
Wiosną ruszy budowa hali targowej, która pojawi się w miejscu bazarku przy dworcu PKP 
na osiedlu „Bloki”. Opracowana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, w trakcie są 
procedury przetargowe. Miasto udostępniło wizualizację tego nowoczesnego obiektu. Będzie 
to budynek nawiązujący wyglądem do nowego dworca.

Wygląd hali, dworca i jego otocze-
nia będzie spójny. Zgodnie z kon-
cepcją władz miasta, obszar pla-
nowanych inwestycji przy ul. Sien-
kiewicza jest traktowany kom-
pleksowo. Hala ma być przejrzy-
stą budowlą, w której znaczące 
będą szklane i drewniane elemen-
ty. Będzie to konstrukcja hybrydo-
wa, żelbetowo-stalowo-drewnia-
na. Powierzchnia zabudowy wy-
niesie 2 296,50 m2, powierzch-
nia użytkowa 2 145,89 m2 (dłu-
gość 78,54 m, szerokość 29,24 m, 
wysokość 10,36 m). Budynek hali 
został zaprojektowany na planie 
prostokąta o wymiarach 28,4m x 
78,54 m, jego kubatura wyniesie 
20 506,79 m3. Forma budynku bę-
dzie jednobryłowa z dwuspadowym 
dachem o łagodnie schodzącym łu-
kowatym kształcie. Przestrzeń zo-
stanie podzielona na część handlo-
wą – pawilony dla kupców (71 pa-
wilonów o różnych wielkościach), 
główną otwartą część wystawien-

niczą – foyer (337,8 m2) oraz toale-
ty i pomieszczenia techniczne. Za-
planowano cztery wejścia, partero-
wy obiekt będzie pozbawiony ba-
rier dla osób niepełnosprawnych. 
Do potrzeb niepełnosprawnych zo-
staną dostosowane wszystkie po-
mieszczenia handlowe i sanitar-
ne. Wybudowane zostaną parkin-
gi, drogi wewnętrzne i pożarowe.
– Otoczenie dworca PKP zyska 
całkowicie nowe oblicze. Wszyst-
kie realizowane tam inwestycje 
będą spójne. Hala swoim wyglą-
dem będzie nawiązywać do nowe-
go dworca, który bardzo spodo-
bał się mieszkańcom. Podobnie jak 
dworzec, hala będzie funkcjonal-
nym, nowoczesnym obiektem. To 
od dworca i jego otoczenia wielu 
przyjezdnych zaczyna zwiedzanie 
Ciechanowa i w tym miejscu po-
wstaje pierwsze wrażenie o mie-
ście. Najważniejszą sprawą jest jed-
nak stworzenie godnych warunków 
dla handlujących. Będą mogli pra-

cować komfortowo, a zakupy u lo-
kalnych kupców mieszkańcy będą 
mogli robić jak w galerii handlowej 
– niezależnie od pogody – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński. 
Koncepcja inwestycji i planowa-
ne rozwiązania konsultowane były 
z kupcami. Roboty budowlane ruszą 
prawdopodobnie po Świętach Wiel-
kanocnych. Na czas prowadzenia 
prac kupcy przeniosą się na miej-
skie targowisko przy ul. Płońskiej 
28. Wówczas będzie ono funkcjo-
nowało nie tylko we wtorki i w piąt-
ki, lecz z możliwością prowadzenia 
handlu codziennie.
W sąsiedztwie hali targowej w dal-
szej kolejności dodatkowo powsta-
nie targowisko miejskie okresowe. 
W tym roku rozpocznie się rów-
nież budowa centrum przesiadko-
wego park&ride z około 200 miej-
scami parkingowymi, zagospodaro-
waniem skweru przy dworcu, prze-
budową ul. Sienkiewicza.

R.J.

Modernizacja COEK 
STUDIO z unijnych 
pieniędzy

Miasto pozyskało prawie 2 mln 
zł, dzięki czemu budynek miej-
skiej jednostki kultury zostanie 
zmodernizowany i wyposażony. 
Oferta kulturalna będzie szersza, 
zwiększy się dostępność dla nie-
pełnosprawnych.

więcej str. 3
R.J.

Remont 
basenu 
odkrytego przy 
ul. Kraszewskiego

Prace, które ruszą wiosną obej-
mą nieckę i powierzchnię wokół 
basenu. Pojawią się nowe natry-
ski, przebieralnie i toalety. Goto-
wa jest dokumentacja, ogłoszony 
został przetarg na modernizację 
basenu. Obiekt będzie udostep-
niony na tegoroczny sezon.  

więcej str. 4
R.J.

Uruchomiono  
nowe  
oświetlenie

Działa już oświetlenie w wybudo-
wanym pod koniec zeszłego roku 
ciągu pieszo-rowerowym między 
ul. Kolbego i Czarnieckiego. Uru-
chomiono także energooszczęd-
ne lampy przy ulicy Lazurowej 
i Szmaragdowej.

więcej str. 5
R.J.

Ul. Morawskiej: 
zakończenie 
inwestycji

Budowa ul. Morawskiej na osiedlu 
Kargoszyn obejmowała utworze-
nie kanalizacji deszczowej, jezdni, 
chodników i zjazdów. Przeprowa-
dzono odbiory, inwestycja zosta-
ła zakończona.

więcej str. 5
R.J.

Wyniki pomiaru 
hałasu na pętli

Pomiar hałasu został przepro-
wadzony na prośby mieszkań-
ców, w siedmiu najbardziej new-
ralgicznych punktach pętli miej-
skiej. W dwóch punktach stwier-
dzono przekroczenie poziomu. 
Zostaną opracowane rozwiązania 
techniczne niwelujące hałas zwią-
zany z ruchem samochodowym.

więcej str. 6
R.J.

Spotkania osiedlowe 
prezydenta 
z mieszkańcami

Trwa cykl spotkań prezydenta 
miasta z mieszkańcami wszyst-
kich ciechanowskich osiedli. 
Spotkania potrwają do 7 marca. 
Na podstawie zgłaszanych po-
stulatów opracowana zostanie li-
sta działań inwestycyjnych i re-
montowych dla każdego osiedla 
na 2017 rok.

więcej str. 7
P.H.
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Prezydent pogratulował klubom, ich 
wychowankom i trenerom. Podkre-
ślał, że poprzez przyznane wyróż-
nienia miasto w symboliczny spo-
sób docenia zaangażowanie i suk-
cesy ciechanowskich sportowców. 
Zwrócił również uwagę na kwestię 
wspierania sportu poprzez inwesty-
cje w infrastrukturę.
– Miasto jest dumne z osiągnięć 
swoich sportowców. By tych sukce-
sów było jak najwięcej, by były one 
jak największe, niezbędne są także 
odpowiednie warunki do uprawia-
nia sportu. Dlatego konsekwentnie 
inwestujemy w bazę sportową. Za 
milion złotych przeprowadzona zo-
stała modernizacja krytej pływalni, 
za prawie 1,4 mln zł powstał nowy 
ogólnodostępny kompleks sportowy 
przy Gimnazjum nr 3, wkrótce roz-
poczną się prace na stadionie miej-
skim, gdzie powstanie profesjonal-
na bieżnia z wyposażeniem lekko-
atletycznym, na co pozyskaliśmy 
1,5 mln zł środków zewnętrznych 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
S t y p e n d i a  p r z y z n a w a n e  s ą 
uczniom lub studentom w wie-
ku do 26 lat, zrzeszonym w klu-
bach sportowych, którzy spełnia-
ją określone kryteria, np. są człon-
kami kadry narodowej lub woje-
wódzkiej, w roku poprzedzającym 
przyznanie stypendium są meda-
listami Mistrzostw Polski w swo-
jej kategorii wiekowej, medali-
stami Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży, członkami zespo-
łu biorącego udział w rozgryw-
kach finałowych Mistrzostw Polski 
(miejsca 1-4) – w przypadku gier 
zespołowych, reprezentują Polskę 
na Mistrzostwach Europy i Świa-
ta lub w Igrzyskach Olimpijskich. 
Stypendium jest przyznawane 
na rok, wypłacane przez 10 mie-
sięcy (z wyjątkiem lipca i sierpnia).
Łączna pula nagród to 31 500 zł, na-
tomiast roczna suma stypendiów to 
100 000 zł.
Przyznano stypendia w wysoko-
ści od 200 do 700 zł miesięcznie 
32 osobom z ośmiu klubów. Nagro-

dy przyznane zostały 20 zawodni-
kom i 9 trenerom.

Stypendia dla uczniów i stu-
dentów za wybitne osiągnię-
cia sportowe
• CLKS MAZOVIA
- Patryk Słowikowski – 700 zł
- Patryk Bęben – 500 zł
- Daniel Goljasz – 400 zł
- Milena Rutkowska – 400 zł
- Paulina Rutkowska – 400 zł
- Aleksandra Pepłowska – 300 zł
- Hanna Sobczyk – 300 zł
- Piotr Poniedziałek – 300 zł
- Dominika Tomkowska – 200 zł
- Weronika Kwiatkowska – 200 zł
• TKKF PROMYK
- Łucja Oleszczuk – 500 zł
- Alicja Laskowska – 300 zł
- Cezary Sarnowski – 200 zł
- Weronika Czapka – 200 zł
- Maciej Stryjek – 200 zł
• UKS NIKE
- Adrian Chełmiński – 400 zł
- Konrad Pilitowski – 300 zł
- Piotr Ruszkowski – 200 zł
- Adam Mirzejewski – 200 zł
- Bartosz Smoliński – 200 zł
- Mariusz Krysztofiak – 200 zł
- Ewelina Bugajewska – 200 zł
• LKS MATSOGI
- Kacper Ząbczyk – 400 zł
- Kinga Sadkowska – 200 zł
- Anna Szpadzik – 200 zł
- Karolina Martynowycz – 200 zł
• MPKS ORKA
- Adrian Krzywnicki – 500 zł
- Oskar Jemielita – 500 zł
• Ciechanowski Klub Karate 

KYOKUSHIN
- Jakub Kraśniak – 300 zł
- Weronika Krzywnicka – 300 zł
•  AZS AWF Warszawa
- Łukasz Ozdarski – 300 zł
• IKS AWF Warszawa
- Alan Surajewski – 300 zł

Nagrody dla zawodników
- Patryk Słowikowski – CLKS MA-

ZOVIA – 1 500 zł  
- Patryk Bęben – CLKS MAZOVIA 

– 1 500 zł  
- Adrian Chełmiński – UKS NIKE 

– 1 500 zł 

- Ilona Omiecińska – LKS MAT-
SOGI – 1 500 zł  

- Oskar Jemielita – MPKS ORKA 
– 1 500 zł  

- Adrian K rzy wnicki – MPKS 
ORKA – 1 500 zł  

- Łucja Oleszczuk – TKKF PRO-
MYK – 1 000 zł  

- Paweł Nałęcz – TKKF PROMYK 
– 1 000 zł  

- Konrad Pilitowski – UKS NIKE 
– 1 000 zł  

- Milena Rutkowska – CLKS MA-
ZOVIA – 1 000 zł  

- Paulina Rutkowska – CLKS MA-
ZOVIA – 1 000 zł  

- Weronika Krzywnicka – CKKK– 
1 000 zł  

- Ja k ub K r a śn ia k – CK K K – 
1 000 zł  

- Alicja Laskowska – TKKF PRO-
MYK – 500 zł  

- Paweł Szwejkowski – LKS MAT-
SOGI – 500 zł  

- Piotr Szwejkowski – LKS MAT-
SOGI – 500 zł  

- Andrzej Reduch – LKS MATSO-
GI – 500 zł  

- Magdalena Kosobudzka – LKS 
MATSOGI – 500 zł  

- Piotr Pełka – LKS MATSOGI – 
500 zł 

- Andrzej Kamiński – KSON HER-
KULES – 500 zł

Nagrody dla trenerów
- Radosław Lisowski – TKKF PRO-

MYK – 1 500 zł 
- Zbigniew Grochowski – MPKS 

ORKA – 1 500 zł 
- Wojciech Gesek – CLKS MAZO-

VIA – 1 500 zł 
- Marek Sachmaciński – CLKS MA-

ZOVIA – 1 500 zł 
- Michał Korzybski – LKS MAT-

SOGI – 1 500 zł 
- Wojciech Gołębiewski – CKKK – 

1 500 zł 
- Arkadiusz Chełmiński – UKS 

NIKE – 1 000 zł 
- Adam Miśkiewicz – CKKK – 

1 000 zł 
- Paweł Rabczewski – KSON HER-

KULES – 1 000 zł
R.J.

Nagrody i stypendia 
za osiągnięcia sportowe

Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się 2 lutego w ratuszu ze sportowcami. Uczniom i stu-
dentom zostały przyznane stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku. Wręczone 
zostały również nagrody dla zawodników i trenerów.

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert prezydent 
rozdzielił środki na realizację zadań publicznych na 2017 rok 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środ-
ki w łącznej kwocie 645 tys. zł zostały rozdzielone na cztery 
rodzaje zadań.

Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzie-
ci i młodzieży; organizacja rywalizacji sportowej w ramach 
„Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. 
• Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska” – 

40 000 zł

Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współ-
zawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dys-
cyplinach indywidualnych.
• Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki – 15 000 zł
• Ciechanowski Klub Sportowy Jurand – 13 000 zł
• Ludowy Klub Sportowy MATSOGI – 45 000 zł
• Akademia Piłki Nożnej OLIMP – 10 000 zł
• Kolarski Klub Sportowy Ciechanów – 47 000 zł
• Klub Pływacki Ciechanów – 23 000 zł
• Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN – 13 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy NIKE – 64 000 zł
• Stowarzyszenie Szachy CIECHANÓW – 8 000 zł
• Miejskie Ognisko TKKF PROMYK – 46 000 zł
• Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA – 30 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy JEDYNKA – 30 000 zł
• Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA – 90 000 zł
• Miejski Klub Sportowy Ciechanów – 120 000 zł
• Klub Sportowy ZAMEK – 19 000 zł

Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów 
wodnych.
• Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 25 000 zł

Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących spo-
łeczność miasta.
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1 700 zł
• Stowarzyszenie Mazovia Proactiv – 5 300 zł

R.J.

Miasto przyznało środki na zadania 
publiczne w zakresie sportu
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Projekt, na który Mazowiec-
ka Jednostka Wdrażania Pro-
gramów Unijnych przyznała 
miastu wnioskowane 80% do-
finansowanie to „Moderniza-
cja i wyposażenie COEK STU-
DIO – sposobem na zwięk-
szenie dostępności do zaso-
bów kultury i wprowadzenie 
nowych form uczestnictwa 
w kulturze”. Projekt powstał 
w oparciu o analizy dotyczące 
potrzeb kulturalnych miesz-
kańców Ciechanowa oraz 
przeprowadzony audyt ener-
getyczny. Prace moderniza-
cyjne obejmą galerię, salę ba-
letową, pracownię rozwijania 
umiejętności manualnych, 
studio nagrań, pomieszcze-
nie, które stanie się małą salą 
widowiskową. Dzięki stwo-
rzeniu sali widowiskowej, po-
jawi się możliwość organizo-
wania koncertów i przedsta-
wień teatralnych. Galeria zy-
ska nowoczesne profesjonalne 
wyposażenie, systemy wysta-
wiennicze, oświetlenie, któ-
re pozwolą na właściwą eks-
pozycję prac. Wprowadzone 
rozwiązania pozwolą rozsze-
rzyć jej możliwości. Poprzez 
zakup koniecznych mebli, re-
mont sali plastycznej z jej za-
pleczem, poprawią się warun-
ki, w których odbywają się 
cieszące się dużym zaintere-
sowaniem zajęcia. Zastosowa-
ne zostanie właściwe wycisze-
nie studia nagrań, zakupiony 

sprzęt na dużo wyższym po-
ziomie, co przełoży się na ja-
kość nagrań i możliwości bar-
dziej profesjonalnego wyko-
rzystywania studia. 
Budynek obecnie charakte-
ryzuje się dużym stopniem 
energochłonności, kosz-
ty jego utrzymania są wy-
sokie. Wykonane zostanie 
ocieplenie ścian zewnętrz-
nych budynku. Przewidzia-
na jest wymiana starej ko-
tłowni gazowej w obiekcie 
na węzeł ciepłowniczy za-
silany z miejskiej sieci cie-
płowniczej, przebudowa 
instalacji c.o., instalacja 
pompy ciepła powietrze/
woda, wymiana oświetle-
nia na energooszczędne typu 
LED. W konsekwencji wpro-
wadzenia tych rozwiązań na-
stąpi znaczna poprawa efek-
tywności energetycznej bu-
dynku na poziomie ponad 
66%. Zlikwidowane zostaną 
bariery architektoniczne, co 
wpłynie na zwiększenie do-
stępności do wydarzeń i zajęć 
dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Zostaną zamontowa-
ne służące temu urządzenia.
Projekt zakłada, że dzięki 
działaniom przyczyniają-
cym się do rozszerzenia ofer-
ty oraz zwiększenia dostęp-
ności, z obiektu będzie ko-
rzystało o 20% więcej osób. 
Projekt jest komplementarny 
z projektem dotyczącym re-

waloryzacji kamienicy Pian-
kiego oraz modernizacji wie-
ży ciśnień, na który miasto 
pozyskało 6 336 764,18 zł. 
Projekty te są konsekwencją 
działań władz miasta, które 
mają na celu tworzenie i roz-
budowywanie miejsc kultu-
ry i edukacji w Ciechanowie. 
Projekt „Modernizacja i wy-
posażenie COEK STUDIO – 
sposobem na zwiększenie do-
stępności do zasobów kultu-
ry i wprowadzenie nowych 
form uczestnictwa w kultu-
rze” również realizowany bę-

dzie w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020. Wnio-
sek był odpowiedzią na kon-
kurs w ramach Osi Prioryte-
towej V Gospodarka przyja-
zna środowisku, Działania 
5.3 Dziedzictwo kulturowe 
RPO WM 2014-2020.
Wniosek dotyczący projek-
tu przeszedł pozytywnie for-
malną i merytoryczną ocenę, 
jednak nie starczyło przezna-
czonych przez MJWPU środ-
ków, które rozdzielone zo-

stały 17 stycznia. W związ-
ku z tym prezydent Krzysztof 
Kosiński zwrócił się do mar-
szałka województwa mazo-
wieckiego Adama Struzika 
z wnioskiem o zwiększenie 
kwoty alokacji. Decyzją za-
rządu Województwa Mazo-
wieckiego, opublikowaną 
15 lutego, kwota ta została 
zwiększona. Wniosek Cie-
chanowa został zakwalifi-
kowany do dofinansowania.
– To kolejne unijne pienią-
dze dla Ciechanowa. Nie od-
puszczamy żadnego projektu 

i dlatego oprócz inwestycji 
w infrastrukturę drogowo-
-komunikacyjną, inwestuje-
my też w edukację, kulturę 
i tkankę społeczną. Miejska 
jednostka kultury, a tym sa-
mym mieszkańcy i artyści, 
zyskają przyjazną, bardziej 
dostępną przestrzeń do ak-
tywności. Trzeba też zauwa-
żyć, że likwidujemy kolejne 
bariery poprzez dostosowa-
nie obiektu do osób niepełno-
sprawnych – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

W związku z licznymi py-
taniami mieszkańców o pa-
saż Marii Konopnickiej, ra-
tusz przedstawia stan robót 
i obecną sytuację. Na począt-
ku grudnia do Urzędu Miasta 
oraz generalnego wykonaw-
cy robót dotarło oficjalne po-
twierdzenie akceptacji prze-
stawienia trafostacji i zwią-
zanej z tym modernizacji. 
Modernizacja ta będzie pole-
gała na sukcesywnej wymia-
nie kilku ważnych kabli pod-
ziemnych biegnących od ist-
niejącej stacji transformato-
rowej do poszczególnych od-
biorców. Administrator sieci 
zamierza wykorzystać mo-
ment, w którym nie ma na-
wierzchni i wymienić stare 
okablowanie zarówno niskie-
go napięcia jak również kable 

przesyłowe średniego napię-
cia. Zlikwidowany zostanie 
duży, nieestetyczny, zaburza-
jący przestrzeń budynek tra-
fostacji, a jego funkcję przej-
mie nowe urządzenie w for-
mie kontenerowej, zainstalo-
wane w innym miejscu – poza 
główna osią widokową pasa-
żu. Terenowy oddział Energa 
Operator S.A., odpowiedzial-
ny za przestawienie trafosta-
cji oraz wymianę okablowa-
nia, zobowiązał się do zorga-
nizowania tych przedsięwzięć 
w sposób jak najmniej uciąż-
liwy dla mieszkańców.
W stopniu zaawansowanym 
jest uzgadnianie decyzji doty-
czącej warunków zabudowy, 
trwają prace nad dokumen-
tacją projektową. W związku 
z tym doszło do zawieszenia 

terminu wykonania zadania 
inwestycyjnego.
Zgodnie z uchwałą podję-
tą podczas grudniowej sesji 
Rady Miasta realizacja i za-
kończenie zadania inwesty-
cyjnego zostało przeniesio-
ne na 2017 rok.
Podkreślić należy, że wstrzy-
manie robót dotyczy wyłącz-
nie tego obszaru budowy, 
na którym znajduje się trafo-

stacja wraz z okablowaniem 
podlegającym przebudowie. 
Na pozostałym obszarze nie-
które elementy miejskich ro-
bót inwestycyjnych częścio-
wo zostały ukończone. Roboty 
te wraz z nastaniem grudnio-
wych mrozów zostały wstrzy-
mane. 20 lutego generalny wy-
konawca – firma PRASBET – 
wznowił prace i kontynuuje je 
po obu stronach garaży.

W ramach zagospodarowa-
nia pasażu im. Marii Konop-
nickiej wraz z przyległym te-
renem pojawi się nowa na-
wierzchnia z płyt kamiennych 
i kostki betonowej, planowane 
są nowe nasadzenia i elementy 
małej architektury. Powstanie 
siłownia zewnętrzna, parking, 
oświetlenie a w miejscu zegara 
słonecznego na ul. Warszaw-
skiej utworzona będzie fontan-
na. Prace podzielono na etapy, 
w pierwszej kolejności wyko-
nany zostanie odcinek wokół 
garaży za budynkiem przy ul. 
11 Pułku Ułanów Legionowych 
14. Następnie odcinek od ul. 
Warszawskiej do ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych, który 
stanowił będzie reprezenta-
cyjną część komunikacyjną 
o podwyższonych walorach 

estetycznych nawiązujących 
wizualnie do ul. Warszawskiej. 
Na terenie między blokami po-
wstanie nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej imitują-
cej granit. Tam znajdować się 
będą nowe miejsca parkingo-
we oraz dojazd do garaży. Po-
jawi się również urządzenie za-
bawowe dla dzieci oraz siłow-
nia zewnętrzna. Zegar słonecz-
ny z ul. Warszawskiej zostanie 
przeniesiony do parku im. Ma-
rii Konopnickiej. Jego miejsce 
zajmie podświetlana fontan-
na z niecką w obudowie z ka-
mienia naturalnego w formie 
siedziska.
Zastosowane rozwiązania 
wpiszą się w działania zwią-
zane z ożywieniem ul. War-
szawskiej.

R.J.

Modernizacja COEK STUDIO z unijnych 
pieniędzy. Miasto pozyskało 2 mln zł

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 1 850 738,44 zł możliwe będzie przeprowadzenie wielu poważnych prac modernizacyjnych i zakup wyposa-
żenia, co pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej COEK STUDIO, podwyższenie jej poziomu, zwiększenie dostępności obiektu dla osób z niepełnospraw-
nościami.

Rewitalizacja pasażu Konopnickiej: stan prac
Część robót budowlanych związanych z miejską inwestycją pod nazwą „Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem” zosta-
ła chwilowo wstrzymana ze względu na konieczność przeprowadzenia w pierwszej kolejności modernizacji infrastruktury, której administratorem jest Ener-
ga Operator. Na prowadzenie prac niekolidujących z planowanymi działaniami Energi nie pozwoliła z kolei pogoda. Ta część robót wznowiona została 20 lute-
go, po ustąpieniu mrozów. Pozostałe będą kontynuowane, gdy tylko spółka Energa Operator przeprowadzi wymianę okablowania.
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Jedny m z punktów obrad 
XX VIII sesji Rady Miasta 
była informacja z wykonania 
182 uchwał podjętych przez 
radnych w 2016 roku. Podczas 
sesji 23 lutego radni przyjęli 
14 uchwał. Prezydent Krzysz-
tof Kosiński przedstawił spra-
wozdanie ze swojej działalno-
ści w ostatnich czterech tygo-
dniach.

Ze względu na pozyskane środ-
ki zewnętrzne na modernizację 
i wyposażenie budynku COEK 
STUDIO, zmianie uległa Wielo-
letnia Prognoza Finansowa oraz 
uchwala budżetowa. Plan docho-
dów określono na kwotę 177,2 mln 
zł, a wydatków – 199,8 mln zł. 
W my śl  now ych u reg u low a ń 
w prawie oświatowym określo-
no kryteria przyjęć obowiązują-
cych w postępowaniu rekrutacyj-
nym i uzupełniającym do samo-
rządowych przedszkoli.
Jednogłośnie uchylono uchwałę 
nr 255/XXI/2016 w sprawie opła-
ty reklamowej. Kwestie związa-
ne z uporządkowaniem przestrze-
ni publicznej Ciechanowa zostaną 
na nowo określone i skonsultowa-
ne z przedstawicielami lokalnych 
przedsiębiorców. W tej sytuacji 
zasadne było uchylenie również 
uchwały dotyczącej obowiązku 

składania deklaracji na opłatę re-
klamową.
Radni wyrazili zgodę na udziele-
nie bonifikaty od ceny sprzedaży 
na rzecz 5 najemców samodziel-
nych lokali mieszkalnych i zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowym dzierżawcą nieru-
chomości miejskiej znajdującej się 
w obrębie Podzamcza.
Modyfikacji poddano regulamin 
bazaru osiedlowego przy ul. Sien-
kiewicza 77 i targowiska przy 
ul. Płońskiej 28. Wprowadzone 
zmiany związane są z budową 
hali targowej przy dworcu PKP. 
Na czas prac, kupcy handlujący 
na bazarze przeniosą się na tar-
gowisko.

W związku z budową sieci gazo-
wej w ulicach Kolbego i Bohate-
rów Września radni zgodzili się 
na ustanowienie służebności prze-
syłu na rzecz Polskiej Spółki Ga-
zownictwa.
W uchwale o zasadach ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Dziennym 
Domu Seniora naniesiono zapis, że 
uchwała wchodzi w życie nie z dniem 
podjęcia, ale po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Mazowieckiego.

K.D.

Protokoły z sesji, uchwały, in-
terpelacje, terminarz dostępne 
są w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej

W cyklu bezpłatnych zajęć obej-
mujących praktyczne treningi 
samoobrony oraz w zajęciach 
warsztatowych i teoretycznych 
z psychologiem, dietetykiem 
i przedstawicielami służb mun-
durowych będą uczestniczyć 
ciechanowianki, które zapisa-
ły się internetowo lub w Urzę-
dzie Miasta. Ostateczny termin 
zapisów wyznaczono na 28 lu-
tego, do 27 lutego zapisało się 
już ponad 240 kobiet.

Kurs jest całkowicie bezpłatny. 
Zajęcia praktyczne prowadzić 
będą trenerzy LKS Matsogi Cie-
chanów (klub taekwon-do, klub 
w yspecjalizowanych trenerów 
i instruktorów, wielokrotnych Mi-
strzów Świata i Europy). Odbędą 
się one w cyklu 8 spotkań trenin-
gowych w każdej grupie. Zajęcia 
praktyczne stanowić będą odręb-
ne spotkania. Ostateczna liczba 
grup uzależniona będzie od licz-
by zgłoszeń.
W celu definitywnego ustalenia tego 
typu kwestii oraz przedstawienia 
harmonogramu, 8 marca zaplano-
wane jest spotkanie organizacyj-
ne z udziałem zapisanych uczest-
niczek oraz wszystkich organiza-
torów i wspierających inicjatywę.
Kurs zaplanowany jest między 
8 marca a 19 maja.

Z inicjatywą zorganizowania kur-
su wyszedł radny Michał Rząsiń-
ski, nauczyciel wychowania fizycz-
nego, trener i zawodnik taekwon-
-do, wielokrotny Mistrz Polski. 
Przedsięwzięciu wsparcia finan-
sowego udzieliło Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w Cie-
chanowie. Do współpracy włą-
czył się Urząd Miasta, prezydent 
Krzysztof Kosiński objął kurs ho-
norowym patronatem. Organiza-
cji zajęć praktycznych podjął się 
LKS Matsogi Ciechanów Bloki te-
matyczne związane z bezpieczeń-
stwem i zdrowiem przygotowała 
Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej w Ciechano-

wie, Komenda Powiatowa Policji 
w Ciechanowie oraz Straż Miejska. 
O zasadach zdrowego, racjonalne-
go odżywiania opowiadać będzie 
dietetyk dr Aleksandra Czarne-
wicz-Kamińska, sposoby zwalcza-
nia stresu i wzmacniania poczu-
cia pewności siebie przybliży psy-
cholog Milena Załuska. Przestrzeń 
do prowadzenia zajęć udostępnia 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji oraz Gimnazjum nr 1 i Gim-
nazjum nr 3.
Szczegółowe informacje zawarte 
są w regulaminie na stronie in-
ternetowej Urzędu Miasta Cie-
chanów.

R.J.

Lutowa sesja Rady Miasta

„Bezpieczna ciechanowianka”: 
rusza bezpłatny kurs samoobrony 

dla kobiet

TBS Sp. z o.o. posiada do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 50m2 

z osobnym wejściem, zlokalizowany na parterze w budynku mieszkal-
no-usługowym przy ul. Andersa 52 w Ciechanowie. Szczegóły pod nu-
merem tel. (23) 672 52 76 lub 672 59 80.

TBS: lokal do wynajęcia

Gotowa jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, pod ko-
niec lutego ogłoszony został przetarg na modernizację base-
nu odkrytego przy ul. Kraszewskiego w Ciechanowie. Na re-
mont zostało zabezpieczone w budżecie miasta na 2017 rok 
400 tys. zł. Prace zostaną zrealizowane najprawdopodobniej 
do końca maja, by z odnowionego obiektu można było korzy-
stać już tego lata.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zakłada, że wykonawca zostanie wy-
łoniony do połowy marca. Planowana jest modernizacja niecki. Zostaną 
skute stare kafelki. Nie będzie ostrych krawędzi, powstanie nowa war-
stwa wyrównująca i uzupełniająca nieckę basenową, co wpłynie na bez-
pieczeństwo korzystających z basenu. Zmodernizowana zostanie rów-
nież powierzchnia wokół basenu. Wymieniona zostanie podbudowa pla-
ży basenowej, pojawi się tam kostka brukowa. Zamontowane zostaną 
nowe natryski, przebieralnie, do dyspozycji będą toalety typu „toi toi”.
Obiekt, który został wybudowany w 1988 roku, nigdy nie przeszedł ka-
pitalnego remontu, wykonywane były jedynie bieżące prace naprawcze. 
Mieszkańcy od dawna zgłaszali potrzebę gruntownego remontu odkry-
tego basenu, który w gorące letnie dni stanowi wakacyjną atrakcję dla 
dzieci i dorosłych. Będzie to kolejna z wdrażanych systematycznie in-
westycji w bazę sportowo-rekreacyjną w Ciechanowie. Ponad rok temu 
za 1,2 mln zł przeprowadzona została pierwsza w historii gruntowana 
modernizacja krytej pływalni. Kilka miesięcy temu za prawie 1,4 mln 
zł powstał nowoczesny ogólnodostępny kompleks sportowy przy Gim-
nazjum nr 3. W tym roku na miejskim stadionie wybudowana zostanie 
profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna z wyposażeniem.
– Niewątpliwie basen odkryty jest ważnym miejscem letniej aktyw-
ności i rekreacji dla mieszkańców czy przyjezdnych. Od dawna słysza-
łem postulaty, że konieczne jest przeprowadzenie poważnej moderni-
zacji. Dlatego też wpisaliśmy to zadanie do budżetu inwestycyjnego 
na ten rok – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Modernizacja basenu odkrytego 
przy ul. Kraszewskiego
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Na ulicy Zuzanny Morawskiej 
na osiedlu „Kargoszyn” zosta-
ły przeprowadzone odbiory, 
inwestycja jest zakończona. 
W ramach kompleksowej bu-
dowy ulicy powstała kanaliza-
cja deszczowa, jezdnia, chod-
niki i zjazdy.

Ulica Zuzanny Morawskiej była 
gruntową drogą. W ramach pierw-
szego etapu prac, ZWiK wyko-
nał kanalizację ściekową. Na-
stępnie pod koniec sierpnia poja-
wił się ciężki sprzęt i przystąpio-
no do robót związanych z budo-
wą kanalizacji deszczowej, jezdni 
z kostki brukowej oraz brukowych 
chodników. Wybudowane zostały 
zjazdy do posesji. Inwestycja do-
tyczyła odcinka o długości około 
254 metrów. Zamontowano rów-
nież nowe latarnie.

Ku końcowi zbliża się budowa 
dwóch innych pobliskich ulic – 
Prusa i części Dygasińskiego. Wy-
konana została kanalizacja sani-
tarna wraz z przepompownią oraz 
kanalizacja deszczowa. Powsta-

ły chodniki, a gdy pogoda pozwoli 
na kontynuowanie zadania, wyla-
ny zostanie asfalt oraz uzupełnio-
na będzie ścieżka rowerowa przy 
ul. Prusa wzdłuż pętli miejskiej.

R.J.

Zostały uruchomione energo-
oszczędne latarnie, które za-
montowano na osiedlu „Alek-
sandrówka II” przy ulicy Lazu-
rowej i Szmaragdowej. Świe-
cą tam w sumie 22 lampy, po 
11 przy każdej z ulic.

Budowa oświetlenia przy ulicy La-
zurowej ruszyła w połowie września, 
kilka tygodni później zamontowa-
no latarnie wzdłuż ulicy Szmarag-
dowej. Odbiory zostały przeprowa-
dzone w listopadzie. Po przeprowa-
dzeniu wszystkich koniecznych pro-
cedur związanych z dostawą ener-
gii i licznikami na początku lutego 
możliwe było uruchomienie lamp. 
Są to latarnie z ledowymi żarów-
kami. Kwestię oświetlenia zgła-

szali mieszkańcy osiedla „Alek-
sandrówka II” podczas spotkania 
z prezydentem Krzysztofem Kosiń-
skim na początku 2016 roku. Zada-

nie znalazło się na opracowanej po 
spotkaniach osiedlowych liście dzia-
łań inwestycyjnych i remontowych.

R.J.

Darmowa kastracja kotów wolno żyjących
Miasto podpisało z przychodnią 
weterynaryjną „MAXWET” (ul. 
17 Stycznia 28) kolejną umowę 
na wykonanie zabiegów kastra-
cji kotów. Po złożeniu pisemne-
go wniosku w Wydziale Inżynie-
rii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska opiekunowie wolno żyjących 
kotów otrzymają zlecenie na za-
bieg. Sfinansuje go Urząd Miasta. 
Więcej informacji pod nr tel. (23) 
674 92 85.

Łatanie ubytków na miejskich ulicach
Trwa łatanie pozimowych ubyt-
ków w nawierzchniach miejskich 
ulic. Miasto stara się na bieżąco 
naprawiać szkody. W pierwszej 
kolejności wypełniane są głębo-
kie ubytki powodujące zagrożenie 
w ruchu drogowym. Zlecone zo-
stało wykonanie remontów w uli-
cach: Kargoszyńskiej, Ściegienne-
go, Waryńskiego, Zamkowej, Fa-
brycznej, Nadrzecznej, Augustiań-
skiej, Szwanke, Gwardii Ludowej, 
Smorawińskiego, Szczurzynek, Parkowej, Gostkowskiej, Narutowicza, 
Granicznej, Niechodzkiej, Ściegiennego i Mazowieckiej.Ubytki w dro-
gach można zgłaszać do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska pod nr tel. (23) 674 92 47 lub 48, w godzinach pracy urzędu, 
czyli od 8.00 do 16.00.

Bieżące utrzymanie dróg i chodników
Miasto wyłoniło firmy, które w tym roku zajmą się bieżącym utrzy-
maniem miejskich dróg. O stan dróg asfaltowych i gruntowych za-
dba ciechanowski KOPTRANS.
O chodniki zatroszczy się Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych 
KAMIBUD też z Ciechanowa. Oznaczeniami pionowymi (znakami 
drogowymi, tablicami z nazwami ulic itp.) zajmie się firma ALBLU, 
a oznaczeniami poziomymi PLANETA.

Zieleń miejska
Dodatnia temperatura sprzy-
ja porządkowaniu miasta. Od-
dział Zieleni Miejskiej na zlece-
nie Urzędu Miasta prowadzi pie-
lęgnacyjno-korekcyjne przycina-
nie i wycinanie drzew i krzewów. 
Uporządkowano tereny przy Ka-
nałach, Bagrach i na Krubinie. 
Przycięto dereń w parku im. J. 
Dąbrowskiego i na oczku przy ul. 
Dąbrowskiej, oczyszczono z po-
suszu topole w parku im. M. Ko-
nopnickiej oraz wykonano cięcia drzew przy ul. Okrzei. Zlecone 
zostało wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Mikołajczyka i Sikorskie-
go do ul. Armii Krajowej.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Zostały uruchomione energo-
oszczędne latarnie, które za-
montowano wzdłuż 560-me-
trowego ciągu pieszo-rowe-
rowego łączącego ulice Kol-
bego i Czarnieckiego. Świeci 
tam w sumie 19 lamp.

Uruchomienie lamp możliwe było 
po przeprowadzeniu wszystkich 
koniecznych procedur związa-
nych z dostawą energii i liczni-
kami. Są to latarnie z sodowy-
mi żarówkami. Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego, który po-
łączył ulice Kolbego i Czarniec-
kiego zakończyła się pod koniec 
2016 roku. To inwestycja, o któ-
rą od wielu lat apelowali miesz-
kańcy, szczególnie ważna w kon-
tekście m.in. ułatwienia dotarcia 

do szkoły mieszkającym w pobli-
żu dzieciom. Możliwa była dzię-
ki wykupieniu przez miasto kil-
ku działek. Władze porozumia-

ły się w tej sprawie m.in. z pro-
boszczem paraf ii Matki Bożej 
Fatimskiej.

R.J.

Ul. Morawskiej:  
zakończenie inwestycji

Uruchomiono oświetlenie w ciągu pieszo-rowerowym 
między ul. Kolbego i Czarnieckiego

Uruchomiono nowe oświetlenie  
przy ul. Lazurowej i Szmaragdowej

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ciechanów

i n f o r m u j e
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości poło-
żonych w Ciechanowie, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:
– PODZAMCZE, jako działka nr 1710/5, obejmująca powierzchnię 

10 m2

– ŚRÓDMIEŚCIE, jako działka nr 375/29, obejmująca powierzchnię 
25 m2

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony po-
wyżej trzech miesięcy, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 1.03.2017 r. 
do dnia 21.03.2017 r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciecha-
nów przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczony na stronie BIP Gminy Miej-
skiej Ciechanów.
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W odpowiedzi na liczne wnio-
ski ciechanowian zamiesz-
kujących w sąsiedztwie pę-
tli miejskiej, skarżących się 
na hałas związany z ruchem 
samochodowym, przeprowa-
dzony został pomiar hałasu 
w siedmiu najbardziej newral-
gicznych punktach. W dwóch 
punktach stwierdzono prze-
kroczenie dopuszczalnego po-
ziomu. Opracowane zostaną 
rozwiązania techniczne, które 
zniwelują uciążliwe dźwięki.

Mieszkańcy zgłaszali problem 
uciążliwości hałasu m.in. na spo-
tkaniach osiedlowych. Prezydent 
Krzysztof Kosiński zlecił przepro-
wadzenie stosownych pomiarów. 
Wyznaczono 7 punktów pomia-
rowych, w miejscach gdzie nie ma 
technicznych zabezpieczeń przed 
nadmiernym hałasem, przy bu-
dynkach zlokalizowanych najbli-
żej pasa drogowego, najbardziej 
narażonych na hałas silników sa-
mochodowych. Pomiary poziomu 
hałasu przeprowadzono w sposób 
ciągły, czyli trwający po 24 godzi-
ny w każdym z punktów pomiaro-

wych. Pomiary prowadzone były 
od 8 do 16 grudnia 2016 roku. Do-
tyczyły obiektów przy ulicach:
• Leśnej 49a – pkt. P1, w odległości 

2 m od elewacji budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego;

• Witosa 61a od strony Armii Kra-
jowej – pkt. P2 – w odległości 
1,5 m od elewacji budynku wie-
lorodzinnego;

• Bielińskiej 27a – pkt. P3, w odle-
głości 1,5 m od elewacji budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego;

• Wesołej 6 – pkt. P4, w odległości 
2 m od elewacji budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego;

• Mleczarskiej 4d – pkt. P5, w odle-
głości 1,5 m od elewacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego;

• Prusa 7 – pkt. P6, w odległości 
1,5 m od elewacji budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego;

• Dygasińskiego 18 – pkt. P7, w od-
ległości 1,5 m od elewacji budyn-
ku mieszkalnego jednorodzinne-
go.

Przekroczenie dopuszczalne-
go poziomu hałasu stwierdzono 
w 2 punktach pomiarowych:
• przy ul. Mleczarskiej 4d – 

przekroczenie dopuszczalnego 

poziomu hałasu w porze dzien-
nej i nocnej;

• przy ul. Prusa 7 – przekrocze-
nie dopuszczalnego poziomu ha-
łasu w porze nocnej.

Wyniki pomiarów wskazują na za-
sadność wprowadzenia w tych 
dwóch punktach rozwiązań, które 
zminimalizowałyby uciążliwy dla 
mieszkańców hałas. Zostaną prze-
prowadzone analizy pod kątem ro-
dzaju zabezpieczeń przed hałasem 
i ich zakresu. Pod uwagę brane są 
ekrany akustyczne, spójne z tymi, 
które już istnieją na pętli, jak rów-
nież zastosowanie zieleni. Decyzja 
dotycząca najbardziej optymal-
nych możliwych rozwiązań zostanie 
podjęta w najbliższych miesiącach.
W pozostałych punktach pomia-
rowych wynik mieści się w grani-
cach dopuszczalnego poziomu ha-
łasu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z 16 czerw-
ca 2011 roku w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów 
poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzające-
go drogą, linią kolejową, linią tram-
wajową, lotniskiem, portem.

R.J.

Wyniki pomiaru hałasu na pętli

Prezydent Krzysztof Kosiński zwrócił się do wszystkich gmin 
z powiatu ciechanowskiego z propozycją wspólnego zaku-
pu przez samorządy mobilnej stacji monitoringu powietrza. 
Zakup diagnostycznego urządzenia służyłby skuteczniejszej 
walce ze smogiem.

Prezydent skierował pismo z propozycją partycypacji w kosztach zakupu 
mobilnej stacji do wójta Gminy Ciechanów Marka Kiwita, wójta Gminy 
Opinogóra Górna Piotra Czyżyka, wójta Gminy Regimin Lecha Zduń-
czyka, wójta Gminy Sońsk Marzeny Ślubowskiej, wójta Gminy Grudusk 
Jacka Oglęckiego, wójta Gminy Gołymin-Ośrodek Andrzeja Chrzanow-
skiego, wójta Gminy Ojrzeń Zdzisława Mierzejewskiego oraz burmistrza 
Glinojecka Waldemara Godlewskiego. Według wstępnych szacunków, 
koszt mobilnej stacji to około 350 tys. zł. Prezydent proponuje party-
cypację w kosztach zakupu dla każdej gminy proporcjonalnie do licz-
by jej mieszkańców. Temat zakupu mobilnej stacji monitoringu powie-
trza zostanie poruszony podczas kolejnego spotkania samorządowców 
z powiatu ciechanowskiego. Wówczas omówione będą różne propozy-
cje, warianty, potrzeby, pomysły oraz wszelkie szczegóły.
– Dzięki urządzeniu umożliwiającemu diagnozę, będziemy mogli na bie-
żąco sprawdzać, czy prowadzone przez nas działania antysmogowe 
przynoszą oczekiwane efekty, lepiej planować kolejne przedsięwzięcia 
w tym zakresie, reagować, rzetelnie informować naszych mieszkańców 
np. o stopniu zanieczyszczeń, czy ewentualnych zagrożeniach. Rozłoże-
nie kosztów na samorządy całego powiatu sprawi, że zakup nie będzie 
dużym obciążeniem finansowym dla budżetu danej gminy, a z mobilnej 
stacji korzystalibyśmy wszyscy. Jestem przekonany, że dzięki podej-
mowaniu wspólnych inicjatyw będziemy mogli osiągnąć dużo więcej 
niż działając w pojedynkę – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent dodaje, że Ciechanów podejmuje szereg działań inwestycyj-
nych, edukacyjnych, aplikuje o środki unijne na montaż systemów OZE 
oraz dofinansowanie do wymiany kotłów dla mieszkańców na bardziej 
ekologiczne. Dzięki szczegółowym danym, zbieranym bezpośrednio w re-
gionie, będzie możliwa bardziej precyzyjna ocena sytuacji, co przełoży 
się na lepszą efektywność działań i czystsze powietrze dla mieszkańców.

R.J.

Ciechanów proponuje gminom 
wspólny zakup stacji  

monitoringu powietrza

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Ciechanów

i n f o r m u j e
o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości poło-
żonej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia, oznaczonej w ewidencji 
gruntów obrębu PODZAMCZE jako działka nr 1935/3 o powierzchni 
5060 m2 z przeznaczeniem do sprzedaży dotychczasowemu użyt-
kownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym.
Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni tj. od dnia 1.03.2017 r. 
do 21.03.2017 r, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów 
przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczony na stronie BIP Gminy Miej-
skiej Ciechanów.

Zestawienie wyników przeprowadzonego badania poziomu hałasu

nr pkt. Lokalizacja punktu pomiarowego

Pora dnia Pora nocy

Dopuszczalny 
poziom 

hałasu [dB]

Wynik  
pomiaru 

hałasu [dB]

Dopuszczalny 
poziom 

hałasu [dB]

Wynik  
pomiaru 

hałasu [dB]

P1 P1 – w odległości 2 m od elewacji 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

przy ul. Leśnej 49a
61 51,3 56 41,8

P2 P2 – w odległości 1,5 m od elewacji 
budynku wielorodzinnego przy ul. 

Witosa 61a, od strony Armii Krajowej
65 61,4 56 54,8

P3 P3 – w odległości 1,5 m od elewacji 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

przy ul. Bielińskiej 27a
61 58,6 56 52,6

P4 P4 – w odległości 2 m od elewacji 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

przy ul. Wesołej 6
61 56,6 56 49,9

P5 P5 – w odległości 1,5 m od elewacji 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

przy ul. Mleczarskiej 4d
65 68,4 56 64,5

P6 P6 – w odległości 1,5 m 
od elewacji budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego przy ul. Prusa 7

65 63,2 56 56,2

P7 P7 – w odległości 1,5 m od elewacji 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

przy ul. Dygasińskiego 18
61 59,8 56 51,6

© Grzegorz Polak / Fotolia
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20 lutego ruszył kolejny cykl 
spotkań prezydenta Krzysz-
tofa Kosińskiego z mieszkań-
cami 12 ciechanowskich osie-
dli. Prezydent spotkał się już 
z mieszkańcami osiedli: Kar-
goszyn, Aleksandrówka, Alek-
sandrówka II, Powstańców 
Wielkopolskich, Śródmieście 
i Słoneczne. Ostatnie spotka-
nie odbędzie się 7 marca.

Każde takie spotkanie stanowi pod-
sumowanie dotychczasowych dzia-
łań i inwestycji w mieście, jak rów-
nież na konkretnym, a także przed-
stawienie planów na przyszłość. 
Mieszkańcy zgłaszają swoje postu-
laty oraz dzielą się spostrzeżeniami. 
Najczęściej podnoszonymi kwestia-
mi są te dotyczące remontów ulic 
i chodników, zieleni, miejsc par-
kingowych czy oświetlenia.
Po wszystkich spotkaniach, tak jak 
w ubiegłym roku, stworzona zosta-
nie lista działań inwestycyjnych 
i remontowych na 2017 rok.

P.H.

Spotkania osiedlowe 
prezydenta z mieszkańcami

W edukacyjne miejskie działania antysmogowe wpisał się po-
kaz palenia w piecu zorganizowany dla mieszkańców wspól-
nie z firmą PSB Rolbud oraz strażą pożarną. Pokaz odbył się 
4 lutego przed Centrum Handlowym Mrówka. Dla porówna-
nia rozpalone zostało prawidłowo, czyli od góry oraz niepra-
widłowo – od dołu. Można było zaobserwować znaczną róż-
nicę w zadymieniu.

Rozpalone zostało w dwóch piecach. Celem akcji było pokazanie, że 
nawet paląc węglem można ograniczyć ilość zanieczyszczeń powie-
trza. Organizatorzy wskazują również na ekonomiczny aspekt – pale-
nie od góry wpływa na mniejsze zużycie opału (do 30%), co przekłada 
się na mniejsze koszty. Do udziału w doświadczeniu zaproszeni zostali 
wszyscy mieszkańcy. Były rozdawane specjalne ulotki, a w Markecie Bu-
dowlanym Mrówka uruchomiony został punkt konsultacyjno-doradczy.
Prezydent Krzysztof Kosiński, podkreślał, że Ciechanów podejmuje 
szereg różnych działań mających ograniczyć niebezpieczne dla zdro-
wia zjawisko, jakim jest smog. – Nie każdego stać na wymianę kotła, 
nawet z dofinansowaniem. Ci, którzy mają piece węglowe mogą jed-
nak poprzez prawidłowy sposób palenia, sprawić, by palenie węglem 
było o wiele mniej inwazyjne – powiedział prezydent.

Miasto inwestuje w proekologiczną infrastrukturę, aplikuje o środku 
zewnętrzne na montaż OZE i wymianę kotłów grzewczych dla miesz-
kańców na bardziej ekologiczne. Prowadzone są także akcje edukacyj-
ne, jak akcja dotycząca zakazu palenia śmieci w piecach.

R.J.

Działania antysmogowe: 
prawidłowe palenie w piecu
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Oddział Ciechanowski Sto-
warzyszenia Autorów Pol-
skich organizuje całoroczny 
konkurs fotograficzny, któ-
rego tematem jest Ciecha-
nów o różnych porach roku. 
Prace będzie można składać 
od 15 do 30 listopada. Konkurs 
organizowany jest pod patro-
natem prezydenta miasta.

Organizatorzy podkreślają, że każ-
da fotografia konkursowa powinna 
tematycznie nawiązywać do Ciecha-
nowa – należy zaprezentować róż-
norodny charakter miasta w czte-
rech porach roku. Jury będzie brało 
pod uwagę pomysłowość autorów, 
zmysł obserwacji oraz walory arty-
styczne, estetyczne i merytoryczne 
ujęcia tematu. Ukazane mogą być 
miejsca znane, nieoczywiste oraz 
te charakterystyczne ujęte w nieba-
nalny sposób. Zdjęcia mogą przed-
stawiać obiekty zabytkowe, posia-
dające wartość historyczną, arty-
styczną, naukową czy emocjonalną, 
a także pejzaże obejmujące archi-
tektoniczne obiekty w charaktery-

stycznej dla danej pory roku sce-
nerii. Każdy uczestnik może zgło-
sić nie więcej niż 4 fotografie swo-
jego autorstwa, po jednej z każdej 
pory roku. Zdjęcia nie mogą być 
fotomontażem, nie jest dozwolo-
ne łączenie elementów wielu zdjęć.
Fotog r a f ie  n a le ż y  pr z e s y ł ać 
od 15 do 30 listopada pod adres: Od-
dział Ciechanowski Stowarzyszenia 

Autorów Polskich 06-400 Ciecha-
nów ul. 17 Stycznia 56a z dopiskiem 
„Konkurs Fotograficzny” w formie 
odbitek o formacie minimum A4. 
W regulaminie organizatorzy szcze-
gółowo określili sposób, w jaki nale-
ży przesyłać zdjęcia, tak by podczas 
oceny praca nie była identyfikowa-
na z nazwiskiem autora.
Regulamin dostępny jest na stronie 
www.ap-ciechanow.pl oraz na face-
bookowym profilu Oddziału Ciecha-
nowskiego SAP. Informacji na temat 
konkursu udziela Janina Janaka-
kos-Szymańska (tel. 697 634 779, 
e-mail: jasaja@o2.pl).
Ogłoszenie wyników konkursu i wrę-
czenie nagród odbędzie się na werni-
sażu pokonkursowym prac w COEK 
STUDIO 8 grudnia 2017. Nagro-
dzone zostaną trzy pierwsze miej-
sca (I miejsce – 700 zł, II miejsce – 
500 zł, III miejsce – 300 zł). Organi-
zatorzy przewidują również przyzna-
nie wyróżnień oraz zaprezentowanie 
wyróżnionych prac na wystawie po-
konkursowej.

R.J.

Państwo Kowalikowie pobrali się 3 grudnia 1956 roku. 
Pani Janina urodziła się w 1935 r. w Ciechanowie. 39 lat 
przepracowała w Wojewódzkim Urzędzie Telekomu-
nikacji. Pan Tadeusz urodził się w 1934 r. w miejsco-
wości Liszki. W latach 1950-1994 był pracownikiem 
Polskich Kolei Państwowych. Małżonkowie wychowa-
li 5 dzieci i doczekali się 12 wnucząt.
Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”. Zastępca prezydenta miasta Joanna Potocka-
-Rak wręczyła im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe pła-
skorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Były lamp-
ki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

Prezydent Miasta Ciechanów i pro-
boszcz Parafii Św. Piotra Apostoła 
zapraszają, na tego typu organizo-
wane cyklicznie spotkania, wszyst-
kich mieszkańców miasta. Celem 
całego cyklu jest uwrażliwienie 
i edukacja na temat problemów uza-
leżniań i przemocy domowej. Adre-
satami spotkań są rodziny boryka-
jące się z różnego rodzaju proble-
mami związanymi z uzależnienia-
mi i przemocą, jak również wszyscy 
ciechanowianie. Jak podkreślają 
organizatorzy, każdy powinien bo-
wiem wiedzieć, jak reagować i jak 
pomóc osobom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej.
Gościem ostatniego spotkania był 
Marek Grunwald. Problem alkoholi-
zmu przez wiele lat dotyczył jego ro-
dziny. Marek Grunwald jest terapeutą 
i niesie również przesłanie trzeźwego 
alkoholika (od prawie 30 lat) innym. 

Robi to poprzez świadectwa i pio-
senki o swojej drodze do trzeźwości.
– Pan Marek mówi, że ludzie wciąż 
wstydzą się leczenia i samego słowa 
alkoholik, dlatego długo wypierają 
fakt, że są chorzy. Niedzielne spo-
tkanie było po to, by pomóc wszyst-
kim takim osobom pokonać barie-

rę wstydu, a członkom ich rodzin, 
przyjaciołom i znajomym wskazać 
źródło nadziei i uruchomić pokłady 
wrażliwości – powiedziała kierow-
nik miejskiego Biura Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień Elżbieta Muzińska.

R.J.

Każdego miesiąca do schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Pawłowie trafia kilkanaście psów. Tylko niektóre z nich 
znajdują nowego właściciela. Większość tkwi za kratami 
przez lata. Zachęcamy do włączenia się w akcję szukania do-
mów dla czworonogów.

Nochal przyjechał do schroniska 12 stycznia. Ma wygląd labradora. Sa-
miec. Wiek: 2-3 lata. Waga: 32 kg. Dobrze chodzi na smyczy, jest obo-
jętny wobec kotów, przyjazny i posłuszny. Zna podstawowe komendy.

Dimitr przebywa w Pawłowie od 2013 roku. To duży pies. Ma około 
7 lat, waży 45-50 kg. Spokojny, opanowany, łagodny. Dobrze toleruje 
inne zwierzęta, prawie nie zwraca na nie uwagi. Jest cichy, nie szczeka. 
Posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz mikroczip. 
Przed adopcją zostanie wykastrowany.

Poster przyjechał z Grabówca. Jego wiek określono na 6 lat. Waga: 
32 kg. Miły, wesoły, ułożony pies o przyjaznym usposobieniu. Dobrze 
chodzi na smyczy.

Szczegółowe informacje o psach i formalnościach adopcyjnych moż-
na uzyskać pod numerem tel. (23) 611 13 59. Podopiecznym schroniska 
można pomagać na różne sposoby. Zawsze przyda się przekazana kar-
ma, koce i miski. Osoby, którym psi los nie jest obojętny mogą zostać 
wolontariuszami. W każdą sobotę w godz. 10.00-14.00 wolontariusze 
wyprowadzają psy na spacer. Jest to czas na wspólną zabawę.

K.D.

Znajdź swojego psa 
w schronisku

Konkurs „CIECHANÓW w obiektywie  
– cztery pory roku”

Rocznica ślubu
18 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 60-lecia ślubu świętowali Państwo Janina i Ta-
deusz Kowalik.

Spotkanie z cyklu „NIEOBOJĘTNI”
19 lutego w kościele parafialnym św. Piotra Apostoła odbyło się kolejne spotkanie społeczno-
-edukacyjne organizowane dzięki współpracy miasta i parafii. Gościem był Marek Grunwald, 
założyciel Wspólnoty Rodzin Katolickich z Problemem Alkoholowym.
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„Scena Zaułek” to cykliczne spo-
tkania, które jako gospodarz pro-
wadzi Wojtek Gęsicki. 2 lutego go-
ściem Sceny w Fabryce Kultury 
ZGRZYT był Artur Gotz, wokali-
sta i aktor młodego pokolenia. Ak-
tualnie związany z Teatrem „6 Pię-
tro” Michała Żebrowskiego w War-
szawie i Teatrem Nowym im. K. 
Dejmka w Łodzi. Jako wokalista 
debiutował w krakowskiej Piwni-
cy pod Baranami, w której rozpo-
czął współpracę z kompozytorem 
Zygmuntem Koniecznym.
Z Piwnicą pod Baranami związa-
na jest także Agata Ślazyk, któ-
ra wystąpi na Scenie Zaułek już 
16 marca o 19.00. To wokalistka 
obdarzona wyjątkowym głosem, 
nieoczywista, nie dająca się za-
szufladkować do określonego mu-
zycznego gatunku. „Piwnica pod 
Baranami wskazywałaby na pio-
senkę poetycką bądź aktorską lub 
ogólnie kabaretową, jednak słucha-

cze jej koncertów często wskazują 
na ogromny temperament artyst-
ki, wręcz rockowe teksty i kompo-
zycje” – czytamy na jej facebooko-
wym profilu. Projekt Scenę Zaułek 

przy wsparciu Urząd Miasta Cie-
chanów realizuje Stowarzyszenie 
Ciechanowskie Forum Muzyczne 
Sine Nomine.

red.

Miejska Biblioteka 
Publiczna pamię-
tała o święcie zako-
chanych. Zaprosiła 
do swoich placówek 
na niecodzienną 
randkę. Na wszyst-
kich, którzy tego 
dnia pojawili się 
w bibliotekach cze-
kały tajemnicze pa-
czuszki.

„Randka w ciemno… 
z książką” była propo-

zycją zarówno dla tych, 
którzy rzadko wypożycza-
ją książki, jak i dla stałych 
bywalców. Ci pierwsi mo-
gli odnaleźć swoją książ-
kową miłość. Wierni czy-
telnicy mieli okazję zapo-
znać się z twórczością no-
wego pisarza lub przeko-
nać się do innego gatunku 
literackiego. Biblioteka za-
powiada: następna „rand-
ka” za rok.

red.

9 lutego w Ciechanowskim Ośrod-
ku Edukacji Kulturalnej STUDIO 
odbyło się kolejne spotkanie w ra-
mach cyklu Kawiarenka pod Glo-
busem, zainicjowanego przez prze-
wodnika turystycznego Ewę Stan-
grodzką. Gościem tej odsłony, za-
tytułowanej Motocyklem przez 
Białoruś, był Jarek Pikus, który 
podzielił się swoimi przeżyciami 
z tej wyprawy.
– Była to jedna z wielu wypraw 
motocyklowych na tereny niedaw-
nej Polski, obecnie Białorusi, a za-
razem moja pierwsza. Punktem 
kulminacyjnym wyprawy była 
miejscowość Budsław (białoru-
ska Częstochowa) oraz uczestnic-
two w obchodach święta Matki 
Boskiej Budsławskiej. Odwiedzi-
liśmy wiele miejscowości, w któ-
rych żyją Polacy. Za każdym ra-
zem witano nas jak członków ro-
dziny, był wspólny posiłek, roz-
mowy. Wyprawa byłą niepowta-
rzalną lekcją historii, począwszy 
od czasów Władysława Jagiełły 

aż po teraźniejszość. Każdy koja-
rzy takie pojęcia jak Niemen, No-
wogródek, Świteź, Lenino, Radzi-
wiłłowie, każdy zna Mickiewi-
cza. My tego „dotknęliśmy”. XX 
w. był dla naszego narodu szcze-
gólnie trudnym okresem. Świad-
czy o tym m.in. uroczysko „Kuro-
paty” pod Mińskiem, „Akcja Bu-
rza” oraz wiele innych miejsc „ka-
tyńskich”. Byliśmy tam. Alterna-

tywą do wycieczki do „galerii” 
jest wyjazd na wschodnie tereny 
Litwę (UE), Białoruś, Ukrainę – 
tam na nas czekają – opowiadał 
Jarek Pikus
Informacje o kolejnych spotka-
niach pojawią się już wkrótce 
na fanpage’u COEK STUDIO na fa-
cebooku oraz na stronie interne-
towej www.coekstudio.pl.

red.

„Scena Zaułek”

Randka z książką

Kawiarenka pod Globusem:  
motocyklem przez Białoruś

W Fabryce Kultury Zgrzyt 9 lutego, podczas drugiego w tym roku 
„Spotkania z kulturą” można było posłuchać o kulisach showbizne-
su. Ten interesujący temat poruszyli goście Edyty Szewczyk i Sławka 
Gortata: Sławomir Pakos – założyciel wytwórni muzycznej „W mo-
ich oczach” oraz Robert Brylewski – współzałożyciel formacji obra-
cających się głównie wokół punkrockowych nastrojów, wśród któ-
rych warto wymienić m.in. Kryzys, Brygadę Kryzys, Armię oraz gra-
jącego reggae Izraela.
Kolejne spotkanie, już 9 marca, zapowiada się równie interesująco. 
Do Ciechanowa przyjadą: Szymon Jachimek i Wojciech Tremiszew-
ski, członkowie nieistniejącego już kabaretu LIMO. Gościem spotka-
nia 6 kwietnia ma być Grzegorz Kalinowski, dziennikarz, pisarz, autor 
sagi „Śmierć Frajerom”.Cykl Spotkań z kulturą organizowany jest we 
współpracy z Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STU-
DIO i Urzędem Miasta.

red.

„Spotkanie 
z kulturą”  
w Zgrzycie
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Ferie dobiegły końca, 
czas na podsumowa-
nie. O tym jak bawili się 
nasi najmłodsi świad-
czą uśmiechnięte buzie 
na fotografiach. Placów-
ki kulturalne i sportowe 
przygotowały dla dzie-
ci wiele atrakcji. Chętni 
mogli uczestniczyć w za-
jęciach tanecznych, te-
atralnych, sportowych 
i muzealnych warszta-
tach.

W Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji największym po-
wodzeniem cieszyła się bez-
płatna nauka pływania i jaz-
dy na łyżwach. W zajęciach 
w Ciechanowskim Ośrodku 
Edukacji Kulturalnej STU-
DIO wzięło udział 52 dzieci 
w wieku od 7 do 13 lat. Wśród 
atrakcji znalazły się m.in. 
zajęcia plastyczne, teatral-
ne, przyrodnicze, tanecz-
ne oraz nauka karate. Dzie-
ci uczestniczyły w warszta-
tach z języka angielskiego 
oraz spotkaniach z harcerza-
mi. Nie zabrakło też wycie-
czek na basen, do kina, czy 
ciechanowskiego WORD-u. 
Miejska Biblioteka Publiczna 
we wszystkich filiach prowa-

dziła zajęcia plastyczne. Było 
wspólne malowanie i lepienie 
z plasteliny. Biblioteka zorga-
nizowała także konkurs pla-
styczny „Portret wybranego 
bohatera z powieści Astrid 
Lindgren”. Ogłoszenie wy-
ników 3 marca.
Specjalnie dla dzieci, któ-
re spędzają ferie w mieście, 
Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej przygotowało cykl 
warsztatów łączących kre-
atywną zabawę ze zdobywa-
niem wiedzy i nowych umie-
jętności. Około 60 dzieci ba-
wiło się i uczyło asertyw-
ności, bezpiecznych zacho-
wań oraz zdrowych relacji 
z rówieśnikami w czasie fe-
rii zorganizowanych przez 
Biuro Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależ-
nień oraz parafie św. Tekli 
i św. Piotra.
Towarzystwo Przy jaciół 
Dzieci zorganizowało pierw-
sze wyjazdowe zimowisko 
w Górach Świętokrzyskich. 
Było dużo wycieczek, zwie-
dzania i wspólnej zabawy. 
Dla dzieci, które nie wyje-
chały, TPD przygotowało za-
jęcia na miejscu.

red.

Ferie w mieście

Zachęcamy do wpłaca-
nia 1% podatku docho-
dowego od osób fizycz-
nych na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego 
działających na terenie 
Ciechanowa.
Lista organizacji uprawnio-
nych do otrzymania 1% za-
rejestrowanych w Ciecha-
nowie:

KRS 0000013912 Oddział 
Terenowy Polskiego Towa-
rzystwa Walki z Kalectwem
KRS 0000077974 Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego Oddział w Cie-
chanowie

KRS 0000135310 Samodziel-
ne Koło Terenowe Społecz-
nego Towarzystwa Oświa-
towego nr 76
KRS 0000144250 Ciecha-
nowskie Stowarzyszenie dla 
Niepełnosprawnych
KRS 0000227948 Fundacja 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży 
i Dorosłym Niepełnospraw-
nym „Być jak inni”
KRS 0000340479 „Mazo-
wieckie Stowarzyszenie Po-
magajmy Razem”
KRS 0000354971 Bank Żyw-
ności w Ciechanowie

Organizacje o charakterze 
ogólnopolskim z oddziała-

mi w Ciechanowie:
KRS 0000134684 Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci (z do-
piskiem „TPD Ciechanów”)
KRS 0000225587 Polski 
Czerwony Krzyż (z dopi-
skiem „Oddział Rejonowy 
PCK w Ciechanowie”)
KRS 0000183520 Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków 
Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego (z dopiskiem „Koło 
w Ciechanowie”)
KRS 0000042049 Polski 
Związek Niewidomych (z dopi-
skiem „Koło PZN Ciechanów”)

Aby dokonać wpłaty nale-
ży: wypełniając PIT-36 lub 

PIT-37 we właściwej rubry-
ce wpisać numer KRS orga-
nizacji, której chcemy prze-
kazać 1%. Urząd Skarbowy 
będzie sam przekazywał 1% 
podatku wskazanej organiza-
cji. 1% podatku można prze-
kazać w całości tylko jednej 
organizacji.

Jest rów nież możliwość 
wsparcia swoim 1%, na przy-
kład części ciechanowskich 
klubów sportowych. Wów-
czas należy wpisać wskaza-
ny przez klub numer KRS 
z dopiskiem zawierającym 
nazwę klubu. W przypad-
ku każdego z klubów podać 

należy KRS 0000270261. 
By przekazać 1% dla MKS 
Ciechanów, należy jako cel 
szczegółowy wpisać MKS 
Ciechanów 4450, w przy-
padku CKS Jurand cel szcze-
gółowy – CKS Jurand Cie-
chanów 5330, CLKS Mazo-
via – CLKS Mazovia Ciecha-
nów 4585, TKKF Taekwon-
do Promyk – TKKF Promyk 
Ciechanów 5814, Matsogi – 
Matsogi Ciechanów 5773, 
UKS Jedynka – UKS Jedyn-
ka w Ciechanowie 3214. 1% 
można też przekazać Sto-
warzyszeniu Ciechanow-
ska Grupa Rowerowa: KRS 
0000383012.

Przekaż 1% podatku organizacji pożytku publicznego z Ciechanowa
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Różnorodność form artystyczne-
go wyrazu – od rzeźby, malarstwa 
aż po grafikę komputerową – moż-
na podziwiać na wystawie w gale-
rii Ciechanowskiego Ośrodka Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO. W I Cie-
chanowskim Przeglądzie Sztuk 
Plastycznych swoje prace zapre-
zentowało siedemnastu artystów, 
zarówno amatorów, jak i profe-
sjonalistów. Wernisaż wystawy, 
26 stycznia, zwieńczył występ wo-
kalny Alicji Szemplińskiej, zwycięż-
czyni telewizyjnego programu Hit 
Hit Hurra!. Wystawę można oglą-
dać w galerii COEK STUDIO od po-
niedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 20.00.

red.

Ciechanowski Ośrodek Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO, kon-
tynuując tradycję zeszłorocz-
nych SIENKIEWICZEK, ogło-
sił całoroczny konkurs literac-
ki CONRADKI 2017. Nie bez 
powodu. 2017 to rok Josepha 
Conrada.

Konkurs ma charakter cyklicz-
ny, nagrody przyznawane są raz 
w miesiącu, a wielki f inał od-
będzie się w st yczniu 2018 r. 
W styczniowej edycji z 24. nade-
słanych utworów – białych wier-
szy o przemijaniu – najlepszym 
okazał się wiersz Hanny Jadwi-
gi Sobiech „Po latach”. W lutym 
zwyciężyła Michalina Łuczak – 
jej złota myśl o miłości podbi-
ła serca jurorów. Konkurencja 
była niemała, przysłano 40 prac. 
Wc ią ż  nap ł y w ają  zg ł o sz en ia 

do marcowej odsłony konkursu. 
Tematem tego miesiąca jest ha-
iku o wiośnie, a zgłoszenia moż-
na wysyłać do 10 marca. Regula-
min oraz formularz zgłoszenio-
wy dostępne są na stronie inter-
netowej coekstudio.pl.

Conradki zaowocują antologią au-
torów z całej Polski. Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO zaprasza do udziału w konkur-
sie literackim wszystkich piszących, 
którzy ukończyli 15 rok życia.

red.

I Ciechanowski Przegląd  
Sztuk Plastycznych w STUDIO

Do „ludzi pióra”: Sienkiewiczki 
wydrukowane, czas na Conradki

Turniej hokeja na lodzie

Cztery drużyny wzięły udział w Pierwszym Turnieju Hokejowym 
o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów rozegranym na miej-
skim lodowisku przy ul. 17 Stycznia. W turnieju zagrały dru-
żyny: Ice Team Ciechanów, Torpeda Warszawa, Orły Przasny-
sza i Stalowe Rekiny Działdowo. Ekipy walczyły systemem „każ-
dy z każdym”. Po rozegraniu 12 meczów zwycięzcami okazali 
się warszawiacy. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Ma-
ciej Smoliński z Przasnysza, królem strzelców Dmitrij Dwor-
nikow z Warszawy, a najlepszym obrońcą ciechanowianin Woj-
ciech Wądołowski. Organizatorem imprezy był Miejski Ośródek 
Sportu i Rekreacji.

P.H.
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25 stycznia w hali MOSiR odbył 
się III turniej „Mini Staszic-Cup” 
w piłkę siatkową dla szkół gim-
nazjalnych. W tegorocznych roz-
grywkach wzięły udział repre-
zentacje z Gimnazjum w Regimi-
nie, Sońsku, Kraszewie oraz Gim-
nazjum nr 1, 3, 4 w Ciechanowie. 
Drużyny rozegrały mecze syste-
mem „każdy z każdym”. Po zacię-
tych meczach turniej wygrało Gim-
nazjum nr 3 w Ciechanowie. Dru-
gie miejsce zajęli uczniowie z Re-
gimina, a trzecie z ciechanowskie-
go Gimnazjum nr 1.

A.C.

Trwa runda rewanżowa Ligi 
Zakładowej. W sumie po 16 ro-
zegranych meczach L-Ark po-
zostaje na pozycji lidera. Z ko-
lei najwięcej bramek, bo aż 21, 
w dotychczasowych rozgryw-
kach strzelił Damian Matu-
siak z Jawaru.

8 spośród 12 drużyn rozegrało po 
16 meczów, 2 drużyny (Jawar i RB) 
po 14 oraz 2 (Twormet i Cedrob) po 
14. Łącznie każdy zespół ma do za-
grania po 22 mecze. W tabeli za L-
-Ark uplasował się Jawar, trzecie 
miejsce na podium należy obec-
nie do Straży Pożarnej. Tabelę za-
myka Ogólnobudowlana.
Mecze w ramach Ligi zakładowej 
rozgrywane są w piątki na hali spor-
towej MOSiR przy ul. 17 Stycznia 
60C. Uczestnikami są drużyny skła-
dające się przedstawicieli firm i in-
stytucji. Przy organizacji Ligi Zakła-
dowej współpracują Urząd Miasta 
Ciechanów, Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, Klub Sportowy Za-
mek Ciechanów oraz Akademia Pił-
ki Nożnej OLIMP w Ciechanowie.

R.J.

III TURNIEJ MINI STASZIC-CUP

Liga Zakładowa: L-Ark nadal liderem

W pierwszą sobotę po święcie za-
kochanych, 18 lutego, na ul. War-
szawskiej wystartował I Ciecha-
nowski Bieg Walentynkowy. Wzię-
ło w nim udział około 100 osób. 
Uczestnicy mieli do pokonania 
3 km. Kto chciał, przebiegł krót-
szy dystans. Nie było wyścigów, 
ani mierzenia czasu. Liczyła się 
idea – miłość do biegania. Bie-

gacze otrzymali okazjonalne ko-
szulki i medale w kształcie ser-
ca. Atrakcją dnia był też koncert 
zespołu Danielo, który odbył się 
w hali sportowej przy ul. Kra-
szewskiego. Organizatorem obu 
przedsięwzięć było Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Promyk”.

red.

„Z miłości do biegania”

Młodzi pływacy z 31 klubów z ca-
łego kraju wzięli udział 28 stycz-
nia w Zawodach Pływackich o Pu-
char Prezydenta Miasta Ciechanów. 
Chłopcy i dziewczęta zmierzyli się 
na dystansach 50 i 200 metrów 

w stylach: dowolnym, klasycz-
nym, grzbietowym, motylkowym 
i zmiennym. W klasyfikacji meda-
lowej zwyciężył MZOS Płock, któ-
rego zawodnicy zdobyli w sumie 
33 medale. Ciechanowska ORKA 

uplasowała się na drugiej pozycji 
z 23 medalami (9 złotych, 6 srebr-
nych i 8 brązowych). Klub Pły-
wacki Ciechanów zajął 19 pozycję 
z 5 medalami.

A.C.

Zawody Pływackie  
O Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów


