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Termomodernizacja
budynków
na „Blokach”

Krzywa Hala
– zaawansowane
prace

Ciechanów pozwał Skarb Państwa
chcąc odzyskać ponad 6 mln zł

Po przeprowadzeniu prac projektowych ruszą prace budowlane. Zgodnie z podpisaną w marcu umową,
modernizacja siedmiu budynków
poniemieckich przy ul. Sienkiewicza
i 17 Stycznia powinna zakończyć się
do końca sierpnia przyszłego roku.
Inwestycja możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto prawie 5 mln zł.

Roboty trwają zarówno wewnątrz
obiektu jak i na zewnątrz. Prace
mają zakończyć się jeszcze w tym
roku. Obiekt przejdzie kompleksową modernizację, zyska nowe
funkcje użytkowe i estetyczny wygląd. Zmieni się przestrzeń wokół
Krzywej Hali, wraz z placem Piłsudskiego. Na zadanie miasto pozyskało środki zewnętrzne.

więcej str. 3
R.J.

więcej str. 3
R.J., P.H.

Ułatwienia dla
przedsiębiorców
tworzących nowe
miejsca pracy

Top Inwestycje
Komunalne:
nominowana wieża
ciśnień
6 016 447,37 zł wraz z ustawowymi odsetkami to kwota, o którą upomina się miasto Ciechanów
od Skarbu Państwa. Takie właśnie dodatkowe koszty, z własnego budżetu, poniósł miejski samorząd w związku z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2008-2017. Tymczasem kwota dotacji celowych ze Skarbu Państwa powinna być w pełni
wystarczająca na realizację zleconych samorządowi zadań.

P r z e d s ię bior c y mo g ą l ic z yć
na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Uzyskanie prawa
do zwolnienia uzależnione jest
od liczby miejsc pracy, powstałych w związku z nową inwestycją. Zwolnienia dotyczą nowo wybudowanych lub rozbudowanych
budynków lub ich części bądź budowli lub ich części. Taką pomoc
de minimis zakłada uchwała przyjęta podczas marcowej sesji RM.
więcej str. 4
R.J.

Inwestycje
i remonty w 2019 r.

Opracowana lista zadań inwestycyjnych i remontowych na 2019 r.
uwzględnia prowadzone i planowane prace na ciechanowskich
osiedlach. Punkty na liście dotyczą
głownie dróg, chodników, kanalizacji, modernizacji obiektów, montażu elementów małej architektury.
więcej str. 6-7
P.H., R.J.

22 marca pozew w Sądzie Okręgow ym w Płocku osobiście złożył prezydent Krzysztof Kosiński.
Przepisy prawa jasno wskazują,
że w kontekście dotacji celowej
obowiązuje zasada adekwatności – wysokość dotacji powinna
być tak wyliczona, by przekazane
środki zapewniały pełne i terminowe wykonanie zadań zleconych.
W pozwie miasto przytacza wyrok Sądu Najwyższego oraz Konstytucję RP.
W pozwie czytamy, że dochodzone
roszczenie związane jest z nieadekwatnością dotacji celowej, o której mowa w art. 49 ust. 1 ustawy
z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyznanej miastu przez
budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
z tego zakresu zleconych na podstawie ustaw przez kolejne rządy w latach 2008-2017 w stosunku do rzeczywiście poniesionych
przez miasto kosztów.
Miasto zwróciło się o opinię eksperck ą do bieg ł ego z z a k re su
ekonomii, finansów publicznych
i przedsiębiorstw, audytu oraz rachunkowości, która dołączona jest
do pozwu. W opinii Jacka Ciepińskiego podkreślono, że: Obliczenia
wskazują, że część poniesionych
kosztów rzeczywistych, nie zosta-

ła pokryta z otrzymanych dotacji
celowych. Zgodnie z art. 166 Konstytucji jednostki samorządu terytorialnego wykonują zarówno zadania własne, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, jak również, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb
państwa – inne zadania publiczne, zlecone ustawami. Realizacja
tych zadań zleconych jest związana z otrzymywaniem z budżetu państwa dotacji celowych, które otrzymują samorządy. Przedmiotowe dotacje zgodnie z przepisami prawa, powinny zapewniać ich pełne wykonanie. Należy
zaznaczyć, że Urząd Województwa Mazowieckiego nie negował
i nie neguje wykonanych zadań
zleconych oraz jakości ich wykonania. Oznacza to, że Gmina Miejska Ciechanów wywiązała się solidnie ze swoich obowiązków, lecz
przy ich wykonywaniu poniosła
dodatkowe koszty (straty).
Prezydent Ciechanowa Krzysztof
Kosiński zwraca uwagę na fakt,
że miasto dokładając pieniądze
do nie swoich zadań, ma tym samym ograniczaną możliwość realizacji tych własnych. – Zasada
jest prosta: jeśli samorząd realizuje zadania zlecone przez rząd to
z budżetu państwa należy się dotacja w 100% finansująca te zadania. Wyraźnie mówią o tym prze-

pisy prawa. Samorządy do zadań
rządowych jednak dopłacają, bo
środki finansowe przekazywane
przez państwo są niewystarczające. Skoro dokładamy pieniądze
z budżetu miasta, to wtedy mamy
mniej pieniędzy na remonty dróg
czy nowe inwestycje. Sprawa nie
ma charakteru politycznego, bo
w latach, w których dotacja dla
miasta była zaniżona i niezgodna z przepisami prawa rządziły
różne partie polityczne. Jednakże
w ostatnich latach sytuacja zaczęła się pogłębiać. Samorządy mają
już dość, dlatego zdecydowaliśmy
się walczyć o pieniądze naszych
mieszkańców na drodze sądowej
– powiedział prezydent Kosiński.
Prezydent deklaruje, że Ciechanów jest gotów udostępnić pozew
i tym samym pomóc innym gminom i miastom w dochodzeniu
należności przed sądami. Sprawa zaniżonych rządowych dotacji
na zadania zlecone jest od dawna
przedmiotem krytyki organizacji
zrzeszających samorządy, w tym
Związku Miast Polskich. Realizacja zadań zleconych jest obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego i nie mają one możliwości
odmowy ich wykonania. Jednakże
dotacje przyznane na ten cel pokrywają zaledwie część wydatków,
które te zadania generują.
R.J.

Wieża ciśnień i park nauki znalazły się wśród 25 inwestycji z różnych polskich miast, nominowanych w konkursie serwisu portalsamorzadowy.pl. Zwycięzców wyłonią członkowie Rady Konsultacyjnej jak również internauci.
Na ciechanowską inwestycję można zagłosować na stronie portalu.
więcej str. 5
R.J.

Bajki w parku
Konopnickiej

W parku zamontowano 9 tabliczek
w kształcie książek, na których
znajdują się bajki Marii Konopnickiej. Tematyka dotyczy przyrody, nieprzypadkowe są lokalizacje
poszczególnych utworów. Te nowe
elementy w parku miasto zamontowało w pierwszy dzień wiosny.
więcej str. 8
R.J.
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Nowe założenia Budżetu
Obywatelskiego
Zniesienie kryterium wiekowego dla osób składających wniosek i biorących udział w głosowaniu, dłuższy termin zgłaszania
projektów, większa wysokość środków przeznaczonych na realizację zwycięskich zadań, brak weryfikacji e-mailowej przy
głosowaniu elektronicznym. To główne zmiany wprowadzone
do Budżetu Obywatelskiego.

Nowe składy zarządów osiedli
W tym roku podczas 12 spotkań z prezydentem, które odbywały się od 18 lutego do 4 marca,
przeprowadzone zostały wybory do zarządów osiedli na nową, 4-letnią kadencję.

Osiedle nr 1 „Powstańców
Wielkopolskich”

Rafał Górecki – przewodniczący
Krystyna Miłoszewska
Marta Nowakowska
Marzena Ropelewska
Tomasz Gołębiewski

Osiedle
nr 2 „Aleksandrówka II”

Izabela Duriasz – przewodnicząca
Robert Modelski
Mariusz Mikłowski
Mateusz Gostkowski
Anna Kamińska
Andrzej Sowa
Anna Kwiatkowska

Osiedle
nr 3 „Aleksandrówka”

Wioletta Bińczycka
Maria Nasarzewska
Małgorzata Lewandowska
Katarzyna Pomianowska
Marzena Serwan
Andrzej Dudkiewicz

Elżbieta Majewska – przewodnicząca
Anna Boniakowska
Kazimierz Milewski
Maciej Skrzypiński
Tomasz Krośnicki

Osiedle nr 7 „Przemysłowe”

Tomasz Podsiadlik – przewodniczący
Anna Dubrownik-Jakubowska
Iwona Kuklińska
Marek Wróblewski
Barbara Szumańska

Osiedle nr 4 „Śródmieście”

Rada miasta przy jęła uchwałę
w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzonych zostało kilka
modyfikacji, wynikających z nowych regulacji ustawowych oraz
postulatów mieszkańców. Zdecydowano o wydłużeniu harmonogramu konsultacji. Da to mieszkańcom więcej czasu na przygotowanie wniosków, a komisji weryfikującej na ich analizę.
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego będzie można składać
od maja do końca czerwca. Autor
może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Do projektów pomysłodawca niezmiennie będzie musiał załączyć listę z podpisami: co najmniej
50 mieszkańców miasta w przypadku projektu ogólnomiejskiego, natomiast minimum 20 mieszkańców
danego osiedla – do osiedlowego.
W tej edycji ponownie będzie można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co
w edycji na 2019 rok było zawieszone.
Propozycje w lipcu i sierpniu będą
analizowane przez powołaną przez
prezydenta komisję. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej
i merytorycznej. Mieszkańcy będą
mogli przyglądać się pracom komisji, a w przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu trzech dni. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego
otrzymania.
We wrześniu odbędzie się głosowanie. Udział w nim będzie mógł
wziąć każdy mieszkaniec Ciechanowa. Głosować będzie można internetowo oraz papierowo w wyznaczonych punktach w mieście.
Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i je-

den projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie
obecny będzie urzędnik, któremu
należy okazać dowód tożsamości.
W wyniku wielu postulatów mieszkańców w tegorocznej edycji zniesiona zostanie konieczność weryfikacji e-mailowej przy głosowaniu elektronicznym.
Tak jak w poprzednich latach,
w każdym osiedlu będzie mógł być
zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł) oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota. W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa
dla projektów miękkich (ze sfery
kultury, sportu, edukacji, polityki
społecznej, zdrowia) oraz oddzielna
dla twardych (infrastrukturalnych).
Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł,
twardy natomiast 200 tys. zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe,
w przypadku zgłoszenia wyłącznie
jednego projektu na danym osiedlu,
realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza,
na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.
Wyniki głosowania będą ogłoszone w październiku. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2020 roku.
W najbliższej edycji wysokość środków finansowych przeznaczonych
na realizację zwycięskich projektów nie będzie uzależniona od frekwencji w głosowaniu. Będzie to
kwota stanowiąca 1% wykonanych
wydatków gminy, a nie jak dotychczas od wykonanych dochodów.
A.C., R.J.

Barbara Rogalska – przewodnicząca
Magdalena Kwakowicz
Jadwiga Kumińska
Stanisław Sadowski
Krzysztof Romanowski
Maria Blicharska-Chodorowska
Agata Pawłowska

Osiedle nr 8 „Kwiatowe”

Rafał Porębski – przewodniczący
Karolina Symołon
Zbigniew Grzeszczak
Jowita Chilarzewska
Małgorzata Zielińska
Piotr Senejko
Witold Kowalski

Osiedle nr 5 „Płońska”

Lena Koniecka – przewodnicząca
Agnieszka Wojda-Benko
Adrian Grabowski
Przemysław Szymański
Anna Rutkowska
Włodzimierz Nowakowski
Radosław Witkowski

Osiedle nr 9 „Bloki”

Joanna Urbanowska – przewodnicząca
Hanna Rokicka
Anna Burzyńska
Andrzej Grochalski

Osiedle nr 6 „Słoneczne“

Emil Świszcz – przewodniczący

Ewa Mieszkowska
Izabela Zarzecka
Hanna Domańska

Osiedle nr 10 „Kargoszyn”

Michał Chmieliński – przewodniczący
Waldemar Goś
Paweł Staszczak
Zbigniew Kania
Ryszard Szymański
Michał Wierzba
Jadwiga Jarosz

Osiedle nr 11 „Podzamcze”

Piotr Grabowski – przewodniczący
Bogdan Strzałkowski
Robert Kurnikowski
Maciej Wilkowski
Ewa Grabowska

Osiedle nr 12 „Zachód”

Mariusz Kraszewski – przewodniczący
Waldemar Smoliński
Mariusz Olszewski
Ryszard Kosuda
Piotr Zakrzewski
Stanisław Szawłowski
Beata Czaczyk

Prezydent Miasta Ciechanów

podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonej od oddania w najem na okres do lat 3

L.p.
1

Oznaczenie
nieruchomości
obręb PODZAMCZE
działka nr 1733 o powierzchni 219 m2
(s k r z y ż o w a n i e u l i c
Fabryczna, Sienkiewicza, Nowokolejowa)

Powierzchnia
nieruchomości
dzierżawionej
90,88 m2

Opis
nieruchomości
Nieruchomość
zabudowana
murowanym budynkiem handlowym, 2-kondygnacyjnym
o powierzchni użytkowej 342,06 m2,
powierzchni handlowej
– 279,52 m2

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu
najmu (brutto)
i termin płatności

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy
BLOKI w Ciechanowie

800,00 zł
miesięcznie za
udostępnienie
lokalu z zapleczem

Sposób
zagospodarowania:
lokal z zapleczem
– wypożyczalnia
gokartów dla dzieci

Czynsz miesięczny
płatny do 10 dnia
każdego miesiąca

Czas trwania
umowy
do 3 lat

UWAGA!
1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 2204).
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
Z up. Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczyk
Zastępca Prezydenta Miasta
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Termomodernizacja budynków
na „Blokach”: miasto podpisało
umowy z wykonawcą
Wykonawca przystąpi do prac projektowych, następnie do budowlanych. Termomodernizacja 7 poniemieckich budynków
komunalnych przy ul. Sienkiewicza i 17 Stycznia powinna zostać zrealizowana do końca sierpnia przyszłego roku. Na zadanie miasto pozyskało prawie 5 mln zł zewnętrznego dofinansowania. 14 marca w ratuszu umowy z firmą CIECHBUD
Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. podpisała wiceprezydent Iwona Kowalczuk.

Inwestycja w osiedlu „Bloki” obejmuje budynki nr 17/19, 35, 38/40,
53/55 oraz 57/59 przy ul. Sienkiewicza i bloki nr 23 i 25 przy ul.
17 Stycznia. Zakres prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych oraz
uzgodnień z konserwatorem zabytków. Zaplanowane roboty dotyczą
części wspólnych budynków – m.in.

czyć na sfinansowanie zadania.
W związku z tym w ostatnim postępowaniu zwiększono środki na realizację zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty tj. 7 297 550 zł
i tym samym zakończono procedurę
przetargową, dzięki czemu można
przystąpić do realizacji inwestycji.
Miasto pozyskało dofinansowanie
zewnętrzne, we wnioskowanej kwocie 4 666 586,70 zł.

ścian, stropów, fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia. Przewidziany
jest monitoring. Wyremontowane
będą dachy, klatki schodowe, wejścia do bloków, powstaną podjazdy
dla osób z niepełnosprawnościami,
dla dzieci w wózkach, czy też ludzi
starszych. Projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej
termomodernizowanych budynków
o co najmniej 45%.
Miasto czterokrotnie przeprowadzało procedurę przetargową
na wyłonienie wykonawcy. Składane oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamierzano przezna-

Na osiedlu „Bloki” w zasobach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100 jednopiętrowych budynków, które są
unikatowe w skali kraju i Europy
Środkowej, chronione w MPZP. Zostały wybudowane w latach 19401942 przez administrację niemiecką i miały dostosować Ciechanów
do pełnienia funkcji stolicy regencyjnej. Wszystkie budynki ujęte
w projekcie, którego dotyczy dofinansowanie są w znacznym stopniu
zużyte i zniszczone. Łącznie znajduje się w nich 60 lokali zamieszkałych przez 150 osób.
R.J.
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Krzywa Hala – zaawansowane prace

Modernizacja Krzywej Hali
nabiera tempa. Postępują prace rozbiórkowe, zakończono skuwanie tynków elewacji, wzmacniane są elementy
konstrukcyjne. Docieplane
są stropy nad piwnicami, murowane nowe ścianki działowe, szlifowane schody. Na zewnątrz, między budynkiem
a garażami zdemontowana została trylinka. Krzywa Hala
z otoczeniem i plac Piłsudskiego zostaną zrewitalizowane
jeszcze w tym roku, dzięki pozyskanym przez miasto środkom zewnętrznym.

G ł ów ne z a ł o ż en i a i nwe s t yc ji
w Krzywą Halę to termomodernizacja oraz adaptacja części parteru z przeznaczeniem na cele społeczno-edukacyjne wraz z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną. Remont obejmuje
m.in. instalacje, dach, okna, elewację. Urządzone i wyposażone
zostaną wnętrza, zaaranżowane
będzie otoczenie. Prace, związane z inwestycją w „Krzywą Halę”,
obejmują uzupełnienie ubytków
t ynku, w ykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zewnętrznych ścian piwnic, wymianę drzwi zewnętrznych, wykonanie nowych naświetli okien piwnic.
Planowana jest wymiana pokrycia dachu dachówką ceramiczną,
izolacja termiczna połaci dachowej, naprawa lukarn dachowych,
wymiana rynien, rur spustowych
i obróbek blacharskich, przełożenie instalacji odgromowej. Wykonany będzie nowy tynk renowacyjny ciepłochłonny na elewacji.
Przewidziana jest wymiana przyłączy kanalizacji deszczowej, renowacja zabytkowej posadzki z klinkieru pod arkadami, wykonanie
podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, remont schodów
zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego oraz wentylacji
grawitacyjnej i instalacji elektrycznej. Przewidziana jest iluminacja
arkad, montaż oświetlenia ulicznego, nowe nasadzenia, montaż
ławek i koszy na śmieci, wykonana zostanie nawierzchnia wokół
budynku.
Wyremontowane zostaną pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, w budynku będą funkcjonować także m.in. Placówka Wsparcia Dziennego i Klub Osiedlowy.
Jeżeli chodzi o sam plac Piłsudskiego, zostanie on zrewaloryzowany – planowane jest utwardzenie alei, pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz elementy
małej architektury. Przebudowane
i wymienione zostaną nawierzchnie istniejących ścieżek pieszych
wraz z obrzeżami; część zostanie
zlikwidowana. Stylistyka oświetlenia parkowego nawiązywała będzie do tego przy zmodernizowanej ul. Sienkiewicza. Podświetlony
zostanie pomnik marszałka Józe-

fa Piłsudskiego. W okolicy pomnika wybudowane zostanie gniazdo
zasilające (umożliwiające m.in. nagłośnienie obchodów uroczystości
patriotycznych).
Zaprojektowana prze Niemców
„Krzywa Hala” zbudowana została
w latach 1942-1943 na planie długiego łagodnego łuku. Budynek
miał stanowić jedną z pierzei Nowego Miasta. Obiekt jest w złym
stanie technicznym, wymaga natychmiastowych prac renowacyjnych i modernizacyjnych. Znaczną
powierzchnię parteru zajmuje Miej-

ska Biblioteka Publiczna, część jest
wyłączona z użytkowania, pozostała przestrzeń oraz pozostałe kondygnacje wraz z poddaszem zajmują
lokale mieszkalne.
Projekt dotyczący „Krzywej Hali”,
placu Piłsudskiego oraz zakończonej rewitalizacji pasażu Konopnickiej wraz z otoczeniem uzyskał
dofinansowanie ze środków UE
w wysokości 6 485 627,24 zł oraz
1 216 055,10 zł z budżetu państwa.
Łączna suma pozyskanych środków to 7 701 682,34 zł.
R.J., P.H.
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Lutowa sesja Rady Miasta
Na 5. sesji przedstawiono informację z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. Podczas obrad
z 28 lutego radni przyjęli 13 uchwał.

Prezydent Ciechanowa ponownie wybrany
sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich
5 marca, podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast
Polskich, do którego należy
306 polskich miast, na sekretarza Związku na swoją drugą
kadencję został wybrany prezydent Ciechanowa Krzysztof
Kosiński. Jest to funkcja o charakterze społecznym.

Radni wyrazili zgodę na zbycie pięciu działek, znajdujących się w obrębie Śródmieścia i Podzamcza. Przychylili się też do sprzedaży nieruchomości położonej pomiędzy ul.
Wesołą i Sławika oraz lokalu przy
ul. Warszawskiej 10a. Radni zdecydowali o kupnie niezabudowanej
działki przy ul. Powstańców Warszawskich.
Trzem ulicom, powstałym w wyniku podziału gruntów, nadano nazwy. Są to: ul. Tadeusza Sołtyka (odchodząca od ul. Płońskiej w kierunku północno-wschodnim do granicy miasta), ul. Henryka Szczęsnego
(odchodząca od ul. Płońskiej w kierunku wschodnim do granicy miasta) i ul. Bolesława Mariana Kuźmińskiego-Lesiowskiego (łącząca
ul. Sołtyka z ul. Szczęsnego).
A kc ept ac ję rad nych u z ysk a ła
uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych doty-

czących Budżetu Obywatelskiego.
Radni zdecydowali o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zagumienna – Powstańców
Wielkopolskich”. Z powodu braków
formalnych we wniosku oraz negatywnych opinii odmówili ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Opinogórskiej.
Przychylność rady zyskała uchwała dotycząca poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
dla przedsiębiorców realizujących
na terenie miasta nowe inwestycje
i tworzących nowe miejsca pracy.
Skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 uznano za bezzasadną.
K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje,
terminarz, dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego
wybrano do zarządu, po czym zdecydowano o ponownym powierzeniu mu funkcji sekretarza. Zarząd
składa się w sumie z 30 osób.
Prezesem został prezydent Gliwic
Zygmunt Frankiewicz, wiceprezesami – prezydent Lublina Krzysztof Żuk i prezydent Sieradza Paweł Osiewała. W składzie zarządu
znaleźli się także m.in.: prezydent
Sopotu Jacek Karnowski, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i prezydent Nowej Soli Wadim
Tyszkiewicz.
Zarząd spotyka się raz w miesiącu, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń, reprezentuje Związek
na zewnątrz. ZMP działa na rzecz
wzmacniania roli samorządów
w Polsce, zajmuje stanow iska
w dotyczących ich spraw oraz stara się przeciwdziałać ograniczaniu
kompetencji samorządów. Trwające Zgromadzenie Ogólne ZMP to

okazja do podsumowania minionej 4-letniej kadencji.
– Powierzenie mi kolejny ra z
funkcji sekretarza ZMP to przede
wszystkim wyróżnienie dla Ciechanowa. Jestem wdzięczny innym
prezydentom i burmistrzom za
okazane zaufanie, będę niezmiennie aktywnie pracował na rzecz
polskiej samorządności. Będąc
w zarządzie ZMP można szerzej
spojrzeć na sprawy miasta i wymieniać się doświadczeniami z innymi samorządowcami – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent podkreśla, że działa-

nia ZMP przekładają się na lepszą jakość tworzonego prawa oraz
uwzględnianie interesów lokalnej
społeczności. – Dzięki ZMP istnieje lokalne i samorządowe spojrzenie na prawo tworzone przez parlament i rząd, gdyż w proces opiniowania projektów aktów prawnych włączani są pracownicy urzędów miejskich – dodał prezydent
Kosiński.
Jedno z tegorocznych posiedzeń zarządu ZMP planowane jest w Ciechanowie. Prezydenci i burmistrzowie spotkają się tu w sierpniu.
R.J.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości
Uruchomiono nowe oświetlenie dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
przy ul. Bursztynowej

Przy ul. Bursztynowej na osiedlu „Aleksandrówka II” ułożono
okablowanie i ustawiono 6 słupów oświetleniowych. Zamontowany został licznik, latarnie zostały uruchomione 18 marca.

Na aluminiowych słupach zainstalowane są energooszczędne ledowe
oprawy. Inwestycja w oświetlenie
znalazła się na ubiegłorocznej liście

działań inwestycyjnych i remontowych, opracowanej po spotkaniach
osiedlowych z prezydentem miasta.

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

R.J.

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 –
II piętro oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów zamieszczony będzie w dniach 03.04 – 24.04.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zamiany.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 306 (II piętro) w budynku przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 24 w. 224.

Pomoc dla przedsiębiorców,
udzielaną jako pomoc de minimis, zakłada uchwała przyjęta na marcowej sesji Rady
Miasta. To forma wsparcia
dla przedsiębiorców realizujących na terenie Ciechanowa
nowe inwestycje i tworzących
nowe miejsca pracy.
Uzyskanie prawa do zwolnienia
uzależnione jest od liczby miejsc
pracy powstałych w związku z nową
inwestycją. W zależności od tej liczby zróżnicowano progi dostępności
zwolnienia. Zwolnienie przysługuje na okres: 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono
co najmniej 2 miejsca pracy; 2 lat
– jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc
pracy; 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co naj-

mniej 10 miejsc pracy; 4 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.
Zwolnienia dotyczą nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części bądź budowli lub
ich części. Ubiegając się o zwolnienie z podatku od nieruchomości,
należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty
zakończenia realizacji inwestycji
do organu podatkowego zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy de minimis.
Jak podkreślono w uzasadnieniu
uchwały, budowa nowych budynków i budowli lub ich rozbudowa
wiąże się z kształtowaniem rynku pracy, a co za tym idzie z pobudzeniem lokalnej gospodarki. Proponowane zwolnienie ma na celu
rów nież zachęcenie przedsię -

biorców funkcjonujących w mieście oraz poza nim do inwestowania kapitału i tworzenia nowych
miejsc pracy na terenie Ciechanowa. System zachęty poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości ma na celu generowanie tworzenia now ych miejsc pracy, co
przekłada się na spadek bezrobocia, a tym samym polepszenie
warunków materialnych mieszkańców.
Szczegóły dotyczące zasad, terminów oraz wymaganych dokumentów przedstawione zostaną
w przedmiotowej uchwale, która zostanie opublikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej po jej wejściu
w życie. Informacji udziela Wydział
Podatków i Opłat (pl. Jana Pawła
II 6, pok. nr 15, tel. 23 674 92 28).
R.J.

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz
Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
Naprawy dróg, chodników i znaków

Miasto sukcesywnie naprawia drogi będące w jego zarządzie. W ramach
bieżącego utrzymania dróg gminnych poprawiono stan ul.: Szmaragdowej, Błękitnej, Rzeczkowskiej, Kolonii Niechodzka i fragmentu ul. Pęchcińskiej. Przystąpiono też do remontów chodników w okolicach 13 przystanków przy ul.: Batalionów Chłopskich, Pułtuskiej, Gostkowskiej,
Płońskiej, Granicznej, Płockiej i Kraszewskiego. Jest prostowane i wymieniane zniszczone oznakowanie pionowe. Nowe kosze uliczne pojawiły się przy ul. Rzeczkowskiej oraz przy ciągu pieszo-rowerowym łączącym ul. Kolbego i Czarnieckiego.

Miejskie służby sprzątają place, ulice i skwery

Na zlecenie miasta pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
sprzątają parki i skwery, pielęgnacyjnym cięciom poddawane są drzewa i krzewy. Zdjęto igliwo osłaniające roślinność w okresie zimowym.
Posadzone zostały bratki w parku im. M. Konopnickiej, kwiaty pojawiły się też w gazonach. Całość dopełniają wygrabione trawniki i zamiecione alejki.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
RTV i AGD
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Wieża ciśnień z parkiem nauki
nominowana w konkursie Top Inwestycje Komunalne
Spośród zgłoszeń w konkursie organizowanym przez serwis portalsamorzadowy.pl zostało nominowanych 25 inwestycji z różnych polskich
miast. W drugim etapie zwycięzców wyłonią członkowie
Rady Konsultacyjnej oraz internauci. Ruszyło głosowanie
internetowe, w którym każdy może poprzeć inwestycję.
Na więżę ciśnień i park nauki
można zagłosować, klikając
w link na stronie serwisu, który udostępniony została również na stronie Urzędu Miasta.
Każdy może oddać głos za lub przeciw każdej z nominowanych inwestycji. Głosowanie zakończy się
6 maja o godz. 12.00. Urząd Miasta zachęca mieszkańców do udziału w głosowaniu.
Wieża ciśnień została zrewitalizowana i podświetlona, ostatnim etapem inwestycji było wykończenie
budynku obok niej i zagospodarowanie przestrzeni wokół. Na zadanie miasto pozyskało środki unijne. Teraz obiekt będzie aranżowany i wyposażany w taki sposób, by
w tym roku uruchomić miejsce interaktywnej edukacji poprzez zabawę, czyli Park Nauki Torus.
Na dachu budynku zasiana została trawa. Na poziomie podziemnym „-1” przewidziano m.in. foyer
ekspozycyjne (3 sale ekspozycyjne
z zapleczem), toalety oraz pomieszczenia techniczne. Łączna po-

wierzchnia kondygnacji podziemnej wynosi 400 m2. Co do przyziemia, w budynku po prawej stronie
znajdować się będzie ogólnodostępna kawiarnia z salą konsumpcyjną, bufetem, zapleczem dla personelu. Po lewej stronie od wejścia
będzie m.in. sala wielofunkcyjna,
kasa oraz szatnia. Powierzchnia
netto poziomu „0” wynosi 212 m2.
Ściany pomiędzy salami ekspozycyjnymi będą przesuwne, pozwalające na wydzielenie lub otwarcie
przestrzeni pomiędzy poszczególnymi salami.
W budynku prowadzone będą zajęcia i warsztaty multimedialne
rozwijające zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi.
Przed budynkiem wybudowano
miejsca parkingowe. Wokół wieży
powstała fontanna.

Do wieży można podejść trzema
alejkami. Powstały także betonowe alejki ze spadkami umożliw iając y mi zabaw y najm łodszym – latem będą to tory dla rowerów, rolek i deskorolek, zimą
– tory saneczkowe ze ślizgawką
na placu pod wieżą. Teren w pobliżu wieży został zagospodarowany zielenią.
Na rewitalizację wieży ciśnień miasto pozyskało zewnętrzne dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 2,7 mln zł, co stanowi prawie 52% kosztów.
Aby podkreślić matematyczny i naukowy charakter budynku znajdującego się obok wieży, nadano mu
nazwę Park Nauki Torus. To bezpośrednie nawiązanie do elementu
składowego wieży, przy której zlokalizowany jest budynek.
R.J.

Powstanie nowy park na Jeziorku.
Miasto podpisało umowę
No w e n a s a d z e n i a , a l e j k i
z oświetleniem, łąka kwietna,
strefa odpoczynku, elementy
małej architektury – wszystko to pojawi się w ramach zagospodarowania terenu między ul. Armii Krajowej a Harcerską. Park miejski na „Jeziorku” powstanie jeszcze
w tym roku.

Od 15 do 23 kwietnia na terenie zabudowy jednorodzinnej oraz
24 i 25 kwietnia na terenie zabudowy wielorodzinnej przeprowadzona zostanie wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego.
Odpady wielkogabarytowe tj. meble, dy wany oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny należy wystawić przed posesją (zabudowa jednorodzinna) tuż przed początkiem prowadzonej na danej
ulicy zbiórki (nie wcześniej niż 24 godziny), wzdłuż drogi przejazdu pojazdu zbierającego – tak by nie powodowało to utrudnień dla
ruchu. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej powinni wystawić odpady wokół pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, na terenie
poszczególnych osiedli.
Zabudowa jednorodzinna
15-23 kwietnia – harmonogram odbioru dostępny na stronie internetowej umciechanow.pl w zakładce dla mieszkańców
Zabudowa wielorodzinna
24 kwietnia – Centrum, Aleksandrówka, Powstańców Wielkopolskich,
Jeziorko, 40-lecia, Księcia Konrada II, Krubin
25 kwietnia – Kargoszyńska, Bloki, Płocka, Niechodzka, Fabryczna,
Przemysłowe
P.H.

Pierwszy etap, na który 11 marca
podpisana została umowa, obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie alejek,
schodów, ramp, budowę oświetlenia, dostawę i montaż elementów
małej architektury. przygotowanie terenu pod nasadzenia. Teren
zostanie uporządkowany, ziemia
wyrównana, zabezpieczone będą
skarpy. Przewidziane jest zarówno oświetlenie elektryczne, jak
i lampy solarne. Pojawią się ławki z oparciem, stojaki na rowery,
kosze na śmieci, a także domek
dla owadów.
Kolejnym etapem będzie wykonanie nasadzeń, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją. Zaplanowane są nasadzenia drzew
i krzewów owocujących, nasadzenia drzew i krzewów nad zbiornikiem wodnym, gęste nasadzenia drzew liściastych, nasadzenia

drzew, krzewów, bylin sucholubnych, drzew miododajnych, drzew
soliterowych na klombach. Na łąkach kwietnych pojawią się krajowe gatunki roślin zielonych, przygotowane zostaną trawniki, przestrzeń będą uatrakcyjniać rośliny ozdobne.
– „Jeziorko” to teren z ogromnym
potencjałem, który zamierzamy

wykorzystać. Przede wszystkim
stawiamy na nasadzenia i uporządkowanie przestrzeni, sprawienie by była piękna, zielona, a jednocześnie bezpieczna i przyjazna.
Będzie to miejsce dla całych rodzin.
To kolejna ważna inwestycja w zieleń w mieście – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.
R.J.
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Miejskie lodowisko
– podsumowanie sezonu

Znajdź swojego psa
w schronisku
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przebywa ponad 300 psów. Wszystkie chciałyby zaznać domowego
ciepła i znaleźć dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowiedzialnej adopcji.

Po zakończeniu sezonu, na początku marca, lodowisko zostało zamknięte. Funkcjonowało
od 14 grudnia. W tym czasie MOSiR odnotował 20 413 wejść na obiekt.
Obiekt cieszył się dużym powodzeniem wśród osób w różnym wieku. W ramach Karty Dużej Rodziny było 2 145 wejść, w ramach Karty Seniora 280. Z lodowiska korzystały dzieci i młodzież (4 572 wejścia) zarówno bezpłatnie w czasie
ferii, jak i w ramach zajęć w-f. Odnotowano 3 306 wypożyczeń łyżew.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji podkreśla, że liczba dni funkcjonowania lodowiska w porównaniu do poprzedniego sezonu była
większa.
R.J.

W parku Konopnickiej pojawiły się bajki

Kruczek to ładny, czarny pies. Na spacerach z zainteresowaniem obwąchuje wszystko, co napotka na swojej drodze. Może zamieszkać zarówno w domu, jak i w bloku. W boksie przebywa z trzema innymi psami.

Dziewięć tabliczek z bajkami
i wierszami autorstwa Marii
Konopnickiej zamontowanych
zostało w różnych częściach
parku. Każda z bajek nawiązuje do przyrody, a motyw przewodni do lokalizacji.
Treści bajek z obrazkami zostały
naniesione na tabliczki w kształcie książek. Tabliczki umieszczono na stelażach, na niewielkiej wysokości. Jako pierwsze z bajkami
w parkowej przestrzeni miały okazję zapoznać się dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4, które wybrały się na wiosenny spacer. Miejska

inicjatywa wpisuje się w szerokie
działania proekologiczne, jak również edukacyjne. Tytuły wybranych utworów to: „Niezapominajki”, „Pszczółki”, „Orzeszki”, „Z lasu”,
„Choinka w lesie”, „Wierzba”, „Jabłonka”, „Jesienią”, „W ogrodzie”,
„Nasze kwiaty”.
Sam park w ostatnich latach prze-

szedł rewitalizację a jego część została obsadzona drzewkami ojców
nowo narodzonych dzieci. Nowe nasadzenia pojawiają się systematycznie w wielu częściach miasta. Rozpoczęto wiosenne sadzenie kwiatów w donicach i gazonach w centrum Ciechanowa.
R.J.

Teatralne dobranocki w COEK STUDIO
Klemens jest wesoły, przyjazny, aktywny. Chętnie uczestniczy
w długich spacerach. Jest grzeczny. Nieustannie szuka kontaktu
z człowiekiem.

Rutek ma 3 lata. To delikatny
osobnik. Potrzebuje czasu, żeby
nabrać zaufania, ale na widok znajomych mu osób radośnie podskakuje i macha ogonem. Lepiej odnajduje się towarzystwie osób dorosłych niż dzieci.

Bezpłatne spektakle warszawskiego teatru lalkowego Scena Elffów
– to nowa propozycja Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO. Na cykl teatralnych
dobranocek złożyły się 4 marcowe
spotkania. Dzieci obejrzały spektakle: „Kiedy pada śnieg”, „Królowa śniegu”, „Księżniczka na ziarnku grochu” i „Sklep z zabawkami”.
Scena Elffów działa w warszawskim
klubie SPATiF. Teatr tworzy inter-

dyscyplinarne formy artystyczne,
m.in.: koncerto-spektakle i spektakle z wykorzystaniem np. muppetów. Jeden interaktywny projekt,
przeznaczony zarówno dla dzieci,

jak i dorosłych, może zawierać różne rodzaje lalek teatralnych, muzykę na żywo, taniec, śpiew, rytm,
słowo, plastykę oraz improwizację.
red.

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Ciechanów, przeznaczonej od oddania w dzierżawę
Oznaczenie
nieruchomości

L.p.
1

obręb SRÓDMIEŚCIE
działka nr 524/51
o powierzchni 3528 m2

Powierzchnia
nieruchomości
dzierżawionej
12 m2

Opis
nieruchomości
Nieruchomość
zabudowana
budynkiem
wielorodzinnym

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu
dzierżawnego
i termin płatności

Brak planu.
Sposób
zagospodarowania:
dzierżawa gruntu pod
ogródek gastronomiczny

60,00 zł netto
miesięcznie
Czynsz płatny
do 10 dnia każdego
miesiąca

Czas trwania
umowy
powyżej
3 miesięcy

UWAGA!

Hardy – około 6 lat. Łagodny, nie narzuca się. Cierpliwie czeka, aż
ktoś okaże mu zainteresowanie. Uwielbia ruch oraz spacery.
Szczegółowe informacje o tych i innych czworonogach można uzyskać
pod numerem tel. (23) 611 13 59.
K.D.

1. Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz. 2204).
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.
Z up. Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta
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Spotkanie z kulturą
Członkowie Kabaretu Limo byli gośćmi „Spotkania z kulturą”, zorganizowanego 14 marca
w Fabryce Kultury Zgrzyt

Zbigniew Skawiński

Przez całe życie idę pod wiatr
na przekór smutkom i rozpaczy
Już zapomniałem czym jest miłość,
to słowo dla mnie nic nie znaczy.
Gdy męczą mnie bezsenne noce
wspominam sobie czasy młodości,
bo wtedy szybko mijały smutki
i dłuższe były chwile radości.

red.

Wydarzyło się w miejskiej bibliotece
Wieczór ze znaną pisarką i poranki dla dzieci – to spotkania na które mieszkańców zaprosiła Miejska Biblioteka Publiczna.

Kiedy jest pokarm, woda, powietrze
to można żyć ze smutną duszą,
i nie należy płakać nad sobą
bo takie łzy nikogo nie wzruszą.

Spotkanie autorskie

13 lutego miała miejsce premiera jej
najnowszej książki „Randka z Hugo
Bosym”. To zmysłowa, rozpalająca
wyobraźnię i poruszająca serca historia dwojga ludzi, których połączył pech, a może… zrządzenie losu.

Poranek w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała także kolejny poranek.
16 marca w budynku przy ul. Ba-

talionów Chłopskich dzieci przywoływały wiosnę. Wysłuchały też
opowiadania „Pan kawalarz wilk”
Adama Święckiego. Podczas zajęć
kreatywnych wykonały własne zakładki do książek.
Kolejny poranek odbęd zie się
13 kwietnia w godz. 10.00-12.00.
Tematem warsztatów będą zwyczaje i tradycje wielkanocne.

Bez ważnych przyczyn, z byle powodu
na przekór smutkom śmiać się trzeba.
Niech nam wystarczy promień słońca
i jasny, czysty błękit nieba.
Autor jest ciechanowianinem. Ukończył studia humanistyczne na UMK
w Toruniu. Obecnie na emeryturze. Wydał dwa zbiorki wierszy.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”,
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwory prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

red.

Kalendarz Miejskich Wydarzeń Wiosna/Lato 2019
W kwietniu ukaże się Kalendarz
Miejskich Wydarzeń Wiosna/Lato
2019 – publikacja w formie kolorowej książeczki z informacjami
o przedsięwzięciach organizowanych, współorganizowanych
i wspieranych przez miasto, a także o inicjatywach jednostek podległych, współpracujących i akcjach społecznych. Mieszkańców
i przyjezdnych czekają koncerty
m.in. Anny Wyszkoni i Kamila
Bednarka. W ramach Dni Ciechanowa wystąpią Reto, Kękę, Sokół
i Quebonafide. Tradycyjnie zapraszamy na Jarmark Wielkanocny,
Spotkania Motocyklowe, Święto

Zaułek poezji

Na przekór smutkom

W rozmowie poprowadzonej przez
Tomasza Jachimka uczestniczyli:
Ewa Błachnio, Abelard Giza, Wojciech Tremiszewski i Szymon Jachimek. Było to pierwsze spotkanie pełnego składu nieistniejącej
już grupy z Gdańska. Kabaret Limo
funkcjonował od 1999 roku, działalność zakończył pod koniec 2014 r.
Cykl „Spotkań z kulturą” jest wspierany przez miasto. Do dyskusji zapraszani są m.in. muzycy, aktorzy,
reżyserzy, komicy. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

Agnieszka Lingas-Łoniewska była
gościem spotkania autorskiego, zorganizowanego 27 lutego w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Sikorskiego 7.
Pisarka urodziła się w 1972 roku.
Jest związana z Wrocławiem. Jej
bestsellerowe powieści (a jest ich
ponad 30) stanowią elektryzujący miks gatunkowy romansu, dramatu i sensacji. Autorka współtworzy witrynę Czytajmy Polskich Autorów, gdzie promuje polską literaturę i zachęca do jej czytania. W dorobku ma takie powieści jak „Bez
przebaczenia”, „Zakład o miłość”,
„W szpilkach do Manolo”, czy trylogię „Zakręty losu”. W 2012 r. została uhonorowana żelaznym glejtem Ambasadora Krakowskich Targów Książki. Jest laureatką konkursu na opowiadanie kryminalne
z Dolnym Śląskiem w tle. W 2016 r.
zajęła II miejsce w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej” Kobieta Wpływowa. Od 2017 r. jest członkiem Kapituły Literackiego Debiutu Roku.
Kocha zwierzęta, ma cztery koty
i psa. Od lat prowadzi akcję „Karma zamiast Kwiatka”. Na licznych
spotkaniach autorskich zbiera pożywienie dla zwierząt, przekazując
ją potem do wrocławskich fundacji.
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Biegania, Przegląd Orkiestr Dętych i Marathon MTB.W kalendarzu znajdzie się chronologiczny spis z terminami i miejscami
różnego rodzaju przedsięwzięć,
a dodatkowo większe w ydarzenia zapowiadane będą poprzez
plakaty. Kalendarz Miejskich Wydarzeń dostępny będzie w ratuszu
i w punktach, do których dostarczana jest Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów. Opublikowany zostanie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Urzędu Miasta.
P.H.

Kwiecień

6.04, godz. 12.00 – Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu,
pl. Jana Pawła II; godz. 11.00 – turniej piłki nożnej, kompleks sportowy, ul. 17 stycznia 17
6.04, godz. 18.00 – Koncert „Kantata Totus Tuus–CałyM Twój”, hala widowiskowa przy ul. Kraszewskiego 8
7.04, godz. 16.00 – Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu,
maraton zumby, hala sportowa, ul.
Kraszewskiego 8
8.04, godz. 8.30 – Obchody Światowych Dni Świadomości Autyzmu,
konferencja, Szkoła Podstawowa
TWP, ul. Kraszewskiego 8A
12.04, godz. 9.00 – Finał Ciechanowskiej Młodzieżowej Ligi Piłki Siatkowej, hala sportowa, ul.
17 Stycznia 60C

13.04, godz. 10.00-15.00 – Jarmark Wielkanocny, pasaż Marii Konopnickiej, ul. Warszawska
24.04, godz. 18.00 – Spotkanie
autorskie z Anną Mieszkowską, biblioteka, ul. Sikorskiego 7
26.04, godz. 9.00 – Turniej Mini
Siatkarski Ciechanów dla dzieci
szkół podstawowych, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C
26-28.04, godz. 10.00 – X X V
Ogólnopolskie Zawody Szkół STO
w Pływaniu, kryta pływalnia, ul.
17 Stycznia 60B
2 8 .04 , go d z . 11.30 – Ś w ię to
11 Pułku Ułanów Legionow ych
– 100 -lecie ut worzenia; godz.
11.30 – msza św., parafia św. Józefa, ul. Ściegiennego; godz.13.00 –
oficjalne uroczystości, pl. Jana
Pawła II
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Wystawa w STUDIO
„W poszukiwaniu ciszy” to
t y tuł najnowszej w ystaw y
otwartej 21 marca w galerii
Ciechanowskiego Ośrodka
Edukacji Kulturalnej STUDIO. Autorką zaprezentowanych obrazów jest Katarzyna
Środowska.
Artystka jest absolwentką Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się
malarstwem olejnym i akrylowym
na płótnie. Tworzy światy, w których każdy odnajdzie ciszę i spokój.
Jej obrazy to pełnia przestrzeni, horyzontów, prostoty i harmonii przedstawionej w minimalistyczny sposób.
W pracach łączy abstrakcję z elementami realistycznymi, figuratywnymi.
red.

Gala Niepełnosprawności
21 marca obchodzony był Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa i Dzień Kolorowej Skarpetki. Wieczorem odbyła się uroczysta Gala Niepełnosprawności
Duże zainteresowanie ubiegłorocznym I Zlotem Rodzin Dzieci z Zespołem Downa sprawiło, że organizatorzy postanowili powtórzyć pomysł zorganizowanie wydarzenia
także w tym roku. Termin 21 marca
nie był przypadkową datą, bowiem
w Zespole Downa w 21. parze chromosomów zamiast dwóch występują trzy chromosomy. Na znak solidarności z chorymi ciechanowianie założyli kolorowe skarpetki nie
do pary. Z uczestnikami wydarzenia w hali sportowo-widowiskowej
spotkał się prezydent Krzysztof Kosiński. Wieczorem odbyła się Gala
Niepełnosprawności. To pierwsze
takie wydarzenie w Ciechanowie.
Gwiazdą wieczoru była Monika
Kuszyńska. Ponadto publiczność
podziwiała różnorodne występy
muzyczne i taneczne. Wręczono
„Otwarte serca”. Jedno z nich, dla

prezydenta miasta, odebrała jego
zastępca Iwona Kowalczuk.
Gala jak również Zlot Rodzin Dzieci z Zespołem Downa stanowiły
zwycięski projekt z ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Przy wsparciu miasta zorganizowali ją: Stowarzyszenie na rzecz
Dzieci Niepełnosprawnych „Tęczowy Świat” i Polskie Towarzystwo
Walki z Kalectwem w Ciechanowie.
red.

I Ciechanowskie Święto Kobiet
10 385 z ł to k wot a z ebr ana podczas Ciechanowskiego Święta Kobiet na leczenie
Anety Murawskiej. Zorganizowane po raz pierwszy charytatywne wydarzenie przyciągnęło 10 marca tłumy pań.
Prócz stoisk informacyjnych,
pokazów, występów, warsztatów, w ykładów odbył się
bieg na 3 km, w którym wzięło udział 250 biegaczek. Z numerem 1 wystartowała wiceprezydent Iwona Kowalczuk.
Odbyły się pokazy samoobrony
KR AV MAGA, pole dance, TRX
i samoobrony „Bezpieczna ciechanowianka”. Można było wysłuchać
wykładu Karoliny Dołęgowskiej
„Chcesz osiągnąć sukces bądź szczęśliwy” oraz Joanny Salwy „Zdrowie
zaczyna się w głowie”. Dla pań wy-

stąpił Łukasz Juszkiewicz. Koncert
dał również zespołu Active. Bieg
wystartował po koncertach.
Wydarzeniom przez cały dzień towarzyszyły stoiska informacyjne
dotyczące promocji zdrowia, aktywności zawodowej, edukacji, rozwoju osobistego, wsparcia psycho-

logicznego, porad żywieniowych
i kondycji fizycznej.
Wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie Mazovia ProActiv przy
wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów,
we współpracy z MOSiR Ciechanów.
Zaangażowali się również sponsorzy.
A.C.
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Marcowe sukcesy Matsogi
Bardzo dobrze spisali się młodzi zawodnicy z klubu Taekwon-do LKS
Matsogi Ciechanów podczas turnieju inaugurującego sezon krajowy w najbardziej prestiżowej federacji Taekwon-do ITF. W tegorocznym Pucharze Polski odbywającym
się od 1 do 3 marca w Nowej Rudzie wystartowało ponad 282 zawodników.
Karolina Królikowska wywalczyła
brązowy medal w walkach do 50 kg.
Jej koledzy z drużyny również zdobyli kilka cennych krążków. Na wyróżnienie zasługuje Kornel Korzybski. Specjalizujący się w konkurencji układów formalnych zawodnik
doszedł aż do finału Pucharu Polski Seniorów dywizji kolorowych
pasów, gdzie uległ Michałowi Jano
ze Sparty Głubczyce. Dwa brązowe
medale w walkach do 56 kg dywizji
kolorowych pasów trafiły do juniorów: Jakuba Królikowskiego oraz
Patryka Załęskiego.
Dobra passa nie opuściła reprezentantów LKS Matsogi podczas
Międzywojewódzkich Mistrzostw
Taekwon-do ITF, które odbyły się
16 marca w Książnicach. W turnieju wystartowało 145 zawodników z 9 klubów Mazowsza w tym
17 zawodników z LKS Matsogi Ciechanów.
Wś r ó d Ju n i o r ó w m ł o d s z y c h
(14-16 lat) najlepiej zaprezentowała
się Karolina Królikowska, która zdobyła dwa złote medale: w konkurencji
walk do 50 kg oraz układów formalnych. Złoto wywalczył również Dominik Pierzynowski w walkach powyżej 70 kg. Brązowe medale zdobył Nowak Filip w walkach do 64 kg
i w technikach specjalnych.
Wśród Juniorów (17-18 lat) najlepiej wypadł Daniel Prusiński, który zdobył srebrny medal w walkach
do 56 kg oraz brązowy w konkurencji technik specjalnych. Srebrne medale zdobyła też Karolina Marty-

nowycz w walkach do 50 kg. Brąz
zdobył również Jakub Królikowski
w walkach do 50 kg.
Wśród d zieci z rocznika
2009 i 2010 najlepiej wypadł Dawid Bieńkowski, który wywalczył
dwa medale: brązowy w konkurencji układów formalnych oraz srebrny
w konkurencji technik specjalnych.
red.

Puchar Polski
w Taekwondo Olimpijskim
Od 8 do 10 marca w Ostrowcu Świętokrzyskim odbywała się kolejna
edycja Pucharu Polski Juniorów
i Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim. W zmaganiach
wystartowało ponad 400 zawodników i zawodniczek z 58 klubów.
Zawody były turniejem rankingowym Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. W kategorii juniora młodszego turniej był eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Zawodnicy Miejskiego
Ogniska TKKF Promyk w Ciecha-
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nowie, pod kierunkiem trenera Radosława Lisowskiego, zdobyli 4 medale. Na najwyższym stopniu podium stanął junior Maciej Stryjek
w kategorii wagowej 73 kg. Drugi
złoty medalista, w kategorii 57 kg
juniorów młodszych, to Bartosz

Pawłowski. Medale srebrne wywalczyli juniorzy młodsi Rafał Płoski (w kategorii 65 kg) i Filip Szajkowski (w kategorii 57 kg). Pierwsze walki wygrali też Daniel Kędzierski oraz Adrian Roszkowski.
red.
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V Międzynarodowy
Turniej Karate Kyokushin

23 lutego w Zambrowie odbył się
V Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza. W zawodach wzięło udział
450 osób z 11 krajów, zrzeszonych
w International Karate Organization, m.in. z Polski, Rosji, Pakistanu, Francji, Palestyny, Iranu,
Kuwejtu, Białorusi i Syrii. Ciechanowski klub Karate Kyokushin reprezentowali zawodnicy
z sekcji Ciechanów i sekcji UKS
Iskra. Nasi reprezentanci na podium stawali 17 razy, zdobywając
worek pucharów. I miejsce wywalczyli Amanda Kicińska i Krzysztof Szczepański. II miejsce: Ga-

briela Simińska, Mateusz Waśniewski, Kamil Niewiadomski,
Marta Grzegorczyk i Jakub Królicki. III miejsce: Patrycja Jakubiak, Mikołaj Olszewski, Franciszek Szczepański, Mikołaj Dunikowski, Bartek Żbikowski, Aleksandra Sz wejkowska, A melia
Ziętkiewicz, Jakub Krzyżewski,
Adrianna Mosakowska i Bartosz
Wdowiński. Na IV miejscu uplasowali się: Julia Nawrocka, Szymon Mądry, Bartek Pazdrąg, Jan
Szczepański, Michał Jakubiak,
Wiktoria Goździewska oraz Zofia Eromin.

23 i 24 marca odbyły się Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 i 13 lat. Do zawodów stanęli członkowie 21 klubów, m.in. z Ciechanowa, Płocka, Mławy, Warszawy, Olsztyna
i Szczytna. Młodzi pływacy rywalizowali w stylach: dowolnym, klasycznym, motylkowym, zmiennym
i grzbietowym. Ciechanów reprezentowała młodzież z Klubu Pływackiego Ciechanów oraz Międzyszkolnego Klubu Pływackiego
Orka. Zawodnicy MPKS Orka wywalczyli 3 medale (2 srebrne oraz
1 brązowy).
A.C.

red.

Reckitt Benckiser
zwycięzcą Ligi Zakładowej

Dobiegła końca czwarta edycja
Ligi Zakładowej. Po 15 kolejkach
w ycięzcami zostali zawodnicy
Reckitt Benckiser, którzy zdobyli
37 punktów. Tuż za nimi uplasowali się reprezentanci drużyn L-ARK & APC z 33 punktami oraz
OSP Ojrzeń z 33 punktami. Drużyny zajmujące kolejne miejsca
to: Twormet, Urząd Miasta Ciechanów, Olglass, PiB, Cedrob,
Metaltech, Piekarnia Cezar, In-

Międzywojewódzkie Drużynowe
Mistrzostwa Młodzików

-post Ciechanów, Kt-Tech, Reny
Picot, Mikar, DPD. Rywalizacja
była niezwykle zacięta. Najlepszymi strzelcami okazali się: Adrian Kocięcki z Reckitt Benckiser
(35 goli), Damian Matusiak z L-ARK & APC (23 goli) i Łukasz
Sepczyński (17 gole) z Metaltech.
Organizatorami tegorocznej edycji
był Urząd Miasta Ciechanów, MOSiR, MKS Ciechanów i APN Olimp.
A.C.

Szachowe mistrzostwa
W sobotę 16 marca odbyły się szóste Otwarte Mistrzostwa Ciechanowa dzieci do lat 8. Do rywalizacji
zgłosiło się 26 uczestników w 3 kategoriach szachowych.
W k ategor ii do lat 6 (rocznik
2013 i młodsi) zwyciężył Piotr Zacieski z Płońska. Drugie miejsce
zajął Mateusz Białczak, a trzecie
Marcel Strachota. Obaj z Niepublicznego Przedszkola AMO w Ciechanowie. Najlepszą dziewczynką była Zosia Chlewicka z Niepublicznego Przedszkola „Szóstka”
w Płońsku.
W kategorii do lat 7 Zw yciężył
Adam Krzemiński z Niepublicznej Szko ł y Pod stawowej „ Żyw ioł”. Dr ugie miejsce w y walczył Piotr Gryciuk z Niepublicznego Przedszkola Dom Przedszkolaka Montessori, a trzecie
Gabriel Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie. Najlepszą dziewczynką
w tej kategorii wiekowej została Martyna Kędzierska z Niepublicznego Przedszkola „Szóstka”
w Płońsku.
W najstarszej kategorii zwyciężył Mateusz Czyżewski ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie. Na drugim miejscu uplasował się Mateusz Zacieski z Płońska, a na trzecim Krzysztof Buga-

jewski ze Szkoły Podstawowej STO
w Ciechanowie. Wśród dziewczynek najlepsza była Julia Stasiełuk
ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie.

Turniej zorganizowany został przez
Stowarzyszenie „Szachy Ciechanów” przy wsparciu Urzędu Miasta Ciechanów.
red.

