
Prace przed 
dworcem kolejowym

Budowa miejsc parkingowych 
w okolicy dworca PKP oraz pra-
ce związane z zagospodarowa-
niem otaczającej przestrzeni na-
bierają rozpędu. Przed dworcem, 
na całym obszarze przyległym 
do skrzyżowania ul. Sienkiewi-
cza i 17 Stycznia, niemożliwe bę-
dzie parkowanie. Będzie jednak 
przejazd do terenu przy peronie.

więcej str. 2
R.J.

Pozyskane 
4,2 mln zł: będzie 
modernizacja 
drogi Ciechanów-
Opinogóra

Siłą trzech samorządów zrealizo-
wana zostanie inwestycja obejmu-
jąca m.in. przebudowę jezdni, bu-
dowę ścieżki rowerowej i częścio-
wo chodników. Przebudowa obej-
mie ul. Kącką i cały odcinek mię-
dzy Ciechanowem a Opinogórą. 
Podpisana została umowa na do-
finansowanie.

więcej str. 2
R.J.

Miasto pozyskało 
prawie 38 tys. zł dla 
żłobka

Dodatkowe środki przeznaczone 
będą na dofinansowanie pobytu 
dzieci w miejskim żłobku. W apli-
kowaniu o pieniądze na ten cel 
miasto kolejny rok z rzędu okaza-
ło się skuteczne. Obecnie w żłob-
ku opieką objętych jest 56 dzieci.

więcej str. 2
R.J.

Zmodernizowana 
ul. Sienkiewicza

Ul. Sienkiewicza jest już cał-
kowicie przejezdna. Komplek-
sowa modernizacja obejmu-
jąca roboty budowlane, mon-
taż wiat, elementów małej ar-
chitektury, zagospodarowanie 
zieleni dobiegła końca. Inwe-
stycją objęta była część mię-
dzy ul. Tatarską a 17 Stycznia. 
Ruch na ostatnim odcinku zo-
stał otwarty 3 lutego.

więcej str. 2
R.J.

Spotkania osiedlowe

Trwa cykl spotkań prezyden-
ta Kosińsk iego z mieszkań-
cami wszystkich ciechanow-
skich osiedli. Celem spotkań 
jest podsumowanie ubiegłego 
roku, przedstawienie planów 
na najbliższe miesiące i przede 
wszystkim umożliwienie miesz-
kańcom bezpośredniego zgła-
szania postulatów, uwag i za-
dawania pytań.

więcej str. 2
R.J.

„Bezpieczna 
ciechanowianka 2.0”

Wystartowała druga edycja bez-
płatnego kursu samoobrony dla 
kobiet. Zajęcia skierowane są 
do mieszkanek miasta powyżej 
16 roku życia. Zapisało się na nie 
210 osób. W uroczystym otwar-
ciu wzięły udział prawie wszyst-
kie uczestniczki kursu oraz orga-
nizatorzy.

więcej str. 2
R.J.
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Budynek, który powstaje obok wie-
ży ciśnień będzie dwukondygnacyj-
ny. Ma już gotowe wszystkie pod-
ziemne ściany, ukończony został 
strop. Roboty przebiegają zgodnie 
z harmonogramem, jedynie opady 
oraz temperatura poniżej – 5 stop-
ni Celsjusza powodują chwilowe ich 
zawieszanie.
Roboty ziemne zostały już prawie 
wykonane. Gotowe są fundamen-
ty i hydroizolacja, instalacja kana-
lizacji sanitarnej, ściany i elementy 
konstrukcyjne części podziemnej, 
strop nad tą częścią oraz zbrojenie 
i szalowanie schodów.
W ramach projektu obejmującego 
rewitalizację wyjątkowej ciecha-
nowskiej wieży ciśnień, zagospoda-
rowany zostanie cały miejski teren 
wokół. Prócz parku nauki powsta-
ną m.in. zielona polana, restauracja 
i atrakcje dla najmłodszych. Inwe-
stycja zostanie ukończona już w te-
goroczne wakacje.
Rewitalizacja polegała będzie 
na przystosowaniu konstrukcji wie-
ży do nowych funkcji bez ingerencji 
w jej „matematyczny” kształt. Ro-
boty będą obejmowały m. in: de-
montaż poszycia i starego ocieple-
nia zbiornika oraz elementów nie-
związanych z konstrukcją zbior-
nika, wykonanie nowego poszycia 
zewnętrznego, konserwację istnie-
jącej konstrukcji wsporczej wieży 
oraz konstrukcji zbiornika wyrów-
nawczego, prace w zakresie funda-
mentów. Planowane jest wykonanie 
oddolnej iluminacji wieży w syste-
mie światła zalewowego. Pierwsze 
próby podświetlenia już się odbyły. 
Teren wokół wieży stanie się ogro-

dem sztuki, stanowiącym estetycz-
ne przedpole dla parku nauki.
Powstaną betonowe alejki piesze 
ze spadkami, umożliwiającymi za-
bawy najmłodszym – latem będą to 
tory dla rowerów, rolek i deskoro-
lek, zimą – tory saneczkowe ze śli-
zgawką na placu pod wieżą. Przed 
frontem inwestycji został zapro-
jektowany parking i powierzchnie 
utwardzone. Teren w pobliżu wie-
ży zostanie zagospodarowany ziele-
nią – zagajnikiem brzozowym, ca-
łość zostanie ogrodzona.
Zaprojektowano przyjazne strefy 
rekreacyjne, takie jak zielona pola-
na wewnętrzna z potencjałem kina 
letniego oraz uniwersalna zadaszo-
na sień wejściowa tzw. „zona digi-
tal” (WI-FI). Strefy oraz wszyst-
kie pomieszczenia (z wydzieloną 
kawiarnią – wyspą włącznie) sta-
nowić będą publiczną przestrzeń 
otwartą dla każdego bez ograni-
czeń, w tym osób niepełnospraw-
nych i starszych.
Zgodnie z projektem, obok wieży po-
wstaje dwukondygnacyjny budynek, 
w dużej mierze przeszklony. Charak-
terystycznym elementem samej ar-
chitektury jest jej dualny charakter, 
z jednej strony zamkniętej twierdzy 
ogrodzonej od strony frontu nomi-
nalnego i uciążliwego sąsiedztwa 
i przeszklonej kaskady z panoramicz-
nym frontem rzeczywistym od stro-
ny wieży, z systemem galerii widoko-
wych płynnie przechodzących w alej-
ki radialne i promieniste. Dla zacho-
wania bezpieczeństwa teren będzie 
ogrodzony i monitorowany. Na po-
ziomie podziemnym „-1” przewidzia-
no foyer ekspozycyjne (3 sale ekspo-

zycyjne z zapleczem), toalety, serwe-
rownię, pomieszczenie konserwator-
skie, majstrownię oraz maszynow-
nie fontanny. Łączna powierzchnia 
kondygnacji podziemnej wyniesie 
400 m2. Co do przyziemia, w budyn-
ku po prawej stronie znajdować się 
będzie ogólnodostępna kawiarnia 
z salą konsumpcyjną, bufetem, za-
pleczem dla personelu. Centrum na-
uki zlokalizowane zostanie po lewej 
stronie od wejścia. Będzie tam m.in. 
sala wielofunkcyjna, kasa oraz szat-
nia. Powierzchnia netto poziomu „0” 
wyniesie 212 m2. Ściany pomiędzy 
salami ekspozycyjnymi będą prze-
suwne, pozwalające na wydzielenie 
lub otwarcie przestrzeni pomiędzy 
poszczególnymi salami.
W budynku prowadzone będą zaję-
cia i warsztaty multimedialne roz-
wijające zainteresowania matema-
tyką, techniką i innymi naukami 
ścisłymi, a konstrukcja wieży i za-
mknięta w niej symbolika matema-
tyczna będzie podstawowym mate-
riałem poglądowym. Miasto podej-
muje ścisłą współpracę z Centrum 
Nauki Kopernik oraz środowiska-
mi naukowymi. W promocję zaan-
gażował się Karol Wójcicki, znany 
popularyzator nauki, współpracu-
jący w przeszłości z Centrum Na-
uki Kopernik, a obecnie dzienni-
karz naukowy oraz prezenter te-
lewizyjny, określający siebie, jako 
pasjonata gwiezdnego nieba. Pod 
koniec listopada odwiedził Ciecha-
nów i wziął udział w przygotowa-
nym przez miasto krótkim filmie.
Na realizację inwestycji miasto po-
zyskało unijne dofinansowanie.

R.J.

park nauki na półmetku 
Rozpoczęły się roboty przy jednej z najbardziej charakterystycznych konstrukcji w Ciecha-
nowie. Prace wystartowały od podstaw wieży ciśnień – wykonano już izolację fundamentów. 
„Szkielet” jest przygotowany do rewitalizacji, wokół rozstawione zostało rusztowanie. Wy-
budowana została podziemna kondygnacja budynku parku nauki, który wyrasta obok wieży.

Metamorfoza wieży ciśnień 



2      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Budowa hali powinna zakończyć 
się jeszcze w pierwszej połowie tego 
roku. Jest to konstrukcja hybrydo-
wa, żelbetowo-stalowo-drewniana. 
Powierzchnia zabudowy wynosi 
2 296,50 m2, powierzchnia użytko-
wa 2 145,89 m2. Przestrzeń zosta-
nie podzielona na część handlową, 
czyli pawilony dla kupców, głów-
ną otwartą część wystawienniczą 
– foyer oraz toalety i pomieszcze-
nia techniczne. Są cztery wejścia, 
parterowy obiekt będzie pozbawio-
ny barier dla osób niepełnospraw-
nych. Do potrzeb niepełnospraw-

nych zostaną dostosowane wszyst-
kie pomieszczenia handlowe i sani-
tarne. Wokół budowane są parkin-
gi, drogi wewnętrzne i pożarowe.
Koncepcja inwestycji i planowa-
ne rozwiązania konsultowane były 
z kupcami.
W sąsiedztwie hali targowej po-
wstaje targowisko sezonowe. Obok 
została wykonana podbudowa pod 
nawierzchnię jezdni. Od strony uli-
cy Sienkiewicza trwają roboty dro-
gowe związane z budową chodni-
ków i miejsc parkingowych

R.J.

Hala targowa nabiera blasku
Na zewnętrznych ścianach hali, która wzniesiona została w miej-
sce dawnego bazaru, rozpoczął się montaż specjalnej wykła-
dziny HPL. Ten drewniany motyw nawiązuje do stylistyki no-
wego dworca kolejowego. Całe otoczenie, łącznie z park&ri-
de, stworzy spójną funkcjonalną i estetyczną przestrzeń. We-
wnątrz hali gotowa jest podbudowa pod posadzki. Na zewnątrz 
trwają prace związane z budową chodników, jezdni manewro-
wych, miejsc parkingowych.

W ramach park&ride powstanie 
ponad 200 miejsc parkingowych. 
Obecnie, od strony Tomaxu wyko-
nywana jest podbudowa pod jezd-
nię, tworzone są stanowiska i chod-
niki. Wykonawca kontynuuje robo-
ty związane z budową kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz ukła-
da kable zasilające budowę nowego 
oświetlenia parkingów i dróg ma-
newrowych.
Prace obejmujące obszar przyległy 
do skrzyżowania ulic Sienkiewicza 
i 17 Stycznia już się zaczęły. Wkrót-

ce pojawi się ogrodzenie, kierowcy 
i piesi muszą liczyć się z utrudnie-
niami oraz stosować się do znaków.
Inwestycja obejmie również skwer 
– będzie on odnowiony, odtworzo-
na zostanie fontanna. Zmieni się 
całe otoczenie – pojawią się nasa-
dzenia, alejki spacerowe, elemen-
ty małej architektury.
Komplementarną inwestycją jest 
budowa hali targowej. W ramach 
park&ride w sumie wybudowanych 
zostanie ponad 200 miejsc parkin-
gowych (w tym 13 dla osób niepeł-

nosprawnych), na obszarze obję-
tym inwestycją powstaną nowe 
jezdnie, chodniki, ścieżka rowe-
rowa (152 m) oraz 40 stanowisk 
dla rowerów. Planowane są zato-
ki autobusowe, miejsca na postój 
taksówek. Dodatkowo na dwóch 
przystankach autobusowych za-
montowane zostaną systemy in-
formacji pasażerskiej z elektro-
nicznymi tablicami z rzeczywi-
stym rozkładem jazdy (w całym 
mieście w sumie 14).

R.J.

Prace przed dworcem kolejowym
Tempa nabierają roboty w ramach inwestycji w zagospodarowanie terenu przed dworcem i bu-
dowy tam miejsc parkingowych. Od pierwszych dni marca niemożliwe będzie parkowanie w ca-
łej części przed dworcem, vis a vis budynku. Będzie jednak dostęp do obszaru przy torach – 
między peronem a terenem przyległym do hali targowej.

KOMUNIKAT
Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza I pisemny przetarg ofertowy nieograniczony 

na dzierżawę 4 lokali handlowych o powierzchni: 13,77 m2,, 13,77 m2, 17,54 m2, 

23,76 m2 znajdujących się w nowo budowanej Hali Targowej w Ciechanowie 

przy ul. Henryka Sienkiewicza 75. Ogłoszenia o przetargu są zamieszczone 

na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów, na stronie bip.umciechanow.

pl. Szczegółowe informacje dotyczące lokali handlowych można uzyskać 

w Referacie Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Ciechanów, pokój nr 115,  

Plac Jana Pawła II 6. Kontakt: tel. (23) 674 92 27.
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W październiku starosta ciecha-
nowski Sławomir Morawski, pre-
zydent Ciechanowa Krzysztof Ko-
siński oraz wójt gminy Opinogóra 
Górna Piotr Czyżyk podpisali po-
rozumienie intencyjne i podjęli de-
cyzję o zabieganiu o środki finanso-
we w ramach konkursu ogłoszone-
go przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego. 30 stycznia sejmik 
województwa mazowieckiego zde-
cydował o przyznaniu 4,2 mln zł do-
finansowania. Umowa na dofinan-
sowanie w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Dróg Lokal-
nych o istotnym znaczeniu dla roz-
woju społeczno-gospodarczego re-
gionu” została podpisana z marszał-
kiem Adamem Struzikiem 3 lutego. 
Wówczas w Ciechanowie na podpi-
saniu spotkali się starostowie 5 po-
wiatów (ciechanowskiego, mław-
skiego, przasnyskiego, pułtuskie-
go i żuromińskiego).
Obecnie droga między Ciechano-
wem a Opinogórą, której dotyczy 
dofinansowanie, ma nawierzchnię 
bitumiczną o zmiennej szerokości 
od 3,5 do 5 m, z licznymi uszko-
dzeniami – pęknięciami krawę-
dziowymi, spękaniami siatkowy-
mi i zapadnięciami. Nie posiada 
kanalizacji deszczowej, chodnika 
ani ścieżki rowerowej.
W ramach przebudowy jezdnia zo-
stanie wzmocniona i poszerzona 
do 6 m. W ul. Kąckiej (na długości 
ponad 700 m), wykonana zosta-
nie kanalizacja deszczowa. Na ca-
łej długości przebudowywanej dro-
gi wybudowana będzie ścieżka ro-
werowa, w miejscach z zabudowa-
niami chodnik – w sumie o długo-
ści 920 m. Powstanie 112 zjazdów 
do nieruchomości sąsiadujących 
z drogą, przebudowanych zostanie 
12 skrzyżowań z drogami gminny-
mi, powiatowymi oraz uporządko-
wana będzie zieleń przydrożna. Za-
kres robót obejmie także przebudo-

wę mostu na rzece Sona w miejsco-
wości Kąty.
Pozyskane dofinansowane wynosi 
60% szacunkowych kosztów kwali-
fikowanych, czyli 4,2 mln zł. Pozo-
stałe koszty inwestycji będą wkła-
dem własnym trzech samorządów. 
Powiat pokryje 33,68%, miasto Cie-
chanów 16,84%, gmina Opinogóra 
Górna 5,26% wartości brutto zada-
nia. Ostateczna wartość pieniężna 
wkładu stron zostanie określona 
w odrębnych umowach po wyłonie-
niu wykonawcy inwestycji.
– Możliwość zrealizowania tej bar-
dzo ważnej, nie tylko dla Ciecha-
nowa, inwestycji uzależnialiśmy 
od pozyskania dofinansowania. Są 
przyznane pieniądze, więc będzie-
my mogli przystępować do dzia-
łania. Dziękuję za świetną współ-
pracę kolegom samorządowcom. 
To dla mnie wielka osobista sa-
tysfakcja, że przyjęta została moja 
propozycja wspólnego finansowa-
nia i zabiegania o pieniądze na re-
alizację tej inwestycji. Rozmowy 
o pieniądzach nie są łatwe, ale jak 
widać udało nam się porozumieć, 
dzięki czemu mieszkańcy będą mie-
li bezpieczną i komfortową drogę 
ze ścieżką rowerową – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Samorządy podkreślają, że dro-
ga 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-Opino-
góra, która w dalszej części przebie-
ga przez powiat przasnyski, łącząc się 
pośrednio z drogą krajową nr 57 rela-
cji Przasnysz – Maków Mazowiecki.

R. J.

W ramach inwestycji powstała 
ścieżka rowerowa o nawierzchni bi-
tumicznej, o szerokości 2 m i dłu-
gości 1320 m. Przebudowana zo-
stała jezdnia z nawierzchni z kost-
ki kamiennej, w sumie na odcinku 
długości 1122 m. Kostka kamien-
na pochodzi z rozbiórki dotychcza-
sowej drogi – została przełożona. 
Nawierzchnia z kostki kamiennej 
nie mogła być zmieniona, ponie-
waż obszar objęty jest ochroną kon-
serwatorską. Nowa nawierzchnia 
bitumiczna pojawiła się na ponad 
200-metrowym fragmencie jezdni 
na wysokości dworca autobusowe-
go. Przebudowane zostały chodni-
ki po dwóch stronach ulicy (łączna 
powierzchnia to 6 500 m2, szero-
kość 2 m). Zbudowano 8 zatok au-
tobusowych, zatoki postojowe oraz 
zjazdy. Zamontowano 6 stylizowa-
nych wiat przystankowych, 28 ko-
szy na śmieci, 27 ławek, 3 stoja-
ki na rowery, 15 gablot. Docelowo 
ma być 40 ławek, 24 stojaki na ro-
wery, 22 gabloty wystawowe (pozo-
stałe na terenie budowanego par-
k&ride). Wymieniono wpusty ulicz-
ne kanalizacji deszczowej. Wymie-
niono oświetlenie uliczne, teren 
przyległy został zagospodarowa-
ny zielenią: wykonane są zieleńce, 
nasadzenia żywopłotów, nasadze-
nia zastępcze.
– Była to bardzo poważna inwe-
stycja, wymagająca od nas takich 
działań, które zachowają dawny 
klimat ulicy, jednocześnie przy-
stosowując ją do współczesnych 
potrzeb kierowców, rowerzystów 
i pieszych. Zadbaliśmy o komfort 
i bezpieczeństwo, estetyczny wy-
gląd i funkcjonalność. Jest to cha-
rakterystyczna ulica, którą teraz 
naprawdę możemy się pochwalić. 
Docierają do mnie opinie miesz-
kańców, że jest jedną z najład-
niejszych, jeśli nie najładniejszą, 
ulicą w Ciechanowie. Cała dziel-

nica „Bloki” zmienia się. Nieba-
wem nowy wygląd zyska otocze-
nie dworca kolejowego, gdzie po-
wstaje park&ride, rośnie hala tar-
gowa. Zrewitalizujemy krzywą 
halę z placem Piłsudskiego, pla-
nujemy termomodernizację bu-
dynków” – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Kierowcy proszeni są o stosowanie 
się do znaków. Organizacja ruchu 
jest nieco inna niż przed remontem.
Modernizacja ul. Sienkiewicza jest 
pierwszą w Ciechanowie inwesty-
cją przeprowadzoną w ramach pla-
nu inwestycyjnego RIT (Regional-
ne Inwestycje Terytorialne) dla sub-
regionu ciechanowskiego.
Kompleksowa modernizacja ul. 
Sienkiewicza to element potężnego 
miejskiego projektu inwestycyjne-
go, obejmującego budowę park&ri-
de z ponad 200 miejscami prze-
siadkowymi, budowę nowej drogi 
obwodowej, zakup dwóch autobu-
sów niskoemisyjnych, w tym jed-
nego elektrycznego, montaż syste-
mu informacji pasażerskiej. Na cały 
projekt miasto pozyskało dofinan-
sowanie ze środków UE w kwocie 

33 303 221,50 zł. W sumie, licząc 
dofinansowanie unijne oraz do-
finansowane pozyskane również 
z budżetu państwa na projekt rewi-
talizacyjny, miasto pozyskało w su-
mie 37 466 124,19 zł. Oznacza to, 
że inwestycje będą w 90% pokryte 
z pozyskanych środków zewnętrz-
nych, a jedynie 10% kosztów kwali-
fikowanych stanowił będzie wkład 
własny miasta.
Projekt „Stworzenie warunków 
do wykorzystania transportu mul-
timodalnego przez budowę w rejo-
nie dworca kolejowego w Ciecha-
nowie drogowo – kolejowego węzła 
przesiadkowego wraz z przebudo-
wą ul. Sienkiewicza (droga dojaz-
dowa do dworca PKP) i rozbudową 
sieci dróg dla rowerów oraz ogra-
niczenie niskiej emisji w Ciecha-
nowie poprzez budowę nowej ob-
wodowej drogi gminnej na potrze-
by rozbudowy miejskiego systemu 
komunikacji zbiorowej” będzie re-
alizowany w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

R.J.

Będzie nowa droga  
i ścieżka rowerowa 

z Ciechanowa do Opinogóry. 
Pozyskane 4,2 mln zł

Dzięki pozyskaniu dofinansowania, będzie możliwa wspólna 
inwestycja trzech samorządów w drogę z Ciechanowa do Opi-
nogóry, wiodącą przez ul. Kącką i miejscowość Kąty. Powiat 
ciechanowski, miasto Ciechanów oraz gmina Opinogóra Gór-
na zrealizują projekt, w ramach którego zmodernizowana bę-
dzie jezdnia, na całej długości wykonana zostanie ścieżka ro-
werowa, fragmentami także chodnik. 3 lutego w ratuszu zo-
stała podpisana umowa na dofinansowanie.

Zmodernizowana i całkowicie przejezdna 
ul. Sienkiewicza

Zakończyła się kompleksowa modernizacja ul. Sienkiewicza. 3 lutego kierowcom został udo-
stępniony ostatni odcinek. Na ul. Sienkiewicza przeprowadzone zostały prace budowlane, za-
montowano wiaty przystankowe, ławki, stojaki na rowery i kosze. Kompleksową miejską in-
westycją objęta była część między ul. Tatarską a 17 Stycznia.
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Miasto jest przygotowane do apli-
kowania o środki. Na początku 
roku mieszkańcy mogli do ratu-
sza zgłaszać deklaracje chęci przy-
stąpienia do programu, w ramach 
którego kotły węglowe lub inne, 
mało efektywne, będą wymienia-
ne na bardziej ekologiczne, przy 
dofinansowaniu z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Urząd 
Miasta przyjmował wnioski, bio-
rąc pod uwagę zasady dofinanso-
wania obowiązujące w ubiegłym 
roku. WFOŚiGW w Warszawie 
ogłosi nabór w najbliższych tygo-
dniach, wówczas konieczne będzie 
określenie skali zainteresowania.
Chęć wymiany pieca w tym roku, 
poprzez udział w programie, za-
deklarowało 178 gospodarstw do-
mowych, z czego 83 chce wymienić 
piece węglowe na gazowe, 8 – wę-
glowe na kotły na biomasę, a 87 – 

gazowe mało efektywne na gazo-
we bardziej przyjazne środowisku.
Realizacja programu uzależniona 
będzie od przyznania miastu środ-
ków. Ciechanów pierwszy raz reali-
zował projekt w 2017 roku, w ra-
mach którego wymieniono 148 pie-
ców na bardziej ekologiczne. Pozy-

skano na to wówczas w sumie po-
nad półmilionowe dofinansowanie.
Szczegółowych informacji udzie-
la Wydział Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych i Działań Strategicz-
nych (e-mail: fundusze@umciecha-
now.pl, tel. 23 674 92 75).

R.J.

Miasto rozpoczyna prace nad 
koncepcją wprowadzenia ro-
werów publicznych. Powsta-
ną specjalne stacje dla rowe-
rów, każdy po zarejestrowaniu 
się będzie mógł ze stacji wy-
pożyczyć rower i zostawić go 
na tej samej bądź innej stacji. 
W ustalonym przedziale cza-
sowym rower będzie do bez-
płatnego użytku.

Założenia są takie, by system rowe-
rów miejskich funkcjonował w Cie-
chanowie od połowy 2019 roku. 
Na początek planowanych jest 5 sta-
cji w Ciechanowie oraz 1 w Opino-
górze, w pobliżu Muzeum Roman-
tyzmu.
– W mieście powstaje coraz więcej 
ścieżek rowerowych, sami miesz-
kańcy sygnalizują, że ideę rowerów 
miejskich, sprawdzających się w kil-
kudziesięciu miastach w Polsce, 
jak również w Europie i na świe-
cie, warto przenieść do Ciechano-
wa – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Rowery publiczne funkcjonują nie 
tylko w dużych miastach, jak War-
szawa, Kraków, Wrocław czy Po-
znań, ale także w mniejszych ośrod-
kach, np. w Szamotułach, Zgierzu, 
Konstancinie-Jeziornie, Kołobrze-
gu, Stalowej Woli. (Załączone zdję-
cie przedstawia katowickie rowe-
ry miejskie).
W Ciechanowie stacje zostaną roz-
mieszczone w lokalizacjach, gdzie 
przemieszcza się dużo osób, w mia-
rę możliwości i potrzeb – równo-
miernie w różnych częściach mia-
sta. Do współpracy nad koncepcją 
zaproszono stowarzyszenie Ciecha-
nowska Grupa Rowerowa.
Ciechanów w ostatnich latach co-
raz bardziej inwestuje w ścież-
ki rowerowe. Drogi dla rowerów 
powstają, w miarę technicznych 
możliwości, niemal przy każdej 
inwestycji drogowej. Obecnie 
na terenie miasta jest 31,5 km 
dróg dla rowerów. W tym roku 
rozpocznie się budowa kolejnych 
odcinków. Ścieżki rowerowe prze-

widziane są przy drodze obwodo-
wej, która zostanie wybudowa-
na między rondem Solidarności, 
a drogą krajową nr 60, przy ul. 
Kargoszyńskiej, Kwiatowej (reali-
zacja wspólnie z powiatem), Ma-
zowieckiej i Niechodzkiej, frag-
mencie ul. Granicznej oraz ul. 
Kąckiej. Jeżeli chodzi o drogę, 
której część stanowi ul. Kącka, 
poza prawie kilometrową ul. Kąc-
ką na terenie miasta, wybudowa-
na zostanie we współpracy trzech 
samorządów ścieżka do Opinogó-
ry (w ramach kompleksowej mo-
dernizacji drogi). W sumie, bio-
rąc pod uwagę wszystkie powyż-
sze inwestycje, powstanie około 
18 km ścieżek rowerowych.
Miejskie inwestycje w ścieżki ro-
werowe będą w większości finan-
sowane z pozyskanych środków ze-
wnętrznych. Prócz ścieżek, w mie-
ście powstaje oraz powstawać bę-
dzie dodatkowa infrastruktura ro-
werowa, w tym stojaki.

R.J.

Na styczniowej sesji zmianie ule-
gła Wieloletnia Prognoza Finanso-
wa i budżet na 2018 rok. W planach 
finansowych miasta uwzględniono 
pozyskane 1,8 mln zł na przebudo-
wę ul. Kargoszyńskiej. Zadania in-
westycyjne poszerzono o doświetle-
nie przejść dla pieszych. Z policyj-
nych statystyk wynika, że w 2017 r. 
doszło w Polsce do prawie 33 tys. 
wypadków drogowych, z tego aż po-
nad 4 tys. miało miejsce na pasach.
Radni uchwali zasady ustalania 
i rozliczania dotacji dla podmio-
tów prowadzących na terenie Cie-
chanowa żłobki, kluby dziecięce 
i przedszkola. Wyrazili też zgodę 
na zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy z 4 dzierżawcami użytkujący-
mi nieruchomości w dzielnicy Pod-
zamcze i Śródmieście. Dokonali 
także wyboru 11 ławników do Sądu 
Rejonowego. W sprawach z zakre-
su prawa pracy orzekać będą: Elż-
bieta Olewniczak, Agnieszka Po-
lens, Małgorzata Wójcik, Jadwi-
ga Dźwig, Marzena Mechowska, 
Mirosław Polakowski, Ewa Paku-
szewska, Alicja Chojnacka, Anna 
Tarkowska, Elżbieta Zębala, Do-
rota Umińska.

Z kolei na lutowej sesji na wniosek 
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 7, 
w uchwale dotyczącej przekształ-
cenia dotychczasowych zespołów 
szkół w ośmioletnie szkoły podsta-
wowe, nazwę placówki rozszerzono 
o odziały integracyjne. Modyfikacje 
wprowadzono też w regulaminie stre-
fy płatnego parkowania. Do grona 
uprawnionych do korzystania z abo-
namentu mieszkańca dopisano oso-
by zameldowane przy ul. 11 Pułku 
Ulanów Legionowych 14 i Mikołaj-
czyka 4. Dla Miejskiego Przedszko-
la nr 1 wprowadzono karty rodzica 
umożliwiające bezpłatne parkowa-
nie samochodu przy ul. Nadfosnej.
Radni wyrazili zgodę na zbycie dział-
ki znajdującej się w dzielnicy Śmie-
cin, uaktualnienie ulic wchodzących 
w obręb 12 osiedli oraz wykorzystanie 
herbu miasta jako elementu odzna-
ki pamiątkowej i logo 5 Mazowiec-
kiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Pod koniec sesji radny Tomasz Pod-
siadlik poinformował, że rezygnuje 
z pracy w klubie radnych Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje, 

terminarz, dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Wymiana pieców dla mieszkańców: 
ratusz przyjął 178 wniosków

Miasto planuje przeprowadzić drugi raz wymianę pieców dla mieszkańców na bardziej ekolo-
giczne. Jest to jedno z działań podejmowanych przez Ciechanów na rzecz walki ze smogiem. 
Gdy tylko WFOŚiGW w Warszawie ogłosi konkurs, złożony zostanie wniosek o dofinansowa-
nie, które może wynieść do 75% kosztów zakupu kotła, kwotowo – do 5 tys. zł.

Ciechanów planuje wdrożyć  
system rowerów miejskich

Styczniowa 
i lutowa sesja  
Rady Miasta

Na styczniowej sesji przedłożono sprawozdanie z ubiegłorocz-
nej pracy komisji Rady Miasta. Przedstawiono informację 
z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kultural-
nej STUDIO. Wprowadzono również kompleksowy program 
doświetlenia przejść dla pieszych. Radni podjęli 9 uchwał. Jed-
nym z punktów obrad lutowej sesji była ocena funkcjonowania 
Centrum Usług Wspólnych. Podległa gminie jednostka obsłu-
guje i nadzoruje 6 szkól podstawowych, 7 przedszkoli, żłobek 
oraz miejską bibliotekę. W 2017 r. CUW dysponowało budżetem 
w wysokości 3,6 mln zł. Podczas posiedzenia przyjęto 6 uchwał.
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Na miejskiej działce w pobliżu 
kościoła parafii św. Tekli przy 
ul. Augustiańskiej rozpoczęły 
się prace związane z utworze-
niem parkingu. Wcześniej za-
kończył się remont zabytkowej 
bramy obok kościoła, gdzie 
także wybudowano kamien-
ne schody.

Zarówno parking, jak i prowadzący 
do niego dojazd, zostaną wykonane 
z zastosowaniem technologii krat 
parkingowych z tworzywa sztucz-
nego. Krata w granicach parkingu 
ma być przerośnięta trawą, by wi-
zualnie wtopiła się w otoczenie par-
kowe. Z kolei krata na drodze do-
jazdowej i na miejscu postojowym 
dla karawanu zostanie wypełnio-
na kruszywem. Miejsca parkingo-
we oddzielone będą specjalnymi 
znacznikami. Poza tym planowa-
na jest wymiana nawierzchni ale-
jek. Położona zostanie nawierzch-
nia mineralna. Powstanie również 
alejka zupełnie nowa – wzdłuż wy-
deptanego przez pieszych szlaku. 
Wykonana będzie z kruszyw ka-
miennych (zbliżona parametrami 
do nawierzchni stosowanych w par-
kach zabytkowych np. w Łazien-
kach Królewskich czy warszawskim 
Ogrodzie Krasińskich). Ciągi komu-
nikacyjne zostaną ograniczone be-
tonowym obrzeżem trawnikowym, 
montowanym na poziomie gruntu, 
z odprowadzeniem wody opadowej 
na okoliczne trawniki. Na schod-
kach oraz głównej alei prowadzą-

cej do bramy kościoła, od strony ul. 
Orylskiej będą nawierzchnie z płyt 
betonowych. Przy alejkach pojawią 
się ławki i kosze na śmieci.
Ponadto w ramach zamówienia 
zostanie wykonana dokumentacja 
techniczna obejmująca projekty, 
które zostaną zrealizowane w kolej-
nym etapie. Będzie to oświetlenie 
alejek i parkingu (8 stylizowanych 
lamp), iluminacja bramy i drzew 
oraz wpusty deszczowe w drodze 
dojazdowej do stadionu miejskiego.
Co do przebiegu remontu bramy, 
w pierwszym etapie wzmocnio-
ne zostały fundamenty, następ-
nie mury. Prace prowadzono pod 
nadzorem konserwatora zabyt-
ków. Konieczne było powstrzy-
manie procesu korozji cegły. Ten 
proces nasilał się pod wpływem 
czynników atmosferycznych. Ist-
niejące wcześniej zaprawy spoinu-

jące były nieszczelne i nie spełnia-
ły wymogów konserwatorskich. 
W ramach renowacji uzupełnio-
no, oczyszczono mur, poprawio-
no kolorystykę i strukturę. Wy-
konana została izolacja funda-
mentu, drenaż, roboty ziemne. 
Spoiny uzupełniono i wymienio-
no. Wymieniono instalację elek-
tryczną i zmieniono miejsce mon-
tażu lamp oraz uchwytów do flag. 
Roboty brukarskie w przejściach 
bramy, w ramach których wyko-
nano kamienne schody, były ostat-
nią częścią tego etapu inwestycji. 
Miasto na remont udzieliło para-
fii dotacji w wysokości 50 tys. zł. 
Prócz tego wsparcia, parafia po-
zyskała 55 tys. zł z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Z jej środków własnych zosta-
ła pokryta jedna trzecia kosztów.

R. J.

Powstaje parking w pobliżu „Klasztorka”

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW
informuje

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Ciechanowie, oznaczonych w ewi-
dencji gruntów obrębu:
• ŚRÓDMIEŚCIE, działka nr 942/16 – boks garażowy nr 27 (najem);
• PODZAMCZE, działka nr 1398/4 – grunt pod garaż (dzierżawa);
• PODZAMCZE, działka nr 1398/4 – grunt pod garaż (dzierżawa);
• PODZAMCZE, działka nr 1398/4 – grunt pod garaż (dzierżawa);
• NIECHODZIN – BIELIN, zabudowana nieruchomość składająca się z działek nr 359/2, 360/5 i 362/5 (uży-

czenie),
przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, użyczenie na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy, na rzecz 
dotychczasowych najemców, dzierżawców, biorących do używania.
Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz 
umieszczony na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

 Z up. PREZYDENTA MIASTA
 /-/ Joanna Potocka – Rak
Ciechanów, 2018.02.08 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW

informuje
że w dniach 1 – 21 marca 2018 r. 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 Ciechanów wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprze-

daży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

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.

Więcej zieleni w mieście
Na latarniach na ul. Warszawskiej 
i przed ratuszem pojawi się prawie 
100 kwietników. Zasadzone zosta-
ną tam m.in. kolorowe pelargonie. 
Na deptaku staną 4 w ieże kw iato-
we, na wzór tych, które są ustawia-
ne przed ratuszem. Kwiatów i nasa-
dzeń będzie przybywać m.in. w par-
ku M. Konopnickiej, w ramach II eta-
pu rewitalizacji. Obsadzone zostaną 
też dwa ronda w pętli miejskiej. Opra-
cowano również projekt zieleni przy 
fontannie u zbiegu ul. Warszawskiej 
i 11 Listopada.

Bieżące utrzymanie dróg i chodników
Miasto wyłoniło firmy, które w tym roku zajmą się bieżącym utrzyma-
niem miejskich dróg. O stan dróg asfaltowych i gruntowych zadba cie-
chanowski KOPTRANS. O chodniki zatroszczy się Zakład Robót Inży-
nieryjno-Drogowych KAMIBUD, też z Ciechanowa. Znakami drogo-
wymi, tablicami z nazwami ulic i liniami na jezdniach zajmie się PLA-
NETA z Warszawy.

Darmowa kastracja kotów wolno żyjących
Miasto podpisało z gabinetem weterynaryjnym „CAVIA” (Gruduska 21) 
umowę na wykonanie zabiegów kastracji kotów. Po złożeniu pisemnego 
wniosku w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska opieku-
nowie wolno żyjących kotów otrzymają zlecenie na zabieg. Sfinansuje go 
Urząd Miasta. Więcej informacji pod nr tel. (23) 674 92 85.

Łatanie ubytków na miejskich ulicach
Trwa łatanie pozimowych ubytków w nawierzchniach miejskich ulic. 
Miasto stara się na bieżąco naprawiać szkody. W pierwszej kolejności 
wypełniane są głębokie ubytki powodujące zagrożenie w ruchu drogo-
wym. Ubytki w drogach można zgłaszać do Wydziału Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska pod nr tel. (23) 674 92 47 lub 48, w godzi-
nach pracy urzędu, czyli od 8.00 do 16.00.

Porządkowanie miejskich 
terenów
Kiedy sprzyjają warunki atmosferycz-
ne, pracownicy PUK pielęgnują drzewa 
i krzewy w pasach dróg oraz na miej-
skich placach i skwerach. W ostatnich 
dniach pielęgnacyjnym cięciom podda-
ne zostały te w ul. Nadfosnej, Asnyka, Warszawskiej, na pl. Piłsudskie-
go, pl. Jana Pawła II oraz na farskiej górze. Ręcznym sprzątaniem zaj-
muje się 12 osób w ramach prac interwencyjnych. Do ich obowiązków 
należy zbieranie śmieci oraz zamiatanie.

W trosce o ptaki
Większość z 300 budek lęgowych dla ptaków kupionych w ubiegłym 
roku została rozwieszona na terenie miasta. Wyczyszczone zostaną też 
stare budki zawieszone w latach poprzednich.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska
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Wobec miejskiego żłobka władze 
Ciechanowa podejmowały sku-
teczne starania zarówno na roz-
budowę, dzięki czemu dwukrotnie 
zwiększyła się liczba miejsc opieki 
nad dziećmi, jak również na dofi-
nansowanie samego pobytu dzieci.
W roku 2015 r. Ciechanów wy-
stąpił z wnioskiem na pozyskanie 
środków finansowych na rozbudo-
wę żłobka z programu „MALUCH”. 
W ramach programu zaplanowa-
no podwojenie miejsc w – o kolej-
ne 21, poprzez rozbudowę budyn-

ku Miejskiego Przedszkola nr 10. 
Aplikowany wniosek uzyskał po-
zytywną akceptację Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. W wy-
niku rozbudowy budynku istnie-
jącego przedszkola, powstał nowy 
obiekt z miejscami postojowymi 
na terenie działki i nowym przy-
łączem wodociągowym oraz po-
chylnią dla osób niepełnospraw-
nych. Efektem rozbudowy są dwie 
sale zabaw dzieci, sala odpoczyn-
ku, gabinet dyrektora placówki 
oraz wózkownia i węzeł sanitar-

ny. Wartość prac budowlanych 
związanych z rozbudową obiektu 
przedszkola wyniosła 782 312 zł, 
w tym udział środków pochodzą-
cych z budżetu państwa wyniósł 
625 849 zł, a 156 463 zł stanowi-
ło wkład własny Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Obecnie do ż łobka uczęszcza 
56 dzieci. W 2016 roku miasto 
na bieżące funkcjonowanie żłobka 
pozyskało 50 400 zł dofinansowa-
nia, w 2017 roku – 35 280 zł.

R.J.

Miasto zachęca do wpłaca-
nia 1% podatku dochodowe-
go od osób fizycznych na rzecz 
organizacji pożytku publicz-
nego działających na terenie 
Ciechanowa.

Lista organizacji uprawnionych 
do otrzymania 1% zarejestrowa-
nych w Ciechanowie:
KRS 0000013912 Oddział Tereno-
wy Polskiego Towarzystwa Walki 
z Kalectwem
KRS 0000077974 Polskie Towa-
rzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Oddział w Ciechanowie
KRS 0000135310 Samodzielne 
Koło Terenowe Społecznego Towa-
rzystwa Oświatowego nr 76
KRS 0000144250 Ciechanow-
skie Stowarzyszenie dla Niepeł-
nosprawnych
KRS 0000227948 Fundacja Pomo-
cy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 
Niepełnosprawnym „Być jak inni”
KRS 0000340479 „Mazowieckie 
Stowarzyszenie Pomagajmy Razem”
KRS 0000354971 Bank Żywności 
w Ciechanowie

Organizacje o charakterze ogól-
nopolskim z oddziałami w Cie-
chanowie:
KRS 0000134684 Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci (z dopiskiem „Za-

rząd Oddziału w Ciechanowie”)
KRS 0000225587 Polski Czerwo-
ny Krzyż (z dopiskiem „Dla PCK ZR 
w Ciechanowie”)
KRS 0000183520 Polskie Stowa-
rzyszenie Diabetyków Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego (z dopi-
skiem „Koło w Ciechanowie”)
KRS 0000042049 Polski Związek 
Niewidomych (z dopiskiem „Koło 
PZN Ciechanów”)
KRS 0000050905 Stowarzysze-
nie Wiosna
Aby dokonać wpłaty należy: wypeł-
niając PIT-36 lub PIT-37 we właści-
wej rubryce wpisać numer KRS or-
ganizacji, której chcemy przekazać 
1%. Urząd Skarbowy będzie sam 
przekazywał 1% podatku wskaza-
nej organizacji. 1% podatku moż-
na przekazać w całości tylko jed-
nej organizacji.

Jest również możliwość wsparcia 
swoim 1%, na przykład części cie-
chanowskich klubów sportowych. 
Wówczas należy wpisać wskazany 
przez klub numer KRS z dopiskiem 
zawierającym nazwę klubu. W przy-
padku każdego z klubów podać na-
leży KRS 0000270261. By przeka-
zać 1% dla MKS Ciechanów, należy 
jako cel szczegółowy wpisać MKS 
Ciechanów 4450, w przypadku CKS 
Jurand cel szczegółowy – CKS Ju-
rand Ciechanów 5330, CLKS Ma-
zovia – CLKS Mazovia Ciecha-
nów 4585, TKKF Taekwondo Pro-
myk – TKKF Promyk Ciechanów 
5814, Matsogi – Matsogi Ciecha-
nów 5773, UKS Jedynka – UKS 
Jedynka w Ciechanowie 3214. 1% 
można też przekazać Stowarzysze-
niu Ciechanowska Grupa Rowero-
wa: KRS 0000197334.

Miasto pozyskało prawie 38 tys. zł dla żłobka
Pozyskane dodatkowe zewnętrzne środki w wysokości 37 800 zł przeznaczone zostaną na dofi-
nansowanie pobytu dzieci w miejskim żłobku. Kolejny rok z rzędu Ciechanów wykazał się sku-
tecznością w aplikowaniu o fundusze na ten cel.

Przekaż 1% podatku organizacji 
pożytku publicznego z Ciechanowa

Kulminacją obchodów będzie dzień 
11 listopada. Z kościoła farnego uli-
cami miasta m.in. przez ulicę Sien-
kiewicza przejdzie Parada Niepod-
ległości. Uroczystości odbywać się 
będą na placu Piłsudskiego oraz 
placu Jana Pawła II. W farze za-
planowany jest koncert symfonicz-
ny, a przed ratuszem odbędzie się 
wspólne patriotyczne śpiewanie. 
Także tego dnia stowarzyszenie Ma-
zovia ProActiv oraz TKKF „Promyk” 
zorganizują Bieg Niepodległości.
Wątki niepodległościowe i patrio-
tyczne pojawiać się będą w inicjaty-
wach w ciągu całego 2018 roku, za-
równo tych bezpośrednio przygoto-
wywanych przez miasto, jak również 
przez współpracujące jednostki, sto-
warzyszenia i środowiska.
12 kwietnia odbędzie się w Ciecha-
nowie debata „Niepodległość nie tyl-
ko warszawska” współorganizowa-
na przez miasto i Dziennik Gaze-
tę Prawną z udziałem historyków, 
ekonomistów i samorządowców. 
22 kwietnia – rajd rowerowy Mazo-
via MTB Marathon w barwach Bia-
ło-Czerwonej. 2 maja, w Dniu Fla-
gi odbędzie się patriotyczny kon-
cert „Ważne Piosenki” na dziedziń-
cu Zamku Książąt Mazowieckich. 
Na murach zabytku pojawi się pa-
triotyczna iluminacja. 15 czerwca 
Stowarzyszenie Ciechanowski Wo-
lontariat podjęło się organizacji Cie-
chanowskiego Festiwalu Wolności 

w 100-lecie Niepodległości. Związek 
Piłsudczyków RP Towarzystwo Pa-
mięci Józefa Piłsudskiego przygotuje 
29 lipca obchody rocznicy wymarszu 
Pierwszej Kompanii Kadrowej. Sto-
warzyszenie Pozytywnie Historycz-
ni od 10 września do 9 grudnia prze-
prowadzi cykl zajęć edukacyjnych 
w szkołach – „Nauka i kultura w dro-
dze do niepodległości”. We wrześniu 
w kościele farnym odbędą się koncer-
ty w ramach Ciechanowskich Wie-
czorów Organowych. 4 październi-
ka Społeczny Komitet „Wolontariat 
Pamięci” na cmentarzu parafial-
nym przy ul. Płońskiej zorganizuje 
uroczyste odsłonięcie odrestauro-
wanych nagrobków. 20 październi-
ka klub Korona zorganizuje rajd ro-
werowy „100 km na 100-lecie pań-
stwa polskiego” (sztafeta 6 okrążeń 
miejskiej pętli). 9 listopada w Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej przy-
gotowana zostanie wystawa „Boha-
terowie Niepodległości”. Jesienią od-
będzie się Ciechanowskie Dyktando 
o Pióro Prof. Jerzego Bralczyka, te-
matycznie związane z niepodległo-
ścią. Będzie to czwarta edycja wspól-
nej inicjatywy miasta i Zespołu Szkół 
STO w Ciechanowie.
Wiele instytucji i podmiotów podle-
głych miastu przygotowało kolejne 
mniejsze inicjatywy. Ponadto w każ-
dej ze szkół odbędą się wydarzenia 
upamiętniające rocznicę.

R.J.

100 lat niepodległości: 
wydarzenia w Ciechanowie
Miasto zorganizuje i włącza się w organizację przedsięwzięć, 
związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W tym roku odbędą się różnego rodzaju kon-
certy, imprezy sportowe, zostaną zrealizowane projekty edu-
kacyjne, gdzie niepodległość będzie wątkiem przewodnim.

Zaułek poezji
Joanna Kiszkurno

Twarz
niewidoczna choć obecna
wyobraźnia przywołuje dawne obrazy
jest lato gorące promienie
zalewają ogród

tysiące kwiatów na rabacie
kolory falują jak morze
pomarańcz żółć czerwień
maluje pejzaż

on patrzy
całym sobą chłonie piękno
myślami jest bardzo daleko

gdzie jesteś, dziadku?

Zachęcamy miłośników poezji 
do współpracy z „Zaułkiem po-
ezji”, w którym chętnie będzie-
my zamieszczać wiersze debiutan-
tów. Utwory prosimy nadsyłać na:  
stefan.zagiel@wp.pl

Joanna Kiszkurno jest członki-
nią Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich w Ciechanowie. Jej drugą pa-
sją, obok poezjowania, jest śpiewanie 
piosenek; wykonuje je w czasie lite-
rackich spotkań.
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Spotkanie rozpoczynają się od podsumowa-
nia 2017 roku pod względem inwestycji, pozy-
skanych środków zewnętrznych, przedstawie-
nia sytuacji budżetu miasta oraz przybliżenia 
zaplanowanych na obecny rok działań. Każde 
ze spotkań skupia się przede wszystkim na spra-
wach dotyczących bezpośrednio danego osiedla.
Jeżeli chodzi o sprawy ogólne i strategiczne dla 
całego miasta, mieszkańcy mieli okazję zapo-
znać się z informacjami np. na temat kondycji 
finansowej miasta. W ostatnich trzech latach 
nie zwiększono długu miasta, a spłaconych zo-
stało prawie 6 mln zadłużenia z lat 2006-2014, 
nie było podwyżek podatków i lokalnych opłat. 
Miasto pozyskało dotychczas z obecnej unijnej 
perspektywy ponad 62,3 mln zł, w tym m.in. 
prawie 37,5 mln zł na projekt obejmujący bu-
dowę centrum park&ride, budowę nowej drogi 
obwodowej, modernizację ul. Sienkiewicza, za-
kup autobusów niskoemisyjnych, w tym elek-
trycznego, montaż elektronicznego systemu in-
formacji pasażerskiej. Ponad 7,7 mln zł to środki 
pozyskane na rewaloryzację zabytkowej „krzy-
wej hali” i jej otoczenia, zagospodarowanie pla-
cu Piłsudskiego i pasażu M. Konopnickiej wraz 
z przyległym terenem. Prawie 7 mln zł wynio-
sło dofinansowanie do budowy ul. Mazowiec-
kiej i Niechodzkiej, ponad 6,3 mln zł na rewi-
talizację wieży ciśnień oraz rewaloryzację za-
bytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 18, 
ponad 1,8 mln zł na modernizację i wyposaże-
nie siedziby COEK STUDIO, ponad 1,3 mln zł 
na projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej 
edukacji”, ponad 458 tys. zł na utworzenie pla-
cówki wsparcia dziennego w ramach projek-
tu „Dzieci – nasza wspólna sprawa” oraz po-
nad 214 tys. zł na budowę systemu wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.
Na spotkaniach jest mowa o szczegółach zre-
alizowanych, prowadzonych obecnie i plano-
wanych inwestycjach. 
Prócz tych wyżej wymienionych, przy udziale 
środków unijnych, prezydent pokrótce opowie-
dział o budowie hali targowej w miejscu daw-
nego bazarku, modernizacji bieżni lekkoatle-
tycznej i nawodnieniu boiska na miejskim sta-
dionie (dofinansowanie z Ministerstwa Spor-
tu), rewitalizacji kąpieliska „Krubin” i moder-
nizacji basenu odkrytego, zmodernizowanej 
wspólnie z powiatem ul. Sońskiej, nowej fon-
tannie na ul. Warszawskiej, budowie parkin-
gu i montażu małej architektury przy ul. Par-
kowej, zagospodarowaniu skweru przy ul. Fa-
brycznej, nowych miejscach aktywnej rekreacji, 
budowach i remontach parkingów, nawierzchni 
ulic i chodników, kanalizacji, „kocich oczkach” 
przy przejściach dla pieszych, nowym oświetle-
niu, zwiększaniu zieleni w mieście, nowych wia-
tach przystankowych, kupionych przez ZKM 
dwóch autobusach oraz realizowanej pierwszy 
raz w Ciechanowie wymianie pieców dla miesz-
kańców na bardziej ekologiczne, z dofinanso-
waniem Wojewódzkiego Funduszu Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Prezydent mówił także 
o kompleksowych działaniach antysmogowych 
i proekologicznych, prowadzonych przez mia-
sto, m.in. inwestycjach w proekologiczną infra-
strukturę, komunikację miejską, podłączaniu 
kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłow-
niczej, termomodernizacji obiektów, usuwaniu 
azbestu i akcjach edukacyjnych oraz proekolo-
gicznych. Wśród poruszanych spraw społecz-
nych była dodatkowa opieka dla dzieci do lat 
3 oraz szersza opieka przedszkolna i wprowa-
dzenie darmowych przejazdów autobusami 
ZKM dla osób, które ukończyły 70 rok życia. 
Prezydent wspomniał o możliwości płatności 
kartą lub telefonem w kasach Urzędu Miasta 

i nieco szerzej odniósł się do objęcia miejskich 
działek podstrefą Warmińsko-Mazurskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie na części te-
renów inwestować będzie firma Chromavis, któ-
ra wybuduje nowy zakład zatrudniając dodat-
kowo kilkadziesiąt osób. W kwestii inwestycji, 
przywołano dwa ogólnopolskie rankingi, gdzie 
Ciechanów został uwzględniony w czołówce – 
5 miejsce Ciechanowa na 267 miast powiato-
wych w rankingu „Wydatki inwestycyjne sa-
morządów” Pisma Samorządu Terytorialnego 

„Wspólnota” oraz miejsce w pierwszej dziesiąt-
ce laureatów rankingu Dziennika Gazety Praw-
nej „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. 
Dokładnie omówione zostały dla danych osie-
dli inwestycje drogowe z minionego roku, np. 
na „Słonecznym” budowa ul. Bielińskiej.
Prezydent Kosiński przedstawił plany 
na 2018 rok, podkreślając, że budżet Ciecha-
nowa jest największy w historii (ponad 249 mln 
zł), rekordowe są również środki na inwestycje 
(ponad 84 mln zł). Prócz planowanych, wspo-

mnianych wyżej potężnych inwestycji z udzia-
łem środków unijnych, szeroko omawiana była 
m.in. inwestycja w zaniedbaną przez lata ul. 
Kargoszyńską oraz w przebudowę ul. Asnyka 
czy Łukasiewicza. Wśród innych, ważnych dla 
całego miasta zapowiadanych inwestycji dro-
gowych, znalazła się budowa nowej drogi mię-
dzy Ciechanowem a Opinogórą przez miejsco-
wość Kąty (siłą trzech samorządów, przy udzia-
le środków zewnętrznych). Opisany został m.in 
zakres rozpoczętej inwestycji w parking przy 
„Klasztorku”.
Mieszkańcy mieli okazję szczegółowo zapoznać 
się z założeniami projektów wybranych w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego, które będą re-
alizowane na ich osiedlach.
W drugiej części każdego ze spotkań w wypo-
wiadali się mieszkańcy. Powracano np. do te-
matu jakości powietrza. Prezydent zapowiedział 
instalację detektora pyłu PM10 (pyłu przyczy-
niającego się do powstawania zjawiska smogu) 
na budynku ratusza w ramach wdrażanego sys-
temu ostrzegania przed zjawiskami katastro-
falnymi, na który miasto pozyskało unijne do-
finansowanie. Mieszkańcy często postulowali 
o wykonanie nawierzchni na ulicach grunto-
wych, które od kilkudziesięciu lat czekają na bu-
dowę. Prezydent wyjaśnił, że tego typu inwe-
stycje są realizowane systematycznie, w miarę 
możliwości, a każda taka inwestycja wymaga 
opracowania dokumentacji, pozwolenia na bu-
dowę i kompleksowych, a nie powierzchownych 
działań. W związku z tym, miasto w pierwszej 
kolejności opracuje harmonogram opracowy-
wania dokumentacji technicznych dla budowy 
dróg gruntowych.
Na spotkaniach zgłaszane były usterki na pętli 
miejskiej, których usuwanie jest w gestii wyko-
nawcy (pętla objęta jest jeszcze gwarancją, mia-
sto nie może samodzielnie prowadzić napraw).
Mieszkańcy prosili o naprawy nawierzchni. Te-
matem najczęściej poruszanym na „Śródmie-
ściu”, „Powstańców Wielkopolskich” i „Alek-
sandrówce” była niewystarczająca liczba miejsc 
parkingowych.
Na „Śródmieściu” poruszony był m.in. temat 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. Za 
szkołą jest jedynie siłownia zewnętrzna, mia-
sto po rządowej reformie oświaty zwróciło się 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej o pienią-
dze na utworzenie placu zabaw, jednak środ-
ków nie przydzielono. W związku z tym, że 
plac zabaw dla powołanej w miejsce gimna-
zjum szkoły podstawowej, jest potrzebną inwe-
stycją, miasto wygospodaruje 250 – 300 tys. 
zł z własnego budżetu i zrealizuje inwestycję 
jeszcze w tym roku.
Poruszano sprawy interwencji Straży Miejskiej, 
przystanków, respektowaniu przepisów drogo-
wych, psich nieczystości. Rozmawiano także 
o różnych aspektach rozwoju miasta, przedsię-
biorczości, kwestiach demograficznych.
Dyskusje dotyczyły także kanalizacji, oświetle-
nia, chodników, koszy na śmieci.
W kolejnym wydaniu Gazety Samorządu Mia-
sta Ciechanów, opublikujemy relacje obejmu-
jące spotkania od 26 lutego do 5 marca, czyli 
na osiedlach: „Aleksandrówka II”, „Płońska”, 
„Przemysłowe”, „Kwiatowe” i „Zachód”, „Boki” 
oraz „Podzamcze”.
Po zakończeniu cyklu spotkań wszystkie po-
stulaty zgłoszone przez mieszkańców zostaną 
przeanalizowane pod względem finansowym, 
prawnym, możliwości i realności wykonania. 
Tak jak rok, dwa i trzy lata temu, opracowana 
zostanie lista zadań inwestycyjnych i remon-
towych z podziałem na osiedla.

R.J.

Relacja z pierwszych spotkań osiedlowych
Cykl corocznych spotkań osiedlowych mieszkańców z prezydentem miasta rozpoczął się 19 lutego od osiedla „Kargoszyn”. W pierwszym tygodniu prezydent 
spotkał się również z mieszkańcami „Śródmieścia”, „Słonecznego”, „Powstańców Wielkopolskich” i „Aleksandrówki”. Na każdym z zebrań podsumował ostat-
ni rok oraz przedstawił plany na najbliższe miesiące. Mieszkańcy dzielili się uwagami i zgłaszali postulaty, dotyczące np. zaniedbanych przez dziesięciolecia 
dróg gruntowych, miejsc parkingowych, infrastruktury.
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Znajdź swojego psa 
w schronisku

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa już około 340 psów. Wszystkie potrzebują własnych do-
mów i dobrych opiekunów. Tak jak w poprzednich numerach 
gazety, zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji.

Organizatorzy podkreślają, że fo-
tografia konkursowa powinna te-
matycznie nawiązywać do tytułu 
„Ciechanów w obiektywie – śla-
dy Niepodległości”. Na fotogra-
fiach należy zaprezentować róż-
norodny charakter miasta wpisa-
ny w tegoroczny jubileusz. Zdję-
cia nadesłane na konkurs powin-
ny również stanowić zachętę dla 
mieszkańców i turystów, chcących 
bliżej poznać miasto. Jury będzie 
brało pod uwagę pomysłowość au-
torów, zmysł obserwacji oraz wa-
lory artystyczne, estetyczne i me-
rytoryczne ujęcia tematu. Moty-
wem przewodnim konkursu są wy-
darzenia rocznicowe lub miejsca 
w Ciechanowie znane, ale rów-
nież te, które zazwyczaj są omi-
jane przez aparaty, miejsca za-
pomniane lub nieznane, wpisu-
jące się w tematykę konkursu. 
Zdjęcia mogą przedstawiać oso-
by, obiekty posiadające wartość 

historyczną, artystyczną, nauko-
wą czy emocjonalną, a także wy-
darzenia niepodległościowe od-
bywające się podczas tego roku 
w mieście (poza okolicznościo-
wym składaniem kwiatów pod 
pomnikami).Konkurs adresowa-
ny jest do osób dorosłych. Każdy 
uczestnik może zgłosić nie wię-
cej niż 4 fotografie swojego au-
torstwa, po jednej z każdej sytu-

acji. Zdjęcia nie mogą być foto-
montażem, nie jest dozwolone łą-
czenie elementów wielu zdjęć. Do-
zwolona jest całościowa obróbka 
zdjęcia. Termin nadsyłania prac 
to 15.11 – 23.11.2018 r. Ogłosze-
nie wyników konkursu i wręcze-
nie nagród odbędzie się na werni-
sażu pokonkursowym prac 30 li-
stopada 2018. Nagrodzone zosta-
ną trzy pierwsze miejsca (I miej-
sce – 700 zł, II miejsce – 500 zł, 
III miejsce – 300 zł). Organizato-
rzy przewidują również przyzna-
nie wyróżnień oraz zaprezento-
wanie wyróżnionych prac na wy-
stawie pokonkursowej.
Regulamin dostępny jest na stro-
nie www.sap-ciechanow.pl oraz 
na facebookowym profilu Oddzia-
łu Ciechanowskiego SAP. Informa-
cji na temat konkursu udziela Ja-
nina Janakakos-Szymańska (tel. 
697 634 779, e-mail: jasaja@o2.pl).

A.C.

Dodatkowe zajęcia dla dzieci ru-
szą w drugiej połow ie marca. 
O inicjatywie poinformował pre-
zydent 23 lutego, podczas konfe-
rencji inaugurującej projekt „Sza-
chy w mazowieckiej szkole”, or-
ganizowanej przez Mazowieckie 
Samorządowe Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli. W ramach tego 
projektu f inansowanego przez 
marszałka województwa mazo-
wieckiego zostaną przeszkoleni 
nauczyciele m.in. z ciechanow-
skich szkół. Szkolenie nauczy-
cieli przewidziane jest także we 
wniosku o dofinansowanie unijne 
„Ciechanów miastem nowoczesnej 
edukacji II”, który został już zło-
żony do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych 
i czeka na rozstrzygnięcie o przy-
znaniu dofinansowania.
– Szachy uczą koncentracji, lo-
gicznego myślenia. Gra w sza-

chy to ćwiczenia dla mózgu, 
dlatego tak ważne jest by dzie-
ci miały możliwość poznania za-
sad tej gry jak najwcześniej. Je-
stem pewien, że gdy nauczą się 
reguł, będzie to dla nich cieka-

wy i pożyteczny sposób na spę-
dzanie czasu oraz będą wracać 
do tej gry w dorosłym życiu – 
powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.

R.J.

Celem spotkań jest rzetelna eduka-
cja uczestników na temat choroby 
alkoholowej, jej wpływu na funk-
cjonowanie rodziny i sposobów 
udzielania pomocy osobie uzależ-
nionej. Uczestnicy spotkań, którzy 
borykają się z tym problemem, za-
chęcani są do skorzystania z pomo-
cy Punktu Konsultacyjnego, któ-
ry na zlecenie prezydenta miasta 

rozpoczął działalność w 2016 roku, 
właśnie przy parafii św. Piotra. 
Oferta punktu cieszy się dużym 
zainteresowaniem. W pierwszym 
roku funkcjonowania skorzystały 
z niej 104 osoby, w 2017 roku licz-
ba ta wzrosła niemal trzykrotnie. 
Jak podkreśla Elżbieta Muziń-
ska, kierownik Biura Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uza-

leżnień, to niewątpliwy efekt or-
ganizowanych wcześniej spotkań 
społeczno-edukacyjnych „Nieobo-
jętni”, a tym samym wzrost świa-
domości społecznej w tym zakre-
sie. Biuro działające przy Urzędzie 
Miasta Ciechanów jest wraz z pa-
rafią św. Piotra Apostoła organi-
zatorem cyklu spotkań.

red.

IV Ciechanowski Konkurs Fotograficzny
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Ciechanowski Klub Fotograficz-
ny organizuje całoroczny IV Ciechanowski Konkurs Fotograficzny „Ciechanów w obiektywie 
– ślady Niepodległości”. Prace będzie można składać od 15 do 23 listopada. Konkurs organizo-
wany jest pod patronatem prezydenta miasta.

Szachy dla uczniów klas I-III
Miasto już w marcu wprowadzi lekcje gry w szachy dla uczniów klas I-III miejskich szkół pod-
stawowych. Będzie to godzina tygodniowo. Dodatkowo szkołom zostanie przekazanych w su-
mie 150 zestawów szachowych. Równocześnie będą prowadzone szkolenia dla nauczycieli w ra-
mach projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”.

Kolejny cykl spotkań społeczno-edukacyjnych
Tegoroczny cykl „Świadectwa życia w abstynencji” to kontynuacja ubiegłorocznych spotkań pod 
nazwą „Nieobojętni”. Tym razem o walce z uzależnieniem od alkoholu opowiadają przedstawi-
ciele wspólnoty AA z naszego regionu. Pierwsze dwa tegoroczne spotkania odbyły się w stycz-
niu i w lutym. Kolejne planowane jest 18 marca o godz. 17.00. Miejscem organizowanego cyklu 
jest kościół św. Piotra przy ul. Wyspiańskiego 25.

Kopia – szczenię ważące 7 kg. 
Młoda suczka została znaleziona 
przy ul. Towarowej. Jest zadbana, 
ufna, o pogodnym usposobieniu.

Dżaga – 3 lata, waga niecałe 
20 kg. Spokojna, radosna, ułożona. 
Polecana do domu, gdzie są dzieci.

Olza to 3-mięsięczna suczka. 
Waży 3,5 kg. Jest łagodna, zabaw-
na, pozytywnie nastawiona.

Orina  ma niecały rok, waży 
6,5 kg. Nie wiadomo jak długo 
się błąkała. Wychudzona. Mimo 
to przyjazna i wesoła.

Kufel ma 7 lat, waży przeszło 
30 kg. To pies kontaktowy, po-
słuszny. Lubi zabawy i spacery.

Krezo jest w wieku 5 lat, waży ponad 30 kg. Duży, ale posłuszny i ła-
godny.

Szczegółowe informacje o tych i in-
nych osieroconych czworonogach 
można uzyskać pod numerem tel. 
(23) 611 13 59.

K.D.



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      9

W sobotę 24 lutego w Centrum 
Handlowym Mrówka można 
było uczestniczyć w przeglą-
dzie fotograficznym, zorgani-
zowanym przez Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO.

O r ga n i z ator z y  n ie  n a r z uc a-
li tematu prac, stąd różnorod-
ność moty wów zaproponowa-
nych przez 18 twórców, którzy 
zgłosili się do udziału w prze-
glądzie. Pomysł na to wydarze-
nie zrodził się w trakcie ubie-
głorocznego I Przeglądu Sztuk 
Plastycznych w COEK STUDIO. 
Organizatorzy podkreślają, że 
I Ciechanowski Przegląd Foto-
graficzny to wyjście naprzeciw 

tym, którzy chcą podzielić się 
swoją twórczością oraz zainspi-
rować nią innych. To wydarze-

nie zarówno dla profesjonali-
stów, jak i amatorów.

red.

Tradycją staje się już świętowanie 
Walentynek z Miejską Biblioteką 
Publiczną, która ponownie zorgani-
zowała Randkę w Ciemno… z Książ-
ką. W bibliotece głównej i wszyst-
kich filiach można było otrzymać 
pięknie zapakowany, a więc tajem-
niczy, egzemplarz książki. Dzięki 
temu każdy czytelnik, rzadziej lub 
częściej korzystający z bibliotecznej 
oferty, mógł trafić na mniej znany 
sobie gatunek literacki, poznać go 
i… zakochać się.

red.

Jarmark Wielkanocny popu-
laryzujący ludowe tradycje, 
ręcznie wykonywane świą-
teczne ozdoby, potrawy według 
babcinych przepisów, to tak-
że doskonała okazja do upo-
wszechniania muzyki ludowej. 
Organizator jarmarku – Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO – zapro-
sił chętnych do udziału w kon-
kursie wokalnym OJ DANA!.

W rywalizacji mogą wziąć udział so-
liści w kategoriach wiekowych: 5-9, 
10-14, 15-19 lat oraz 20 +. Uczestni-
cy mają przygotować polski utwór 
ludowy. Aby zachować czystość mu-

zycznego gatunku, piosenki disco 
polo nie będą brane pod uwagę.
Regulamin konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy dostępne są w Aktual-
nościach na stronie internetowej coek-

studio.pl. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 21 marca. Przesłuchania rozpocz-
ną się 24 marca o godz. 14.00 na sce-
nie na ulicy Warszawskiej.

red.

Ciechanowski Ośrodek Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO zapra-
sza do udziału w pierwszym 
konkursie filmowym PAKA-
MERA. Zaproszenie skiero-
wane jest do lokalnych filmow-
ców, którzy chcieliby szerzej za-
prezentować swoją twórczość.

W konkursie mogą wziąć udział 
osoby, które ukończyły 16 lat. Przyj-
mowane będą wyłącznie produkcje 
krótkometrażowe, mieszczące się 
w granicach 5-15 minut.
Filmy oceniane będą w katego-
riach: najlepszy film krótkometra-
żowy (laureatem będzie reżyser), 
najlepszy aktor i najlepsza aktor-

ka. W związku z obchodami setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przygotowano również dodatkową 
kategorię – najlepszy film niepod-
ległościowy. Każdy uczestnik kon-
kursu może zgłosić maksymalnie 
2 filmy – jeden w kategorii ogólnej 
oraz drugi – niepodległościowy. Go-

towy film należy dostarczyć do sie-
dziby COEK STUDIO na płycie CD 
lub na nośniku USB do 30 września. 
Regulamin konkursu oraz formula-
rze zgłoszeniowe dostępne są w Ak-
tualnościach na stronie internetowej 
coekstudio.pl.

red.

I Ciechanowski Przegląd Fotograficzny

Randka z książką

Konkurs wokalny OJ DANA!

STUDIO ogłasza konkurs filmowy
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W Gali Sportu, zorganizowanej 
2 lutego przez Urząd Miasta Ciecha-
nów oraz MOSiR, we współpracy 
z COEK STUDIO, uczestniczyli lau-
reaci oraz przedstawiciele klubów  
i środowisk sportowych. Nagrodę 
Specjalną „Za organizację sportu 
szkolnego” przyznano Szkolnemu 
Związkowi Sportowemu Ziemia Cie-
chanowska. Kolejna Nagroda Spe-
cjalna „Nadzieja Olimpijska” trafiła 
do kolarza Daniela Staniszewskie-
go. Nagrodę Specjalną „Na zakoń-
czenie kariery” odebrała utytułowa-
na zawodniczka taekwon-do Ilona 
Czachowska (dawniej Omiecińska).
Statuetki dla zwycięzców plebi-
scytu sportowego wręczali znani, 
związani z Ciechanowem, spor-
towcy: Szymon Kołecki, Wioletta 
Młynarczyk (dawniej Potępa) oraz 
Tomasz Walerowicz. W sumie od-
dano 12 356 głosów. W katego-
rii dotyczącej zawodnika oddano 
4 708 głosów, trenera – 2 507 gło-
sów, drużyny – 2 594 głosy, wy-
darzenia – 2 547 głosów. Wyróż-
niono po jednym najpopularniej-
szym zgłoszeniu w każdej z czte-
rech kategorii.
Zawodnikiem Roku 2017 został Ad-
rian Krzywnicki z MPKS Orka, Tre-
nerem Roku 2017 – Zbigniew Gro-
chowski z tego samego klubu. Wy-
brana przez głosujących Drużyna 
Roku 2017 to Klub Sportowy Za-
mek Ciechanów – drużyna dziew-
cząt rocznik 2002/2003. Wydarze-
niem Sportowym Roku 2017 został 
zorganizowany przez Ciechanowski 
Klub Sportowy Jurand Ogólnopol-
ski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dzie-
ci organizowany pod Patronatem 
Honorowego Prezesa Związku Piłki 
Ręcznej w Polsce prof. dr hab. Ja-
nusza Czerwińskiego.
Podczas gali wręczono stypendia, 
przyznane uczniom lub studen-
tom do 26 roku życia, zrzeszonym 

w ciechanowskich klubach spor-
towych oraz nagrody dla trene-
rów i zawodników za wybitne osią-
gnięcia sportowe. Łączna pula na-
gród to 38 700 zł, natomiast rocz-
na suma stypendiów to 109 000 zł. 
Stypendium jest przyznawane 
na rok, wypłacane przez 10 mie-
sięcy (z wyjątkiem lipca i sierp-
nia). Przyznano stypendia w wy-
sokości od 200 do 600 zł miesięcz-
nie 30 osobom z siedmiu klubów. 
Nagrody przyznane zostały 27 za-
wodnikom i 12 trenerom.

R.J.

WYNIKI GŁOSOWANIA 
W PLEBISCYCIE 
SPORTOWYM

Sportowiec Roku:
• Adrian Krzywnicki – MPKS 

Orka Ciechanów – pływanie 
(1093)

• Ilona Czachowska – LKS Matso-
gi Ciechanów – taekwon-do ITF 
(601)

• Andrzej Piechna – TKKF Promyk 
Ciechanów – lekkoatletyka (481)

• Konrad Pilitowski – UKS NIKE 
Ciechanów – piłka ręczna (416)

• Weronika Krzywnicka – CKKK 
– karate kyokushin (396)

• Adam Płoski – Ciechanowska Gru-
pa Rowerowa – kolarstwo (338)

• Daria Koralewska – KS Zamek 
Ciechanów – piłka siatkowa (311)

• Kamil Olszewski – MKS Ciecha-
nów – piłka nożna (309)

• Patryk Bęben – CLKS Mazovia 
Ciechanów – podnoszenie cię-
żarów (278)

• Damian Rutkowski – CKS Jurand 
Ciechanów – piłka ręczna (224)

• Krzysztof Bednarski – APN 
Olimp Ciechanów – piłka noż-
na (167)

• Łukasz Rykowski – KKS Ciecha-
nów – kolarstwo (94)

Cykl bezpłatnych zajęć obejmu-
je praktyczne treningi samoobro-
ny. Utworzone zostały cztery gru-
py – jedna dla pań zaawansowa-
nych, które ukończyły ubiegłorocz-
ną edycję kursu oraz trzy grupy dla 
pań początkujących. Przewidzia-
ne są zajęcia warsztatowe i teore-
tyczne z psychologiem, dietetykiem 
i przedstawicielami służb mundu-
rowych. Zajęcia praktyczne prowa-
dzą trenerzy LKS Matsogi Ciecha-
nów (klub taekwon-do, klub wyspe-
cjalizowanych trenerów i instruk-
torów, wielokrotnych Mistrzów 
Świata i Europy). Cykl stanowi 
8 spotkań treningowych w każdej 
grupie. Zajęcia teoretyczne to od-
rębne spotkania.
Wstępnie ustalono dwie grupy, ale 
ze względu na ogromne zaintereso-
wanie, podwojono pierwotnie prze-
widzianą liczbę. Zajęcia odbywają 
się w hali sportowej MOSiR przy ul. 
Kraszewskiego 8. Jest jedna grupa 
zaawansowana i trzy początkujące. 
Przestrzeń pozwoliła na utworzenie 
liczniejszych niż w poprzedniej edy-
cji grup, prowadzonych jednocze-
śnie przez większą liczbę trenerów.
– Mam wiele telefonów z różnych 
miast w Polsce, gdzie takie kursy 
były organizowane i tam nie zyska-
ły takiej popularności. W Ciechano-
wie jest to ewenement. Liczba pań 
podczas pierwszej edycji była re-
kordowa, w drugiej edycji wygląda 
to podobnie. Zazwyczaj tendencje 
w przypadku kontynuacji projek-
tów są spadkowe, a u nas zaintere-
sowanie nie maleje. W Ciechanowie 
mamy po prostu bardzo sprzyjają-
cy klimat dla nowych, ciekawych 
inicjatyw. Jest wsparcie miasta, 
za co serdecznie dziękuję, jest tak-
że zaangażowanie wielu osób i in-
stytucji, by kurs był w pełni profe-
sjonalny i bardzo szeroko odnosił 
się do kwestii bezpieczeństwa. Cie-
chanowianki są aktywne, chcą się 

uczyć, poczuć pewnie, więc jestem 
przekonany, że ich nie zawiedziemy 
i zajęcia będą ciekawe, pouczające 
i efekty będzie widać po każdym 
spotkaniu – powiedział na spotka-
niu inauguracyjnym Michał Rząsiń-
ski, pomysłodawca kursu.
– Cieszę się, że jest tak pozytywny 
odbiór tego kursu. Ewidentnie jest 
dobra atmosfera, wokół tych zajęć 
i to sprawia, że kolejne ciechano-
wianki chcą uczestniczyć w pro-
jekcie. Dlatego będzie też edycja 
jesienna. Panie, z którymi miałem 
okazję rozmawiać po zakończeniu 
poprzedniej edycji kursu podkre-
ślały, że czuły, że zrobiły coś dla 
siebie, że nie chodzi jedynie o po-
czucie bezpieczeństwa, ale przede 

wszystkim o pewność siebie – do-
dał prezydent Krzysztof Kosiński.
Na dobry start kursu uczestnicz-
kom został rozdany specjalny ga-
dżet w postaci lusterka z napisem 
„Poczuj w sobie moc”, następnie od-
był się pokaz kopnięć, uderzeń, roz-
bić deski i elementów samoobrony.
Kurs „Bezpieczna ciechanowian-
ka 2.0” to zwycięski projekt oby-
watelski, zgłoszony przez radne-
go Michała Rząsińśkiego (nauczy-
ciel wychowania fizycznego, trener 
i zawodnik taekwon-do, wielokrot-
ny Mistrz Polski), który był pomy-
słodawcą ubiegłorocznej pierwszej 
edycji. Wówczas certyfikat ukończe-
nia szkolenia uzyskały 183 kobiety.

R.J.

Ciechanowska Gala    Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytuWystartowała „Bezpieczna 
ciechanowianka 2.0”

Ruszyła druga edycja bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet, do której zgłosiło się 210 pań. 
Kurs skierowany jest do mieszkanek Ciechanowa powyżej 16 roku życia. 7 lutego odbyło się spo-
tkanie organizacyjne, na którym były obecne prawie wszystkie uczestniczki oraz organizato-
rzy. Absolwentki poprzedniej edycji zaprezentowały pokaz elementów samoobrony.

Miasto zorganizowało pierwszą Ciechanowską Galę Sportu, 
skierowaną do lokalnych środowisk sportowych. W uroczy-
sty sposób docenione zostały młode talenty oraz doświadcze-
ni zawodnicy i trenerzy. Prezydent wręczył stypendia i nagro-
dy za wybitne osiągnięcia, przyznane zostały Nagrody Spe-
cjalne oraz ogłoszono, kto w internetowym plebiscycie został 
sportowcem, trenerem i drużyną roku oraz które wydarzenie 
okazało się najpopularniejsze.
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Trener Roku:
• Zbigniew Grochowsk i – 

MPKS Orka Ciechanów – 
pływanie (440)

• Michał Korzybski – LKS Matso-
gi Ciechanów – taekwon-do ITF 
(403)

• Radosław Lisowski – TKKF Pro-
myk Ciechanów – taekwondo 
olimpijskie (317)

• Leszek Gesek – MKS Ciechanów 
– piłka nożna (238)

• Arkadiusz Chełmiński – UKS 
NIKE Ciechanów – piłka ręcz-
na (236)

• Piotr Gruszczyński – APN Olimp 
Ciechanów – piłka nożna (223)

• Wojciech Gołębiewski – CKKK 
Ciechanów – karate kyokushin 
(196)

• Krzysztof Biernacki – CKS Ju-
rand Ciechanów – piłka ręczna 
(143)

• Paweł Cejmer – KS Zamek Cie-
chanów – piłka siatkowa (129)

• Stanisław Grabowski – KKS Cie-
chanów – kolarstwo (116)

• Wojciech Gesek – CLKS Mazovia 
Ciechanów – podnoszenie cięża-
rów (66)

Drużyna Roku:
• Klub Sportowy Zamek Cie-

chanów – drużyna dziew-
cząt rocznik 2002/2003 – 
piłka siatkowa (589)

• Międzyszkolny Pływacki Klub 
S p or tow y  O rk a  –  s z t a fe t a 
4x100m stylem dowolnym rocz-
nik rocznik 2001 (314)

• Ludowy Klub Sportowy Matso-
gi Ciechanów – taekwon-do ITF 
(274)

• Ciechanowski Klub Karate Ky-
okushin (250)

• Miejski Klub Sportowy Ciecha-
nów – drużyna seniorów – pił-
ka nożna (240)

• 

Ciechanowska Grupa Rowero-
wa – drużyna kolarska T4B Bike 
Team (211)

• Ciechanowski Klub Sportowy 
Jurand – drużyna piłki ręcznej 
(204)

• Akademia Piłki Nożnej Olimp 
Ciechanów – drużyna rocznik 
2004 (187)

• Uczniowski Klub Sportowy NIKE 
Ciechanów – drużyna juniorów 
– piłka ręczna (145)

• Towarzystwo Krzewienia Kultu-
ry Fizycznej Promyk – Klub Bie-
gacza (110)

• Ciechanowski Ludowy Klub Spor-
towy Mazovia Ciechanów – dru-
żyna kobiet – podnoszenie cięża-
rów (70)

Wydarzenie Sportowe Roku:
• Ogólnopolski Turniej Mini 

Piłki Ręcznej Dzieci organi-
zowany pod Patronatem Ho-
norowego Prezesa Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce prof. 
dr hab. Janusza Czerwiń-
skiego – Ciechanowski Klub 
Sportowy Jurand (756)

• Ciechanowskie Święto Biegania 
2017 – Stowarzyszenie Mazovia 
ProActiv (415)

• XXIII Ogólnopolskie Zawody Szkół 
STO w Pływaniu – UKS Spring 
przy SSP STO Ciechanów (305)

• Mecz z okazji jubileuszu 90-lecia 
istnienia MKS Ciechanów: MKS 
Ciechanów – Pogoń Lwów – Miej-
ski Klub Sportowy Ciechanów (193)

• Cisowianka Mazovia MTB Mara-
ton – Ciechanowska Grupa Ro-
werowa (168)

• III Nocny Turniej FIFA o Puchar 
Prezydenta Ciechanowa (163)

• Międzynarodowy Turniej Ta-
ekwon-do Masters Mazovia CUP 
2017 – Ludowy Klub Sportowy 
Matsogi Ciechanów (161)

• Olimp Cup Ciechanów 2017 – 
Akademia Piłki Nożnej (157)

• VII Turniej Karate Kyokushin 
o Puchar Prezydenta Miasta Cie-
chanów 2017 – Ciechanowski 
Klub Karate (138)

• IX Bieg Między Zamkami – To-
warzystwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej Promyk Ciechanów (91)

Stypendia dla uczniów 
i studentów za wybitne 
osiągnięcia sportowe
• CLKS MAZOVIA
Ø	Piotr Poniedziałek – 600 zł
Ø	Patryk Bęben – 600 zł
Ø	Paulina Rutkowska – 500 zł
Ø	Milena Rutkowska – 500 zł
Ø	Jakub Zawadka – 500 zł 
Ø	Patryk Słowikowski – 500 zł
Ø	Łukasz Słowikowski – 400 zł
Ø	Daniel Goljasz – 400 zł
Ø	Aleksandra Pepłowska – 400 zł

• TKKF PROMYK
Ø	Alicja Laskowska – 400 zł
Ø	Łucja Oleszczuk – 300 zł
Ø	Cezary Sarnowski – 300 zł
Ø	Maciej Stryjek – 300 zł
Ø	Oliwia Raszyńska – 200 zł

• UKS NIKE
Ø	Konrad Pilitowski – 400 zł
Ø	Ewelina Bugajewska – 300 zł
Ø	Piotr Ruszkowski – 200 zł
Ø	Adam Mirzejewski – 200 zł
Ø	Bartosz Smoliński – 200 zł
Ø	Mariusz Krysztofiak – 200 zł
Ø	Dawid Potępa – 200 zł

• LKS MATSOGI
Ø	Zuzanna Ząbczyk – 300 zł
Ø	Mateusz Sadkowski – 300 zł

• MPKS ORKA
Ø	Adrian Krzywnicki – 500 zł
Ø	Oskar Jemielita – 500 zł
Ø	Mikołaj Adamski – 400 zł

• Ciechanowski Klub Karate KY-
OKUSHIN
Ø	Jakub Kraśniak – 400 zł
Ø	Weronika Krzywnicka – 400 zł

Ø	Aleksandra Trzepanowska – 
200 zł

• KS Ciechan i Szymon Kołecki
Ø	Dominik Kalinowski – 300 zł

Nagrody dla zawodników
Ø	Patryk Bęben – CLKS MAZO-

VIA – 1 500 zł
Ø	Paweł Nałęcz – TKKF PRO-

MYK – 1 500 zł
Ø	Oskar Jemielita – MPKS ORKA 

– 1 500 zł
Ø	Adrian Krzywnicki – MPKS 

ORKA – 1 500 zł
Ø	Miko ła j  Adamsk i – MPKS 

ORKA – 1 500 zł
Ø	Milena Rutkowska – CLKS MA-

ZOVIA – 1 200 zł
Ø	Paulina Rutkowska – CLKS 

MAZOVIA – 1 200 zł
Ø	Łukasz Słowikowski – CLKS 

MAZOVIA – 1 200 zł
Ø	Piotr Poniedziałek – CLKS MA-

ZOVIA – 1 200 zł
Ø	Weronika Krzywnicka – CKKK 

– 1 200 zł
Ø	Jakub Kraśniak – CKKK – 

1 200 zł
Ø	Patryk Słowikowski – CLKS 

MAZOVIA – 1 000 zł
Ø	Konrad Pilitowski – UKS NIKE 

– 1 000 zł

Ø	Paweł Szwejkowski – LKS 
MATSOGI – 1 000 zł

Ø	Ilona Czachowska – LKS MAT-
SOGI – 1 000 zł

Ø	Andrzej Reduch – LKS MAT-
SOGI – 1 000 zł

Ø	Jakub Zawadka – CLKS MA-
ZOVIA – 800 zł

Ø	Cezary Sarnowski – TKKF 
PROMYK – 800 zł

Ø	Maciej Stryjek – TKKF PRO-
MYK – 800 zł

Ø	Dominik Kalinowski – KS CIE-
CHAN i Szymon Kołecki – 
800 zł

Ø	Alicja Laskowska – TKKF PRO-
MYK – 800 zł

Ø	Oliwia Raszyńska –TKKF 
PROMYK – 500 zł

Ø	Aleksandra Trzepanowska – 
CKKK – 500 zł

Ø	Maciej Morawski – LKS MAT-
SOGI – 500 zł

Ø	Przemysław Łukasiak – LKS 
MATSOGI – 500 zł

Ø	Aleksandra Pepłowska – CLKS 
MAZOVIA – 500 zł

Ø	Daniel Goljasz – CLKS MAZO-
VIA – 500 zł

Nagrody dla trenerów
Ø Radosław Lisowski – TKKF 

PROMYK – 1 000 zł
Ø Zbigniew Grochowski – MPKS 

ORKA – 1 000 zł
Ø Wojciech Gesek – CLKS MA-

ZOVIA – 1 000 zł
Ø Marek Sachmaciński – CLKS 

MAZOVIA – 1 000 zł
Ø Michał Korzybski – LKS MAT-

SOGI – 1 000 zł
Ø Arkadiusz Chełmiński – UKS 

NIKE – 1 000 zł
Ø Stanisław Grabowski – Kolar-

ski Klub Sportowy – 1 000 zł
Ø Wojciech Gołębiewski – CKKK 

– 1 000 zł
Ø Krzysztof Szczepański – CKKK 

– 1 000 zł
Ø Adam Chrzanowski – CKKK – 

1 000 zł
Ø Krzysztof Biernacki – CKS JU-

RAND – 1 000 zł
Ø Arkadiusz Smółka – KS CIE-

CHAN i Szymon Kołecki – 
1 000 zł

Ciechanowska Gala    Sportu: stypendia, nagrody, wyniki plebiscytu
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17 lutego odbyły się I Mistrzo-
stwa Mazowsza w pływaniu pod 
patronatem Prezydenta Miasta 
Ciechanów, których organizato-
rem był Klub Pływacki Ciecha-
nów. Do udziału w zawodach zgło-
siło się 39 klubów z całego kra-
ju. Młodzi zawodnicy z roczni-
ków od 2002 do 2010 rywalizowa-
li na różnych dystansach w stylu 
grzbietowym, klasycznym, dowol-
nym, zmiennym, motylkowym oraz 
w sztafecie.
W klasyfikacji medalowej cie-
chanowska Orka zajęła czwarte 
miejsce z 17 medalami (7 złotych, 
2 srebrne i 8 brązowych), a Klub 
Pływacki Ciechanów uplasował się 
na 26. pozycji z pięcioma medala-
mi (2 srebrne i 3 brązowe).

A.C.

Międzynarodowy Turniej Taekwon-Do ITF  
– Latvia Cup 2018

15-osobowa ekipa klubu Taekwon-do LKS Matsogi Ciechanów w dniach 16-18 lutego wzięła 
udział w Międzynarodowym Turnieju Taekwon-do ITF na Łotwie, zdobywając kilka cennych 
miejsc medalowych.

I Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu 

Emocjonujące mecze i ciekawe ak-
cje mogli podziwiać kibice Ligi Za-
kładowej, podczas ostatnich kole-
jek. Drużyny biorące udział w roz-
grywkach walczą o miejsce na po-
dium. Po ostatniej kolejce, któ-
ra odbyła się 23 lutego, prowadzą 
zespoły Reckitt Benckiser i Straż 
Pożarna Ciechanów z 34 punkta-
mi. Za nimi uplasował się Metal-
tech, który ma na swoim koncie 
32 punkty, następny jest L-Ark 
z 30 punktami. Tytuł króla strzel-

ców należy do Bartosza Karczew-
skiego, który strzelił 27 goli.

A.C.

Posiadacze Ogólnopolskiej 
Karty Seniora aktywnie ko-
rzystają z darmowych wejść 
na krytą pływalnię i miej-
skie lodowisko. Według staty-
styk MOSiR, w ubiegłym roku 
z kartą odnotowano 4 331 bez-
płatnych wejść na basen oraz 
w sezonie 2017/2018 (dotych-
czas) w sumie 1 271 takich 
wejść na lodowisko.
Ogólnopolską Kartę Seniora może 
wyrobić każdy mieszkaniec, który 
ukończył 60 rok życia. W Ciechano-
wie wydawana jest od połowy wrze-
śnia 2016 r. w Wydziale Kontaktów 
Społecznych w Urzędzie Miasta. 
Dotychczas wydano ciechanowia-
nom ponad 1 350 imiennych kart.

Bezpłatne wejścia na krytą pływal-
nię przysługują posiadaczom karty 
od poniedziałku do piątku w godz. 
6.00-8.00 oraz 13.00-15.00. Jeże-
li chodzi o darmowe wejścia na lo-
dowisko, możliwe są one w godz. 
8.00-13.30, również od poniedział-
ku do piątku.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji podkreśla, że zainteresowanie 
seniorów aktywnym spędzaniem 
czasu jest bardzo duże. W ubiegłym 
roku indywidualnych wejść na ba-
sen było 64 579 (nie licząc szkół oraz 
klubów sportowych, gdzie z samych 
klubów odnotowano 10 740 wejść), 
natomiast w tym sezonie na lodo-
wisko było w sumie 18 141 wejść.

R.J.

Liga Zakładowa

Duża popularność Karty Seniora

W tym roku w turnieju startowa-
ła rekordowa liczba ponad 400 za-
wodników z Rosji, Białorusi, Ło-
twy, Ukrainy, Anglii, Kazachstanu, 
Uzbekistanu oraz Polski. Z ciecha-
nowskiej ekipy w młodszych kate-
goriach wiekowych najlepiej radzi-
li sobie najbardziej doświadczeni 
zawodnicy: Alicja Jaroszewska, 

Aleksandra Nałęcz i Alicja Reduch, 
wygrywając w swoich koronnych 
konkurencjach. Dobrze poradzili 
sobie również Natan Hajduk oraz 
Łukasz Adamiak, którzy spotkali 
się w finale wagi ciężkiej juniorów. 
Ostatecznie złoty medal przypadł 
w udziale Hajdukowi. W konku-
rencjach technicznych złote meda-

le zdobyli: Alicja Reduch (techniki 
specjalne dzieci), Daniel Prusiński 
(techniki specjalne juniorów), Ty-
moteusz Długozima (układy for-
malne juniorów), Anita Rydzew-
ska (techniki specjalne kadetek) 
oraz Karolina Martynowycz (tech-
niki specjalne juniorek).

red.

17 lutego w podwarszawskich Babicach Starych odbył się otwarty tur-
niej taekwondo olimpijskiego – Babice Cup 2018. W turnieju wystar-
towało ponad 120 zawodników i zawodniczek w kategorii młodzika 10-
11 lat, żaka 8-9 lat i dzieci 6-7 lat. Ciechanów reprezentowali zawodni-
cy Miejskiego Ogniska TKKF Promyk, którzy wywalczyli miejsca me-
dalowe: Michał Kowalkowski – złoty medal walki kat. M-3, złoty me-
dal – konkurencje sprawnościowe. Karol Falęcki – srebrny medal walki 
kat. M-5. Oskar Mieszkowski – brązowy medal walki kat. M-3. Oliwia 
Olszewska – srebrny medal walki kat. K-4, złoty medal – konkurencje 
sprawnościowe. Katarzyna Płoska – srebrny medal – poomsae, srebrny 
medal – konkurencje sprawnościowe. Karolina Andrzejczyk – brązowy 
medal walki kat. K-3, brązowy medal – konkurencje sprawnościowe. 
Hanna Gałecka – złoty medal poomsae, srebrny medal walki kat. K-2.

red.

Babice Cup 2018


