
Wotum zaufania 
dla prezydenta

Wotum zaufania Rada Miasta 
udzieliła prezydentowi na kwiet-
niowej sesji. Przed głosowaniem 
debatowano o Raporcie o Sta-
nie Miasta. Ciechanów prawdo-
podobnie jako pierwszy zreali-
zował tę nową procedurę, wpro-
wadzoną znowelizowaną ustawą 
o samorządzie gminnym. Prezy-
dent otrzymał też absolutorium.

więcej str. 2
R.J.

Ostatnia prosta 
na obwodnicy

Ku końcowi zbliża się budowa ob-
wodnicy wschodniej Ciechanowa, 
która połączy dwie krajówki – pięć-
dziesiątkę i sześćdziesiątkę. Głów-
nym celem inwestycji jest wyprowa-
dzenie ruchu  TIR-ów poza centrum 
miasta. Nowa droga będzie dostęp-
na prawdopodobnie w połowie roku.

więcej str. 3
P.H.

Inwestycje  
w place zabaw

Nowy plac zabaw powstaje na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 1, 
gdzie dotychczas nie było tego 
typu obiektu. Plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 4 zostanie 
rozbudowany. Obydwie inwesty-
cje zgodnie z umową z wykonaw-
cą mają zakończyć się w czerwcu.

więcej str. 3
P.H.

II etap  
rewitalizacji 
kąpieliska „Krubin”

Na terenie kąpieliska prowa-
dzone są prace budowlane. Po-
wstaną nowe utwardzone cią-
gi komunikacyjne. Następnie 
zamontowane będą elementy 
małej architektury. W czerwcu 
prace powinny zakończyć się. 
Ten i poprzedni etap to inwe-
stycje w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.

więcej str. 3
R.J.

Zielony labirynt

Labirynt z tuj o wysokości 1,7 m 
powstaje na skwerze przy ul. Fa-
brcznej, tuż za parowozem. To ko-
lejna miejska inwestycja w zie-
leń. Takiego obiekty dotychczas 
w Ciechanowie nie było. Labi-
rynt dostępny będzie dla miesz-
kańców już w czerwcu. Układ krę-
tych ścieżek wyznaczono na pla-
nie trójkąta.

więcej str. 5
R.J.

Ojcowie sadzili 
drzewka

Na miejskiej działce przy ul. Au-
gustiańskiej miała miejsce pierw-
sza w tym roku akcja sadzenia 
drzew przez świeżo upieczonych 
ojców. Tatusiowie sadzili klony, 
dęby i lipy. Przed drzewkami za-
montowano tabliczki z imiona-
mi, nazwiskami i datami urodze-
nia dzieci.

więcej str. 7
P.H.
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Na spotkaniu w ratuszu mowa była 
o konkretnych zadaniach zrealizo-
wanych za środki pozyskane z UE. 
W konferencji wzięli udział: mar-
szałek województwa mazowieckie-
go Adam Struzik, poseł do Parla-
mentu Europejskiego Jarosław Ka-
linowski, radny województwa ma-
zowieckiego Konrad Wojnarowski 
oraz prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński.
– W Ciechanowie niemal na każ-
dym kroku widać efekty obec-
ności w Unii Europejskiej. Jako 
miasto jesteśmy bardzo skutecz-
ni w pozyskiwaniu funduszy ze-
wnętrznych, przede wszystkim 
unijnych, zarówno na inwesty-
cje infrastrukturalne, budowy 
dróg, obiektów, modernizacje 
czy rewitalizacje, jak i na pro-
jekty miękkie, społeczne. Budżet 
miasta opieramy przede wszyst-
kim na środkach zewnętrznych, 
co przekłada się na wieloaspek-
towy rozwój Ciechanowa. Bilans 
członkostwa w UE z perspekty-
wy naszego samorządu jest zde-
cydowanie korzystny – zaznaczył 

prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński.
Zaprezentowano m.in. ostatnie 
ciechanowskie inwestycje, jak za-
gospodarowanie otoczenia dworca 
kolejowego, rewitalizacja wieży ci-
śnień i budowa parku nauki, rewi-
talizacja kamienicy przy ul. War-
szawskiej 18, rewitalizacja pasa-
żu im. Marii Konopnickiej, termo-
modernizacja siedziby miejskiej 
jednostki kultury, modernizacja 
Krzywej Hali, budowa obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa, moder-
nizacje ulic Niechodzkiej, Mazo-
wieckiej, Sienkiewicza, instalacja 
elektronicznego systemu informa-
cji pasażerskiej na przystankach 
komunikacji miejskiej czy zakup 
pierwszego autobusu elektryczne-
go. Była mowa o rozpoczynających 
się wkrótce: instalacji pomp ciepła 
i paneli fotowoltaicznych u miesz-
kańców i na obiektach użyteczno-
ści publicznej oraz o termomoder-
nizacji 7 budynków mieszkalnych 
na osiedlu „Bloki”. Poruszano tak-
że kwestie projektów miękkich – 
społecznych i edukacyjnych. Pod-

sumowano również działania we 
wcześniejszych latach, jak budo-
wa pętli miejskiej, czy rewitali-
zacja zabytków – ratusza i Zamku 
Książąt Mazowieckich oraz inwe-
stycje w kanalizację i infrastruk-
turę drogową.
Po konferencji w ratuszu, zwiedzo-
no przykład wykorzystania unijne-
go wsparcia, czyli zrewitalizowaną 
kamienicę przy ul. Warszawskiej 18, 
która zacznie funkcjonować jesie-
nią, jako nowe miejsce kulturalno-
-edukacyjne i integracyjne. Na ul. 
Warszawskiej, w gablotach, Urząd 
Miasta eksponuje wystawę doty-
czącą 15 lat Ciechanowa w UE, za-
wierającą fotografie i opisy działań 
za pozyskane pieniądze. Ponadto 
miasto wydało specjalną publikację 
w formie folderu, która bezpłatnie 
dostępna jest m.in. w ratuszu oraz 
w punktach, do których trafia Ga-
zeta Samorządu Miasta Ciechanów. 
15-lecie w UE będzie tematem orga-
nizowanej 1 maja przez miasto de-
baty z udziałem ekspertów, ekono-
mistów, polityków.

R.J.

Rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jest okazją do podsumowań inwestycji 
i projektów zrealizowanych dzięki pozyskanym dotacjom. Miasto przygotowało podsumowa-
nie w formie wystawy na ul. Warszawskiej oraz specjalnej publikacji. Zmiany, które nastąpiły 
w mieście i subregionie ciechanowskim przybliżono także podczas zorganizowanej 19 kwiet-
nia w ratuszu konferencji.

15 lat Ciechanowa  
w Unii Europejskiej

Od lewej: poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, 
prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski
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Konkurs ofert został rozstrzy-
gnięty. Na organizację let-
niego wypoczynku w okresie 
od 1 czerwca do 31 sierpnia 
miasto przeznaczyło 40 tys. zł. 
Pieniądze trafią do dziesięciu 
stowarzyszeń.

W konkursie ofert mogą brać udział 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (wymienio-
ne w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie), 
które zamierzają realizować zada-
nie na rzecz mieszkańców Ciecha-
nowa, prowadzą działalność statu-
tową w dziedzinie objętej konkur-
sem, przedstawią poprawnie spo-
rządzoną ofertę.
Dotację na organizację wypoczyn-
ku letniego dla dzieci i młodzieży 
otrzymają:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Oddziału Miejsko-Powia-
towego w Ciechanowie – „Lato 
w mieście z TPD” – 7 000 zł

2. Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Ciechanowie – „Lato 
w miejscu zamieszkania – półko-
lonie PCK” – 7 000 zł

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
z Różnymi Potrzebami Oświato-
wo – Wychowawczymi „Tęczowa 
Kraina” – „Półkolonie terapeu-
tyczne” – 3 000 zł

4. Stowarzyszenie Akademia Kultu-
ry – „Obóz CiechArtPro 2019” – 
3 000 zł

5. Ciechanowski Ludowy Klub Spor-
towy MAZOVIA – „Wakacyjna 
przygoda” – 8 000 zł

6. Międzyszkolny Pływacki Klub 
Sportowy ORK A – „Wakacje 
na sportowo” – 2 000 zł

7. Stowarzyszenie Mazovia ProAc-
tiv – „Wakacyjne treningi ogól-
norozwojowe” – 2 000 zł

8. Ludowy Klub Sportowy MATSO-
GI – „Obóz sportowo-rekreacyj-
ny” – 3 000 zł

9. Klub Sportowy ZAMEK – „Za-
jęcia rekreacy jno-sportowe 
z elementami piłki plażowej” – 
3 000 zł

10. Akademia Piłki Nożnej – „Pił-
karskie wakacje z APN OLIMP” 
– 2 000 zł

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom, w okresie realizacji zadania 
ujęto również czerwiec. Pozwoliło 
to organizacjom na uwzględnienie 
w kosztach także działań przygo-
towawczych.

R. J.

Prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński podczas kwietnio-
wej sesji Rada Miasta otrzymał 
wotum zaufania. Głosowanie 
poprzedziła debata nad Ra-
portem o Stanie Miasta. Cie-
chanów jest najprawdopodob-
niej pierwszym miastem, które 
zrealizowało nową procedurę 
wprowadzoną znowelizowaną 
ustawą o samorządzie gmin-
nym. Rada Miasta udzieliła 
prezydentowi również abso-
lutorium.

Raport o Stanie Miasta został opu-
blikowany w pierwszej połowie 
kwietnia. Sesja była okazją do dys-
kusji nad dokumentem. Radni mo-
gli wypowiadać się bez limitu cza-
sowego, z czego w większości sko-
rzystali. Możliwość zabrania głosu 
mieli także mieszkańcy, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu chęci udzia-
łu w debacie oraz zebraniu wyma-
ganych ustawą 50 podpisów. Nikt 
jednak nie zgłosił takiego zamiaru. 
Wotum zaufania zostało udzielo-
ne 15 głosami na 21. Podobnie ab-
solutorium za wykonanie budżetu 
na 2018 rok.
W dyskusji podczas sesji radni od-
nosili się przede wszystkim do przy-
wołanych w raporcie inwestycji, po-
zyskiwania funduszy, wydatków, 
współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, klubami sportowymi, 
do inicjatyw społecznych, edukacyj-
nych czy proekologicznych.
– To pierwsza taka procedura 
w Polsce, w której prezydent uzy-
skuje wotum zaufania od Rady 
Miasta. Przedstawiliśmy ten bli-
sko 200-stronicowy dokument już 
teraz, nie dlatego, że się spieszy-

my, nie dlatego, że chcieliśmy być 
pierwsi. Jesteśmy przygotowani, 
mamy widoczne efekty naszej pra-
cy, a nad dokumentem pracowa-
liśmy od dobrych kilku miesięcy. 
Była to świetna praca zespołowa, 
za którą serdecznie dziękuję. For-
malnie rozliczamy się z 2018 roku. 
Trudno jednak nie zauważyć, że 
już wcześniej, kilkukrotnie to roz-
liczenie nastąpiło. Bo doskonałym 
rozliczeniem były wyniki ostat-
nich wyborów samorządowych 
– powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Raport o Stanie Miasta zawiera in-
formacje o samym mieście, jak też 
porównanie z innymi miastami 
o podobnej wielkości, położonymi 
w różnych częściach kraju. W ra-

porcie uwzględnione są informacje 
o stanie mienia komunalnego, reali-
zacji polityk, programów, strategii, 
uchwał Rady Miasta, budżetu oby-
watelskiego, współpracy z innymi 
samorządami i jednostkami. Część 
analityczna dotyczy m.in. oświaty, 
kultury, turystyki, sportu, rekreacji, 
rankingów. W raporcie przytoczo-
no kluczowe działania inwestycyj-
ne, realizowane przede wszystkim 
przy udziale pozyskanych środków 
zewnętrznych. Wśród opisanych in-
westycji są np. zagospodarowanie 
terenu wokół dworca kolejowego, 
rewitalizacja wieży ciśnień i bu-
dowa parku nauki, duże zadania 
drogowe, jak budowa obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa, moderni-
zacje ul. Mazowieckiej, Niechodz-

kiej, Kargoszyńskiej, Sienkiewicza, 
modernizacje obiektów – kamienicy 
przy ul. Warszawskiej 18, „Krzywej 
Hali”, siedziby miejskiej jednostki 
kultury. Wskazano szereg działań 
proekologicznych, w tym dotyczą-
cych komunikacji miejskiej (zakup 
pierwszego autobusu elektryczne-
go, instalacja na przystankach elek-
tronicznego systemu informacji pa-
sażerskiej), inicjatyw sportowych 
(budowa skateparku i pumptrac-
ku, oddanie do użytku zmoderni-
zowanego stadionu miejskiego), 
projekty miękkie (edukacyjny pro-
jekt dla szkół, szkolenia kompute-
rowe dla mieszkańców) oraz reali-
zowane systematycznie remonty 
chodników, nawierzchni, budowy 
parkingów, kanalizacji, oświetle-

nia czy nowe nasadzenia. Opisano 
również wydarzenia organizowa-
ne, współorganizowane i wspiera-
ne przez miasto.
– Miasto Ciechanów w poprzednim 
roku osiągnęło historyczne wyniki. 
Wyniki dotychczas niespotykane. 
Ponad 64 mln złotych przeznaczo-
ne na inwestycje w ciągu 12 mie-
sięcy. Nigdy wcześniej nie było 
tak olbrzymiej kwoty, na konkret-
ne zadania, które zmieniły prze-
strzeń publiczną. To są inwestycje 
zauważalne przez każdego miesz-
kańca, na każdym kroku: inwesty-
cje w drogi, w budynki, w obiekty 
sportowo-rekreacyjne. Dzięki temu 
podnosimy jakość życia mieszkań-
ców, odnawiamy miasto, czyniąc je 
bardziej przyjaznym. To wszystko 
prowadzi też do budowania poczu-
cia dumy mieszkańców z Ciechano-
wa i ze zmian, które tu zachodzą. 
Wiele z tych działań nie mogło-
by dojść do skutku, gdyby nie pie-
niądze pozyskiwane przez miasto, 
w tym głównie środki unijne. Trze-
ba to podkreślać, szczególnie w tym 
roku, kiedy obchodzimy 15. rocz-
nicę przystąpienia naszego kraju 
do Unii Europejskiej oraz kiedy od-
bywają się wybory do Parlamen-
tu Europejskiego i kiedy kształto-
wał się będzie przyszły unijny bu-
dżet – dodaje prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Raport przygotowali pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów i jed-
nostek podległych miastu. Miasto 
nie posiłkowało się firmami ze-
wnętrznymi.
Dokument został opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

R.J.

Wotum zaufania dla prezydenta Ciechanowa

Ratusz przyznał środki na letni 
wypoczynek dzieci i młodzieży

W konkursie na dyrektora Miej-
skiego Przedszkola nr 3 wpłynę-
ły dwie oferty (jedna nie spełniała 
wymogów formalnych), na dyrek-
tora Miejskiego Przedszkola nr 5 – 
jedna oferta, jedna także na dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 6. 
Wyłonione przez komisje konkur-
sowe kandydatury zyskały akcep-
tację prezydenta. Dyrektorem MP 
nr 3 będzie Ewa Kaczyńska – do-
tychczasowa dyrektor tej placów-
ki. Dyrektorem SP nr 5 będzie peł-

niąca obecnie obowiązki dyrekto-
ra (po odejściu na emeryturę przez 
Wiesława Burbę) Aneta Głuszniew-
ska. Agata Pawłowska, obecnie na-
uczycielka w SP nr 5 (wcześniej wi-
cedyrektor tej placówki), będzie 
dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 6 od września.
Kon k u r s y na dy rek torów SP 
nr 6 i MP nr 3 były rozpisane z uwa-
gi na kończące się 5-letnie kaden-
cje obecnych dyrektorów.

R. J.

Wyłonieni dyrektorzy dwóch 
podstawówek i przedszkola

15 kwietnia w ratuszu odbyły się posiedzenia komisji konkur-
sowych. Komisja na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 re-
komendowała Ewę Kaczyńską, na dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 5 Anetę Głuszniewską, na dyrektora Szkoły Podstawo-
wej nr 6 Agatę Pawłowską.
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Prace już wystartowały. W ra-
mach II etapu rewitalizacji 
kąpieliska przeprowadzone 
zostaną roboty budowlane 
i montażowe. Zadanie obej-
muje utwardzenie ciągów ko-
munikacyjnych i instalację 
elementów małej architektu-
ry. Inwestycja powinna zostać 
zrealizowana w ciągu nieca-
łych dwóch miesięcy. Zarów-
no II, jak i wykonany w 2017 r. 
I etap rewitalizacji to projek-
ty obywatelskie.

Prócz nowych alejek na terenie ką-
pieliska, pojawi się 8 stołów pikni-
kowych z ławkami, urządzenie za-
bawowe typu zamek (dwie wieże 
kwadratowe z dachem, pomosty 
z barierkami, zjeżdżalnia, rura po-
zioma, rura strażacka, kółko i krzy-
żyk) oraz 5 koszy na śmieci. Two-
rzona jest ścieżka spacerowa wo-
kół zbiornika głównego oraz doj-
ście do zbiornika od ul. Dobrej. 
Ciągi komunikacyjne o szerokości 
2 m i łącznej długości około 850 m 
będą składały się z warstwy mro-
zoochronnej z piasku drobnoziar-
nistego, z podbudowy z tłucznia ka-
miennego, z nawierzchni z mieszan-
ki gliniasto-żwirowej oraz z beto-
nowych obrzeży.
I etap rewitalizacji kąpieliska 
„K rubin” został zrealizowany 
w 2017 r. Powstała wówczas sze-
roka plaża z miękkim piaskiem, 

odnowiono pomosty, uporząd-
kowano teren, utworzono boisko 
do plażowej piłki siatkowej, za-
montowano żagle przeciwsłonecz-
ne. Pojawiły się kajaki i rowery 
wodne, stoły piknikowe, urządze-
nie zabawowe typu pajęczyna. Po-

wstał także nowy pawilon dla ra-
towników, do którego utworzono 
zjazd, ustawiono dwie przebie-
ralnie, przenośne toalety, stojak 
na dwanaście rowerów, ławki, ko-
sze na śmieci.

R.J.

Ruszył II etap rewitalizacji 
kąpieliska „Krubin”

Przy Szkole Podstawowej nr 1 przy 
ul. Orylskiej do dyspozycji najmłod-
szych będą cztery bujaki, huśtaw-
ka podwójna, karuzela tarczowa, 
karuzela krzyżowa, stożek obroto-
wy, mostek, ścianka sprawnościo-
wa, zestaw zabawowy, zjeżdżalnia, 
sześciokąt wielofunkcyjny, urządze-
nie zabawowe typu plac zabaw, al-
tana czworokątna oraz dwa stoliki 
do gry. Ponadto zamontowane zo-
staną ławki, kosze na śmieci oraz 
stół z ławkami. Obiekt będzie ogro-
dzony, ułożona zostanie poliure-
tanowa nawierzchnia. W ramach 
inwestycji przewidziano także re-
mont boiska. W obecnej Szkole Pod-
stawowej nr 1 istniało gimnazjum, 

w związku z czym nie było potrzeby 
istnienia tam placu zabaw. Po prze-
kształceniu w podstawówkę zdecy-
dowano o budowie.Po zakończeniu 
prac przy ul. Orylskiej, roboty będą 
prowadzone przy ul. Płońskiej. Ist-
niejący tam plac zabaw zostanie 
rozbudowany o nowe urządzenia. 
Będzie można korzystać ze ścianki 
wspinaczkowej, gry w kółko i krzy-
żyk, równoważni wiszącej, sześcia-
nu do wspinania oraz urządzenia 
zabawowego typu plac zabaw. Za-
montowane zostaną stojaki na ro-
wery. Pojawi się nawierzchnia po-
liuretanowa, na części obiektu za-
siana zostanie trawa.

P.H.

Ruszyły inwestycje w place 
zabaw przy dwóch szkołach

Rozpoczęła się budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1, gdzie dotychczas nie było tego typu obiektu. Rozbu-
dowany zostanie plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4. Re-
alizacja obydwu inwestycji przewidziana jest do końca czerwca.

Prace postępują zgodnie z harmo-
nogramem. Wzdłuż 3,3 km jezdni 
prowadzone są ostatnie prace bru-
karskie. Przygotowywane są pod-
budowy pod warstwę nawierzchni 
bitumicznej ścieżek rowerowych. 
Wykonywane są zjazdy publicz-
ne i indywidualne. Humusowane 
są skarpy. Trwa stawianie słupów 
oświetleniowych i usuwanie koli-
zji. Zakończono prace przy zato-
kach autobusowych.
Wyprowadzenie ruchu samocho-
dów ciężarowych poza granice Cie-
chanowa to jeden z głównych ce-
lów inwestycji. Jej przebieg został 
wytyczony od ronda „Solidarno-
ści”, poza Ciechanów, do krajowej 
„sześćdziesiątki” – na wysokości 
centrum handlowego we Włady-
sławowie. Kierowcy jadący od stro-
ny Płońska w kierunku Pułtuska 
i odwrotnie zyskają trasę, którą 
będą mogli pokonać bez sygnali-
zacji świetlnych.
Wykonawcą inwestycji jest firma 
Strabag. Zadanie w 90% finansowa-
ne jest z pozyskanych przez miasto 
środków zewnętrznych. Całkowity 
koszt to ponad 22,7 mln zł.

P.H.

Ostatnia prosta na obwodnicy 
wschodniej Ciechanowa

Coraz bliżej końca są prace związane z budową obwodnicy wschodniej Ciechanowa. Nowa, po-
nad trzykilometrowa droga, połączy drogi krajowe nr 50 oraz 60 i wyprowadzi z miasta TIR-y. 
Obwodnicą pojedziemy w połowie tego roku.

Figura została ustawiona na ron-
dzie w 1948 roku przez okolicz-
nych mieszkańców. W wypadku 
pod koniec 2017 r. uległa znaczne-
mu uszkodzeniu. Jej samoistnym 
posiadaczem była mieszkanka po-
bliskiej posesji, prawnuczka jedne-
go z fundatorów figury. Do miasta, 
choć nie jest ono zarządcą drogi 
obejmującej rondo, płynęły liczne 
prośby o naprawienie figury i obsa-

dzenie ronda w sposób praktyko-
wany na innych rondach – na pę-
tli miejskiej. Miasto przejęło fi-
gurę w formie darowizny. Figura 
jest już zamontowana, a jej oto-
czenie obsadzono roślinami: so-
sną górską (225 sztuk) i kocimięt-
ką (300 sztuk). Zarządca drogi za-
akceptował projekt i wydał zgo-
dę na zagospodarowanie obszaru.

R.J.

Odrestaurowana figura Chrystusa Króla, 
obsadzane rondo w ul. Gruduskiej

Figura Chrystusa Króla, która została zniszczona w grudniu 
2017 r. podczas wypadku samochodowego, po zleconej przez 
miasto renowacji stanęła z powrotem na rondzie u zbiegu 
ulic Wojska Polskiego, Gruduskiej i Przasnyskiej. Miasto, by 
móc naprawić figurę, przejęło ją od spadkobierców fundato-
rów. Ponadto porozumiało się z zarządcą dróg wojewódzkich 
w sprawie zagospodarowania ronda zielenią, o co od dawna 
zabiegali mieszkańcy.



4      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na udostępnienie placów handlowych przy cmentarzu komunalnym 
w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej w okresie od 26 października 
do 2 listopada 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 maja 2019 roku o godzinie 900 w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

Wywoławcza kwota netto wynosi:
– plac od nr 1 do nr 13 – 500 zł
– plac od nr 14 do nr 26 – 600 zł
– plac od nr 27 do nr 36 – 400 zł
– plac od nr 37 do nr 71 – 100 zł
Do wylicytowanej opłaty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w kwocie:
– za każdy plac od nr 1 do nr 13 po 100 zł
– za każdy plac od nr 14 do nr 26 po 120 zł
– za każdy plac od nr 27 do nr 36 po 89 zł
– za każdy plac od nr 37 do nr 71 po 20 zł

Wadium płatne do 21 maja 2019 r. w kasie Urzędu Miasta Ciechanów lub na 
rachunek bankowy prowadzony przez Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w 
Ciechanowie nr: 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na 
poczet opłaty, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów w 
razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia „umowy najmu”.
Zezwolenie na wykorzystanie placu dla prowadzenia działalności handlowej 
otrzyma uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą kwotę opłaty na wska-
zany plac.
„Umowy najmu” będą wydawane w Referacie Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1, po okazaniu dowodu 
wpłaty.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta

Czas przeprowadzenia remontu 
przewidziano na około dwa tygo-
dnie. Urząd Miasta prosi miesz-
kańców o wyrozumiałość. Dzięki 
modernizacji powiększy się prze-
strzeń do obsługi interesantów, 
przychodzących do Urzędu Stanu 
Cywilnego – zlikwidowany zosta-
nie korytarz przed drzwiami do po-
koi i zmieniona zostanie lokaliza-
cja drzwi do pomieszczeń.
Osoby, odwiedzające USC, bądź 
inne w ydzia ły mieszczące się 

w  te j  c z ę ś c i  budy n k u ,  mogą 
wchodzić drewnianymi drzwia-
mi i przechodzić kory tarzami 
na parterze. W UM umieszczo-
no oznaczenia. Osoby niepełno-
sprawne mogą korzystać z wej-
ścia od strony ul. Nadrzecznej, 
przez parking (winda za parkin-
giem, po prawej stronie). W ra-
zie potrzeby, pomocą służą pra-
cownicy (tel. 23 674 92 06 lub 
207 i 208).

R.J.

Modernizacja  
w Urzędzie Stanu Cywilnego

Z uwagi na konieczność poprawy funkcjonalności i zwiększe-
nia komfortu interesantów, Urząd Miasta w połowie kwietnia 
rozpoczął remont Urzędu Stanu Cywilnego, znajdującego się 
w budynku przylegającym do zabytkowego ratusza. W czasie 
remontu, nieczynne jest jedno wejście do UM (od strony placu 
JP II szklane drzwi w nowszej części), należy korzystać z wej-
ścia z drewnianymi drzwiami.

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów, przeznaczonej od oddania w użyczenie

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
do użyczenia 

Opis  
nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Wysokość czynszu Czas trwania 
umowy

1 obręb SRÓDMIEŚCIE
działka nr 61
o powierzchni 775 m2

ul. 17 Stycznia

775  m2 Działka 
gruntu wraz 
z budynkiem 
o powierzchni 
zabudowy 
232 m2

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego

Sposób 
zagospodarowania: 
użyczenie działki gruntu 
z budynkiem na rzecz 
Miejskiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Ciechanowie

brak 15 lat

UWAGA!
1. Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną do użyczenia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-

spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.). 
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

Z up. Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczyk

Zastępca Prezydenta Miasta

W 2018 r. na zadania inwestycyj-
ne wydano 64,1 mln zł. Zostały 
one sfinansowane z własnych środ-
ków (23,3 mln zł) oraz źródeł ze-
wnętrznych (40,8 mln zł). Oprócz 
tego, przedsięwzięcia inwestycyjne 
o wartości 8,7 mln zł zrealizowały 
spółki miejskie.
Korzystne wyniki finansowe spo-
tkały się z przychylnością radnych, 
co wyrazili w głosowaniu. 15 z nich 
opowiedziało się za udzieleniem 
prezydentowi absolutorium, prze-
ciw było 6 osób.
Kolejnymi punktami kwietniowych 
obrad były: ocena ubiegłorocznych 
zasobów pomocy społecznej, moni-
torowanie strategii społeczno-go-
spodarczej miasta w oparciu o „Plan 
Rozwoju Lokalnego Miasta Ciecha-
nów w latach 2016-2020”, monito-
ring Lokalnego Programu Rewita-
lizacji na lata 2005-2023 i monito-
ring Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej. Ponadto radni rozpatrzyli 
10 projektów uchwał. Sezon kąpie-
lowy na miejskich akwenach wod-
nych określili na termin 22 czerw-
ca – 1 września. Wyrazili również 
zgodę na zbycie 3 niezabudowanych 
działek (położonych przy ul. Czar-
nieckiego i w obrębie Scalenie) oraz 
nabycie 3 nieruchomości (na Śmie-
cinie, Szczurzynie i w pasie terenu 
łączącego ulicę Płońską z Augu-
stiańską). Na wniosek Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej ustanowi-
li nieodpłatną służebność przesyłu 
na nieruchomości znajdującej się 
w obrębie 20-Scalenie, gdzie pla-
nowana jest budowa urządzeń in-
frastruktury ciepłowniczej.
W wyniku przekształceń oświato-
wych konieczne było ustalenia pla-
nu sieci publicznych szkół podsta-
wowych oraz określenia granic ich 
obwodów.
Radni określili lokalne standardy 
urbanistyczne na terenie Ciecha-
nowa. Skwer u zbiegu ulic Fabrycz-

nej, Sienkiewicz i Płockiej nazwano 
Skwerem 4 czerwca 1989 roku. To 
data pierwszych wolnych wyborów 
w Polsce i początku procesu zmian 
ustrojowych.
Podczas obrad, które odbyły się 
28 marca, radni rozpatrzyli 13 pro-
jektów uchwał. Opowiedzieli się 
za wprowadzeniem do Miejskie-
go Programu Profilaktyki i Roz-
wiazywania Problemów Alkoho-
lowych wolnych środków w wyso-
kości 229,8 tys. zł. Wyrazili zgodę 
na zbycie dwóch niezabudowanych 
działek znajdujących się w obrębie 
Śmiecina i Śródmieścia. Zdecydo-
wali o zamianie działek w dzielni-
cy Śmiecin Kolonia oraz o nabyciu 
drogi dojazdowej do Miejskiego 
Przedszkola nr 3 i nieruchomości 
położonej pomiędzy pętlą miejską 
a ul. Bogusławskiego. Przychylnie 
odnieśli się do ustanowienia nie-
odpłatnej służebności gruntowej 
na działce w pobliżu ul. Komunal-
nej, a także do oddania w dzierża-
wę na okres powyżej 3 lat lokalu 
usytuowanego w budynku Parku 
Nauki Torus przy ul. Płockiej 34. 
Lokal o powierzchni 100 m2 prze-
znaczony będzie na działalność ga-
stronomiczną.

Radni powołali Społeczną Komi-
sję Mieszkaniową. W jej składzie 
znaleźli się przedstawiciele zarzą-
dów osiedli: Rafał Górecki, Ma-
riusz Mikłowski, Elżbieta Majew-
ska, Barbara Rogalska, Agnieszka 
Wojda-Benko, Andrzej Dudkiewicz, 
Iwona Kuklińska, Zbigniew Grzesz-
czak, Ewa Mieszkowska, Ryszard 
Szymański, Robert Kurnikowski, 
Stanisław Szawłowski. Z ramienia 
Rady Miasta wybrano: Magdalenę 
Grelik-Grodecką, Marka Rutkow-
skiego i Stanisława Jankowskiego.
W obliczu zwiększenia dochodów 
i wydatków gminy konieczne było 
uchwalenie modyfikacji w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej i bu-
dżecie na 2019 rok. Zmiany obej-
mują przeznaczenie wolnych środ-
ków z ubiegłego roku w wysokości 
7,7 mln zł na sfinansowanie zadań 
inwestycyjnych i remontów oraz 
zmniejszenie o 1,5 mln zł kwoty 
emisji obligacji.
Radni wydłużyli z 4 do 5 lat kaden-
cję zarządów osiedli będących jed-
nostkami pomocniczymi gminy.

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

terminarz, dostępne są  
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kwietniowa oraz marcowa sesja Rady Miasta
Główne tematy kwietniowej sesji Rady Miasta to Raport o Stanie Miasta oraz sprawozda-
nie z wykonania budżetu w 2018 roku. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie ocenio-
ne przez Komisję Rewizyjną i Regionalną Izbę Obrachunkową. Prezydent Krzysztof Kosiń-
ski otrzymał od Rady Miasta wotum zaufania i absolutorium. Na marcowej sesji Rady Miasta 
przedłożono sprawozdania z 2018 roku na temat wspierania rodzin, działalności MOPS oraz 
realizacji programów współpracy gminy z podmiotami pożytku publicznego oraz organiza-
cjami pozarządowymi.
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Dotacje dla działkowców:  
wnioski można składać do 15 maja

Rodzinne Ogrody Działkowe na terenie Ciechanowa mogą ubiegać się o środki na zadania zwią-
zane z ich rozwojem. Dotacje będą mogły być przeznaczone m.in. na budowę i modernizację in-
frastruktury ogrodowej, obejmującej budynki i budowle, na ogrodzenia, drogi i alejki ogrodo-
we, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne. Wnioski można składać do Urzę-
du Miasta.

Wniosek można złożyć osobiście 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzę-
du Miasta Ciechanów (ul. Wodna 1) 
lub przesłać pocztą w zaklejonej ko-
percie podpisanej: „Komisja rozpa-
trująca wnioski o przyznanie dota-
cji celowej na dofinansowanie za-
dania związanego z rozwojem ro-
dzinnych ogrodów działkowych”.
Zgodnie z regulacjami ustawowy-

mi, stowarzyszenia ogrodowe, pro-
wadzące rodzinne ogrody działko-
we na obszarze danej gminy mogą 
uzyskać dotację celową z budżetu 
tej gminy.
W budżecie miasta na 2019 r. 
na dotacje dla ogrodów działko-
wych zabezpieczono 50 tys. zł. Do-
tacja może być udzielona do wyso-
kości 80% kosztów poniesionych 

na realizację zadania, ale w kwo-
cie nie większej niż 30 tys. zł. 
Szczegóły dotyczące zasad udzie-
lania i rozliczania dotacji znaj-
dują się w uchwale Rady Miasta 
oraz w zarządzeniach prezyden-
ta (wraz z załącznikami opubli-
kowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

R.J.

Prezydent Miasta Ciechanów
i n f o r m u j e

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 
– II piętro oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów zamieszczone 
zostały wykazy nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzeda-
ży. Wykazy te będą dostępne w dniach 29.04 – 20.05.2019r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 305 (II piętro) w bu-
dynku przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 24 w.224.

Za parowozem przy ul. Fa-
brycznej tworzony jest labi-
rynt z żywopłotów o wysoko-
ści około 1,7 m i szerokości 1 m. 
To układ krętych ścieżek, tak-
że o metrowej szerokości. Udo-
stępnienie labiryntu przewi-
dziane jest w czerwcu.

Na labirynt składają się tuje „Bra-
bant”. Przewidziano dwa wejścia. 
Powstaje on na planie trójkąta 
o bokach długości 90,5 m, 84,7 m, 
31,4 m. Centralnym i jednocze-
śnie orientacyjnym punktem ma 

być wysokie drzewo o kolumno-
wym pokroju.
Utworzenie labiryntu to kolejna 
inwestycja w zieleń, wpisująca się 
w działania proekologiczne mia-
sta. Jednocześnie będzie to atrak-
cja przede wszystkim dla dzieci 
i młodzieży oraz nietypowy spo-
sób aranżacji przestrzeni, służący 
jej ożywieniu.
– Staramy się tworzyć w Ciecha-
nowie przyjazne zielone miejsca, 
które będą przyciągały całe ro-
dziny. Labirynt z pewnością sta-

nie się jednym z takich punktów. 
Uatrakcyjniamy zlokalizowany po 
sąsiedzku park im. M. Konopnic-
kiej, niebawem ruszamy z inwesty-
cją w park na „Jeziorku”, już roz-
począł się II etap rewitalizacji ką-
pieliska „Krubin”, w kolejnych la-
tach planujemy również rewitali-
zację „Kanałów”. Zieleń w mieście 
jest ważna, a labirynt to bardzo 
ciekawa forma zagospodarowa-
nia terenu – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Zielony labirynt powstaje na skwerze 
przy ul. Fabrycznej

Kompozycja w kształcie Polski
Kwiatowa kompozycja w kształcie Polski powstaje w parku im. Marii 
Konopnickiej. Na terenie od strony wiaduktu, z tawuły niskiej, ułożone 
zostały granice kształtu naszego kraju. Za kilka tygodni obszar zosta-
nie wypełniony białymi i czerwonymi niecierpkami.

Robi się kolorowo
Pozimowe sprzątanie miasta do-
biegło końca, rozpoczęło się jego 
upiększanie. Kolorowe bratki 
pojawiły się w donicach na pl. 
Jana Pawła II i na ul. Warszaw-
skiej oraz w pasie zieleni w ul. 
Armii Krajowej. Wkrótce nowe 
nasadzenia zyskają kwietniki 
na deptaku i pl. Jana Pawła II.

Bieżące utrzymanie
W ramach bieżącego utrzyma-
nia dróg wyprostowane i wy-
mienione zostały zniszczone 
znaki drogowe. Wykonano rów-
nież równanie dróg gminnych: 
ul. Husarskiej, ul. Nizinnej, ul. 
św. Floriana, ul. św. Mateusza, ul. św. Krzysztofa, ul. Dębowej, ul. Wi-
śniowej, ul. Komunalnej, odcinek gruntowy ul. Składowej, odcinek grun-
towy ul. Krasińskiego oraz odcinek drogi wewnętrznej na Bielinie. Pro-
wadzone są remonty cząstkowe dróg utwardzonych i chodników. Na zle-
cenie miasta PUK myje wiaty przystankowe i ekrany akustyczne.

Dofinansowanie do sterylizacji suczek i kotek
Właściciele suczek i kotek, któ-
rzy mieszkają na terenie Ciecha-
nowa, mogą skorzystać z 50% 
dofinansowania do zabiegu ste-
rylizacji swojego czworonoga. 
Miasto podpisało z gabinetem 
weterynaryjnym „CAVIA” (ul. 
Gruduska 21) umowę na wyko-
nanie zabiegów sterylizacji su-
czek i kotek. Urząd zapewnia 
dofinansowanie w wysokości 50% kosztu zabiegu, pozostałe 50% opła-
ca właściciel. W przypadku sterylizacji suki dopłata wraz z kosztem nie-
zbędnych leków wynosi 200 zł, w przypadki sterylizacji kotki 100 zł. Po 
złożeniu pisemnego wniosku w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Utrzy-
mania Infrastruktury Drogowej (pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 123, tel. 
23 674 92 85), właściciel otrzyma zlecenie na zabieg. Akcja potrwa do wy-
czerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
W tym samym referacie można składać wnioski o zlecenie na bezpłat-
ny zabieg kastracji kotów wolno żyjących.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
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Obchody odbyły się w kilku miej-
scach miasta. Pierwszego dnia, 
na placu Jana Pawła II pojawiły się 
stoiska edukacyjne, gdzie udziela-
no porad i konsultacji. Na plene-
rowej scenie zorganizowano wy-
stępy i konkursy. Było malowanie 
buziek, gry, zabawy i dmuchańce. 
Ulicą Warszawską przeszedł nie-
bieski korowód. Obchody oficjal-
nie otwarto wypuszczeniem w nie-
bo niebieskich balonów. Na miej-
scu pojawili się strażacy, alpa-
ki i wielkie maskotki. Na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 6 ro-
zegrany został turniej w piłkę noż-
ną o „Niebieski Puchar”, w którym 
zwyciężyła drużyna Urzędu Mia-
sta Ciechanów. Finałem dnia był 

koncert Iwony Węgrowskiej. Na-
stępnego dnia w hali sportowej 
rozegrany został turniej szacho-
wy i maraton zumby. Ostatniego 
dnia w auli Szkoły Podstawowej 
TWP zorganizowana została kon-
ferencja pt. „Zaburzenia ze spec-
trum autyzmu – kompleksowe od-
działywania edukacyjno- terapeu-
tyczne”. Na niebiesko podświetlo-
na została wieża ciśnień i ratusz.
Obchody stanowiły jeden ze zwy-
cięskich projektów, wybranych 
przez mieszkańców w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. Organiza-
torem przedsięwzięcia było Sto-
warzyszenie Autentyczni. Patronat 
objął prezydent Krzysztof Kosiński.

P.H.

Ciechanów zaświecił  
na niebiesko

Kwiecień to miesiąc wiedzy na temat autyzmu. W ogólnoświa-
tową akcję tradycyjnie włączył się Ciechanów. 6, 7 i 8 kwietnia 
odbyło się wiele różnorodnych wydarzeń, które miały zwró-
cić uwagę na zaburzenie, jakim jest autyzm.

Dobiegła końca czwarta edy-
cja bezpłatnego kursu samo-
obrony dla kobiet. Kurs dla 
mieszkanek Ciechanowa po-
wyżej 16 roku życia ukończy-
ły 132 panie, z czego 29 z wy-
różnieniem. 26 kwietnia wrę-
czono im certyfikaty.

Kurs był całkowicie bezpłatny. Sta-
nowił realizację projektu, który zwy-
ciężył w głosowaniu mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go. Utworzone zostały cztery grupy – 
jedna dla pań zaawansowanych, jed-
na dla pań średnio zaawansowanych 
oraz dwie grupy dla pań początkują-
cych. Zajęcia praktyczne prowadzi-
li trenerzy LKS Matsogi Ciechanów 

Michał Korzybski oraz pomysłodaw-
ca kursu Michał Rząsiński. Odbywa-
ły się zajęcia warsztatowe i teoretycz-
ne z dietetykiem i przedstawicielami 

służb mundurowych. We współpra-
cę włączył się również były żołnierz, 
instruktor samoobrony Adam Pytel.

R.J.

Tytuł plenerowego pokazu nauko-
wego, który odbył się 27 kwietnia to 
„Wybuchowa chemia”. Wydarzenia 
było otwarte dla wszystkich chęt-
nych i skierowane głownie do dzie-
ci w wieku 6-12 lat. Pokaz popro-
wadził znany chemik Lucjan Sta-
szewski. Wydarzenie odbyło się 
w ramach Dziecięcej Akademii Na-
ukowych Inspiracji, projektu reali-
zowanego przez Stowarzyszenie Po-
zytywnie Historyczni, przy wspar-
ciu miasta.

red.

W skład nowej Rady Senio-
rów weszło 11 osób, zgłoszo-
nych przez środowiska dzia-
łające na rzecz seniorów bądź 
przez mieszkańców. 15 kwiet-
nia w hali sportowo-widowi-
skowej przy ul. Kraszewskie-
go odbyło się pierwsze po-
siedzenie, podczas którego 
rada ze swojego grona wyło-
niła przewodniczącego, wi-
ceprzewodniczącego i sekre-
tarza. Obecni na spotkaniu 
seniorzy mieli też okazję za-
poznać się ze sprawozdaniem 
ustępującej rady.

W skład Rady weszli: Remigiusz 
Saskowski (Osiedlowy Klub Se-
niora „BLOKI”), Urszula Czaplicka 
(Polski Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów), Janina Janaka-
kos-Szymańska (wniosek rekomen-
dowany przez grupę mieszkańców), 
Ewa Zofia Barcikowska (Dzienny 
Dom Seniora MOPS), Stanisław 

Kasiak (Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów), Wojciech 
Malik (Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków), Danuta Młodzianowska 
(Stowarzyszenie Uniwersytet Trze-
ciego Wieku), Ewa Dąbrowska (Sto-
warzyszenie Emerytów i Rencistów 
Policyjnych Koło nr 1 w Ciechano-
wie), Wanda Szczypińska (Zwią-

zek Nauczycielstwa Polskiego), Bar-
bara Wojciechowska (Klub Senio-
ra w COEK STUDIO) i Zofia Ko-
snowska (Dom Pomocy Społecz-
nej). Przewodniczącą została Ewa 
Dąbrowska, wiceprzewodniczącym 
Wojciech Malik, sekretarzem Bar-
bara Wojciechowska.

A.C.

Zakończyła się  
„Bezpieczna ciechanowianka 4.0”

Pokaz naukowy  
na pasażu Konopnickiej

Nowy skład Rady Seniorów



Tradycyjnie przed świętami wiel-
kanocnymi w ciechanowskich skle-
pach pojawiły się kosze, do których 
robiący zakupy wkładali żywność 
dla potrzebujących. 5 i 6 kwietnia 
w jedenastu punktach (wszystkie 
Biedronki, sklepy Gram, Carrefo-
ur, Kaufland, Elbit Przy Farze, Lidl, 
POLOmarket) wolontariusze zachę-
cali klientów do podzielenia się za-
kupami. Kosze ustawione przy ka-
sach zapełniły się artykułami spo-
żywczymi: cukrem, mąką, makaro-
nami, olejem, ryżem i konserwami. 
W sumie w ciechanowskich skle-

pach zebrano blisko 5,5 ton żyw-
ności. Zebrane produkty trafiły naj-
pierw do magazynów Banków Żyw-
ności, gdzie zostały posortowane, 
zważone i policzone. Następnie zo-
stały przekazane lokalnym organi-
zacjom społecznym: hospicjom, do-
mom samotnej matki, schroniskom 
dla ofiar przemocy, noclegowniom 
dla bezdomnych, jadłodajniom dla 
ubogich, rodzinnym domom dziec-
ka, świetlicom środowiskowym. Or-
ganizatorem akcji, jak co roku był 
Bank Żywności.

A.C.

Wielkanocna Zbiórka Żywności
Po z i mowej  pr zer w ie ,  g r upa 
18 ojców, posadziła kolejne drzew-
ka na działce przy ul. Augustiań-
skiej. 27 kwietnia tatusiowie uczci-
li w ten sposób narodziny swo-
ich dzieci. W towarzystwie naj-
bliższych, panowie posadzili klo-
ny, dęby i lipy w przygotowanych 
wcześniej przez PUK dołkach. Tra-
dycyjnie przed drzewkami zosta-
ły umieszczone tabliczki z imiona-
mi i nazwiskami dzieci oraz data-
mi urodzenia. Rodzinom gratulo-
wał prezydent miasta.
Panowie zameldowani w Ciecha-
nowie oraz ojcowie dzieci, któ-
re w mieście mają meldunek, by 
wziąć udział w akcji, powinni zgło-
sić się do Urzędu Miasta. Zgłoszenia 
przyjmuje Referat Zieleni Miejskiej 
i Ochrony Środowiska, plac Jana 
Pawła II 6, parter, pokój 20 lub 22, 
tel. (23) 674 92 83 lub 674 92 68.

P.H.

Ojcowie sadzili drzewka
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Ule na dachu ciechanowskiego ratusza
Po zimow y m odpoczy nku 
pszczoły z miejskiej pasieki, 
która powstała na dachu cie-
chanowskiego ratusza, zaczę-
ły intensywne wiosenne pra-
ce. Urząd planuje pierwsze te-
goroczne miodobranie za oko-
ło miesiąc. 5 uli, z inicjatywy 
prezydenta miasta, zamonto-
wano na budynku urzędu rok 
temu. Jest w nich obecnie oko-
ło 100 tys. pszczół. Wkrótce 
pszczół będzie około 350 tys. 
Miód przelewany jest do sło-
iczków i wykorzystywany jako 
gadżet promocyjny miasta. 
Urząd rozdaje słoiczki z ra-
tuszowym miodem podczas 
miejskich wydarzeń.

Ratuszowa pasieka funkcjonuje 
pod opieką wykwalifikowanego 
pszczelarza, który co najmniej raz 
w tygodniu ją odwiedza. Pomysł 
pasieki na dachu Urzędu Mia-
sta służyć ma przede wszystkim 
ochronie środowiska, jak rów-
nież zwracać uwagę na problem 
wymierania pszczół.
Pierwsza zimowla pszczół w ulach 
na ratuszu przebiegła pomyślnie, 
wszystkie rodziny przeżyły. Pasie-
ka jest na etapie wiosennego roz-
woju, przygotowuje się do pierw-
szego dużego wiosennego pożytku. 
W każdym ulu jest jedna królowa, 
która aktualnie poprzez intensyw-
ne czerwienie zapewnia powiększe-
nie liczebności rodziny.
W ubiegłym roku były trzy urzę-
dowe miodobrania, w czasie któ-

rych zebrano w sumie około 150 kg 
miodu. Wszystko wskazuje na to, że 
kolejny sezon będzie równie uda-
ny, ale to ostatecznie zależeć bę-
dzie od pogody. Prezydent osobi-
ście od czasu do czasu sprawdza, 
jak się mają miejskie pszczoły i pro-
dukcja miodu.
– Nasze pszczoły wzbud zają 
ogromne zainteresowanie wśród 
mieszkańców, ale też np. oficjal-
nych delegacji odwiedzających 
urząd. Wielu gości z ciekawością 
wchodzi na dach i zawsze wszyscy 

są pod wrażeniem tego pomysłu. 
Jest to taka nasza ekologiczna cie-
kawostka i zarazem jedno z bardzo 
wielu działań służących środowi-
sku i przyrodzie. Dodam, że pszczo-
ły są bardzo łagodne i urzędnicy 
szybko przyzwyczaili się do ich 
obecności. Niektórzy urzędnicy 
żartują, że obecność pracowitych 
pszczół to dla nich dodatkowa mo-
tywacja do pracy. Mogę potwier-
dzić, że w naszym urzędzie kadra 
pracowitością wcale nie ustępuje 
pszczołom – powiedział prezydent 

Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Ule zamontowane są na ratuszu, 
na utworzonym na powierzchni 
30 m2 zielonym dachu. Inicjatywa 
ma służyć ochronie ginących owa-
dów, które zapewniają równowagę 
w ekosystemie. Ma również znacze-
nie edukacyjne.
W ulach znajdują się matki łagod-
nych ras. W organizacji pasieki po-
mógł miastu Regionalny Związek 
Pszczelarzy Północnego Mazowsza 
Powiatowe Koło Pszczelarzy w Cie-
chanowie oraz lokalny przedsiębior-

ca, który wcześniej zainstalował ule 
na dachu swojej firmy.
– Pszczoły to pożyteczne owady, 
które odgrywają ogromną rolę 
w życiu człowieka. W końcu to 
od nich zależy istnienie wielu po-
karmów, które spożywamy. Cie-
chanów aktywnie angażuje się 
w ratowanie pszczół. Jedna pa-
sieka oczywiście nie rozwiązuje 
problemu, jednak chcemy w ja-
kiś sposób dołożyć swoją cegieł-
kę. Zakładając pasiekę, chcieli-
śmy zwrócić uwagę na pewne nie-
pokojące zjawisko, co mam na-
dzieję da efekt edukacyjny wśród 
mieszkańców, przede wszystkim 
tych najmłodszych – dodał pre-
zydent miasta.
Dach ratusza (nowsza część, przy-
legająca do zabytkowej), to pierw-
sza lokalizacja. Miasto nie wyklu-
cza w przyszłości wytypowania ko-
lejnych obiektów.
Miasto tworzy również enklawy 
dla pszczół, zagospodarowuje zie-
leń, stosując rośliny miododaj-
ne. Takimi obsadzane są ronda, 
pasy zieleni przy drogach, parki. 
Na pobliskich błoniach zamkowych 
utworzona została łąka kwietna. – 
Pszczoła, aby zebrać całą porcję 
miodu, odwiedza podczas jedne-
go lotu od 15 do 100 kwiatów. By 
jak najszybciej się z tym uporała, 
musi mieć zapewnione jak najwię-
cej kwiatów, o co oczywiście dba-
my jako miasto – zaznaczył Krzysz-
tof Kosiński.

R.J.
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Kamery personalne zostały zaku-
pione głównie z myślą o nagraniach 
podczas popełniania przestępstw 
lub wykroczeń oraz o przeciwdziała-
niu przypadkom naruszania spokoju 
i porządku w miejscach publicznych. 
Kamery personalne posiadają sze-
rokokątny obiektyw, nagrywają ob-
raz w bardzo wysokiej jakości, tak-
że nocą, umożliwiając identyfikację 
osób. Nagrania z interwencji mają być 
archiwizowane po skończonej służ-
bie. Jeśli obraz nie będzie zawierał 
dowodów pozwalających na wszczę-
cie postępowania karnego albo postę-
powania w sprawach o wykroczenia 
lub dowodów mających znaczenie dla 
tych postępowań, będzie przechowy-
wany przez 20-60 dni, a następnie 
zostanie zniszczony. Strażnicy miej-
scy, dysponujący kamerami personal-
nymi, nie mają możliwości przeglą-
dania i ingerowania w zarejestrowa-
ny materiał. Wgląd będą miały tylko 
osoby upoważnione.
– Wyposażenie Straży Miejskiej 
w kamery personalne ma zwięk-
szyć bezpieczeństwo mieszkańców 
jak i strażników miejskich, a po-

nadto świadczy o transparentno-
ści podejmowanych przez nas dzia-
łań. Nagranie z kamerki może być 
dowodem, wyjaśnić sytuacje spor-
ne, a sama obecność kamerki może 
zapobiec niebezpiecznym zdarze-
niom. Jest to narzędzie wykorzy-
stywane np. przez Straż Miejską 
w Warszawie, Katowicach, Sopo-
cie, Włocławku – powiedział ko-

mendant Straży Miejskiej w Ciecha-
nowie Mariusz Szymański.
Prawo do obserwowania i rejestro-
wania przy użyciu środków tech-
nicznych obrazu zdarzeń w miej-
scach publicznych przez Straż 
Miejską przysługuje na podstawie 
art. 11. ust. 2 Ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych.

R. J.

Strażnicy miejscy wyposażeni 
w kamery personalne

Straż Miejska została wyposażona w rejestrujące obraz kamery personalne. Utrwalanie obra-
zu podczas interwencji ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa.

Ogłoszenie
o przetargu na sprzedaż nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów

Działając na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204)  
Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości położonych w Ciechanowie:

1) przy ul. Krasińskiego (obręb Podzamcze), oznaczonych jako działki o numerach:
– 1127/13 – pow. 0,1384 ha – cena wywoławcza: 118 900 zł – wysokość wadium: 10 000 zł
– 1127/14 – pow. 0,1544 ha – cena wywoławcza: 150 200 zł – wysokość wadium: 12 000 zł
– 1127/31 – pow. 0,1359 ha – cena wywoławcza: 124 500 zł – wysokość wadium: 10 000 zł
– 1127/33 – pow. 0,1039 ha – cena wywoławcza: 83 400 zł – wysokość wadium: 7 000 zł
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00021529/9.
Przetarg odbędzie się 28.05.2019 r. o godzinie 10.00. Termin wpłacenia wadium: 22.05.2019 r.

2) przy ul. Kosynierów (obręb Gostkowo), w skład której wchodzą działki o numerach:
101/26 i 101/4 – łączna pow. 0,1029 ha – cena wywoławcza: 94 260 zł – wysokość wadium: 8 000 zł.
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
Dla działek prowadzone są księgi wieczyste nr PL1C/00019182/7 i PL1C/00028015/2.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. o godzinie 11.00. Termin wpłacenia wadium: 22.05.2019 r.

3) przy ul. Kruczej i Ludowej (obręb Krubin), oznaczonych jako działki o numerach:
– 54/1 – pow. 0,1094 ha – cena wywoławcza: 74 600 zł – wysokość wadium: 6 000 zł
– 54/2 – pow. 0,1624 ha – cena wywoławcza: 119 900 zł – wysokość wadium: 10 000 zł
– 54/4 – pow. 0,2187 ha – cena wywoławcza: 149 200 zł – wysokość wadium: 12 000 zł
– 54/5 – pow. 0,2324 ha – cena wywoławcza: 158 500 zł – wysokość wadium: 12 000 zł
– 54/6 – pow. 0,0997 ha – cena wywoławcza: 55 200 zł – wysokość wadium: 5 000 zł
– 54/7 – pow. 0,0999 ha – cena wywoławcza: 55 300 zł – wysokość wadium: 5 000 zł
– 54/8 – pow. 0,1239 ha – cena wywoławcza: 84 500 zł – wysokość wadium: 7 000 zł
– 54/10 – pow. 0,1031 ha – cena wywoławcza: 57 100 zł – wysokość wadium: 5 000 zł
– 54/11 – pow. 0,1023 ha – cena wywoławcza: 56 600 zł – wysokość wadium: 5 000 zł
– 54/12 – pow. 0,1314 ha – cena wywoławcza: 89 600 zł – wysokość wadium: 7 000 zł
– 54/13 – pow. 0,1032 ha – cena wywoławcza: 57 100 zł – wysokość wadium: 5 000 zł
– 54/14 – pow. 0,1025 ha – cena wywoławcza: 56 710 zł – wysokość wadium: 5 000 zł
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00043502/4.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2019 r. o godzinie 12.00. Termin wpłacenia wadium: 22.05.2019 r.

4) przy ul. Św. Antoniego i Św. Rodziny (obręb Scalenie), oznaczonych jako działki o numerach:
– 4748/2 – pow. 0,0701 ha – cena wywoławcza: 73 800 zł – wysokość wadium: 6 000 zł
– 4748/5 – pow. 0,0676 ha – cena wywoławcza: 71 200 zł – wysokość wadium: 6 000 zł
– 4748/10 – pow. 0,0771 ha – cena wywoławcza: 82 000 zł – wysokość wadium: 7 000 zł
– 4748/12 – pow. 0,0766 ha – cena wywoławcza: 81 500 zł – wysokość wadium: 7 000 zł
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00024218/7.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. o godzinie 11.00. Termin wpłacenia wadium: 23.05.2019 r.

5) przy ul. Różyckiego (obręb Śmiecin), w skład której wchodzą działki o numerach:
957/12 i 958/7 – o łącznej pow. 0,0978 ha – cena wywoławcza: 102 240 zł – wysokość wadium: 9 000 zł.
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
Dla działek prowadzone są księgi wieczyste nr PL1C/00045135/4 i PL1C/00010608/7.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2019 r. o godzinie 12.00. Termin wpłacenia wadium: 23.05.2019 r.

6) przy ul. Mleczarskiej (obręb Niechodzin-Bielin), oznaczonej jako działka nr:
– 74/10 – pow. 0,0880 ha – cena wywoławcza: 78 500 zł – wysokość wadium: 7 000 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. o godzinie 11.00. Termin wpłacenia wadium: 15.05.2019 r.

7) przy ul. Warszawskiej 10A, stanowiącej lokal użytkowy o pow. użytkowej 63,99 m2 wraz z udzia-
łem w wysokości 0,221 części w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości, 
składającej się z działek nr 301/2 i nr 295/2 o łącznej pow. 0,0441 ha.
Cena wywoławcza wynosi 67 000 zł, zaś wadium: 6 000 zł.
Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00001722/1.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2019 r. o godzinie 12.00. Termin wpłacenia wadium: 15.05.2019 r.

Wszystkie przetargi odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej (w tytule 

podając numer działki oraz nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestniczyć w przetargu) w podanych wyżej terminach. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy  Urzędu 

Miasta Ciechanów w BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Ciechanowie nr 97 1600 1462 1837 0686 3000 0004.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 (II piętro) oraz na stronie www.bip.umciechanow.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Wodna 1 pok. 306, tel.: (23) 674 92 24 w. 224, e-mail: geodezja@umciechanow.pl

Znajdź swojego psa w schronisku
W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie przeby-
wa ponad 300 psów. Wszystkie chciałyby zaznać domowego 
ciepła i znaleźć dobrych opiekunów. Zachęcamy do odpowie-
dzialnej adopcji.

Krezo ma 7 lat. Waży 34 kg. Swo-
ją bujną czupryną w kolorze psze-
nicy przypomina lwa. Ale to pies 
o spokojnym usposobieniu, ra-
dosny, pragnący kochać i być ko-
chanym.

Junior ma 6 lat. Cale życie spę-
dził w schronisku. Trafił tam 
jako szczenię i tak już został. To 
mały, drobny pies o krótkich ła-
pach. Jest łagodny, ma przejmu-
jące spojrzenie.

Szc zegółowe i n for macje 
o tych i innych czworono-
gach można uzyskać pod nu-
merem tel. (23) 611 13 59.

K.D.

Cezar to sympatyczny i przyja-
zny osobnik. Wielkością i umasz-
czeniem przypomina doberma-
na. Uw ielbia być głaskanym. 
Jest spragniony kontaktu z czło-
wiekiem



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      9

Uroczystości rozpoczęły się w ko-
ściele farnym, gdzie odprawiona 
została msza św. Następnie woj-
skowa kawalkada udała się na pl. 
Piłsudskiego, by złożyć wiązan-
ki kwiatów pod pomnikiem mar-
szałka. Oficjalne uroczystości 
miały miejsce przed ratuszem. 
Po ich zakończeniu wszystkie od-
działy przeszły defiladą na bło-
nia zamkowe, gdzie odbył się pik-
nik. Atrakcję stanowiły m.in.: po-
kaz sprawności kaskaderów kon-
nych w barwach 11 Pułku Ułanów 
ze Słupna oraz pokaz armatki 
37mm WZ 36. przygotowany przez 
7 Pułk Ułanów Lubelskich z Miń-
ska Mazowieckiego. Na przybyłych 
czekała rozgrzewająca grochówka.

A.C.

„Jestem bezpieczny” – to motyw 
przewodni Międzyszkolnego Kon-
kursu Wiedzy o Ruchu Drogo-
wym, zorganizowanego 2 kwiet-
nia przez Szkołę Podstawową nr 5. 
Wzięły w nim udział reprezen-
tacje uczniów klas I-III. Ucznio-
wie musieli np. prawidłowo roz-
poznać znaki drogowe, czy ułożyć 
puzzle. Trzeba było także wykazać 
się w teście znajomości zasad bez-
piecznego poruszania się po dro-
gach. Najlepsi okazali się ucznio-

wie ze Szkoły Podstawowej nr 6. 
Kolejne miejsca zajęli: II miej-
sce SP nr 5, III miejsce SP nr 4, 
IV miejsce SP TWP, V miejsce SP 
nr 7 i VI miejsce SP STO. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali elementy od-
blaskowe. Nad przebiegiem konku-
rencji czuwali przedstawiciele po-
licji i WORD. Przy okazji otwarto 
salkę bezpieczeństwa, wyposażoną 
m.in. dzięki wsparciu miasta. Pra-
cownię wyposażono w nowoczesny 
sprzęt multimedialny i materiały 

dydaktyczne, m.in. znaki drogo-
we, makiety skrzyżowań oraz gry 
planszowe z zakresu bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowego.

A.C.

Konkurs o bezpieczeństwie w SP5

Rozstrzygnięto czwartą edy-
cję konkursu literackiego dla 
dzieci, organizowanego przez 
Miejskie Przedszkole nr 4, 
w którym to najmłodsi piszą 
bajki. 26 marca odbyło się 
spotkanie, podczas którego 
ogłoszono wyniki. Prezydent 
Krzysztof Kosiński przeczy-
tał maluchom tekst najlepiej 
ocenionej pracy.

Pierwszą nagrodę za bajkę „Ka-
sia Gr ymasia” otrzymała k la-
sa „0” ze Szkoły Podstawowej 
w Strzegowie, drugą i trzecią – 
dzieci z ciechanowskich przed-
szkoli nr 8 i 4. Tytuły superba-
jek uz yskały: „O Kubie i  jego 
chorej nóżce” grupy 5-6-latków 
ze Szkoły Podstawowej w Gumo-
wie oraz „Super kot’’ autorstwa 

Magdy z oddziału przedszkolne-
go SP nr 5 w Ciechanowie. Jury 
składające się z dzieci, rodziców 
oraz nauczycieli przyznało 19 wy-
różnień. Do konkursu wpłynę-
ły 24 bajki.

Bajki w yróżnione w ubiegłym 
rok u z na la z ł y  s ię  w spe c ja l-
n e j  p u b l i k a c j i .  Te g o r o c z n e 
rów nież doczekają się ta k ie -
go w ydania.

red.

Święto Pułkowe
28 kwietnia obchodzone było Święto Pułkowe 11 Pułku Ułanów Legionowych. Odbyły się: msza 
św., konna defilada, uroczystości przed ratuszem, piknik na błoniach zamkowych z pokazami 
sprawności kaskaderów konnych. Organizatorem wydarzeń, pod patronatem prezydenta Ciecha-
nowa, było Stowarzyszenie Żołnierzy i Ich Rodzin oraz Szwadronów Mundurowych w Barwach 
11 Pułku Ułanów Legionowych. Święto obchodzono w 100. rocznicę istnienia 11 Pułku Ułanów.

„Baśnie, bajki, bajeczki…”

Zaułek poezji
Dominika Żagiel-Kwilman

Morze

Morze
pełne pamięci
w wyszeptach modlitw
zamyślonych wspomnień

Oświetlonych
znowu tak wyraźnych
jak latarnie

Samotni rozbitkowie
znowu nie są sami
Płyną do domu.

Autorka urodziła się w Puławach, wychowała zaś w Ciechanowie, gdzie 
ukończyła LO im. Adama Mickiewicza i Studium Reklamy. Przez pe-
wien czas była reporterką GSMC. Po wyjściu za mąż zamieszkała w Sze-
ligach koło Warszawy.

Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, w któ-
rym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwory prosi-
my nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl
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Jak podkreśla Teatr, wykonania kan-
taty są wielkim przedsięwzięciem, 
nie tylko artystycznym, ale i orga-
nizacyjnym. W każdym z koncer-
tów bierze udział blisko 80 artystów. 
Publiczność miała okazję wysłuchać 
solistów: Edyty Krzemień, Olgi Szo-
mańskiej, Marcina Fitcha oraz Mi-
chała Gasza. Towarzyszyły im chó-
ry: Chór Archikatedry Warszawskiej 
oraz Chór „Tibi Domine”, a także 
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. 
Witolda Lutosławskiego, którą po-
prowadził sam kompozytor, jedno-
cześnie dyrektor artystyczny teatru 
– Jakub Milewski. Koncert upamięt-
nił 40. rocznicę pierwszej pielgrzym-
ki Papieża Jana Pawła II do Polski.

Wydarzenie odbyło się pod patro-
natem marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika 
i prezydenta Ciechanowa Krzysz-

tofa Kosińskiego, przy wspar-
ciu Banku Spółdzielczego w Cie-
chanowie.

red.

Ponad 60 par z 27 klubów ry-
walizowało w Ogólnopolskich 
Konfrontacjach Tanecznych 
o Puchar Prezydenta Miasta 
Ciechanów.

13 marca na parkiecie w hali spor-
towo-widowiskowej przy ul. Kra-
szewskiego zaprezentowali się tan-
cerze z polskich szkół tańca to-
warzyskiego m.in. z Warszawy, 
Mławy, Torunia, Kobyłki, War-
ki, Radomska, Płocka, Płońska 
i Olsztyna.
Pierwsze miejsca zdobyli: Sofia 
Szybicka i Aleksander Rozwadow-
ski (kategoria 10-11 lat, klasa E i F), 
Anna Więcławska i Hubert Gawo-
rek (kategoria 14-15 lat, klasa F), 
Yulia Shulha i Denys Artemor (ka-
tegoria powyżej 15 lat, klasa C, styl 
latin), Magdalena Szyszka i Michał 
Szyszka (kategoria powyżej15 lat, 
klasa B, styl standard).
W trakcie gali zaprezentowały się 
również dzieci z ciechanowskiej 
Formacji Artystycznej Freak-

Show, prowadzonej przez Agniesz-
kę Grzejdę.
Organizatorami konfrontacji 
byli: Polskie Towarzystwo Ta-

neczne, Formacja Artystyczna 
FreakShow oraz Urząd Miasta 
Ciechanów.

red.

29 marca w hali widowiskowej zor-
ganizowane zostały koncerty dla 
uczniów miejskich szkół, przygo-
towane przez Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Ciechanowie, z oka-
zji 200. rocznicy urodzin twórcy 
opery narodowej. Przedsięwzię-
cie wsparło miasto. Pierwszemu 
z czterech koncertów przysłuchi-
wała się sekretarz Adrianna Sa-
ganek, która wzięła udział w ofi-
cjalnym otwarciu.

red.

Spektakl muzyczny w Roku Moniuszkowskim

Kantata „Totus Tuus – CałyM Twój”
6 kwietnia w Ciechanowie wystąpił Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury. Ar-
tyści wykonali kantatę „Totus Tuus – CałyM Twój”, skomponowaną przez Jakuba Milewskie-
go do libretta Jerzego Binkowskiego.

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne
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Jarmark Wielkanocny
Kilka dni przed Świętami, 13 kwiet-
nia, ulica Warszawska oraz przy-
legający do niej pasaż Marii Ko-
nopnickiej zapełniły się stoiskami 
handlowymi. Sprzedawano na nich 
produkty regionalne, żywność, rę-
kodzieło, wielkanocne symbole, 
ozdoby i akcesoria. Były występy 
oraz zabawy i konkursy dla naj-
młodszych.
Jarmark zorganizował Ciechanow-
ski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO.

red.

Żółto-niebieskie miasteczko RMF 
FM z atrakcjami dla mieszkańców 
27 kwietnia rozstawiło się przed 
Zamkiem Książąt Mazowieckich. 
Reporterzy RMF24.pl, w ramach 
cyklu „Twoje Miasto w Faktach 
RMF FM”, co tydzień, w każdą so-
botę, odwiedzają miasto, które słu-
chacze rozgłośni wybierają w gło-
sowaniu. Tym razem wybór padł 
na Ciechanów. Ciechanów był tema-
tem audycji emitowanych na ogól-
nopolskiej antenie.
W głosowaniu słuchaczy Ciecha-
nów pokonał m.in. Iłżę, Pajęczno, 
Biłgoraj, Jarocin i Radzyń Podla-
ski. Na antenie RMF FM można 
było posłuchać o lokalnych atrak-
cjach i ciekawostkach. Reporte-
rzy odwiedzili miejską pasiekę 
na dachu ratusza, porozmawiali 
ze świeżo upieczonymi ojcami, sa-
dzącymi drzewka dla swoich dzie-
ci na specjalnie wyznaczonej miej-

skiej działce, pytali także o zam-
kowe legendy, wieżę ciśnień i Park 
Nauki Torus oraz przeprowadzili 
wywiady z mistrzem olimpijskim 

Szymonem Kołeckim i z prezyden-
tem Ciechanowa Krzysztofem Ko-
sińskim.

R.J.

W Ciechanowie gościło radio RMF FM

Maj
1.05, godz.12.00-17.00 – Piknik 
Europejski „Bazar Kultury”, pa-
saż Marii Konopnickiej, ul. War-
szawska

1.05, godz.18.00 – Debata „15 lat 
w Unii Europejskiej”, hotel „Atena”, 
ul. Kolbego 76

2.05, godz.19.30 – Koncert Anny 
Wyszkoni, Zamek Książąt Mazo-
wieckich

5.05, godz.11.00 – XI Ogólnopol-
ski Bieg Pomiędzy Zamkami, start: 
Ciechanów, meta: Opinogóra

6.05, godz.18.00 – Tydzień Bi-
bliotek, spotkanie z Krystyną 
Mazurówną, biblioteka, ul. Si-
korskiego 7

8.05, godz.18.00 – Tydzień Biblio-
tek, spotkanie z Łukaszem Tulejem, 
biblioteka, ul. Sikorskiego 7

9.05, godz.18.00 – Czwartkowe 
wieczory z poezją, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A

10-12.05 ,  godz.13.00 – X X V 
Ogólnopolski Turniej Mini Pił-
ki Ręcznej Dzieci pod Patrona-
tem Honorowego Prezesa Związ-
ku Piłki Ręcznej prof. dr hab. Ja-
nusza Czerwińskiego, hala spor-
towa, ul. 17 Stycznia 60C, hala 
spor towa, u l.  K raszewsk iego 
8, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 
Płońska 143

10.05, godz.20.00 – Tydzień Bi-
bliotek, koncert zespołu Wyspy 
Dobrej Nadziei, Fabryka Kultury 
ZGRZYT, ul. Narutowicza 4A

11.05, godz.9.00-15.00 – Jarmark 
kwiatowy, ul. Warszawska

11.05, godz.10.00-13.00 – „FIL-
COWA NIE”, zajęcia dla doro-
słych, COEK Studio, ul. 17 Stycz-
nia 56A

14.05, godz.18.00 – Tydzień Biblio-
tek, spotkanie z Barbarą Zaborow-
ską, biblioteka, ul. Sikorskiego 7

17.05, godz. 19.00 – Juwenalia, 
Bednarek Band, Kuba Sienkiewicz, 
Romantycy Lekkich Obyczajów, Za-
mek Książąt Mazowieckich

17-19.05, godz.18.00 – III Ciecha-
nowska Sztafeta Charytatywna, 
40 okrążeń pętli miejskiej, start: 
ul. Armii Krajowej 24

18.05, godz.10.00-13.00 – „FIL-
COWANIE”, zajęcia dla dorosłych, 
COEK Studio, ul. 17 Stycznia 56A

18.05, godz.18.00 – Koncert Ga-
lowy w 200. rocznicę urodzin Sta-
nisława Moniuszki, Zamek Książąt 
Mazowieckich

18.05, godz.18.00 – Noc Muzeów, 
Zamek Książąt Mazowieckich, Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej, ul. 
Warszawska 61, Muzeum Pozyty-
wizmu w Gołotczyźnie

21.05, godz.10.30 – Półfinały ma-
zowieckich zawodów lekkoatle-
tycznych na bieżni dla dziewcząt 
i chłopców, stadion, ul. 3 Maja 7

22.05, godz.18.00 – Wykład Jaro-
sława Górskiego, biblioteka, ul. Si-
korskiego 7

24.05, godz. 9.00 – Szachowe Dru-
żynowe Mistrzostwa Ciechanowa 
Szkół Podstawowych, hala spor-
towa, ul. Kraszewskiego 8

25.05, godz.15.00 – XV Ciechanow-
skie Otwarte Spotkania Motocyklo-
we, błonia zamkowe; godz.13.00 – 
msza św. polowa przy Farze

26.05, godz.10.00 – Motoserce, pl. 
Jana Pawła II

29.05-1.06 – II Ciechanowskie 
Dni Promocji Zdrowia pn. „Zrób 
coś dla dziecka”
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Zakończyły się rozgrywki Cie-
chanowskiej Młodzieżowej Ligi 
Siatkówki. 29 marca do rozgry-
wek stanęły drużyny z Zespo-
łu Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza 
w Ciechanowie, Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Gołotczyźnie, Zespołu Szkół 
nr 3 im. S. Staszica w Ciechano-
wie, KS Zamek i z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Z. Krasińskie-
go w Ciechanowie. Po zaciętych 
zmaganiach wyłonieni zostali 
zwycięzcy. Wśród kobiet pierw-
sze miejsce zajęła drużyna KS 
Zamek, drugie ZS nr 2, a na trze-
cim miejscu podium stanęły za-
wodniczki z Gołotczyzny. Wśród 
drużyn męskich najlepszy był ZS 
nr 3, drugi – zespół z Gołotczy-
zny, a trzecie miejsce zajęli za-
wodnicy z ZS nr 2. Najlepszą za-

wodniczką tej edycji została wy-
brana Dorota Ładzińska z KS Za-
mek. MVP wśród chłopców został 
Kuba Letmanowski. Po zakoń-

czeniu gier wszystkim uczestni-
kom wręczono nagrody, pucha-
ry i dyplomy.

red.

W dniach 5-6 kwietnia zawodni-
cy „Orki” wzięli udział w między-
narodowych zawodach pływackich 
w Alytus na Litwie. Dla niektó-
rych był to pierwszy start na pły-
walni 50-metrowej, a dla 14-lat-
ków i 15-latków okazja do popra-
wienia swojej pozycji w rankingu. 
Zawodnicy wrócili z rewelacyjny-
mi wynikami. Zdobyli 4 medale. 

Adrian Krzywnicki wygrał kon-
kurencję 200 m stylem motylko-
wym. W konkurencji 100 m sty-
lem motylkowym wywalczył też 
brąz. Alexander Kowalski wypły-
wał brąz na 100 m stylem klasycz-
nym, a Oskar Jemielita wywalczył 
srebro w konkurencji 50 m stylem 
dowolnym.

red. 

13 i 14 kwietnia zawodnicy ciecha-
nowskiej „Orki” i Klubu Pływackiego 
Ciechanów wzięli udział w Otwar-
tych Zawodach Pływackich o Puchar 
Północnego Mazowsza pod Patro-
natem Burmistrza Miasta Mława. 
W zawodach wzięło udział ponad 
220 osób z 30 klubów. Występy cie-
chanowian dostarczyły wielu wra-

żeń. Bezkonkurencyjna była Orka, 
której zawodnicy aż 33 razy stawali 
na podium, dzięki czemu wywalczy-
li dla klubu pierwsze miejsce w kla-
syfikacji medalowej (20 złotych, 
5 srebrnych i 8 brązowych). KP Cie-
chanów zajął 23 miejsce i wywalczył 
5 medali (4 srebrne i 1 brązowy).

A.C.

Od 26 do 28 kwietnia na kry-
tej pływalni „U-Ciecha” odby-
wały się XXV Ogólnopolskie 
Zawody Pływackie Szkół Spo-
łecznego Towarzystwa Oświa-
towego. W tej cyklicznej im-
prezie uczestniczyło 455 osób 
z 33 szkół z całej Polski.

235 chłopców i 220 dziewcząt w wie-
ku od 7 do 16 lat, podzielonych wg. 
czterech grup wiekowych rywali-
zowało w stylu grzbietowym, kla-
sycznym, motylkowym, dowolnym 
i zmiennym, indywidualnie oraz 
w sztafetach. Jak co roku, wiele 
emocji dostarczyły wszystkim star-
ty w kategorii B, w których zmierzy-
li się trenerzy, nauczyciele, rodzi-
ce i opiekunowie uczniów. Podobne 
emocje towarzyszyły sztafecie mie-
szanej 4x25 metrów, w której wspól-
nie płynęli uczeń, uczennica i dwój-
ka opiekunów. W zawodach Ciecha-

nów reprezentowali uczniowie Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum STO. W klasyfikacji drużynowej 
Społeczna Szkoła Podstawowa zaję-
ła 6 pozycję. Społeczne Gimnazjum 
STO zajęło 5 miejsce. Organizatorem 
zawodów byli: Społeczne Towarzy-
stwo Oświatowe w Ciechanowie oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

A.C.

Grand Prix Polski Taekwon-Do ITF 
w Głubczycach okazało się szczę-
śliwe dla Patryka Załęskiego, któ-
ry jako jedyny z ciechanowskiej re-
prezentacji zdobył brązowy medal 
w walkach do 56 kg. W zawodach 
trwających od 22 do 24 marca wy-
startowało 274 seniorów i juniorów 
z 46 klubów. Matsogi Ciechanów, 
oprócz Patryka, reprezentowali 
również juniorzy: Daniel Prusiń-
ski, Jakub Królikowski i Tymote-
usz Długozima. Zawody były dru-
gą eliminacją do Mistrzostw Pol-
ski Seniorów oraz ważnym spraw-
dzianem formy dla kadrowiczów. 
Wśród seniorów Kornel Korzyb-
ski uzyskał awans do mistrzostw 
Polski w konkurencji układów for-
malnych stopni uczniowskich kup.
Bardzo dobrze spisali się też za-
wodnicy LKS Matsogi podczas 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików w Taekwon-do ITF, 
które odbyły się 6 kwietnia w No-
wym Dworze Mazowieckim. W tur-
nieju wystartowało 200 zawodni-
ków z 10 klubów z Mazowsza oraz 
Warmii i Mazur w tym 31 zawod-
ników z LKS Matsogi Ciechanów. 
W kategorii młodzików (11-13 lat) 
wystartowało 24 reprezentantów 

z Matogi. Najlepiej wypadł Kacper 
Gadomski, który zdobył złoty me-
dal w konkurencji układów formal-
nych powyżej 4 kup. Bardzo dobry 
występ zaliczyła również Wiktoria 
Mroczek, która zdobyła srebrny 
medal w konkurencji układów for-
malnych 6-5 kup. Aleksandra Na-
łęcz wywalczyła srebro w techni-
kach specjalnych. Na wyróżnienie 
zasługuje też Bartosz Bieńkowski, 
który zdobył srebro w konkuren-
cji układów formalnych chłopców 
6-5 kup. Świetna postawa młodych 
zawodników dała LKS Matsogi Cie-
chanów wysokie 3 miejsce w kla-
syfikacji klubowej.
W Now ym Dworze rozegrano 
również II eliminację do Mi-
strzostw Polski Juniorów Młod-
szych (14-16 lat) oraz Juniorów 
(17-18 lat). Wśród młodszych za-
wodników najlepiej zaprezento-
wali się Karolina Królikowska oraz 
Patryk Załęski i Dominik Pierzy-
nowski, którzy zdobyli złote me-
dale, pokonując wszystkich ry-
wali w swoich kategoriach wago-
wych. Wśród Juniorów (17-18 lat) 
brązowy medal zdobył Jakub Kró-
likowski.

red.

Sukcesy Matsogi

Otwarte Zawody Pływackie  
o Puchar Północnego Mazowsza

Finał Ciechanowskiej Młodzieżowej 
Ligi Piłki Siatkowej

„Orka” na Litwie

XXV Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO


