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Podczas spotkania rodziców pierw-
szoklasistów z prezydentem Krzysz-
tofem Kosińskim, które odbyło się 
24 marca, zostały omówione szcze-
góły związane z samym urządze-
niem oraz jego rolą w edukacji. 
W tablecie dostępne są podręcz-
niki i ćwiczenia oraz encyklopedie 
i lektury. Jego posiadacz będzie miał 
dostęp do bezpiecznego, darmowe-
go internetu.

Rodzice chętnie przyjęli propozycję 
prezydenta. Przystąpienie do pro-
gramu nie będzie wiązać się dla 
nich z żadnymi kosztami. Ucznio-
wie będą mogli korzystać z tabletów 
zarówno w szkole jak i w domu. Ta-
blety trafią również do nauczycieli.
– Bardzo się cieszę, że rodzice gim-
nazjalistów tak pozytywnie zareago-
wali na ten pomysł. Wprowadzanie 
nowoczesnych rozwiązań, jest bar-

dzo ważne. Nauka dzięki temu może 
być łatwiejsza i ciekawsza – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Do pilotażowego programu „e-torni-
ster” wybrano Gimnazjum nr 4, któ-
rego uczniowie w ostatnich trzech 
latach osiągali najlepsze wyniki eg-
zaminów gimnazjalnych.
Prywatnymi partnerami programu 
są: Plus, LG i PZU.

R.J.

EDUKACYJNE TABLETY
Rodzice zdecydowali. Gimnazjum nr 4 przystąpi do pilotażowego programu „e-tornister”. 
W ramach programu „e-tornister” wszyscy uczniowie pierwszych klas Gimnazjum nr 4 już 
1 kwietnia dostaną edukacyjne tablety.

Lista działań 
inwestycyjnych 
i remontowych 
na 2015 rok

Po dwunastu spotkaniach osie-
dlowych prezydent Krzysztof 
Kosiński podsumował przed-
stawione postulaty i oczekiwa-
nia mieszkańców. Została przy-
gotowana lista działań inwe-
stycyjnych i remontowych na 
2015 rok.

Więcej na str. 3
R.J.

Prezydent 
Ciechanowa 
sekretarzem 
zarządu Związku 
Miast Polskich

Ciechanów ma swoją reprezen-
tację we władzach ZMP. Nowy 
zarząd wybrano na czteroletnią 
kadencję podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Miast Polskich. 
Do ZMP należą 302 miasta.

Czytaj str. 2
R.J.

Ciechanowski 
Jarmark 
Wielkanocny

Stragany z regionalnymi produk-
tami, rękodziełem, warsztaty, 
atrakcje dla dzieci. Ulica Warszaw-
ska 28 marca zmieniła się w wiel-
ki jarmark. Pojawiło się około 50 
wystawców z różnych części Pol-
ski i tłumy ciechanowian.

Szerzej na str. 12
A.C.

Pętla miejska. 
Asfaltowanie 
ostatnich odcinków

Na pętli trwają intensywne prace. 
Ostatnie odcinki zostaną oddane 
do użytku najpóźniej w czerwcu. 
Na początku marca uruchomio-
no fragment od ul. Tysiąclecia do 
Kasprzaka. W sumie ruch funk-
cjonuje na ponad siedmiu i pół ki-
lometrach.

Szerzej str. 5
P.H.

Wspólne patrole 
policji i straży 
miejskiej

Dwuosobowe zespoły regular-
nie patrolują miasto. Tego typu 
działania oparte na ścisłej stałej 
współpracy służb mundurowych 
mają na celu poprawę bezpieczeń-
stwa w Ciechanowie.

Czytaj str. 8
R.J.

Dzieje się! 
W Ciechanowie!

Powstał Kalendarz Miejskich Wy-
darzeń Wiosna/Lato 2015. Znaj-
dują się w nim informacje o tym 
co, gdzie i kiedy się odbędzie. Ter-
minarz w formie książeczki tra-
fi do mieszkańców Ciechanowa.

Więcej na str. 7
R.J.
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Nigdy wcześniej Ciechanów nie 
miał swojej reprezentacji w zarzą-
dzie Związku Miast Polskich. Pre-
zydenta Krzysztofa Kosińskiego wy-
brano do zarządu, po czym na po-
siedzeniu zdecydowano o powierze-
niu mu funkcji sekretarza.

Zarząd składa się w sumie z 25 osób. 
Z prezesa, którym został prezydent Gli-
wic Zygmunt Frankiewicz, trzech wi-
ceprezesów, sekretarza, skarbnika 
i pozostałych dziewiętnastu człon-

ków. Zarząd spotyka się raz w miesią-
cu, przygotowuje projekty ustaw i roz-

porządzeń, wykonuje budżet i repre-
zentuje Związek na zewnątrz. Działal-
ność członków zarządu jest społeczna. 
– To duże wyróżnienie i podniesienie 
znaczenia naszego miasta na mapie 
Polski – podkreśla prezydent Krzysz-
tof Kosiński. W piątek 27 marca odbył 
się zjazd zarządu Związku Miast Pol-
skich w Piotrkowie Trybunalskim. Ta-
kie spotkanie odbędzie w Ciechanowie 
w dniach 28 – 29 sierpnia.

R.J.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
św. w Farze. Punktem kulminacyjnym 
była gala jubileuszowa w Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki. Na scenie 
uczniowie i absolwenci „Szóstki” za-
prezentowali przedstawienie oparte 
na wydarzeniach współczesnych z ży-
cia szkoły oraz tych, które miały miej-
sce w latach sześćdziesiątych. Była ta-
neczna lekcja gimnastyki, pokaz cheer-
leaderek, krakowiak odtańczony przez 
drugoklasistów oraz popisy wokalne. 
W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele władz, instytucji współpra-
cujących ze szkołą, dyrektorzy miej-
skich placówek oświatowych. Pod-
czas spotkania nagrodzono nauczycieli 
i pracowników SP 6. Olga Przewódzka 
otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta.

A.C.

W imieniu młodych
Społeczną Radę Doradców Prezydenta Miasta Ciechanów 
tworzą ludzie w każdym wieku, reprezentujący różnorodne 
środowiska i potrzeby. Adrian Brzozowski – przewodniczą-
cy samorządu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Ciechanowie mówi, że stara się być głosem młodego 
pokolenia mieszkańców.

Jest pan społecznym doradcą prezydenta. Czy to od prezy-
denta wyszła propozycja?
Byłem bardzo mile zaskoczony, kiedy na uczelnie wpłynęło oficjalne 
pismo. Bez wahania przyjąłem tę propozycję. Z obecnym prezyden-
tem mam kontakt od ponad roku, wspierał naszą działalność studenc-
ką, angażował się w pomoc przy organizowaniu ubiegłorocznych ju-
wenaliów. Jestem przekonany, że jest zainteresowany opiniami mło-
dych ludzi.

Opiniami, które właśnie Pan przekazuje.
Jestem przewodniczącym samorządu, mam kontakt z młodymi ludźmi, 
rozmawiam ze studentami innych szkół. Chcę rozszerzać swoją działal-
ność, chcę, by młodzi ludzie kontaktowali się ze mną drogą mailową, 
telefonicznie, planuję wprowadzenie projektu spotkań, żebyśmy podej-
mowali działania zmierzające do tego, by Ciechanów był przyjazny rów-
nież dla nas. Planuję stworzyć stowarzyszenie. Bardzo dużo osób w na-
szym wieku wyjeżdża z Ciechanowa. Są tu możliwości, tylko trzeba je 
wykorzystać. Mam nadzieję, że uda się to dzięki współpracy z młodym 
prezydentem.

Społeczny doradca aktywnie działa?
Nie jest tak, że jest powołany społeczny doradca i nic nie robi. My dzia-
łamy. Na przykład zaproponowaliśmy panu prezydentowi, aby tak jak 
w niektórych miastach powstał pewien rodzaj stypendium, wspiera-
jącego działalność naukową studentów. Stypendium dla najzdolniej-
szych studentów.

Dodatkowa motywacja?
Dodatkowy, nawet niewielki zastrzyk pieniędzy jest dla studenta bar-
dzo ważny i niewątpliwie stanowiłby wsparcie dla rozwoju badań na-
ukowych. Badania naukowe pochłaniają dużo pieniędzy, trzeba w wie-
le miejsc dojeżdżać, inwestować w narzędzia.

Czego jeszcze oczekują młodzi ludzie?
Miejsc, w których mogą spędzać wolny czas, miejsc aktywnego wypo-
czynku. Ogólnie, aktywnego dialogu i otwartości.

Z przewodniczącym samorządu studentów PWSZ rozmawiała
Renata Jeziółkowska

Prezydent Krzysztof Kosiński w odpowiedzi na postulaty studentów 
przygotowuje projekt uchwały dotyczący wprowadzenia nagrody na-
ukowej. Więcej na ten temat w kolejnym numerze Gazety Samorządu 
Miasta Ciechanów.

114 tys. zł na pomoc społeczną oraz ochronę  
i promocję zdrowia

Prezydent Ciechanowa rozstrzygnął kolejne konkursy ofert i przyznał składającym je orga-
nizacjom pozarządowym środki finansowe. Wsparto zadania z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia – 64 tys. zł oraz pomocy społecznej – 50 tys. zł.

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotacje 
otrzymały:

Zadanie I. Aktywizacja społeczna osób w wieku dojrzałym.
1. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej „Uniwersytet III wieku” – 13 000 zł

Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.
1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego „Pomocna dłoń” – 6 000 zł
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci „Nasz drugi dom – Ognisko pracy pozaszkolnej TPD” – 19 000 zł
3. Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych HERKULES „Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych 

niepełnosprawnością” – 7 000 zł
4. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Lepsze Jutro” „Wspomaganie rodziny osoby niepełno-

sprawnej” – 9 000 zł

Zadanie III. Organizacja zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków „Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia” – 5 000 zł
2. Polski Czerwony Krzyż „Profilaktyka i promocja zdrowia wśród młodzieży czerwonokrzyskiej” – 5 000 zł

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych.
1. Polski Czerwony Krzyż „Czerwonokrzyskie wsparcie dla najuboższych” – 10 000 zł
2. Fundacja Bank Żywności „Żywność dla potrzebujących-zjesz na Bank” – 30 000 zł

Zadanie II. Promocja wolontariatu.
1. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat „Promocja wolontariatu poprzez działalność Ciechanowskiego 

Centrum Wolontariatu” – 10 000 zł
red.

Prezydent Ciechanowa  
sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich
Podczas odbywającego się 5 i 6 marca w Poznaniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Pol-
skich, do którego należą 302 polskie miasta, w tym Ciechanów, na sekretarza Związku został 
wybrany prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Święto „Szóstki”
To był wyjątkowy Dzień Patrona. 23 marca Szkoła Podstawowa nr 6 świętowała 55-lecie nada-
nia jej imienia Tadeusza Kościuszki.
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Prezydent Krzysztof Kosiński przygotował listę działań inwestycyjnych i remontowych, które będą zrealizowane w 2015 roku. Lista ta stanowi podsumowa-
nie wszystkich dwunastu osiedlowych spotkań, w których prezydent uczestniczył. Wybory do zarządów osiedli były okazją do rozmów na temat działań władz 
oraz potrzeb mieszkańców Ciechanowa.

Lista działań władz  
miasta na 2015 rok  

w odpowiedzi na postulaty 
mieszkańców zgłoszone  

podczas 12 spotkań  
osiedlowych  

(zadania inwestycyj-
ne i remontowe)

Osiedle nr 1  
„Powstańców Wielkopolskich”
1. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej przebudo-
wy ul. Gruduskiej.

2. Opracowanie dokumentacji ulic 
łączących pętlę miejską z ul. Po-
wstańców Wielkopolskich.

3. Zamontowanie opraw oświetlenia 
ulicznego na słupach energetycz-
nych w pasie drogowym ul. Kąc-
kiej.

4. Budowa świetlicy środowiskowej 
dla dzieci i młodzieży z rodzin 
z problemem alkoholowym przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 
1A (zakończenie prac – maj).

Osiedle nr 2 „Aleksandrówka II”
5. Rozbudowa budynku Miejskiego 

Przedszkola nr 10 z przeznacze-
niem na żłobek miejski (zwięk-
szenie miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 o 100%).

6. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej i budowa 
chodnika od bazarku do hiper-
marketu Kaufland.

7. Wymiana nawierzchni chodnika 
przy ul. Batalionów Chłopskich 
– strona lewa od sklepu Łowex 
do ul. Gwardii Ludowej, dalszy 
odcinek chodnika do ul. Pułtu-
skiej.

8. Wymiana nawierzchni chodni-
ka łączącego ul. Gwardii Ludo-
wej z ul. Pułtuską między budyn-
kami wielorodzinnymi nr 62A 
i 62B.

9. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budo-
wy drogi od Ronda Solidarności 
do ul. Pułtuskiej (Regionalny In-
strument Terytorialny).

Osiedle nr 3 „Aleksandrówka”
10. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej i budo-
wa ścieżki rowerowej w pasie 
drogowym ul. Sikorskiego i ul. 
Mikołajczyka od ul. Armii Kra-
jowej do ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych.

11. Wymiana nawierzchni chod-
ni k a międ z y u l .  P u ł t usk ą 
a ul. Sikorskiego (za bankiem 
PKO).

12. Remont odcinka chodnika z wy-
mianą krawężników przy dro-
dze wewnętrznej od ul. Sikor-
skiego dz. nr 560/6 (uzupełnie-
nie 5 metrów brakującego chod-
nika).

13. Budowa parku aktywnej rekre-
acji przy ul. Witosa.

Osiedle nr 4 „Śródmieście”
14. Remont schodów na Farską 

Górę od ul. 3 Maja do ul. Ście-
giennego oraz schodów kamien-
nych w kierunku Banku Spół-
dzielczego.

15. Nakładka bitumiczna na od-
cinku ul. Kopernika, od ul. 
Ściegiennego do ul. Małgo-
rzackiej.

16. Budowa odcinka chodnika 
na TON ul. 3 Maja – dojście 
do pomnika T. Kolbe.

17. Wymiana nawierzchni chod-
nika ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych wzdłuż budynku 
nr 14.

18. Budowa sceny na Pl. Jana Paw-
ła II.

19. Realizacja projektu e-miasto 
(zwiększenie dostępu miesz-
kańców do informacji).

20. Budowa siłowni zewnętrznej 
przy ul. Orylskiej 3 za Gimna-
zjum nr 1.

21. Modernizacja placu zabaw dla 
dzieci przy ul. Ściegiennego.

22. Budowa Street Workout Park 
przy ul. Augustiańskiej.

23. Instalacja słupów do gry w rug-
by na stadionie MOSiR.

Osiedle nr 5 „Płońska”
24. Budowa oświetlenia łącznika 

pomiędzy ul. Płońską a ul. Reut-
ta.

25. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej i budo-
wa chodnika od ul. Szwanke 
20 do przejścia dla pieszych.

26. Wymiana nawierzchni chod-
nika przy ul. Armii Krajowej 
od ul. Harcerskiej do budynku 
ul. Armii Krajowej 43.

Osiedle nr 6 „Słoneczne”
27. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej ulic Bie-
lińskiej, Łukasiewicza, Okopo-
wej, Jaśminowej i Malinowej.

28. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej i budowa 
chodnika od Ronda Solidarności 
do wiaduktu w ul. Kasprzaka.

29. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej i bu-
dowa chodnika od ronda z ul. 
Skłodowskiej do wiaduktu w ul. 
Kasprzaka.

30. Budowa parku rekreacyjno-
-sportowego przy ul. Kruczej.

31. Budowa placu zabaw z boiskiem 
sportowym przy ul. Dobrej.

32. Powierzchniowe utrwalenie na-
wierzchni gruntowej ul. Jaśmi-
nowej.

Osiedle nr 7 „Przemysłowe
33. Opracowanie dokumentacji i bu-

dowa oświetlenia ul. Szumnej.

34. Budowa schodów przy wiaduk-
cie w sąsiedztwie ulic Młynar-
skiej i Spokojnej.

35. Realizacja projektu „Bezpiecz-
na Przytorowa”.

36. Poprawa infrastruktury przy 
ul. Płockiej i ul. Żórawskiego.

37. Nawierzchnia bitumiczna ul. 
Augustiańskiej.

38. Budowa chodnika ul. Tysiącle-
cia – od pętli w kierunku PEC 
i zatoki autobusowej.

39. Powierzchniowe utrwalenie ulic 
pod wiaduktem: ul. Równa.

40. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej ul. Nie-
chodzka/ul. Mazowiecka (Regio-
nalny Instrument Terytorialny).

Osiedle nr 8 „Kwiatowe”
41. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej przebu-
dowy ul. Leśnej od skrzyżowa-
nia z ul. Starowiejską do skrzy-
żowania z pętlą miejską.

42. Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej ulic: 
Wesołej, Wiśniowej, Dębowej 
i Różanej.

Osiedle nr 9 „Bloki”
43. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej przebudo-
wy ulic: Wiklinowej i Kaczeńców.

44. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej Cen-
trum Przesiadkowego, remon-
tu ul. Sienkiewicza i parkingu 
przy PKP (Regionalny Instru-
ment Terytorialny).

45. Zagospodarowanie terenów zie-
lonych na terenie osiedla.

46. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej budowy 
hali targowej przy dworcu PKP.

47. Ułożenie nawierzchni z kost-
ki betonowej brukowej po usu-
nięciu ogrodzenia na fragmen-
cie ul. Olchowej.

48. Modernizacja krytej pływalni

Osiedle nr 10 „Kargoszyn”
49. Opracowanie dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej przebu-
dowy ul. Asnyka.

50. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej przebu-
dowy ul. Kargoszyńskiej, na od-
cinku od pętli miejskiej do ul. 
Kraszewskiego.

51. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej przebu-

dowy ul. Prusa i ul. Dygasiń-
skiego, na odcinku od ul. Pru-
sa do ul. Krasińskiego.

52. Ul. Letnia – nawierzchnia na ca-
łym odcinku wraz z przebudową 
nawierzchni chodnika na odcin-
ku od ul. Żeromskiego do ul. Wy-
spiańskiego, strona prawa i stro-
na lewa na odcinku od ul. Sygie-
tyńskiego do ul. Wyspiańskiego.

Osiedle nr 11 „Podzamcze”
53. Opracowanie dokumentacji prze-

budowy kanalizacji deszczowej 
zlewni ulic: Waryńskiego, Gost-
kowskiej, Bony do rowu melio-
racyjnego przy ul. Parkowej.

54. Napowietrzenie zbiornika wod-
nego „Torfy”.

55. Modernizacja placu zabaw u zbie-
gu ulic Parkowej i Zielonej.

56. Nawierzchnia bitumiczna wraz 
z wymianą krawężnika i chod-
nikami ul. Topolowej.

57. Wymiana nawierzchni chodnika 
wzdłuż budynku ul. Gostkow-
ska 82.

58. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej zagospo-
darowania Doliny Rzeki Łydyni.

59. Iluminacja świetlna obiektów 
zabytkowych (Zamek Książąt 
Mazowieckich).

60. Budowa letniego boiska do pla-
żowej piłki siatkowej.

Osiedle nr 12 „Zachód”
61. Budowa ul. Traugutta.

62. Montaż wiaty przystankowej 
na ul. Bogusławskiego.

63. Nakładka bitumiczna ul. Wid-
nej – odcinek od ul. Przytoro-
wej do ul. Granicznej.

LISTA DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH  
I REMONTOWYCH NA 2015 ROK
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Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na V sesji
26 lutego 2015 r.

nr 28/V/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczaso-
wym dzierżawcą.

nr 29/V/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczaso-
wym dzierżawcą.

nr 30/V/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczaso-
wym dzierżawcą.

nr 31/V/2015 w sprawie zbycia 
nieruchomości w drodze bezprze-
targowej.

nr 32/V/2015 przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego „BLOKI” w Ciecha-
nowie.

nr 33/V/2015 w sprawie zmiany 
Uchwały nr 225/XIX/2012 Rady 
Miasta Ciechanów z 31 maja 
2012 roku.

nr 34/V/2015 w sprawie zmia-
ny Miejskiego Programu Przeciw-
działania Narkomanii dla miasta 
Ciechanów na 2015 rok.

nr 35/V/2015 w sprawie zmiany 
Uchwały nr 170/XIII/2011 Rady 
Miasta Ciechanów z 24 listopa-
da 2011 roku w sprawie opłaty za 
korzystanie z mienia komunal-
nego na Targowisku Miejskim 
w Ciechanowie przy ul. Płoń-
skiej 28 i na Bazarze Osiedlowym 
„BLOKI” w Ciechanowie, ul. Hen-
ryka Sienkiewicza 7.

nr 36/V/2015 w sprawie ustale-
nia kryteriów przyjmowania dzie-
ci do samorządowych przedszko-
li oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Miejską 
Ciechanów.

nr 37/V/2015 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2015.

nr 38/V/2015 w sprawie do-
konania zmian oraz ogłosze-
nia jednolitego tekstu w yka-
zu osób uprawnionych do ko-
rzystania z bezpłatnych i ulgo-
wych przejazdów autobusami 
komunikacji miejskiej w Cie-
chanowie.

nr 39/V/2015 w sprawie uczcze-
nia Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”.

nr 40/V/2015 w sprawie nada-
nia nazwy rondu na terenie mia-
sta Ciechanów.

Pełna treść uchwał  
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Wiesław Brzozowski narzekał 
na zwężenie ul. Malinowej. Miał też 
wątpliwość, czy trzymetrowe wjaz-
dy są zgodne z prawem. Radny za-
uważył, że ul. Kasprzaka nie ma 
żadnego oświetlenia. Opowiedział 
się również przeciwko likwidacji 
przystanku autobusowego na Bie-
linie. Przekonywał, że po opadach 
deszczu ulice na tym osiedlu pokry-
te są błotem.

Stanisław Talarek  poprosił 
o wyłącznie oświetlenia w ulicach 
na Krubinie, gdzie nikt nie miesz-
ka. Sugerował też, by miasto od-
stąpiło od pobierania opłaty za 
wjazd na teren osiedlowego bazar-
ku na Aleksandrówce. Radny zapy-
tał, dlaczego zlikwidowano wiatę 
na przystanku przy ul. Pułtuskiej. 
Był także zdania, że kładka między 
ul. Tatarską a Wyrzykowskiego jest 
słabo oświetlona.

Krzysztof Leszczyński zgłosił, 
że na skrzyżowaniu ul. Mazowiec-
kiej i Niechodzkiej zbyt długo trze-

ba czekać na zielone światło. Za za-
sadne radny uznał namalowanie 
znaków poziomych na skrzyżowa-
niu ul. 3 Maja, Augustiańskiej i Oryl-
skiej oraz wprowadzenie do rozkła-
du jazdy autobusów kursu, który po 
godzinie 22.00 zabierałby pasaże-
rów z ul. Sienkiewicza w kierunku 
centrum miasta. Jego zdaniem wła-
dze miasta powinny podjąć starania 
o pogotowie stomatologiczne, które 
zapewniałoby mieszkańcom opiekę 
dentystyczną w godzinach nocnych.

Bogumiła Rybacka poruszyła 
kwestię przykrych zapachów wydo-
bywających się ze studzienek na ul. 
Warszawskiej.

Michał Jeziółkowski  zwró-
cił uwagę na zły stan ulicy Pru-
sa. Sugerował, by jej komplekso-
wy remont połączyć z ul. Moraw-
skiej i Dygasińskiego. Po zmianie 
organizacji ruchu w ul. Jesiono-
wej radny poprosił o uzupełnie-
nie znaków poziomych. Chciał też 
wiedzieć, kiedy zostanie wykonana 

dokumentacja na budowę ul. Dą-
browskiego i Leśmiana.

Mariusz Stawicki zapytał o wol-
ne środki z budżetu za 2014 rok. Był 
także ciekaw, na jakim etapie jest 
wdrażanie projektu RIT (Regional-
nego Instrumentu Terytorialnego – 
red.), obejmującego zadania inwesty-
cyjne m.in. remont ul. Sienkiewicza 
oraz budowę Centrum Przesiadko-
wego i parkingu przy dworcu PKP.

Jerzy Racki zabiegał o budowę 
chodnika wzdłuż ul. Niechodzkiej 
(odcinek Bauer – Nużewska). Odniósł 
się również do protestu kupców do-
tyczącego planowanej budowy skle-
pu LIDL. Radny zapytał, czy władze 
miasta prowadzą rozmowy na temat 
lokalizacji na terenie Ciechanowa in-
nych sklepów wielkopowierzchnio-
wych, jeśli tak to z jakimi podmiota-
mi i w których częściach miasta prze-
widywane są te inwestycje.

Robert Kuciński zaproponował, 
by osoby starsze korzystające z prze-
jazdów komunikacja miejską mo-
gły wysiadać z autobusu nie tylko 
przednimi, ale i tylnymi drzwiami.

Robert Adamiak był ciekaw, czy 
wyłoniony już został wykonawca do-
kumentacji projektowej dotyczącej 
przebudowy ul. Asnyka.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
domagała się położenia nawierzch-
ni ul. Wiosennej oraz uwzględnia-
nia w planie budżetowym budowy 
ulic Dębowej, Różanej i Wesołej.
Radna miała zastrzeżenia do tre-
ści  ar t ykułu opubl ikowanego 
na portalu ciechanowonline.pl, 
w którym autor piszący o odzna-
czonych medalem „ Za zasługi 
dla Ciechanowa” nie uwzględnił 
wszystkich osób.

Zdzisław Dąbrowski poprosił o na-
prawę nawierzchni ul. Szwanke.

Leszek Goździewski interpe-
lował o oznakowanie bloków przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich 
i umieszczenie tablic z numerami 
mieszkań w klatkach schodowych.
Radny chciał wiedzieć, czy jest moż-
liwość ustawienia pojemnika na psie 
odchody przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich.

oprac. K.D.

Dylemat: kupić, czy nie kupić?
Wartość wojskowego mienia oszaco-
wano na 22 mln zł. Przy 80% bonifi-
kacie, czyli po zapłaceniu 4,5 mln zł, 
miasto mogłoby stać się właścicielem 
38-hektarowej nieruchomości wraz 
z 84. budynkami. Tylko, czy samo-
rząd na to stać? – Jeśli się zdecydu-
jemy, konserwator zabytków będzie 
nam się śnił po nocach – ostrzegał 
Zenon Stańczak. – Nie sztuką jest 
coś kupić, sztuką jest to utrzymać 
– przekonywał Michał Jeziółkow-
ski. – Realia i cyfry są poza możli-
wościami budżetu miasta – stwier-
dził Zdzisław Dąbrowski. Krzysztof 
Leszczyński w imieniu klubu rad-
nych PSL wnioskował, by odstąpić 
od przejęcia obiektów po Jednost-
ce Wojskowej. – To istotny element 
krajobrazu Ciechanowa i może war-
to poczekać z ostateczną decyzją – 
powiedział Mariusz Stawicki. – Wy-
rażone przez radnych opinie są jed-
noznacznym sygnałem. Też jestem 

zdania, że zakup wojskowego mie-
nia byłby wydatkiem nieracjonal-
nym. Poza tym stracilibyśmy na-
dzieję na militarne zagospodaro-
wanie tych obiektów – podsumo-
wał prezydent Krzysztof Kosiński.

BLOKI coraz bliżej  
rewitalizacji
Ważnym punktem obrad była de-
cyzja o przystąpieniu do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
„BLOKI I”, obejmującego rejon 
dworca PKP, ul. Reja, 17 Stycznia, 
Spółdzielczej, Okrzei, Narutowi-
cza, Wyzwolenia i Sienkiewicza. 
Północno-zachodni fragment tej 
dzielnicy miasta będzie przezna-
czony na budowę mieszkań jedno- 
i wielorodzinnych, ścieżek rowero-
wych, parkingów i innych obiektów 
komunikacyjnych. Znajdzie się tu 
też miejsce na usługi oraz aranżacje 
zieleni. Planem objęto powierzch-

nię 26,8 ha. Czynności formalno-
-prawne prowadzi Pracownia Urba-
nistyczna działająca przy Wydzia-
le Urbanistyki i Architektury Urzę-
du Miasta Ciechanów.

Przyjęto 13 uchwał
Radni podjęli uchwały w sprawie 
zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy z dotychczasowymi użyt-
kownikami nieruchomości przy ul. 

Baranowskiego, Tysiąclecia i Spół-
dzielczej. Wyrazili też zgodę na zby-
cie działki przy ul. Powstańców 
Warszawskich w drodze bezprze-
targowej. Radni uzupełnili wykaz 
ulic wchodzących w skład zarzą-
dów osiedli. Opowiedzieli się rów-
nież za zmianą Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii, 
polegającą na zwiększeniu środków 
na warsztaty profilaktyczne z dzieć-
mi i młodzieżą oraz zakup psa tro-
piącego narkotyki. Radni znieśli 
opłatę za korzystanie z parkingów 
znajdujących się na terenie targo-
wiska przy ul. Płońskiej i bazarku 
osiedlowego w dzielnicy Bloki oraz 
ustalili nowe kryteria przyjmowa-
nia dzieci do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych. Korekcie poddano 
uchwałę budżetową, a także upraw-
nienia honorowych dawców krwi 
do korzystania z bezpłatnych prze-
jazdów komunikacją miejską. Próg 
obniżono z 30 do 20 litrów oddanej 
krwi. Program obrad poszerzono 
o uchwałę dotyczącą uczczenia Na-
rodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” oraz nazwania jednego 
z rond w obrębie pętli miejskiej imie-
niem Józefa Grzesia. Obie inicjaty-
wy przyjęto jednogłośnie.

K.D.

Interpelacje radnych – V sesja

Lutowa sesja Rady Miasta
Na 5. sesji Rady Miasta omówiono sytuację ekonomiczną TBS. 
Dyskutowano też o propozycji Agencji Mienia Wojskowego, do-
tyczącej przejęcia przez gminę miejską terenu po byłej Jedno-
stce Wojskowej.
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Na odcinku między ul. Kargo-
szyńską a Prusa położona zosta-
ła ostatnia warstwa asfaltu. Jed-
nocześnie układane są tam chod-
niki i podbudowa pod ścieżki ro-
werowe. Po świętach zostaną wy-
asfaltowane wszystkie ścieżki oraz 
poprawione usterki na oddanych 
już fragmentach. W maju ustawio-
ne zostaną znaki drogowe i poma-
lowane pasy. Wykonawca rozpo-
czął też aranżowanie terenów zie-

lonych wokół pętli. Jeżeli pogo-
da pozwoli w najbliższych dniach 
rozpocznie się układanie ostat-
niej warstwy asfaltu na skrzyżo-
waniu pętli z ul. Kargoszyńską 
i na odcinku od Kargoszyńskiej 
do Gostkowskiej.
Dużo dzieje się też na rondzie mię-
dzy ul. Armii Krajowej a Pułtu-
ską. Ku końcowi zbliżają się robo-
ty związane z przekładaniem infra-
struktury technicznej. Kiedy prace 

zostaną zakończone na rondo wej-
dą drogowcy.
Roboty trwają też na ul. Mleczar-
skiej. Po obu stronach wiaduktu 
wylewany jest asfalt. W jego są-
siedztwie, na ul. Płońskiej przekła-
dany jest wodociąg. Płońska cały 
czas jest przejezdna. Ruch stero-
wany jest światłami, ale piesi i kie-
rowcy muszą zachować szczególną 
ostrożność.

P.H.

Pętla miejska.  
Asfaltowanie ostatnich odcinków

Na wszystkich jeszcze nie oddanych do użytku odcinkach pętli trwają zaawansowane prace 
kończące inwestycję. Na początku marca uruchomiony został 2-kilometrowy odcinek od ul. 
Tysiąclecia do Kasprzaka. Znajduje się na nim pięć skrzyżowań i nowy most. Licząc fragment 
od ulicy Mławskiej do Kasprzaka oraz odcinek od ulicy Gostkowskiej do Wojska Polskiego, 
ruch funkcjonuje w sumie na ponad siedmiu i pół kilometrach. Cała pętla ma zostać oddana 
do użytku najpóźniej w czerwcu.

Zgaszono niepotrzebne 
światła na Krubinie

Na Krubinie wyłączono oświetlenie na dwóch nowych i niezamieszka-
łych ulicach. Decyzję o wyłączeniu oświetlenia podjął prezydent Krzysz-
tof Kosiński. Urzędnicy przeprowadzili analizę ekonomiczną, z której 
wynika, że roczny koszt związany z funkcjonowaniem siedemnastu 
lamp to ponad 4 tys. złotych. Dotychczas 7 latarni świeciło na odcin-
ku odchodzącym od ulicy Krubińskiej oraz 10 na drodze odchodzącej 
od ulicy Ceramicznej w stronę separatora. – Oświetlanie ślepych dróg 
w polu nie ma sensu – powiedział prezydent. Między innymi ledy, opra-
wy, bezpieczniki mogą zostać wykorzystane w innych miejscach, tam 
gdzie brakuje oświetlenia. Latarnie na uliczkach na Krubinie zostaną 
uruchomione ponownie, gdy drogi będą uczęszczane przez pieszych 
i używane przez kierowców.

red.

PIERWSZE ZAJĘCIA 
W ŚWIETLICY JUŻ 
W CZERWCU

Do ogłoszonego przetargu na dokończenie budowanej przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich świetlicy środowiskowej przystąpiła jedna firma. 
Oferta o kilkanaście tysięcy złotych przekraczała kwotę, jaką na ten cel 
zarezerwowano w budżecie miasta. Zabrakło pieniędzy na wyposaże-
nie placówki. Na marcowej sesji radni zdecydowali o zwiększeniu sumy 
na dokończenie inwestycji. W ciągu kilku dni zostanie podpisana umo-
wa. Wykonawca będzie miał 40 dni, licząc od dnia przekazania placu 
budowy, na dokończenie prac. Jeśli tym razem wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, pierwsze zajęcia w świetlicy rozpoczną się już w czerwcu.

P.H.



6      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Przedstawiciele władz Ciechanowa, 
Mławy, Pułtuska i starostowie po-
wiatów ciechanowskiego, mławskie-
go, pułtuskiego i płońskiego spotka-
li się 13 marca w Urzędzie Miasta 
Ciechanów, by wypracować wspól-
ne stanowisko i sformułować pyta-
nia i wątpliwości dotyczące wdra-
żania nowego mechanizmu finan-
sowania jakim jest RIT. Ciecha-
nów reprezentowała zastępca pre-
zydenta Joanna Potocka-Rak. Był 
to wstęp do spotkania w Warsza-
wie w Urzędzie Marszałkowskim, 
które odbyło się 19 marca. Do koń-
ca marca musi zostać przygotowa-
ny ostateczny wspólny plan działań 
inwestycyjnych. RIT ma być jednym 
z elementów Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Ogółem w RIT subregionu ciecha-
nowskiego znalazło się 15 projek-
tów, zgłoszonych przez Ciechanów, 
Mławę, Pułtusk oraz powiaty: cie-
chanowski, mławski, płoński i puł-
tuski. Wartość wszystkich projek-
tów to ponad 200 mln zł. Trzy pro-
jekty dotyczące Ciechanowa związa-
ne są z ograniczeniem niskiej emisji 
i poprawą spójności komunikacyj-
nej, społecznej i gospodarczej sub-
regionu ciechanowskiego. Oszaco-
wano je na prawie 100 mln zł. W ra-
mach RIT planowane jest:
• Budowa drogowo – kolejowe-

go węzła przesiadkowego w re-
jonie dworca PKP oraz parkingu 

wraz z przebudową ul. Sienkie-
wicza i budową ścieżki rowero-
wej do przystanku PKP Ciecha-
nów Przemysłowy

• Poprawa spójności komunika-
cyjnej poprzez budowę w Cie-
chanowie nowej drogi gminnej 
od ronda „Solidarności” do wpię-
cia w miejski układ obwodowy 
mający połączenie z siecią TEN-
-T wraz z rozbudową miejskiego 
systemu komunikacji zbiorowej

• Budowa dwóch dróg gminnych 
łączących tereny dzielnicy prze-
mysłowej z układem obwodowym 
Ciechanowa mającym połączenie 
z siecią TEN-T (ul. Mazowiecka 
i Niechodzka).

R.J.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Miejskie służby sprzątają place, ulice i skwery

Ruszyły wiosenne porządki w mieście. Na sprzątanie parków, ulic, chod-
ników i skwerów miasto przeznaczy 145 tys. zł. Nie wszystkie miej-
sca udaje się sprzątnąć przy pomocy urządzeń mechanicznych. Ręcz-
nym sprzątaniem zajmuje się około 40 osób zatrudnionych w ramach 
robót publicznych, społecznie użytecznych oraz skierowanych przez 
sąd. Do ich obowiązków należy zbieranie śmieci, oczyszczanie chod-
ników, zatok postojowych i parkingów. Niektóre ulice trzeba nie tyl-
ko sprzątać, ale też łatać. Na remonty urząd chce przeznaczyć 2 mln 
zł. Jeśli utrzymają się dodatnie temperatury, rozpoczną się też pierw-
sze nasadzenia.

Nowe lampy na przejściach dla pieszych
Spółka Energa zamontowała dodatkowe oprawy przy przejściu dla pie-
szych na ul. Sikorskiego oraz u zbiegu ulicy 3 Maja z Grodzką i Płockiej 
z Niechodzką. Na kładce między ul. Kopernika, a Tatarską (na zdj. po-
niżej) wymieniono 10 słupów z oprawami, które były systematycznie de-
wastowane przez wandali. Energetycy wymienili też 32 oprawy lamp 
na ul. Skłodowskiej, Ułańskiej i Powstańców Warszawskich. Stare rtę-
ciowe oprawy zastąpiły energooszczędne lampy sodowe. Wszystkie pra-
ce Energa wykonała w ramach comiesięcznego ryczałtu, jaki urząd płaci 
za bieżącą konserwację. Awarie oświetlenia można zgłaszać wykonaw-
cy pod całodobowy nr 801 800 103 lub 601 442 100 oraz w godzinach 
8.00-16.00 do wydziału IMiOŚ (23) 674 92 84.

Wiosenna deratyzacja
Przypominamy o obowiązkowej deratyzacji, która rozpoczęła się 1 mar-
ca. Trwać będzie do końca kwietnia. Obowiązek jej przeprowadzenia 
spoczywa na zarządcach i właścicielach nieruchomości (domów pry-
watnych, bloków, zakładów pracy itp.), którzy mogą zadbać o odszczu-
rzanie we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie wyspecjalizo-
wanej firmie. W każdym przypadku należy zachować wszelkie środ-
ki ostrożności.

P.H.

Józef Grześ był żołnierzem 10. 
Pułku Ułanów Litewskich z Bia-
łegostoku. Uczestniczył w bi-
twie pod Kockiem w grupie ge-
ne r a ł a  F r a nc i s z k a  K le e b e r -
ga w 1939 roku. W czasie woj-
ny przebywał w niewoli w Au-
strii, następnie został skierowany 
na roboty przymusowe do Prus 
Wschodnich. Do Ciechanowa 
wrócił w czerwcu 45 roku. W la-
tach 1955-1981 pracował jako bry-

gadzista w Zakładzie Wodocią-
gów i Kanalizacji.
Z prośbą uhonorowania kapra-
la 12 lutego zwrócił się do Rady 
Miasta jego syn Henryk Grześ. 
Dwa tygodnie później propozy-
cja została pozytywnie przegło-
sowana na V sesji. Nie wszyst-
kim jednak podobał się ekspreso-
wy tryb wprowadzenia tej uchwa-
ły pod obrady.

K.D.

Spotkanie samorządowców w sprawie RIT
Podpisanie listu intencyjnego i stworzenie grupy roboczej to efekty spotkania przedstawicieli 
subregionu ciechanowskiego, który przygotowuje się do zabiegania o środki unijne w ramach 
Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.

Rondo kaprala 
Józefa Grzesia

Rondo pętli miejskiej położone w rejonie skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Mławskiej i Gą-
seckiej nosi imię kaprala Józefa Grzesia. Z inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie wystąpi-
ło 5 radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości: Robert Adamiak, 
Stanisław Talarek, Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Marek Rut-
kowski i Bogumiła Rybacka. Propozycja zyskała poparcie po-
zostałych członków rady.

ul. Pogodna

Henryk Grześ
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To, co będzie się działo w najbliż-
szych miesiącach w Ciechanowie zo-
stało wpisane do Kalendarza Miej-
skich Wydarzeń Wiosna/Lato 2015. 
Harmonogram w formie książeczki, 
w której ujęte są koncerty, turnieje, 
festiwale i inne przedsięwzięcia trafi 
do mieszkańców. – Liczymy, że każdy 
znajdzie coś dla siebie i ciechanowia-
nie będą chętnie włączać się w orga-
nizowane wydarzenia. Te mają sens 
jedynie przy licznym udziale miesz-
kańców. Oferta jest naprawdę bogata, 
kalendarz będzie o niej przypominał 

– powiedział prezydent Krzysztof Ko-
siński. Kalendarz to wykaz wydarzeń 
z informacjami o czasie i miejscu pla-
nowanych działań. Znajdują się w nim 
zdjęcia i grafiki. Dzięki takiej formie ła-
two i szybko będzie można sprawdzić 
co, gdzie i kiedy się odbędzie. Kalenda-
rze będą dostępne od czwartku. Mię-
dzy innymi w ratuszu oraz punktach, 
w których można znaleźć Gazetę Sa-
morządu Miasta Ciechanów. Wszyst-
ko pojawi się również na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta.

R.J.

W konkursie „Woda i jej oblicze to dar na całe życie” 
uczniowie podstawówek mieli do wykonania pracę pla-
styczną, a gimnazjaliści – autorską fotografię. Wpłynę-
ło 109 prac. Autorom najlepszych nagrody wręczył pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

Kategoria uczniowie klas I-III szkół podsta-
wowych:
I nagroda – Adrian Mórawski, (klasa II d, SP nr 4)
II nagroda – Oliwia Zawadzka, (klasa II c, SP nr 4)
III nagroda – Aleksandra Grabowska, (klasa I a, SP 
nr 7)

Kategoria uczniowie klas IV-VI szkół podsta-
wowych:
I nagroda – Justyna Jakubczyk, (klasa Vc, SP nr 5)
II nagroda – Mateusz Sańko klasa VIc, SP nr 5)
III nagroda – Maja Bromberg, klasa IV b, SP nr 5)

Kategoria uczniowie szkół gimnazjalnych:
I nagroda – Dominika Kowalska (klasa II, Gimna-
zjum nr 4)

II nagroda – Aleksandra Masłowska (klasa III, Gim-
nazjum nr 1)
III nagroda – Katarzyna Kaczorek (klasa II, Gimna-
zjum nr 3)
Wyróżnienia trafiły do Adriana Bobińskiego (SP nr 4), 
Agnieszki Falęckiej (SP nr 3), Eweliny Masłowskiej (SP 
nr 4), Darii Górniewskiej (Gimnazjum nr 3) i Błażeja Ro-
sołowskiego, (Gimnazjum nr 1). Patronat nad konkur-
sem sprawował prezydent Ciechanowa.
 red.

Uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 obejrze-
li spektakl profilaktyczny oparty 
na „Pamiętniku narkomanki” Bar-
bary Rosiek.
Przedstawienie, zaprezentowa-
ne przez Teatr L ek t ur Szkol-
nych d z ia łając y prz y Agencji 
Artystycznej „Joanna” w Kiel-
cach, opowiada historię dziew-
czyny uzależnionej od narkoty-
ków. Składa się z fragmentów pa-

miętnika, które ukazują niemal 
dzień po dniu jakie spustoszenie 
w organizmie i w psychice mło-
dej dziewczyny mają narkoty-
ki. Młodzież z dużym zaintere-
sowaniem obejrzała insceniza-
cję. Aktorzy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Spektakl, 
s f inansowa ło miejsk ie Biuro 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień.

P.H.

DZIEJE SIĘ! W CIECHANOWIE!

WODA I JEJ OBLICZE…

  
– spektakl profilaktyczny

VII 
Subregionalne 
Targi Edukacji 

i Pracy

24 kwietnia w hali sportowej 
MOSiR przy ul. 17 Stycznia od-
będą się VII Subregionalne Tar-
gi Edukacji i Pracy. W godz. 
10.00-14.00 na stoiskach swo-
je oferty zaprezentują szkoły 
średnie, uczelnie wyższe, pla-
cówki zajmujące się pośrednic-
twem i poradnictwem zawodo-
wym, instytucje finansowe, pod-
mioty gospodarcze oraz przed-
siębiorstwa.

red.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczno-fotograficzny zorganizowany przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji. Okazją do nagrodzenia zwycięzców była konferencja dotycząca realizowanego 
przez ZWiK projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomera-
cji Ciechanowa – I etap”.
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Wielkanocną Zbiórkę Żywności 
trzeci raz zorganizował Bank Żyw-
ności. Kosze ustawione przy skle-
powych kasach szybko zapełniały 
się artykułami spożywczymi: cu-
krem, mąką, makaronami, olejem, 
ryżem i konserwami. Nie zabrakło 
też słodyczy. – Jak co roku Cie-
chanowianie nie zawiedli. Dzię-
ki ich hojności zebraliśmy bli-
sko4,3 tony różnorodnych pro-
duktów spożywczych – podsu-
mowała tegoroczną akcję Dorota 
Jezierska, prezes ciechanowskie-

go Banku Żywności. Zebrane pro-
dukty zostały podzielone na pacz-
ki, które trafią do hospicjów, do-
mów samotnej matki, schronisk 
dla ofiar przemocy, noclegowni 
dla bezdomnych, jadłodajni dla 
ubogich, domów dziecka, świe-
tlic środowiskowych. Z pomocy 
żywnościowej na święta skorzy-
stają też rodziny wielodzietne, 
osoby chore, samotnie wychowu-
jące dzieci, bezdomne oraz żyją-
ce w ubóstwie.

A.C.

Zachęcamy do wpłacania 1% po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych na rzecz organizacji pożytku 
publicznego działających na tere-
nie Ciechanowa:
• Towarzyst wo Przy jaciół 

Dzieci z dopiskiem „Zarząd 
Oddziału w Ciechanowie” (KRS 
0000134684),

• Ciechanowskie Stowarzysze-
nie dla Niepełnosprawnych 
(KRS 0000144250),

• Samodzielne Koło Tere-
nowe Społeczne Towarzy-
stwo Oświatowe nr 76 (KRS 
0000135310),

• Polski Czerwony Krzyż z do-
piskiem „dla PCK ZR w Ciecha-

nowie” (KRS 0000225587),
• Polskie Stowarzyszenie Dia-

betyków Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego z dopi-
skiem „Koło w Ciechanowie” 
(KRS 0000183520),

• Polski Związek Niewidomych 
z dopiskiem Koło PZN Ciechanów 
(KRS 0000163347),

• P o l s k i e  T o w a r z y s t w o 
Stwardnienia Rozsianego 
Oddział w Ciechanowie (KRS 
0000077974),

• Oddział Terenowy Towa-
r z y s t wa Wa l k i  z  K a le c -
twem w Ciechanowie (KRS 
0000013912),

• Fundacja Pomocy Dzieciom, 

Młodzieży i Dorosłym Nie-
pełnosprawnym „Być Jak 
Inni” (KRS 0000227948),

• Bank Żywności w Ciechano-
wie (KRS 0000354971),

• Mazowieckie Stowarzyszenie 
„Pomagajmy Razem” (KRS 
0000340479).

Aby dokonać wpłaty należy wy-
pełniając PIT-36 lub PIT-37 we 
właściwej rubryce wskazać orga-
nizację, której chcemy przekazać 
1% – podając jej nazwę i numer 
KRS. 1% podatku można prze-
kazać w całości tylko jednej or-
ganizacji.

red.

Wspólne patrole  
policji i straży miejskiej

W ramach zwiększania efektywności działań na rzecz bezpie-
czeństwa służby mundurowe zacieśniają współpracę. Ruszyły 
wspólne regularne patrole policjantów i strażników miejskich.

Obecnie piesze patrole mają cha-
rakter systematyczny, zaplanowa-
ne są na co najmniej kilka mie-
sięcy. Takie rozwiązanie – stoso-
wane dawniej w mniejszym wy-
miarze, w krótkich okresach cza-
su – sprawdza się, co sygnalizują 
mieszkańcy. Dzięki ścisłej współ-
pracy straży miejskiej i policji ist-
nieje większa możliwość organizo-
wania dwuosobowych zespołów 
patrolujących miasto.
Regularne działania tego typu wy-
nikają z ustaleń z lutowego spo-
tkania prezydenta z przedstawi-

cielami wszystkich służb mun-
durowych. Komendanci policji, 
straży pożarnej i straży miejskiej 
rozmawiali wówczas w ratuszu 
z prezydentem o sprawach zwią-
zanych z zapewnieniem ciechano-
wianom maksymalnego bezpie-
czeństwa. Zaproponowano sze-
reg rozwiązań, które systema-
tycznie zostają wdrażane. Opiera-
ją się na wymianie doświadczeń, 
współpracy w sytuacjach zagroże-
nia i wspólnych działaniach pre-
wencyjnych.

R.J.

Przekaż 1% podatku  
organizacji pożytku publicznego

Wielkanocna zbiórka żywności
To już tradycja, że przed świętami wielkanocnymi w ciechanowskich sklepach pojawia-
ją się kosze, do których można włożyć żywność dla potrzebujących. Od 20 do 22 marca 
w dziesięciu punktach (Kauf land, Carrefour, Elbit przy Farze, MarcPol, Gram Market, 
Intermarche i w Biedronkach) wolontariusze zachęcali klientów do podzielenia się za-
kupami.

W akcję wyłączania światła włą-
czył się urząd miasta. „Godzi-
na d la Ziemi” to prosta idea, 
k tóra sz ybko przerod z i ła się 
w najw ięk szą na św iecie ini-
cjatywę społeczną. Miliony lu-
dzi wyłączają światła na godzi-
nę, aby zwrócić uwagę na ko-
nieczność oszczędzanie energii. 
W tym roku, akcja jest też oka-
zją do poruszenia problemu po-

pulacji morświnów, która jest 
krytycznie zagrożona wyginię-
ciem. W Bałtyku żyje ich zaled-
wie 450. Apel w ich obronie moż-
na podpisać na stronie www.go-
dzinadlaziemi.pl. W ubiegłym 
roku do inicjatywy „Godzina dla 
Ziemi” dołączyło aż 7000 miast 
i miejscowości ze 162 państw, 
w tym 73 miasta z Polski.

P.H.

„GODZINA DLA ZIEMI”
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Bieg na deptaku, kwesta na budowę szkoły w dawnym województwie lwowskim, Apel Pamięci, projekcja filmów patriotycznych oraz koncert zespołu „Contra 
Mundum” to program obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca organizatorami uroczystości byli Prezydent Miasta Ciechanów i Sta-
rosta Ciechanowski.

Bieg „Tropem Wilczym” wystar-
tował w samo południe na ulicy 
Warszawskiej. Pobiegło blisko 
500 uczestników, w tym prezy-
dent Krzysztof Kosiński i jego 
zastępca Krzysztof Kacprzak. 
Do pokonania był symboliczny 
dystans 1963 m. Można było po-
biec również na dłuższym dy-
stansie 5 km. Na mecie na każ-

dego uczestnika czekał pamiąt-
kow y medal. Na trasie licznie 
stawili się reprezentanci szkół 
i klubów sportow ych. Spotkać 
można było też rodziny z dzieć-
mi. W czasie biegu wolontariu-
sze prowadzili kwestę na budo-
wę szkoły z polskim językiem na-
uczania w Łanowicach (dawne 
województwo lwowskie). – „Tro-

pem Wilczym. Bieg Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych” to największe 
tego typu wydarzenie w Polsce. 
W tym roku włączyło się w nie 
81 miast. Ideą projektu jest od-
danie hołdu żołnierzom polskie-
go podziemia antykomunistycz-
nego i antysowieckiego działają-
cego w latach 1944-1963 w obrę-
bie przedwojennych granic RP. 

Ważne jest, aby popularyzować 
wiedzę na ten temat, szczegól-
nie wśród młodego pokolenia – 
podsumował zastępca prezyden-
ta Krzysztof Kacprzak.
Kolejnym elementem uroczysto-
ści był Apel Pamięci, salwa ho-
norowa i złożenie kwiatów pod 
tabl icą na budy nku daw nego 
Urzędu Bezpieczeństwa przy ul. 

11 Pułku Ułanów Legionowych. 
Delegacje zapaliły także znicze 
na grobie Romana Dziemieszkie-
wicza. Zwieńczeniem obchodów 
był pokaz filmów dokumental-
nych oraz koncert rockowo-pa-
triotyczny zespołu Contra Mun-
dum w Powiatow ym Centrum 
Kultury i Sztuki.

A.C.

CIECHANÓW POBIEGŁ „TROPEM WILCZYM”
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Ogólnopolska ekspozycja 16 mar-
ca dotarła do Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. Jej otwarcia dokonał au-
tor zdjęć Piotr Życieński, kierow-
nik Referatu Edukacji Historycz-
nej IPN Jacek Pawłowicz oraz za-
stępca prezydenta Krzysztof Kac-
przak. Fotografie przedstawiają-
ce tragiczne losy pomordowanych 
utrwalono na dwustronnej ma-
kiecie. Centralnym punktem są 
symboliczne drzwi prowadzące 

do jednego z pomieszczeń w mo-
kotowskim więzieniu, gdzie do-
konywano mordów. Oprócz doku-
mentacji z ekshumacji na wysta-
wowych tablicach zamieszczono 
archiwalne zdjęcia rodzinne ofiar, 
daty urodzin oraz plany miejsc taj-
nych pochówków. Wystawę moż-
na było oglądać 2 tygodnie. Z tej 
niecodziennej lekcji historii sko-
rzystały dzieci i młodzież ciecha-
nowskich szkół.

K.D.

Sprostowanie
W styczniowo-lutowym numerze Gazety Samorządu Miasta Ciechanów 
(nr 1/265) w artykule „Nagrody dla sportowców” napisaliśmy, że Jaro-
sław Samoraj jest wicemistrzem świata w podnoszeniu ciężarów w ka-
tegorii juniorów do lat 20. Zawodnik CLKS Mazovia jest mistrzem świa-
ta. Za pomyłkę przepraszamy.

Siedemdziesięcioro młodych ar-
tystów z formacji „FreakShow”, 
działającej przy Ośrodku Eduka-
cji Kulturalnej STUDIO zaprezen-
towało swoje taneczne, aktorskie 
i wokalne umiejętności. 15 mar-
c a sa la w idow iskowa PCK iSz 
była wypełniona po brzegi. Dzieci 

i młodzież przeniosły publiczność 
w świat marzeń i fantazji. Widzo-
wie owacjami docenili przedsta-
wienie, choreografię, akrobacje 
i przede wszystkim talenty mło-
dych artystów. Na potrzeby tego 
spektaklu uszyto ponad trzysta 
kostiumów. Podczas wyjazdów 

na konkursy i turnieje formacja 
pokonała łącznie ponad 4 tys. ki-
lometrów. – Trudno uwierzyć, że 
to już 5 lat – powiedziała instruk-
torka Agnieszka Grzejda. Były po-
dziękowania, nagrody i mnóstwo 
wzruszeń.

R.J.

Magiczne chwile 
z „Zaczarowanymi Baletkami”

Lekcja historii w STUDIO
„Milcząc, wołają” to wystawa fotografii Piotra Życień-
skiego, poświęcona poszukiwaniom szczątków ofiar sys-
temu komunistycznego z lat 1944-1956 prowadzonym 
w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach 
w Warszawie.
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– To był nasz t r yumf. Po ra z 
pierwszy od 13 lat ciechanowski 
klub LKS Matsogi zajął pierwsze 
miejsce w klasyfikacji general-
nej klubów w Polsce – cieszył się 
Michał Korzybski, prezes klubu. 
Podczas XIV Pucharu Polski Se-
niorów i Juniorów w Taekwon-do, 

który odbył się 6-8 marca wystar-
towało 283 zawodników z 40 klu-
bów. Od 2002 roku ciechanowskie 
spotkania wygrywał zespół z Le-
wartu Lubartów. Tym razem jed-
nak gospodarze wykazali się lep-
szą formą zdobywając 13 meda-
li. Zwycięski klub LKS Matsogi 

Ciechanów reprezentowała gru-
pa 17 seniorów i 5 juniorów. Zło-
to wywalczyli: Paweł Szwejkow-
ski, Piotr Szwejkowski, Andrzej 
Reduch i Piotr Pełka. Oprócz tego 
zespół zdobył jeden srebrny medal 
i 8 brązowych.

A.C.

16 marca w ratuszu odbyła się 
uroczystość wręczenia nagród 
w dziedzinie sportu za miniony 
rok. Zjawili się na niej w yróż-
nieni sportowcy trenujący kolar-
stwo, podnoszenie ciężarów, pił-
kę ręczną, sporty walki oraz 4 na-
grodzonych trenerów. Najwyższą 
nagrodę w kwocie 2 tys. zł otrzy-

mał Jarosław Samoraj, reprezen-
tant CLKS Mazovii. – Jesteście 
dumą Ciechanowa. Podziwiam 
Was za wasz zapał i determi-
nację w dążeniu do wyznaczo-
nych sobie celów. Wasze sukce-
sy to duży wkład w promowa-
nie i  rozwój naszego miasta. 
Życzę sportowcom jeszcze lep-

szych wyników i wielu wygra-
nych. Trenerów doceniam za ich 
wysiłek oraz idące za nim osią-
gnięcia podopiecznych – usłysze-
li od prezydenta K. Kosińskiego 
obecni na ceremonii nagrodzeni 
zawodnicy. Przyznane wyróżnie-
nia wyniosły łącznie 22 200 zł.

A.C.

Przedstawiciele polityki i bizne-
su 27 marca w hali sportowej przy 
ul. 17 Stycznia 60 C zmierzyli się 
w charytatywnym „Meczu z Jajem”. 
Były to piąte takie rozgrywki. Za-
wodnikom dopingowali uczniowie 
ciechanowskich szkół. Wygrali biz-
nesmeni 9:8. – Jest to mecz chary-
tatywny, w trakcie którego zbiera-
na jest żywność dla osób potrze-
bujących, która następnie zosta-
nie im przekazana przed Świę-
tami Wielkanocnymi. Biletem 
wstępu na mecz jest żywność. Co 
roku udaje nam się zebrać ponad 
tonę artykułów spożywczych, któ-

re przekazujemy do Banku Żyw-
ności – powiedziała pomysłodaw-
czyni imprezy Ewa Śliwińska z Ko-
legium Nauczycielskiego. Mecz po-
przedziła zbiórka żywności prze-
prowadzona od 16 do 26 marca we 
wszystkich szkołach i przedszko-
lach. Obie drużyny w nagrodę za 
udział otrzymały Puchar Dyrekto-
ra Kolegium Nauczycielskiego. Or-
ganizatorem było tradycyjnie Ko-
legium Nauczycielskie. Patronat 
nad meczem objął Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Pre-
zydent Miasta Ciechanów.

A.C.

13 medali  
dla LKS Matsogi Ciechanów

Prezydent wręczył  
nagrody najlepszym sportowcom

Mecz z Jajem

Pod patronatem prezydenta mia-
sta 20 marca w hali sportowej 
MOSiR rozegrano turniej piłki 
siatkowej „Staszic Cup”. Zmie-
rzyło się w nim 6 drużyn. Po za-
ciętej rywalizacji wygrali ucznio-
wie z Zespołu Szkół Technicznych, 

którzy w finale pokonali repre-
zentantów z Zespołu Szkół nr 3. 
Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół 
nr 2, czwarte – I LO, piąte – Ze-
spół Szkół nr 1, szóste – Gimna-
zjum z Opinogóry.

A.C.

Siatkarze walczyli w turnieju 
„Staszic Cup”
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Kolorowe pisanki, palmy, produkty regionalne z różnych części Polski, ludowa muzyka oraz warsztaty i atrakcje dla dzieci. Ciechanowski Jarmark Wielka-
nocny, który odbył się 28 marca na ulicy Warszawskiej przyciągnął tłumy. Pojawiło się około 50 wystawców. Organizatorem był Prezydent Miasta Ciechanów – 
 Krzysztof Kosiński, Stowarzyszenie „Nasze Śródmieście”, Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO i Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.
 A.C.

CIECHANOWSKI JARMARK WIELKANOCNY


