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Pętla miejska  
– nowa jakość jazdy

Sztandarową inwestycją mijającej kadencji jest bu-
dowa wewnętrznej pętli, która już wkrótce połączy 
wszystkie dzielnice Ciechanowa, skomunikuje  
z drogami krajowymi nr 50 i 60, da dostęp do no-
wych terenów pod inwestycje i budownictwo. Dzię-
ki niej odciążony zostanie ruch w centrum. Koszt 
budowy tej piętnastokilometrowej drogi to ponad 
152 mln zł. 

Więcej na str. 6
P.H. 

Rosną wpływy do miejskiej kasy  
i wydatki na inwestycje 

Święto 
Niepodległości
Prezydent Waldemar Wardziński zaprasza  
na obchody Święta Niepodległości. 
9 listopada o godz. 19.00 w kościele farnym  
wystąpi Chór Sine Nomine. 
11 listopada o godz. 10.00 w tym samym ko-
ściele będzie odprawiona msza w intencji ojczy-
zny, o 11.30 apel pamięci i złożenie kwiatów  
na Pl. Piłsudskiego pod pomnikiem marszałka.  
O godz. 14.30 na Pl. Jana Pawła II „Urodziny 
Niepodległej”. Będą życzenia, marsz niepodle-
głości, tort i grochówka.  
O godz. 16.00 koncert Liber i Natalii Szroeder. 

Ciechanów 20. w kraju wśród miast 
powiatowych pod względem inwestowania

Z roku na rok rosną dochody Ciechanowa.  
W 2010  r. – 134,2 mln zł w tym roku już 154,5 
mln zł. Coraz częściej inwestujemy. Przed 4 laty  

– 33,3 mln zł, w tym roku 45 mln zł. Kiedy po-
równa się te liczby z 2003 rokiem, widać ogromny 
skok.

Między ul. Płocką a Niechodzką będzie można jeździć 
drogą dwupasmową

Ciechanów wysoko 
w rankingu 
„Rzeczpospolitej”
Dziennik Rzeczpospolita rozstrzygnął 10. edycję 
„Ranking Samorządów 2014”. Dbałośc o rozwój 
miasta, standard życia mieszkańców oraz ocena 
stanu finansów miasta – takie kryteria brali pod 
uwagę autorzy rankingu. Ciechanów zajął 30. miej-
sce w kraju w kategorii gmin miejskich i miejsko-
wiejskich. Rok temu był na 69. Inne podobne mia-
sta Mazowsza pozostały daleko w tyle. Eksperci 
doceni li nas też w rankingu dotyczącym najwięk-
szych przedsięwzięć realizowanych za unijne fun-
dusze w 2013 r. Plasujemy się na 33. miejscu  
w kraju.                                                               
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Pozycja Ciechanowa wśród ponad 300 miast po-
wiatowych z roku na rok rośnie. Miasta co roku 
ocenia pismo samorządowe „Wspólnota”, które 
jesienią publikuje ranking. W 2004 roku Ciecha-
nów był na 176 pozycji, w 2008 na 105,  
w 2010 na 56, potem 51 i 38, a w ostatnim ran-
kingu wspięliśmy się już na 20 miejsce. Ranking 
przygotowywany jest oddzielnie dla województw, 
miast wojewódzkich, powiatowych, a także mniej-
szych miejscowości, powiatów i gmin. Średnio 
722,76 zł rocznie wydał Ciechanów w ciągu  

3 ostatnich lat na inwestycje w infrastrukturę tech-
niczną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. To 
więcej niż np. Radom (488,83 zł) czy Ostrołęka 
(459,65), które zostały sklasyfikowane w rankingu 
miast na prawach powiatu odpowiednio na 37  
i 38 pozycji. W rankingu brane były pod uwagę 
inwestycje lokalnych władz w rozwój infrastruktu-
ry technicznej: w transport, gospodarkę komunal-
ną i mieszkaniową. Według specjalistów to wła-
śnie ta infrastruktura ma największy wpływ  
na warunki dla rozwoju gospodarczego. 

                                                  P.H.

Miasto z lotu ptaka
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Bielawa piątym miastem  
partnerskim Ciechanowa
3 października w sali konferencyjnej ratusza prezy-
dent Ciechanowa Waldemar Wardziński podpisał 
umowę o partnerskiej współpracy z burmistrzem 
Bielawy Ryszardem Dźwinielem. W uroczysto-
ści uczestniczyli również przewodniczący rad obu 
miast oraz zastępcy prezydenta i burmistrza. Od 3 
lat Ciechanów utrzymuje bliskie kontakty z Bielawą. 
Liczące nieco ponad 30 tysięcy mieszkańców miasto 
położone jest u podnóża Gór Sowich, w wojewódz-

twie dolnośląskim. Przedstawi-
ciele Bielawy uczestniczyli w 
organizowanych u nas Forum 
Miast Partnerskich, doświadczenia 
wymieniały nasze kluby sportowe 
oraz środowiska związane z kul-
turą i oświatą. W gronie naszych 
miast partnerskich znajdują się już 
Meudon (Francja), Haldensleben 
(Niemcy), Chmielnicki (Ukraina) 
oraz Brezno (Słowacja).

10-lecie Straży Granicznej
8 października w naszym mieście odbyły się uroczy-
stości związane z niedawno obchodzonym 10. jubile-
uszem utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej, który kontynuuje tradycje przedwojenne-
go Mazowieckiego Inspektoratu. Mieszkańcy mogli 
zobaczyć przemarsz ulicami miasta Orkiestry Repre-
zentacyjnej Morskiego Oddziału SG, pokaz musztry 
paradnej, ślubowanie nowo przyjętych funkcjona-
riuszy SG. Obchody zakończył koncert orkiestry na 
zamkowym dziedzińcu. Organizatorami byli: Nadwi-
ślański Oddział Straży Granicznej, Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej oraz Prezydent Miasta Ciechanów.

Stażystki z Ukrainy  
w urzędzie miasta
Od 6 do 10 października w urzędzie miasta odby-
wały staż przedstawicielki administracji partner-
skiego miasta Chmielnicki.  Zapoznały się m.in. ze 
strukturą naszego samorządu, metodologią opraco-
wywania dokumentów oraz aplikowania o środki 
zewnętrzne. Staż odbył się w ramach polsko-ukra-
ińskiego projektu wsparcia reform samorządowych 
„Przygotowanie ukraińskich samorządów do wdro-
żenia reform decentralizacyjnych i stowarzyszenia 
z UE”, w którym bierze udział Ciechanów.  Projekt  
koordynowany przez Związek Miast Polskich oraz 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności objęty 
jest patronatem Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego.

Seniorzy obchodzili  
swoje święto
Na początku jesieni przypada Międzynarodowy 
Dzień Osób Starszych. Z tej okazji 7 październi-
ka Klub Seniora bawił się w salce hali sportowej 
MOSiR. Środowisko skupione w Ciechanowskim 
Ośrodku Edukacji Kulturalnej STUDIO świętowało 
15 października. W obu uroczystościach uczestni-
czył prezydent Waldemar Wardziński, który prze-
kazał naszym seniorom życzenia długich lat  
w zdrowiu i radości. Były poczęstunki, wspólne 
śpiewanie i tańce.

VI Dziennikarski  
podwieczorek u biskupa
Ponad 30 dziennikarzy z diecezji płockiej 2 paź-
dziernika uczestniczyło w dorocznym spotkaniu  
z biskupem Piotrem Liberą. W Opactwie Pobene-
dyktyńskim w Płocku rozmawiano o etyce obowią-
zującej mass media. Wykład na ten temat wygło-
sił  ks. dr. hab. Józef Kloch – rzecznik Konferencji 
Episkopatu Polski, wykładowca Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. W podwieczorku 
uczestniczyli też dziennikarze z Tygodnika Ciecha-
nowskiego, Czasu Ciechanowa, Katolickiego Radia 
Diecezji Połockiej oraz  przedstawicielki Gazety 
Samorządu Miasta Ciechanów. 

„Strajk żywności”  
po raz czwarty
17 października deptak stał się miejscem czwartego 
„Strajku Żywności”. W tym roku uczniowie ciecha-
nowskich szkół skandowali przeciwko marnowaniu 
owoców i warzyw. Dzieci wzięły udział w konkur-
sach dotyczących prawidłowego  odżywiania. Prze-
chodnie mogli degustować jabłka oraz wysłuchać 
koncertu zdrowej piosenki. Wykonawcy najfaj-
niejszych przebojów i autorzy najbardziej pomy-
słowych kostiumów zostali nagrodzeni. Organiza-
torem strajku był Bank Żywności w Ciechanowie. 
Patronat nad inicjatywą objął prezydent Waldemar 
Wardziński.
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Pasowanie  
pierwszoklasistów

W ostatnich dniach, w ciechanowskich szkołach 
podstawowych na uczniów pasowano pierwszokla-
sistów. Było wiele emocji i wzruszeń wśród dzieci 
i rodziców.

Spotkanie  
z Ignacym Gogolewskim
20 października gościem Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej był Ignacy Gogolewski. Okazją do spo-
tkania z wybitnym aktorem była wydana niedawno 
płyta kompaktowa „Ignacy Gogolewski – Powiedz 
mi jak mnie kochasz”. Jest to reedycja cyfrowa 
wcześniejszych nagrań, na których artysta czyta 
wiersze polskich poetów współczesnych i roman-
tycznych. Patronat nad wydarzeniem objął prezy-
dent Waldemar Wardziński.

Głosujemy na Ciechanów
Powstaje gra planszowa „Mazowszanie”. O tym, 
jakie miasta będą jej bohaterami – zdecydują in-
ternauci. Jeżeli chcesz, żeby w grze znalazł się 
Ciechanów zaloguj się na stronie www.mazow-
szanie.eu i zagłosuj. Głosować można codziennie 
po jednym razie. Najaktywniejsze osoby zostaną 
nagrodzone. Do wygrania: smartchwatch, samrtfon, 
słuchawki, nawigacja oraz wiele innych gadżetów. 
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Oponka już jest, teraz potrzebne są szprychy
konsultacje na temat sieci ścieżek rowerowych były bardzo udane. Przyszło dużo ludzi, propozycje w większości się pokrywały – również  
z tym, co urząd miał w planie i tym, co postuluje Ciechanowska grupa Rowerowa. Część uczestników spotkania kładła akcent na wypro-
wadzenie ścieżek poza Ciechanów, inni na skomunikowanie wewnątrz pętli. ktoś użył trafnego i adekwatnego sformułowania: pętla ze 
ścieżkami to oponka, teraz potrzebne są szprychy. Zebrane propozycje konkretnych ścieżek umieścimy na Platformie konsultacji Społecz-
nych na stronie um. następne spotkanie w połowie grudnia.

Autobusy  
we Wszystkich 
Świętych
W związku ze zbliżającym się świętem Zakład 
Komunikacji Miejskiej wprowadza nowe połą-
czenia w relacji: miasto – cmentarz komunalny.

30 października – 2 listopada
Linia „a” – na trasie Gostkowska – 17 Stycznia 
– Plac Kościuszki – Gostkowska będzie kurso-
wać w godz.8.30-17.00 z częstotliwością  
co 15 minut

1 listopada
Linia „B” na trasie: Gostkowska – 17 Stycznia 
– Plac Kościuszki – Sienkiewicza – Dworzec 
PKP – Gostkowska będzie kursować w godz. 
9.00-17.00 z częstotliwością co 20 minut
Linia „c” na trasie: rondo przy cmentarzu ko-
munalnym – Wojska Polskiego – Batalionów
Chłopskich – Sikorskiego – Plac Jana Pawła 
II – rondo przy cmentarzu komunalnym będzie 
kursować w godz. 9.05-17.00 z częstotliwością 
co 15 minut
Linia „d” na trasie: rondo przy cmentarzu 
komunalnym – Wojska Polskiego – 11 Pułku 
Ułanów Leg. – Armii Krajowej – Płońska – Plac 
Jana Pawła II – rondo przy cmentarzu komunal-
nym będzie kursować w godz. 9.10-17.00  
z częstotliwością co 20 minut

Na terenie miasta jest obecnie 9,5 km ścieżek ro-
werowych, a w pętli miejskiej jest kolejne 17 km. 
22 października w ratuszu odbyły się konsultacje, 
podczas których mieszkańcy zgłosili swoje pro-
pozycje tras ścieżek rowerowych w mieście. Pla-
nujemy kolejne ścieżki i 2 wypożyczalnie rowerów 
przy dworcu PKP i w centrum miasta. Dworzec  
z pętlą połączy ścieżka biegnąca ul. Sienkiewicza 
po śladzie kolejki, potem Fabryczną. Trasę rowe-
rową ma mieć też nowa droga wzdłuż wschodniej 
granicy miasta – od ronda Solidarności do szpita-
la oraz  przebudowana Mazowiecka i Niechodzka. 

Te inwestycje 
zgłosiłem już 
do unijnego do-
finansowania. 
Z ostatnich roz-
mów z marszał-
kiem wynika, 
że mają szansę 
być zaakcepto-
wane do końca 
roku w ramach 
RIT –informu-

je prezydent Waldemar Wardziński. – Takie konsultacje to 
świetna inicjatywa. Nikt lepiej jak cyklista nie powie, gdzie 
ścieżka rowerowa jest potrzebna. Oczywiście najlepiej by 
było, gdyby takie ścieżki były w całym mieście. Nie od razu 
jednak Rzym zbudowano. Myślę że będzie ich przybywać,  
a dzięki takim spotkaniom zobaczymy je w miejscach, gdzie są 
najpotrzebniejsze – stwierdza Kuba Sprusiński, prezes stowa-
rzyszenia Ciechanowska Grupa Rowerowa, współorganizator 
konsultacji. Wszystkie propozycje zostaną naniesione na jed-
ną mapę, przedstawione na Platformie Konsultacji Społecz-
nych na stronie urzędu miasta i przedyskutowane   
z pracownikami Wydziału Inwestycji, Inżynierii Miejskiej 
oraz Urbanistyki i Architektury.                  A.C.

Unowocześniona w 2012 roku witryna zyskała 
bardziej przejrzysty układ i atrakcyjniejszą szatę 
graficzną. Interaktywna mapa, rozbudowana galeria 
zdjęć i filmów, pogoda, angielska i niemiecka wer-
sja językowa, platforma konsultacji społecznych, 
poradnik interesanta, bogata baza lokalnych firm  
i organizacji pozarządowych – to tylko niektóre atu-
ty. Ze strony można pobierać potrzebne druki  
i wnioski. 

Wspólne rysowanie mapy ścieżek rowerowych

Propozycjom mieszkańców przysłuchiwali się od lewej: kierownik Wydziału Inwestycji  
R. Szymaniak, prezydent W. Wardziński, kierownik Wydziału Promocji i Komunikcji Społecznej  
E. Blankiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Ciechanowska Grupa Rowerowa J. Sprusiński

Urząd w sieci, czyli bliżej mieszkańca 

2 lata temu urząd uruchomił swój profil na Face-
booku, a w styczniu 2014 r. – kanał na You Tube. 
Ikonki przekierowujące do serwisów znajdują się 
na stronie głównej.
W mieście udogodnieniem dla internautów są strefy 
wi-fi. Bezpłatnie można korzystać z internetu na 
Placu Jana Pawła II, ul. Warszawskiej, na terenach 
sportowych przy ul. 17 Stycznia oraz na Pl. Ko-
ściuszki.                                                              K.D.

głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego, foto i wideorelacje z koncertów i wyda-
rzeń, informacje z pierwszej ręki – wszystko to spowodowało, że we wrześniu dwukrot-
nie pobity został dzienny rekord odwiedzin na stronie internetowej urzędu miasta www.
umciechanow.pl. Wynosi on 30 570 wejść dziennie i 254 840 miesięcznie. 
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XLVI sesji  
24 września 2014 r.
nr 549/XLVi/2014 w sprawie utworzenia na terenie 
miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania 
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw.
nr 550/XLVi/2014 w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „SZCZU-
RZYNEK” w Ciechanowie dla części terenu działki 
nr ewid. 108/6.
nr 551/XLVi/2014 w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz najemcy 
samodzielnego lokalu mieszkalnego, położonego  
w Ciechanowie w budynku przy ul. Adama Asnyka 15.
nr 552/XLVi/2014 w sprawie nadania nazw ulicom 
na terenie miasta Ciechanów.
nr 553/XLVi/2014 w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 356/XXIX/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
nr 554/XLVi/2014 w sprawie zmiany uchwały  
Nr 355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
27 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian  
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.
nr 555/XLVi/2014 w sprawie zmiany uchwały  
Nr 303/XXV/2012 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty  
za pojemnik o określonej pojemności.
nr 556/XLVi/2014 w sprawie zbycia nieruchomości 
w drodze przetargu.
nr 557/XLVi/2014 w sprawie wyrażenia zgody  
na udzielenie bonifikaty.

Interpelacje radnych – XLVI sesja
dariusz Węcławski zauważył zapadającą się 
studzienkę na zjeździe z ul. Granicznej  
w Czarnieckiego. Skarżył się też, że kierowcy 
nie stosują się do przepisów obowiązujących 
na równorzędnych skrzyżowaniach ul. Szyma-
nowskiego z Gwiazdowicza oraz Puławskiego 
ze Skrajną.  

Zdzisław dąbrowski zapytał, czy zna-
ny jest już wykonawca oświetlenia odcinka                    
między ul. Reutta a Płońską. Był również cie-
kaw, na jakim etapie jest budowa zakładu utyli-
zacji w Woli Pawłowskiej i kiedy ta inwestycja 
zostanie zakończona. 

krzysztof łyziński poprosił o nadzór policji 
lub straży miejskiej w ul. Szymanowskiego, 
gdzie rodzice dowożący dzieci do pobliskiej 
szkoły jeżdżą z nadmierną prędkością. 

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

Zenon Stańczak sygnalizował, by samorząd 
zainteresował się kwestią fotoogniw, za pomocą 
których wytwarza się ciepłą wodę oraz energię 
elektryczną. Radny chciał wiedzieć, kiedy bę-
dzie można wyjechać z osiedla Zachód na ul. 
Płocką. Zwrócił też uwagę na przerośnięty ży-
wopłot w pasie drogi ul. Monte Cassino.

adam Stępkowski chciał wiedzieć, czy przy 
okazji budowy pętli w ul. Kasprzaka położony 
zostanie chodnik w ul. Skłodowskiej. Zgłosił 
również potrzebę poprawienia nawierzchni ulic: 
Okopowej, Łukasiewicza i Bielińskiej.

mariusz Stawicki sugerował, by na stronie 
internetowej urzędu miasta oprócz Platformy 
Konsultacji Społecznych stworzyć dodatkową 
zakładkę dotyczącą budżetu obywatelskiego. 

oprac. K.D.

23 października na drugim posiedzeniu Ciechanow-
skiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrano 
zarząd. W wyniku jawnego głosowania przewodniczą-
cą została Dorota Jezierska (Fundacja Bank Żywności), 
zastępcą – Piotr Rzeczkowski (ZHP Hufiec Ciechanów), 
sekretarzem – Bożena Żywiecka (Wydział Współpracy 
Lokalnej i Zagranicznej Urzędu Miasta). Na spotkaniu  
z udziałem prezydenta Waldemara Wardzińskiego dys-
kutowano o kierunkach współpracy społeczników  
z miejskim samorządem. 
Przypomnijmy, że członkami rady są: Cezary Chod-
kowski (zastępca prezydenta miasta), Ewa Blankiewicz 
(kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta), Mariusz Stawicki (przewodniczący 
Rady Miasta Ciechanów), Dariusz Węcławski (rad-
ny RM), Przemysław Zadrożny (radny RM), Marzena 
Lentowszczyk (Fundacja Gospodarcza im. K. Marcin-
kowskiego), Katarzyna Tromska (Stowarzyszenie Psy-
choart), Jolanta Truszewska (STO) i Ewa Stangrodzka-
Kozłowska (Stowarzyszenie Autorów Polskich). 

K.D.

Ciechanowska Rada 
Pożytku Publicznego  
się ukonstytuowała

Nadal można ubiegać się o Cie-
chanowską Kartę Dużej Rodzi-
ny. Do tej pory odebrało ją 1057 
osób z 213 ciechanowskich ro-
dzin. Jej posiadacze mogą sko-
rzystać ze zniżek proponowa-
nych przez MOSiR, ZKM oraz 
COEK STUDIO. Otrzymują też 
50% zniżki na pobyt dziecka 
w żłobku, czy świadczenia pu-
blicznych przedszkoli. Kolejne 
ulgi zaproponowało Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej, pizzeria 
Da Grasso (ul. Sienkiewicza 
120 B) oraz księgarnia „Wie-
dza” (ul. Warszawska). Formularze wniosków 
o przyznanie Ciechanowskiej Karty Dużej Ro-
dziny można otrzymać i składać w Wydziale 
Współpracy Lokalnej i Zagranicznej Urzędu 
Miasta (Pl. Jana Pawła II 6). Telefon kontakto-

Kartę Dużej Rodziny ma już ponad 1000 osób

wy: (23) 674 92 82. Ciechanowianie mogą się 
tam również ubiegać o Krajową Kartę Dużej 
Rodziny, która upoważnia do kupna tańszego 
biletu do  muzeów, na wystawy oraz przejazdy 
komunikacją publiczną.                                 red.

13 października prezydent Waldemar Wardziń-
ski wręczył nagrody 15. nauczycielom miej-
skich szkół i przedszkoli. Nagrody prezydenta 
miasta otrzymali: Ewa Gronowska i Anna Bu-
tryn-Nowalińska z Miejskiego Zespołu Szkół  
Nr 1, Małgorzata Komorowska i Wanda Kra-
kowska z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2, 
Marek Perzanowski z Gimnazjum Nr 1, Anna 
Kaczorek i Ilona Kińska z Gimnazjum Nr 3, 

Prezydent przyznał nagrody dla nauczycieli
Aldona Krzemińska SP Nr 4, Anna Raszkowska 
SP Nr 5, Elżbieta Siatkowska SP Nr 6, Aldona 
Ostrowska z Miejskiego Przedszkola Nr 5. Na-
grodzeni również zostali dyrektorzy miejskich 
placówek: Jolanta Łuniewska (Szkoła Podsta-
wowa Nr 4), Wiesław Burba  (Szkoła Podstawo-
wa Nr 5), Dariusz Mosakowski (Miejski Zespół 
Szkół Nr 2), Bożena Wernik (Miejskie Przed-
szkole Nr 10).                                                red.

Na sąsiedzki piknik do Studia przybyły całe rodziny
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piątku. Dużym udogodnieniem dla pasażerów są 
wprowadzone rok temu bilety okresowe: 15 i 30-
dniowe. Osoby korzystające z nich nie są ograni-
czone już do konkretnego miesiąca, w którym je 
kupili, lecz mogą je nabyć w dowolnym momen-
cie i to pasażer decyduje o momencie rozpoczę-
cia ich ważności. Cena również jest niższa w 
porównaniu do biletów miesięcznych. Na sierp-
niowej sesji Rady Miasta prezydent Waldemar 
Wardziński wnioskował, a radni uchwalili, że 
ceny biletów okresowych będą tańsze do końca 
roku. Oprócz tego korzystną zmianą jest wpro-
wadzenie możliwości przejazdu w całej strefie 
miejskiej na bilecie kupionym w strefie podmiej-
skiej. ZKM zachęca do nabywania tańszych bile-

ZKM w ostatnich 4 latach wydał na inwestycje 
3,7 mln zł. Tylko na zakup nowych, wygodnych 
autobusów przeznaczono 2 mln zł. Najważniej-
sze obiekty spółki zostały wyremontowane lub 
zmodernizowane: stacja paliw, 2 stanowiska 
diagnostyczne, myjnia, wszystkie hale warsztato-
we. Spółka stale się rozwija, posiada 22 autobu-
sy, które obsługują pasażerów na 10 liniach. Po 
utworzeniu nowej sieci komunikacyjnej (linie 
autobusowe o numerach od „0” do „9”) na prośby 
pasażerów została dodatkowo wprowadzona linia 
numer „10”. Uproszczona została również taryfa 
opłat – wyeliminowano z niej bilety ogranicza-
jące kursowanie tylko jedną linią, zamieniając 
je na bilety sieciowe, ważne od poniedziałku do 

tów u kierowców. Tu największym powodzeniem 
cieszy się korzystny cenowo pakiet 4 ulgowych 
biletów jednorazowych. 

A.C.

ZKM – nowe linie autobusowe i tańsze bilety 
na 46. sesji Rady miasta dyskutowano o sytuacji ekonomicznej Zakładu komunikacji 
miejskiej. Obecnie oprócz przewozu pasażerów do zadań spółki należy budowa i remont 
przystanków autobusowych.

ZWiK – osiedla Bielin i Kwiatowe 
już niedługo będą miały kanalizację
Zakład Wodociągów i Kanalizacji dzięki wartej  
123 mln zł inwestycji dofinansowanej z UE wybudo-
wał już kanalizację sanitarną na osiedlu Krubin oraz 
w ulicy Płońskiej, Wojska Polskiego, Gruduskiej 
oraz Przasnyskiej. Już niedługo z kanalizacji korzy-
stać będą mieszkańcy osiedli: Bielin i Kwiatowe – 
roboty są na ukończeniu. W budowie jest kolektor 
sanitarny na trasie: oczyszczalnia ścieków – ul. Fa-
bryczna – ul. Sienkiewicza. Zakończenie całego pro-
jektu jest przewidywane na koniec czerwca 2015 r. 

PEC – inwestuje  
w czyste środowisko
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza 
ciepło do ponad 64% ciechanowskich domów oraz 
zakładów przemysłowych. W ciągu 4 lat spółka 
przeznaczyła na inwestycje 11 mln zł, z tego na 
rozwój i modernizację systemu ciepłowniczego  
10 mln zł. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zo-
stały 22 budynki, w jedenastu piece zostały zastą-
pione centralnym ogrzewaniem. 

Pozostałe miejskie spółki radzą sobie równie dobrze, jak ZKM
Zakład przetwarzania odpadów w Woli Pawłowskiej, budowany przez miejską spółkę Puk, szybko pnie się w górę. miejski samorząd zde-
cydował się na samodzielną inwestycję w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, kiedy upadł międzygminny Związek Regionu Cie-
chanowskiego. – Myślimy perspektywicznie. Europejskie przepisy wymagają wprowadzenia coraz wyższych poziomów odzysku surowców wtór-
nych, inaczej samorządy będą płaciły wysokie kary i to już od 2016 roku. Chcemy tego uniknąć – mówi prezydent Waldemar Wardziński.

Modenizacja kotła wodnego czterokrotnie zmniejszy zanieczyszczenie powietrza Pojazd do zimowego utrzymania dróg – nowy nabytek PUK

Nowa elewacja budynku przy ul.Nadfosnej 4

TBS – nowe dachy i kominy,  
100 lokali gotowych do zasiedlenia

TBS w ciągu ostatnich 
czterech lat przeznaczył na 
remonty i modernizacje bli-
sko 4,4 mln zł.  
100 wyremontowanych 

lokali zostało przygotowanych do zamieszkania. 
W 25 budynkach wyremontowano dachy i kominy. 
Mieszkańcy 9 budynków mogą się już cieszyć z do-

cieplonych ścian, trzy zyskały nowe 
elewacje. Co roku TBS sukcesywnie 
wymienia okna, instalacje gazową  
i elektryczną, remontuje dachy i wen-
tylację, maluje klatki schodowe. 

PUK – Regionalny Zakład  
Gospodarki Odpadami  
Komunalnymi ruszy  
już w przyszłym roku
Spółka odbierająca śmieci od naszych 
mieszkańców kupiła specjalistyczny 
sprzęt i wprowadziła  system zna-
kowania worków oraz pojemników. 
Zainwestowała w zakup samochodów 
ciężarowych oraz śmieciarek. Obecnie 
buduje Regionalny Zakład Gospodar-

ki Odpadami Komunalnymi w Woli 
Pawłowskiej. Będzie w nim przera-

biana dwukrotnie większa liczba zmieszanych odpa-
dów niż do tej pory.  Inwestycja jest warta  
33 mln zł z czego 75% pochodzi z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, a resztę pokrywa miasto. Spółka rozbudowuje 
też schronisko dla bezdomnych psów.              A.C.
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Pętla miejska – nowa jakość jazdy
Sztandarową inwestycją mijającej kadencji jest budowa wewnętrznej pętli, która już wkrótce połączy wszystkie dzielnice Ciechanowa,   
skomunikuje je z drogami krajowymi nr 50 i 60, da dostęp do nowych terenów pod inwestycje i budownictwo. Dzięki niej odciążony zosta-
nie ruch w centrum. Koszt budowy tej piętnastokilometrowej drogi to ponad 152 mln zł. W poprzedniej kadencji powstał pierwszy jej od-
cinek – dwupasmowa ul. Armii Krajowej.

Budowa pętli dobiega końca. Pracy mnóstwo, ale dro-
gowcy robią wszystko, aby większość pętli oddać do 
użytku jeszcze w tym roku. Jedynie odcinki ul. Mle-
czarskiej, na skutek opóźnień PKP PLK związanych  
z budową wiaduktu, zostaną oddane do użytku na po-
czątku przyszłego roku. W 2015 r. zostanie też urucho-
miony odcinek od ul. Wojska Polskiego do Pułtuskiej 
oraz ronda w ul. Płońskiej i Pułtuskiej. 
– Odliczamy dni do otwarcia odcinka łączącego ulicę 
Mławską z Kasprzaka. Dlatego drogowcy intensywnie 
pracują na rondzie w ul. Kasprzaka. Trzeba pamiętać, 
że PKP PLK nie ma jeszcze pozwolenia na użytkowa-
nie wiaduktu nad torami w ul. Gąseckiej. Wykonawca 
obiektu – WARBUD ciągle uzupełnia wniosek do Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wydanie 
decyzji, dopuszczającej wiadukt do ruchu. My komple-
tujemy nasze dokumenty dla Powiatowego Nadzoru Bu-
dowlanego – mówi Robert Szymaniak, kierownik Wy-
działu Inwestycji. Ten odcinka jest praktycznie gotowy. 
Trwa malowanie pasów, ustawianie znaków  
i uzupełnianie fragmentów chodników i ścieżek. 
– W tej chwili największym problemem są opóźnienia  

   Place zabaw ważne dla maluchów i rodziców

Każda ciechanowska szkoła zadbała, aby dzieci 
czuły się w niej dobrze i miały jak najlepsze warun-
ki do nauki. Wszystkie sale lekcyjne zostały wypo-
sażone w pomoce dydaktyczne, żeby prowadzić za-
jęcia w ciekawy sposób. Większość klas ma nawet 
tablice multimedialne z projektorem. Dla maluchów 
przygotowano krzesła z regulowaną wysokością  
i nowe stoliki. Lekcje nie są „sztywne”, zajęcia od-
bywają się bez dzwonków. Nauczyciel decyduje  
o długości zajęć, dzięki czemu dzieci mają też czas 
na odpoczynek. Chwilę oddechu od nauki znajdują 
w kolorowych kącikach zabawowych pełnych kloc-
ków, puzzli i zabawek. Po lekcjach dzieci mogą 
poczekać na rodziców w świetlicy (ma ją każda 
szkoła), w której mogą odrobić prace domowe  
i pobawić się pod okiem wykwalifikowanych  
wychowawczyń. 
Po dwóch miesiącach nauki zapytaliśmy 
pierwszoklasistów, jak czują się w szko-
le. Na pytanie, co im się w niej najbardziej 
podoba maluchy najczęściej odpowiadały: 
plac zabaw! Nic dziwnego, bo już każda 
nasza podstawówka ma własny. W ciągu 
ostatnich czterech lat miasto wybudowało 6 
nowych placów zabaw – 4 przy podstawów-
kach i 2 miejskie. Każdy wyposażony jest 
w bezpieczne i barwne urządzenia: linarium 
wspinaczkowe, huśtawki, karuzele, a dla 

Rok szkolny rozpoczął się na dobre. Uczniowie „wpadli” już w rytm nauki, zdobywają ko-
lejne stopnie. Odbyły się już pierwsze wywiadówki. Przed wakacjami rodzice najmłodszych 
pytali, jak nasze placówki są przygotowane na przyjęcie ich pociech. Sprawdziliśmy to 
i wystawiliśmy podstawówkom bardzo dobrą ocenę. A jak szkołę oceniają pierwszoklasiści?

najmłodszych piaskownica i kiwaki na sprężynach 
są oblegane nie tylko w czasie zajęć. Po południu 
korzystają z nich dzieci mieszkające w ich okolicy. 
Nowoczesna nawierzchnia amortyzuje ewentualne 
upadki. Przy ul. Kraszewskiego mogą odpoczywać 
również dorośli, bo oprócz huśtawek, piaskownic 
i zjeżdżalni pojawił się tam sprzęt do ćwiczeń fit-
ness oraz boisko do siatkówki plażowej. Rodzice 
przychodzą też ze swoimi pociechami na plac za-
baw przy ul. Harcerskiej. Dobra lokalizacja i dużo 
miejsc parkingowych sprawia, że hasają tam dzieci 
z całego miasta. Przy Gimnazjum Nr 1 wybudowa-
ne zostało nowoczesne boisko, na którym można 
grać w koszykówkę i piłkę nożną. Podobne mają 
wszystkie szkoły miejskiego samorządu.                                                        

 A.C.

1 listopada. Jeżeli pogoda pozwoli zostanie udo-
stępniony kierowcom w grudniu – zapowiada 
R. Szymaniak. W tej części miasta priorytetem 
jest teraz dojazd do cmentarza komunalnego. 
Rondo i fragment pętli od ul. Wojska Polskie-
go do Gostkowskiej zostanie włączony do ruchu 
przed Dniem Wszystkich Świętych. Będzie też 
udostępniony przycmentarny parking na około 
180 aut.
Wzdłuż pętli wybudowane zostały wyczekiwane 
przez mieszkańców ścieżki rowerowe  
o nawierzchni asfaltowej – przyjaznej dla ro-
werzystów. Drogi dla jednośladów budowane 
były sukcesywnie, razem z chodnikami i jezdnią. 
Wybudowano dwa mosty na Łydyni na Bielinie 
i Gostkowie, oraz umocniono dno i brzeg rzeki.  
Powstało 26 skrzyżowań, w tym 4 z sygnalizacją 
świetlną i 13 rond. 

P.H. 

w budowie przyłączy energii elektrycznej do 
oświetlenia nowej drogi i sygnalizacji świetlnej. 
Nie uporała się z tym jeszcze Energa – dodaje 
kierownik Szymaniak.
Bardzo zaawansowane są prace na odcinku od 
Mławskiej do Kargoszyńskiej. – W ulicy Kargo-
szyńskiej wybudowano już połowę skrzyżowania. 
Niestety ten odcinek nie będzie gotowy przed  

Rondo w ul. Monte Cassino zostało udostępnione kierowcom Trakt Płocka – Niechodzka jest już gotowy

Drogowcy uwijają się, by rondo i fragment pętli od ul. Wojska Polskego do Gostkowskiej  
udostępnić kierowcom przed 1 listopada

Nowa nitka pętli od ul. Tysiąclecia do Płockiej umożliwi szybszy dojazd do dzielnicy przemy-
słowej

Dwupasmowy odcinek między ul. Tysiąclecia a Płocką

Jeden z najbardziej malowniczych fragmentów pętli – most na Bielinie

Plac zabaw przy SP Nr 4

Plac zabaw przy ul. Harcerskiej

Wielofunkcyjne boisko przy Gimnazjum Nr 1
Miejski plac zabaw 
przy ul. Kraszewskiego
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6,8 mln zł na utrzymanie  
dróg i chodników
Oprócz dużych inwestycji znaczną część budżetu 
pochłonęły remonty dróg i chodników. Nie tylko 
budowa dróg ale i remonty to wciąż priorytet dla 
naszego miasta. Ostatnie lata nie były pod tym 

Jak piękniały nasze ulice,  
chodniki i przestrzeń publiczna

Coraz więcej zieleni
Na miejskich skwerach, w parkach, na klombach 
i zieleńcach co roku przybywało nowych roślin. 
– Zieleń to ważny element wizerunku miasta. Każ-
dego roku sadzimy tysiące roślin w parkach, na 
skwerach i zieleńcach. W następnych latach będzie 
ich przybywać – obiecuje Ewa Zduńczyk, kierow-
nik Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. Ale 
dbałość o estetykę to nie tylko posadzenie kwiatów 
czy posianie trawy, ale także codzienna pielęgnacja  
–  koszenie, przycinanie, podlewanie i przesadza-
nie roślin. – Sadzimy te gatunki roślin, które dobrze 
się „czują” w mieście i są  polecane przez Zwią-
zek Szkółkarzy Polskich. Te warunki spełniają m.in 
kasztanowce czerwone, dęby, klony, sosny czarne, 
winobluszcze czy lipy – wylicza Sławomir Macie-
jewski z Miejskiej Inżynierii. Oczy cieszą wie-
że kwiatowe obsadzone pelargoniami oraz rabata 
kwiatowa  z hortensji, pięciornika i liliowców  
u zbiegu ul. Mikołajczyka i Warszawskiej. Wiosną 
w mieście kwitną tysiące tulipanów, narcyzów   
i szafirków.                                                         P.H.

względem czasem straconym. Poprawiliśmy wygląd 
44 ulic o długości ok 18 km oraz blisko 5 km chod
ników. W planach są kolejne – mówi Ewa Gładysz, 
zastępca prezydenta.
Przybyło też  miejsc parkingo wych i alejek na 
cmentarzu komunalnym. Oto efekty tej pracy…

Plac Kościuszki Ul. 3 Maja

Ul. Batalionów Chłopskich

Wieże kwiatowe na Placu Jana Pawła IIRabata kwiatowa u zbiegu ul. Mikołajczyka i Warszawskiej

Zmodernizowane w tej kadencji zielone centrum miasta 
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Ciechanowski rok konsultacji  
Rok 2014 w Ciechanowie można nazwać rokiem konsultacji społecznych. W organizowanych przez urząd miasta spotkaniach konsultacyj-
nych i warsztatach mógł wziąć udział każdy, kto chciał mieć swój wkład w decydowaniu o tym, co się dzieje w mieście. największym wy-
zwaniem był budżet obywatelski, który wszyscy zdaliśmy na piątkę. między innymi dzięki temu nasz urząd został wybrany przez 2 ogólno-
polskie organizacje pozarządowe do programu „konsultujmy z zasadami”. jesteśmy w gronie sześciu miasta z całej Polski (min. Lublin, 
Opole), które tak dobrze radzą sobie z konsultacjami społecznymi i budżetem obywatelskim, że zostaliśmy poproszeni o wypracowanie 
zasad konsultacji, które byłyby wskazówką dla innych samorządów.

Pani 

Reginie Antczak 
wyrazy szczerego  
współczucia i żalu
z powodu śmierci

Męża
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z pracownikami  
urzędu miasta

Do kwietnia urząd miasta wraz z Fundacją Go-
spodarczą im. Karola Marcinkowskiego realizo-
wał projekt „Konsultujmy, bo warto” finansowany 
przez Unię Europejską. W ratuszu odbywały się 
ciekawe szkolenia dla przedstawicieli lokalnych 
organizacji pozarządowych. Wśród 200 miesz-
kańców przeprowadzony został sondaż, w którym 
pytani byli o to jak im się żyje w Ciechanowie. 
Respondenci wystawili samorządowi dobrą opinię. 
W lutym przyszedł czas na pierwsze konsultacje, 
podczas których mieszkańcy spotkali się ze specja-
listami, by wspólnie wypracować wizję moderniza-
cji parku im. J. Dąbrowskiego oraz bulwarów nad 
Łydynią. Powstały ciekawe koncepcje: siłownia na 
świeżym powietrzu, plac zabaw dla dzieci, ścieżka 
do nordic walking, mały park botaniczny to tylko 
niektóre z nich. 
Po raz pierwszy mieszkańcy mogli zagłosować, 
które pomysły organizacji pozarządowych są war-
te dofinansowania. Za pośrednictwem Platformy 
Konsultacji Społecznych na stronie urzędu miasta 
www.umciechanow.pl wybrali zadania konkurso-
we w kategoriach: kultura, promocja zdrowia oraz 
pomoc społeczna. Prezydent Waldemar Wardziński 
zobowiązał się do uznania decyzji mieszkańców  

2085 osób). 1983 głosy okazały się ważne. Co wy-
brali mieszkańcy? Między innymi 2 nowe siłownie 
przy ul. Szwanke i Orylskiej, 3 parki rekreacyjne  
z boiskami i placami zabaw (ul. Witosa, Krucza  
i Dobra), 2 zmodernizowane place zabaw (przy 
ul. Parkowej i Ściegiennego), odmieniony wygląd 
3 ulic: Przytorowej, Płockiej i Żórawskiego. To 
wszystko pojawi się w mieście już w przyszłym 
roku. Dużą popularnością cieszyły się też konsulta-
cje w sprawie ścieżek rowerowych w mieście.  
Na zorganizowanym przez urząd miasta i Ciecha-
nowską Grupę Rowerową spotkaniu zjawili się 
pasjonaci dwóch kółek. Atmosfera spotkania była 
gorąca. Cykliści sami mogli wskazać, gdzie chcie-
liby w przyszłości zobaczyć ścieżkę rowerową. Pa-
dło wiele ciekawych uwag i propozycji, o których 
szerzej piszemy na stronie 3.

red.

i na wszystkie zwycięskie projekty przy-
znał pieniądze. Dzięki temu min. mogliśmy 
przez całe lato uczestniczyć w imprezach 
organizowanych na deptaku przez Stowa-
rzyszenie PSYCHOART, oglądać emocjo-
nujące starcia rycerzy podczas III Turnieju 
Rycerskiego, czy bawić się podczas poucza-
jącej gry miejskiej „Ciechanów w ogniu – 
1920”. 
Największym wyzwaniem był Ciechanow-
ski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy po raz 
pierwszy mogli sami zdecydować, co  
w przyszłym roku będzie realizowane  
w mieście. Kwota do rozdysponowania była 
niebagatelna – 1 mln zł. Spośród 18 pozy-
tywnie zweryfikowanych projektów wy-

brano w drodze głosowania internetowego 
12 zadań. Zainteresowanie było duże – głosowały 
2609 osoby (dla przykładu – w Płocku zagłosowało 

Konsultacje społeczne wzbudziły duże zainteresowanie

Prezydent W. Wardziński oraz kierownik Wydziału Promocji  
i Komunikacji Społecznej E. Blankiewicz

Podczas „Wieczoru z bajkami” podstawy rysunku demonstrował  
dzieciom Rafał Kado

STUDIO – przyjazne miejsce   
W sierpniu 2013 roku siedziba Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO została przeniesiona 
z „blaszaka” do budynku przy ul. 17 
Stycznia 56 A, znajdującym się w pięk-
nym ogrodzie nad kanałami. 4 paździer-
nika odbył się tu sąsiedzki piknik. Były 
konkursy z nagrodami i grill. STUDIO 
chce kontynuować takie spotkania.  
COEK to nie tylko organizator zabaw 
na Warszawskiej, przedstawień dla dzie-
ci i konkursów wokalnych. Placówka 
prowadzi wiele zajęć. Jest rytmika dla 
przedszkolaków, koło filmowe, chór, 
emisja głosu, taniec nowoczesny dla 
dzieci i młodzieży, taniec towarzyski 
dla dorosłych, zumba oraz aerobic dla 
wszystkich grup wiekowych. Są też za-
jęcia plastyczne, teatralne oraz ćwiczenia zapobie-
gające bólom kręgosłupa i stawów. Chętni nadal 
mogą się zgłaszać. Więcej informacji można uzy-
skać pod numerem tel. (23) 672 55 04. 

W październiku w STUDIO odbyły się bezpłatne 
warsztaty decupage i podstaw jubilerstwa. Był też 
„Wieczór z bajkami”. 14 listopada zapowiedziano 
Przegląd Teatru Jednego Aktora AGON.

K.D. 
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Tak rozwija się Ciechanów
Rosną z roku na rok nakłady na inwestycje. W mijającej kadencji miejski budżet zasiliło 102 mln zł środków zewnętrznych –  w tym  
100 mln zł z ue. dzięki temu Ciechanów plasuje się w czołówce mazowieckich miast skutecznie pozyskujących unijne pieniądze. Ostatnie 
4 lata minęły głównie pod znakiem rewolucji drogowej. kończy się budowa pętli miejskiej (oprócz odcinków od ul. Pułtuskiej do Wojska 
Polskiego i mleczarskiej, które zostaną oddane do użytku wiosną przyszłego roku). Zbudowano wiele ulic w różnych dzielnicach miasta. 
Wypiękniało Śródmieście, kargoszyn, krubin, Zachód i Podzamcze. uporządkowane zostały kolejne fragmenty miasta. Zmodernizowano 
Plac jana Pawła ii i rozbudowano ratusz. Przy wszystkich miejskich szkołach powstały bezpieczne place zabaw. Wielofunkcyjne place po-
wstały też przy ul. Harcerskiej i kargoszyńskiej. Przybyły dwie siłownie na świeżym powietrzu, jest budowana świetlica środowiskowa.

Ratusz – wizytówka Ciechanowa
W 2012 roku miasto zakończyło dużą, 2-letnią in-
westycję. Na tyłach ratusza, który został wcześniej 
wyremontowany (m.in. za unijne pieniądze) stanął 
nowoczesny budynek biurowy. Dzięki temu miesz-
kańcy mogą załatwić większość spraw w jednym 
miejscu. Budynek jest funkcjonalnie połączony  
z zabytkowym ratuszem. Jest tu winda dla osób nie-
pełnosprawnych oraz sala konferencyjna. 

6 nowych dróg na Śmiecinie
Blasku nabrały ulice Dziubińskiej i Klonowskiego. 
Tym samym zakończyła się inwestycja, w ramach 
której wybudowano także ulice: Bohaterów Wester-
platte i Rajkowskiego. Kanalizacja deszczowa ure-
gulowała odpływ wód opadowych, a mieszkańcy 
nie tracą nerwów na wybojach. W tej części miasta 
wybudowano też ul. Perłową i Jasną.

Kolejna „schetynówka” wsparła 
budowę 4 ulic w Śródmieściu
Ulice: Kilińskiego, Sierakowskiego, Małgorzacka 
i Strażacka mają dziś nowe chodniki, nawierzchnie 
– nierzadko z pięknej kostki granitowej i nowe lam-
py. Budowa ulic w blisko połowie została sfinan-
sowana z programu, popularnie zwanego „schety-
nówką”.

Siłownie pod chmurką ulubionym 
miejscem spędzania wolnego czasu
Przy ul. Kraszewskiego i Powstańców Wielko-
polskich powstały „zielone” siłownie. Można tam 
skorzystać ze sprzętu fitness, a przy ul. Kraszew-
skiego dodatkową atrakcją jest boisko do siatkówki 
plażowej. Jeśli tylko pogoda sprzyja, przychodzą tu 
całe rodziny oraz osoby starsze i niepełnosprawni. 
Jeżeli radni zaakceptują propozycje prezydenta w 
przyszłym roku powstaną siłownie przy ul. Szwan-
ke, Orylskiej, Witosa oraz Street Work Park przy 
ul. Augustiańskiej.

Mieszkańcy 6 ulic na Krubinie  
doczekali się ładnych dróg
20 lat– tyle czekali mieszkańców ulic: Krubińskiej, 
Ceramicznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej i Żurawiej na 
kanalizację, porządne ulice i chodniki, zapisane  
w planach już w 2004 i 2005 roku. Powstała także 
2-kilometrowa ścieżka rowerowa i 150 miejsc par-
kingowych z brukowej kostki. 

Wypiękniało 8 ulic  
na Kargoszynie i Podzamczu 
Ładne domy stoją teraz przy ładnych ulicach. Tak 
można w jednym zdaniu określić kompleksową bu-
dowę ulic na Kargoszynie i Podzamczu. Ulice: Le-
chonia, Gombrowicza, Żeromskiego, Słonimskiego, 
Zacisze, Świerkowa, Klonowa i Lipowa zyskały 
kanalizację deszczową, nowe oświetlenie oraz wy-
godne drogi i chodniki.

Oblegana fontanna na placu
Plac Jana Pawła II w końcu przypomina miejski ry-
nek. Na nowej nawierzchni z klinkieru i granitu sta-
nęły stylowe ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery, kwietniki, słupy ogłoszeniowe. Wyznaczo-
no 77 miejsc parkingowych – 3 z nich są zarezer-
wowane dla osób niepełnosprawnych. Plac zdobią 
szpalery drzew oraz obsadzona krzewami podświe-

tlana fontanna strzelającymi 
w górę z biczami wodnymi, 
która w ciepłe dni oblega-
na jest przez najmłodszych 
mieszkańców.

P.H.

Ul. Perłowa

Ul. Dobra

Ul. Lechonia
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W kategorii budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych I nagrodę (500 zł) otrzymała Wspólnota 
Mieszkaniowa nr 1 za budynek przy ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 3.
W kategorii budynków jednorodzinnych dwie rów-
norzędne pierwsze nagrody (po 500 zł) zdobyli: Anna 
Maliszewska mieszkająca przy ul. Kwiatowej 15/17 
oraz Janina Zabielska z ul. Słonecznej 20. Trzy II 
nagrody (po 400 zł) przypadły Ryszardowi Nawroc-
kiemu z ul. Widnej 47, Elżbiecie Sobierajewskiej z 
ul. Baranowskiego 12/14 i Danucie Krupińskiej z ul. 
Okopowej 12. III nagroda (300 zł) stała się udziałem 
Ewy Płosińskiej z ul. Skłodowskiej 6a. Przyznano też 
7 wyróżnień  Dyplom i sadzonkę otrzymali: Tade-
usz Porowski (ul. Tomaszewskiego 3a), Wiesława 
Mańkowska (ul. Widna 46), Sławomir Matuszew-
ski (ul. Kwiatowa 10), Anna Podgórska (ul. Zagłoby 
10), Jadwiga i Sylwester Sosnowscy (ul. Wiklinowa 
3), Anna Mierzejewska (ul. Kasprowicza 10) i Stefan 
Rzeczkowski (ul. Witosa 73). 
W kategorii obiekty użyteczności publicznej I na-
grodę (500 zł) zdobył Zespół Medycznych Szkół 
Policealnych mieszczące się przy ul. Sienkiewicza 
33. II nagroda (400 zł) powędrowała do Miejskie-
go Przedszkola Nr 5 przy ul. Gwardii Ludowej 12, 
a III (300 zł) – Biura Rachunkowego Doradcy Po-
datkowego Krystyny Konopczyńskiej przy ul. Sol-

Prezydent nagrodził właścicieli najpiękniejszych posesji
Podsumowano 17 edycję konkursu na najładniejszą posesję, ogłoszonego przez prezydenta Ciechanowa. Wręczenie nagród i wyróżnień 
miało miejsce 7 października w sali konferencyjnej urzędu miasta. 22 zgłoszone obiekty oceniło jury pod przewodnictwem zastępcy  
prezydenta ewy gładysz. 

a III (po 100 zł) – do Eweliny Żarnowskiej z ul. Boja-
nowskiego 4/5 oraz Marii Bernaś z ul. Reutta 9/32.  
Łączna kwota nagród w konkursie wyniosła 4 900 
zł. Wypłacono ją z budżetu miasta, z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

K.D.

Minione tygodnie były bogaty w emocje sportowe. 
11 października około 100 osób wzięło udział w IV 
Ciechanowskim Marszu Nordic Walking. Najmłod-
sza zawodniczka miała 8 lat, najstarsza 82. Trasę 
wyznaczono na terenie malowniczego ogrodu bo-
tanicznego przy kanałach. Tydzień później w hali 
MOSiR rozegrano V Turniej Karate Kyokushin,  
a 19 października na deptaku wystartował dziewią-
ty bieg w ramach Grand Prix Ciechanowa. Tego 
dnia ruszyły też  rozgrywki III ligi w piłce ręcznej. 
Nasi szczypiorniści z MKS Jurand wygrali 33:23 
MKS Piotrkowianin II Piotrków Trybunalski.  
24 października w Galerii Fitness Kołecki około  
30 sztangistów z całej Polski walczyło w  IV 
Otwartych  Zawodach w Wyciskaniu Leżąc. 
Dzień później na ścianie hali sportowej przy ul. 
17 Stycznia mieszkańcy malowali murale. W tym 
czasie rozegrano Grand Prix Ciechanowa w Tenisie 
Stołowym. Patronat nad wszystkimi imprezami ob-

Ciechanów gospodarzem wielu imprez sportowych
jął prezydent Waldemar Wardziński, a urząd miasta 
je współfinansował – ufundował medale i puchary.    
To tylko wycinek naszego rocznego kalendarza 
sportowego. Co roku Ciechanów jest  gospodarzem 
wielu imprez o randze lokalnej, ogólnopolskiej  
i światowej. Młodzi sportowcy biorą udział m.in. 
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach 
Letnich, Turnieju o Puchar Syrenki, Mistrzostwach 
Europy Juniorek i Juniorów w podnoszeniu cięża-
rów, czy Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu 
Szkół STO. Starsi zawodnicy zmagają się w Inter-
national Mazovia Masters Cup (taekwon-do) oraz 
Otwartych Mistrzostwa Polski w Brydżu Sporto-
wym. Zachętą do sportowego wysiłku są systema-
tycznie przyznawane stypendia i nagrody prezyden-
ta miasta. W tym roku stypendia otrzymało  
28 osób, a nagrody – 40. 

K.D.

skiego 21. Wyróżnienie w postaci sadzonki dostało 
Gimnazjum Nr 1 przy ul. Orylskiej 3.   
W kategorii balkonów i ogródków I nagroda (300 zł) 
trafiła do Wandy Żmudy z ul. Kargoszyńskiej 30, II 
(200 zł) – do Daniela Wiśniewskiego z ul. Reutta 1/21, 

Wśród uczestników IV Ciechanowskiego Marszu Nordic Walking była liczna grupa seniorów Turniej Karate Kyokushin

9 bieg Grand Prix Ciechanowa wystartował na deptaku

Młodzi karatecy z prezydentem W. Wardzińskim
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Występy, festiwale, wystawy… 
Tego lata i jesieni mieliśmy do wyboru wiele imprez: dla dorosłych i dzieci. 
koncertów i innych okazji do wspólnej zabawy nie brakowało przez 4 ostat-
nie lata. Wszystkie były sfinansowane lub wsparte przez prezydenta miasta.

Koncerty muzyki poważnej 
Każdorazowo blisko 1000 osób uczestniczy  
w koncertach noworocznych. Mogliśmy posłuchać 
Bogusława Kaczyńskiego, Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej, Chóru Sine Nomine, Orkiestry Sym-
fonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej oraz 
Orkiestry Symfonicznej „Le Quattro Stagioni”. 

Festyny, pikniki, biesiady
Dni Ciechanowa przypadły mieszkańcom do gustu – zagrały tu 
WILKI, Maryla Rodowicz, IRA i Jacek Stachursky. W piknikach 
wystąpiły m.in.: Brathanki, RH+, Blenders, Oddział Zamknięty, 
Dorota Rabczewska, Bracia, Mrozu oraz Ray Wilson. Sylwestry 
pod to ABBA Show, Eddy Wata i zespół Łzy. Dodajmy do tego 
współfinansowane przez miasto Spring Blues Night Festiwal, Ju-
wenalia oraz Kupalnockę. Duże zainteresowanie wzbudziły impre-
zy na deptaku (na zakończenie zagrał Lao Che) oraz biesiada  
z zespołem T. Love. 

Prawdziwym wydarzeniem okaza-
ły się występy Stanisława Soyki  
i Macieja Maleńczuka. Gratką dla 
melomanów był recital Jarosława 
Chojnackiego, Zagan Acoustic  
i FM Kwadrat oraz trzy edycje Fe-
stiwalu Muzyki Sakralnej. 

Wystawy i festiwale
Prezydent miasta objął patronat nad Festiwalem 
Sztuki 3m. Ciało – materiał, medium, metafora. 
Zwieńczeniem projektu były wystawy, warsztaty  
i projekcje. W 25. rocznicę wolnych wyborów  
w holu ratusza można było podziwiać ekspozycję 

grafik, nagrodzonych w konkursach zorganizowa-
nych przez Galerię Plakatu AMS: „Tacy jesteśmy”  
i „Teraz Polska”. Artystycznych przeżyć dostar-
czały prawie w całości sfinansowane przez miejski 
edycje Festiwalu Teatralnego DIONIZJE

.                                     K.D.

Jacek Stachursky

Ray WilsonStanisław Sojka i Kolektyw

Maciej Maleńczuk
fo

to
w

ir
as

zk
a.

co
m




