
Miasto posiada pozwolenia na bu-
dowę wszystkich etapów inwesty-
cji, składających się na zagospo-
darowanie terenu wokół dworca. 
Za zgodą konserwatora zabytków 
zdemontowany został zabytkowy 
drewniany budynek, którego prze-
niesienie jest planowane na dział-
kę przy ul. Fabrycznej. Został ro-
zebrany również budynek po daw-
nym kinie, w związku z czym fir-
ma mogła przystąpić do kolejnych 
robót. W ramach inwestycji w su-
mie wybudowanych zostanie ponad 
200 miejsc parkingowych (w tym 
13 dla osób niepełnosprawnych), 
na obszarze objętym inwestycją 
powstaną nowe jezdnie, chodni-
ki, ścieżka rowerowa (152 m) oraz 
40 stanowisk dla rowerów. Plano-
wanych jest 5 zatok autobusowych, 
miejsca na postój taksówek. Dodat-
kowo na dwóch przystankach au-
tobusowych zamontowane zosta-
ną systemy informacji pasażerskiej 
z elektronicznymi tablicami z rze-
czywistym rozkładem jazdy (w ca-
łym mieście w sumie 14). Odnowio-
ny zostanie ponadto skwer przed 
dworcem, przebudowana i urucho-
miona będzie fontanna znajdująca 
się w centralnym miejscu skwe-
ru, pojawią się elementy małej ar-
chitektury.
Inwestycja będzie służyła m.in. oso-
bom przesiadającym się z samocho-
du w pociąg czy autobus.
– Ta inwestycja to pozytywna re-
wolucja dla terenu wokół dwor-
ca. Park&ride będzie miejscem 
na miarę XXI wieku, z nowoczesną 
infrastrukturą i wysokim standar-
dem miejsc parkingowych. Kierow-

cy nie będą już musieli parkować 
w błocie. Jak przy każdej inwesty-
cji, tak i teraz pamiętamy również 
o rowerzystach. Warto też wspo-
mnieć o powstającej po sąsiedzku 
park&ride hali targowej. Otocze-
nie dworca stanie się spójną este-
tyczną przestrzenią. Za 8 miesię-
cy to będzie wizytówka miasta – 
powiedział prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński.
Na projekt dotyczący budowy cen-
trum park&ride, modernizacji uli-
cy Sienkiewicza, powstania nowej 
drogi obwodowej, zakupu dwóch 
autobusów oraz elektronicznego 
systemu informacji pasażerskiej 
miasto pozyskało pod koniec lipca 
unijne dofinansowanie w wysoko-
ści 33 303 221,50 zł. Na początku 
października Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego podjął decy-
zję o dodatkowym dofinansowa-
niu ze środków budżetu państwa 
w kwocie 4 162 902,69 zł. W sumie 
miasto pozyskało 37 466 124,19 zł. 
Oznacza to, że inwestycje będą 
w 90% pokryte z pozyskanych 
środków zewnętrznych, a jedy-
nie 10% kosztów kwalif ikowa-
nych stanowił będzie wkład wła-
sny miasta.
Umowa na dofinansowanie zo-
stała podpisana 27 października 
w ratuszu. Była to jedna z dwóch 
umów zawartych z Ciechanowem 
w tym dniu. Druga dotyczyła re-
waloryzacji krzywej hali, placu 
Piłsudskiego oraz pasażu Marii 
Konopnickiej. Unijne dofinanso-
wanie wynosi w przypadku tych 
inwestycji 6 485 627,24 zł. Rów-
nież na ten projekt przyznane zo-

stały dodatkowe środki z budże-
tu państwa, ich wysokość wynosi 
1 216 055,10 zł. Łączne dofinanso-
wanie to 7 701 682,34 zł, co stano-
wi 95% kosztów kwalifikowanych 
inwestycji.
– Obecny okres programowania 
jest najtrudniejszy jeżeli chodzi 
o pozyskiwanie środków dla bene-
ficjentów. Po prostu konkurencja 
jest ogromna, faktycznie tak jest, 
że tych wniosków wpływa bardzo 
dużo i środków, które mamy star-
cza na niewiele wniosków, dlatego 
tym bardziej szczególne gratula-
cje dla pana prezydenta i jego pra-
cowników, że te wnioski są tak do-
brze przygotowane. One są zawsze 
bardzo dobrze ocenione, a to zna-
czy, że są świetnie przygotowane 
do wykonania, ale również są póź-
niej świetnie rozliczane – powie-
działa wicemarszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Janina Ewa 
Orzełowska
– Te projekty poprawiają w znacz-
ny sposób jakość życia mieszkań-
ców. Ważny jest aspekt społecz-
ny. Na jakość życia różne rzeczy 
się składają, zarówna dobra ko-
munikacja, szkoły, miejsca kultu-
ry. Jeszcze w tym roku ogłasza-
my 10 konkursów, na przyszły rok 
mamy również ambitne zamierze-
nia. Czytacie uważnie dokumen-
tacje, słuchacie sugestii, jesteście 
świetni w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Cieszę się, że miasto się 
rozwija – powiedziała zastępca dy-
rektora w Mazowieckiej Jednostce 
Wdrażania Programów Unijnych 
Elżbieta Szymanik.

R.J.

Chodnik 
w ul. Tysiąclecia

Nowy chodnik został wybudo-
wany na ul. Tysiąclecia, mię-
dzy ul. Płocką a ul. Niechodz-
k ą, po lewej st ronie.  Ma on 
650 m długości i 1,5 m szeroko-
ści. Na ul. Tysiąclecia wytyczo-
no dodatkowe przejście dla pie-
szych, wykonane zostało rów-
nież utwardzenie terenu zato-
ki autobusowej.

więcej str. 3
R.J.

Nowe miejsca 
parkingowe

Budowa i rozbudowa parkingów 
to część zrealizowanych i prowa-
dzonych prac. Zmodernizowany 
został parking przy ul. Parkowej, 
rozbudowano i powiększono par-
king przy ul. Sikorskiego, nowy 
powstał przy ul. Gwardii Ludo-
wej WRN, kolejny budowany jest 
przy ul. Mikołajczyka.

więcej str. 5
R.J.

Pozyskane 70 tys. zł 
na interaktywne 
tablice dla szkół

Dofinansowanie pozyskane przez 
Ciechanów dotyczy rządowe-
go programu „Aktywna tablica”, 
w ramach którego szkoły podsta-
wowe nr 1, 3, 4, 6 i 7 zakupią in-
teraktywne tablice oraz różnego 
rodzaju sprzęt elektroniczny, któ-
ry będzie wykorzystywany pod-
czas zajęć.

więcej str. 9
P.H.

Budowa drogi 
ze ścieżką rowerową 
z Ciechanowa 
do Opinogóry

Trzy samorządy porozumiały się 
w sprawie wspólnej inwestycji 
w rozbudowę drogi między Cie-
chanowem a Opinogórą przez 
miejscowość Kąty. Planowana jest 
ścieżka rowerowa i fragmentami 
chodnik. Miasto, powiat i gmina 
ubiegają się o pozyskanie dofi-
nansowania z budżetu Mazowsza.

więcej str. 3
R.J.

Zadaszenie 
w schronisku 
w Pawłowie

Dzięki wybudowanemu przez 
PUK zadaszeniu nad najstarszy-
mi boksami, poprawiły się wa-
runki przebywających w schroni-
sku zwierząt. Dotychczas deszcz, 
śnieg czy upały utrudniały bądź 
uniemożliwiały psom przebywa-
nie poza budą.

więcej str. 7
R.J.

Seniorzy 
z bezpłatnymi 
przejazdami 
autobusami ZKM

Od Nowego Roku każdy, kto skoń-
czył 70 lat, będzie mógł bezpłatnie 
jeździć autobusami komunikacji 
miejskiej w Ciechanowie. Wystar-
czy mieć przy sobie dowód oso-
bisty. Wniosek zgłosiła Rada Se-
niorów, prezydent porozumiał się 
w tej sprawie z prezesem ZKM.

więcej str. 8
R.J.
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Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół dworca kolejowego przy 
ul. Sienkiewicza. Powstanie tam ponad 200 miejsc parkingowych, parking dla rowerów, od-
nowiony będzie skwer. Wykonawca przejął teren budowy, zakończone zostały prace rozbiór-
kowe. Inwestycja zakończy się w pierwszej połowie 2018 roku. Przyszły wygląd terenu przed-
stawia powyższa wizualizacja.

Ruszyła budowa park&ride 
wokół dworca PKP
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Wszystkich głosów oddano 9 588, 
z czego nieważnych było 2 205. 
W głosowaniu internetowym od-
dano 3 899 ważnych głosów. Do 
urn ustawionych w ratuszu i w róż-
nych punktach w mieście wrzuco-
no 3 484 ważne karty do głosowa-
nia. Nieważność głosów wynikała 
z nieprawidłowego wypełnienia 
karty (brak numeru PESEL, brak 
imienia i nazwiska, podpisu lub 
daty, zaznaczenie więcej niż jed-
nego projektu w danej kategorii 
lub zagłosowanie więcej niż raz) 
bądź z faktu, że głosujący podał 
błędne dane, nie był mieszkań-
cem Ciechanowa lub nie miał 16 
lat. Było też 28 przypadków, kie-
dy głosujący posługiwali się dany-
mi osób zmarłych. W tegorocznej 
edycji o wysokości środków prze-
znaczonych na zadania zgłoszone 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go, podobnie jak rok temu, decy-
dowała frekwencja. Tegoroczna 
wyniosła 19,9 %, czyli była wyższa 
o 3,4 % w stosunku do poprzednie-
go roku (przy obliczaniu frekwen-
cji nie były brane pod uwagę głosy 
nieważne). Uprawnionych do gło-
sowania było 36 957 mieszkańców 
Ciechanowa. Podobnie jak w ubie-
głym roku, największą popularność 
wśród mieszkańców zyskał projekt 
dotyczący rewitalizacji i zagospo-
darowania terenu rekreacyjnego 
zbiornika wodnego – kąpieliska 
„Krubin”. Drugie miejsce zajął pro-
jekt związany z budową niskiego 
parku linowego przy ul. Kraszew-
skiego. Spośród poddanych pod 
głosowanie projektów „miękkich” 
zrealizowane zostaną trzy: bezpłat-
ny kurs samoobrony dla kobiet, ob-
chody Światowego Dnia Świado-
mości Autyzmu, wsparcie szkole-
nia piłkarskiego dzieci i młodzie-
ży oraz drużyny seniorów.
– W tym roku frekwencja w gło-
sowaniu w ramach Budżetu Oby-
watelskiego była rekordowa, jeste-
śmy pod tym względem w czołów-
ce wśród miast z całego kraju. Cie-
szy coraz większe zaangażowanie 
mieszkańców. Mieszkańcy po pro-
stu widzą faktyczne efekty, w ich 
otoczeniu realizowane są kolejne 
obywatelskie projekty, co dowodzi 
bezpośredniego wpływu na prze-
strzeń miejską. Jest aktywność – 
są realizowane obywatelskie ini-
cjatywy. Gratuluję zwycięzcom, 
projekty są ciekawe i potrzebne. 
Dziękuję mieszkańcom i już za-
praszam do aktywności w kolej-
nej edycji Budżetu Obywatelskie-
go – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Nie zostanie zrealizowany żaden 
projekt w dwóch osiedlach: Prze-
mysłowe i Powstańców Wielkopol-
skich, gdzie zgłoszono po jednym 
zadaniu. Brak realizacji wynika 
z braku wymaganej w regulami-
nie ilości minimum 200 ważnych 
głosów. O umieszczenie takiego 
zapisu w tegorocznym regulami-
nie wnioskowali radni.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY 
OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA
Rozbudowa parku aktywnej 
rekreacji, budowa chodnika 
oraz montaż 3 lamp.
Głównym założeniem projektu jest 
budowa chodnika w miejscu istnie-
jącego ciągu komunikacyjnego przy-
ległego do parku aktywnej rekre-
acji przy ul. Witosa. W kosztorysie 
uwzględniono rozbudowę miejsca 
zabaw dzieci, postawienie dodatko-
wych elementów zabawowych, budo-
wę „łapaczy piłki” oraz montaż 3 lamp.
300 głosów
Pomysłodawca: Stanisław Jan-
kowski
Koszt: 96 tys. zł

ALEKSANDRÓWKA II
Poprawa stanu techniczne-
go nawierzchni wewnętrznej 
drogi pomiędzy budynkami 
Batalionów Chłopskich 5A-7.
Głównym celem projektu jest po-
prawa stanu technicznego na-
wierzchni drogi osiedlowej pomię-
dzy budynkami Batalionów Chłop-
skich 5a-7.
314 głosów
Pomysłodawca: Jan Kuć
Koszt: 66 tys. zł

BLOKI
Renowacja ogrodzenia wraz z za-
gospodarowaniem terenu ziele-
ni na terenie Miejskiego Przed-
szkola Nr 3 w Ciechanowie.
Projekt zakłada wymianę istnieją-
cych starych elementów ogrodze-
nia z siatki na nowe panele ogro-
dzeniowe oraz zagospodarowanie 
trawnika i nowe nasadzenia wzdłuż 
nowopowstałego ogrodzenia.
579 głosów
Pomysłodawca: Katarzyna Wy-
szkowska
Koszt: 70 500 zł

KARGOSZYN
Uzupełnienie infrastruktury te-
renu rekreacyjnego przy ul. M. 
Dąbrowskiej w zatokę postojową, 
chodnik oraz altany rekreacyjne.
Kosztorys projektu obejmuje budo-
wę zatoki postojowej, chodnika, 3 
altan rekreacyjnych oraz wyposa-
żenie ścieżki chodnikowej w ławki 
i kosze na śmieci. Inwestycja ma na 
celu uzupełnienie infrastruktury 
oraz ulepszenie dostępu do istnie-
jącego już placu zabaw i terenu re-
kreacyjnego na osiedlu Kargoszyn.
601 głosów
Pomysłodawca: Robert Umiński
Koszt: 95 tys. zł

KWIATOWE
Wjazd z kostki brukowej do 
placu zabaw na Wesołej.
Projekt zakłada budowę wjazdu 
z kostki brukowej na plac zabaw 
przy ulicy Wesołej, dokończenie 
budowy ogrodzenia i wstawienie 
elementów małej architektury.
240 głosów
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 tys. zł 

PŁOŃSKA
Utworzenie placu zabaw wraz 
z siłownią zewnętrzną na 
osiedlu Księcia Konrada.
Założeniem projektu jest budowa 
ogrodzonego placu zabaw wraz 
z elementami siłowni zewnętrznej 
na terenie osiedla Księcia Konrada.
1360 głosów
Pomysłodawca: Michał Rząsiński
Koszt: 100 tys. zł

PODZAMCZE
Wykonanie infrastruktury na 
ulicy Gostkowskiej, Komunal-
nej oraz zainstalowanie urzą-
dzeń zabawowych.
Kosztorys projektu obejmuje wy-
konanie chodnika o długości 70 mb 
wraz z przejściem dla pieszych na ul. 
Gostkowskiej, utwardzenie pobocza 
ul. Komunalnej oraz montaż urzą-
dzeń zabawowych i słupków do siat-
kówki przy blokach ul. Komunalnej.
267 głosów
Pomysłodawca: Piotr Wojcie-
chowski
Koszt: 93 tys. zł

SŁONECZNE
Budowa miejsc parkingowych 
przy Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym Krubin.
Projekt przewiduje budowę 20 
miejsc parkingowych i 3 lamp 
przed bramą ROD Krubin pomię-
dzy ulicą Podleśną i Dobrą.
711 głosów
Pomysłodawca: Jan Tański
Koszt: 97 tys. zł

ŚRÓDMIEŚCIE
Kwiaty i zieleń na ul. War-
szawskiej.
Projekt zakłada zainstalowanie 
kwietników na 60 latarniach w cią-
gu ul. Warszawskiej oraz ustawie-
nie 10 wież kwiatowych.
116 głosów
Pomysłodawca: Ewa Jagiełło
Koszt: 80 tys. zł

ZACHÓD
Budowa siłowni zewnętrznej 
MZS nr 2 (obecnie SP nr 7) 
wraz z realizacją zajęć rekre-
acyjno-sportowych.
Przedmiotem projektu jest zago-
spodarowanie fragmentu działki na 
terenie MZS nr 2 (obecnie SP nr 7) 
poprzez budowę siłowni zewnętrz-
nej z 8 łączonymi stanowiskami do 
ćwiczeń oraz elementami małej ar-
chitektury. Projekt zakłada rów-
nież przeprowadzenie zajęć rekre-
acyjno-sportowych w okresie wa-
kacyjnym na obiektach szkolnych.
259 głosów
Pomysłodawca: Barbara Cheł-
mińska
Koszt: 100 tys. zł

PROJEKTY 
OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY TWARDE
Rewitalizacja i zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego 
zbiornika wodnego – Kąpieliska 

Krubin – rodzinne i bezpieczne 
miejsce letniej rekreacji. II etap
Projekt dotyczy kontynuacji dzia-
łań rewitalizacyjnych kąpieliska 
miejskiego. Zakłada modernizację 
kąpieliska poprzez wyposażenie te-
renu w ławki ze stolikami i urzą-
dzenia zabawowe, nowe nasadze-
nia, budowę czterech pomostów 
dla wędkarzy, utwardzenie ciągów 
komunikacyjnych wokół zbiorni-
ka. W kosztorysie uwzględnione 
zostały prace hydrologiczne oraz 
opracowanie projektu technicz-
nego dotyczącego połączenia w ko-
lejnym etapie rewitalizacji dwóch 
zbiorników wodnych na Krubinie.
2127 głosów
Pomysłodawca: Wiesław Brzo-
zowski
Koszt: 200 tys. zł

Niski park linowy przy ul. 
Kraszewskiego.
Projekt zakłada montaż w sąsiedz-
twie placu zabaw przy ul. Kraszew-
skiego linowego placu zabaw dla dzie-
ci. Przeszkody linowe będą zawieszo-
ne na bezpiecznej dla bawiących się 
na nich dzieci na wysokości 50 cm.
383 głosy
Pomysłodawca: Iwona Trzcińska
Koszt: 200 tys. zł

Zjeżdżalnie wodne na miej-
skim basenie odkrytym.
Projekt jest dedykowany rodzinom 
z dziećmi. Zakłada budowę na ba-
senie odkrytym dwóch zjeżdżalni 
wodnych: krętej i płaskiej.
269 głosów
Pomysłodawca: Artur Trzciński
Koszt: 200 tys. zł

Ratujmy ciechanowskie kasz-
tanowce.
Celem projektu jest ochrona kasz-
tanowców poprzez zminimalizo-
wanie szkód wyrządzonych przez 
szrotówka kasztanowcowiaczka, 
ograniczenie populacji tego szkod-
nika oraz dbałość o ogólną kondy-
cję kasztanowców. Projekt zakła-
da min. zakup i montaż budek lę-
gowych dla sikor, pułapek fero-
monowych i nawozu wieloskład-
nikowego.
376 głosów
Pomysłodawca: Olga Kruszyńska
Koszt: 32 700 zł

PROJEKTY MIĘKKIE
Bezpieczna ciechanowianka 
– bezpłatny kurs samoobro-
ny dla kobiet początkujących 
i zaawansowanych powyżej 
16  oku życia.
Wniosek dotyczy przeprowa-
dzenia kursu samoobrony dla 
kobiet (powyżej 16 roku życia). 
Zajęcia mają na celu podnieść 
sprawność f izyczną uczestni-
czek, poprawić ich stan zdrowia 
oraz zwiększyć bezpieczeństwo 
i wiarę we własne siły. Oprócz 
zajęć sportowych kurs obejmu-
je zajęcia warsztatowe i teore-
tyczne z psychologii, dietetyki 
oraz pierwszej pomocy.
970 głosów
Pomysłodawca: Michał Rząsiński
Koszt: 30 tys. zł

Obchody „Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu w Cie-
chanowie” połączone z warsz-
tatami edukacyjno-integra-
cyjnymi dla dzieci autystycz-
nych i ich rodzin. 
Założeniem projektu jest zorga-
nizowanie i przeprowadzenie 8 
kwietnia 2018 roku obchodów 
„Światowego Dnia Świadomości 
Autyzmu w Ciechanowie” połączo-
ny z warsztatami edukacyjno-in-
tegracyjnymi. W ramach imprezy 
plenerowej na scenie przed halą 
MOSiR wystąpią artyści, rozstrzy-
gnięte będą konkursy, rozegra-
ny zostanie turniej w piłkę noż-
ną, odbędzie się Niebieski Mara-
ton Zumby.
845 głosów
Pomysłodawca: Agnieszka So-
biesiak
Koszt: 29 tys. zł

Wsparcie szkolenia piłkar-
skiego dzieci i młodzieży oraz 
drużyny seniorów
Realizacja projektu ma zapewnić 
drużynom piłkarskim z terenu 
Ciechanowa podwyższenie pozio-
mu szkolenia i udział w rozgryw-
kach ligowych.
643 głosy
Pomysłodawca: Arkadiusz Dubi-
kowski
Koszt: 30 tys. zł

R.J.,A.C.

Na projekty do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oddano 7383 ważne głosy, co 
przełożyło się na frekwencję wynoszącą 19,9%. Oznacza to, że w 2018 roku na realizację wy-
branych przez mieszkańców zadań zostanie przeznaczonych ok. 1,68 mln zł. Zrealizowanych 
zostanie 10 projektów osiedlowych oraz 7 projektów ogólnomiejskich: 4 twarde i 3 miękkie.

Budżet Obywatelski: wyniki głosowania
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Chodnik ma 1,5 m szerokości. Zbu-
dowany jest z szarej koski betono-
wej o grubości 8 cm. Przed przej-
ściami dla pieszych zostały za-
montowane płytki w żółtym kolo-
rze z wypustkami, które są wyczu-
walne dla stopy. Zostało wykonane 
utwardzenie terenu zatoki autobu-

sowej. W ramach inwestycji wyty-
czono dodatkowe przejście dla pie-
szych w rejonie przystanków auto-
busowych. To jedno z zadań, któ-
re znalazły się na liście inwestycji 
i remontów na 2017 rok.

R.J.

Chodnik z szarej kostki brukowej 
o grubości 8 cm budowany jest 
na długości około  200 metrów. 
Patrząc od strony ul. Kicińskiego 
chodnik o szerokości około 2 m po-
wstaje po prawej stronie na odcin-
ku między ul. Kicińskiego a Kon-
werskiego, a w części od Konwer-
skiego do Waryńskiego – po lewej. 
Powstający chodnik łączy się z ist-
niejącymi ciągami pieszymi w ul. 
Waryńskiego i Kicińskiego. W czte-
rech miejscach (w ul. Dąbrowskie-
go oraz na skrzyżowaniach z uli-
cami Konwerskiego, Waryńskiego 
i Kicińskiego) wytyczone zostaną 
przejścia dla pieszych, gdzie za-
montowana będzie żółta kostka 
z wyczuwalnymi pod stopą wy-
pustkami. 

Inwestycja stanowi projekt obywatelski 
na osiedlu „Kargoszyn”, pomysłodawcą 

jest radny Michał Jeziółkowski.
R.J.

Porozumienie intencyjne 11 paź-
dziernika podpisali w ratuszu: 
starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński oraz wójt gmi-
ny Opinogóra Górna Piotr Czy-
żyk. Porozumienie dotyczy odcin-
ka drogi powiatowej o długości pra-
wie 6,5 km. Obecnie droga ma na-
wierzchnię bitumiczną o zmiennej 
szerokości od 3,5 do 5 m, z liczny-
mi uszkodzeniami – pęknięciami 
krawędziowymi, spękaniami siat-
kowymi i zapadnięciami. Nie posia-
da kanalizacji deszczowej, chodni-
ka ani ścieżki rowerowej.
W ramach przebudowy jezdnia zo-
stanie wzmocniona i poszerzona do 
6 m. W ul. Kąckiej (na długości po-
nad 700 m), wykonana zostanie ka-
nalizacja deszczowa. Na całej dłu-
gości przebudowywanej drogi wy-
budowana będzie ścieżka rowero-
wa, w miejscach z zabudowaniami 
chodnik – w sumie o długości 920 
m. Powstanie 112 zjazdów do nie-
ruchomości sąsiadujących z dro-
gą, przebudowanych zostanie 12 
skrzyżowań z drogami gminnymi, 
powiatowymi oraz uporządkowa-
na będzie zieleń przydrożna. Za-
kres robót obejmie także przebu-
dowę mostu na rzece Sona w miej-

scowości Kąty. 
Powiat przygotował dokumenta-
cję oraz zobowiązał się do złożenia 
wniosku o dofinansowanie oraz do 
wyłonienia wykonawcy. Realiza-
cja inwestycji będzie uzależniona 
od dofinansowania zewnętrzne-
go, które zgodnie z zasadami na-
boru, może wynieść do 60% kosz-
tów kwalifikowanych, do kwoty nie 
wyższej niż 4,2 mln zł. Pozostałe 
koszty inwestycji będą wkładem 
własnym trzech samorządów. Po-
wiat pokryje 33,68%, miasto Cie-
chanów 16,84%, gmina Opinogóra 
Górna 5,26% wartości brutto zada-
nia. Ostateczna wartość wkładu fi-
nansowego stron zostanie określo-
na w odrębnych umowach.
Samorządy podkreślają, że droga 
ma charakter ponadlokalny, po-
czątek planowanego do przebudo-
wy odcinka znajduje się blisko pętli 
miejskiej, która tworzy sieć komu-
nikacyjną między różnymi częścia-
mi miasta oraz drogami krajowy-
mi, wojewódzkimi i powiatowymi, 
natomiast koniec odcinka przewi-
dzianego do przebudowy znajduje 
się w Opinogórze Górnej, na skrzy-
żowaniu z drogą Chrzanówek-Opi-
nogóra, która w dalszej części prze-
biega przez powiat przasnyski, łą-

cząc się pośrednio z drogą krajową 
nr 57 relacji Przasnysz – Maków 
Mazowiecki. Droga ma charakter 
ponadlokalny.
– Porozumieliśmy się z prezyden-
tem i wójtem, że wspólnie chce-
my tę drogę przebudować. Dlate-
go teraz i dlatego razem, bo samo-
rząd województwa mazowieckie-
go przeznaczył środki na wsparcie 
dróg lokalnych. Biorąc pod uwa-
gę tak duże wsparcie, teraz będzie-
my w stanie wspólnie ją wykonać. 
Wierzę, że tak jak dotychczas z pre-
zydentem udało nam się porozu-
mieć w sprawie m.in. ul. Sońskiej, 
tak wkrótce będziemy budować ul. 
Kącką – powiedział starosta Sławo-
mir Morawski.
– Mieszkańcy Ciechanowa od daw-
na oczekują modernizacji ulicy 
Kąckiej i całej drogi do Opinogóry. 
Postulat budowy ponad 6 km ścież-
ki rowerowej w tym miejscu sły-
szę od dawna. Jest to ważny szlak 
rowerowy prowadzący do parku 
w Opinogórze, który jest atrak-
cyjnym miejscem spędzania wol-
nego czasu, celem wycieczek. Je-
stem przekonany o słuszności tej 
inwestycji, dlatego miasto angażu-
je się we współpracę. Kluczowe jest 
pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, 

koszt każdego z samorządów bę-
dzie wówczas niewielki, a miesz-
kańcy niewątpliwie na tym wszyst-
kim skorzystają – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
– Ten projekt jest bardzo ważny 
dla mieszkańców Ciechanowa, 
a z mojego punktu widzenia istot-
ne jest to, że biegnie do Opinogó-
ry Górnej, a to wiąże się z takim 
perspektywicznym rozwojem dla 
tej miejscowości i całej gminy. Za-
stanawialiśmy się nad finansowa-
niem tego projektu już dużo wcze-
śniej, jest on ogromnie ważny dla 

całego regionu. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku będziemy mo-
gli cieszyć się naprawdę porządną 
drogą – dodał wójt Piotr Czyżyk.
Samorząd województwa mazowiec-
kiego przeznaczył na dofinansowa-
nie do budowy dróg powiatowych 
w sumie 100 mln zł. Nabór wnio-
sków na lata 2017-18 już się rozpo-
czął. Według zapowiedzi, jeszcze 
w tym roku zostaną ocenione wnio-
ski oraz podpisane umowy, tak by 
inwestycje można było rozpocząć 
na początku przyszłego roku.

R.J.

Budowa drogi ze ścieżką rowerową z Ciechanowa do Opinogóry
Powiat ciechanowski, miasto Ciechanów oraz gmina Opinogóra Górna chcą wspólnie zrealizować inwestycję w rozbudowę drogi z Ciechanowa do Opinogóry 
wiodącej przez miejscowość Kąty. Na całej długości ma zostać wykonana ścieżka rowerowa, fragmentami także chodnik. Samorządy zabiegają o pozyskanie 
dofinansowania z budżetu Mazowsza w ramach ogłoszonego przez marszałka konkursu.

Prezydent Miasta Ciechanów 
I N F O R M U J E

że od 31 października 2017 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6 I piętro wykaz grun-
tów o pow. 630 m2 znajdujących się na terenie działki nr 1647 obręb 30 Podzamcze przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 
3 miesięcy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (stacja LPG).

Wykaz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce dla przedsiębiorców i inwestorów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 202 II piętro w budynku Urzędu Miasta Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6 lub pod nr tel. (23) 674 92 06.

Wybudowany chodnik  
w ul. Tysiąclecia

Zakończyły się prace związane z budową chodnika przy ul. Ty-
siąclecia, między ul. Płocką a Niechodzką. Chodnik powstał na 
długości 650 metrów, po lewej stronie, patrząc od ul. Płockiej. 

Powstaje chodnik  
w ul. Dąbrowskiego

Chodnik powstaje przy ul. Dąbrowskiego, między ul. Kicińskiego a Waryńskiego. Jest to zada-
nie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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Podczas wrześniowej sesji radni 
podjęli 7 uchwał. Z uwagi na pozy-
skanie dodatkowych środków unij-
nych (6,5 mln zł) oraz dotacji z bu-
dżetu państwa (1,2 mln zł) opowie-
dzieli się za modyfikacją Wielolet-
niej Prognozy Finansowej i budże-
tu miasta na 2017 rok. Obniżono 
wartość emitowanych obligacji, 
50 tys. zł przekazano TBS na pod-
łączanie budynków komunalnych 
do sieci ciepłowniczej. 
Zat w ierdzono now y program 
ochrony środowiska dla Ciechano-
wa. Dokument, poprzedzony trzema 
edycjami, opracowany został zgod-
nie z wytycznymi ministerstwa śro-
dowiska oraz w oparciu o obowią-
zujące przepisy prawa. 
Radni wyrazili zgodę na nabycie 
przez miejski samorząd 3 nierucho-
mości. Zdecydowali też o zmianie 
składu doraźnej komisji RM. Miej-
sce Krzysztofa Leszczyńskiego za-
jął Wiesław Brzozowski. 
Odrzucony został projekt zgłoszo-
ny przez radnych PSL i radnych nie-
zależnych nazwania ronda u zbie-
gu ulic Gruduskiej, Przasnyskiej 
i Wojska Polskiego imieniem Chry-
stusa Króla. Pod taką inicjatywą 
wcześniej podpisało się 262 miesz-
kańców okolicznych ulic. Za głoso-
wało 6 radnych, 10 było przeciw, 
4 wstrzymało się od głosu.
Przyjęte podczas nadzwyczajnej se-
sji Rady Miasta zmiany w budżecie, 
związane z wprowadzeniem dofi-
nansowania (4 162 902,69 zł), do-
tyczą zadania obejmującego budo-
wę park&ride z ponad 200 miejsca-
mi parkingowymi w pobliżu dworca 
PKP, modernizację ul. Sienkiewicza, 
budowę nowej drogi obwodowej od 
ronda Solidarności do drogi krajo-
wej nr 60, zakup dwóch autobusów 
i montaż na przystankach autobu-
sowych elektronicznego systemu 
informacji pasażerskiej.
Władze miasta podkreślały, że 
szybka płatność przez Mazowiec-
ką Jednostkę Wdrażania Progra-
mów Unijnych pozyskanych przez 
miasto środków jest istotna w kon-
tekście realizacji inwestycji, podpi-
sywania aneksów umów oraz uak-
tualniania harmonogramów prac 

prowadzonych i planowanych przez 
wykonawców, zwłaszcza wobec zbli-
żającego się końca roku i wynika-
jących z tego rozliczeń.
Wysokość emisji obligacji jest w 2017 
roku konsekwentnie zmniejszana. 
Tym razem o kwotę 500 tys. zł. 
W budżecie ujęto także m.in. zmia-
ny polegające na doszacowaniu 
środków na oświatę, zmniejszeniu 
wysokości wydatków planowanych 
na poszczególne zadania inwesty-
cyjne do końca roku (ze względu na 
oszczędności i przesunięcia harmo-
nogramów finansowych na 2018 r.). 
Część kosztów przeznaczonych na 
rewitalizację kamienicy przy ul. 
Warszawskiej 18 oraz wieży ciśnień 
została przeniesiona na przyszły 
rok. Dzięki zmianom uruchomione 
ponownie zostaną procedury prze-
targowe związane z opracowaniem 
dokumentacji technicznej przebu-
dowy ul. M. Skłodowskiej-Curie 
oraz opracowaniem dokumenta-
cji i budową oświetlenia w ul. św. 
Franciszka, św. Anny i Harcer-
skiej. Zakończenie obu inwestycji 
przewidziane jest na pierwszą po-
łowę 2018 roku w przypadku wyło-
nienia wykonawców do końca tego 
roku. Skorygowano także plan do-
chodów Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji m.in. ze względu na 
zmiany wprowadzone rozporzą-
dzeniem ministra finansów, któ-

re ograniczają możliwość odliczeń 
podatku VAT. 
Podczas październikowej sesji rad-
ni przyjęli 10 projektów uchwał. 
W związku z wytycznymi Ministra 
Środowiska w sprawie ujednolice-
nia systemu selektywnej zbiorki od-
padów komunalnych we wszystkich 
gminach na terenie kraju, radni 
uchwalili zmiany w lokalnym regu-
laminie utrzymania czystości i po-
rządku. Modyfikacje wprowadzo-
no także do uchwały określającej 
sposób i zakres świadczenia usług 
związanych z odbiorem i zagospo-
darowaniem odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości. 
Rada Miasta wyraziła zgodę na zby-
cie 10 działek, które zgodnie z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Jeziorko II”, prze-
znaczone zostaną pod jednorodzin-
ną zabudowę mieszkaniową. Przy-
chylili się też do udzielenia bonifi-
katy od ceny sprzedaży na rzecz 
4 najemców samodzielnych loka-
li mieszkalnych przy ul. Warszaw-
skiej 27, Sierakowskiego 9 i Płockiej 
1 A. Akceptację rady uzyskały rów-
nież uchwały dotyczące sprzedaży 
lokali mieszkalnych przy ul. Gra-
nicznej 33. Radni wyrazili zgodę 
na obciążenie hipoteką 4 działek 
położonych w śródmieściu.

K.D.,R.J.

Prace na części ul. Sienkiewicza zo-
stały zakończone, ulica dostępna 
jest od skrzyżowania z ul. Tatar-
ską do ul. Spółdzielczej. Od 23 paź-
dziernika nieprzejezdne jest skrzy-
żowanie z ul. Spółdzielczą w kie-
runku ul. Wyzwolenia oraz dworca 
PKP. Zamknięty został fragment ul. 
Sienkiewicza między ul. 17 Stycz-
nia a ul. Świętochowskiego. Do-
stępna jest część ul. Sienkiewicza 
od ul. Świętochowskiego do wyso-
kości sklepu Lidl.
W ramach inwestycji powstała 
ścieżka rowerowa o nawierzchni bi-
tumicznej, o szerokości 2 m i dłu-
gości 1320 m. Przebudowana bę-
dzie jezdnia z nawierzchni z kost-
ki kamiennej w sumie na odcinku 
długości 1122 m. Kostka kamienna 
pochodzi z rozbiórki dotychczaso-
wej drogi – jest przekładana. Na-
wierzchnia z kostki kamiennej nie 
może być zmieniona, ponieważ ob-
szar objęty jest ochroną konser-

watorską. Nowa nawierzchnia bi-
tumiczna pojawiła się na ponad 
200-metrowym fragmencie jezd-
ni na wysokości dworca autobuso-
wego. Przebudowywane są chodni-
ki po dwóch stronach ulicy (łączna 
powierzchnia to 6 500 m², szero-
kość 2 m). Zadanie obejmuje bu-
dowę 8 zatok autobusowych, po-
stojowych, zjazdów, montaż wiat 
przystankowych, ławek, koszy na 
śmieci, stojaków na rowery, wymia-
nę wpustów ulicznych kanalizacji 
deszczowej. Wymieniono oświetle-
nie uliczne, teren przyległy został 
zagospodarowany zielenią: wyko-
nane są zieleńce, nasadzenia ży-
wopłotów, nasadzenia zastępcze. 
Zakończenie całej inwestycji plano-
wane jest na początek 2018 roku. 
O szczegółach związanych z kon-
kretnymi terminami Urząd Mia-
sta będzie na bieżąco informował.

R.J.

Wrześniowa, nadzwyczajna  
i październikowa sesja Rady Miasta

Podczas wrześniowej sesji wręczono medale „Za zasługi dla Ciechanowa”. Otrzymali je Marian 
Klubiński i Dariusz Węcławski. W porządku obrad znalazły się m.in.: ubiegłoroczna działal-
ność ZWiK (spółka wypracowała zysk w wysokości 1,1 mln zł), zmiany w uchwale budżetowej 
oraz aktualizacja programu ochrony środowiska do 2022 roku. Powodem zwołania 13 paździer-
nika nadzwyczajnej sesji była konieczność wprowadzenia do budżetu oraz Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej środków pozyskanych przez miasto z budżetu państwa, w wysokości prawie 
4,2 mln zł, które zwiększyły do 90% dofinansowanie do 5 miejskich inwestycji. Dzięki wprowa-
dzeniu tych środków m.in. kolejny raz zmniejszono wysokość emisji obligacji. Jednym z punk-
tów sesji, która odbyła się 26 października, była ocena działalności PEC za 2016 rok (spółka 
osiągnęła zysk w wysokości 1,7 mln zł).

Zamknięcie  
ul. Sienkiewicza  

od strony dworca PKP
Na ul. Sienkiewicza roboty ruszyły w części na wysokości dwor-
ca PKP. Niedostępny jest wjazd w tym kierunku ze skrzyżowa-
nia z ul. 17 Stycznia. Wprowadzona została czasowa organiza-
cja ruchu. Kierowcy i mieszkańcy proszeni są o wyrozumia-
łość wobec utrudnień, które są nieuniknione przy prowadze-
niu kompleksowej inwestycji.

Prezydent Miasta Ciechanów 
I N F O R M U J E

że w dniach 2-22 listopada 2017r. tj. przez 21 dni, wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 – II piętro oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Cie-
chanów wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budynku przy ul. Wodnej 
1 lub telefonicznie: (23) 674 92 44.

Prezydent Miasta Ciechanów 
I N F O R M U J E

że w dniach 2-22 listopada 2017r. tj. przez 21 dni, wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 – II piętro oraz umieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Ciecha-
nów wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w budynku przy ul. Wodnej 
1 lub telefonicznie: (23) 674 92 40 lub 674 92 24.
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Ciechanów zajął 5. miejsce na 267 miast powiatowych w ran-
kingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wyróż-
nienie podczas uroczystej Gali Inwestorów Samorządowych, 
zorganizowanej 5 października w ramach XV Samorządowe-
go Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, odebrał prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

Uhonorowani statuetkami i dyplomami zostali samorządowi liderzy 
w infrastrukturę – wyróżniana jest pierwsza piątka dorocznego rankin-
gu. Ciechanów, który znalazł się w tym gronie, reprezentował na uro-
czystej gali prezydent Krzysztof Kosiński. 
– Nasze inwestycje i ciężka praca na rzecz miasta doceniane są rów-
nież na zewnątrz, z czego możemy być naprawdę dumni. Inwestycje 
to kluczowa sprawa, są one priorytetem, ponieważ napędzają dalszy 
rozwój Ciechanowa. W tym sektorze jest coraz lepiej, tegoroczny bu-
dżet miasta jest rekordowy pod względem wydatków inwestycyjnych, 
głównie dzięki środkom zewnętrznym, które skutecznie pozyskujemy 
– powiedział prezydent Kosiński.
Ranking inwestycyjny „Wspólnoty” został opracowany przez prof. dr. 
hab. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie 
obiektywnych danych GUS. Wydatki liczone są na podstawie danych ze 
sprawozdań budżetowych samorządów i uzupełniane są ankietą wydat-
ków inwestycyjnych spółek komunalnych. Obliczone w ten sposób wy-
datki samorządowe dzielone są przez liczbę mieszkańców i zestawiane 
w formie rankingu.
Wyniki rankingów, poparte analizami i wzbogacone o komentarze eks-
pertów opublikowane zostały w 20. numerze „Wspólnoty”. 

R.J.

Budowa parkingu przy  
ul. Mikołajczyka

Ruszyła budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Miko-
łajczyka, w pobliżu bloku nr 7. Parking oraz jezdnia manew-
rowa zostaną wykonane z kostki brukowej.
Parking powstaje na niezagospodarowanym wcześniej terenie. Warun-
ki techniczne pozwalają na wykonanie tam pięciu miejsc. O budowę za-
biegali mieszkańcy, zadanie znalazło się na liście inwestycji i remontów, 
opracowanej po spotkaniach z prezydentem miasta. 

R.J.

W ramach zadania, na obszarze 
ok. 600 m², wykonanych zosta-
ło 31 miejsc postojowych (w tym 
1 dla osób niepełnosprawnych) wraz 
z jezdniami manewrowymi. Miej-
sca parkingowe wykonano z kost-
ki brukowej. Na drodze dojazdowej 
do parkingów zdemontowane zo-
stały stare płyty betonowe a w ich 
miejscu uzupełniona została na-
wierzchnia asfaltowa. Utwardzo-
no także nawierzchnię pod pojem-
niki na śmieci. 
Inwestycja jest zwycięskim projek-
tem, wybranym przez mieszkańców 
osiedla „Aleksandrówka” w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Pomysło-
dawcą jest przewodniczący zarządu 
tego osiedla Stanisław Jankowski.
I etap inwestycji zrealizowano 
w ubiegłym roku. Na wysokości 
bloku nr 6 na zmodernizowanym 
parkingu powstało 56 miejsc, dzię-

ki czemu parkować może 10 samo-
chodów więcej niż przed przebu-
dową. Wówczas została położona 

nowa nawierzchnia z kostki na ob-
szarze około 300 m². 

R.J.

Przy ul. Gwardii Ludowej WRN wy-
budowanych zostało z kostki bru-
kowej 25 prostopadłych do jezdni 
miejsc parkingowych. Roboty za-
częły się od rozbiórki chodnika, któ-
ry przełożono. Zadanie zostało wpi-
sane na listę inwestycji i remontów 
na 2017 r., to zwycięski osiedlowy 
projekt obywatelski zgłoszony przez 
radnego Jacka Duriasza.

R.J.

Przed przystąpieniem do budowy miejsc parkingowych 
wypoziomowano chodnik. Składająca się na niego kostka 
została ułożona ponownie. Dotychczasowy, utwardzony 
tłuczniem parking zastąpiony jest miejscami parkingo-
wymi z kostki brukowej. Wybudowane zostały 32 miej-
sca, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska 
oddzielono kostką w innym kolorze. Powstała także za-
toka autobusowa. 
Wśród elementów małej architektury, ustawionych przy 
drewnianej kładce na błoniach zamkowych, znalazło się 
8 ławek z oparciem i 8 koszy na śmieci. Pojawiła się rów-
nież dwustronna tablica wielkości 200 cm na 150 cm 
z mapą miasta oraz zdjęciem jego części z góry. Kon-
strukcja prócz głównej tablicy zawiera obracane kost-
ki aluminiowe z nadrukami związanymi z florą i fauną 
w Dolinie Rzeki Łydyni. Ustawionych zostało także 8 pul-
pitów edukacyjnych o wymiarach 105 cm na 60 cm. To 
aluminiowe stelaże, dla wygody czytających główny pa-
nel jest nachylony. Na pulpitach prezentowane są treści 
o gatunkach zwierząt i roślin występujących w Dolinie 

Rzeki Łydyni (kaczka krzyżówka, bóbr europejski, żaba 
trawna, nietoperze, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, 
kruszczyk szerokolistny, róża dzika). 
Wszystkie elementy zadania stanowią zwycięski pro-
jekt osiedlowy, wybrany przez mieszkańców „Podzam-
cza” w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodaw-
cą inwestycji jest przewodniczący zarządu tego osiedla 
Piotr Wojciechowski. 

R.J.

Mała architektura i miejsca parkingowe przy ul. Parkowej
Wzdłuż ul. Parkowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do przepompowni, powstały 
miejsca parkingowe z kostki brukowej. W pobliżu, przy kładce na błoniach, zostały ustawione 
ławki, kosze na śmieci, pulpity edukacyjne i tablica z mapą Ciechanowa. Wybudowana została 
również zatoka autobusowa. Prace objęły także przełożenie chodnika.

Powstały nowe miejsca parkingowe  
przy ul. Sikorskiego

Przy ul. Sikorskiego zakończyły się prace związane z rozbudową parkingu osiedlowego. Na wy-
sokości bloku nr 4 zmodernizowany i powiększony został parking, na którym obecnie mieści 
się w sumie prawie 60 samochodów.

Powstało 25 nowych miejsc parkingowych 
przy ul. Gwardii Ludowej WRN

Ciechanów w czołówce 
rankingu „Wydatki inwestycyjne 

samorządów”

Zakończyły się prace związane 
z budową parkingu na wyso-
kości Miejskiego Przedszkola 
nr 5. To zadanie wybrane przez 
mieszkańców osiedla „Alek-
sandrówka II” w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego.
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Znaczną część budżetu miasto 
przeznacza na duże inwestycje, 
jak rów nież na remont y dróg 
i chodników. Kilka dni temu za-
kończył się remonty kolejnych 
trzech ulic. Na około 70-metro-
wym fragmencie ul. Bema między 
ulicami Fredry i Żeromskiego, na 
70-metrowym odcinku ul. Świę-
tochowskiego między ul. 17 Stycz-
nia a ul. Okrzei oraz 140-metro-
wym odcinku ul. Widnej między 
ul. Starowiejską a ul. Czarniec-
kiego położone zostały nowe na-
wierzchnie. Wkrótce nowe na-
wierzchnie zyskają ul. Czarniec-
kiego (od ul. Szymanowskiego 
do Granicznej ) i dolny odcinek 
ul. 17 Stycznia (od Placu Jana 
Pawła II do mostu) 
Remonty były postulatami miesz-
kańców, zadania znalazły się na 
liście inwestycji i remontów na 
2017 r., opracowanej po spotka-
niach osiedlowych z prezydentem 
miasta.

P.H.

Wykonana została sieć wodociągo-
wa z rur polietylenowych o średni-
cy 110 mm i długości około 1150 m. 
Inwestycja ta pozwoli zaopatrzyć 
w wodę wszystkie gospodarstwa do-
mowe znajdujące się przy tej ulicy. 
Mieszkańcy korzystają z własnych 
ujęć wody – studni głębinowych. 
W wyniku znacznego obniżenia się 
poziomu wód gruntowych korzysta-
nie ze studni stało się jeszcze bar-
dziej uciążliwe. Dzięki zakończo-
nej inwestycji mieszkańcy mogą na 
podstawie indywidualnych projek-
tów przyłączy wodociągowych roz-
począć procedurę przyłączania się 
do miejskiej sieci, co zagwarantu-
je stały, nieograniczony dostęp do 
uzdatnionej wody. 

R.J.

Nowa kanalizacja deszczowa pozwoli w przyszłości na podłączenie zlew-
ni ulic Leśmiana i Dąbrowskiego, zaś kanalizacja sanitarna odprowa-
dza ścieki bytowe z przyległych posesji do miejskiego systemu kanali-
zacji sanitarnej.
Nowa sieć kanalizacji deszczowej została wykonana z rur polipropyleno-
wych o średnicy 400 mm o łącznej długości 180m. W tej samej technolo-
gii został wykonany również odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o śred-
nicy 200 mm i długości 81m. ZWiK odtworzył nawierzchnie asfaltową 
i przywrócił stałą organizacje ruchu.

R.J.

Remonty  
kolejnych 

ulic

Wodociąg w ul. Kolonia Niechodzka
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył prace związane z budową sieci wodociągowej 
w ul. Kolonia Niechodzka. Jest to inwestycja, na którą mieszkańcy korzystający ze studni cze-
kali od dwudziestu lat.

Ul. Waryńskiego: wykonana kanalizacja sanitarna i przebudowana deszczówka

Bieżące utrzymanie dróg
W październiku profilowaniu poddano ulice: Komunalną, Łukasiewi-
cza, Żytnią, Towarową, odcinek ul. Pęchcińskiej oraz drogę wewnętrz-
ną od ul. Podleśnej do ul. Dobrej. 

PUK odebrał niepotrzebny sprzęt i stare meble

W październiku mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się starych mebli 
oraz zepsutego sprzętu RTV i AGD. Zebrano ponad 34 tony śmieci wiel-
kogabarytowych i elektrośmieci. Niepotrzebny sprzęt elektryczny i elek-
troniczny osoby fizyczne mogą bezpłatnie oddawać do PSZOKu na terenie 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83. Punkt 
jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 
oraz w soboty od 10.00 do 14.00. Zużyty sprzęt (przy zakupie nowego) 
przyjmują także sklepy zajmujące się sprzedażą artykułów elektrycznych 
 i elektronicznych.

Oddaj leki do apteki
Z 21 punktów na terenie miasta firma F.H.U. Natura odebrała 195 kg 
niepotrzebnych i przeterminowanych leków. Koszt odbioru i utyliza-
cji medykamentów pokrywa Urząd Miasta. Pojemniki na przetermino-
wane lekarstwa znajdują się w 15 ciechanowskich aptekach, w ratuszu, 
w siedzibach Spółdzielni ZAMEK i MAZOWSZE oraz w siedzibie TBS.

Zadbana miejska zieleń

Zakończyły się prace związane z jesiennym sadzeniem kwiatów cebulo-
wych na miejskich terenach. Przystąpiono do grabienia liści, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem liści kasztanowców, które muszą być uniesz-
kodliwiane (unieszkodliwianie liści jest metodą zwalczania szkodnika 
– szrotówka kasztanowcowiaczaka). Trwają przygotowania do zabezpie-
czenia nasadzeń wzdłuż ul. Mikołajczyka i Sikorskiego oraz na rondach. 

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakończył prace związane 
z przebudową przestarzałej kanalizacji deszczowej i wybudo-
waniem nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Waryń-
skiego. To drugi etap miejskiej inwestycji, w pierwszym po-
wstała kanalizacja deszczowa w ul Bony.

ul. Świętochowskiego

ul. Widna
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Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych, któremu podlega schronisko, 
podkreśla, że dotychczas deszcz, 
śnieg czy upały utrudniały bądź 
uniemożliwiały psom przebywanie 
poza budą. W 18 boksach w sekto-
rze A i B nie było żadnego zadasze-
nia, były to jedyne sektory funkcjo-
nujące w ten sposób. W jednym bok-
sie przebywają średnio 3 psy. Aktu-
alnie w całym schronisku znajduje 
się w sumie 341 psów. Spółka zazna-
cza, że dzięki inwestycji standard 
w schronisku znacznie się poprawił. 
W ramach inwestycji na 22 stopach 
betonowych zamontowano słupy 
nośne o wysokości 2,5 m, na któ-
rych zainstalowano 11 kompletów 
kratownic gęsto spawanych, dwu-
spadowych, o rozpiętości 10,20 m. 
Konstrukcja spadowa pokryta zo-
stała blachą trapezową. Zamonto-
wany został system rynnowy oraz 
wykonano obróbki blacharskie. 
Całkowita powierzchnia zadasze-
nia to 551 m², a wysokość kaleni-

cy w najwyższym punkcie wynosi 
4,10 m. Koszt całego przedsięwzię-
cia to około 130 tys. zł.
Na miejscu inwestycji 20 paździer-
nika z prezesem PUK Mirosławem 
Szymańczykiem, kierownik schro-
niska Mileną Abramczyk oraz przed-
stawicielką stowarzyszenia „Pies 

i Spółka” Iloną Kowalską spotkał 
się prezydent Krzysztof Kosiński, by 
porozmawiać o kolejnych pomysłach 
i działaniach inwestycyjnych oraz 
inicjatywach społecznych, mających 
na celu poprawę warunków pod-
opiecznych schroniska w Pawłowie. 

R.J.

W związku z rozpoczętym se-
zonem grzewczym, Straż Miej-
ska prowadzi kontrole w za-
kresie przestrzegania zaka-
zu spalania szkodliwych od-
padów. Strażnicy edukują 
mieszkańców oraz zwracają 
uwagę na szkody dla zdrowia, 
wynikające z palenia śmieci 
w piecach, jak również infor-
mują m.in., jak należy w bez-
pieczny sposób pozbywać się 
odpadów oraz co grozi za ich 
spalanie.

Działania prowadzone są zarów-
no na podstawie zgłoszeń miesz-
kańców jak i w wyniku obserwa-
cji i interwencji strażników. Straż-
nicy kontrolują miejsca, w których 
istnieje podejrzenie spalania szko-
dliwych odpadów. Podkreślają, że 
poza konsekwencjami zdrowotny-
mi, zanieczyszczaniem powietrza 
oraz niebezpieczeństwem pożaru 
lub wybuchu, dotkliwe mogą być 
również konsekwencje finansowe. 
Prawo przewiduje bowiem odpo-
wiedzialność finansową w posta-
ci grzywny nałożonej przez Straż 
Miejską w wysokości do 500 zł. 
– W sezonie grzewczym często od-
czuwamy nieprzyjemny, duszą-
cy dym wydobywający się z nie-
których kominów. Zwłaszcza na 
osiedlach domów jednorodzinnych 
mieszkańcy skarżą się, że nie mogą 
wietrzyć mieszkań. W przypadku 
tak nieodpowiedzialnych zacho-
wań niezwykle ważne jest eduko-
wanie i, w razie konieczności, bar-
dziej zdecydowane działanie. Mu-
simy reagować dla dobra wszyst-
kich mieszkańców – powiedział ko-
mendant Straży Miejskiej Mariusz 
Szymański.
Problem można zgłosić, dzwoniąc 
do Straży Miejskiej pod numer tele-

fonu 986 oraz korzystając z formu-
larza zgłoszenia potrzeby interwen-
cji, udostępnionego na stronie inter-
netowej umciechanow.pl w zakładce 
„Dla mieszkańców/Straż Miejska”. 
Strażnicy będą prowadzili kontrole 
przez cały sezon grzewczy. Jest to 
jedna z wielu miejskich inicjatyw 

związanych z działaniami na rzecz 
poprawy jakości powietrza. M.in. 
dzięki pozyskaniu przez Ciecha-
nów prawie 800 tys. zł z WFOSiGW, 
możliwa była wymiana przez miesz-
kańców ponad 150 starych pieców 
na ekologiczne kotły grzewcze.

R.J.

Zadaszenie w schronisku w Pawłowie
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie nad najstarszymi, mocno wyeksploatowa-
nymi boksami powstało zadaszenie, mające poprawić warunki przebywających tam zwierząt.

Nie pal śmieci – kolejna odsłona akcji 
Straży Miejskiej

Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa ponad 300 psów. Wszystkie potrzebują własnych domów 
i dobrych opiekunów. Tak jak w poprzednich numerach Ga-
zety Samorządu Miasta Ciechanów, zachęcamy do odpowie-
dzialnej adopcji.

Szczeniaki pochodzą z jednego miotu. Mają ponad miesiąc. Suczka 
(biała w rude łaty) jest wycofana i wystraszona. Samiec (czarny) ma po-
zytywne usposobienie. Jest odważny i pogodny.

Cyfra i Całka – to dwie bliźniacze suczki. Mają 5-6 tygodni i ważą po 
1.5 kg. Obie czarne, podpalane na brązowo.

Szczegółowe informacje o tych i innych czworonogach można uzyskać 
pod numerem tel. (23) 611 13 59.

K.D.

Chenza jest kontaktowa, wesoła, 
chętna do zabawy. Wiek – 4 mie-
siące. Waga – 4,5 kg.

Dusia to drobna suczka. Ma oko-
ło 5 miesięcy. Łagodna, ale nieuf-
na i płochliwa. Biegała w stadzie 
dzikich psów. Wymaga wyjątko-
wego podjęcia, żeby dać się oswo-
ić i zaprzyjaźnić.
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Wśród ulg w przejazdach autobusa-
mi komunikacji miejskiej, te doty-
czące seniorów związane są obecnie 
z bezpłatnym korzystaniem z auto-
busów ZKM przez osoby powyżej 75 
roku życia. Po wniosku Rady Senio-
rów prezydent zlecił ZKM analizę 
rzeczowo-finansową w tym tema-
cie. Zaproponował obniżenie wie-
ku uprawniającego do bezpłatnych 
przejazdów o 5 lat. Miasto i spółka 
doszły do porozumienia, dzięki cze-
mu zmiany wejdą w życie z począt-
kiem przyszłego roku.
– W zdecydowanej większości 
w polskich miastach wiek, od 
którego można jeździć za darmo 
to 70 lat. Jest tak zarówno w du-
żych miastach – w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, 

Poznaniu, ale też w mniejszych – 
Siedlcach, Radomiu, Łomży czy 
Puławach. Ciechanów jest teraz 
w tej grupie, gdzie granica wie-
ku to 75 lat. Biorąc pod uwagę 
koszty oraz możliwości f inan-
sowe, uznaliśmy że obecnie wy-
konalne jest u nas obniżenie tej 
granicy – powiedział prezes ZMK 
Waldemar Kiciński.
– Zachęcamy do korzystania z ko-
munikacji miejskiej, inwestujemy 
w nowe autobusy, wiaty i budo-
wę elektronicznego systemu in-
formacji pasażerskiej, wdraża-
my w sposób kompleksowy roz-
wiązania, które sprawiają, że ko-
munikacja miejska staje się coraz 
bardziej przyjazna dla mieszkań-
ców. Miasta i spółki obiektywnie 

nie stać jeszcze na całkowicie bez-
płatne przejazdy dla wszystkich 
mieszkańców. Obecnie skupiamy 
się na unowocześnianiu komuni-
kacji, w miarę możliwości na roz-
szerzaniu ulg oraz utrzymywaniu 
obecnych cen biletów – powiedział 
prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński.

R.J.

3 października w ratuszu wrę-
czone zostały nagrody i wyróż-
nienia za najładniejsze ogród-
ki i balkony w zorganizowanym 
przez Urząd Miasta 20. konkur-
sie na najładniejszą posesję. 
Wpłynęło 27 zgłoszeń w czte-
rech kategoriach.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli pre-
zydent Krzysztof Kosiński oraz za-
stępca prezydenta Joanna Potocka-
-Rak. W tym roku, w jubileuszowej 
edycji konkursu, na nagrody prze-
znaczono ponad 2 tys. zł więcej niż 
rok wcześniej.
– Troska mieszkańców i zarządców 
o ogródki, balkony, otaczającą prze-
strzeń to troska o estetykę całego Cie-
chanowa. Na piękno naszego miasta, 
poza tą otwartą przestrzenią publicz-
ną, o której zagospodarowaniu decy-
duje samorząd, wpływa przestrzeń 
prywatna, tereny zarządzane przez 
wspólnoty, placówki i instytucje. Nie 
sposób tego nie zauważyć i nie doce-
nić. Gratuluję wszystkim, którzy do-
kładają swoją cegiełkę do budowa-
nia wizerunku ładnego, zadbanego, 
zielonego Ciechanowa – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński. 
W kategorii budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych nie przyznano I na-
grody. II nagrodę (400 zł) otrzymała 
Wspólnota Mieszkaniowa nr 1 za bu-
dynek przy ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych 3. III nagrodę (300 zł) 
zdobyła Wspólnota Mieszkaniowa 
przy ul. Sienkiewicza 67.
W kategorii budynków jednorodzin-
nych trzy równorzędne I nagrody (po 
500 zł) zdobyli: Jadwiga i Eugeniusz 
Kordeccy mieszkający przy ul. Dy-
gasińskiego 18, Grażyna Pajewska 
z ul. Asnyka 3 oraz Beata i Waldemar 
Huzar z ul. Płońskiej 58A. Pięć II na-
gród (400 zł) przypadły Annie i Mi-
rosławowi Petryczko z ul. Skrzetu-
skiego 2, Ewie Płosińskiej z ul. Skło-
dowskiej 6A, Annie Maliszewskiej 
z ul. Kwiatowej 15/17, Mirosławowi 
Stępkowskiemu z ul. Cichej 4A oraz 

Ewie Domagalskiej z ul. Krubińskiej 
47C. Dwie równorzędne III nagrody 
(300 zł) przyznano Dorocie i Rober-
towi Olejnikom z ul. Parkowej 55 oraz 
Mirosławie i Andrzejowi Maliszew-
skim z ul. Szczurzynek 5. Przyznano 
też 4 wyróżnienia. Dyplom i sadzon-
kę otrzymali: Genowefa Michalak 
(ul. Augustiańska 31), Robert Kowal-
ski (ul. Graniczna 28), Iga Stańczak 
(ul. Krubińska 10B) i Ewa Kleniew-
ska (ul. Łukaszewicza 5).
W kategorii obiekty użyteczności 
publicznej I nagroda (500 zł) po-
wędrowała do Biura Rachunkowe-
go Doradcy Podatkowego Krysty-
ny Konopczyńskiej przy ul. Solskie-
go 21. Trzy równorzędne II nagrody 
(400 zł) przyznano Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej przy ul. Warszawskiej 
61, Zespołowi Medycznych Szkół Po-
licealnych przy ul. Sienkiewicza 33 

oraz Szkole Podstawowej nr 6 przy 
ul. Wiklinowej 4. W tej kategorii nie 
przyznano III miejsca.
W kategorii balkonów i ogródków 
I nagroda (300 zł) trafiła do Ewy 
i Jana Tkaczyków z ul. Batalionów 
Chłopskich 3/14. II nagrodę (200 zł) 
przyznano Annie Nadratowskiej 
z ul. Sienkiewicza 67/1 oraz Danie-
lowi Wiśniewskiemu z ul. Reutta 
1/21. Trzy równorzędne III nagrody 
(100 zł) przyznano Agnieszce i Rafa-
łowi Przewodowskim (Gwardii Lu-
dowej 16/9), Katarzynie Zygnerskiej 
(Andersa 53/24) oraz Ewelinie Stęp-
kowskiej (Bojanowskiego 4/5)
Łączna kwota nagród w konkur-
sie wyniosła 7 500 zł. Wypłacono ją 
z budżetu miasta, oraz z Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

R.J.,P.H.

Redakcja gazety podkreśla, że kon-
kurs promuje najlepsze i najbar-
dziej dojrzałe projekty teleinforma-
tyczne, realizowane przez podmioty 
publiczne oraz firmy. Oceniana była 
głównie biznesowa wartość projek-
tów i innowacyjność. Ciechanow-
ska spółka miejska zwraca uwagę, 
że dzięki wdrożeniu systemu stero-
wania węzłami cieplnymi, w poło-
wie 2015 roku uzyskała możliwość 
opomiarowania liczników i ich mo-
nitorowania, a także automatyzacji 
procesów rozliczania. 
– W efekcie wystarczy jedno klik-
nięcie, by pobrać na koniec mie-
siąca odczyty ze wszystkich licz-
ników i wygenerować fakturę dla 
odbiorcy. Przed wdrożeniem mo-
nitoringu i zdalnej diagnostyki cie-
płomierzy oraz węzłów cieplnych 
odczyty i rozliczenia trwały pra-
wie tydzień, obecnie „cały proces 
– łącznie z wydrukowaniem faktur 
– został skrócony do mniej więcej 
dwóch godzin. Kolejną innowacją 
informatyczną jest sterowanie „po-
godowe” pracą sieci online. Dzię-
ki temu parametry pracy dostoso-
wują się płynnie do odczytów pa-
rametrów w danym rejonie sieci. 
W efekcie można ograniczać ciśnie-
nie dyspozycyjne, temperaturę za-
silania, temperaturę powrotu, co 
przekłada się na oszczędności ener-
gii elektrycznej – powiedziała pre-
zes PEC Małgorzata Niestępska.
Prezes dodaje, że zastosowane przez 

spółkę zdalnie sterowane zasuwy 
i przepustnice, umożliwiają zdal-
ne szybkie odcięcie i ponowne włą-
czenie obszarów zagrożonych awa-
rią a czytelna wizualizacja danych 
pozyskiwanych z obiektów w sie-
ci oraz system zdalnego zarządza-
nia umożliwiają diagnozę przyczyn 
awarii i punktów krytycznych.
W XXI edycji konkursu „Lider in-
formatyki” wyłoniono 7 zwycięz-
ców w 6 kategoriach. W kategorii 
„Sektor użyteczności publicznej” 
oprócz PEC nagrodzono również 
wrocławskie MPWiK. Wcześniej 
spośród kilkudziesięciu zgłoszo-
nych organizacji wyłoniono 16 fi-
nalistów. 
Computerworld napisał, że siedmiu 
zwycięzców łączy dojrzałość reali-
zowanych projektów oraz prak-
tyczne wykorzystanie możliwości, 
jakie niesie cyfrowa transforma-
cja, a PEC, to „ambitny challenger, 
którego projekt udowadnia, że za-
awansowana informatyka wspie-
rająca krytyczne procesy bizneso-
we nie jest zarezerwowana jedy-
nie dla wielkich i bogatych przed-
siębiorstw”.
Spółce przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie m.in. na na-
grodzony projekt została przyzna-
na pożyczka na preferencyjnych wa-
runkach w wysokości ponad 500 
tys. zł z 10% umorzeniem odsetek.

R.J.

PEC laureatem konkursu  
„Lider informatyki”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie zwycięży-
ło w kategorii użyteczność publiczna, w organizowanym przez 
miesięcznik Computerworld konkursie pod patronatem Mini-
sterstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rozwoju. Nagrodzony 
projekt dotyczył wdrożonego rozwiązania zdalnego odczytu 
ciepłomierzy, sterowania węzłami cieplnymi i systemem za-
rządzania siecią ciepłowniczą w oparciu o system OCS.

Seniorzy z bezpłatnymi przejazdami 
komunikacją miejską

Od 1 stycznia przyszłego roku każdy kto skończył 70 lat, będzie mógł bezpłatnie jeździć autobu-
sami komunikacji miejskiej w Ciechanowie. Do darmowego podróżowania wystarczy dowód toż-
samości. Prezydent przychylił się do wniosku zgłoszonego w tej sprawie przez Radę Seniorów.

Nagrody za najładniejsze posesje
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Celem głównym projektu jest pod-
niesienie kompetencji i pogłębienie 
wiedzy na temat cyfrowych pomo-
cy dydaktycznych po stronie peda-
gogów, dla uczniów oznaczać bę-
dzie rozwój poznawczy i społecz-
ny, a także szansę na rozwijanie 
zainteresowań.
Wkład własny samorządu to 20% 
wartości dofinansowania. To ko-
lejny skuteczny wniosek związany 
z pozyskaniem środków na edu-
kację, przygotowany przez miasto 
i Centrum Usług Wspólnych.

P.H.

W ramach współpracy podję-
tej przez Urząd Miasta z Mazo-
wiecką Radą Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego oraz WORD 
w Warszawie, grupa dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Ciechanowie uczestniczyła 
w praktycznych zajęciach edu-
kacyjnych w miasteczku ruchu 
drogowego w Modlinie. Syste-
matycznie, przy dobrej pogo-
dzie, planowane będą wyjaz-
dy dla uczniów kolejnych miej-
skich placówek oświatowych. 

Pierwsza grupa dzieci – 28 uczniów 
klas czwartych ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5, którzy przygotowują 
się do egzaminu na kartę rowero-
wą – wzięła udział w zajęciach zor-
ganizowanych 28 września. Zaję-
cia w miasteczku ruchu drogowego 
w Modlinie prowadzili egzaminato-
rzy oraz ratownik medyczny z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Warszawie. Dla uczniów 
przygotowano trzy bloki tematycz-
ne: udzielanie pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków drogowych, pra-
widłowe poruszanie się rowerem po 
miasteczku ruchu drogowego, bez-
pieczne poruszanie się w ruchu dro-
gowym jako pieszy. Wszystkie dzie-
ci uczestniczyły rotacyjnie w każ-
dym typie zajęć. WODR podkreśla, 

że miasteczko ruchu drogowego to 
symulacja rzeczywistości drogowej, 
z jaką każdy uczestnik ruchu drogo-
wego spotyka się na co dzień. WORD 
w swoich działaniach edukacyjnych 
kładzie nacisk na to, by rowerzyści 
oraz piesi jako niechronieni uczest-
nicy ruchu drogowego, poruszali się 
w sposób odpowiedzialny, świado-
my, nie narażając siebie i innych na 
niebezpieczeństwo. WORD zazna-
cza, że infrastruktura Miastecz-
ka Ruchu Drogowego pozwala na 
przygotowanie pieszych oraz rowe-
rzystów do samodzielnego porusza-
nia się w ruchu drogowym, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami ruchu 
drogowego.
Kolejne elementy współpracy pla-
nowane przez Urząd Miasta Cie-
chanów oraz WORD w Warszawie, 
WORD ciechanowski i Mazowiecką 

Radę Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego dotyczą edukacji uczniów, 
seniorów, podejmowania wspól-
nych działań zarówno w Modlinie 
jak i w Ciechanowie. 
W ostatnim czasie miasto włączy-
ło się organizowaną przez samo-
rząd województwa mazowieckie-
go we współpracy z ciechanowskim 
WORD-em oraz Mazowiecką Radą 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go kampanię społeczną „Jesteś wi-
doczny, jesteś bezpieczny” – wy-
prawka dla pierwszoklasistów. Ak-
cja w subregionie ciechanowskim 
została zainaugurowana 19 wrze-
śnia w Urzędzie Miasta Ciechanów. 
W jej ramach uczniom pierwszych 
klas miejskich szkół podstawowych 
m.in. przekazane zostały pakiety od-
blaskowych elementów.

R.J.

Interaktywne tablice dla podstawówek 
dzięki pozyskaniu 70 tys. zł 

Pozyskane przez miasto dofinansowanie dotyczy rządowego programu „Aktywna tablica”, w ra-
mach którego szkoły będą mogły zakupić tablice interaktywne, monitory, projektory, głośniki 
lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku. Dofinansowanie w wysokości 14 tys. zł 
dla każdej ze szkół otrzymały szkoły podstawowe nr 1, 3, 4, 6 i 7.

Zajęcia dla dzieci z Ciechanowa 
w miasteczku ruchu drogowego w Modlinie

Zostanie przyznana jedna nagro-
da główna oraz wyróżnienia w po-
szczególnych kategoriach. Zwycięz-
ca każdej kategorii otrzyma pióro, 
statuetkę, książki ora inne nagro-
dy rzeczowe. Zwycięzca całego kon-
kursu dostanie specjalną nagrodę 
niespodziankę. Będzie również lo-
sowanie książek wśród wszystkich 
uczestników wydarzenia. Z orto-
grafią będą zmagać się radni, pra-
cownicy urzędów, miejskich spół-
ek i podległych miastu jednostek. 
Przewidziane są także kategorie 
dla nauczycieli, przedsiębiorców, 
dziennikarzy, członków organiza-
cji pozarządowych, uczniów siód-
mych klas podstawowych, gimna-
zjalnych, szkół średnich oraz stu-
dentów, dla służb mundurowych, 
jak również dla polonistów. Stwo-
rzono też kategorię „open”, dla każ-
dego spoza wymienionych grup. 
Prace będą kodowane, do publicz-
nej wiadomości zostaną podane je-
dynie nazwiska zwycięzców. 
Zapisy potrwają do 15 listopada. 
Można zapisywać się przez inter-
net, wypełniając dostępny na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta for-
mularz, bądź wysyłając wiadomość 
pod adres: stodyktando@gmail.
com. Można także zadzwonić do se-
kretariatu Społecznej Szkoły STO 

w Ciechanowie pod numer telefonu 
23 672 28 69. Należy podać imię, 
nazwisko, zawód, nazwę katego-
rii, adres e-mail i numer telefonu. 
Organizatorzy gwarantują udział 
w konkursie pierwszym 150 oso-
bom. Wszyscy uczestnicy powinni 
przybyć do budynku PWSZ w Cie-
chanowie co najmniej 30 minut 
przed rozpoczęciem wydarzenia.
Szczegółowe informacje i cieka-
wostki związane z przygotowania-
mi do konkursu udostępniane będą 
na bieżąco na Facebooku na profilu 
Zespołu Szkół STO w Ciechanowie. 
Stworzone zostanie tam specjalne 
wydarzenie. STO udostępnia rów-
nież regulamin (opublikowany jest 
także na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Ciechanów).
Dyktando, które odbędzie się w auli 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej przy ulicy Wojska Polskiego 
51 organizowane jest Społeczne To-
warzystwo Oświatowe – Koło Te-
renowe Nr 76 w Ciechanowie oraz 
Urząd Miasta Ciechanów. Patronat 
nad wydarzeniem objął prezydent 
miasta Krzysztof Kosiński. Pierw-
sze tego typu wydarzenie odbyło 
dwa lata temu. Wówczas tekst czy-
tał dziennikarz Maciej Orłoś. Rok 
temu dyktował Wojciech Malajkat.

R.J.

Dyktando dla mieszkańców 
z udziałem prof. Jerzego 
Bralczyka i dziennikarki 

Pauliny Chylewskiej
Mieszkańcy mogą już zapisywać się na Trzecie Ciechanowskie 
Dyktando o Pióro Prof. Jerzego Bralczyka. Dyktando odbę-
dzie się 18 listopada o godzinie 10.00. Mieszkańcy będą rywa-
lizować w dziewięciu kategoriach. Dyktando tematycznie wpi-
sze się w klimat sportowych emocji. Telewizyjna dziennikar-
ka sportowa Paulina Chylewska będzie dyktowała, prof. Jerzy 
Bralczyk wygłosi wykład.

Konkurs „Wydajemy Własną Książkę”
Biblioteka Pedagogiczna orga-
nizuje drugą powiatową edycję 
konkursu „Wydajemy Własną 
Książkę”. Jego celem jest pro-
pagowanie czytelnictwa oraz 
zachęcenie dzieci i młodzieży 
do twórczości.

Kon k u r s  sk ierowa ny je s t  do 
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów z powiatu ciechanowskie-
go. Zadaniem uczestników będzie 
„wydanie” książki. Tematyka jest 
dowolna. Liczy się kreatywność, 
zaangażowanie i autorskie pomy-
sły. Autor może być jeden, może 
to być również praca zespołowa 

dwóch lub trzech osób. Nagrodzone 
książki będą wysłane do etapu wo-
jewódzkiego. Zgodnie z regulami-
nem, gdzie opisane są warunki for-
malne, książki wraz z kartami zgło-
szeń muszą być złożone w Bibliote-
ce Pedagogicznej do 13 stycznia.
Szczegółowe informacje zainte-
resowani uzyskają w bibliotekach 
szkolnych. Koordynatorem projek-
tu jest Anna Mieszkowska z Biblio-
teki Pedagogicznej w Ciechanowie, 
tel. (23) 672 33 77 wew. 21.
Honorowy patronat nad konkur-
sem objęli: prezydent Ciechano-
wa Krzysztof Kosiński, starosta 

ciechanowski Sławomir Moraw-
ski oraz prezes Oddziału Ciecha-
nowskiego Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich Janina Janakakos-
-Szymańska.

red.
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Podczas spotkania  artysta opowia-
dał m.in. o założeniu i pracy w ze-
spole Perfect, którego liderem był 
przez 14 lat. Mówił o współpracy 
z dawnymi gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej oraz swojej działalności 
w szeroko pojętej branży muzycznej. 
W ramach „Spotkań z kulturą” 
do dyskusji zapraszani są ludzie 
z różnych dziedzin kultury, m.in. 
muzycy, aktorzy, reżyserzy, komi-
cy. Dyskusje moderowane są przez 
dziennikarkę Edytę Szewczyk. 

Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenia 
zaplanowane są na jeden wyzna-
czony czwartek w miesiącu o godz. 
20.00. O terminach i szczegółach 
dotyczących kolejnych spotkań będą 
informowali organizatorzy. W sumie 
odbędzie się 10 spotkań. Wszystkie 
szczegóły są na bieżąco udostępnia-
ne na facebookowym profilu Fabry-
ki Kultury Zgrzyt oraz Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kultural-
nej STUDIO.

red.

W pa źd z ier ni k u C iecha now-
sk i  Ośrodek Edukacji  Kult u-
ralnej STODIO rozpoczął akcję 
„STUDIO czyta przedszkolakom". 
Studyjni aktorzy/animatorzy odwie-
dzili wszystkich starszaków w mie-
ście, aby przeczytać im książki, na 
których sami się wychowali.
Dzieci poznały „Bajki-samograj-
ki” i „Pchłę Szachrajkę” Jana Brze-
chwy, „Wesołe Przedszkole” Ma-
rii Kownackiej, „Kota w butach”, 

„Dyla Sowizdrzała” i „Czerwone-
go smoka” w przekładzie Kata-
rzyny Zawadzkiej, „O prosiaczku, 
który chciał fruwać” Antoniego 
Rodowicza oraz „Kiedy zwierzę-
ta umiały mówić” Iwana Franko. 
To dopiero początek literackiej, mię-
dzypokoleniowej przygody. STU-
DIO czeka na kolejne spotkania - 
zapisy pod numerem telefonu 23 
672 55 04.

red.

27 października o 17.00 w „Domku 
nad wodą”, czyli w siedzibie Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kul-
turalnej STUDIO odbył się werni-
saż III Ciechanowskiego Pleneru 
Malarskiego „Uroki ciechanow-

skiej ziemi”. Plener i poplenerową 
wystawę zorganizował Oddział Cie-
chanowski Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich, przy wsparciu prezy-
denta Ciechanowa oraz współpra-
cy organizacyjnej COEK STUDIO.

Wydarzenie zwieńczył w ystęp 
duetu: Marta Sosnowska i Ro-
man Bober z Formacji Muzycz-
nej FACT.

red.

Spotkania z kulturą: 
Zbigniew Hołdys

Gościem ósmego z cyklu tegorocznych spotkań, organizowa-
nych przez Fabrykę Kultury Zgrzyt, we współpracy z Ciecha-
nowskiem Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STUDIO i Urzędem 
Miasta był Zbigniew Hołdys. Człowiek wielu profesji – woka-
lista, muzyk, kompozytor i instrumentalista, poeta i publicy-
sta, grafik oraz scenarzysta filmowy.

Dziecięca literatura łączy pokolenia

„Uroki ciechanowskiej ziemi”

Państwo Teresa i Remigiusz Charzyń-
scy pobrali się 26 marca 1967 roku. Obydwoje 
pochodzą z Ciechanowa. Pani Teresa, z domu 
Smolińska, urodziła się w 1946 r. W pierw-
szych latach aktywności zawodowej pracowa-
ła w zakładach: PSS, Transbud i Hortex. Ko-
lejne 24 lata przepracowała w Wojewódzkim 
Urzędzie Statystycznym. Odznaczona zosta-
ła Srebrnym Krzyżem Zasługi. Pan Remigiusz 
urodził się w 1941 r. To długoletni pracownik 
miejskich służb komunalnych. Od 1965 r. re-
ferent, a następnie kierownik Zakładu Oczysz-
czania Miasta. Od 1976 r. jeden z założycieli 
komunikacji miejskiej w Ciechanowie. Najpierw kierownik tego zakładu, od 1990 dyrektor, a od 1998 r. pre-
zes ZKM. Niestrudzony społecznik. W latach 1982-1998 radny Rady Miasta Ciechanów. Od 1976 r. działacz 
piłki nożnej, były prezes MKS Ciechanów, delegat szczebla centralnego PZPN, członek Zarządu Mazowiec-
kiego Związku Piłki Nożnej w latach 2000-2016. Aktualnie wiceprezes Ciechanowsko-Ostrołęckiego OZPN. 
Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także wieloma wyróżnieniami resortowymi i sportowy-
mi. Małżonkowie wychowali dwoje dzieci i doczekali się dwóch wnuków. 

Państwo Halina i Kazimierz Malinow-
scy pobrali się 30 września 1967 r. Pani Ha-
lina urodziła się w 1946 r. w Kraszewie. Pra-
cowała w PKO, Narodowym Banku Polskim 
oraz w Zarządzie Wojewódzkim Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. Pan Kazimierz uro-
dził się w 1943 r. w miejscowości Pomiecho-
wo. Pracował w Urzędzie Pocztowym, a na-
stępnie w Zakładzie Zbożowo-Młynarskim 
PZZZ. Para wychowała syna i doczekała się 
trojga wnucząt. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”. Prezydent Krzysztof 
Kosiński, kierownik USC Elżbieta Szymanik 
wręczyli im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Dopełnie-
niem uroczystości były lampki szampana, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

red.

50-lecia ślubu
30 września w Urzędzie Stanu Cywilnego 50. rocznicę ślubuświętowały dwie pary z Ciechanowa.

Zaułek poezji
Andrzej Kielczyk

„Filozofia”
Pomyśl choć przez chwilę
Jeśli tylko chcesz
Kto nie wie dokąd iść
Ten nie wie kim jest.

Te myśli mnie nachodzą
Odkąd cenię myślenie
I wiem, że cel mej wędrówki
Jest blisko, na rzut kamieniem.

I żeby dojść do celu
Nie trzeba się nachodzić
Wystarczy bardzo chcieć
I z sobą się pogodzić.

Autor, ciechanowianin, jest pracownikiem firmy „Sofidel Poland”. 
W prasie debiutuje.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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Wyróżnienia otrzymali: Bożena 
Pigut z Miejskiego Przedszkola nr 
1, Ewa Trojanowska z Miejskiego 
Przedszkola nr 3, Agnieszka Fran-
kowska z Miejskiego Przedszko-
la nr 4 oraz Agnieszka Kraśniew-
ska z Miejskiego Przedszkola nr 6, 
Hanna Długołęcka, Iwona Gron-
czewska i Maria Szpojankowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 7, Grzegorz 
Hoffman ze Szkoły Podstawowej nr 
6, Małgorzata Czaplicka ze Szkoły 
Podstawowej nr 5, Barbara Kamiń-
ska i Ewa Włodarczyk ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4, Maria Furman i Mał-
gorzata Konopka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3, Jarosław Krauze, Sławo-
mir Bartosiewicz i Zbigniew Bara-
nowski ze Szkoły Podstawowej nr 1. 

P.H.

Poprzez symulacyjne ćwiczenia 
dzieci mogły przekonać się jak szko-
dliwe substancje wpływają na mózg 
człowieka i wypaczają prawdziwy 
obraz rzeczywistości. Przy użyciu 
narkogogli uczniowie próbowali 
wzięli udział w symulacji prowadze-
nia samochodu, chodzili slalomem 
między rozstawionymi tyczkami, 
budowali wieżę z klocków, otwie-
rali drzwi. Zaburzenia w postrze-
ganiu okazały się dużym utrudnie-
niem w wykonaniu prostych czyn-
ności. Wszyscy doszli do wniosku, 
że zażywanie substancji odurza-
jących nie tylko niszczy zdrowie, 
ale uniemożliwia normalne funk-
cjonowanie. 

red.
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Konkurs skierowany był do uczniów od IV klasy szkoły 
podstawowej do III gimnazjalnej. Komisja pod prze-
wodnictwem sekretarza miasta Marcina Burchac-
kiego przyznała nagrody rzeczowe o łącznej wartości 
6 tys. zł. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 4, drugie – SP nr 6, trzecie – SP nr 1. Wyróżnienie 
otrzymały dzieci III klasy Szkoły Podstawowej nr 1. 
Podsumowanie konkursu odbyło się 24 październi-
ka w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Nagrody ta-
kie jak laptop, wieża i aparatura nagłaśniająca zostały 
uzgodnione z laureatami. Sfinansowano je ze środków 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomani. 

red.

Konkurs teatralny
Przyczyny i skutki eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi oraz przemoc i agre-
sja rówieśnicza to tematy międzyszkolnego konkursu teatralnego, zorganizowanego przez pre-
zydenta Ciechanowa. Nad przebiegiem inicjatywy czuwało miejskie Biuro Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Uzależnień.

Warsztaty profilaktyczne w SP nr 6
23 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 uczestniczyli w warsztatach „Almanach 
profilaktyki”, zorganizowanych przez Urząd Miasta. Zajęcia poświęcone były problematyce 
uzależnień od alkoholu, dopalaczy, narkotyków.

Nauczyciele nagrodzeni
13 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prezydent Krzysztof Kosiński wręczył w ra-
tuszu nagrody 16 nauczycielom, pedagogom i dyrektorom miejskich szkół i przedszkoli.

Coroczna Gala Wolontariatu to wy-
darzenie, podczas którego wręczane 
są podziękowania oraz drobne upo-
minki dla najbardziej aktywnych, 
działających na rzecz innych, wo-
lontariuszy z Ciechanowa. Osoby 
zgłaszane do wyróżnienia mogą być 
członkami stowarzyszeń bądź fun-
dacji lub wolontariuszami współ-
pracującymi z daną organizacją 
czy instytucją. 
– Doceńmy naszych wolontariu-
szy za ich dobrowolną i bezintere-
sowną pracę na rzecz wspólnego 
dobra – przekonuje prezes Stowa-
rzyszenia Ciechanowski Wolonta-
riat Marzena Lentowszczyk.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 
listopada na formularzu dostęp-
nym poniżej (na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta). Wypeł-
niony formularz można przesłać 
pocztą elektroniczną pod adres 
ciechanowskiwolontariat@gma-
il.com (skan/zdjęcie formularza) 
lub przynieść do siedziby Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kul-
turalnej STUDIO przy ul. 17 Stycz-
nia 56A w Ciechanowie. Szczegó-
łowych informacji udziela Ciecha-
nowski Wolontariat.
Organizację Gali Wolontariatu 
wspiera Urząd Miasta Ciechanów.

R.J.

Nagrody prezydenta miasta, w wy-
sokości 1 500 zł, zostały przyznane 
Łukaszowi Ozdarskiemu – studen-
towi informatyki ze średnią ocen 
5.0, Emilii Bilińskiej – student-
ce ekonomii ze średnią ocen 4,95 
oraz Marcie Michalinie Zagrobie – 

studentce pielęgniarstwa ze śred-
nią ocen 4,88. Nagrodzonym zło-
żyły gratulacje władze uczelni oraz 
obecny na uroczystości prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Ciechanowski Wolontariat wyróżni 
najbardziej zaangażowanych 

wolontariuszy
Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat zachęca organiza-
cje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne, działające na 
rzecz mieszkańców Ciechanowa, do wytypowania osób, któ-
re w roku kalendarzowym 2017 w sposób szczególny wyróż-
niły się swoim zaangażowaniem. Wytypowani wolontariusze 
zostaną wyróżnieni podczas organizowanej 12 grudnia Gali 
Wolontariatu.

Nagrody prezydenta dla studentów
4 października podczas inauguracji roku akademickiego w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie troje naj-
lepszych studentów otrzymało nagrody od prezydenta mia-
sta. To wytypowane przez szkołę osoby, wyróżniające się bar-
dzo dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w ży-
cie społeczne uczelni.
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W dniach 10-15 października ciechanowscy 
zawodnicy wzięli udział w XX Mistrzostwach 
Świata w Taekwon-Do ITF w Dublinie. W Mi-
strzostwach uczestniczyło 1051 seniorów i ju-
niorów z 49 państw. Polska Reprezentacja za-
jęła V miejsce w klasyfikacji generalnej zdo-
bywając 26 medali – w tym 4 złote, 8 srebr-
nych oraz 14 brązowych.
W 60 osobowym składzie Reprezentacji Polski znala-
zło się 2 wychowanków trenera LKS Matsogi Ciecha-
nów Michała Korzybskiego. Andrzej Reduch w kon-
kurencji układów formalnych III Dan przeszedł przez 
eliminacje pokonując kolejno zawodników z Irlan-
dii i Paragwaju. Dopiero w walce o strefę medalo-
wą uległ zawodnikowi z Norwegii. Drugi ciechano-
wianin Piotr Szwejkowski, aktualnie reprezentujący 

KAN Pułtusk, w konkurencji układów formalnych IV-
-VI Dan w pierwszym pojedynku uległ reprezentanto-
wi Kanady, natomiast w konkurencjach drużynowych 
wraz z drużyną zdobył srebrny medal w testach siły.

red.

Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta 
Miasta Ciechanów

Mistrzostwa Świata Taekwon-Do ITF 2017 w Irlandii

Zawody taekwondoo w Sierpcu

Ruszyła Liga Zakładowa

Camp, odbył się w hali sporto-
wej przy ul. 17 Stycznia. Uczestni-
czyło w nim 300 uczniów ciecha-
nowskich podstawówek. Obejmo-
wał część teoretyczną – warsztaty 
z dietetykiem, zajęcia z psycholo-
giem sportowym oraz część prak-
tyczną, w której dzieci pod okiem 
utytułowanych sportowców mo-
gły spróbować swoich sił w rzucie 
młotem, dyskiem, biegach, bie-
gach przez płotki i pchnięciu kulą. 
Była także wspólna rozgrzewka. Do 
campu wprowadzono elementy ry-
walizacji sportowej, konkursy i za-
jęcia integracyjne, których scena-
riusz oparto na podstawie życio-
rysu Kamili Skolimowskiej. Dla 
dzieci zostały przygotowane me-
dale, certyfikaty i sportowe gadże-
ty, a dla szkół zestawy profesjonal-
nego, lekkoatletycznego sprzętu.
Celem campu jest promocja lek-
kiej atletyki, zachęcanie uczniów 
do uczęszczania na lekcje WF i ak-
tywności. Ciechanowski camp miał 
również wymiar profilaktyczny – 
za ten aspekt odpowiadało miej-
skie Biuro Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Uzależnień. 
Camp otworzyli sportowcy, przed-
stawiciele Fundacji Kamili Skoli-
mowskiej oraz prezydent miasta.
– Widać entuzjazm wśród dzieci, 
mamy znakomitych gości spor-
towców a ja jestem niezwykle miło 
zaskoczony, że po raz drugi uho-
norowano nas tym, że możemy 
organizować camp w Ciechano-
wie – powiedział prezes Funda-
cji Kamili Skolimowskiej Robert 
Skolimowski
– Na początku musi być marze-
nie, marzenie o fajnej rywalizacji, 

o medalach. Potem trzeba ciężko 
trenować, ale ten trening nie może 
być nudny i monotonny, on musi 
być ciekawy, to musi być świetna 
zabawa. Impreza sportowa może 
być bodźcem, początkiem przygo-
dy ze sportem – powiedział To-
masz Majewski.
Ważną rolę propagowania zdrowe-
go, aktywnego trybu życia wśród 
dzieci i młodzieży oraz znaczenie 
stwarzania warunków do uprawia-
nia sportu podkreślał prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
– Sport to alternatywa dla uży-
wek, czy wirtualnej rzeczywisto-
ści, która tak bardzo pochłania 
czas i uwagę. Uprawianie sportu 
to zajęcie, które wpływa na zdro-
wie fizyczne, ale też kształtuje cha-
rakter, silną wolę, uczy pokony-
wania słabości. W kontekście roz-
woju dzieci jest to bardzo ważne, 
dlatego miasto przywiązuje wagę 
do wspierania sportu, inwestuje 
w infrastrukturę, w miejsca w któ-
rych można ćwiczyć oraz rozwi-
jać talenty. Potrzebne są również 
wydarzenia sportowe, więc cie-
szę się, że już drugi raz udało się 
zorganizować w naszym mieście 
ten camp – powiedział prezydent 
Kosiński.
– Warto podkreślić, że w zeszłym 
roku w czasie campu budowany 
był kompleks sportowy przy ul. 
17 Stycznia, teraz powstał kolej-
ny obiekt – bieżnia na stadionie. 
Teraz trzeba porządnie zabrać 
się do trenowania – dodał Szy-
mon Kołecki.
Camp współfinansowany był przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

R.J.

Alhletics Camp w Ciechanowie 
z mistrzami sportu

29 września w Ciechanowie odbył się „Athletics Camp – Spor-
towe nośniki dla profilaktyki” – wydarzenie z udziałem uty-
tułowanych sportowców zorganizowane przez Fundację Ka-
mili Skolimowskiej w partnerstwie z Prezydentem Miasta 
Ciechanów i MOSiR. W imprezę sportową, skierowaną dla 
dzieci w wieku 9-12 lat, zaangażowali się związani z Ciecha-
nowem Tomasz Majewski i Szymon Kołecki.

Pływacy z klubów z całego kraju zjechali w ostatni week-
end września do Ciechanowa, by wziąć udział w Zawo-
dach Pływackich o Puchar Prezydenta Miasta Ciecha-
nów. 30 września do rywalizacji w dwudziestu konku-
rencjach przystąpiło 381 zawodników z 31 klubów pły-
wackich. W klasyfikacji medalowej klub MPKS Orka 
zajął 5 pozycję, zdobywając 21 medali (6 złotych, 7 srebr-
nych i 8 brązowych), a na 20 pozycji uplasował się Klub 
Pływacki Ciechanów z 2 medalami (1 srebrny i 1 brą-
zowy). W ORCE złoto wywalczyli: Alexander Kowalski 
(50 m stylem klasycznym i 100 m stylem zmiennym), 
Mikołaj Adamski (100 m stylem klasycznym), Adrian 
Krzywicki (100 m stylem motylkowym), Maria Zieliń-
ska (100 m stylem klasycznym) oraz sztafeta dziewcząt. 

A.C.

196 zawodników z 20 klubów wzięło udział w Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz 
Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Dzieci w Ta-
ekwondo Olimpijskim. Zawody rozegrano 7 paździer-
nika w Sierpcu. W gronie uczestników byli reprezen-
tanci Miejskiego Ogniska TKKF Promyk. 

W kategorii młodzików ciechanowianie wywalczyli 9 me-
dali: Julia Raszyńska (2 srebrna), Adrian Roszkowski (sre-
bro i brąz), Karol Falęcki (srebro), Mikołaj Krajewski (sre-
bro), Alicja Morawska (srebro), Alicja Mossakowska (sre-
bro), Jakub Lisowski (brąz). W kategorii dzieci 9 medali 
wywalczyli: Michał Kowalkowski (złoto i brąz), Katarzy-
na Płoska (złoto i brąz), Sandra Mieszkowska (2 srebra), 
Filip Salwa (srebro i brąz), Jakub Zając (srebro). 

red.

20 października wystartowa-
ła Liga Zakładowa 2017/18. 
W rozgrywkach bierze udział 
17 drużyn: Bauer Print Cie-
chanów, Browar Ciechan, Ce-
drob, Dachy Szymański, Fix 
Store, Hallo Pizza Ciechanów, 
In Post Ciechanów, Jawar,  
L-Ark, Metaltech, Olglass, Pie-
karnia Cezar, Reckitt Benc-
kiser, Sofidel, Straż Pożar-
na Ciechanów, Straż Pożar-
na Młock, Twormet.
Po dwóch pierwszych kolejkach li-
derem jest drużyna Cedrob. W kla-
syfikacji najlepszych strzelców pro-
wadzi Dominik Głowacki z druży-
ny InPost Ciechanów. 
Liga ma charakter amatorski. Ze-
społy mogą składać się z pracow-
ników firmy zgłaszającej się do roz-
grywek oraz na przykład podwyko-

nawców bezpośrednio związanych 
z daną firmą. MKS będzie na bie-
żąco informował o harmonogra-
mach poszczególnych meczów na 
swojej stronie internetowej. Po za-
kończeniu zgłoszeń organizatorzy 
wraz z drużynami ustalili szczegó-
ły dotyczące m.in. długości czasu 
rozgrywania meczów, kwestii ter-

minów i godzin spotkań. Ligę Za-
kładową, w ramach której druży-
ny reprezentujące firmy i insty-
tucje raz w tygodniu rozgrywają 
mecze piłki nożnej na hali MOSiR 
przy ulicy 17 Stycznia 60C, orga-
nizuje miasto wraz z MKS Ciecha-
nów oraz MOSiR.

red.


