zgłaszać uwagi  
do planu zagospodarowania 
przestrzennego  
„KOLONIJNA”
Do 30 października można zgłaszać uwagi do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „KOLONIJNA”, obejmującego teren 
położony w rejonie ulic: Kolonijnej, Łąkowej, Ka-
sprzaka i Sońskiej, wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, ad-
resu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy.

Pamiętamy  
o agresji sowieckiej na Polskę
17 września minęła 75. rocznica agresji sowieckiej 
na Polskę. Pamięć poległych i pomordowanych na 
Wschodzie uczczono przy symbolicznej mogile 
ofiar terroru na cmentarzu komunalnym. 

– To dzień tych, którzy zostali zmiażdżeni przez 
totalitarny system, stając się symbolem tyranii wła-
dzy. Składamy im najwyższy hołd i zapewnienie, że 
życie i śmierć tysięcy niewinnych ofiar nie zostaną 
zapomniane. Pamięć o nich rosła w wielkiej ciszy 
przez dziesiątki lat, aż stała się trwalsza niż pomni-
ki – podkreślił w przemówieniu prezydent Walde-
mar Wardziński. Na symbolicznym grobie złożono 
kwiaty. W kościele św. Piotra odprawiona została 
msza święta. Organizatorami obchodów byli: pre-
zydent Ciechanowa, Związek Sybiraków i Związek 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 
oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

INFORMACJE
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Nabór do chóru miejskiego 
Czy Ciechanów będzie miał miejski chór  
z prawdziwego zdarzenia? Wszystko zależy  
od ilości chętnych, muzykalnych młodych 
ludzi. Emisja głosu, kształcenie słuchu, 
czytanie z partytur, występy – to oferta dla 
osób interesujących się śpiewem chóralnym. 
Pomysłodawcą jest Bogumiła Nasierowska, 
która ma profesjonalne wykształcenie i bogate 
doświadczenie muzyczne. Inicjatywa skiero-
wana jest do osób w wieku 10-35 lat. Zajęcia 
będą prowadzone w dwóch grupach wieko-
wych: starszej i młodszej, od poniedziałku 
do piątku. Program obejmuje 24 godziny w 
miesiącu. Nad rozwojem śpiewaków ma czu-
wać 3 instruktorów. Koszt: 150 zł na miesiąc. 
Posiadacze Ciechanowskiej Karty Dużej Ro-
dziny będą mogli skorzystać z 50% zniżki. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 
telefonu 601 563 930 lub drogą mailową: 
bogusianasierowska@gmail.com. Siedzibą 
chóru będzie Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO. 
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Oto jak głosowali mieszkańcy:

kategoria Projekt ilość głosów 
ważnych

ilość głosów 
nieważnych

do 50 tys. zł Siłownia zewnętrzna przy ul. Szwanke (OSIEDLE 40-LECIA) – 47 400 zł. 
Wnioskodawca: Zdzisław Dąbrowski

145 72

 
Siłownia zewnętrzna przy ul. Orylskiej za Gimnazjum Nr 1 (CENTRUM) – 49 600 zł
Wnioskodawca: Renata Burkacka

138 63

 
Instalacja słupów do gry w rugby na stadionie MOSiR – 19 000 zł  
Wnioskodawca: Łukasz Gąsiorowski  

114 45

 
Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Parkowej i Zielonej (PODZAMCZE) – 50 000 zł 
Wnioskodawca: Aleksander Kraszewki

113 28

 
„Tato – 7 Sekretów Efektywnych Ojców”. Warsztaty edukacyjne dla ojców – 49 800 zł  
Wnioskodawca: Robert Kraczkowski

112 56

 
Modernizacja placu zabaw dla dzieci  przy ul. Ściegiennego (CENTRUM) – 18 600 zł   
Wnioskodawca: Elżbieta Rogalska

68 18

 
Zatoka parkingowa przy ul. Sikorskiego (ALEKSANDRÓWKA) – 49 900 zł
Wnioskodawca: Jacek Murawski

31 4

 
Profilaktyczne szczepienie dziewcząt w wieku 13-16 lat przeciwko wirusowi HPV  
wywołującemu raka szyjki macicy – 46 800 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Płochocka

24 15

 
Szkoła super babci super dziadka – 35 000 zł 
Wnioskodawca: Elżbieta Piasecka

12 5

Powyżej  
50 tys. zł

Park aktywnej rekreacji przy ul. Witosa (ALEKSANDRÓWKA) – 161 000 zł   
Wnioskodawca: Mariusz Stawicki

249 79

 
Park rekreacyjno-sportowy przy ul. Kruczej (KRUBIN) – 79 000 zł   
Wnioskodawca: Adam Stępkowski

235 55

 
Plac zabaw z boiskiem sportowym przy ul. Dobrej (KRUBIN) – 94 500 zł  
Wnioskodawca: Edward Bartkiewicz

228 43

 
Bezpieczna Przytorowa (ŚMIECIN) – 122 200 zł        
Wnioskodawca: Anna Dubrownik

176 33

 
Poprawa infrastruktury ulic: Płockiej i Żórawskiego (OSIEDLE PŁOCKA) – 104 808 zł   
Wnioskodawca: Tomasz Podsiadlik

99 9

 
Napowietrzenie zbiornika wodnego „Torfy” (PODZAMCZE) – 65 500 zł   
Wnioskodawca: Henryk Grześ

88 17

Street Workout Park przy ul. Augustiańskiej (CENTRUM) – 60 000 zł 
Wnioskodawca: Sławomir Skibiński

85 61

 
Ciechanowski informator SMS – 122 921,25 zł   
Wnioskodawca: Ewa Kownacka

53 14

 
Kurs nauki języka angielskiego – 127 080 zł
Wnioskodawca: Michał Pszczółkowski  13 9

Siłownie, boiska, place zabaw – oto efekt budżetu obywatelskiego
2 nowe siłownie, 3 parki rekreacyjne z boiskami i placami zabaw, 2 kolejne place zmodernizowane, odmieniony wygląd 3 ulic – to wszystko 
pojawi się w mieście już w przyszłym roku. Wygląda na to, że start budżetu obywatelskiego, do którego mieszkańcy zgłosili m.in. te zwy-
cięskie propozycje był udany. – Ciechanowianie chcą, żebyśmy zainwestowali w te a nie inne projekty. Szanując ich wybór wpisuję inwestycje, 
które wygrały głosowanie do projektu budżetu na 2015 r. – obiecuje prezydent Waldemar Wardziński. do 22 września można było oddać 
głos na 1 projekt za pośrednictwem strony internetowej urzędu miasta. Zagłosowało 2609 osób. Po zweryfikowaniu 1983 głosy okazały się 
ważne. 626 uznano za nieważne z następujących powodów: 84 głosujących nie było mieszkańcami Ciechanowa, 129 osób podało błędne dane,  
413 głosy nie zostały potwierdzone poprzez link aktywacyjny przesłany na pocztę elektroniczną głosującego.

Jak widać w kategorii do 50 tys. zł prym wiodły  
siłownie. Jedna z nich stanie przy ul. Szwanke, druga 
przy Orylskiej. W 2015 r. na stadionie MOSiR zosta-
ną też zainstalowane słupy do gry w rugby,  
a plac zabaw u zbiegu ulic: Parkowej i Zielonej zy-
ska nowe oblicze. Ponieważ na projekt „Tato  
– 7 Sekretów Efektywnych Ojców”, który zebrał  
112 głosów, nie wystarczy pieniędzy, które pozo-
stały w tej kategorii, zgodnie z ustalonymi podczas 
wcześniejszych konsultacji zasadami zrealizujemy 

projekt, który zmieści się w tej kwocie. To moderni-
zacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Ściegiennego, 
wyceniona przez wnioskodawczynię na 18 600 zł.
Z dużych projektów, wartych więcej niż 50 tys zł, 
za rok powstaną 3 parki rekreacyjno-sportowe: 
jeden przy Witosa na Aleksandrówce i dwa na Kru-
binie: przy Kruczej i Dobrej. Zbudowany zostanie 
też Street Workout Park przy ul. Augustiańskiej. 
Przytorowa zyska m.in. nowy chodnik i graffiti 
na betonowych ekranach, a ulice: Płocka i Żóraw-

skiego wymianę chodnika i likwidację wysepek 
oddzielających miejsca parkingowe. Na zbiorniku 
wodnym „Torfy” zamontowany zostanie napowie-
trzający wodotrysk.
Głosowanie pokazało, że mieszkańcy wolą stawiać 
na konkretne inwestycje. Tak zwane „miękkie” pro-
jekty (szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi 
HPV, szkoła super babci super dziadka, informa-
tor sms oraz kurs języka angielskiego) cieszyły się 
mniejszą popularnością. 

E.B., A.C.
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLV sesji  
27 sierpnia 2014 r.
nr 530/XLV/2014 w sprawie zamiany nieruchomości.
nr 531/XLV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości.
nr 532/XLV/2014 w sprawie zbycia nieruchomości  
w drodze przetargu.
nr 533/XLV/2014 zmieniająca Uchwałę Nr 513/
XLII/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 maja 2014 
r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 
od ceny zbycia na rzecz najemców samodzielnych lokali 
mieszkalnych, położonych w Ciechanowie w budynkach 
przy ulicach: Nadfosnej 7, Mikołajczyka 7.
nr 534/XLV/2014 w sprawie wyrażenia zgody na udzie-
lenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy samo-
dzielnego lokalu mieszkalnego, położonego w Ciechano-
wie w budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.
nr 535/XLV/2014 w sprawie nawiązania współpracy  
z Miastem Bielawa.
nr 536/XLV/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/
XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2014 
r. w sprawie określenia granic obwodów szkół podsta-
wowych.
nr 537/XLV/2014 w sprawie regulaminu udzielania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 538/XLV/2014 w sprawie uaktualnienia wykazu ulic  
w granicach okręgu wyborczego na terenie miasta Cie-
chanów.
nr 539/XLV/2014 w sprawie uaktualnienia wykazu 
ulic w granicach obwodu głosowania na terenie miasta 
Ciechanów.
nr 540/XLV/2014 w sprawie wprowadzenia zmian  
w Uchwale Nr 469/XXXIX/2014 z dnia 26 lutego 
2014 r. wprowadzającej zmiany w uchwale Nr 298/
XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada  
2012r. w sprawie dokonania zmiany opłat za przewozy 
autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie.
nr 541/XLV/2014 w sprawie wprowadzenia  zmian 
w cenniku opłat za przewozy autobusami komunikacji 
miejskiej w Ciechanowie.
nr 542/XLV/2014 w sprawie ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez inne niż Gmi-
na Miejska Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wyko-
rzystania.
nr 543/XLV/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 468/
XXXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 lute-
go 2104 r. w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie za-
dania zarządzania przystankami  zlokalizowanymi  
w ciągu dróg krajowych nr 50 i nr 60 w granicach admi-
nistracyjnych Miasta Ciechanów.
nr 544/XLV/2014 w sprawie zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przed-
siębiorców realizujących na terenie miasta Ciechanów 
nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.
nr 545/XLV/2014 w sprawie powierzenia  Przedsię-
biorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie 
zadania własnego gminy w zakresie utworzenia i prowa-
dzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 546/XLV/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 547/XLV/2014 w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na rok  2014.
nr 548/XLV/2014 w sprawie zbycia nieruchomości  
w drodze bezprzetargowej.

Interpelacje radnych – XLV sesja
andrzej Bayer poprosił o uwzględnienie  
w budżecie miasta budowy placu zabaw przy 
ul. Ściegiennego. Zaproponował też rozbiórkę 
opuszczonego budynku przy ul. Gąseckiej  
(nieruchomość nie jest własnością miasta – red.) 
i usunięcie muru przy ratuszu. 

Przemysław Zadrożny zgłosił potrzebę wy-
równania ul. Wesołej.

józef Borkowski chciał wiedzieć, gdzie zo-
staną rozmieszczone nowe kamery miejskiego 
monitoringu i czy jego rozbudowa obejmie Plac 
Kościuszki. 

adam Stępkowski za zasadne uznał naprawę 
nawierzchni ul. Spacerowej oraz budowę chod-
nika w ul. Kasprzaka. Zapytał też, na jakim eta-
pie są przygotowania do rewitalizacji zbiornika 
na Krubinie.

dariusz Węcławski wnioskował, by przed-
siębiorcy prowadzący działalność na obszarze 
utrudnień komunikacyjnych związanych z bu-
dową pętli miejskiej zostali zwolnieni z podatku 
od nieruchomości. 

Leszek Ryms zapytał o możliwość ułożenia 
chodnika łączącego ul. Pułtuską z Batalionów 
Chłopskich. Był także ciekaw, czy taka inwesty-
cja jest planowana w tym roku. Radny sugero-
wał uzupełnienie brakującego chodnika w ul. 
Batalionów Chłopskich, na odcinku od Kauflan-
du do przedszkola.

Zenon Stańczak chciał wiedzieć, czy prawdą 
jest, że ronda na ul. Płockiej i Monte Cassino 
zostaną oddane 15 września. Radny zwrócił 
uwagę na nadmierną ilość znaków drogowych 
w ul. Sienkiewicza. Postulował nadzór nad 
układaniem na nowo kostki w tej ulicy oraz 
wycięcie suchych drzew stojących wzdłuż ulicy 
Sońskiej. Był też ciekaw, kiedy będą dostawio-

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

ne dodatkowe urządzenia na placu zabaw na 
osiedlu „Zachód”. 

Tomasz kałużyński poprosił o informację na 
temat wypracowanych z partnerami samorządo-
wymi projektów zgłoszonych do RIT (Regional-
nego Instrumentu Terytorialnego – red.). Radny 
był zaniepokojony, że w ogólnopolskiej prasie 
pisze się o bezprawnym kładzeniu mediów 
komunalnych na prywatnych terenach. Chciał 
wiedzieć, czy w Ciechanowie dochodzi do po-
dobnych sytuacji.  

krzysztof łyziński wnioskował, by na sygna-
lizatorze w ul. Nadfosnej zamontować przycisk 
dla pieszych. Zastanawiał się też, czy rowerzy-
ści mają prawo do jazdy po chodnikach. Chciał 
także wiedzieć, dlaczego na „Pożegnaniu lata” 
nie będzie piwa „Ciechan” i jakie niezapowie-
dziane przeszkody pojawiły się przy budowie 
pętli miejskiej. 

Paweł Rabczewski przekazał, że w czasie desz-
czu są zalewane posesje przy ul. Konopnickiej 
i Nałkowskiej. Zapytał też o budowę bieżni na 
stadionie.  

Zdzisław dąbrowski chciał wiedzieć, kiedy 
będzie można głosować na projekty zgłoszone 
przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. 

mariusz Stawicki interpelował w sprawie po-
prawienia i poszerzenia tzw. kładki od ul. Wy-
rzykowskiego do Tatarskiej. 

Do PKP PLK
elżbieta Latko zapytała, czy zostanie utrzyma-
ny pierwotny terminy oddania do użytku tunelu 
łączącego ulicę Śmiecińskiej ze Spółdzielczą, 
jeżeli nie, to jaka będzie ostateczna data zakoń-
czenia inwestycji PKP.               

       oprac. K.D.

Ciechanowska Rada Pożytku 
Publicznego może już obradować

Na sierpniowej sesji do Rady wybrano 3 miej-
skich radnych: Mariusza Stawickiego, Dariu-
sza Węcławskiego i Przemysława Zadrożnego. 
W czerwcu 6 swoich reprezentantów wyłoniły 
organizacje pozarządowe, działające na terenie 
miasta. Poparcie społeczników uzyskali: Piotr 
Rzeczkowski (ZHP Hufiec Ciechanów), Marze-
na Lentowszczyk (Fundacja Gospodarcza im.  
K. Marcinkowskiego), Katarzyna Tromska (Sto-
warzyszenie Psychoart), Jolanta Truszewska 
(Samodzielne Koło Terenowe nr 76 STO),  

17 września zarządzeniem Prezydenta miasta Ciechanów utworzono  Ciechanowską 
Radę działalności Pożytku Publicznego. Prezydent Waldemar Wardziński jako swo-
ich przedstawicieli powołał do niej zastępcę prezydenta Cezarego Chodkowskiego, 
kierownika Wydziału Promocji i komunikacji Społecznej ewę Blankiewicz oraz kie-
rownika Wydziału Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Bożenę Żywiecką.

Dorota Jezierska (Fundacja Bank Żywności)  
i Ewa Stangrodzka-Kozłowska (Stowarzyszenie 
Autorów Polskich). 
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym 
prezydenta w sprawach społecznych. Jej ka-
dencja trwa 2 lata. Pierwsze posiedzenie Rady 
odbędzie się w październiku. Podczas spotkania 
wybrany będzie przewodniczący Rady, zastęp-
ca i sekretarz. Omówione zostaną też kierunki 
współpracy z miejskim samorządem.

red. 

Od 3 lat Ciechanów utrzymuje bliskie kontak-
ty z Bielawą. Liczące nieco ponad 30 tysięcy 
mieszkańców miasto położone jest u podnóża 
Gór Sowich, w województwie dolnośląskim. 
Przedstawiciele Bielawy uczestniczyli w organi-
zowanych u nas Forum Miast Partnerskich, do-
świadczenia wymieniały nasze kluby sportowe 
oraz środowiska związane z kulturą i oświatą. 

Bielawa piątym miastem partnerskim 
Ciechanowa

Na sierpniowej sesji rada miasta upoważniła 
prezydenta Waldemar Wardzińskiego do podpi-
sania umowy o partnerskiej współpracy z bur-
mistrzem Bielawy Ryszardem Dźwinielem.  
W gronie naszych miast partnerskich znaj-
dują się już Meudon (Francja), Haldensleben 
(Niemcy), Chmielnicki (Ukraina) oraz Brezno 
(Słowacja).

K.D.
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dostarcza miasto, wcześniej przedsiębiorcy musieli 
zapłacić za specjalne pojemniki. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości  
dla tworzących nowe miejsca pracy
Lokalni przedsiębiorcy, którzy inwestują i tworzą  
w Ciechanowie nowe miejsca pracy będą mogli 
liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości. 
Trzeba spełnić co najmniej jeden z kilku warun-
ków. Może to być rozbudowa przedsiębiorstwa, 
zmiana profilu prowadzonej działalności gospodar-
czej, nabycie likwidowanego przedsiębiorstwa czy 
przyrost liczby pracowników zatrudnionych w peł-
nym wymiarze czasu.  
Zwolnienie ma przysługiwać od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dopełnieniu formalności. 
Jeżeli przedsiębiorca podejmuje działalność gospo-
darczą w nowo wybudowanym obiekcie lub jego 
części, zwolnienie podatkowe rozpocznie się od  
1 stycznia następującego po roku, w którym budo-
wa została zakończona. Jak długo można korzystać 
ze zwolnienia? To zależy od ilości utworzonych 

Małe firmy zapłacą mniej  
za odbiór śmieci
Do tej pory każda nieruchomość niezamieszkała  
(w tym przedsiębiorstwa) musiała być wyposażona 
w co najmniej jeden kosz o objętości 120 l.  
– Mniejsze firmy, często jednoosobowe sygnalizo-
wały, że nie wytwarzają tak dużo śmieci, a koszty są 
dla nich za wysokie. Stąd moja propozycja – mówi 
prezydent Wardziński. 60-litrowe kosze będą tańsze 
i wygodniejsze dla małych firm.  – Nie chcieliśmy 
zmieniać częstotliwości odbioru śmieci, bo w tych 
miejscowościach, gdzie są usuwane co 2 tygodnie, 
jak np. w Łomiankach,  mieszkańcy skarżą się na 
gryzonie i uciążliwe zapachy, zwłaszcza w cieplej-
szej połowie roku – mówi Adrianna Saganek, kieru-
jąca Referatem Odbioru Odpadów.
Mniejsze pojemniki oznaczają niższe koszty. Do tej 
pory za wywóz  posegregowanych śmieci przedsię-
biorcy płacili 40 zł (60 za niesegregowane). Teraz 
mają szansę płacić odpowiednio 25 i 40 zł. Drobni 
przedsiębiorcy mogą również segregować odpady 
w workach, co też oznacza oszczędności. Worki 

miejsc pracy: 1 rok – za co najmniej 2 stanowiska, 
2 lata – za 5, 3 lata – za 10 i 4 lata – za 50. Zwol-
nienie od podatku od nieruchomości obejmuje tylko 
te grunty, budynki lub ich części, które stanowią 
nowe inwestycje. Podatnik nie może też być zadłu-
żony wobec gminy. Maksymalna wartość udzielo-
nej pomocy (łącznie z uzyskaną z innych źródeł  
w okresie 3 lat podatkowych) to 200 tys. euro (po-
nad 800 tys. zł).

Ewa Blankiewicz

Sesja rady miasta

Prezydent proponuje ułatwienia dla firm, radni je popierają
Podczas sierpniowej i wrześniowej sesji prezydent Waldemar Wardziński przedłożył radzie miasta dwie propozycje korzystne dla przed-
siębiorców. Obie radni poparli jednogłośnie. Pierwsza dotyczy małych firm – to zmiana zasad odbioru odpadów. Firmy mogą teraz korzy-
stać z mniejszych 60-litrowych pojemników, mniej zapłacą też za wywóz śmieci. Prezydent zaproponował też zwolnienie od podatku od 
nieruchomości dla lokalnych przedsiębiorców, którzy inwestują i tworzą w Ciechanowie nowe miejsca pracy. Ze zwolnień będzie można 
korzystać do końca 2018 roku.

Starający się o zwolnienie przedsiębiorca 
musi wypełnić zgłoszenie i dołączyć do niego 
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis 
z bieżącego roku oraz poprzednich 2 lat lub 
oświadczenie o braku takiej pomocy, zestawie-
nie średniego zatrudnienia z okresu ostatnich 
12 miesięcy (formularz ZUS DRA) oraz wykaz 
nowo utworzonych miejsc pracy (z potwier-
dzeniem ich złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych). 

To, czego nie udało się osiągnąć wspólnie 27 gmi-
nom, ciechanowski samorząd chce zrobić samodziel-
nie. Inwestycja jest warta 33 mln zł. 25% tej kwoty 
pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, resztę wyłoży 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, specjalnie 
dokapitalizowane na ten cel przez miasto. Samorząd 
przeznaczył na to 6 mln zł. W październiku do PUK 
trafi 3 mln w ramach pierwszej transzy, reszta kwoty  
– do końca roku. 
Budowa zakładu na terenie składowiska w Woli 
Pawłowskiej szybko się posuwa. To zasługa dobrych 
wykonawców. Przetarg wygrało konsorcjum firm: 

Nie udało się 27 gminom, uda się naszemu samorządowi
Zakład przetwarzania odpadów w Woli Pawłowskiej, budowany przez miejską spółkę Puk, szybko pnie się w górę. miejski samo-
rząd zdecydował się na samodzielną inwestycję w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, kiedy upadł międzygminny Zwią-
zek Regionu Ciechanowskiego. – Myślimy perspektywicznie. Europejskie przepisy wymagają wprowadzenia coraz wyższych poziomów 
odzysku surowców wtórnych, inaczej samorządy będą płaciły wysokie kary i to już od 2016 roku. Chcemy tego uniknąć – mówi prezy-
dent Waldemar Wardziński.

O postępach prac przy budowie Zakładu Przetwarzania Odpadów prezydentowi  
W. Wardzińskiemu opowiadał prezes PUK W. Jagodziński wraz z wykonawcami

Hala w Woli Pawłowskiej rośnie w oczach

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o. z Olsztyna 
(lider) i ABM INVEST TARNÓW Sp. z o. o. z Tarnowa (partner), które 
nadzoruje prace, wykonywane przez 3 ciechanowskie firmy: Budmark,  
Plast-Bud i Remirent. Robotnicy weszli na plac budowy w maju tego roku,  
a zakład ma być oddany w I kwartale 2015 roku.   

E.B.               
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Rondo w ul. Mławskiej. Trwają ostatnie prace brukarskie

Fragment pętli – most na Bielinie

Ulica Tysiąclecia jest gotowa, brakuje tylko oznakowania

Przypominamy, że w pętli powstaje 26 skrzyżowań, 
w tym 4 z sygnalizacją świetlną i 13 rond. Wzdłuż 
jezdni budowane są ścieżki rowerowe i chodniki, 
stoją nowe lampy, a w niektórych punktach ekrany 
dźwiękochłonne. Pracy mnóstwo, a dużo zależy też 
od postępów prac PKP PLK, PEC czy ZWiK, bo to 
czas krzyżujących się inwestycji – również miej-
skich spółek i kolei.

Priorytet: fragment pętli  
od Mławskiej do Kasprzaka
Oddanie do użytku fragmentu pętli od ul. Mław-
skiej do Kasprzaka to priorytet. Chodzi o odciążenie 
wiaduktu na Płockiej, gdzie w godzinach szczytu 
tworzą się korki. Miastu zależy też na jak najszyb-
szym zlikwidowaniu objazdu przez ul. Towarową 
i puszczeniu ruchu na nowy wiadukt w Gąseckiej. 
Jest on wprawdzie gotowy, ale kluczowe jest, jak 
szybko wykonawca tej kolejowej inwestycji otrzy-
ma pozwolenie na użytkowanie obiektu. – PKP 
PLK nie ma jeszcze tego pozwolenia. Wykonawca 
obiektu –WARDUD we wrześniu złożył wniosek do 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
o wydanie decyzji, dopuszczającej wiadukt do ruchu 
– informuje Robert Szymaniak, kierownik Wydzia-
łu Inwestycji. 
Ważne jest też skierowanie na ten fragment pętli 
ruchu z Warszawy, ponieważ Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad właśnie zaczyna długo 
oczekiwany przez mieszkańców remont krajowej 
Płońskiej (warto przypomnieć, że jest to możliwe 
dzięki wykonaniu przez ZWiK kanalizacji sanitar-
nej). To oznacza, że na ul. Płońskiej ruch będzie się 
odbywał wahadłowo, co znacznie go spowolni. Dla-
tego drogowcy intensywnie pracują na rondzie  
w ul. Kasprzaka. Rondo robione jest połówkami.  
– Jest duża szansa, że do końca października zakoń-
czą się roboty drogowe. Wszystko zależy od tego czy 
podczas prowadzonych prac podziemnych wyko-
nawca nie natknie się na niespodzianki, w postaci 
infrastruktury, której nie ma na mapach – zauważa 
E. Gładysz. 
Pozostała część tego odcinka jest prawie gotowa. 
Zakończyły się prace drogowe na rondach i skrzy-
żowaniach w ulicach: Mławskiej, Kwiatowej, Śmie-
cińskiej, Leśnej, Klonowskiego, Monte Cassino,  
w okolicy hotelu Atena, na Płockiej, Niechodzkiej 
i Tysiąclecia. W końcowej fazie jest malowanie pa-
sów, ustawianie znaków i uzupełnianie fragmentów 
chodników. Pozostanie jeszcze włączenie sygnali-
zacji świetlnej na skrzyżowaniach. – Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to od listopada mieszkań-
cy będą mogli poruszać się tym fragmentem pętli  
– zapowiada Robert Szymaniak.

Co na pozostałych  
odcinkach?
Roboty trwają też na skrzyżowaniu ul. Pułtuskiej  
z Armii Krajowej. Aby usprawnić pracę, zamknię-

Prace na pętli 
weszły w decydującą fazę
Budowa pętli miejskiej weszła w końcową fazę. eurovia – generalny wykonawca robót – prowa-
dzi prace na wszystkich odcinkach. najwięcej dzieje się na skrzyżowaniach nowej drogi z uli-
cami: Płocką, kasprzaka, Pułtuską, Wojska Polskiego, kargoszyńską i mławską. – W każdym 
z tych miejsc zapewniona jest przejezdność. Roboty zostały tak skoordynowane aby minimalizować 
utrudnienia w ruchu. Dla kierowców jest to niełatwy czas, ale jak budowa się zakończy będziemy 
jeździć o wiele wygodniej – uspokaja zastępca prezydenta ewa gładysz. Przy budowie pętli pra-
cuje obecnie 17 podwykonawców, wynajętych przez wykonawcę głównego – eurovię.
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Ruch na rondzie w ul. Płockiej jest płynny

Między ul. Płocką a Tysiąclecia drogowcy ustawiają znaki i malują pasy

W okolicy ronda na Monte Cassino trwają ostatnie prace wykończeniowe

Prace na pętli 
weszły w decydującą fazę

ty został fragment ul. Armii Krajowej od Pułtuskiej 
do Gwardii Ludowej. Mimo tej zmiany organiza-
cji ruchu Pułtuska jest przejezdna, ruch odbywa 
się dość szybko, bo zlikwidowano tu sygnalizację 
świetlną. Zanim na plac budowy wejdą drogowcy, 
pod ziemią przekłada się infrastrukturę podziemną, 
układa kanalizację deszczową, usuwane są kolizje: 
gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne.
Na początku września wynajęta przez Eurovię fir-
ma podwykonawcza z Torunia wprowadziła ciężki 
sprzęt na odcinek pętli od Pułtuskiej do Wojska 
Polskiego. Tam prace posuwają się bardzo spraw-
nie, bo pętla w tym miejscu idzie nowym śladem, 
gdzie nie ma podziemnej infrastruktury.
Mocno zaawansowane są też prace na odcinki od 
Mławskiej do Kargoszyńskiej, ale w tej części 
miasta priorytetowe są dojazdy do cmentarza ko-
munalnego. Mieszkańcy ul. Wojska Polskiego lub 
jadący w stronę Przasnysza mogą obserwować, jak 
szybko posuwają się prace  przy budowie ronda. 
Rondo i fragment pętli do ul. Gostkowskiej zostaną 
włączone do ruchu przed Dniem Wszystkich Świę-
tych. Będzie też prawdopodobnie gotowy dojazd do 
cmentarza od drugiej strony – ronda na Kargoszyń-
skiej.
Prace byłyby łatwiejsze, gdyby prowadził je jeden 
wykonawca. – Firm podwykonawczych jest aż 17. 
Ta sytuacja utrudnia koordynowanie robót przed 
generalnego wykonawcę. Dlatego po negocjacjach 
z Eurovią aneksem do umowy wprowadziliśmy za-
pis o zmianie kierownika budowy. Liczymy, że nowy 
będzie lepiej współpracował ze wszystkimi podwy-
konawcami i sprawniej koordynował ich pracę  
– dodaje R. Szymaniak.

Sytuacja  
na drogach wylotowych
Mimo utrudnień związanych z budową pętli miej-
skiej, wszystkie „wylotówki” z miasta są drożne. 
Kierowcy jadący drogą krajową Nr 60 w kierunku 
Płocka mogą bez większych problemów przejechać 
przez rondo w okolicy ul. Kolbego. Ruch na razie 
odbywa się połową ronda i jego środkiem, ale prace 
mają być zakończone do końca października. Jadąc 
w kierunku Przasnysza ulicą Wojska Polskiego na-
tkniemy się na ruch wahadłowy, sterowany sygnali-
zacją świetlną. Drogowcy układają jezdnię i profilu-
ją podłoże. Niedługo tędy zostanie puszczony ruch, 
a prace przeniosą się na drugą połowę drogi. Rondo 
ma szansę być wykonane na początku listopada. Ci, 
którzy wybierają się za miasto w kierunku Płońska 
najpierw chwilę postoją na światłach w miejscu 
budowy wiaduktu kolejowego, dalej czekają ich 
niedogodności spowodowane budową ronda. Dro-
gowcy zrywają tam asfalt, więc ruch w tym miejscu 
jest spowolniony, odbywa się wahadłowo. Bez pro-
blemu wyjadą kierowcy podróżujący w kierunku 
Mławy, ponieważ budowa ronda w ulicy Mławskiej 
jest już zakończona. Bez kłopotu odbywa się też 
ruch w kierunku Pułtuska. 

E.B., P.H.

Budowa pętli miejskiej weszła w końcową fazę. eurovia – generalny wykonawca robót – prowa-
dzi prace na wszystkich odcinkach. najwięcej dzieje się na skrzyżowaniach nowej drogi z uli-
cami: Płocką, kasprzaka, Pułtuską, Wojska Polskiego, kargoszyńską i mławską. – W każdym 
z tych miejsc zapewniona jest przejezdność. Roboty zostały tak skoordynowane aby minimalizować 
utrudnienia w ruchu. Dla kierowców jest to niełatwy czas, ale jak budowa się zakończy będziemy 
jeździć o wiele wygodniej – uspokaja zastępca prezydenta ewa gładysz. Przy budowie pętli pra-
cuje obecnie 17 podwykonawców, wynajętych przez wykonawcę głównego – eurovię.
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Modernizacja  
ul. Traugutta
Przetarg na dokumentację 
przebudowy ul. Traugutta  
oraz budowę dwóch no-
wych ulic łączące nowo 
budowaną pętlę  
z Powstańców Wielko-
polskich wygrała Pracow-
nia Projektowa „Traffic” 
z Warszawy, która zaofe-
rowała cenę 117 tys. zł. 

Rozbudowa 
Środowiskowego 
Domu  
Samopomocy
Dwie oferty otwarto  
11 września. ŚDS rozbu-
duje jeszcze w tym roku 
firma P.H.U. BUDOMUR 
z Pułtusk, która zaofero-
wała najkorzystniejszą 
cenę 198 tys. zł. Drugi 
oferent nie dopełnił wa-
runków formalnych.

Budowa chodników
W ciągu najbliższych dni ogłoszony zostanie przetarg na budowę jednostron-
nych chodników w ul.: Ludowej i Parkowej (na odcinku od Gostkowskiej  
do Bony). Dokumentację przygotowała firma Usługi Projektowe „Drogownic-
two” z Ostrołęki.                                                                                            P.H.

Estetyczne drogi i chodniki
W sierpniu drogowcy wyremontowali jezdnie m.in. ul: Działkowej, Wazo-
nowej, Zielnej, Szumnej, Ułańskiej i Polskiej Organizacji Wojskowej. Kosz-
towało to miasto ponad 291 tys. zł. Oprócz ulic remontowano też chodniki. 
Wymieniono chodnik w ul. Gwardii Ludowej (od Armii Krajowej do Przed-
szkola Nr 5) i Batalio-
nów Chłopskich (od 
wjazdu do bloku Nr 17 
do 25). Miasto zapłaciło 
za to ponad 111 tys. zł.  
Z kostki kamiennej uło-
żono chodnik  przy ul. 
Mikołajczyka. Koszto-
wało to blisko 16 tys. 
zł, a ułożenie kolejnych 
fragmentów alejek na 
cmentarzu komunalnym 
ponad 44 tys. zł.

Obowiązkowa deratyzacja
Od 1 września na terenie Ciechanowa, zgodnie z regulaminem utrzymania 
czystości i porządku, trwa jesienna deratyzacja. Do inżynierii miejskiej wpły-
wały zgłoszenia o gryzoniach pojawiających się w okolicach śmietników  
i sieci kanalizacji deszczowej. Urzędnicy napisali też w tej sprawie do ZWiK 
z prośbą o reakcję.

Widzisz uszkodzoną lampę? Zgłoś problem
W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym  
i wcześniejszym zapadaniem zmroku przypominamy, że wszelkie zgłosze-
nia dotyczące np. uszkodzonych lamp można zgłaszać do miejskiej inżynierii 
pod nr tel. (23)  674 92 84 lub 674 93 06, bądź do spółki Energa Oświetlenie 
pod nr 801 800 103.

Kierowcy uważajcie na nowe znaki
W ul. Broniewskiego w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 5  na odcinku 
od Wyspiańskiego do Słowackiego po stronie szkoły ustawiono dodatkowy 
znak „zakaz postoju”, a po stronie domów jednorodzinnych – „zakaz zatrzy-
mywania”. Na ulicy Powstańców Wielkopolskich na wysokości budynku  
nr 11 zamontowano dwa progi zwalniające i ograniczono prędkość do 30 km. 
Na skrzyżowaniu ul. Letniej i Żeromskiego, w związku z licznymi kolizja-
mi ustawiono znak „stop”, a od strony ogrodzenia LO zamontowano lustro 
drogowe. 

Prace podziemne utrudniają ruch
Przedłużające się podziemne prace prowadzone przez Wodociągi komplikują 
ruch na ulicach: Wesołej, Różanej, Dębowej, Wiśniowej, Bielińskiej, Oko-
powej, Skłodowskiej, Malinowej, Jaśminowej i Łukasiewicza. ZWiK układa 
tam sieć sanitarną. Na osiedlu Wesoła chwilowo trudniej się poruszać, ale 
mieszkańcy długo czekali na te roboty. Dzięki nim będą podłączeni do sieci 
kanalizacyjnej. Następny krok – ułożenie nawierzchni ulic. Na Fabrycznej  
i Sienkiewicza utrudnienia mają związek z budową kolektora sanitarnego 
wraz ze studniami.  

P.H.

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Trwa remont mostu na Mleczarskiej. 
Koniec prac w połowie października

Od połowy maja trwa remont mostu na ulicy Mleczarskiej. Wszystko zaczęło 
się od rozbiórki przeprawy, bo jak się okazało była w fatalnym stanie. Na poło-
wie mostu wymieniono poziome elementy konstrukcji i ułożono zbrojenie pły-
ty żelbetowej mostu, po ich ułożeniu ruch został przeniesiony na drugą stronę. 
Drogowcy zamocowali też barierki ochronne. Prace wykończeniowe potrwają 

do połowy paździer-
nika. Remont nie jest 
tani – ma kosztować 
ponad 1,5 mln zł. Po 
remoncie mostu i za-
kończeniu przez PKP 
PLK budowy wia-
duktu na Mleczarską 
będzie mogła wejść 
firma Eurovia, która 
położy nowy asfalt, 
wybuduje chodniki  
i ścieżkę rowerową 
(Mleczarska to część 
pętli).                    P.H.

Świetlica bez barier  
nie tylko architektonicznych
Przy miejskim Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień powstaje 
świetlica dla dzieci i młodzieży. Stoją mury, jest dach, tynki zewnętrzne i insta-
lacja elektryczna. Trwa instalowania centralnego ogrzewania i kanalizacji sani-
tarnej. Powstają też dodatkowe miejsca parkingowe. Wkrótce montowane będą 
drzwi i okna. Kiedy budynek zostanie odpowiednio wyposażony, dzieci będą tu 
mogły spokojnie i kreatywnie 
spędzać wolny czas. Świetlica 
bez barier architektonicznych 
przyjmie pod swoje skrzydła 
także dzieci niepełnosprawne. 
Na jej tyłach będzie moż-
na poćwiczyć na siłowni na 
świeżym powietrzu lub sko-
rzystać z placu zabaw.

P.H.

 Tak wygląda teraz uliczka obok Widnej
Od kilku tygodni 
mieszkańcy ślepej 
ulicy prostopadłej 
do Widnej korzy-
stają z nowej jezdni 
z kostki brukowej. 
Wybudowano tu 
też jednostronny 
chodnik. Uliczka 
jest niewielka, ale 
koszt inwestycji  
to 123 tys. zł.

P.H.

Miasto przygotowuje się  
do kolejnych inwestycji

Ul. Traugutta

ŚDS przy ul. Strażackiej

Ul. Wazonowa z nową nawierzchnią
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– Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno 
najstabilniejszych zestawień przygotowywanych 
przeze mnie dla „Wspólnoty” – mówi twórca ran-
kingu Paweł Swianiewicz, profesor nauk ekono-
micznych, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki 
Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Ciechanów 
w kategorii „Bogactwo miasta powiatowe” pośród 
267 miast zajął 64 pozycję z dochodem 2505,72 zł 
na jednego mieszkańca. Rok temu byliśmy na 68 
pozycji, a najniższą lokatę – 213 – zanotowaliśmy 
w 2004 roku. Dla porównania: obecnie Płońsk zaj-
muje 69 miejsce, Pułtusk – 76, Przasnysz – 107,  
a Mława – 129. – Pominięte zostały wpływy z do-

Ciechanów na 64. miejscu
w rankingu zamożności 267 miast

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” po raz kolejny opublikowało ogólnopolski 
ranking „Zamożność Samorządów w Polsce”, tym razem dotyczący 2013 roku. Ciecha-
nów został sklasyfikowany na 64 miejsce, z dochodem na jednego mieszkańca w wysokości 
2505,72 zł. Sondaż przygotowywany jest oddzielnie dla województw, miast wojewódzkich, 
powiatowych, a także mniejszych miejscowości, powiatów i gmin.

tacji celowych. Zwłaszcza w okresie tak intensyw-
nego korzystania z funduszy unijnych dotacje te 
mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość 
dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej 
potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko  
w rankingu. Jest to jednak skok chwilowy i nie ma 
związku z trwałym wzrostem zamożności. Więc 
uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzy-
mywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego 
rankingu: zamożność. Dochody podzieliliśmy przez 
liczbę ludności – wyjaśnia P. Swianiewicz. Ranking 
Wspólnoty jest drugim po rankingu Rzeczpospo-
litej wiarygodnym źródłem oceniającym działania 
samorządów w naszym kraju. 

P.H.

august Fieldorf, pseudonim „nil” to jedna 
z najważniejszych postaci okresu ii wojny 
światowej. Przypadająca w tym roku 75. 
rocznica inwazji niemców i Sowietów na 
Polskę stała się okazją do przypomnienia 
filmowej biografii legendarnego dowódcy 
kedywu ak. 

1 września w plenerowym kinie przed ratuszem 
blisko 100 widzów obejrzało film Ryszarda Bugaj-
skiego „Generał Nil”. Obraz pokazuje dramatycz-
ne losy przywódcy polskiego podziemia, który po 
1945 roku staje się więźniem sowieckich łagrów  
i zostaje skazany na śmierć. Tytułową rolę zagrał 
Olgierd Łukaszewicz.
– Film pokazuje smutną prawdę o wojnie i następu-
jącym po niej okresie komunizmu. Był to czas, kiedy 
Polacy niszczyli swoich rodaków. Będziemy orga-
nizować więcej takich otwartych projekcji – powie-
dział po seansie prezydent Waldemar Wardziński. 
– Bardzo fajny pomysł z tym kinem. Chcemy więcej 
– przyznali widzowie. Miłą niespodzianką były 
jabłka, którymi można było się częstować. Organi-
zatorem filmowego wieczoru na świeżym powie-
trzu był urząd miasta. 

K.D.  
P.S.
Ciekawostka: w scenie zamachu na generała SS 
Franza Kutscherę wziął udział Kamil Dąbrowski 
– aktor wywodzący się z Ciechanowa, przez 9 lat 
związany z Teatrem Exodus.

Kino przed ratuszem 
w rocznicę wojny

Lao Che zagrał na deptaku

W ramach projektu zorganizowano szereg koncer-
tów, był piknik rodzinny, najazd wikingów, kon-
kurs wokalny, gry i zabawy dla dzieci. 23 sierp-
nia młodzi muzycy zaopatrzeni w dwa akordeony, 

27 września podsumowano projekt Stowarzyszenia Psychoart „Warszawska tętni życiem”. 
Złożyło się na niego 10 imprez, które od czerwca organizowano na miejskim deptaku. 
Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 28 tys. zł przyznanych  
w drodze konkursu przez prezydenta Waldemara Wardzińskiego. W finale zagrała ekipa 
Remontowa, a po niej gość specjalny – Lao Che. Zespół z Płocka dał wspaniały występ. 

gitarę i tamburyn przechadzali się po 
deptaku grając skoczne melodie i umi-
lając czas przechodniom, którzy wybrali 
się na spacer i zakupy. Tego dnia dzieci 
sprzedawały swoje zabawki i przybory 
szkolne podczas „Jarmarku Dziecięcego 
Na Ławeczkach”. 27 sierpnia amatorzy 
dobrej kuchni mogli skosztować smacz-
nych potraw. Warto było się przekonać 
jak wygląda profesjonalne gotowanie, 
podpatrzeć kucharzy „w akcji”. 6 wrze-
śnia miłośnicy sportu mogli się sprawdzić 
w różnych dyscyplinach. Były rzutki, 
mini hokej i podnoszenie ciężarów. Do 
ćwiczeń zachęcały instruktorki fitness. 
Na zakończenie imprezy zagrał zespół 

Podoba Mi Się. 20 września wieczorem zaprezento-
wana została historia w teledyskach, rzuconych na 
ścianę kamienicy Reutta.

red.

Uproszczono zasady 
udzielania 
stypendium uczniom 

Pomoc może otrzymać osoba znajdująca się w trudnej 
sytuacji materialnej (której dochód nie przekracza  
456 zł netto), szczególnie gdy w rodzinie występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwa-
ła choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypeł-
niania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoho-
lizm, narkomania, rodzina niepełna oraz gdy  
w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe. 
Stypendium szkolne jest przyznawane na 10 miesięcy, 
czyli od września do czerwca w danym roku szkol-
nym. Uczniowie mieszkający na terenie Ciechano-
wa mogą też uzyskać zasiłek szkolny w przypadku: 
śmierci rodzica lub opiekuna prawnego, klęski żywio-
łowej, wydatków związanych z długotrwałą choro-
bą ucznia lub członka rodziny oraz w razie innych 
szczególnych okoliczności. O zasiłek szkolny można 
ubiegać się w ciągu dwóch miesięcy od dnia, kiedy 
nastąpiło zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku. 
Informacje można uzyskać w Zakładzie Obsługi Szkół 
i Przedszkoli, ul. Jesionowa 27, tel. (23) 673 72 72. 

red.
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Awanse w miejskiej oświacie
27 sierpnia w ratuszu prezydent Waldemar 
Wardziński wraz z zastępcami Ewą Gładysz  
i Cezarym Chodkowskim  uroczyście wręczył 
8 nauczycielom akty nadania awansu zawodo-
wego oraz powołał nowych dyrektorów szkół  
i przedszkoli. Listy gratulacyjne otrzymali 
również dyrektorzy miejskich placówek ob-
chodzący jubileusze pracy zawodowej.
Na stanowiska dyrektorów zostali powoła-
ni: Maria Trojanowska (Szkoła Podstawowa 
Nr 6), Wiesław Burba (Szkoła Podstawowa 
Nr 5) i Ewa Kaczyńska (Przedszkola Nr 3). 
Jubileusz pracy obchodzili Maria Trojanow-

ska, Barbara Derbin, Hanna Bonisławska oraz 
Dariusz Mosakowski. Nowymi nauczycie-
lami mianowanymi zostali: Estera Lewic-
ka, Viera Pazyrowa, Ewelina Rostkowska, 
Marzena Klicka, Marzena Kamińska, Anna 
Ciułkowska, Małgorzata Malinowska i Michał 
Rząsiński. – Widać, że pod okiem dyrektorów 
kształcą się ich godni następcy. Mamy bardzo 
dobrze wykształconych nauczycieli. Dzisiejsi 
awansowani, mimo młodego wieku, maja już 
na koncie wiele zawodowych sukcesów  
– chwalił prezydent W. Wardziński.  

P.H.

Biblioteka zaprosiła mieszkańców Ciechanowa, żeby zapre-
zentowali swoje ulubione fragmenty powieści. Okazało się,  
że czytane fragmenty rozpoczęły ożywioną rozmowę o Try-
logii, jej ekranizacjami, nasunęły wspomnienia o pierwszych 
literackich spotkaniach z Sienkiewiczem. Dużą popularno-
ścią cieszyła się okolicznościowa pieczęć podarowana przez 
Prezydenta RP, którą można było ostemplować książki na 
pamiątkę akcji. Można było również wrócić do domu z własną 
Trylogią. W ramach akcji „Książka za uśmiech” biblioteka 
rozdawała egzemplarze powieści. Gdyby było głosowanie na 
ulubioną część, to wśród czytelników MBP wygrałby beza-
pelacyjnie „Pan Wołodyjowski” – prawie wszyscy uczestnicy 
Narodowego Czytania wybrali fragment tej powieści.

Małgorzata Grzelak 

Trylogia za uśmiech
W sobotnie południe, 6 września, w miejskiej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Batalionów Chłopskich 
15 spotkali się sympatycy Trylogii Henryka Sienkie-
wicza. Wspólne czytanie odbyło się w ramach akcji 
narodowe Czytanie, zainicjowanej przed trzema laty 
przez Prezydenta RP Bronisława komorowskiego. 

17 września sześć szkół podstawowych  
i gimnazjalnych rozegrało mecze w V Turnie-
ju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. 
Po emocjonujących rozgrywkach na „Orliku” 
przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 najlep-
si okazali się zawodnicy z Gimnazjum Nr 2. 
Każda z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplo-
my oraz opaski na rękę. Puchar zwycięskiej 
drużynie wręczył prezydent Waldemar War-
dziński (na zdjęciu obok). 
Tego samego dnia na hali sportowej przy ul. 
17 Stycznia 60c odbył się IV Międzyszkolny 
Turniej w Wieloboju Sportowym zorganizo-
wanym przez Klub Sportowy Ciechan  
i Szymona Kołeckiego. Celem zawodów 

Sportowa środa
była promocja podnoszenia ciężarów oraz 
popularyzacja ćwiczeń ogólnorozwojowych, 
sprawnościowych i technicznych. Zwycięz-
com nagrody i puchary wręczyli: prezydent 
Waldemar Wardziński, dyrektor MOSiR Jerzy 
Omieciński oraz Szymon Kołecki.

P.H.

27 i 28 września w kościele poklasztornym zorganizowany zo-
stał III Festiwal Muzyki Sakralnej. Pierwszego dnia wystąpił 
warszawski zespół kameralny, bohaterem drugiego wieczo-
ru był chór „Szczygiełki Grandi” z Poniatowej. Usłyszeli-
śmy m.in. dzieła Jana Sebastiana Bacha, Archangelo Corelli, 
Feliksa Mendelssohna, Franza Biebla, Leo Delibesa, Michaela 
Bojesena, Giambattisty Martiniego, czy Zoltana Kodaly’ego. 
Patronat nad koncertami objął prezydent Waldemar Wardziń-
ski, a urząd miasta wsparł je finansowo. 

K.D.

Zespół kameralny z Warszawy

Muzyka  
na chwałę Boga

Od lewej: Sz. Kołecki, prezydent W. Wardziński, dyrektor MOSiR J. Omieciński. Od prawej: J. Berka 
 (SP Nr 5), K. Długokęcka i O. Brakowiecka (SP Nr 6)
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X spotkania z historią 
– na poważnie i wesoło

„na średniowiecznym Zamku” to temat  
X spotkania z historią, zorganizowanego  
w ramach europejskich dni dziedzictwa przez 
muzeum Szlachty mazowieckiej i współfinan-
sowanego przez prezydenta Ciechanowa. 

6 września na miłośników historii czekało wiele 
atrakcji. Na dziedzińcu zamku można było zoba-
czyć mennicę, wziąć udział warsztatach czerpania 
papieru i pisania na tabliczkach woskowych.  
Dużym zainteresowaniem wśród panów cieszył się 
tor łuczniczy, pokazy walk i uzbrojenia średnio-
wiecznego. Panie skupiły się na warsztatach tkac-
twa, szycia i zdobienia strojów. Dla najmłodszych 
przygotowano warsztaty edukacyjne. Bawił ich też 
Teatr Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry, który po-
kazał widowisko „Całkiem niedawno – czyli mroki 
średniowiecza”. Punktem kulminacyjnym dnia był 
występ Teatru Ognia „Prometeusz”. – Mieszkańcy 
chętnie odwiedzali nasze stanowisko, gdzie mieli 
możliwość przymierzenia rycerskiej zbroi, dowie-
dzenia się czegoś na temat średniowiecznego uzbro-
jenia oraz ubioru. Szczególnie zainteresowani byli 
najmłodsi uczestnicy imprezy – podsumował To-
masz Duda, namiestnik Chorągwi Rycerstwa Ziemi 
Ciechanowskiej.  
Na spotkania urząd miasta przekazał 15 tys. zł.

A.C.

Młodzi ludzie z ciechanowskich szkół w emocjach 
pokonywali wyznaczone niełatwe konkurencje  
i zdobywali punkty w grze, w której główną nagro-
dą był puchar prezydenta. Ścianka wspinaczkowa, 
udzielenie pierwszej pomocy rannemu, odnale-
zienie grobu żołnierzy poległych w 1920 roku, 
przejście przez most linowy nad Łydynią – to tylko 
niektóre z zadań, jakie czekały na uczestników. Na 
mieście pojawiły się patrole czerwonoarmistów, 
które utrudniały graczom swobodne poruszanie 
się. Pod zamkiem rozkwitło miasteczko historycz-
ne, w którym na kończących grę czekała smaczna 
grochówka. Podczas zabawy młodzież poznawała 
historię Ciechanowa, bo tłem zmagań sprawno-
ściowych był epizod wojny polsko-bolszewickiej 
– zniszczenie przez oddział wojska polskiego ra-
dzieckiej radiostacji. 
Spośród szkół podstawowych pierwsze miejsce za-
jęło STO. Wśród starszych uczniów najlepsze oka-
zało się Gimnazjum TWP, a w kategorii szkół śred-
nich nagrodę zdobył Zespół Szkół Technicznych. 
Zwycięskim drużynom puchary i dyplomy wręczył 
zastępca prezydenta Cezary Chodkowski. Zmęcze-
ni, ale uśmiechnięci uczestnicy mogli odetchnąć 
przy harcerskich piosenkach w wykonaniu zespołu 
„Wszyscy Byliśmy Harcerzami”. 
Grę przygotował Hufiec Ciechanów Chorągwi Ma-
zowieckiej ZHP oraz 79 Pułk Strzelców Słonim-
skich im. Hetmana Lwa Sapiechy Stowarzyszenie 

Miasto w ogniu? To tylko gra
Strzały przy zamku, ułani na koniach, auta z minionej epoki na deptaku i grupy młodzieży 
zmagające się z kolejnymi zadaniami. Tak wyglądało miasto 12 września podczas gry miej-
skiej „Ciechanów w ogniu – 1920”.

Rekonstrukcji Historycznej. Projekt uzyskał popar-
cie mieszkańców podczas konsultacji społecznych  
i w drodze konkursu otrzymał 18 tys. zł od dofinan-
sowania od prezydenta Ciechanowa – Chciałbym, 
żeby takich propozycji zabaw, połączonych z wiedzą 
o naszym mieście było jak najwięcej. Gratuluję or-
ganizatorom i uczestnikom. Jedni i drudzy wykazali 
się dużą sprawnością – skomentował grę prezydent 
Waldemar Wardziński.

A.C.

Lekcja ekologii  
na Warszawskiej

Dlaczego warto segregować odpady? Jakie korzyści 
przynosi właściwe ich zagospodarowanie? Na te i 
podobne pytania o tematyce ekologicznej odpowie-
dzi szukali uczniowie z ciechanowskich szkół pod-
stawowych podczas happeningu zorganizowanego 

17 września na deptaku. W lekcji ekologicznej, któ-
rej przyświecało hasło „Ziemia w naszych rękach”, 
wzięły udział dzieci z klas IV-VI. Nauce towarzy-
szyła zabawa. Były gry pamięciowe i układanie 
wielkich puzzli. Akcję zorganizowała Fundacja 
Ekologiczna Arka z Bielska Białej, która prowa-
dzi ogólnopolskie kampanie edukacyjne w zakresie 
ochrony środowiska. – Zależy nam, by ekologię ko-
jarzono z ciekawym, twórczym działaniem – tłuma-
czy Wojciech Owczarz, prezes fundacji. Partnerem 
inicjatywy był Urząd Miasta.

A.C.
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Przed występem krakowskiego barda i jego muzyków 
prezydent Waldemar Wardziński wręczył nagrody  
w konkursie „Urny wolności”. Z okazji przypadającej  
w tym roku 25. rocznicy wolnych wyborów do urn moż-
na było wrzucać życzenia dla Polski, miasta, rodziny, 
znajomych. Autorkami nagrodzonych wpisów zostały: 
Emilia Andrzejczak, Weronika Kuskowska i Aleksandra 
Kamińska. Prezydent ogłosił tez konkurs fotograficzny 
„Ciechanów – 25 lat pozytywnych zmian”.

Maleńczuk oczarował ciechanowian
Ciepłe, przedjesienne popołudnie i dobra muzyka. 20 września dziedziniec ciechanowskiego zamku 
wypełnił się tłumem mieszkańców, którzy przyszli na koncert macieja maleńczuka i zespołu Psycho-
dancing. 

Później scenę przejęli artyści: Maciej Muraszko, Andrzej 
Laskowski, Grzegorz Stasiuk, Jakub Frydrych i niepo-
wtarzalny M. Maleńczuk. Zabrzmiały znane przebo-
je: „Gdzie są przyjaciele moi”, „Dawna dziewczyno”, 
„Nigdy więcej”, „Praca na saksach szkodzi na maksa”, 
„Tango libido”… – Wspaniały wieczór, na długo pozo-
stanie w pamięci – chwalili zadowoleni mieszkańcy. Or-
ganizatorem koncertu był prezydent Ciechanowa. 

K.D.    

Występy rozpoczęli laureaci przeglądu wokalnego 
GAMMA oraz formacja taneczna FreakShow.  
W rock’n’rollowy nastrój z dużą dawką country 
wprowadził zespół CASHflow.  
Nastolatkom szczególnie przypadł do gustu Mro-
zu – zdobywca dwóch tegorocznych Eska Mu-
sic Awards. Piosenki „Nie mamy nic”, „Miliony 
monet” czy „Jak nie my, to kto” publiczność znała 
doskonale. 

Udany koncert Mrozu i Ray’a Wilsona
31 sierpnia kilka tysięcy ciechanowian bawiło się na pikniku „Pożegnanie Lata”, zorga-
nizowanym przez prezydenta miasta oraz Ciechanowski Ośrodek edukacji kulturalnej 
STudiO. W koncercie na zamkowych błoniach wystąpili CaSHflow, mrozu oraz Ray 
Wilson & Berlin Symphony ensemble.

Na koniec coś extra – GENESIS Classic. 
Szkocki wokalista Ray Wilson oraz muzycy 
Berlin Symphony Ensemble znakomicie wy-
konali kilka przebojów legendarnego zespołu 
Genesis i Phila Collinsa. „Congo”, „Jesus he 
knows me”, „Land of confusion”, „Another 
day in paradise”, „In the air tonight” na żywo 
zrobiły niesamowite wrażenie. Były też au-
torskie utwory R. Wilsona. „Mama” na bis 

utrwaliły wszystkich w przekonaniu, że to był histo-
ryczny koncert, możliwe, że najlepszy spośród tych, 
jakie miały miejsce w Ciechanowie.

K.D.

CASHflow

Ray Wilson
Mrozu
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gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

Numer obwodu 
głosowania

Ulice Lokal wyborczy

1
Opinogórska, Powstańców Wielkopolskich, Pułtuska od nr 30 do nr 48 parzyste, od nr 49 do nr 60, 
od nr 62A do nr 62B parzyste

Miejski Zespół Szkół Nr 1
ul. Powstańców Wielkopolskich 1

2
Armii Krajowej od nr 2 do nr 8, Błękitna, Bursztynowa, Gwardii Ludowej, Kamińskiego, 
Lazurowa, Piękna, Pogodna, Pułtuska nr 62, od nr 63A do końca, Szmaragdowa

Przedszkole Nr 5
ul. Gwardii Ludowej 12

3
Armii Krajowej od nr 10 do nr 16, od nr 20 do końca numery parzyste, Sikorskiego od nr 3 
do końca

Przedszkole Nr 10
ul. Batalionów Chłopskich 4

4
Bukietowa, Dolna, Gruduska, Kącka, Nadrzeczna, Plac Jana Pawła II, Polskiej Organizacji 
Wojskowej, Przasnyska, Pułtuska od nr 1 do nr 29, od nr 33 do nr 41 nieparzyste, Smorawińskiego, 
Śląska, Ukośna, Wazonowa, Widokowa, Willowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zagumienna, Zielna

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
ul. Wojska Polskiego 51

5 Batalionów Chłopskich
Dom Pomocy Społecznej 
KOMBATANT
ul. Batalionów Chłopskich 12

6
11 Pułku Ułanów Legionowych od nr 1 do nr 18, Nadfosna, Osiedle Świerczewskiego, 
Sikorskiego nr 2, Witosa od nr 3 do nr 19B,

Przedszkole Nr 1
ul. Nadfosna 12

7
17 Stycznia od nr 1 do nr 18A, od nr 20 do nr 28A parzyste, Kilińskiego, Kopernika, Małgorzacka,  
Mikołajczyka, Pijanowskiego, Przelotna, Sierakowskiego, Strażacka, Ściegiennego, Warszawska, 
Wyrzykowskiego, Zielona Ścieżka

Powiatowe Centrum 
Kultury i Sztuki 
ul. Strażacka 5

8

3 Maja, 11 Listopada, 11 Pułku Ułanów Legionowych od nr 20 do końca, Andersa, Augustiańska 
od nr 1 do nr 26, Grodzka, Księcia Konrada II, Mickiewicza, Mościckiego, Nowozagumienna, 
Orylska, Plac Kościuszki, Płońska od nr 4 do nr 75, Polna, Rozy Roboty, Słońskiego, Witosa 
od nr 20 do nr 42, od nr 48 do nr 64 parzyste, od nr 76 do końca numery parzyste,

Gimnazjum Nr 1
ul. Orylska 3

9

Armii Krajowej nr 18, od nr 31 do końca, Harcerska, Ranieckiej, Rzeczkowska, Św. Anny, 
Św. Antoniego, Św. Floriana, Św. Franciszka, Św. Jadwigi, Św. Krzysztofa, Św. Marii Magdaleny, 
Św. Marka, Św. Mateusza, Św. Rodziny, Św. Stanisława Kostki, Witosa od nr 45 do nr 63B 
nieparzyste, od nr 70 do nr 75, od nr 77 do końca numery nieparzyste

Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy
ul. Rzeczkowska 11

10 Płońska od nr 78 do końca, Reutta, Sezamkowa, Szwanke
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Płońska 143

UWaga! nie funkcjonują już lokale wyborcze w siedzibach:
1. Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej „STUDIO”, ul. Pułtuska 20a,
2. Zakładu „Młoda Para”, ul. Śmiecińska 14,
3. Przedszkola Nr 3, ul. Sienkiewicza 26a.

Wybór radnych na nowych zasadach
16 listopada 2014 roku odbędą się wybory samorządowe. Będziemy wybierać Prezydenta miasta Ciechanów, 
radnych miejskich, powiatowych  i wojewódzkich. Rewolucyjne zmiany będą dotyczyć przede wszystkim wyborów 
do rad gmin. We wszystkich gminach, niebędących miastami na prawach powiatu mieszkańcy będą wybierać 
radnych w jednomandatowych okręgach wyborczych. W praktyce oznacza to, że okręgi będą niewielkie. W każdym 
okręgu wyborczym zostanie wybrany jeden radny. Prosimy o sprawdzenie, w jakim lokalu będą Państwo głosować.

miaSTO CieCHanÓW
granice obwodów głosowania

i siedziby obwodowych komisji wyborczych



gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.umciechanow.pl

Numer obwodu 
głosowania

Ulice Lokal wyborczy

11

Bielińska, Ceramiczna, Chabrowa, Curie-Skłodowskiej, Długa, Dobra, Jaśminowa, Kasprzaka, 
Kolonijna, Krubińska, Krucza, Ludowa, Łąkowa, Łukasiewicza, Malinowa, Nizinna, Okopowa, 
Piwna, Podleśna, Ptasia, Sońska, Sosnowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa, Zagrodowa, 
Żurawia, Żytnia

BUDMAT AUTO 2 Sp. z o.o.
ul. Sońska 2

12
Cicha, Fabryczna, Górna, Graniczna, Jasna, Krasickiego, Kolberga, Lelewela, Młynarska, 
Obozowa, Ogrodowa, Partyzantów, Perłowa, Przytorowa, Równa, Sempołowskiej, Spokojna, 
Szumna, Szymanowskiego od nr 1 do nr 17, nr 19, Traugutta, Ułańska, Widna, Wierzbowa

Przedszkole Nr 8
ul. Graniczna 41

13

Aleja Niepodległości, Augustiańska od nr 31, Baranowskiego, Bojanowskiego, Cukrownicza,
Dywizjonu 305, Dziedzica, Kolonia Niechodzka, Kratowskiej, Mazowiecka, Mleczarska, 
Niechodzka, Nużewska, Osada Fabryczna, Pęchcińska, Płocka, Robotnicza, Różyckiego, Składowa, 
Szczurzynek, Tysiąclecia, Węgrzyna, Wolskiego, Zelwerowicza, Zielone Wzgórze, Żórawskiego

Miejski Zespół Szkół Nr 2
ul. Czarnieckiego 40

14

Aleja Zwycięstwa, Bąkowskiej, Biegasa, Bogusławskiego, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów 
Września, Chełmońskiego, Chopina, Czarnieckiego, Dziubińskiej, Grzelakowej, Gwiazdowicza, 
Hubala, Jaracza, Jelińskiej, Jureckiego, Klonowskiego, Kolbe, Kuny, Kurpińskiego, Leśna, 
Matejki, Modrzejewskiej, Monte Cassino, Nodzykowskiego, Ogińskiego, Osterwy, Paderewskie-
go, Patriotów, Plater, Przyleśna, Pułaskiego, Rajkowskiego, Skrajna, Solskiego, Stwosza, 
Szymanowskiego od nr 18 do nr 34 parzyste, od nr 35 do końca, Wieniawskiego

Miejski Zespół Szkół Nr 2
ul. Czarnieckiego 40

15

Baczyńskiego, Boczna, Dębowa, Gajcego, Gąsecka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Hłaski, 
Jastruna, Krzywa, Kwiatowa, Lechonia, Mała, Mławska, Przybosia, Reja, Różana, Sienkiewicza 
od nr 41 do nr 45 nieparzyste, od nr 46 do końca, Słonimskiego, Staffa, Towarowa, Wąska,  
Wesoła, Wierzyńskiego, Wiosenna, Wiśniowa, Żeromskiego od nr 27 do nr 41 nieparzyste, 
od nr 42 do końca

Zespół Placówek Oświatowych
ul. 17 Stycznia 49

16
Kaczeńców, Nowokolejowa, Ostatni Grosz, Powstańców Warszawskich, Sienkiewicza od nr 4 
do nr 40A, od nr 42 do nr 44 parzyste, Świętochowskiego, Tatarska, Wiklinowa, Wyzwolenia

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 32d

17
Astrowa, Działkowa, Hallera, Konwaliowa, Lawendowa, Okrzei, Plac Piłsudskiego, Rumiankowa, 
Siewna, Słoneczna, Spółdzielcza, Starowiejska, Śmiecińska

Zespół Szkół Nr 3
ul. Okrzei 6

18
17 Stycznia od nr 19 do nr 47 nieparzyste, od nr 58A do nr 62, Głowackiego, Grota-Roweckiego,
Moniuszki, Narutowicza, Olchowa,

Gimnazjum Nr 3
ul. 17 Stycznia 17

19

17 Stycznia od nr 68 do końca, Asnyka, Bema, Broniewskiego, Dąbrowskiej, Fredry,
Gałczyńskiego, Kasprowicza, Kicińskiego od nr 3 do nr 24A, od nr 26 do nr 40 parzyste, 
Kraszewskiego, Krótka, Letnia, Norwida, Reymonta Słowackiego, Sygietyńskiego, Tuwima, 
Wyspiańskiego, Żeromskiego od nr 1 do nr 26, od nr 28A do nr 38 parzyste,

Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Broniewskiego 1

20

Andersena, Bartołda, Dąbrowskiego, Dygasińskiego, Husarska, Kargoszyńska, Kicińskiego 
od nr 25A do nr 41 nieparzyste, od nr 44 do końca, Konopnickiej, Konwerskiego, Kosynierów, 
Krasińskiego, Leśmiana, Młynarskiego, Morawskiej, Nałkowskiej, Niemcewicza, Orzeszkowej, 
Parkowa od nr 24 do końca, Prusa, Tomaszewskiego, Waryńskiego, Zapolskiej

Hala sportowo-widowiskowa
ul. Kraszewskiego 8

21

17 Stycznia od nr 36 do nr 54 parzyste, Akacjowa, Bony,  Brzozowa, Gostkowska, Jesionowa,  
Juranda, Klonowa, Kmicica, Komunalna, Księcia Janusza Mazowieckiego, Lipowa, Parkowa 
od nr 5 do nr 19, Rybna, Rycerska, Skrzetuskiego, Świerkowa, Topolowa, Wiejska, 
Wołodyjowskiego, Zacisze, Zagłoby, Zamkowa, Zbyszka i Danusi, Zielona

Gimnazjum Nr 3
ul. 17 Stycznia 17

Obwody odrębne

22 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie ul. Powstańców Wielkopolskich 2

23 Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza 32


