
Instalacja paneli 
fotowoltaicznych

Miasto rozpoczęło montaż syste-
mów OZE. Instalacja paneli foto-
woltaicznych, w objętych progra-
mem gospodarstwach domowych, 
prowadzona jest w ramach I etapu 
inwestycji przy udziale pozyska-
nych środków unijnych. Na pro-
jekt wdrażany przez Ciechanów 
wraz z trzema gminami przyzna-
no prawie 8 mln zł.

więcej str. 5
R.J.

Otwarta 
kamienica przy 
ul. Warszawskiej 18

Zrewitalizowana kamienica Pianki 
rozpoczęła funkcjonowanie 1 wrze-
śnia. Dzięki pozyskaniu środków 
z UE niszczejący obiekt stał się no-
wym miejscem na edukacyjno-kul-
turalnej mapie Ciechanowa. W ka-
mienicy odbywają się wystawy, 
warsztaty, spotkania, działa Klu-
bokawiarnia i Galeria Artystyczna.

więcej str. 6
R.J.

Udostępniony 
zielony labirynt

Labirynt z żywotników, utworzo-
ny na skwerze przy ul. Fabrycznej 
jest dostępny dla odwiedzających. 
Układ krętych ścieżek został za-
aranżowany na planie trójkąta. Po-
mysł wpisuje się w działania pro-
ekologiczne miasta, jak również ma 
służyć ożywieniu i uatrakcyjnie-
niu przestrzeni. Labirynt ma pra-
wie 1,7 m wysokości, dwa wejścia 
oraz punkt orientacyjny w postaci 
wysokiego drzewa kolumnowego.

więcej str. 5
R.J.

Park Nauki Torus 
już działa

Miejsce zabawy poprzez edukację, 
czyli Park Nauki Torus przy zre-
witalizowanej wieży ciśnień, ru-
szyło 30 sierpnia. W dniu otwar-
cia przygotowano niespodzianki 
i piknik naukowy. W ofercie prócz 
zwiedzania interaktywnej wy-
stawy znalazły się warsztaty dla 
grup zorganizowanych. W budyn-
ku jest sklepik z gadżetami oraz 
kawiarnia.

więcej str. 7
R.J.

Nasadzenia w parku 
na Jeziorku

Zakończył się I etap inwestycji 
związanej z utworzeniem na tere-
nie Jeziorka nowego parku miej-
skiego. W rozpoczętym II eta-
pie zasadzonych zostanie łącznie 
35 tys. roślin. Na tę część zada-
nia miasto pozyskało 200 tys. zł 
od samorządu województwa ma-
zowieckiego. Prace powinny za-
kończyć się jeszcze w tym roku.

więcej str. 5
R.J. 

„Sprzątanie świata”

Ciechanów zorganizował 21 wrze-
śnia ogólnomiejską odsłonę pro-
ekologicznej akcji, w ramach któ-
rej sprzątanie odbywało się w tym 
samym czasie w różnych czę-
ściach miasta. Na błoniach od-
był się piknik edukacyjny, z ka-
jaków sprzątano Łydynię. W ini-
cjatywę włączyły się m.in. zarzą-
dy osiedli, szkoły, instytucje, jed-
nostki, kluby.

więcej str. 9
R.J.

NR 9/319
WRZESIEŃ/ 
PAŹDZIERNIK 2019

Zakończenie robót przewidzia-
ne jest w połowie października. 
W ramach inwestycji powstaje bo-
isko (o wymiarach 70 m na 45 m) 
do piłki nożnej z wrysowanymi li-
niami bocznymi. Ułożono już na-
wierzchnię z trawy syntetycznej. 
Zamontowano piłkochwyty o wy-
sokości 6 m oraz tuleje do bramek. 
Ustawione zostaną bramki o wy-
miarach 2 m na 5 m.
Wokół boiska tworzona jest poli-
uretanowa 300-metrowa 4-toro-
wa bieżnia okólna o szerokości toru 
122 cm. Wylana jest nawierzchnia, 
na której zostaną namalowane li-
nie oddzielające tory.
Jeżeli chodzi o boisko wielofunk-
cyjne, dotychczas istniejące z na-
wierzchnią sportową zostało przebu-
dowane i rozbudowane oraz zyskało 

nawierzchnię poliuretanową. Zostały 
już wrysowane linie boiskowe, obiekt 
wyposażono w sprzęt sportowy (tu-
leje, słupki, siatki). Boisko to będzie 
służyło do gier zespołowych. Nieba-
wem instalowane będą piłkochwyty.
W ramach inwestycji przewidzia-
ne są dwie skocznie do skoku w dal 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą. 
Ustawiony zostanie także stojak 
z wiatą na rowery, pojawią się ław-
ki, kosze na śmieci, utworzone będą 
utwardzone dojścia do boiska i po-
zostałych obiektów sportowych oraz 
pochylnia dla niepełnosprawnych.
– Patrząc na postępy tej inwestycji 
czuję ogromną satysfakcję i dumę, 
ponieważ jeszcze 3 lata temu w Cie-
chanowie nie było żadnej okólnej 
bieżni lekkoatletycznej z prawdzi-
wego zdarzenia, a za miesiąc bę-

dziemy mieli już trzeci profesjo-
nalny kompleks sportowy z taką 
bieżnią. Co ważne, każdy w innej 
części miasta – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Poza bieżnią budowaną w ramach 
kompleksu przy SP 7, w ostatnich 
latach wybudowana została bież-
nia na zmodernizowanym miejskim 
stadionie oraz na terenie komplek-
su utworzonego przy SP nr 6, przy 
ul. 17 Stycznia.
Powstający kompleks sportowy przy 
SP nr 7 będzie większy od tego wy-
budowanego przy SP nr 6. Większe 
będzie boisko, dłuższa będzie bież-
nia. Boisko to będzie spełniać licen-
cyjne wymogi do rozgrywania me-
czów mistrzowskich drużyn mło-
dzieżowych.

R.J.

Prace nad budową ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy ul. Czarnieckiego 40 są już 
na ukończeniu. Wylana została nawierzchnia bieżni. Na nowym boisku do piłki nożnej ułożo-
na jest sztuczna trawa. Zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, zostały tam do zamontowa-
nia piłkochwyty. Wykonano oświetlenie terenu, wybudowano system kanalizacji deszczowej 
oraz drenażowej, niebawem pojawią się skocznie, rzutnia do pchnięcia kulą i elementy małej 
architektury.

Budowa kompleksu 
sportowego  przy SP nr 7: 

końcowa faza robót
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Wnioski złożone do Budżetu Oby-
watelskiego 2020 poddane zostały 
analizie merytorycznej i formalno-
-prawnej. Analizowała je powołana 
przez prezydenta komisja. Wpłynę-
ło 38 wniosków, z czego pozytyw-
nie zweryfikowano 30.
O kolejności, w jakiej projekty zna-
lazły się na liście do głosowania, 
zdecydowało losowanie, które od-
było się 29 sierpnia w ratuszu, pod-
czas otwartego posiedzenia komi-
sji weryfikującej projekty.
Każdy może zapoznać się z informacja-
mi na temat projektów oraz z opinia-
mi i uzasadnieniami komisji weryfika-
cyjnej. Wszystko to opublikowane jest 
na specjalnej stronie poświęconej Bu-
dżetowi Obywatelskiemu: bo.umcie-
chanow.pl. Znajdują się tam wszelkie 
szczegóły, dotyczące zasad BO.
Można wybrać jedną z dwóch form 
głosowania – zagłosować elektro-
nicznie lub papierowo. Można sko-
rzystać z formularza online na stro-
nie internetowej bo.umciechanow.
pl lub wrzucić do urny wypełnio-
ną papierową kartę do głosowania.
Urna jest ustawiona w Urzędzie Mia-
sta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 4, 
w godz. 8.00-16.00). Głosować można 
było również w wyznaczonych punk-
tach na terenie Ciechanowa. W przy-
padku głosowania papierowego, nale-
ży okazać dowód tożsamości. Do urny 
można wrzucić tylko jedną, własną, 
kartę do głosowania.
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 przeznaczona na Budżet Oby-
watelski kwota. W kategorii ogól-
nomiejskiej jest lista rankingowa 
dla projektów miękkich (ze sfery 
kultury, sportu, edukacji, polityki 
społecznej, zdrowia) oraz dla twar-
dych (infrastrukturalnych). Maksy-
malnie trzy projekty miękkie, któ-
re zdobędą największą liczbę gło-
sów będą przeznaczone do realiza-
cji. Pojedynczy projekt miękki nie 
może przekroczyć 30 tys. zł, twar-
dy natomiast 200 tys. zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, 
w przypadku zgłoszenia wyłącznie 
jednego projektu na danym osiedlu, 
realizacja może nastąpić po uzyska-
niu co najmniej 200 ważnych gło-
sów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, 
na osiedlu nie zostanie zrealizowany 
żaden projekt. W tegorocznej edycji 
nie wpłynęła żadna propozycja z osie-
dla Kargoszyn, więc 100 tys. zosta-
nie przeznaczone na realizację pro-
jektów ogólnomiejskich.
Wyniki głosowania będą ogłoszo-
ne w październiku. Zwycięskie za-
dania zostaną wpisane do projektu 
budżetu miasta i będą realizowane 
w 2020 roku. W tej edycji wysokość 
środków finansowych przeznaczo-
nych na realizację zwycięskich pro-
jektów nie będzie uzależniona od fre-
kwencji w głosowaniu. Będzie to kwo-
ta stanowiąca 1% wykonanych wy-
datków gminy, a nie jak dotychczas 
od wykonanych dochodów.

R.J., A.C.

Budżet Obywatelski 2020: głosowanie do 27 września
Każdy mieszkaniec Ciechanowa może zagłosować elektronicznie – na stronie bo.umciechanow.pl lub papierowo – wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. 
Głos może oddać na jeden z 18 projektów osiedlowych oraz jeden z 12 projektów ogólnomiejskich. Wśród propozycji ogólnomiejskich jest 6 „twardych” i 6 „miękkich”.

PROJEKTY PODDANE POD 
GŁOSOWANIE:
PROJEKTY OSIEDLOWE
ALEKSANDRÓWKA
1. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Si-

korskiego 2.
Wyznaczenie miejsc parkingowych poprzez 
ułożenie kostki brukowej w innym kolorze 
oraz wymiana krawężników. W projekcie 
uwzględniono miejsce postojowe dla osób 
niepełnosprawnych.
Pomysłodawca: Zygmunt Trziszka
Koszt: 95 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II
1. Nowe oblicze placu zabaw przy Miej-

skim Przedszkolu nr 5 w Ciechanowie 
(ul. Gwardii Ludowej 12).

Doposażenie istniejącego placu zabaw 
w nowe urządzenia. Montaż m.in. zestawów 
sprawnościowych, bujaka, zestawów dla ma-
luchów oraz elementów edukacyjnych: kół-
ko i krzyżyk, sklepik, stolik do gry w szachy.
Pomysłodawca: Łukasz Kacprzak
Koszt: 99 036,50 zł

2. Hasanka – modernizacja placu zabaw 
przy Miejskim Przedszkolu nr 10 (ul. Ba-
talionów Chłopskich 4).

Usunięcie starych zabawek i instalacja w ich 
miejsce nowych urządzeń zabawowych – m.in. 
góry wspinaczkowej, stołu piknikowego, huśtaw-
ki, karuzeli, domku ze zjeżdżalnią, tablicy edu-
kacyjnej oraz montaż ławek i koszy na śmieci.
Pomysłodawca: Dorota Moczulak
Koszt: 98 997,77 zł

BLOKI
1. Budowa miejsc parkingowych na ul. Hal-

lera, za budynkiem wielorodzinnym przy 
ul. 17 Stycznia 29.

Budowa ok. 10-12 nowych miejsc parkingo-
wych wraz z miejscem dla niepełnospraw-
nych, przy zachowaniu istniejącego w tym 
obszarze drzewostanu.
Pomysłodawca: Mariusz Grodecki
Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE
1. Wymiana nawierzchni na placu zabaw 

przy ul. Wesołej.
Utworzenie na placu zabaw nawierzchni po-
liuretanowej.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA
1. Rozbudowa ogólnodostępnego placu za-

baw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana 
Reutta.

Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznej na-
wierzchni z piasku, montaż urządzeń do za-
bawy oraz uporządkowanie istniejących urzą-
dzeń siłowych.
Pomysłodawca: Lena Koniecka, Przemy-
sław Szymański
Koszt: 100 000 zł

2. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płoń-
ska – I etap.

Modernizacja parkingu przy ul. Reutta. Opra-
cowanie dokumentacji oraz wymiana istnieją-
cej nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wy-
miana krawężników, wyznaczenie miejsc dla 
ok. 20 samochodów (poprzez namalowanie 
pasów postojowych), usunięcie budki war-
towniczej i ustawienie dwóch koszy na śmieci.
Pomysłodawca: Anna Smolińska
Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE
1. Opracowanie projektów modernizacji 

ul. Rycerskiej i Zagłoby.
Opracowanie dokumentacji projektowej, obej-
mującej wykonanie infrastruktury drogowej: 
jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
1. Budowa parkingu przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich w północnej części blo-
ku nr 13.

Budowa ok. 29 miejsc parkingowych z kostki 
brukowej, w tym miejsca dla niepełnospraw-
nych oraz wykonanie fragmentu chodnika, 
utwardzenie miejsca pod śmietniki i naprawa 
istniejącej nawierzchni asfaltowej.
Pomysłodawca: Karolina Lewandowska
Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE
1. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu 

ul. Płockiej i Kazimierza Żórawskiego.
Budowa miejsc parkingowych z kostki bru-
kowej, wymiana ziemi i zasianie trawy, przy 
zachowaniu istniejącego na tym obszarze 
drzewostanu.
Pomysłodawca: Mariola Kowalska
Koszt: 100 000 zł

2. Modernizacja placu zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.

Usunięcie starych i zniszczonych zabawek 
oraz montaż w ich miejsce nowych urzą-
dzeń zabawowych, m.in. zestawu integra-
cyjnego, domku, sprężynowca.
Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska
Koszt: 94 290,57 zł

SŁONECZNE
1. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wy-

lewanej na placu zabaw na Bielinie.
Zastąpienie istniejącej nawierzchni piasz-
czystej nawierzchnią bezpieczną wylewaną, 
umożliwiającą dzieciom korzystanie z placu 
również po opadach deszczu.
Pomysłodawca: Martyna Humięcka
Koszt: 100 000 zł

2. Rozbudowa placu zabaw o boisko wie-
lofunkcyjne na Bielinie.

Zakup działki i utworzenie na niej boiska wielo-
funkcyjnego o nawierzchni trawiastej oraz wypo-
sażenie boiska w 2 bramki do piłki nożnej, dwa 
kosze do koszykówki, 2 słupy do badmintona.
Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE
1. Fiku-myku – modernizacja placu zabaw 

przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Cie-
chanowie (ul. Nadfosna 12).

Wyposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne 
elementy małej architektury i zestawy zabawo-
we, m.in. domek, karuzelę, bujak, stolik do gry 
w szachy oraz wysypanie podłoża piaskiem.
Pomysłodawca: Wioletta Tobolska
Koszt: 99 987 zł

2. Modernizacja placu zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. „Pluszowego Misia” 
w Ciechanowie (ul. Wyrzykowskiego 4).

Wyposażenie placu zabaw w urządzenia 
spełniające również potrzeby dzieci niepeł-
nosprawnych ruchowo. Montaż m.in. karu-
zeli, zjeżdżalni, drabinek.
Pomysłodawca: Anna Jankowska
Koszt: 99 760 zł

ZACHÓD
1. Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz spor-

towy na Zachodzie.
Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul.: Sol-
skiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Ostrewy 
– stworzenie tam kącika rekreacyjno-zabawo-
wego i sportowego z oświetleniem, elementami 
małej architektury oraz nowymi nasadzeniami.
Pomysłodawca: Edyta Rzepińska-Filipowicz, 
Mariusz Kraszewski
Koszt: 99 910 zł

2. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
nr 7 zyskuje nowy blask.

Usunięcie starych urządzeń zabawowych 
i montaż w ich miejsce nowych: lokomoty-
wy, bujaka, ławek i siedzisk, zestawu zaba-
wowego ze zjeżdżalnią i drabinkami.
Pomysłodawca: Agnieszka Piskorska
Koszt: 91 600 zł

3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wie-
niawskiego na osiedlu Zachód.

Usunięcie starych zabawek i montaż w ich 
miejsce nowych urządzeń zabawowych, ele-
mentów siłowni zewnętrznej, elementów ma-
łej architektury oraz wyrównanie terenu, za-
sianie trawy i naprawa ogrodzenia.
Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka
Koszt: 100 000 zł

Dla osiedla „Kargoszyn” nie zgłoszono żad-
nych projektów.

PROJEKTY 
OGÓLNOMIEJSKIE
1. Urządzenia integracyjne na ciechanow-

skich osiedlach służące rekreacji.
Montaż na istniejących placach zabaw urzą-
dzeń integracyjnych dla osób z niepełno-
sprawnościami: instalacja 2 huśtawek dla 
osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich, 9 bujaków, 2 karuzel i 11 piaskownic.
Pomysłodawca: Jadwiga Paprocka, Krzysz-
tof Sękowski
Koszt: 200 000 zł

2. Wodne tory przeszkód na ciechanow-
skich kąpieliskach.

Budowa na basenie odkrytym wodnego toru 
przeszkód: Aquatrack i Kids Run. Możliwa 
również instalacja na krytej pływalni lub ką-
pielisku Krubin.
Pomysłodawca: Teresa Kamińska
Koszt: 90 097,54 zł

3. Drzewa dla Ciechanowa.
Zakup i posadzenie na miejskich działkach 
w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 
200 drzew: lip, klonów, wiązów i dębów.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł

4. Rewitalizacja i zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego zbiornika wodnego – 
Kąpieliska Krubin – III etap

Instalacja kamer z podłączeniem do miejskie-
go monitoringu, montaż 8 słupów oświetle-
niowych, zestawu zabawowego, budowa po-
mostów widokowych, montaż elementów 
małej architektury przy ciągach pieszych. 
Projekt zakłada również wynajem kontene-
ra sanitarnego od kwietnia do października.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

5. „Kwiecisty Ciechanów”.
Założenie łąk kwietnych na terenie działek 
miejskich o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha.
Pomysłodawca: Paweł Malinowski
Koszt: 200 000 zł

6. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzie-
ci i młodzieży.

Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych 
podczas zajęć w klubie modelarskim.
Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski
Koszt: 50 000 zł

7. Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej 
dzieci, młodzieży oraz drużyny senio-
rów 1 ligi ZPRP.

Dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych, 
udziału w turniejach przygotowawczych 
drużyny, udziału zawodników w rozgryw-
kach oraz zakup odzieży sportowej. Obję-
cie wsparciem stowarzyszenia SCKS JU-
RAND oraz Klubu UKS NIKE.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

8. Obchody „Światowego Dnia Świadomo-
ści Autyzmu w Ciechanowie” połączone 
z warsztatami edukacyjno-integracyjny-
mi dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Zorganizowanie obchodów „Światowego 
Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” 
na placu Jana Pawła II. Występy artystów, tur-
niej w piłkę nożną, turniej szachowy, warsz-
taty dla dzieci autystycznych i ich rodzin.
Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak
Koszt: 30 000 tys. zł

9. Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – bez-
płatny kurs samoobrony dla kobiet po-
czątkujących i zaawansowanych powy-
żej 16 roku życia.

Przeprowadzenie kolejnej edycji kursu samo-
obrony dla kobiet, którego celem jest pod-
niesienie sprawności fizycznej uczestniczek, 
poprawa stanu zdrowia oraz zwiększenie po-
czucia bezpieczeństwa i wiary we własne siły. 
Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje za-
jęcia warsztatowe i teoretyczne z psycholo-
gii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński
Koszt: 30 000 zł

10. III Ciechanowski Zlot Rodzin Dzieci 
z Zespołem Downa oraz Gala Niepeł-
nosprawności.

Zorganizowanie 21 marca III Ciechanowskie-
go Zlotu Rodzin Dzieci z Zespołem Downa 
oraz Gali Niepełnosprawności. Przewidziano 
występy artystów, konkursy, bieg kolorowej 
skarpetki, integracyjną dyskotekę dla dzie-
ci pod nazwą „Dyskoteka Chromosomów”.
Pomysłodawca: Robert Słupski
Koszt: 30 000 zł

11. W Ciechanowie jeździmy bezpiecz-
nie – doskonalenie umiejętności jaz-
dy z Leszkiem Kuzajem.

Zorganizowanie zajęć z bezpiecznej jazdy 
dla ciechanowskich kierowców, którzy są 
aktywni zawodowo i posiadają uprawnienia 
do kierowania pojazdem kategorii B powy-
żej 8 lat. Zajęcia na specjalistycznym torze 
w Modlinie pod okiem kierowcy rajdowego 
Leszka Kuzaja. Przewidziano część teore-
tyczną i praktyczną szkolenia.
Pomysłodawca: Anna Smolińska
Koszt: 30 000 zł

12. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzie-
ci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

Pokrycie kosztów związanych z obowiązko-
wym uczestnictwem drużyn piłkarskich w roz-
grywkach ligowych, promocją, zakupem stro-
jów, piłek i akcesoriów do gry i treningów oraz 
obsługą administracyjną oraz opieką trenerów.
Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł
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Podczas posiedzenia w Cie-
chanowie, które odbyło się 
30 sierpnia, zarząd Związku 
Miast Polskich przyjął stano-
wisko w sprawie sytuacji fi-
nansowej samorządów. Po-
jawił się tam m.in. postu-
lat o rekompensatę utraco-
nych dochodów. Po obradach 
prezydenci i burmistrzowie 
miast zwiedzili nowo otwar-
ty Park Nauki Torus, powsta-
ły przy zrewitalizowanej wie-
ży ciśnień.

Zarząd Związku Miast Polskich 
zwraca się do rządu i parlamentu 
o podjęcie pilnych działań, zmie-
rzających do zapewnienia rekom-
pensaty utraconych dochodów, jak 
również źródeł pokrycia gwałtowa-
nie rosnących wydatków budżetów 
gmin, miast, powiatów i regionów. 
Postuluje także o rozpoczęcie prac 
nad systemowymi zmianami w fi-
nansach Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego, zapowiedzianych 
w Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju.
W stanowisku przypomniano, 
że samorząd terytorialny jest fila-
rem rozwoju gospodarczego Polski 
i zapewnia równocześnie świad-
czenie przeważającej części usług 
publicznych na rzecz obywate-
li. Wydatki inwestycyjne samo-
rządów od 2004 do 2018 wynio-
sły aż 494 mld zł i są istotnie wyż-
sze od tych z budżetu centralnego.
Zanotowany wzrost dochodów po-
datkowych JST z tytułu udziału w po-
datkach PIT i CIT spowodowany był 
przede wszystkim wzrostem wyna-
grodzeń w gospodarce, który jednak 
przełożył się jednocześnie na zwięk-
szenie wydatków JST (w polskim 
podsektorze samorządowym jest za-
trudnionych ok. 2 mln pracowników). 
Znacząco wzrosły również ceny zaku-
pu materiałów i usług. Tę sytuację po-
garsza fakt, że rząd realizuje obecnie 
i zapowiada pakiet kolejnych zmian 
w systemie podatkowym, na który 
składa się zerowy PIT dla osób poni-
żej 26 roku życia, zmniejszenie stawki 

PIT w I grupie podatkowej z 18 do 17% 
oraz dwukrotny wzrost kosztów uzy-
skania przychodów.
– Zmiany te będą skutkować ubyt-
kiem wpływów z PIT o 14,45 mld zł, 
co daje 7,21 mld zł mniej wpływów 
do budżetów samorządowych. Do-
datkowo w związku z zapowiada-
ną likwidacją Otwartych Funduszy 
Emerytalnych, samorządy utracą 
udział w PIT od wypłat środków 
z tego tytułu, szacowany na ok. 
8,25 mld zł w ciągu kolejnych lat.
Wzrost wynagrodzeń i obniżki po-
datków są niewątpliwie korzystne 
dla obywateli. Chcemy jednak zwró-
cić uwagę, że koszty decyzji Rządu 
RP w tym zakresie ponoszą w du-
żej części samorządy terytorialne, 
które – w przeciwieństwie do ad-
ministracji szczebla centralnego – 
nie mają możliwości rekompenso-
wania ubytków w swoich budże-
tach wzrostem wpływów z podat-
ku VAT. Dodatkowo na uwagę za-
sługuje fakt, że poprzed nia obniżka 
stawek PIT z 2007 r. w połączeniu 
ze spowolnieniem gospodarczym 
zaowocowała kilkuletnią stagna-
cją wpływów z PIT do budżetu sa-
morządów oraz trwającym do dzi-
siaj osłabieniem dynamiki wzrostu 
tych dochodów – piszą w stanowi-
sku przedstawiciele miast.
Podkreślają ponadto, że na pogor-
szenie kondycji finansowej JST 

mają w pły w rosnące w ydatk i 
na oświatę, zbyt niski poziom sub-
wencji oświatowej oraz niedofinan-
sowanie kosztów reformy edukacji, 
a także radykalny wzrost wydatków 
na dofinansowanie służby zdrowia 
w powiatach czy wydatków na dofi-
nansowanie transportu publiczne-
go. Niepokojące są dane dotyczą-
ce nadwyżki operacyjnej netto sa-
morządów, z której finansowane są 
inwestycje. Ujemną nadwyżkę wy-
kazuje dzisiaj 31 miast na prawach 
powiatu, 58 powiatów ziemskich 
(w kolejnych 46 jest ona niższa niż 
1 mln zł) oraz 865 gmin (w kolej-
nych 751 jest ona niższa niż 1 mln 
zł). Może to doprowadzić do znaczą-
cego spadku inwestycji samorzą-
dowych, problemów z wykorzysta-
niem środków unijnych, a w skraj-
nych przypadkach do niewydolno-
ści w realizacji podstawowych za-
dań i usług publicznych.
Po zakończeniu posiedzenia obra-
dujący na zaproszenie prezydenta 
Ciechanowa Krzysztofa Kosińskie-
go, który jest sekretarzem zarządu 
ZMP, odwiedzili Park Nauki Torus. 
Goście przyjrzeli się zrewitalizowa-
nej wieży ciśnień, zagospodarowa-
nemu terenowi wokół, zwiedzili bu-
dynek z interaktywną ekspozycją. 
Samorządowcy gratulowali mia-
stu inwestycji.

R.J., ZMP

Związek Miast Polskich obradował 
w Ciechanowie

Konsultacje dotyczą dokumen-
tu, jakim jest Program Współ-
pracy Gminy Miejskiej Ciecha-
nów z organizacjami pozarzą-
dow ymi działającymi na tere-
nie Miasta Ciechanów oraz pod-
m i o t a m i ,  o  k t ó r y c h  m o w a 
w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie, 
na 2020 rok. Organizacje swoje 
pisemne propozycje mogą przesy-
łać pocztą pod adres Urzędu Mia-
sta Ciechanów (plac Jana Pawła 
II 6), złożyć w Biurze Obsługi In-
teresanta Urzędu Miasta Ciecha-
nów (ul. Wodna 1), bądź przesłać 
drogą elektroniczną pod adres 
wks@umciechanow.pl.
Na podstawie zgłoszonych uwag 
i propozycji powstanie projekt 
programu, który zostanie pod-

dany da lsz y m konsultac jom. 
Organizacje oraz uprawnione 
podmioty będą miały możliwość 
w określonym terminie zgłasza-
nia uwag do projektu programu 
– drogą elektroniczną, osobi-
ście w Wydziale Kontaktów Spo-
łecznych oraz na spotkaniu pla-
nowanym w październiku. Ko-
lejnym etapem procedur y bę-
dzie analiza projektu progra-
mu przez komisje problemowe 
Rady Miasta, z uwzględnieniem 
wielkości środków finansowych 
zagwarantowanych w budżecie 
na 2020 rok. Uchwała w spra-
wie uchwalenia rocznego pro-
gramu współpracy zostanie pod-
dana pod głosowanie Rady Mia-
sta Ciechanów do 30 listopada 
2019 roku.

R.J.

Konsultacje Programu Współpracy 
miasta z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 r.
Organizacje pozarządowe mogą składać konkretne propozy-
cje zapisów do programu do 30 września. W konsultacjach 
mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe, dzia-
łające na terenie Ciechanowa. Projekt, uwzględniający zgło-
szone propozycje, poddany będzie dalszym konsultacjom, 
analizom, po czym stanie się przedmiotem głosowania na se-
sji Rady Miasta.

Kąpielisko Krubin oraz ba-
sen odkr y t y przy ul. K ra-
szewskiego w minione wa-
kacje cieszyły się dużym za-
interesowaniem. Na basenie 
padł historyczny rekord – 
30 czerwca wypoczywało tu 
1 450 osób. W całym sezonie 
zarejestrowano 14 617 wejść. 
Oszacowano, że ogólna liczba 
wejść na kąpielisko Krubin to 
53 530. Był to bezpieczny se-
zon, nie odnotowano żadne-
go utonięcia.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zebrał statystyki od 22 czerw-
ca do 1 września. MOSiR zaznacza, 
że występowała większa niż w ubie-
głym roku zmienność pogody. Pod-
kreśla, że wypoczywających w po-

godne dni przyciągała również in-
frastruktura zmodernizowanych 
obiektów i dodatkowe atrakcje. Było 
2 440 wypożyczeń kajaków i rowe-
rów wodnych na Krubinie.
Jeżeli chodzi o basen odkryty, było 
1 381 wejść za okazaniem Karty Du-
żej Rodziny i 336 wejść z Ogólno-
polską Kartą Seniora.
MOSiR podaje również statystyki 
dotyczące krytej pływalni, na któ-
rą w czasie wakacji odnotowano 
17 522 wejścia, w tym 694 wejścia 
posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 
1 367 wejść posiadaczy Ogólnopol-
skiej Karty Seniora i 694 darmowe 
wejścia uczniów miejskich podsta-
wówek, którzy mieli świadectwo 
z czerwonym paskiem.

R.J.

Podsumowanie sezonu na miejskich kąpieliskach
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Dyskusja wywiązała się w związ-
ku z przygotowanymi przez grupę 
radnych rezolucjami. Obydwie re-
zolucje zostały przyjęte większo-
ścią głosów 15 za (klub PSL i rad-
ni niezrzeszeni) i 6 przeciw (klub 
radnych PiS).
Rezolucja w sprawie finansowania 
systemu oświaty skierowana została 
do Prezesa Rady Ministrów, Mini-
stra Edukacji i Ministra Finansów, 
a rezolucja w sprawie dokonanych 
zmian w prawie podatkowym ma-
jących bezpośredni wpływ na sytu-
ację finansową Gminy Miejskiej Cie-
chanów do Prezesa Rady Ministrów 
i Ministra Finansów. W rezolucjach 
zwrócono uwagę na konsekwencje 
finansowe i organizacyjne, którymi 
zostały obciążone samorządy wsku-
tek decyzji rządu i parlamentu.
W treści pierwszej z rezolucji wska-
zano, że realizowana w ostatnich 
latach polityka państwa w zakre-
sie oświaty spowodowała koniecz-
ność znaczącego zwiększenia wy-
datków z budżetu Ciechanowa na ten 
cel. – W 2019 roku w porównaniu 
z 2014 rokiem wzrost nakładów 
na edukację w szkołach i przed-
szkolach na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów wyniósł 32%. W tym 
samym czasie udział subwencji 
oświatowej w wydatkach bieżą-
cych na oświatę zmniejszył się, na-
tomiast w istotny sposób zwiększy-
ła się luka finansowa, czyli kwota, 
którą miasto w celu zrównoważe-
nia budżetu oświaty musi wyasy-
gnować z własnych środków. Dla 
porównania, w 2014 r. luka finan-
sowa wynosiła 13 mln zł, a w 2019 r. 
– aż 19,1 mln zł, co oznacza wzrost 
o 47% – czytamy w rezolucji.
W drugiej z rezolucji zwróco-
no uwagę, że zmiany podatkowe 
wprowadzone przez ustawodawcę 
skutkują utratą w przyszłym roku 
ok. 6,3 mln zł z budżetu Ciechano-
wa. Chodzi o dokonaną przez Sejm 
RP nowelizację ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycz-
nych, wprowadzającą zwolnienie 
z podatku dochodowego dla osób 
do 26 roku życia, obniżenie staw-

ki podatkowej z 18% do 17% oraz 
zwiększenie kosztów uzyskania 
przychodów. Pierwsza ze zmian 
weszła w życie 1 sierpnia, pozo-
stałe dwie 1 października. W re-
zolucji czytamy: według wyliczeń 
Związku Miast Polskich, bazują-
cych na danych przedstawionych 
przez rząd, Ciechanów w 2019 roku 
będzie miał mniejsze wpływy o ok. 
1,8 mln zł, a w całym 2020 roku 
budżet miasta będzie uszczuplo-
ny o 6 325 473,64 zł. Jednocześnie 
podkreślono, że obniżenie obcią-
żeń podatkowych po stronie pra-
cującego obywatela jest jak najbar-
dziej słuszne i od lat wyczekiwane. 
– Jednak nie możemy zgodzić się 
z tym, aby odbywało się to kosztem 
samorządów – podkreślono. Rad-
ni domagają się tym samym rekom-
pensat z budżetu państwa tytułem 
utraconych dochodów przez gminy.
Na sesji do rezolucji odniósł się 
prezydent Krzysztof Kosiński. – 
W ostatnich 5 latach obserwuje-
my bardzo dynamiczne zmiany 
w Ciechanowie w przestrzeni pu-
blicznej: nowe drogi, nowe obiekty, 
rewitalizacje zaniedbanych miejsc, 
modernizacje, remonty. Wielu za-
dziwia liczba równocześnie podej-
mowanych inwestycji, skala zmian 
oraz ich szybkość. Powiedzieć, 
że bez pozyskania przez miasto 
środków unijnych nie byłoby tych 
rzeczy, to nic nie powiedzieć. Jed-
nakże bardzo wiele spraw, tych 
bieżących, w zakresie podstawo-
wych potrzeb mieszkańca, wyko-
nujemy bez udziału jakichkolwiek 
środków zewnętrznych. Są realizo-
wane z dochodów własnych, głów-
nie z udziału miasta w podatku do-
chodowym od osób fizycznych. Nie-
co ponad 38% podatku dochodo-
wego każdego z nas trafia do bu-
dżetu gminy, w której mieszkamy 
lub mamy zameldowanie. Te pie-
niądze stanowią zarówno wkład 
własny do inwestycji unijnych, ale 
są też przeznaczane na zieleń, kul-
turę, edukację, sport, gospodarkę 
komunalną, oczyszczanie miasta 
– powiedział prezydent.

Ponadto prezydent podkreślał, że od-
górne decyzje zmuszą miasto do re-
zygnacji z zaplanowanych wcześniej 
inwestycji. – Pierwszy raz w histo-
rii naszego kraju doszło do wpro-
wadzenia przez rząd i parlament 
zmian podatkowych tak mocno 
rzutujących na finanse samorzą-
dów w trakcie roku budżetowego. 
Uchwalając budżet Ciechanowa 
na 2019 rok, a przypomnę, że miało 
to miejsce w listopadzie 2018 roku, 
któż z nas mógł przypuszczać, 
że w trakcie roku budżetowego wej-
dą zmiany, które pozbawią nas do-
chodów własnych? – dodał.
W części dotyczącej projektów 
uchwał przyjęto regulamin głoso-
wania w wyborach ławników do są-
dów powszechnych na kadencję 
2020-2023. Kandydaturę Kami-
li Nosarzewskiej z powodu braku 
wymaganej ilości głosów pozosta-
wiono bez dalszego biegu. Dane 
30 innych osób spełniających wy-
mogi formalne przekazano do za-
opiniowania Komendantowi Woje-
wódzkiemu Policji.
Radni wyrazili zgodę na sprzedaż 
czterech niezabudowanych dzia-
łek objętych planem zagospodaro-
wania przestrzennego Jeziorko II. 
Nowopowstałą drogę odchodzą-
cą od ul. Krubińskiej w kierunku 
zachodnim nazwali ul. Miłą. Wzór 
wniosku o wypłatę dodatku ener-
getycznego dostosowali do aktual-
nych regulacji prawnych. Zmianie 
uległ też regulamin określający za-
sady wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w miejskich szkołach. 
Wysokość dodatku funkcyjnego 
z tytułu pełnienia obowiązków wy-
chowawcy klasy ustalono na pozio-
mie 300 zł (dotychczas wynosił on 
170 zł). Dodatek przysługuje także 
nauczycielowi opiekującemu się od-
działem przedszkolnym. Za zasadne 
radni uznali zmianę treści zawartej 
na tablicy informacyjnej znajdującej 
się przy dworcu kolejowym.

W części przewidzianej na interpe-
lacje radna Anna Smolińska popro-
siła o zamontowanie ławek wzdłuż 
chodnika równoległego do wiaduk-
tu – od skweru 4 czerwca 1989 roku 
w kierunku torów kolejowych. Ław-
ki mają zostać zamontowane.
Radny Piotr Wojciechowski zwrócił 
się z prośbą o zamontowanie dwóch 
ławek na placu zabaw przy ul. Ko-
munalnej. Pytał też o termin na-
prawy jezdni przy nieużywanych 
torach kolejowych na ul. Mleczar-
skiej, stanowiących własność fir-
my Metaltech. Montaż ławek zo-
stał zlecony PUK, a firma Metal-
tech przystąpiła do robót związa-
nych z likwidacją bocznicy w za-
planowanym terminie 9 września.
Radna Joanna Kiszkurno zwróciła 
się o powołanie Zespołu do spraw 
profilaktyki bezdomności. Wy-
pracowaniem zasad współpracy, 
dotyczącej pomocy osobom do-
tkniętym bezdomnością mają za-
jąć się przedstawiciele kilku pod-
miotów; ustalono spotkanie w tej 
sprawie w MOPS.
Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
postulowała namalowanie linii aku-
styczno-wibracyjnych na ul. Szy-
manowskiego oraz remont alejek 
na cmentarzu komunalnym. Monta-
żu pasów akustyczno-wibracyjnych 
na ul. Szymanowskiego nie uwzględ-
nia tegoroczna umowa na bieżące 
utrzymanie dróg, miasto postara 
się ująć zadanie w przyszłorocznym 
kosztorysie. Modernizacja alejek nie 
może być wykonana w najbliższym 
czasie z uwagi na budowę w pierw-
szej kolejności odwodnienia cmen-
tarza oraz inne, pilniejsze zaplano-
wane na cmentarzu zadania.
Radny Jerzy Racki zwrócił się 
z prośbą o przeprowadzenie remon-
tu kładki na Łydyni w pobliżu mo-
stu w ul. Augustiańskiej. Pytał też, 
czy miasto ma w planach utrwale-
nie emulsją asfaltową ul. Pęchciń-
skiej na nieutwardzonym odcin-

ku. Kładka zostanie naprawiona 
jeszcze w tym roku, a ul. Pęchciń-
ska, której odcinki systematycz-
nie były utwardzane, może zostać 
objęta kolejnymi takimi praca-
mi w przyszłym roku, jeżeli zada-
nie trafi na listę przyszłorocznych 
działań (lista ze względu na zmia-
ny ustawowe, powodujące zmniej-
szenie dochodów Ciechanowa, bę-
dzie musiała być uszczuplona w po-
równaniu do dotychczasowych ze-
stawień inwestycji i remontów).
Wiesław Brzozowski interpelo-
wał o budowę łagodnego zejścia 
do wody dla osób niepełnospraw-
nych na kąpielisku Krubin. Zapytał 
także, kiedy powstanie dokumen-
tacja projektowo-kosztorysowa ulic 
Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodo-
wej. Z uwagi na zmiany ustawowe, 
skutkujące zmniejszeniem docho-
dów samorządów, a tym samym 
zmuszające samorządy do ograni-
czania zadań inwestycyjnych, mia-
sto nie może zagwarantować re-
alizacji budowy zejścia do kąpieli-
ska. W tym roku wykonano kładkę 
dla wózków, prowadzącą do pomo-
stów. Dokumentacja na przebudowę 
wspomnianych ulic czeka na wyda-
nie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach, powinna być goto-
wa do 13 listopada.
Karol Makijonko sugerował zamon-
towanie czasomierzy na skrzyżowa-
niu ul. Sienkiewicza i Spółdzielczej 
oraz częstszą konserwacji tej sygna-
lizacji świetlnej, która ulegała awa-
riom. Nie ma możliwości montażu 
czasomierzy we wskazanej sygna-
lizacji (warunki określa stosowne 
Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury). Ze względu na częste 
awarie przestarzałego sterownika 
sygnalizacji Urząd Miasta już ku-
pił i zamontował nowy sterownik.

R.J., K.D.

Protokoły z sesji, uchwały,  
interpelacje, terminarz

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Coroczna Gala Wolontariatu to wy-
darzenie, podczas którego wręczane 
są podziękowania oraz drobne upo-
minki dla najbardziej aktywnych, 
działających na rzecz innych, wo-
lontariuszy z Ciechanowa. Osoby 
zgłaszane do wyróżnienia mogą być 
członkami stowarzyszeń bądź fun-
dacji lub wolontariuszami współ-

pracującymi z daną organizacją 
czy instytucją.
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 li-
stopada na formularzu dostępnym 
poniżej (na stronie internetowej 
Urzędu Miasta). Wypełniony for-
mularz można przesłać pocztą elek-
troniczną pod adres ciechanowski-
wolontariat@gmail.com (skan/zdję-

cie formularza) lub przynieść do sie-
dziby Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO przy 
ul. 17 Stycznia 56A w Ciechanowie. 
Szczegółowych informacji udziela 
Ciechanowski Wolontariat.
Organizację Gali Wolontariatu 
wspiera Urząd Miasta Ciechanów.

R.J.

Ciechanowski Wolontariat wyróżni najbardziej zaangażowanych wolontariuszy

Sierpniowa sesja Rady 
Miasta

Kluczowym tematem 11. sesji Rady Miasta Ciechanów były przy-
jęte przez radnych rezolucje dotyczące wprowadzonych przez 
rząd i parlament zmian podatkowych, które skutkują zmniej-
szeniem dochodów budżetowych gmin i miast, w tym Ciecha-
nowa oraz sytuacji finansowej w systemie oświaty. Podczas ob-
rad 29 sierpnia radni przyjęli 10 uchwał.

Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat zachęca organizacje pozarządowe, instytucje i gru-
py nieformalne, działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa, do wytypowania osób, które 
w roku kalendarzowym 2019 w sposób szczególny wyróżniły się swoim zaangażowaniem. Wyty-
powani wolontariusze zostaną wyróżnieni podczas organizowanej 5 grudnia Gali Wolontariatu.
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Miasto przystąpiło do mon-
tażu systemów wykorzystu-
jących odnawialne źródła 
energii. W pierwszym eta-
pie, w ramach programu 
realizowanego dzięki pozy-
skaniu unijnego dofinanso-
wania, do objętych nim go-
spodarstw domowych tra-
fiają panele fotowoltaiczne. 
Ciechanów jest liderem pro-
jektu wartego w sumie pra-
wie 11 mln zł, wdrażanego 
w partnerstwie z gminami 
Glinojeck, Opinogóra Gór-
na i Strzegowo, dofinanso-
wanego łączną kwotą pra-
wie 8 mln zł.
Panele fotowoltaiczne zamontowa-
ne zostaną w 116 gospodarstwach 
domowych na terenie Ciechano-
wa. Na 84 budynkach prywat-
nych pojawią się instalacje złożo-
ne z 11 paneli (łączna moc około 
3 kW), a na 31 budynkach złożo-
ne z 15 paneli (łączna moc oko-
ło 4 kW). Instalacje przewidzia-
no także na 9 budynkach uży-
teczności publicznej. Na dachu 
Urzędu Miasta znajdzie się insta-
lacja o mocy około 15,60 kW, na-
tomiast na pozostałych 8 obiek-
tach (ZWiK, ZKM, Szkoła Pod-
stawowa nr 3, Szkoła Podstawowa 
nr 4, Szkoła Podstawowa nr 7, kry-
ta pływalnia, PWSZ – przy ul. Na-
rutowicza 9 oraz przy ul. Wojska 
Polskiego 52) moc każdej wynie-
sie około 39,78 kW.
Oprócz montażu paneli fotowolta-
icznych ten etap zadania uwzględ-
nia zlokalizowanie w centrum mia-

sta ładowarki do samochodów 
elektrycznych.
Prace powinny zakończyć się 
do połowy listopada. Na kolejny 
etap, związany z montażem pomp 
ciepła, ogłoszony został przetarg.
– Jest to szczególna inwesty-
cja dla naszego miasta, zarów-
no ze względu na jej rodzaj jak 
i skalę. Mocno wspieramy wszel-
kie rozwiązania proekologiczne, 
przyczyniające się do poprawy 
jakości powietrza, którym oddy-
chamy. Inwestowanie w systemy 
OZE wpisuje się w innowacyjne, 
odpowiedzialne względem klimatu 
podejście. Inwestycja ta tym bar-
dziej cieszy, że realizowana jest 
dzięki pieniądzom z zewnątrz – 
powiedział prezydent Ciechano-
wa Krzysztof Kosiński. 
Dofinansowanie dla samego Cie-
chanowa to 3 208 529 zł. Wkład 
własny miasta – 1 069 509, 83 zł.

Gmina Miejska Ciechanów w czerw-
cu 2016 r. informowała mieszkań-
ców o planowanych działaniach, 
m.in. zamieszczając na stronie in-
ternetowej urzędu ankiety doty-
czące zapotrzebowania mieszkań-
ców na instalacje paneli fotowolta-
icznych oraz pomp ciepła do c.w.u. 
przy założeniu otrzymania dofinan-
sowania ze środków zewnętrznych.
W ramach wspólnego projektu 
Ciechanowa i trzech współpracu-
jących gmin uwzględnione zostały 
444 gospodarstwa domowe, gdzie 
zamontowanych zostanie 555 in-
stalacji do produkcji energii od-
nawialnej. Pod uwagę wzięto tak-
że w sumie 16 obiektów użytecz-
ności publicznej. Z tego w samym 
Ciechanowie zamontowanych zo-
stanie 179 instalacji (paneli oraz 
w II etapie pomp ciepła) w 123 go-
spodarstwach domowych.

R.J.

Ruszyła instalacja paneli fotowoltaicznych

Labirynt wykonano z tui „Brabant”. 
Ma dwa wejścia, powstał na planie 
trójkąta o bokach długości 90,5 m, 
84,7 m, 31,4 m. Alejki wykonano 
z grysu. Centralnym i jednocześnie 
orientacyjnym punktem jest wy-
sokie drzewo o kolumnowym po-
kroju. Zainstalowano nawodnie-
nie kropelkowe.

Utworzenie labiryntu to kolejna 
inwestycja w zieleń, wpisująca się 
w działania proekologiczne miasta. 
Jednocześnie to atrakcja przede 
wszystkim dla dzieci i młodzieży. 
Nietypowy sposób aranżacji prze-
strzeni służy jej ożywieniu.
Osoby odw iedzające labir y nt 
proszone są o szanowanie tego 

miejsca rekreacji, nie zaśmie-
c a n ie  go  or a z  o  r e a go w a n ie 
na ewentualne przypadki znisz-
czeń i zgłaszanie tego rodzaju in-
cydentów.
Inwestycję na zlecenia miasta zre-
alizowało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych.

R.J.

Zielony labirynt na skwerze  
przy ul. Fabrycznej jest już dostępny

Za parowozem przy ul. Fabrycznej, na skwerze 4 czerwca 1989 roku, utworzony został labirynt 
z żywotników. Labirynt, który osiągnął już prawie 1,7 m wysokości, udostępniono odwiedzają-
cym. Układ krętych ścieżek o metrowej szerokości zaaranżowano na planie trójkąta.

Nowy park miejski będzie 
gotowy jeszcze w tym roku. 
Na terenie między ul. Armii 
Krajowej a Harcerską zakoń-
czył się już I etap inwesty-
cji. Gotowe są alejki, scho-
dy, rampy, wykonano oświe-
tlenie – zarówno elektryczne 
jak i solarne, zamontowano 
48 ławek z oparciem, 2 sto-
jaki na rowery, 22 kosze na śmie-
ci, dwa domki dla owadów, upo-
rządkowano i przygotowano teren 
pod rozpoczęte właśnie nasadze-
nia, zabezpieczono skarpy. Zain-
stalowanych zostanie tam także 
6 ławkoleżaków.
Nasadzenia zostaną wykonane 
zgodnie z wcześniej opracowaną 
koncepcją. Zaplanowane są nasa-
dzenia z drzew i krzewów owocu-
jących (167 i 8000 szt.), nasadze-
nia z drzew i krzewów nad zbiorni-
kiem wodnym (244 i 11 848 szt.), 
gęste nasadzenia z drzew liścia-
stych (1035 szt.), nasadzenia z drzew 

w grupach (375 szt.), z krzewów i by-
lin sucholubnych (4239 i 5376 szt.), 
z drzew miododajnych (50 szt.), 
z drzew soliterowych na klombach 
(4 szt.). Na łąkach kwietnych o po-
wierzchni 303 m2 pojawią się krajo-
we gatunki roślin zielonych i drzewa 
owocujące (6 szt.), przygotowane zo-
staną trawniki o łącznej powierzch-
ni 9120 m2, przestrzeń będą uatrak-
cyjniać rośliny ozdobne (4050 szt.).
Łącznie zasadzone zostaną więc 
35394 sztuki roślin: 1881 drzew, 
24087 krzewów, 5376 bylin oraz 
4050 roślin ozdobnych.

R.J.

Rozpoczęły się nasadzenia w parku na Jeziorku
Na terenie powstającego parku miejskiego na jeziorku rozpo-
czął się II etap inwestycji, czyli sadzenie roślin. Łącznie poja-
wi się tu 35 tys. roślin, w tym blisko 2 tys. drzew. Na tę część 
zadania miasto pozyskało od samorządu województwa mazo-
wieckiego 200 tys. zł.

Inwestycja dotyczy obszaru mie-
dzy budynkami nr 4 przy ul. Nad-
fosnej, nr 1 przy ul. Mikołajczyka, 
nr 12 przy ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych oraz nr 27 przy ul. War-
szawskiej.
Prace zakończą się najprawdopo-
dobniej na początku grudnia. Roz-
poczęły się od demontażu starych 
płyt i trylinki. Nawierzchnia dro-
gi wewnętrznej, chodniki i miej-
sca parkingowe wykonane zostaną 
z kostki brukowej betonowej. Zde-
montowane zostanie stare ogrodze-
nie placu zabaw. Pojawią się urzą-
dzenia siłowe: biegacz, orbitrek, 
krzesło do wyciskania. Zainstalo-
wane będą także: stojak na rowe-
ry, ławka, kosz na śmieci. Przewi-
dziano zagospodarowanie zieleni 
poprzez m.in. wykonanie nasadzeń 
z forsycji (36 szt.) i żywotnika za-
chodniego w formie kulistej (4 szt.).
Zadanie realizuje firma Brukar-
stwo Paweł Goc za 276 800 zł. 

Była to najkorzystniejsza z czte-
rech ofert, które złożono w ogło-
szonym i rozstrzygniętym w tym 
roku przetargu. Przetarg dotyczył 
prac budowlanych, na dokumen-
tację przeprowadzono oddzielne 
postępowanie. Wcześniej wyko-
nawcę miasto próbowało wyłonić 
pięciokrotnie w trybie zapytania 
ofertowego dla formuły „zaprojek-
tuj i wybuduj”. W związku z tym, 
że kwoty proponowane przez ofe-
rentów znacznie przekraczały pier-
wotnie przeznaczone w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 100 tys. 
zł, Urząd Miasta podzielił zada-
nie, tak by na etapie dokumenta-
cji precyzyjnie oszacować koszty 
wykonania. Wychodząc naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców 
nie zrezygnowano z realizacji za-
dania, władze miasta podjęły de-
cyzję o zwiększeniu środków prze-
znaczonych na zadanie.

R.J.

Rozpoczęła się modernizacja 
terenu za Rossmannem

Prace wystartowały 16 września. W ramach inwestycji po-
wstaną miejsca postojowe, przebudowane zostaną chodniki 
i droga wewnętrzna, wykonane zostaną przyłącza kanaliza-
cji deszczowej. Przewidziano montaż urządzeń siłowych, ele-
mentów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.



1 września kamienica Pian-
ki, która została zrewitalizo-
wana przy udziale środków 
unijnych, rozpoczęła funk-
cjonowanie jako nowe miej-
sce edukacyjno-kulturalne 
w Ciechanowie. Organizowa-
ne są tu wystawy, warsztaty, 
spotkania, działa Klub Mło-
dego Odkrywcy, Klub rodzica, 
Klub Seniora, Klubokawiarnia 
W18 oraz Galeria Artystyczna. 
1 września miał miejsce dzień 
otwarty, a wieczorem wysta-
wiono przedstawienie.

W dzień otwarcia odbyły się zaję-
cia pokazowe edukacyjnego pro-
gramu kreatywności „Destination 
Imagination” pt. „Walizka nieucze-
sanych myśli”, w ramach Klubu Mło-
dego Odkrywcy. Program DI stano-
wi propozycję uzupełnienia edukacji 
szkolnej. To forma cyklicznych za-
jęć pozalekcyjnych prowadzonych 
przez trenera – nauczyciela. Celem 
jest kształtowanie kreatywności, 
innowacyjności, umiejętności ada-
ptowania się do nowych warunków 
i rozwiązywania problemów w nie-
szablonowy sposób. Zajęcia kiero-
wane są do dzieci w wieku 5-12 lat. 
Została również przygotowana ofer-
ta dla dzieci w wieku przedszkol-
nym i wczesnoszkolnym, czyli pro-
gram „Klucz do uczenia się”. To po-
moc w rozwijaniu umiejętności po-
znawczych, społeczno-emocjonal-
nych, w kształtowaniu samoregulacji 
i wczesnych umiejętności akade-
mickich, potrzebnych do odnosze-
nia sukcesów w szkole i poza nią.
W ulokowanym w kamienicy Klu-
bie Seniora 1 września zorganizo-
wano warsztaty oraz wystawę prac 
„SAP ART – Zwinne rączki”. Klub 
Seniora to także miejsce spotkań 
Ciechanowskiej Rady Seniorów, 
miejsce dla do prowadzenia zajęć 
dla osób dojrzałych, spotkań te-
matycznych czy lekcji języka an-
gielskiego dla starszych. Pierwsza 
wystawa zorganizowaną w Galerii 
Artystycznej, uruchomionej przy 
Klubokawiarni W18, to wystawa 
fotografii „Żydzi w burzliwej epo-
ce 1914-1918”, przygotowana przez 
Stowarzyszenie Wspólnoty Ży-
dowskiej z Meudon – francuskie-
go miasta partnerskiego Ciecha-
nowa. Wyeksponowane na plan-
szach karty pocztowe, przybliżają 
sceny z życia Żydów w latach 1914-
1918, czyli w czasie gdy walczyli oni 
w armiach państw, w których za-
mieszkiwali. Kolekcja oryginalnych 
pocztówek, zebrana przez prezesa 
stowarzyszenia Lucjena Alezrę, 
ukazuje również wzajemne rela-
cje, jakie istniały między żołnie-
rzami niemieckimi i Żydami. Jak 
podkreślał autor wystawy, były one 
wtedy bardzo przyjazne i nikt nie 
przypuszczał, że kilka lat później, 
po dojściu Hitlera do władzy, Ży-
dzi zostaną zgładzeni przez nazi-
stów niemieckich. Ponadto w Ga-
lerii Artystycznej 1 września wy-
stawiony został spektakl słowno-

-muzyczny „Wierzba Mazowiecka” 
w wykonaniu artystów z Meudon. 
Inicjatorem wydarzenia było Sto-
warzyszenie Sekwana-Łydynia, 
której prezesem jest Julita Domu-
rad-Bouloc. W spektaklu wzięła 
udział także skrzypaczka z Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Ciechanowie.
Z kolei Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta na otwarcie przygo-
towała wystawę fotografii pt. „Cie-
chanów na przełomie lat”. W dniu 
otwarcia prezes Ciechanowskiego 
Towarzystwa Naukowego dr Zbi-
gniew Ptasiewicz wygłosił prelek-
cję na temat społeczności żydow-
skiej w przedwojennym Ciechano-
wie. Wyświetlony został także nie-
my film czarno-biały, produkcji 
niemieckiej, pokazujący getto w Cie-
chanowie i Mławie. Barbara Biela-
sta, członek zarządu Ciechanowskie-
go Towarzystwa Naukowego, opo-
wiedziała o właścicielu kamienicy 
i jego losach oraz o związanych z nią 
przekazach historycznych.
Kamienica zaprasza także do Klu-
bokawiarni W18. W dniu otwarcia 
miał miejsce pokaz parzenia kawy 
połączony z degustacją. Była to oka-
zja do spróbowania smaków i zapo-
znania się z wyselekcjonowanym 

asortymentem, który na dobre za-
gości w menu klubokawiarni. Nie-
bawem w ofercie pojawią się rów-
nież różnorodne herbataty i zioła. 
Klubokawiarnia to miejsce spo-
tkań, wystaw, gier towarzyskich, 
koncertów, recitali czy też wieczor-
ków poetyckich.
Kamienica z 1925 r. jest jednym 
z nielicznych zachowanych obiek-
tów architektury miejskiej o kon-
strukcji tradycyjnej z cegły. Obiekt 

wpisany jest do rejestru zabytków. 
Dwupiętrowy budynek z użytko-
wym poddaszem przed II wojną 
światową należał do żydowskiej ro-
dziny. Kamienica posiada dobudo-
wany w 1960 roku aneks, gdzie mie-
ściła się piekarnia. Budynek pełnił 
funkcje mieszkalno-usługowe, ni-
gdy nie podlegał pracom remon-
towym, od kilku lat był wyłączony 
z użytkowania.
Rewitalizacja kamienicy została 
zakończona pod koniec ubiegłego 
roku. Zostały przeprowadzone pra-
ce remontowe i modernizacyjne, wy-
mieniono konstrukcję i pokrycie da-
chu, instalacje wewnętrzne, przyłą-
cza i stolarkę. Przebudowano ściany 
wewnętrzne, odtworzona została za-
bytkowa elewacja, oczyszczono i od-
nowiono ściany, sufity i posadzki. 

Wykonano izolację termiczną i prze-
ciwwodną. Budynek został podłą-
czony do miejskiej sieci ciepłowni-
czej. Wszystkie elementy zabytkowe 
zostały oczyszczone i zakonserwo-
wane. Zlikwidowane zostały barie-
ry architektoniczne, zamontowano 
windy i urządzenia zwiększające do-
stępność obiektu
Kamienicą zarządza miejska jed-
nostka kultury COEK STUDIO, 
która udziela szczegółowych in-
formacji. Informacje publikowa-
ne są na bieżąco na stronie COEK 
STUDIO, dostępne są w przeszklo-
nej gablocie przed kamienicą oraz 
na profilach na Facebooku: Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej STUDIO oraz Kamienica War-
szawska 18

R.J.
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Przygotowana przez miasto 
wystawa wyeksponowana zo-
stała na 7 dwustronnych ga-
blotach wzdłuż ul. Warszaw-
skiej. Plansze zawierają opisy 
i zdjęcia. Ułożone są chrono-
logicznie, dlatego warto oglą-
dać wystawę, idąc od skrzyżo-
wania z ul. 17 Stycznia w kie-
runku placu Kościuszki.

Wystawa przedstawia historię wie-
ży ciśnień – od projektu do rewi-
talizacji i utworzenia obok Parku 
Nauki Torus. Ekspozycja przybliża 
fakty i ciekawostki. Wśród różno-
rodnych zdjęć są stare czarno-białe 
fotografie, stanowiące zasoby Pra-
cowni Dokumentacji Dziejów Mia-
sta, jak również kadry z niedalekiej 
przeszłości, czyli z czasu przed re-
witalizacją, w trakcie i po.

R.J.

Wieża ciśnień tematem nowej 
wystawy na ul. Warszawskiej

Otwarta zrewitalizowana kamienica 
przy ul. Warszawskiej 18
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W dniu otwarcia Park Nauki Torus 
odwiedziło kilkaset osób. Zwiedza-
jący korzystali z części wystawowej, 
która została wyposażona w 24 eks-
ponaty usytuowane w trzech salach, 
w czterech strefach tematycznych: 
matematyka i fizyka, technika, ilu-
zja oraz architektura. Największym 
powodzeniem cieszył się eksponat 
„Zamkowy krajobraz”. Zarówno naj-
młodsi jak i ich opiekunowie mogli 
pobawić się piaskiem, ucząc się przy 
okazji, jak powstają mapy hipsome-
tryczne. Nauka za pomocą doświad-
czeń jest bowiem główną ideą Parku 
i podstawą oferty, kierowanej przede 
wszystkim do dzieci i młodzieży.
Inwestycji w budowę Parku Nauki 
i rewitalizację wieży ciśnień gratu-
lowali miastu prezydenci i burmi-
strzowie, którzy przyjechali do Cie-
chanowa na posiedzenie zarządu 
Związku Miast Polskich. Po zakoń-
czeniu obrad samorządowcy po-
dziwiali wieżę, budynek, otocze-
nie i ekspozycję.
Przy wieży ciśnień przez dwa dni 
odbywał się piknik naukowy. Przy 
pięciu stoiskach edukacyjnych moż-
na było eksperymentować i brać 
udział w doświadczeniach zwią-
zanych z powietrzem, suchym lo-
dem czy magicznym atramentem. 
Młodzi naukowcy samodzielnie 
przygotowywali również zabaw-
ki – tzw. „slimy”. Dwa razy dzien-
nie na zielonym dachu przeprowa-
dzano pokazy, które obserwującym 
przypominały raczej magię. Efek-
towne eksperymenty fizyczno-che-
miczne były pouczające i atrakcyj-
ne dla całych rodzin.
W ofercie Parku Nauki Torus w Cie-
chanowie są już warsztaty, na któ-
re mogą zgłaszać się grupy ze szkół, 
przedszkoli, placówek czy wyciecz-
ki. W ramach Klubu małego AlCHe-
mika przewidziano zajęcia: „Ma-
giczne substancje”, Kolorowe labo-
ratorium”, Tajemniczy gaz”, „Kolo-
rowy świat wskaźników chemicz-

nych”. W pierwszych warsztatach, 
które odbyły się 17 września, wzię-
ły udział dzieci ze Społecznej Szko-
ły STO w Ciechanowie.
Grupy można zgłaszać telefonicznie. 
Pod numerem tel. 23 674 93 13 udzie-
lane są szczegółowe informacje. Dla 
każdej zgłaszanej grupy ustalany 
jest dogodny termin w godzinach 
funkcjonowania parku nauki. Za-
jęcia dopasowywane są do wieku 
uczestników. Ofertę przygotowano 
dla przedszkolaków oraz uczniów 
szkół podstawowych. W Klubie ma-
łego AlCHemika najmłodsi mogą 
wczuć się w role prawdziwych ba-
daczy, z pomocą instruktorów prze-
prowadzać doświadczenia, ekspe-
rymenty i poznawać różne cieka-
we zjawiska przyrodnicze.
Warsztaty prowadzą pracowni-
cy Parku Nauki Torus. Przewi-
dziano zajęcia dla grup liczących 
do 25 osób. Oferta parku będzie 
systematycznie rozszerzana.
W budynku, przy kasach, urucho-
miony został sklepik z gadżetami 
opatrzonymi motywami z wieży 
ciśnień. Kupić można m.in. kubki, 
breloczki, pendrivy, książeczki, za-
kładki, smycze, maskotki i koszul-
ki z wizerunkami słynnych odkryw-
ców, zawierające żartobliwą grę słów.
W promocję Parku zaangażował się 
znany popularyzator nauki Karol 
Wójcicki. Powstał spot z jego udzia-
łem, dostępny na stronie interne-
towej parku oraz Urzędu Miasta.
Wraz z Parkiem Nauki wystarto-
wała Cafe Pitagoras – kawiarnia 
połączona z bistro, w której można 
skosztować pysznej kawy, ale i zjeść 
jedyne w mieście w pełni wegeta-
riańskie potrawy.
Park Nauki Torus czynny jest 
od wtorku do piątku w godz. 9.00-
17.00 oraz w soboty i niedziele 
w godz. 10.00-18.00. Bilety można 
zakupić na stronie internetowej park-
naukitorus.pl lub w kasie, na miejscu.

red.

Park Nauki Torus już działa
30 sierpnia Park Nauki Torus został udostępniony odwiedzającym. Na pierwszą osobę posiadającą bilet czekała paczka gadżetów. Zarówno dzieci jak i doro-
śli byli pod wrażeniem interaktywnej wystawy. Dodatkowe atrakcje zapewnił piknik naukowy zorganizowany w piątek i w sobotę. Działalność rozpoczęła rów-
nież kawiarnia Pitagoras oraz zlokalizowany w kasie Parku Nauki sklepik z pamiątkami. 17 września ruszył Klub Małego AlCHemika, czyli zajęcia warszta-
towe dla grup zorganizowanych.



8      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Po 3 miesiącach funkcjono-
wania na części osiedla „Płoń-
ska” w Ciechanowie Pilotażo-
wego Systemu Indywidualnej 
Segregacji Odpadów T-Master 
liczba segregujących gospo-
darstw domowych sięgnęła 
90%. Ponadto wolontariusze 
Fundacji Łydynia przepro-
wadzili anonimową ankietę 
wśród mieszkańców, w której 
wzięło udział 270 osób, czyli 
90% użytkowników nowego 
systemu. Opinie ankietowa-
nych w zdecydowanej więk-
szości są pozytywne i wska-
zują na skuteczność systemu 
motywującego do segregacji 
odpadów.

Firma T4B, która pilotażowo 
wdrożyła w Ciechanowie roz-
wiązanie z zastosowaniem inte-
ligentnych pojemników, podkre-
śla, że prawie 83% ankietowanych 
nie chciałoby powrotu do starego 
systemu na swoim osiedlu. Pra-
wie 65% przyznaje, że nie segre-
gowało odpadów przed wprowa-
dzeniem programu. Prawie 83% 
ankietowanych wskazuje na wa-
lory estetyczne, a prawie 71% po-
twierdza, iż czuje się bezpieczniej 
na swoim osiedlu dzięki monito-
ringowi zainstalowanemu w ce-
lach zabezpieczenia nowych po-
jemników. 84% pytanych miesz-
kańców stwierdziło, że z całą pew-
nością poleciliby system innym 
osiedlom w swoim mieście.
System uruchomiono 11 maja. 
Start programu poprzedzony był 
akcją informacyjną zorganizowa-
ną przez producenta systemu we 
współpracy z Fundacją Łydynia, 
Urzędem Miasta oraz Towarzy-
stwem Budownictwa Społeczne-
go. Odbył się m.in. piknik ekolo-
giczny, podczas którego wolonta-
riusze instruowali mieszkańców 
w kwestiach obsługi pojemników, 
segregacji oraz wręczali pakiety 
kodów kreskowych. Przez 3 mie-
siące Urząd Miasta obserwował 
postępy mieszkańców w segre-
gacji. Poziom selektywnej zbiórki 
odpadów w postaci średniej war-
tości 48% osiągnięto po miesiącu 
funkcjonowania systemu.
Mieszkańcy otrzymali naklejki 
z indywidualnymi kodami kresko-
wymi, za pomocą których otwiera 
się zamontowane na osiedlu no-
woczesne pojemniki na odpady 
poszczególnych frakcji. Naklejkę 
umieszcza się na worku, a dany 

pojemnik otwiera się po zbliże-
niu jej do czytnika. Po wrzuceniu 
śmieci do pojemnika i zamknięciu 
wrzutni, są one ważone.
W sierpniu, na wszystkich klat-
kach schodow ych, w każdym 
z 8 bloków objętych programem, 
pojawiły się plakaty z wynikami 
lipcowej segregacji.
System wskazał gospodarstwa do-
mowe, których aktywności w ogó-
le nie zarejestrowano. Zarząd TBS 
skierował pisma przypominają-
ce mieszkańcom, iż nowy prowa-
dzony pilotażowo system segre-
gacji odpadów jest obligatoryjny 
i zachęcił do aktywnej segregacji.
Pod koniec sierpnia producent 
wykonał pierwsze kontrole jako-
ści, sprawdzając poprawność za-
deklarowanej przez mieszkańców 
frakcji w workach opatrzonych 
kodami kreskowymi. Wykorzy-
stał do tego stworzoną przez sie-
bie aplikację. To kolejny krok ma-
jący na celu uszczelnienie proce-
su segregacji.
– Zdanie mieszkańców jest dla 
nas istotne. Tym samym cieszy 
nas ogromnie opinia, iż mimo po-
czątkowych niedogodności miesz-
kańcy nie wyobrażają sobie, aby 
wrócić do starego rozwiązania. 
Wszelkie uwagi na temat kon-
strukcji pojemników wdrożone 
są w projektach nowych mode-
li. Jakie realne korzyści przyno-
si wdrożenie systemu na terenie 
gminy są oczywiste. Najczęściej 
zadawanym pytaniem od władz 
miasta jest pytanie o koszty uru-
chomienia Systemu Indywidual-
nej Segregacji Odpadów T-Ma-
ster w ich mieście/gminie. Pierw-
szym krokiem do określenia za-
kresu i skali systemu jest wyko-

nanie analizy wdrożenia, która 
szczegółowo wytyczy ilość środ-
ków potrzebnych na inwesty-
cję – komentuje Prezes Zarządu 
T4B oraz nowopowstałej spółki 
T-Master Sp. z o.o. Robert Szcze-
pankowski.
Kontynuowany w Ciechanowie 
pilotaż jest dla miasta bezpłat-
ny. Rozwiązanie, pierwsze ta-
kie w Polsce i najprawdopodob-
niej na świecie, ma skutecznie 
zachęcić mieszkańców do segre-
gacji. Cel jest taki, by dzięki ko-
dom przypisanym do danego go-
spodarstwa, każde z gospodarstw 
w sposób odpowiedzialny prowa-
dziło segregację, tak by faktyczne 
działania były zgodne ze złożony-
mi deklaracjami.
Rozliczanie mieszkańców z se-
gregacji odpadów za pomocą ko-
dów kreskowych od lat funkcjo-
nuje w zabudowie jednorodzinnej. 
Projekt SISO, dzięki zastosowaniu 
specjalnych pojemników, umożli-
wia w podobny sposób rozlicza-
nie mieszkańców zabudowy wie-
lorodzinnej. Na osiedlach wielo-
rodzinnych trudno zweryfikować, 
kto w jakim stopniu rzeczywiście 
segreguje odpady, a wprowadzane 
rozwiązanie stwarza taką możli-
wość. Mimo, że segregację dekla-
rują prawie wszyscy mieszkań-
cy miasta, fakty są takie, że tylko 
część osób segreguje śmieci. Mia-
sto zwraca uwagę, że tzw. opłata 
śmieciowa w przypadku segrego-
wania jest dużo niższa, niż w przy-
padku braku segregacji. W Ciecha-
nowie obecnie to 13 zł od miesz-
kańca segregującego śmieci oraz 
25 zł za każdą osobę, która nie se-
greguje odpadów.

R.J.

90% gospodarstw domowych objętych 
pilotażowym systemem segreguje odpady

Remonty nawierzchni
Ukończono remont nawierzch-
ni bitumicznej ul. Gostkow-
skiej, na odcinku od ul. 17 Stycz-
nia do skrzyżowania z ulica-
mi Kargoszyńską i Topolową. 
Lepiej jeździ się po ul. Szczę-
snego i drodze łączącej ulice 
Szczęsnego i Sołtyka. Na od-
cinkach tych ulic wykonano po-
wierzchniowe potrójne utrwa-
lenie emulsją i grysami. Popra-
wił się stan ul. Rzeczkowskiej 
w części od nawierzchni z beto-
nowej kostki do skrzyżowania 
z ul. Ranieckiej. Ułożono tu as-
faltowy destrukt. Kontynuowa-
ny jest remont drogi wewnętrz-
nej przy ul. Gostkowskiej 39.

Czyszczenie pl. Jana Pawła II
Od 4 do 6 września na zlecenie miasta firma ECO-CLEAN czyściła na-
wierzchnię placu Jana Pawła II z parkingiem naprzeciwko ratusza, cią-
giem pieszym i przyległymi miejscami postojowymi. Pracę wykonano 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu – wielofunkcyjnej maszyny wy-
posażonej w głowicę szorującą. Najpierw z placu zmieciono drobne nie-
czystości, następnie umyto nawierzchnię wodą z biodegradowalnymi 
środkami chemicznymi. Celem specjalistycznego czyszczenia było usu-
nięcie zabrudzeń, które weszły w strukturę nawierzchni. To m.in. plamy 
olejowe, spadź z drzew, zabrudzenia gastronomiczne, ptasie odchody.
Zakup nowoczesnego pojazdu, 
umożliwiającego tak dokład-
ne doczyszczanie nawierzch-
ni planuje Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. Stary 
wyeksploatowany sprzęt, któ-
rym obecnie dysponuje miej-
ska spółka, nie jest wystarcza-
jąco efektywny, stąd potrzeba 
inwestycji w nowy. PUK ma za-
miar nabyć go w ostatnim kwar-
tale tego roku, by posłużył m.in. do przewidzianego wówczas doczysz-
czania ul. Warszawskiej.

W parku i na terenach zielonych przybywa roślin
W parku M. Konopnickiej powstały rabaty z hortensji (141 krzewów) i róż 
(370 sadzonek). Posadzono też 62 sadzonki traw i 72 lawendy. Łącznie 
to 645 młodych roślin. Systematycznie pielęgnowane są rośliny na ron-
dach, w parkach i na skwerach. Upiększany jest teren przed siłownią 
i placem zabaw przy ul. Witosa. Rośnie tam już rokitnik i rozchodniki. 
Ozdobnych roślin będzie tam przybywało.

Naprawy i malowanie oznakowania
We wrześniu referat utrzymania infrastruktury drogowej naprawiał lub 
wymieniał zniszczone znaki drogowe. Stopniowo odnawiane są także 
oznakowania poziome.
Za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonano mechanicznie grubo-
warstwowe oznakowanie poziome ścieżek rowerowych na rondzie Żoł-
nierzy Wyklętych i ks. Jerzego Popiełuszki.

red.

Informacje z Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Utrzymania Infrastruktury Drogowej oraz  

Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

29 s ier pnia St ra ż 
Miejska wspólnie z te-
renowym oddziałem 
Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 
po raz drugi zorga-
nizowała akcję od-
dawania krwi. Przed 
ratuszem stanął spe-
cjalny krwiobus. Cel 
inicjatywy to promo-
wanie honorowego krwiodawstwa. Do tegorocznej akcji zgłosiło się 
30 osób, z czego pozytywnie zakwalifikowano 24. W sumie zebrano 
około 12 litrów krwi.

red.

„Strażnicy życia 2019”

Na tory po bocznicy kolejowej 
kierowcy narzekali od dawna, 
jednak miasto nie będąc jej wła-
ścicielem nie miało możliwo-
ści likwidacji, ani realizacji ja-
kichkolwiek prac naprawczych 
w obszarze torów. Prowadzone 

były jednak rozmowy z zarzą-
dzającą nieużytkowanymi to-
rami spółką Metaltech, która 
po przeprowadzeniu niezbęd-
nych procedur 9 września przy-
stąpiła do prac.

R.J.

Tory po bocznicy na ul. Mleczarskiej zlikwidowane
Na ul. Mleczarskiej usunięte zostały nieużywane tory kolejowe, ruch odbywa się bez utrud-
nień, kierowcy mogą korzystać z równych jezdni. Bocznicę zlikwidował jej właściciel, czyli 
firma Metaltech. Do wykonania zostały jeszcze drobne prace wykończeniowe.
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Miasto zaprosi ło wszystkich 
mieszkańców do udziału w tego-
rocznej akcji „Sprzątanie świa-
ta” pod hasłem „Nie śmiecimy 
– sprzątamy – zmieniamy”. Cel 
inicjatywy to zwrócenie uwagi 
na ochronę środowiska oraz pro-
mowanie postaw proekologicz-
nych. Urząd zachęcał do zgła-
szania drużyn, które bezpłatnie 
otrzymały worki oraz rękawicz-
ki i zajęły się wybranym obsza-
rem. W tym roku wspólnie sprzą-
tano w różnych częściach miasta 
w tym samym czasie. Sprzątały 
m.in. grupy zorganizowane przez 
zarządy osiedli, jednostki podle-
głe, szkoły, spółki, stowarzysze-
nia, kluby oraz dowolnie dobra-
ne grupy mieszkańców. Zebrane 
odpady Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych odbierało z usta-
lonego wcześniej miejsca.
Obok Zamku Książąt Mazowiec-
kich, w pobliżu rzeki, miasto 
wspólnie z Przedsiębiorstwem 
Usług Komunalnych, Fundacją 
Łydynia oraz z COEK zorganizo-
wało ponadto piknik edukacyjno-
-ekologiczny, skierowany do ca-
łych rodzin. Były atrakcje, kon-
kursy, gry, zabawy, których mo-
tyw przewodni to ekologia. Na fi-
nał i podsumowanie akcji stawiły 
się drużyny, które sprzątały w róż-
nych częściach miasta. Przygoto-
wano dla nich dodatkowe niespo-
dzianki. W samo południe wystar-
tował spływ kajakowy połączo-
ny ze sprzątaniem rzeki Łydyni.
„Sprzątanie świata” wpisuje się 
w międzynarodowy ruch na rzecz 
ochrony środowiska. W Polsce ak-
cja prowadzona jest od 1994 r. Od-
bywa się w trzeci weekend wrze-
śnia. Jej koordynatorem jest Fun-
dacja Nasza Ziemia.
Ze „Sprzątaniem świata” zbiegł się 
Dzień bez Samochodu, którego ce-
lem jest zachęcanie do korzystania 

z alternatywnych środków trans-
portu. 22 września za darmo moż-
na było jeździć wszystkim linia-
mi autobusów komunikacji miej-
skiej. Użytkownicy Ciechanow-

skiego Roweru Miejskiego mie-
li natomiast bezpłatną pierwszą 
godzinę wypożyczenia (standar-
dowo jest to pierwsze 20 minut).

R.J.

Inwazja Food Trucków

„Serdeczne Mazowsze”

Kolejny raz w Ciechanowie zagości-
ły food trucki z szeroką ofertą ku-
linarną. Mobilne kuchnie rozsta-
wione były od 20 do 22 września 
na placu Jana Pawła II. Miłośnicy 
food trucków mogli liczyć na różno-

rodność proponowanych dań. Po-
nadto korzystać można było m.in. 
z ogródka piwnego, zorganizowano 
także strefę CHILL & FUN z dmu-
chańcem dla dzieci.

red.

22 września w Ciechanowie na bło-
niach zamkowych odbył się piknik 
rodzinny „Serdeczne Mazowsze”, 
na który zaprosił samorząd woje-
wództwa mazowieckiego. Wśród 
atrakcji były gigantyczne gry ple-
nerowe, np. gigabierki, jenga, za-
bawy z animatorami, jak robienie 
wielkich baniek mydlanych, ma-
lowanie buziek czy przygotowane 
przez mazowieckie instytucje kul-
tury quizy i konkursy, wytyczo-
no strefę wypoczynku oraz strefę 
gastronomiczna z food truckami 
i saturatorem. Można było wziąć 
udział w warsztatach produkcji pa-
pieru czerpanego organizowanych 
przez Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej. Pracownicy szpitala w Cie-
chanowie wykonywali badania – 
spirometryczne, poziomu glukozy 
we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, 

a także oznaczali BMI na podsta-
wie badania masy ciała i wzrostu. 
Ponadto mówili o transplantolo-
gii i pielęgnacji małego dziecka. 

Piknik zakończył się pokazem fil-
mu „Dzień Czekolady” w kinie ple-
nerowym.

red.

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.

Sejna ma 2 lata i waży 10 kg. 
W schronisku jest od czerwca 2019 r. 
Przebywa w boksie z kilkoma kole-
żankami. To suka łagodna, toleran-
cyjna, potrafiąca chodzić na smy-
czy. Co tydzień korzysta ze space-
rów z wolontariuszami.

Pasta ma 10 lat. Niedawno straci-
ła dom. Teraz potrzebuje nowego. 
Jest ułożona, łagodna, cicha. Mimo 
wieku nadal jest aktywna. Może 
zamieszkać wszędzie, byle z kimś, 
kto da jej ciepło i stabilność.

Róża jest w wieku 5 lat i waży 
10 kg. Jest nieśmiała, grzeczna, 
posłuszna. Bardzo dobrze spra-
wuje się na spacerach.

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

Omena – 4 lata, waga 16 kg. Do schroniska trafiła ze szczeniętami, 
które zostały już adoptowane. Jest spokojna, lubi pieszczoty i towa-
rzystwo człowieka.

Czarli – 11 lat, waga 12 kg. Jest 
dojrzały, opanowany, zdyscypli-
nowany. Czeka na swoją szansę 
i odmianę losu.

Ekologiczny weekend
21 września zorganizowana została ogólnomiejska odsłona akcji „Sprzątanie świata” oraz 
piknik ekologiczny na błoniach zamkowych. Ciechanów włączył się również w międzynaro-
dową proekologiczną kampanię Dzień bez Samochodu, w związku z czym 22 września moż-
na było za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Tego dnia bezpłatna była także pierw-
sza godzina wypożyczenia Ciechanowskiego Roweru Miejskiego.
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Po wspólnym czytaniu w ubie-
głych latach „Pana Tadeusza”, 
dzieł Aleksandra Fredry, „Trylo-
gii”, „Lalki „, „Quo vadis”, „We-
sela”, „Przedwiośnia”, przyszedł 
czas na nowele. W tym roku do 8. 
czytania wytypowano 8 tego typu 
utworów. Były to: „Dobra pani” 
Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii 
Konopnickiej, „Katarynka” Bole-
sława Prusa, „Mój ojciec wstępu-

je do strażaków” Bruno Schulza, 
„Orka” Władysława Reymonta, 
„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” 
Stefana Żeromskiego, „Sachem” 
Henryka Sienkiewicza i „Sawa” 
Henryka Rzewuskiego. 7 wrze-
śnia nowele były czytane w wie-
lu miejscach w kraju i na świecie. 
Jak co roku w akcji uczestniczyła 
też Miejska Biblioteka Publiczna.

K.D.

Narodowe czytanie 
w miejskiej bibliotece

Na początku Spotkań odbyło się li-
czenie osób przebranych za rycerzy, 
którym spodobał się pomysł Sto-
warzyszenia Wrzuć na Luz i które 
stawiły się w rycerskich strojach 
w Zamku Książąt Mazowieckich. 
Przybyło aż 150 śmiałków, tym sa-
mym ustanowiony został nowy re-
kord Polski w liczbie osób przebra-
nych za rycerzy.
W programie całodniowych Spo-
tkań znalazły się m.in.: turniej ry-
cerski, pokaz łucznictwa konnego, 
prezentacja artylerii czarnoprocho-
wej, pokaz konny i sokolniczy, wi-
dowisko „Czego nie wiecie o smo-
kach”, turniej konny, inscenizacja 
porwania Księcia Janusza.
Wiele emocji wzbudziły profesjo-
nalne walki rycerskie. Były też 
warsztaty edukacyjne oraz gry i za-
bawy dla dzieci. Zainteresowaniem 
cieszyły się również kramy rze-
mieślników.
Spotkania z historią, czyli najwięk-
sze w Ciechanowie wydarzenie hi-
storyczno-edukacyjno-widowisko-
we, zorganizowało Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej we współpracy 
z Urzędem Miasta.

red.

Spotkania z historią
XV Spotkania z historią pod hasłem „Z Księciem Januszem na średniowiecznym trakcie” zor-
ganizowano 7 września na zamkowym dziedzińcu i pobliskich błoniach.

1  w r z e śn i a  w s ł uc h iw a no s ię 
w „Brzmienia czterech epok”. 
Na altówce zagrała Marta Jezier-
ska, na organach – Adam Sadowski.
15 września motywem głównym 
były „Arie na saksofon i organy”. 
Wystąpili: Alina Mleczko (sakso-
fon sopranowy i altowy) oraz Jan 
Bokszczanin (organy).
29 września odbędzie się ostat-
ni z cyklu trzech koncertów, czyli 
„Koncert maryjny. Usłyszymy An-
gelikę Podwojską (sopran), Aleksan-
drę Kołodziejczyk (mezzosopran), 
na organach zagra Patryk Podwoj-
ski (organy).
Kierownictwo artystyczne i orga-
nizacyjne koncertów: dr Adam Sa-

dowski, Dominik Molewski. Kon-
cert przy wsparciu Urzędu Mia-
sta organizują parafia św. Józefa 

w Ciechanowie i stowarzyszenie 
Promień Sztuki.

red.

III Ciechanowskie Wieczory Organowe
W kościele farnym odbywają się cykliczne koncerty organowe, organizowane przy wsparciu 
miasta. Dwa pierwsze spotkania już za nami, trzeci zaplanowano 29 września.

Zaułek poezji
Natalia Mieszkowska

Wakacje na Kubie

Spędzam wakacje na Kubie

W cieple nadmorskiego piasku

Spędzam wakacje na Kubie

Złote słońce wychodzi zza chmur

Chciałam tu być

Czuć to co czuję

Chciałam tu być

Widzieć to co widzę

Przychodzi noc

Kuba zasypia

Przychodzi noc

A ja śnię o Kubie

Natalia Mieszkowska jest pracownicą Spółdzielni Pracy „Ciech-Press” 
w Ciechanowie.
Zachęcamy miłośników poezji do współpracy z „Zaułkiem poezji”, 
w którym chętnie będziemy zamieszczać wiersze debiutantów. Utwo-
ry prosimy nadsyłać na: stefan.zagiel@wp.pl

Urocz ystości zw iąza-
ne z rocznicą odbyły się 
na cmentarzu komunal-
nym przy Kwaterze Żoł-
nierzy Wojska Polskie-
go i Ofiar Terroru. Pod 
pomnikiem żołnierzy 
września 1939 r. złożo-
no kwiaty. Msza zosta-
ła odprawiona w koście-
le św. Piotra. Obchody 
zorganizowali prezydent 
Ciechanowa, Zw iązek 
Kombatantów R zecz-
pospolitej Polskiej i By-
łych Więźniów Politycz-
nych oraz Związek Har-

cerstwa Polskiego Hufiec 
Ciechanów.

red.

17 września minęła 80. 
rocznica agresji sowiec-
kiej na Polskę. Pamięć 
poległych i pomordo-
wanych na Wschodzie 
uczczono przy pomniku 
ofiar terroru na cmenta-
rzu komunalnym. Złożo-
no kwiaty, przemówienie 
wygłosiła zastępca prezy-
denta Ciechanowa Iwo-
na Kowalczuk. W koście-
le św. Piotra odprawiona 
została msza święta. Or-
ganizatorami obchodów 
byli: Związek Sybiraków, 
Światowy Związek Żołnie-

rzy Armii Krajowej oraz 
Związek Więźniów Poli-
tycznych Okresu Stali-
nowskiego.

K.D.

80. rocznica wybuchu  
II wojny światowej

80. rocznica agresji 
sowieckiej na Polskę
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Dożynki Województwa Mazowieckiego
8 września w Ciechanowie na bło-
niach zamkowych odbyły się te-
goroczne Dożynki Województwa 
Mazowieckiego. Mimo deszczowej 
pogody licznie stawiły się delega-
cje z całego Mazowsza. Uczestni-
cy na błonia przeszli w korowodzie 
z placu Jana Pawła II. Można było 
podziwiać efektowne wieńce, miała 
miejsce m.in. ceremonia dzielenia 
chlebem, odprawiona została msza 
św. Uroczystości uświetniały chóry 
z ciechanowskich parafii oraz Miej-
ska Orkiestra Dęta OSP Ciechanów 
i orkiestra dęta OSP z Sochocina. 
Na błoniach rozstawiono stoiska 
gastronomiczne, wystawiennicze, 
jak również punkty z atrakcjami dla 
dzieci. Była także wystawa maszyn 
rolniczych. Po południu na scenie 
pojawiły się zespoły ludowe: Ludo-
wy Zespół Artystyczny Ciechanów 
i Zespół Ludowy „Jabłoniacy”. Wie-
czorem wystąpiły gwiazdy muzyki 
pop: Varius Manx i Kasia Stankie-
wicz oraz Ania Dąbrowska.
W organizację wydarzenia oprócz 
Urzędu Miasta Ciechanów zaan-
gażowani byli Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowieckiego 
oraz Starostwo Powiatowe w Cie-
chanowie. Organizacyjne wspar-
cie zapewniali ponadto harcerze, 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 
COEK STUDIO, MOSiR, WOPR, 
PUK, ZWiK, Szpital w Ciechano-
wie, służby mundurowe – Policja, 
Straż Pożarna, Straż Miejska.

R.J.

Zgłoszenia do Ciechanowskiej 
Ligi Futsalu

Do 26 października MOSiR przyjmuje zgłoszenia do Ciecha-
nowskiej Ligi Futsalu 2019, która wystartuje w listopadzie. 
Mecze planowane są w piątki. Rozgrywki zostaną podzielone 
na dwie ligi: ekstraklasę oraz II ligę. W Lidze Futsalu, w od-
różnieniu do odbywającej się w poprzednich latach Ligi Za-
kładowej, mogą brać udział dowolnie tworzone drużyny – 
niekoniecznie reprezentujące firmy czy instytucje.

Na początek, po zatwierdzeniu 
wszystkich zgłoszeń przeprowa-
dzone będą eliminacje, na pod-
stawie których rozdzielone zo-
staną ligi. Ponadto organizowany 
będzie Puchar Ligi, dzięki czemu 
drużyny II ligi będą miały okazję 
mierzyć się z drużynami zakwa-
lifikowanymi do ligi wyższej. Ko-
lejki ligowe odbywać się będą raz 
w tygodniu w hali sportowej przy 
ul. 17 Stycznia 60C.
Drużyna może liczyć do 12 zawod-
ników. W składzie mogą być mak-
symalnie 4 osoby grające w Lidze 
Okręgowej lub wyższej. Na boisku 
będzie mogło przebywać jedno-
cześnie najwięcej 2 takich graczy.

Szczegółowy regulamin rozgry-
wek, zasady, system gry, awansów 
i spadków zostaną podane na spo-
tkaniu organizacyjnym z kapitana-
mi zgłoszonych zespołów.
C ie cha now sk ą L igę  F ut sa lu 
2019 organizuje miasto wraz 
z KS Zamek Ciechanów oraz Aka-
demią Piłki Nożnej OLIMP Cie-
chanów. Zgłoszenia przyjmowa-
ne są w hali sportowej MOSiR przy 
ul. 17 Stycznia 60C (w biurze oraz 
w znajdującym się w budynku PAZ-
DRO PUBIE). Zgłoszenia koordy-
nuje oraz udziela szczegółowych 
informacji Bartłomiej Zdrojew-
ski (503 311 649).

R.J.

W nocy z 31 sierpnia na 1 września 
w hali MOSiR po raz czwarty odbył 
się Nocny Turniej FIFA o Puchar 
Prezydenta Ciechanowa. Organi-
zatorem był KS Zamek Ciechanów 
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Ciechanowie. Zawodnicy ry-
walizowali 11 godzin przy specjal-
nie przygotowanych stanowiskach 
z konsolami. Udział wzięło 111 gra-
czy z całej Polski. Gracze przyje-
chali m.in. z Poznania, Gniezna, 

Łodzi, Płońska, Władysławowa. 
Rozegrano 329 meczów. Najlepszy 
okazał się Piotr Szczepanik z Sule-
jowa. Drugi był Dawid Kamasiń-
ski z Sulejowa, trzeci – Arkadiusz 
Kruszyński z Ciechanowa. Zwy-
cięzca turnieju otrzymał konso-
lę Play Stadion 4 PRO, a pozosta-
li zawodnicy na podium – pucha-
ry ufundowane przez Urząd Mia-
sta Ciechanów.

A.C.

Nocne rozgrywki FIFA
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Czwarta edycja dobrze już 
znanego mieszkańcom wy-
darzenia sportowego odbyła 
się 15 września. Dorośli mi-
łośnicy biegania startowali 
na dystansach półmaratonu 
(21 km), 10 km i 5 km, dzieci 
na 400 i 800 metrów. Start 
i meta zawodów zlokalizo-
wane były na zmodernizowa-
nym miejskim stadionie. Tam 
też zorganizowano miastecz-
ko biegowe z różnorodnymi 
atrakcjami dla całych rodzin.

W biegach wystartowało w su-
mie 315 dorosłych oraz 227 dzieci. 
Uczestnicy zostali podzieleni na ka-
tegorie wiekowe. W ogólnej klasy-
fikacji półmaratonu do wygrania 
były nagrody pieniężne. Po 500 zł 
dostali: najlepszy biegacz, biegaczka 
oraz mieszkaniec i mieszkanka Cie-
chanowa z najlepszym wynikiem. 
W biegu na 5 km najlepsi otrzymali 
puchary, uhonorowani zostali rów-
nież najszybsi w poszczególnych ka-
tegoriach. Wśród wszystkich star-
tujących rozlosowano nagrody i vo-
uchery od sponsorów.

W kategorii OPEN dystans 5 km 
najszybciej pokonali Kamil Błasz-
czyk (18:30) i Maja Łużycka (19:42). 
10 km najszybciej przebiegli: Iza-

bela Gudanis (43:45) i Tomasz Fi-
lipowicz (34:56). Na dystansie pół-
maratonu pierwsi do mety dobie-
gli Michał Makowski (1:17:05) i Ju-
styna Śliniak (1:28:23).
W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żył zespół Mazovia ProActiv Cie-
chanów. Kolejni byli TKKF Promyk 
Ciechanów i 5 Mazowiecka Bryga-
da Obrony Terytorialnej.
Ciechanowskie Święto Biegania zor-
ganizowali: stowarzyszenie Mazovia 
ProActiv, Urząd Miasta Ciechanów 
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

A.C.

7 września Kolarski Klub Sporto-
wy zorganizował dla mieszkań-
ców Ciechanowa rajd rowerowy. 
Trasa I etapu wiodła z Ciechanowa 
do Opinogóry, gdzie uczestnicy za-
trzymali się na odpoczynek. Dru-

gi etap prowadził przez Dzbonie – 
Lipę – Szulmierz – Niestum – Kar-
goszyn do Ciechanowa. Wydarzenie 
zakończyło się wspólnym gorącym 
posiłkiem. Udział w rajdzie wzięło 
40 osób – zawodnicy sekcji kolar-

skiej oraz rodziny z dziećmi. Orga-
nizator zapewnił opiekę medyczną 
i techniczną, słodycze, owoce i napo-
je na trasie oraz auto, które zabezpie-
czało przejazd kolumny kolarskiej.

red.

Zmagania sportowców były efek-
townym widowiskiem dla kibiców. 
Rywalizacje odbywały się m.in. 
w sprintach, biegach przez płotki, 
biegach średnich i długich. Były 
też konkurencje techniczne: skok 
w dal i wzwyż, pchnięcie kulą, 
rzut oszczepem i dyskiem. W za-
wodach wzięli udział najlepsi mło-
dzicy z całego Mazowsza. Bardzo 
dobrze zaprezentowały się trzy 
podopieczne trenera Zbigniewa 

Majewskiego. Każda z dziewcząt 
zdobyła złoty medal: Julia Kwa-
siborska w biegu na 100 m, Julia 
Chodkowska w biegu na 200 m 
przez płotki i Aleksandra Szem-
plińska w skoku w dal.
Mistrzostwa wspierane przez 
miasto oraz MOSiR zorganizował 
Warszawsko-Mazowiecki Okręgo-
wy Związek Lekkiej Atletyki oraz 
Szkolny Związek Sortowy. 

A.C.

Mistrzostwa Mazowsza 
w lekkiej atletyce

14 września, na zmodernizowanym miejskim stadionie odby-
ły się Mistrzostwa Mazowsza w Lekkiej Atletyce U-16. W wy-
darzeniu uczestniczyło ponad 200 młodych zawodników.

Rajd rowerowy

Ciechanowskie Święto Biegania

Międzyosiedlowy  
Turniej Piłki Nożnej

Zakończył się cykl rozgrywek 
w Międzyosiedlowym Turnieju 
Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszo-
nych o Puchar Prezydenta Ciecha-
nowa. Organizatorami były za-
rządy osiedli. Wspierał je  MOSiR 
i Urząd Miasta. Do turnieju zgło-
siły się trzy drużyny: „Zachód”, 
„Płońska” oraz „Niepokonani Alek-

sandrówka”. Pierwsze mecze od-
były się w maju, kolejne w czerw-
cu, we wrześniu miał miejsce finał. 
7 września na boisku przy Szkole 
Podstawowej nr 6 „Osiedle Płoń-
ska” zwyciężyło z „Niepokonany-
mi Aleksandrówka”, wygrywa-
jąc turniej.

red.


