
Ciechanów 
wyróżniany

Wieża ciśnień i park nauki to jedna 
z Top Inwestycji Komunalnych wy-
branych w ogólnopolskim konkursie 
serwisu portalsamorzadowy.pl. Cie-
chanów znalazł się także wśród lau-
reatów rankingu Perły Samorządu, 
przeprowadzonego przez Dziennik 
Gazetę Prawną. Tytuł „Gmina na 5!” 
przyznał miastu Instytut Przedsię-
biorstwa Szkoły Głównej Handlowej.

więcej str. 2
R.J.

Pilotażowy system 
segregowania 
odpadów

Na osiedlu „Płońska” ruszył in-
nowacyjny pilotaż Systemu In-
dywidualnej Segregacji Odpadów, 
z użyciem inteligentnych pojemni-
ków. Rozwiązanie pozwoli na we-
ryfikację segregacji w zabudowie 
wielorodzinnej. Pojemniki miesz-
kańcy otwierają przy pomocy na-
klejek z indywidualnymi kodami.

więcej str. 5
R.J.

Rower Miejski pod 
koniec czerwca

Wdrażany na stałe, rozbudowany 
system rowerów publicznych w Cie-
chanowie ruszy pod koniec czerw-
ca. Do dyspozycji będzie 90 rowe-
rów, zorganizowanych zostanie 
9 stacji. Termin uruchomienia sys-
temu uzależniony był od procedur 
przetargowych. Pilotażowo rowe-
ry miejskie funkcjonowały w ubie-
głym roku, pilotaż sprawdził się.

więcej str. 4
R.J.

Miejskie inwestycje

Prawie na finiszu jest już budowa 
obwodnicy wschodniej Ciechano-
wa. Zaawansowane prace trwa-
ją także w ramach II etapu rewi-
talizacji kąpieliska Krubin. Pro-
wadzone są intensywne roboty 
związane ze zmianą oblicza Krzy-
wej Hali, zarówno z zewnątrz jak 
i w środku. Kolejny w mieście plac 
zabaw niebawem będzie gotowy.

więcej str. 3
P.H.

Druga niecka na 
składowisku

Rozpoczęła się budowa nowej 
niecki na składowisku odpadów 
w Woli Pawłowskiej, dzięki czemu 
składowisko będzie mogło funk-
cjonować przez kolejnych 25 lat. 
Na początku maja PUK podpisało 
umowę z wykonawcą, który nie-
zwłocznie przystąpił do realizacji 
inwestycji. Ta zostanie przeprowa-
dzona w ciągu pół roku.

więcej str. 5
R.J.

Aplikacja dotycząca 
pogody i powietrza

Pod adresem ciechanow.pomiary-
info.pl dostępna jest rozbudowa-
na, wzbogacona o nowe funkcje 
aplikacja służąca do monitorowa-
nia danych pogodowych oraz jako-
ści powietrza. To funkcjonalne na-
rzędzie, także w wersji na smart-
fony, działa w oparciu o zamon-
towane w mieście czujniki jako-
ści powietrza i stację pogodową.

więcej str. 7
R.J.
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Wybudowane zostanie boisko 
do piłki nożnej o wymiarach 70 m 
na 45 m z wrysowanymi liniami 
bocznymi, z nawierzchnią z trawy 
syntetycznej, z bramkami piłkar-
skimi (o wymiarach 2 m na 5 m) 
oraz piłkochwytami o wysokości 
6 m. Wokół boiska wybudowana 
będzie poliuretanowa 300-metro-
wa 4-torowa bieżnia okrężna o sze-
rokości toru 122 cm. Pojawi się tak-
że bieżnia prosta o długości 100 m 
– jako przedłużenie odcinka pro-
stego bieżni okrężnej. Przewidzia-
ne są dwie skocznie do skoku w dal 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą. Je-
żeli chodzi o boisko wielofunkcyjne, 
dotychczas istniejące z nawierzch-
nią sportową będzie przebudowa-
ne i rozbudowane oraz zyska na-
wierzchnię poliuretanową. Zostaną 
wrysowane linie boiskowe, obiekt 
będzie wyposażony w sprzęt spor-
towy (tuleje, słupki, siatki). Boisko 
to będzie służyło do gier w: piłkę 
ręczną (40 m na 20 m), siatkówkę 

(18 m na 9 m), koszykówkę (23 m 
na 15 m), tenis ziemny (23,78 m 
na 10,97 m). W ramach zadania 
ustawiony zostanie stojak z wiatą 
na rowery, ławki, kosze na śmieci, 
utworzone będą utwardzone dojścia 
do boiska i pozostałych obiektów 
sportowych. Przewidziana jest bu-
dowa pochylni dla niepełnospraw-
nych, budowa systemu kanalizacji 
deszczowej oraz drenażowej, budo-
wa zalicznikowych linii kablowych 
(z istniejącego budynku szkoły) za-
silających oświetlenie zewnętrz-
ne, montaż masztów oświetlenio-
wych, montaż rozdzielnicy oświe-
tleniowej.
– Od dawna obserwujemy coraz 
większe zainteresowanie mieszań-
ców uprawianiem sportu w Cie-
chanowie, a tym samym ogrom-
ne obłożenie obiektów sportowych. 
Stąd konieczność inwestycji w ko-
lejne takie miejsce. Budowa kom-
pleksu ogólnodostępnego przy 
Szkole Podstawowej nr 6 w Cie-

chanowie była strzałem w dziesiąt-
kę, więc teraz tego typu kompleks, 
ale z większym boiskiem i dłuższą 
bieżnią, budujemy przy SP nr 7, 
czyli w części miasta gdzie zde-
cydowanie brakuje infrastruktu-
ry sportowej z prawdziwego zda-
rzenia. Warto podkreślić, że bę-
dziemy mieli tu trzecią – po wybu-
dowanej na stadionie oraz wspo-
mnianym kompleksie – porządną 
bieżnię lekkoatletyczną. A jeszcze 
trzy lata temu nie było żadnej. Co 
do boiska, będzie ono większe niż 
przy SP nr 6 oraz spełniające li-
cencyjne wymogi do rozgrywa-
nia meczów mistrzowskich dru-
żyn młodzieżowych. Będzie to 
więc boisko nie tylko treningowe 
ale też meczowe. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, już we 
wrześniu będziemy mogli biegać 
czy grać w gry zespołowe na no-
wym obiekcie – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Czarnieckiego 40 w połowie maja wystartowała inwe-
stycja, w ramach której powstanie boisko do piłki nożnej, bieżnia lekkoatletyczna, zmoderni-
zowane będzie istniejące boisko wielofunkcyjne, pojawią się skocznie i rzutnia do pchnięcia 
kulą oraz elementy małej architektury. Teren zostanie zagospodarowany i oświetlony. Odda-
nie do użytku nowego kompleksu planowane jest już we wrześniu.

Ruszyła budowa ogólnodostępnego 
kompleksu sportowego przy SP nr 7
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Ciechanowska inwestycja zna-
lazła się wśród dziesięciu na-
grodzonych w konkursie orga-
nizowanym przez serwis por-
talsamorzadowy.pl. Ponad-
to w głosowaniu internautów 
zdobyła trzecie miejsce. Wy-
różnienia odebrał prezydent 
Krzysztof Kosiński podczas 
uroczystej gali 14 maja na Eu-
ropejskim Kongresie Gospo-
darczym w Katowicach.

Spośród zgłoszeń w konkursie or-
ganizowanym przez serwis por-
talsamorzadowy.pl zostało nomi-
nowanych dwadzieścia pięć inwe-
stycji z różnych polskich miast. 
W drugim etapie dziesięciu zwy-
cięzców wyłonili członkowie Rady 
Konsultacyjnej. Top Inwestycje Ko-
munalne wskazali także internau-
ci poprzez głosowanie. Ciechanów 
dzięki 1746 głosom uplasował się 
na trzecim miejscu.
– Ta nagroda jest dla Ciechanowa 
wielką promocją nowego miejsca 
w mieście czyli parku nauki przy 
odnowionej wieży ciśnień. Celem 
tej inwestycji jest wzrost potencja-
łu turystycznego miasta. Otrzy-
mując taką nagrodę robimy wiel-
ki krok w kierunku realizacji na-
szych pierwotnych założeń. Przed 
nami finalizacja, czyli wyposażenie 
parku nauki i jego uruchomienie. 
Startujemy już pod koniec sierp-
nia i zapraszamy gości z całego 
kraju – mówił podczas uroczystej 
gali prezydent Krzysztof Kosiński.
Wieża ciśnień została zrewitalizo-
wana i podświetlona, ostatnim eta-
pem inwestycji było wykończenie 
budynku obok niej i zagospodaro-
wanie przestrzeni wokół. Na zada-
nie miasto pozyskało środki unij-
ne w wysokości ponad 2,7 mln zł. 
Teraz budynek będzie aranżowa-
ny i wyposażany w taki sposób, 
by pod koniec sierpnia uruchomić 
miejsce interaktywnej edukacji po-
przez zabawę, czyli Park Nauki To-
rus. Na dachu budynku zasiana zo-
stała trawa. Na poziomie podziem-
nym „-1” są m.in. foyer ekspozycyj-
ne (3 sale ekspozycyjne z zaple-
czem), toalety oraz pomieszczenia 
techniczne. Łączna powierzchnia 
kondygnacji podziemnej wynosi 
400 m2. Co do przyziemia, w bu-
dynku po prawej stronie znajdować 
się będzie ogólnodostępna kawiar-
nia 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 są prze-
suwne, co pozwala na wydzielenie 
lub otwarcie przestrzeni pomiędzy 
poszczególnymi salami.
W budynku prowadzone będą zaję-
cia i warsztaty multimedialne roz-
wijające zainteresowania matema-
tyką, techniką i innymi naukami 
ścisłymi.
Przed budynkiem wybudowano 
miejsca parkingowe. Wokół wieży 
powstała fontanna.

Do wieży można podejść trzema 
alejkami. Powstały także betono-
we alejki ze spadkami umożliwia-
jącymi zabawy najmłodszym – la-
tem będą to tory dla rowerów, rolek 
i deskorolek, zimą – tory saneczko-
we ze ślizgawką na placu pod wieżą. 
Teren w pobliżu wieży został zago-
spodarowany zielenią.
Aby podkreślić matematyczny i na-
ukowy charakter budynku znajdu-
jącego się obok wieży, nadano mu 
nazwę Park Nauki Torus. To bez-
pośrednie nawiązanie do elementu 
składowego wieży, przy której zlo-
kalizowany jest budynek.

R.J.

Wieża ciśnień z parkiem nauki  
Top Inwestycją Komunalną

W rankingu Perły Samorządu usta-
lono cztery kategorie: gminy wiej-
skie, miejsko-wiejskie, miasta 
do 100 tys. mieszkańców, miasta 
powyżej 100 tys. mieszkańców. Prócz 
Ciechanowa w kategorii do 100 tys. 
mieszkańców doceniono Kędzierzyn-
-Koźle, Świdnicę, Legionowo, Kro-
sno, Głogów, Siemianowice Śląskie, 
Bolesławiec, Piotrków Trybunalski 
i Świnoujście.
W tym roku organizatorzy rankingu 
przyjrzeli się działalności gmin w ob-
szarach: zarządzanie gminą i finanse, 
przestrzeń i infrastruktura, gospo-
darka, oświata i wychowanie, zdro-
wie, polityka senioralna, transport 
publiczny, smart city oraz środowi-
sko i gospodarka odpadami. Zwró-
cono uwagę na te gminy, których 
działania mogą być wzorem dla in-
nych, stanowić inspirację do działa-
nia i przykład skuteczności.
W tegorocznej edycji, pierwszy raz 

w historii, dodatkowo nagrodzo-
no liderów nowatorskich rozwią-
zań w zakresie gospodarki, oświaty 
i wychowania, polityki senioralnej 
oraz środowiska i gospodarki odpa-
dami. Ciechanów otrzymał nagrodę 
specjalną za swoje działania proeko-
logiczne. Jako ciekawe, oryginalne 
pomysły i inicjatywy wskazano sys-
tem podziemnych pojemników przy 
Hali Targowej „Bloki” oraz pilotażo-
wy program indywidualnej segregacji 
odpadów, w ramach którego miesz-
kańcy ważyli odpady, kilogramy prze-
liczane były na punkty, a punkty za-
mieniane na nagrody (projekt prze-
prowadzony na osiedlu „Płońska”).
Wyróżnienia w tej samej kategorii 
otrzymały Gdynia, Iława i Bydgoszcz.
Wręczenia wyróżnień odbyły się 
23 maja podczas kongresu w Gdy-
ni. Ciechanów reprezentowała za-
stępca prezydenta Iwona Kowalczuk.

R.J.

Ciechanów laureatem 
rankingu oraz zdobywcą 

nagrody liderskiej
W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców Ciechanów znalazł 
się w gronie dziesięciu wyróżnionych w ogólnopolskim rankin-
gu Perły Samorządu, organizowanym od 7 lat przez Dziennik 
Gazetę Prawną. Jak podkreślają organizatorzy, celem rankin-
gu jest docenienie gmin wyróżniających się jakością zarządza-
nia i jakością życia mieszkańców. Miastu przyznano ponadto 
nagrodę specjalną, jako liderowi innowacyjnych rozwiązań 
w obszarze „Środowisko i gospodarka odpadami”.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES POWYŻEJ 3 MIESIĘCY

L.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas trwania 
umowy

1 obręb PODZAMCZE
działka nr 1398/4
o powierzchni 1767 m2

9  m2 Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy 

BLOKI w Ciechanowie
Sposób zagospodarowania: dzierżawa 

gruntu pod tymcza-sowy garaż

18,00 zł netto miesięcznie 
– zgodnie z obowiązującymi 

przepisami
Czynsz płatny do 10 dnia 

każdego miesiąca

3 lata

UWAGA!
1. Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną 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 ze zm.). 
2. Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

Zastępca Prezydenta Miasta
/-/Iwona Kowalczuk

Miasto otrzymało tytuł „Gmina 
na 5!” w najnowszym rankingu do-
tyczącym obsługi przedsiębiorców, 
przygotowanym przez Studenckie 
Koło Naukowe Akceleracji, działa-
jące przy Instytucie Przedsiębior-
stwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. W siedzibie uczelni 
23 maja odbyło się uroczyste wrę-
czenie wyróżnień.
Pod uwagę zosta ło w zięt ych 
670 jednostek samorządu tery-
torialnego. Ciechanów znalazł 
się wśród 49 wyróżnionych. Oce-
ny dokonano na podstawie audy-
tu stron internetowych oraz ana-
lizy kontaktu elektronicznego 
z gminami metodą tajemnicze-
go klienta.
Sprawozdanie z przeprowadzone-
go badania jakości obsługi poten-
cjalnych inwestorów przez urzę-
dy gmin przedstawione zosta-

ło w ósmym dorocznym rapor-
cie „Gmina na 5!”, zaprezentowa-
nym na konferencji „Forum Gmin 
na 5!”. Wyróżnienie dla Ciechano-
wa odebrała sekretarz miasta Ad-
rianna Saganek.

R.J.

Ciechanów „Gminą na 5!”
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Obwodnica wschodnia Ciechanowa

Już niewiele brakuje do efektu końcowego tej potężnej miejskiej inwestycji. Prace postępują 
zgodnie z harmonogramem. Prowadzone są ostatnie drobne roboty brukarskie, trwa uzu-
pełnianie nawierzchni ścieżek rowerowych. Elektrycy ustawili ostatnie słupy oświetlenio-
we. W najbliższych dniach rozpocznie się układanie ostatniej warstwy asfaltu, czyli war-
stwy ścieralnej. Teren został obsiany trawą metodą hydrosiewu. Nowa droga będzie udo-
stępniona prawdopodobnie w połowie roku.

Rewitalizacji kąpieliska Krubin

Powstają nowe utwardzone ciągi komunikacyjne wokół zbiornika głównego oraz dojście 
do zbiornika od ul. Dobrej, a także dojścia dla wędkarzy. Dla dzieci zamontowane zostało 
urządzenie zabawowe typu zamek. Na terenie kąpieliska pojawi się 8 stołów piknikowych 
z ławkami i 5 koszy na śmieci. Ten i poprzedni etap to inwestycje w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.

Krzywa Hala

Obiekt przechodzi kompleksową modernizację, wkrótce zyska nowe funkcje użytkowe i es-
tetyczny wygląd. Roboty trwają zarówno wewnątrz obiektu jak i na zewnątrz. Wewnątrz 
układane są gładzie gipsowe oraz instalacje elektryczne i sanitarne. Na zewnątrz, zdemon-
towane zostały płytki klinkierowe pod arkadami, które zostaną poddane renowacji. Wyko-
nywana jest pionowa izolacja ścian fundamentowych z dociepleniem. Wymieniane jest po-
krycie dachowe. Usunięty tynk elewacyjny zastąpi nowy ciepłochronny. Zmienia się także 
przestrzeń wokół hali, wraz z placem Piłsudskiego. Montowane są stylowe lampy nawiązu-
jące wizualnie do tych, które zamontowano przy ulicy Sienkiewicza, a także układane są na-
wierzchnie alejek pieszych. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Place zabaw

Jest już prawie gotowy nowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie do dys-
pozycji najmłodszych są m.in. bujaki, huśtawki, karuzele, mostek, ścianka sprawnościo-
wa, zjeżdżalnia, stoliki do gry. Zamontowane zostały ławki, kosze na śmieci oraz stół z ław-
kami. Obiekt zostanie ogrodzony, ułożona będzie bezpieczna nawierzchnia. Remont obej-
mie także pobliskie boisko. Po zakończeniu tej inwestycji, rozpocznie się rozbudowa placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4. Najmłodsi będą korzystać ze ścianki wspinaczkowej, 
gry w kółko i krzyżyk, równoważni wiszącej, sześcianu do wspinania oraz urządzenia zaba-
wowego typu plac zabaw. Zamontowane zostaną stojaki na rowery. Pojawi się nawierzchnia 
poliuretanowa, na części obiektu zasiana zostanie trawa.

P.H.

Co nowego w miejskich inwestycjach?
W mieście realizowany jest szereg dużych inwestycji – prowadzone są prace drogowe, budowlane i rewitalizacyjne. Prawie gotowa jest obwodnica wschodnia 
Ciechanowa, roboty mają miejsce wewnątrz i na zewnątrz Krzywej Hali, trwa II etap rewitalizacji kąpieliska Krubin, tworzone są place zabaw.
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Remont chodnika przy ul. Fabrycznej
Prace rozpoczęły się 20 maja. 
Chodnik wyremontowany zostanie 
na odcinku około 300 m, od nie-
utwardzonego wjazdu w ul. Cu-
krowniczą do zjazdu przy budyn-
ku nr 17. Roboty potrwają około 
dwóch tygodni, w tym czasie nale-
ży spodziewać się utrudnień w ru-
chu. Stare zniszczone płyty chod-
nikowe zastąpi kostka brukowa. 
Jest to kostka rozbiórkowa, nada-
jąca się do ponownego wykorzysta-
nia. Remont realizowany jest w ra-
mach bieżącego utrzymania dróg.

R.J.

Osiem stacji zorganizuje miasto, 
jedną Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych. Stacje funkcjonujące 
podczas pilotażu – na placu Jana 
Pawła II (Ratusz), przy dworcu 
PKP, przy ul. Powstańców Wielko-
polskich oraz przy ul. Armii Krajo-
wej – pozostaną bez zmian. O loka-
lizacji kolejnych czterech stacji zde-
cydowali mieszkańcy w przepro-
wadzonej na stronie internetowej 
Urzędu Miasta ankiecie. Wybrano 
wówczas punkty: Kąpielisko Kru-
bin, MOSiR Kryta Pływalnia, Plac 
Kościuszki, PKP Ciechanów Prze-
mysłowy. W skład systemu wejdzie 
również stacja przy cmentarzu ko-
munalnym, której uruchomienie 
bierze na siebie PUK, jako admi-
nistrator cmentarza.
Rowerów standardowych będzie 
w sumie 82, będą także 2 tandemy, 
4 rowery z siedziskiem dla dziecka 
i 2 dziecięce.
Podczas 2,5 miesięcznego pilota-
żu w zeszłym roku rowery zosta-
ły wypożyczone ponad 6,8 tysiąca 
razy. W systemie zarejestrowało się 
ponad 1600 osób. Wyniki pilotażu 
utwierdziły ratusz w przekonaniu, 
że system przyjął się i warto w nie-
go inwestować.
Pierwotne założenia i termin uru-

chomienia Ciechanowskiego Ro-
weru Miejskiego, uwzględniony 
w pierwszym przetargu, to był kwie-
cień. Jednak do przetargu nikt nie 
przystąpił. W związku z tym ko-
nieczne było ogłoszenie drugie-
go przetargu i tym samym wydłu-
żenie terminów do końca czerw-
ca. Wyłonionym w przetargu wy-
konawcą jest firma Nextbike Pol-
ska. Umowę podpisano na 3 lata. 
Zgodnie z nią w 2020 i 2021 roku 
system wystartuje 1 kwietnia. Każ-
dego roku będzie działał do końca 
października.
Korzystanie z roweru (po wcze-
śniejszej rejestracji) będzie bez-
płatne przez pierwsze 20 minut. 
Od 21 do 60 minut opłata w y-
niesie 1 zł, od 61 do 120 minut – 
2 zł, od 121 do 180 minut – 3 zł, 
od 181 do 240 minut i za każdą 
kolejną godzinę – 4 zł za godzi-
nę. Opłaty sumują się. Maksymal-
na długość wypożyczenia roweru 
to 12 godzin. Wypożyczony rower 
można będzie zwrócić na dowol-
nej stacji. By korzystać z systemu, 
trzeba założyć indywidualne kon-
to klienta oraz mieć na nim co naj-
mniej 10 zł (niewykorzystane środ-
ki podlegają zwrotowi w przypadku 
rezygnacji z korzystania z systemu). 

Rejestracja odbywa się na stronie: 
ciechanowskirower.pl.
Aby wypożyczyć rower, należy po-
dejść do terminala stacji wypoży-
czeń i postępować zgodnie z in-
strukcjami – wpisać numer tele-
fonu, kod PIN i numer wypożycza-
nego roweru, po czym wypiąć ro-
wer z elektrozamka. Dostępna jest 
również bezpłatna aplikacja Next-
bike na telefony komórkowe, która 
umożliwi m.in. wypożyczenie po-
przez skanowanie kodu QR. Wy-
pożyczanie możliwe będzie cało-
dobowo, każdego dnia w tygodniu 
w czasie trwania pilotażu.
Użytkownicy Ciechanowskiego Ro-
weru Miejskiego mają dostęp do ro-
werów Nextbike w innych miastach, 
a użytkownicy z innych miasta – 
do systemu w Ciechanowie.
Rowery publiczne funkcjonują nie 
tylko w dużych miastach, jak War-
szawa, Wrocław czy Poznań, ale 
także w mniejszych ośrodkach, np. 
w Szamotułach, Konstancinie-Je-
ziornie, Kołobrzegu, Stalowej Woli.
Ciechanów w przygotowywaniu 
koncepcji wdrożenia roweru miej-
skiego podjął współpracę ze stowa-
rzyszeniem Ciechanowska Grupa 
Rowerowa.

R.J.

Ciechanowski Rower Miejski  
ruszy pod koniec czerwca

Z końcem czerwca planowane jest uruchomienie systemu rowerów publicznych w Ciechanowie. 
Po przeprowadzeniu w ubiegłym sezonie pilotażu, miasto zdecydowało o wdrożeniu na stałe 
Ciechanowskiego Roweru Miejskiego i o rozbudowie systemu. W sumie w mieście będzie funk-
cjonowało 9 stacji, do dyspozycji będzie 90 rowerów.

Zgłoś swój ogród w konkursie
W ramach 22. edy-
cji konkursu ciecha-
nowskie ogródki i bal-
kony można zgłaszać 
do 31 lipca. Ustalo-
no cztery kategorie: 
„Budynki mieszkal-
ne wielorodzinne”, 
„Budynki mieszkal-
ne jednorodzinne”, 
„Obiekty użyteczno-
ści publicznej”, „Bal-
kony oraz ogródki na terenach budownictwa wielorodzinnego”. W każ-
dej kategorii przyznane zostaną nagrody pieniężne. Druki zgłoszenia 
dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wod-
nej 1 i w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska przy 
placu Jana Pawła II 6 (parter, pok. nr 22). Formularz i regulamin do-
stępne są w BIP. Najpiękniejsze ogrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, 
prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właści-
ciela posesji lub balkonu). Nie mogą być zgłaszane obiekty, które zosta-
ły nagrodzone i wyróżnione w 2017 i 2018 roku.

Wiosenne 
nasadzenia
Rozpoczynający 
się sezon wiosenny 
sprzyja nowym na-
sadzeniom. Tysiące 
kwiatów, krzewów 
i drzew zak w itnie 
przy ciechanowskich 
drogach, w parkach 
czy zieleńcach. W par-
ku im. M. Konopnickiej kontynuowane jest sadzenie drzew i krzewów 
według realizowanego od dwóch lat projektu rewitalizacji. Z białych 
i czerwonych begonii obsadzana jest mapa Polski. Przystąpiono do ko-
lejnego, po bratkach sadzenia roślin jednorocznych tj. słoneczniki, szał-
wia i aksamitki.

Pielęgnacja miejskiej zieleni
Na miejskich terenach prowadzone są prace pielęgnacyjne. Wielokrot-
nie wykaszane były trawniki w pasach dróg, na boiskach i placach za-
baw, zieleńcach czy parkach. Rośliny są sukcesywnie nawożone i pielo-
ne. Cięciom pielęgnacyjnym poddawane są rozrastające się krzewy. Ko-
szone są rowy melioracyjne. Na zlecenie miasta prace wykonuje PUK.

Rośliny za odpady
Urząd Miasta zachęcając mieszkańców do segregacji odpadów, zaprasza 
do udziału w akcji, w ramach której będzie można wymienić posegrego-
wane odpady, elektrośmieci, czy baterie na sadzonki roślin miododaj-
nych. Akcja odbędzie się 8 czerwca w godz. 9.00-15.00 w PSZOK przy 
ul. Gostkowskiej 83. Szczegóły wkrótce na stronie internetowej urzędu.

Nowe oprawy i słupy
Na zlecenie miasta Energa Oświetlenie wymieniła 24 stare słupy żelbe-
towe na aluminiowe i 32 oprawy oświetleniowe w ciągu ul. 17 Stycznia. 
Uzupełniono oprawy oświetleniowe w ul. Augustiańskiej i ul. Kicińskiego.

Czyste separatory
Odbył się przegląd i czyszczenie 26 separatorów substancji ropopochod-
nych na sieci kanalizacji deszczowej. W separatorach znalazły się różne 
śmieci, plastikowe butelki, kubki, nakrętki, torebki.

Oznakowanie pionowe
W ramach bieżącego utrzymania gminnych 
dróg wyprostowano i wymieniono zniszczo-
ne znaki drogowe, zamontowano również ta-
blice z nowymi nazwami ulic: Tadeusza Sołty-
ka, Henryka Szczęsnego oraz Bolesława Ma-
riana Kuźmińskiego-Leśniowskiego.

Prośba o reakcje na akty wandalizmu
Coraz częściej wiaty przystankowe, ławki, 
place zabaw, kosze na śmieci czy nowe na-
sadzenia są niszczone przez wandali. Napra-
wy pokrywane są z miejskiej kasy. Serdecz-
nie prosimy mieszkańców o zwracanie uwa-
gi na akty wandalizmu oraz zgłaszanie ich 
na Policję i do Straży Miejskiej.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
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Budowa drugiej niecki na składowisku odpadów

Ruszył pilotażowy system weryfikacji segregowania 
odpadów w zabudowie wielorodzinnej

W Ciechanowie wystartował 
innowacyjny pilotaż Systemu 
Indywidualnej Segregacji Od-
padów, z użyciem inteligent-
nych pojemników T-Master 
ELMO (Elektroniczny Licznik 
Miejskich Odpadów). Pojemni-
ki te zainstalowano na osiedlu 
nr 5 „Płońska”. Mieszkańcy 
otwierają je przy pomocy na-
klejek z indywidualnymi ko-
dami. Pojemniki ważą wrzu-
cane, właściwie posegregowa-
ne odpady. System umożliwia 
rozliczenie mieszkańców z za-
deklarowanej segregacji śmie-
ci. Sposób jego działania był 
demonstrowany 11 maja pod-
czas ekologicznego pikniku.
Rozwiązanie, pierwsze takie w Pol-
sce i najprawdopodobniej na świe-
cie, ma skutecznie zachęcić miesz-
kańców do segregacji. Założenie 
jest takie, by dzięki kodom przy-
pisanym do danego gospodarstwa, 
każde z gospodarstw w sposób od-
powiedzialny prowadziło segrega-
cję, tak by faktyczne działania były 
zgodne ze złożonymi deklaracjami.
Rozliczanie mieszkańców z segrega-
cji odpadów za pomocą kodów kre-
skowych od lat funkcjonuje w zabu-
dowie jednorodzinnej. Projekt SISO, 
dzięki zastosowaniu specjalnych 
pojemników, umożliwia w podob-
ny sposób rozliczanie mieszkańców 
zabudowy wielorodzinnej. Na osie-
dlach wielorodzinnych trudno obec-
nie zweryfikować, kto w jakim stop-
niu rzeczywiście segreguje odpady, 
a wprowadzane rozwiązanie stwo-
rzy taką możliwość. Mimo, że se-
gregację deklarują prawie wszyscy 
mieszkańcy miasta, fakty są takie, 
że tylko część osób segreguje śmieci. 
Miasto zwraca uwagę, że tzw. opła-
ta śmieciowa w przypadku segrego-
wania jest dużo niższa, niż w przy-
padku braku segregacji. W Ciecha-
nowie obecnie to 13 zł od mieszkań-
ca segregującego śmieci oraz 25 zł 

za każdą osobę, która nie segregu-
je odpadów.
W przypadku stwierdzenia, że w da-
nym gospodarstwie nie jest prowa-
dzona segregacja odpadów, choć 
zgodnie z deklaracją wspólnoty 
mieszkaniowej bądź TBS, powin-
no być to robione na danej nieru-
chomości, konsekwencją będzie 
podwyższenie opłaty śmieciowej 
dla mieszkańców całego budynku.
– Mieszkańcy deklarując segrega-
cję odpadów, mają obowiązek se-
gregowania. Niższa opłata śmie-
ciowa jest przywilejem właśnie dla 
segregujących. Niestety często są 
sytuacje, że ktoś deklaruje segre-
gację, a wcale nie segreguje i mimo 
wszystko płaci mniej. Nowy system 
pozwoli to zweryfikować i w kon-
sekwencji egzekwować właściwą 
opłatę bądź wymusić faktyczną 
segregację, czyli to na czym naj-
bardziej nam zależy. Trzeba sobie 
zdawać sprawę, że by opłata była 
niższa, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, segregować mu-
szą wszyscy mieszkańcy całej nie-
ruchomości. Gdy ktoś z mieszkań-
ców bloku wyłamie się, koszty po-
noszą wszyscy lokatorzy budynku. 
Dlatego tak ważne jest uświado-

mienie sobie i innym tej odpowie-
dzialności – powiedział prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
Program dotyczy 336 gospodarstw 
i dla miasta jest bezkosztowy. Sta-
re pojemniki zniknęły, w trzech 
punktach pojawiły się zupełnie 
nowe z estetycznymi, szczelnymi 
obudowami. Z nowych pojemni-
ków można korzystać od 10 maja. 
Każde gospodarstwo domowe uję-
te w pilotażu ma dostęp do pojem-
ników, poprzez naklejki z kodami 
kreskowymi. Naklejkę nakleja się 
na worek z odpadami danego ro-
dzaju, kod należy zbliżyć do czyt-
nika znajdującego się na pojemniku 
z daną frakcją odpadów. W ten spo-
sób odblokowuje się klapa pojem-
nika. Po wrzuceniu śmieci do po-
jemnika i zamknięciu wrzutni, są 
one ważone.
11 maja podczas pikniku rodzinne-
go zademonstrowany został sposób 
działania pojemników. Wydarze-
nie miało charakter informacyjny, 
edukacyjny, proekologiczny, przy-
gotowano także atrakcje dla dzie-
ci i dorosłych.
Każdy z nowych pojemników ma 
pojemność 1100 l. Ich konstrukcja 
uniemożliwia rozprzestrzenianie 

śmieci wokół, np. przy wietrznej 
pogodzie. Nie mają do nich dostę-
pu osoby nieuprawnione, nie będzie 
więc sytuacji podrzucania śmieci. 
Szczelne zamykanie to także brak 
dostępu dla gryzoni, ptaków, czy 
robaków, co wiąże się też z higieną. 
Pojemniki wyposażone są w czuj-
niki kontrolujące w czasie rzeczy-
wistym poziom zapełnienia, co jest 
istotne z punktu widzenia opróżnia-
jącego je Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych. Wspólnoty miesz-
kaniowe zyskają wiedzę na temat 
segregacji odpadów na osiedlu. Dla 
mieszkańców to dodatkowa moty-
wacja do segregacji.
Miasto podkreśla, że segregacja od-
padów jest obowiązkiem ustawo-
wym, daje efekty ekologiczne ale 
także ekonomiczne, zarówno dla 
mieszkańców jak i w kontekście 
odzyskiwania surowców.
Realizatorem pilotażu wprowadza-
nego przez miasto, jest firma T4B, 
we współpracy z PUK, TBS i Fun-
dacją Łydynia. Objęte nim są go-
spodarstwa domowe na części osie-
dla „Płońska”, znajdujące się przy 
ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia 
Konrada II 11, ul. Wincentego Wi-
tosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, 

ul. Wincentego Witosa 87, ul. Igna-
cego Mościckiego 14, ul. Władysła-
wa Andersa 52.
– To pierwsze tego typu wdroże-
nie dla mieszkańców zabudowy 
wielorodzinnej w kraju, a nawet 
na świecie. Rozwiązanie stano-
wi połączenie zaawansowanych 
prac technologicznych z czysto 
praktyczną wiedzą na temat ak-
tualnych potrzeb i bolączek gmin 
i miast. Stworzony System In-
dywidualnej Segregacji Odpa-
dów służyć ma władzom miasta, 
przedsiębiorstwom zajmującym 
się gospodarką odpadami i sa-
mym mieszkańcom, którzy mogą 
mieć pewność, że wykonana przez 
nich praca jest słuszna, a w konse-
kwencji pozwoli im osiągnąć real-
ne korzyści finansowe np. poprzez 
stworzenie mini Punktów Skupu 
aluminium tzw. PSZOK, bo takie 
możliwości również daje nasze re-
wolucyjne rozwiązanie T-Master 
– powiedział prezes zarządu T4B 
Sp. z o.o. Robert Szczepankowski.
Celem miasta na kolejne lata jest 
objęcie systemem również pozo-
stałych zabudowań wielorodzin-
nych w Ciechanowie.

R.J.

Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych ruszyło z budową 
drugiej niecki, dzięki której 
składowisko w Woli Pawłow-
skiej będzie mogło funkcjo-
nować przez kolejnych 25 lat. 
8 maja została podpisana umo-
wa. Inwestycja wystartowała 
i zostanie zrealizowana w cią-
gu najbliższych 6 miesięcy. Jej 
wartość to 9 311 119 zł.

Ruszyły roboty ziemne. Wykonawcą 
inwestycji jest Konsorcjum Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów „WAPNOPOL” Sp. z o. o. (li-
der) i Przedsiębiorstwo Transpor-
towo-Handlowe „WAPNOPOL” No-
wakowski Adam (partner). Wy-
budowana zostanie nowa niecka, 
czyli kwatera B, wraz z infrastruk-
turą techniczną i obiektami towa-
rzyszącymi. Kwatera składowania 
odpadów powstanie na powierzch-
ni blisko 3 ha, będzie miała pojem-

ność 390 000 m3. Będzie posiadała 
system drenażu odcieków i odgazo-
wania. Wybudowane zostaną także: 
pompownia odcieków, pompownia 

wód opadowych z powierzchni dna 
kwatery, zbiornik wód opadowych 
o pojemności 300 m3 oraz pompow-
nia wód opadowych ze zbiornika.

Przewidziana jest rekultywacja 
terenu dotychczas funkcjonują-
cej niecki. Zostaną tam zasadzone 
drzewa. Warunkiem budowy dru-

giej niecki i tym samym istnienia 
nadal składowiska w Woli Pawłow-
skiej było uwzględnienie inwesty-
cji w Wojewódzkim Planie Gospo-
darki Odpadami Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2018-2024, co 
wymagało wielu wysiłków zarów-
no spółki, jak i miasta.
Gdyby budowa drugiej niecki nie 
była możliwa, wówczas odpady 
z miasta musiałyby być wywożo-
ne do oddalonego od Ciechanowa 
o 88 km składowiska w Kobierni-
kach koło Płocka. To generowałoby 
dodatkowe koszty oraz trudności lo-
gistyczne. Inwestycja w Woli Paw-
łowskiej to jeden z czynników, który 
może przyczynić się do zachowania 
w kolejnych latach aktualnych sta-
wek za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów dla miasta, o ile nie po-
jawią się inne, zewnętrzne czynni-
ki kształtujące koszty.

R.J.
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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.

Kira to 2-letnia, średniej wielkości suczka. Waży 20 kg. Energiczna, 
wesoła, potrafi chodzić w szelkach.

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

K.D.

Feta – 4 lata, waży 35 kg. Jest łagodna, posłuszna, dobrze zachowuje 
się podczas spacerów.

Kora ma 6 lat. Waży 38 kg. Jest posłuszna, ma zaufanie do ludzi. Daje 
się oprowadzać na smyczy.

Remus – 7-letni, duży, 40-kilogramowy pies. Łagodny, grzeczny, zdy-
scyplinowany.

Propozycje zadań do Budżetu 
Obywatelskiego 2020 można 
składać do końca czerwca. Au-
tor może złożyć jeden projekt 
w kategorii ogólnomiejskiej 
i jeden w osiedlowej. Formu-
larz można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miasta, 
papierowa wersja dostępna 
jest w Biurze Obsługi Intere-
santa UM przy ul. Wodnej 1. 
Do propozycji projektu ogól-
nomiejskiego należy załączyć 
listę z podpisami co najmniej 
50 mieszkańców miasta, na-
tomiast do osiedlowego – mi-
nimum 20 mieszkańców da-
nego osiedla.

Zniesienie kryterium wiekowe-
go dla osób składających wniosek 
i biorących udział w głosowaniu, 
dłuższy termin zgłaszania pro-
jektów, większa wysokość środ-
ków przeznaczonych na realiza-
cję zwycięskich zadań, brak wery-
fikacji e-mailowej przy głosowaniu 
elektronicznym – to główne zmia-
ny wprowadzone do Budżetu Oby-
watelskiego 2020. W tej edycji po-
nownie można składać wnioski do-
tyczące budowy placów zabaw i si-
łowni, co w edycji na 2019 rok było 
zawieszone.
Propozycje w lipcu i sierpniu będą 
analizowane przez powołaną przez 
prezydenta komisję. Będą one pod-
legać weryfikacji formalno-praw-
nej i merytorycznej. Mieszkańcy 
będą mogli przyglądać się pracom 
komisji, a w przypadku negatyw-
nego zaopiniowania wniosku przez 
komisję, pomysłodawca będzie 
mógł odwołać się w ciągu 3 dni. 
Odwołanie zostanie rozpatrzone 
w ciągu 3 dni roboczych od dnia 
jego otrzymania.
We wrześniu odbędzie się głoso-
wanie. Udział w nim będzie mógł 
wziąć każdy mieszkaniec Ciecha-

nowa. Głosować będzie można in-
ternetowo oraz papierowo w wy-
znaczonych punktach w mieście. 
Każda osoba będzie mogła zazna-
czyć jeden projekt osiedlowy i je-
den projekt ogólnomiejski. W przy-
padku formy papierowej, przy 
urnie obecny będzie urzędnik, któ-
remu należy okazać dowód tożsa-
mości. W wyniku wielu postulatów 
mieszkańców w tegorocznej edycji 
zniesiona zostanie konieczność we-
ryfikacji e-mailowej przy głosowa-
niu elektronicznym.
Tak jak w poprzednich latach, 
w każdym osiedlu będzie mógł być 
zrealizowany jeden projekt (war-
tość do 100 tys. zł) oraz tyle naj-
popularniejszych projektów ogól-
nomiejskich, na ile pozwoli pozo-
stała kwota. W kategorii ogólno-
miejskiej będzie lista rankingowa 
dla projektów miękkich (ze sfery 
kultury, sportu, edukacji, polity-
ki społecznej, zdrowia) oraz od-
dzielna dla twardych (infrastruk-
turalnych). Maksymalnie trzy pro-
jekty miękkie, które zdobędą naj-
większą liczbę głosów będą prze-
znaczone do realizacji. Pojedynczy 
projekt miękki nie może przekro-

czyć 30 tys. zł, twardy natomiast 
200 tys. zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlo-
we, w przypadku zgłoszenia wy-
łącznie jednego projektu na da-
nym osiedlu, realizacja może na-
stąpić po uzyskaniu co najmniej 
200 ważnych głosów. Gdy ta licz-
ba będzie mniejsza, na osiedlu 
nie zostanie zrealizowany żaden 
projekt.
Wyniki głosowania będą ogłoszo-
ne w październiku. Zwycięskie za-
dania zostaną wpisane do projek-
tu budżetu miasta i będą realizo-
wane w 2020 roku.
W tej edycji wysokość środków fi-
nansowych przeznaczonych na re-
alizację zwycięskich projektów nie 
będzie uzależniona od frekwencji 
w głosowaniu. Będzie to kwota sta-
nowiąca 1% wykonanych wydatków 
gminy, a nie jak dotychczas od wy-
konanych dochodów.
Wszelkie szczegóły związane z Bu-
dżetem Obywatelskim publikowa-
ne są na przygotowywanej przez 
Urząd Miasta Ciechanów specjal-
nej stronie internetowej bo.umcie-
chanow.pl.

R.J.

Można składać projekty w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2020

W ratuszu podczas spotka-
nia z organizacjami poza-
rządowymi, organizacje wy-
brały swoich przedstawicieli 
do CRDPP, która jest organem 
konsultacyjnym i opiniodaw-
czym działającym przy pre-
zydencie. Swoich reprezen-
tantów wskazali także radni 
i prezydent.
Rada składa się z 6 przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych 
oraz 3 przedstawicieli prezydenta 
i 3 przedstawicieli Rady Miasta. 
Każda z organizacji mogła zgło-
sić jednego kandydata, kandyda-
tura musiała uzyskać rekomen-
dację co najmniej trzech innych 
organizacji. Zgłoszono 10 kandy-
datur, wyboru spośród nich orga-
nizacje dokonały w drodze gło-
sowania tajnego. Wybrane oso-
by to: Maciej Kraszewski, Patryk 
Nieznański, Katarzyna Stawicka, 
Katarzyna Michalska, Ilona Ko-

walska, Janusz Banaś. Reprezen-
tanci Rady Miasta w CRDPP to: 
Piotr Wojciechowski, Karol Ma-
kijonko, Agnieszka Kuźma. Oso-
by reprezentujące prezydenta to: 
Marzena Lentowszczyk, Renata 
Jeziółkowska, Olga Zmudczyń-
ska-Pabich.

Podczas pierwszego spotkania 
rada ze swojego składu wybrała 
prezydium. Przewodniczącym zo-
stał Maciej Kraszewski, wiceprze-
wodniczącym Patryk Nieznański, 
sekretarzem Olga Zmudczyńska-
-Pabich.

R.J.

Wybrano członków III kadencji Ciechanowskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego
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Nauczyciele języka angielskiego 
z Ciechanowa i z Meudon wspól-
nie zaplanują działania, mające 
na celu większe zaangażowanie 
uczniów w naukę języka, gdzie klu-
czowa będzie kreatywność, wyj-
ście poza książkowe ramy, łącze-
nie zainteresowań i kontekst arty-
styczny. W projekcie weźmie udział 
4 nauczycieli języka angielskiego 
(2 z Ciechanowa, 2 z Meudon) oraz 

24 uczniów szkół podstawowych 
(12 z Ciechanowa, 12 z Meudon).
Wniosek został złożony w ramach 
konkursu grantowego ogłoszone-
go przez Fundację Fundusz Współ-
pracy. Projekt realizowany bę-
dzie ze środków POWER 2014-
2020 do 31 października. Przyzna-
na kwota 78 900 zł stanowi 100% 
kosztów kwalifikowanych projektu.

R.J.

Miasto pozyskało prawie 79 tys. zł 
na międzynarodową współpracę 

uczniów dotyczącą języka 
angielskiego

Projekt „Let’s learn English together through art” obej-
muje działania w zakresie współpracy ponadnarodowej, 
będące rozszerzeniem II edycji projektu „Ciechanów mia-
stem nowoczesnej edukacji”. Celem projektu jest wypra-
cowanie sposobów nauki języka angielskiego w ciekawej, 
praktycznej formie. W ramach grantu współpraca zosta-
nie podjęta ze szkołą w Meudon (partnerskie miasto Cie-
chanowa we Francji).

Miasto przygotowało funk-
cjonalną aplikację, wzboga-
coną o kolejne narzędzia. Po-
wstała ona na bazie aplikacji 
udostępnionej mieszkańcom 
w styczniu, działającej w opar-
ciu o zainstalowane w Ciecha-
nowie czujniki jakości powie-
trza i stację pogodową. Aplika-
cja dostępna jest pod adresem: 
ciechanow.pomiaryinfo.pl

Nowa wersja posiada przyjazny, 
bardziej intuicyjny wygląd. Doda-
no kolejne funkcjonalności, dzię-
ki którym mieszkańcy mają wgląd 
w szczegółowe parametry i sta-
tystyki, dotyczące m.in. opadów, 
prędkości wiatru, promieniowania 
UV. Jest także baza wiedzy, która 
w przystępny sposób wyjaśnia sze-
reg terminów i zjawisk pogodowych 
oraz zawiera wiele ciekawostek, np. 
o rekordowych odczytach w Polsce 
i na świecie. Można również spraw-
dzić fazę księżyca czy aktualną po-
zycję słońca na niebie.
Każdy może teraz monitorować wa-
hania ciśnienia z ostatnich 24 go-
dzin, natężenie promieniowania 
UV (przydatne dla osób długo 
przebywających na słońcu) i na-
słonecznienie (przydatne przy wy-
borze miejsca do instalacji pane-
li słonecznych), a dzięki statysty-
kom sprawdzić, kiedy najczęściej 
występują skrajne, mające wpływ 

na zdrowie, odczyty. Mieszkańcy 
mogą dowiedzieć się, jaki wpływ 
na zdrowie mają niektóre zjawi-
ska pogodowe, np. jak zachowuje 
się organizm przy zbyt niskiej lub 
wysokiej temperaturze, przy du-
żych spadkach ciśnienia, silnym 
wietrze, zbyt dużej lub zbyt małej 
wilgotności powietrza.
Do statystyk dodano archiwal-
ne dane pogodowe z Ciechanowa, 
zbierane od września 2015 r. Dzię-
ki nim można przejrzeć rekordo-
we odczyty, zobaczyć w jakich go-
dzinach najczęściej występują dane 
zjawiska, np. o jakiej porze zazwy-
czaj jest najwyższa i najniższa tem-
peratura, najwyższe promieniowa-

nie UV, najwyższe natężenie pyłów 
PM2.5 i PM10.
W ustawieniach aplikacji doda-
no możliwość ukrycia niepotrzeb-
nych obecnie danych – np. poza se-
zonem grzewczym można wyłączyć 
odczyty o jakości powietrza. Dzięki 
temu wiosną i latem jest opcja śle-
dzenia wyłącznie informacji ze sta-
cji pogodowej.
To tylko niektóre z wprowadzo-
nych udogodnień. Urząd Miasta 
zachęca do korzystania z nowej 
wersji aplikacji, która działa rów-
nież na smartfonach (można ją 
otworzyć w przeglądarce lub za-
instalować).

R.J.

Ciechanów odwiedziła amerykań-
ska delegacja z Cedar Rapids w sta-
nie Iowa. Grupa przedstawicieli śro-
dowisk gospodarczych i osób zwią-
zanych z wymiarem sprawiedli-
wości podczas swojego kilkudnio-
wego pobytu w Polsce przyglądała 
się innowacyjnym rozwiązaniom, 
ciekawym miejscom, rozmawia-
ła o współpracy. W Ciechanowie 
po spotkaniu w ratuszu Ameryka-
nie odwiedzili m.in. miejską pa-
siekę, wieżę ciśnień z parkiem na-
uki, poznali sposób działania inte-
ligentnych pojemników na odpady, 
zwiedzili zamek.

R.J.

Rozbudowana aplikacja do monitorowania 
pogody i jakości powietrza

Wizyta amerykańskiej delegacji

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 6 na zaproszenie WORD uczest-
niczyli w zajęciach w Mazowiec-
kim Centrum Bezpieczeństwa Ru-
chu Drogowego w Modlinie. 9 maja 
oddano do użytku nowy obiekt 

na terenie miasteczka, w którym 
jako pierwsza zajęcia miała mło-
dzież z Ciechanowa. Szkoła otrzy-
mała również 3 rowery oraz zesta-
wy kasków.

red.

Uczniowie „szóstki” odwiedzili 
miasteczko ruchu drogowego
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W dniach 6-14 maja przygotowano 
szereg wydarzeń. Odbyły się m.in. 
spotkania z tancerką Krystyną Ma-
zurówną, podróżnikiem Łukaszem 
Tuleją oraz regionalistką Barbarą 
Zaborowską. W Fabryce Kultury 
Zgrzyt wystąpił zespół Wyspy Do-
brej Nadziei, który wykonał piosen-
ki z autorską muzyką do słów Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
W ramach Dni Otwartych Drzwi 
MBP udostępniła odwiedzającym 
wszystkie swoje filie.

red.

Tydzień bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna włączyła się w ogólnopolską akcję „Tydzień bibliotek”. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest promocja czytelnictwa.

Zaułek poezji
Bożena Sala

DRZEWO
Jestem, czuję, myślę
To mój byt
Jestem drzewem dumnym
Wspaniałym, wyniosłym
Jestem twarda i piękna
Nie straszny mi deszcz
Nie boję się wichru
Bo korzenie sięgają głębi.

Czuję otaczający świat
Jego dobre i złe strony
Aspekty jasne i ciemne
Gdy mi dobrze – rozkwitam
Kiedy życie mnie rani
Cierpię i więdnę
Jestem bytem
Cząsteczką wszechświata

Autorka urodziła się w Mławie, gdzie po ukończeniu Liceum Ekono-
micznego prowadziła działalność gospodarczą. Jest członkinią Oddzia-
łu SAP w Ciechanowie.
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

Czerwiec
1.06, godz.10.00-15.00 – Dzień 
Dziecka, pl. Jana Pawła II
1.06, godz.10.00 – Turniej piłki 
nożnej z okazji Dnia Dziecka, sta-
dion, ul. 3 Maja 7
1.06, godz.12.00 – Turniej Ta-
ekwon-do z okazji Dnia Dziecka, 
hala sportowa, ul. Kraszewskiego 8
2.06, godz.9.00 – Rodzinny pik-
nik wędkarski z okazji Dnia Dziec-
ka, Krubin
2.06, godz.10.00 – Turniej piłkar-
ski z okazji Dnia Dziecka „Ojciec 
i Syn”, stadion, ul. 3 Maja 7
4.06, godz.11.00 – Happening 
„Wybraliśmy Wolność”, pl. Jana 
Pawła II
7.06, godz.17.00 – „IX Ciechanów 
wrzuć na luz i jeszcze plus”, temat 
przewodni: „Disneyland i inne ba-
śnie”, trasa: farska góra, ul. Ście-
giennego, ul. Warszawska, pl. Jana 
Pawła II
7-9.06, godz.10.00 – XXVI Mi-
strzostwa Polski w Lekkiej Atletyce 
zawodników z niepełnosprawnością 
intelektualną, stadion, ul. 3 Maja 7
9.06, godz. 9.00 – X Otwarte Sza-
chowe Mistrzostwa Ciechanowa 
o Puchar Prezesa TKKF, sala klu-
bowa TKKF, ul. 17 Stycznia 56

9.06, godz.10.00 – Otwarte Mi-
strzostwa Mazowsza w Taekwon-
do Olimpijskim, hala sportowa, 
ul. 17 Stycznia 60C
14.06, godz.11.00 – Piknik zdro-
wia, pl. Jana Pawła II
15-16.06, godz.11.00 – Festiwal 
Fantastyczno-Azjatycki „Fanta-
zja”, COEK Studio, ul. 17 Stycznia 
56A, hala sportowa, ul. 17 Stycznia 
60C, Kanały
16.06, godz.10.30 – Cisowianka 
Mazovia MTB Marathon, błonia 
zamkowe
22.06, godz.17.00 – Świętojań-
ska Noc Poetów, COEK Studio, 
ul. 17 Stycznia 56A
28.06, godz.12.00 – Piknik ro-
dzinny z rowerem, start: stadion, 
ul. 3 Maja 7
29.09, godz.10.00-16.00 – Moto-
rownia: wystawa motocykli i pojaz-
dów zabytkowych, Zamek Książąt 
Mazowieckich
29.06, godz.10.00 – Dzień Rzeki 
Łydyni, błonia zamkowe
29.06, godz.19.00 – Koncertowe 
Dni Ciechanowa: Reto, Kękę, So-
kół, Quebonafide, błonia zamkowe
30.06, godz.12.00 – Ciechanow-
ski Przegląd Orkiestr Dętych, pl. 
Jana Pawła II

Akcja informacyjno-promocyjna 
odbyła się 11 maja w ramach Dni 
Otwartych Funduszy Europej-
skich, organizowanych wspólnie 
z Mazowiecką Jednostką Wdra-
żania Programów Unijnych. COEK 
STUDIO, działający na co dzień 
w budynku zmodernizowanym 
i wyposażonym dzięki unijnemu 
dofinansowaniu, przed ratuszem 
zaprezentował swoją ofertę. Dla 
odwiedzających tego dnia na placu 
Jana Pawła II przygotowano wie-
le atrakcji. Na najmłodszych cze-
kały konkursy, animacje, zabawy 
i malowanie buziek. W specjalnie 
ustawionym przez MJWPU namio-
cie wyświetlane były filmy związa-
ne z tematem Unii Europejskiej.

red.

Poranek dla dzieci i prelek-
cja Jarosława Górskiego to 
jedne z ostatnich wydarzeń, 
które organizowała Miejska 
Biblioteka Publiczna.

18 maja podczas „Poranka z myślą 
o mamach” w budynku przy ul. Ba-
talionów Chłopskich dzieci czytały 
wiersze i opowiadania poświęco-
ne matkom. W trakcie zajęć warsz-

tatowych wykonały upominki dla 
swoich mam.
Jarosław Górski gościł 22 maja 
w Odd zia le Zbiorów Nauko -
w ych i Regionalnych. Poloni-
sta, kulturoznawca i pisarz wy-

głosił prelekcję „Polska widzia-
na z nocnego Neapolu. Sprawy 
kraju w publicystyce i dzienni-
kach Gustawa Herlinga-Gru-
dzińskiego”.

red.

Akcja „Unia Europejska wspiera kulturę”

Spotkania  
w MBP
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Kamil Bednarek był gwiazdą kon-
certu, który odbył się w ramach 
Juwenaliów 17 maja na dziedziń-
cu Zamku Książąt Mazowieckich. 
Wystąpili również Kuba Sienkie-
wicz i Romantycy Lekkich Obycza-
jów. Prezydent Krzysztof Kosiński 
przekazał studentom klucz do mia-
sta. Podczas wydarzenia prowadzo-
no zbiórkę karmy dla bezdomnych 
zwierząt przebywających w schro-
nisku w Pawłowie.
Koncert został zorganizowany 
przez Państwową Wyższą Szkołę 
Zawodową we współpracy z Urzę-
dem Miasta.
Tego samego dnia na terenie PCK 
studenci zmierzyli się w „(NIE)BEZ-
PIECZNYCH ZAWODACH” o pu-
char dziekana zamiejscowego Wy-
działu Elektroniki, Dziennikarstwa 
i Technik Multimedialnych. Rywa-
lizacja objęła 3 konkurencje: tur-
niej strzelecki, rzut granatem oraz 
pierwsza pomoc.

red.

„Stanisław Moniuszko – twórca 
opery narodowej” – pod takim ty-
tułem 18 maja na dziedzińcu Zam-
ku Książąt Mazowieckich odbył się 
koncert galowy w ramach obchodów 
200. rocznicy urodzin kompozyto-

ra. Na scenie wystąpili uczniowie 
szkoły muzycznej w Ciechanowie.
Organizatorami przedsięwzięcia 
byli: stowarzyszenie „Pro Musica 
Scholarium” oraz Państwowa Szko-
ła Muzyczna I stopnia im. Stani-

sława Moniuszki w Ciechanowie. 
Przedsięwzięcie wsparł Urząd Mia-
sta Ciechanów.
Rok 2019 jest Rokiem Moniusz-
kowskim.

red.

Juwenalia

Koncert moniuszkowski na zamku

11 maja na ul. Warszawskiej odbył 
się jarmark kwiatowy. Miłośnicy 
roślin ozdobnych mieli w czym wy-
bierać. Pojawili się wystawcy z róż-
nymi gatunkami kwiatów, ziół, by-
lin, krzewów. Nie zabrakło również 

stoisk z akcesoriami do ogrodu 
i na balkon, a także z przedmiota-
mi z motywami kwiatowymi. Moż-
na było też kupić miody, sery oraz 
regionalne wędliny.

red.

Food trucki ustawiły się na placu 
Jana Pawła II. Smakosze ulicznej 
kuchni nie zawiedli się różnorod-
nością serwowanych dań. Uczest-
nicy Inwazji Food Trucków mieli 
okazję skosztować burgerów, azja-
tyckich pierożków dim sum, mek-
sykańskiego buritto, dań z woka 

czy frytek belgijskich. Nie zabra-
kło też zapiekanek i owoców w cze-
koladzie. Poza atrakcjami kulinar-
nymi odbywały się m.in. konkursy 
w jedzeniu porcji XXL. Dzieci mo-
gły pobawić się na trampolinach 
i dmuchawcach.

red.

Bezpłatne badania profilaktyczne

Jarmark kwiatowy

Food trucki
Od 17 do 19 maja, mieszkańcy i przyjezdni mogli korzystać 
z oferty food trucków, wyselekcjonowanych przez Inwazję 
Food Trucków. Poza jedzeniem i piciem organizowane były 
konkursy i atrakcje.

Kilkadziesiąt kobiet skorzystało 
z bezpłatnych badań ginekologicz-
nych (USG i cytologia) prowadzo-
nych 18 maja w specjalnym mobil-
nym gabinecie, ustawionym przy 
ul. 17 Stycznia. Organizatorem ak-

cji w ramach kampanii społeczno-
-edukacyjnej „W kobiecym intere-
sie” jest Gedeon Richter – firma 
specjalizująca się w działaniach 
na rzecz zdrowia kobiet.

red.
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Majówka w Ciechanowie
W dniach 1-5 maja Ciechanów 
na majówkę przygotował dla 
mieszkańców i przyjezdnych 
wydarzenia muzyczne, edu-
kacyjne, sportowe, rekreacyj-
ne oraz szereg różnorodnych 
atrakcji.

1maja, w rocznicę przystąpie-
nia Polski do Unii Europejskiej, 
na ul. Warszawskiej i pasażu im. 
Marii Konopnickiej zorganizowa-
ny został Piknik Europejski „Bazar 
Kultury”, w ramach którego odby-
ły się: parada, występy, konkursy, 
pokazy, oraz biegowa gra miejska. 
Także 1 maja miała miejsce deba-
ta na temat zmian, jakie zaszły 
w Polsce i w Ciechanowie w ciągu 
15 lat obecności w Unii Europej-
skiej. Debatę poprowadził dzien-
nikarz Jarosław Kulczycki. Wzięli 
w niej udział: dr Anna Czarczyń-
ska, Adrian Furgalski, Marek Zuber 
oraz europoseł Jarosław Kalinow-
ski i prezydent Krzysztof Kosiński.
Ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców cieszył się koncert 
na dziedzińcu Zamku Książąt Ma-
zowieckich. 2 maja wystąpiła tam 
Anna Wyszkoni. Artystka zaśpie-
wała swoje największe przeboje 
z ponad 20 lat działalności arty-
stycznej.
Z okazji 228. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, na pl. Ko-
ściuszki pod pomnikiem Polskiej 
Organizacji Wojskowej złożone zo-
stały kwiaty.
5 maja z Zamku Książąt Mazowiec-
kich wystartował XI Bieg Między 
Zamkami. Jak co roku, chętnych 
do przebycia 10-kilometrowego 
dystansu między Ciechanowem 
a Opinogórą nie zabrakło. W bie-
gu wystartowało rekordowo blisko 
200 zawodników i zawodniczek.
Głównymi organizatorami ma-
jówkowych wydarzeń w Ciecha-
nowie byli: Urząd Miasta, Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO (przy wsparciu 
Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Programów Unijnych), Stowa-
rzyszenia Mazovia ProActiv oraz 
TKKF „Promyk”.
W czasie majówki na murach Zam-
ku Książąt Mazowieckich pojawiła 
się specjalna iluminacja.

red.

Majówka w CiechanowieMajówka w Ciechanowie
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XV Ciechanowskie Otwarte 
Spotkania Motocyklowe

Od 25 do 27 maja w mieście roz-
brzmiewał ryk motocyklowych 
silników. W tych dniach odbywa-
ły się XV Ciechanowskie Otwarte 
Spotkania Motocyklowe. Motocy-
kliści zaczęli zjeżdżać na pole na-
miotowe na błoniach już w piątek. 
Muzyczny klimat zapewniły zespo-
ły: GrandFathers, The Pillowers, 
Merge Konflikt, Distnct Way, Zła 
Wola oraz Gravity Eather. W so-
botę, po mszy polowej pod Farską 
Górą, przez miasto przejechała pa-
rada motocykli. Mieszkańcy mogli 
tego dnia podziwiać pokazy akroba-
cji motocyklowych. Na scenie wy-
stąpił zespół Brown, Róże Europy 
oraz Turbo. Organizatorem Ciecha-
nowskich Spotkań Motocyklowych 
był Wolny Wydech Ciechanów, we 
współpracy z Urzędem Miasta Cie-
chanów. Wydarzenie patronatem 
objął prezydent Krzysztof Kosiński.

A.C.

Po raz szósty w Ciechanowie, jede-
nasty w całej Polsce, przeprowadzo-
no charytatywną akcję Motoserce. 
26 maja na pl. Jana Pawła II odbyła 
się zbiórka krwi, połączona z pikni-
kiem rodzinnym. Dla najmłodszych 
przygotowano zabawy i różnego ro-
dzaju atrakcje (m.in. darmowe zjeż-
dżalnie, kule wodne, mega puzzle). 
Główny cel przedsięwzięcia to pro-
pagowanie idei krwiodawstwa. Krew 
oddawano w dwóch przystosowa-
nych do tego ambulansach. Orga-
nizatorami wydarzeń w Ciechano-
wie byli: Steel Roses MC Poland i Ole 
Karter FG Ciechanów. Akcję patro-
natem objął prezydent miasta.

red.

Motoserce
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24 maja przeszło 120 młodych 
uczniów szkół podstawow ych 
z Ciechanowa i Płońska wzięło 
udział w IX Szachowych Dru-
żynowych Mistrzostwach Szkół 
Podstawowych. Rozgrywki mło-
dych szachistów zorganizowane 
zostały w hali sportowej MOSiR. 
W kategorii chłopców z klas I-IV 
najlepszy był Franciszek Gołę-
biewski z SP 5. W kategorii klas 
starszych zwyciężył Jakub Mos-
sakowski z SP 3. Wśród dziewcząt 
najlepsza była Magdalena Przy-
tarska z SP 7. W kategorii szkół 
pierwsze miejsce zajęły szkoły: 
SP 1, SP 3, SP 6 i SP 7. Drugie 

miejsce zajęła szkoła STO, a trze-
cie miejsce zajęła SP 5. Najlep-
sze szkoły otrzymały pamiątko-

we puchary, a zawodnicy meda-
le i dyplomy.

A.C.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 7 podczas wykonywania m.in. 
skoku w dal z miejsca, próby rów-
nowagi czy zwisu na drążku mie-
rzyli się z potworami z Galakty-
ki Bezruchu. W placówce odbyła 
się I Runda Turnieju Aktywnych 
Szkół MultiSport. SP nr 7 jako 
jedyna w Ciechanowie i jedna 
z 20 w województwie mazowiec-
kim bierze udział w akcji interak-
tywnych testów sprawnościowych 
EuroFit+

red.

Ciechanowianie wybiegali 
wsparcie dla chorej dziew-
czynki. W zorganizowanej 
przez stowarzyszenie Mazo-
via ProActiv III Ciechanow-
skiej Sztafecie Charytatyw-
nej biegacze przez 48 godzin, 
krążyli pętlą miejską. Ich ce-
lem było pokonanie jak naj-
większej liczby kilometrów. 
Przebyty dystans przełożył 
się na finansową pomoc dla 
Ani Ogonowskiej.

W tym roku w ybiegane środ-
ki przeznaczone są na leczenie 
i rehabilitację 2-letniej Ani, któ-
ra jest dzieckiem z zespołem Do-
wna, zmagającym się z białaczką. 
Patronat nad wydarzeniem objął 
prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński, który 17 maja otworzył 
sztafetę i przebiegł pierwsze okrą-
żenie. Uczestnicy mięli do poko-
nania przynajmniej jedno 12-ki-
lometrowe okrążenie pętlą miej-
ską. Nie liczył się wynik, czas i tem-
po, lecz sam fakt przebiegnięcia 
i tym samym realna pomoc chorej 
Ani. Oprócz biegaczy-amatorów, 
do sztafety przyłączyli się także 
utytułowani sportowcy. Kolejny raz 
pobiegł Tomasz Walerowicz – dwu-
krotny zwycięzca polskiej edycji 
biegu Wings For Life World Run, 
gdzie meta goni zawodników. Po-
nownie pobiegł ultramaratończyk 
Grzegorz Włodarczyk oraz Paweł 
Mej, znany też jako Bosy Biegacz, 
który 2 maja ubiegłego roku, cha-

rytatywnie dla Arturka z Tczewa, 
przebiegł boso ponad 93 km i usta-
nowił Rekord Guinnesa na najdłuż-
szy dystans boso w 24 godziny. 
Pierwszy raz biegł maratończyk, 
wielokrotny medalista mistrzostw 
Polski Mariusz Giżyński oraz rów-
nież wielokrotny medalista mi-
strzostw Polski Emil Dobrowol-
ski. Za każdy przemierzony przez 
uczestników kilometr sponsor ak-

cji – firma T4B – zapłaci 1 zł. W su-
mie w czasie 48-godzinnej sztafety 
pętla została pokonana 1097 razy, 
co w przeliczeniu na złotówki dało 
rekordowy wynik 13164 zł. Oprócz 
tego do puszek Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”, które znajdo-
wały się w Biurze Sztafety wrzu-
cono 4863,70 zł. W sumie w trak-
cie sztafety zbierano 20 349,70 zł.

red.

Młodzi zawodnicy ORKI udowad-
niają, że ich zapał i wola walki nie 
gasną. 11 maja Maria Zielińska 
i Luiza Nadarzyńska startowały 
w zawodach pływackich z cyklu 
„Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie”. 
W zawodach brało udział 510 za-
wodników z 20 klubów. Marysia 
zdobyła złoto, płynąc na 50 m 
w stylu klasycznym i na 100 m 
w stylu dowolnym. Suma punktów 
za dwa starty dała Marysi pierw-
sze miejsce w klasyfikacji general-
nej zawodniczek z rocznika 2004. 
Luiza zajęła czwarte lokaty, płynąc 
na dystansie 100 m w stylu grzbie-
towym oraz na dystansie 100 m 
w stylu zmiennym. W obu star-
tach ustanowiła rekordy życiowe, 
a ostatecznie na 43 startujące za-
wodniczki zajęła 12 miejsce.

red.

Zawody Okręgowe w GdańskuIII Sztafeta charytatywna dla małej Ani

Szachowe Drużynowe Mistrzostwa 
Ciechanowa Szkół Podstawowych

Aktywna Szkoła

XXVIII Mistrzostwa Polski Juniorów
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy Taekwon-do ITF z ciecha-
nowskiego klubu LKS Matsogi na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów i młodzieżowców w Białej Podlaskiej. Od 10 do 11 maja 
rywalizowało ponad 180 zawodników z 46 klubów wyłonio-
nych podczas eliminacji międzywojewódzkich.

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
w taekwondo olimpijskim

Od 10 do 12 maja w Ostrowcu Świętokrzyskim trwały Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych w teakwondo  olimpijskim, 
rozegrane w ramach XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w Sportach Halowych – Świętokrzyskie 2019. To najwięk-
sza w kraju impreza sportowa dla tej kategorii wiekowej, sku-
piająca wszystkie dyscypliny olimpijskie.

W kategorii juniorów (17-18 lat) 
najlepiej wypadł Daniel Prusiń-
ski, który zdobył srebrny me-
dal w konkurencji walk do 56 kg. 
Na podlaskich matach startowali 
również Jakub Królikowski i Ka-
rolina Martynowycz. Kuba Kró-
likowski po przejściu do wyższej 
kategorii wagowej (56 kg) w po-
jedynku decydującym o brązo-
wym medalu przegrał z zawod-
nikiem z Taewo Warszawa. Ka-
rolina ostatecznie uplasowała się 
na 5 miejscu.
W  k a t e g o r i i  m ł o d z i e ż o w -
ców(19-21 lat) dobrą tegoroczną 
passę podtrzymał Kornel Korzyb-
ski, który zdobył brązowy medal 

w konkurencji układów formal-
nych dywizji pasów kolorowych. 
Ciechanowianin w tym roku nie 
schodzi z podium, zdobywając 
medale na najważniejszych tur-
niejach w Polsce i za granicą. Tre-
nerami ciechanowskich zawodni-
ków są Michał Korzybski (VI dan) 
oraz Michał Rząsiński (III dan).

red.

Do mistrzostw zakwalifikowało 
się pięciu zawodników Miejskiego 
Ogniska TKKF Promyk w Ciecha-
nowie, którzy pod kierunkiem tre-
nera Radosława Lisowskiego wy-
walczyli 3 medale oraz kilka miejsc 
punktowanych, co zaowocowało 
zdobyciem 39 punktów w ramach 
ogólnopolskiego systemu sportu 
dzieci i młodzieży.
Najlepiej zaprezentował się Bartosz 
Skotnicki, który zdobył 2 srebr-
ne medale w konkurencji walk 
do 65 kg oraz w konkurencjach 
sprawnościowych. Brąz w katego-
rii wagowej 57 kg wywalczył Bar-
tosz Pawłowski. Miejsca w prze-
dziale 5-8 zajęli: Filip Szajkowski, 
Rafał Płoski i Daniel Kędzierski. 
W konkurencjach sprawnościo-

wych punktowali też Bartosz Paw-
łowski oraz Rafał Płoski.
Zawodnicy Promyka wraz z inny-
mi mazowieckimi klubami uzy-
skali 3 miejsce w kraju w punkta-
cji województw, plasując się za wo-
jewództwem wielkopolskim i war-
mińsko- mazurskim.

red.


