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Prezydent Krzysztof Kosiński zachę-
ca do zgłaszania pomysłów na in-
westycje i projekty „miękkie”, które 
mogą być zrealizowane w 2016 roku. 
Formularz dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Ciecha-
nów oraz w Biurze Obsługi Intere-
santa. Wypełniony formularz na-
leży przynieść do BOI lub wysłać 
do urzędu pocztą tradycyjną lub 
elektroniczną, z dopiskiem „Budżet 
Obywatelski”.
Do końca sierpnia projekty będą 
weryfikowane przez specjalną ko-
misję. Zostaną ocenione pod wzglę-
dem formalno-prawnym. Te które 
spełnią wszystkie wymogi i zosta-
ną uznane za realne do wykonania, 
trafią na kartę do głosowania.
Każdy mieszkaniec, który ukończy 
szesnasty rok życia będzie mógł 

oddać dwa głosy – jeden na pro-
jekt osiedlowy, drugi na projekt 
ogólnomiejski. Głosowanie od-
by wać się będzie w w yznaczo-
nych punktach miasta oraz przez 
internet.
Budżet Obywatelski na 2016 rok 
wyniesie prawie 1,6 mln zł. W każ-
dym z dwunastu osiedli zostanie 
zrealizowany projekt, który zdobę-
dzie największą liczbę głosów oraz 
najpopularniejszy projekt z kate-
gorii ogólnomiejskiej. Z pozosta-
łych wolnych środków – drugi lub 
trzeci pod względem liczby głosów 
projekt ogólnomiejski.
– Budżet Obywatelski to część bu-
dżetu, na który mieszkańcy mają 
bezpośredni wpływ. Zachęcam 
do aktywności, zgłaszania swo-
ich propozycji, decydowania za-

równo o inwestycjach we wła-
snym osiedlu jak i o tych więk-
szych ogólnomiejskich. Warto sko-
rzystać z tej szansy. Są pieniądze, 
potrzeba jedynie ciekawych pomy-
słów – podkreśla prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
23 czerwca w ratuszu odbyło się 
spotkanie, podczas którego omawia-
no szczegóły związane z budżetem 
obywatelskim. W spotkaniu wzięli 
udział mieszkańcy zainteresowa-
ni wnioskami, obecni byli przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych, zarządów osiedli oraz kilko-
ro radnych.
Szczegółowe informacje związane 
z Budżetem Obywatelskim dostęp-
ne są na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Ciechanów.

R.J.

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać w kategorii osiedlowej i ogólno-
miejskiej. Projekt musi dotyczyć spraw mieszczących się w kompetencjach gminy. Wartość 
osiedlowego nie może przekraczać 100 tys. zł, natomiast ogólnomiejskiego 200 tys. zł.

Mieszkańcy zyskują 
prawo inicjatywy 
uchwałodawczej

Inicjatywa uchwałodawcza to dla 
ciechanowian kolejna możliwość 
aktywnego uczestniczenia w ży-
ciu miasta. Projekt uchwały bę-
dzie mogła złożyć grupa 200 osób. 
Na czerwcowej sesji Rada Miasta 
opowiedziała się za przyjęciem 
tego pomysłu.

Więcej str. 2
R.J.

W lipcu otwarcie 
pętli

Najprawdopodobniej w tym mie-
siącu kierowcy będą mogli zacząć 
korzystać z kolejnych odcinków 
pętli miejskiej. Władze miasta 
wystąpiły o pozwolenie na użyt-
kowanie. Wkrótce wyznaczony zo-
stanie dokładny termin otwarcia.

Czytaj str. 5
P.H.

Obniżone ceny 
biletów ZKM 
już na stałe

Nie będzie powrotu do dawnych 
wyższych cen biletów okreso-
wych dla pasażerów autobusów 
ZKM. Prezydent w porozumieniu 
ze spółką podjął decyzję o utrzy-
maniu obniżonych cen na czas 
nieokreślony.

Więcej str. 3
R.J.

Ponad 1 mln zł 
więcej 
na chodniki i drogi 
w Ciechanowie

Dzięki oszczędnościom i zwięk-
szeniu planowanych dochodów 
dodatkowe środki zostaną prze-
znaczone na remonty dróg i chod-
ników. Zmiany w budżecie zosta-
ły wprowadzone na wniosek pre-
zydenta na czerwcowej sesji Rady 
Miasta.

Czytaj str. 5
R.J.

Wakacje w mieście

Warsztaty, półkolonie, zajęcia ar-
tystyczne, rozgrywki na obiektach 
sportowych. W mieście przygoto-
wano różnego rodzaju propozy-
cje spędzenia wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży. Zaplanowane 
są również wydarzenia nie tylko 
dla najmłodszych.

Więcej str. 8
red.

Dni Ciechanowa

W Ciechanowie, którego patronem 
jest św. Piotr w weekend poprze-
dzający imieniny Piotra odbył się 
zjazd Piotrów. W Dni Ciechanowa 
wpisały się również między inny-
mi koncerty, parady, turnieje, gry 
i widowiska.

Fotorelacja str. 12
K.D.



2      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Wizyta była okazją do podziękowania za dofinansowa-
nie, które pokryje połowę kosztów związanych z mo-
dernizacją basenu. Obiekt ten od początku swojego 
istnienia, czyli od 19 lat nie przeszedł żadnego grun-
townego remontu.
– Mamy bardzo wielu młodych ludzi, którzy uprawia-
ją tu sport i osiągają duże sukcesy na arenie ogólno-
polskiej. Myślę, że dzięki modernizacji krytej pływal-
ni te osiągnięcia z roku na rok będą coraz lepsze i na-
sze miasto będzie miało się czym pochwalić – pod-
kreślał prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent zapowiedział, że do ministerstwa będzie 
kierował kolejne wnioski o dofinansowania związa-
ne z inwestycjami sportowymi. Wiceminister pod-
kreślał, konieczność wspierania aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców.
– Gratuluję tej inwestycji, mam nadzieję, że te środki 
to będzie początek inwestycji sortowych, a już niedłu-
go Ciechanów będzie miejscem nie tylko wyremonto-
wanej pływalni, ale również ośrodkiem i lekkiej atle-
tyki i sportów drużynowych – powiedział wicemini-
ster Bogusław Ulijasz.
Szczegóły dotyczące remontu przedstawił dyrek-
tor MOSiR, Jerzy Omieciński. – Zostanie wymie-

niona ślusarka okienna, oświetlenie, zmoderni-
zowany zostanie system ogrzewania, wymienio-
ne będą siedziska dla zawodników i okładziny 
na plażach basenowych oraz udoskonalony zo-
stanie system pomiaru czasu – wyliczał dyrektor 
Jerzy Omieciński.
Po konferencji zaproszono wiceministra do środka, po-
kazano mu krytą pływalnię, omówiono sprawy, zwią-
zane z planowanymi działaniami inwestycyjnymi.

R.J.

Prezydent spotkał się 
ze Społeczną Radą Doradców
Prezydent Krzysztof Kosiński spotkał się 30 czerwca w ratuszu ze Spo-
łeczną Radą Doradców, by porozmawiać o wizji rozwoju miasta na naj-
bliższe lata. Przedstawiono wykaz planowanych projektów do współfi-
nansowania ze środków UE, który był przedmiotem obrad na majowej 
sesji Rady Miasta. Doradcy dzielili się swoimi pomysłami między in-
nymi w zakresie sportu, kultury, infrastruktury, zdrowia, oświaty czy 
promocji miasta. Padły propozycje m.in. stworzenia parku rzeźb im. 
Bolesława Biegasa, usunięcia barier architektonicznych w mieście, wy-
budowania parkingów, ściągnięcia inwestorów do miasta, stworzenia 
miejsc pracy dla młodych czy współpracy z ciechanowskim szpitalem.

P.H.

Z inicjatywą uchwałodawczą mogą 
występować: prezydent, komisje 
Rady Miasta, przewodniczący wraz 
ze wszystkimi wiceprzewodniczą-
cymi oraz co najmniej czterech ra-
dych. – Włączenie mieszkańców 
w proces współstanowienia jest 
bardzo ważne. Do złożenia projek-
tu uchwały potrzebne są podpisy 
200 osób. Nie jest to duża grupa, 
ale świadczy już o sporym popar-

ciu społecznym dla danego projek-
tu – podkreśla prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Po formalnym przyjęciu budżetu 
obywatelskiego oraz decyzji o po-
wołaniu Młodzieżowej Rady Mia-
sta Ciechanów – to kolejna inicja-
tywa, która ma zachęcić miesz-
kańców do aktywności na rzecz 
miasta.

R.J.

Na wniosek prezydenta Ciechanowa Krzysz-
tofa Kosińskiego Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej przyznało miastu ponad 20 tys. zł 
na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w ra-
mach wspierania szkół prowadzących eduka-
cję włączającą.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, 
który szczególnie pomoże w nauce uczniom Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7, 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Zakupione zostaną między innymi 
komputery, projektor, tablica interaktywna, rzut-
nik światła, zestawy do rehabilitacji, specjalistycz-
ne systemy, programy multimedialne.
Wszystkie pomoce, których dotyczył wniosek, 
uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów, po-
mogą zredukować ich deficyty wynikające z upośle-
dzenia umysłowego oraz afazji. Będą bardzo przy-
datne w rozwijaniu procesów poznawczych, wpły-
ną na rozwój pamięci, analizy słuchowej, zdolno-
ści koncentracji, usprawnią rozumienie i tworzenie 
wypowiedzi, zrozumienie pojęcia liczby, usprawnią 
aparat mowy, analizator wzrokowy i słuchowy, udo-
skonalą myślenie przyczynowo – skutkowe, wzbo-
gacą słownictwo.
– Dzięki odpowiednim pomocom dydaktycznym 
wiedza będzie mogła być łatwiej przyswajalna 
oraz, co niezwykle ważne, dzieci z różnymi pro-
blemami będą mogły lepiej zrozumieć otaczają-
cy je świat, wszelkie reguły i definicje, które uła-
twiają funkcjonowanie w szkole i w domu – pod-

kreśla prezydent Krzysztof Kosiński. – Środki ze-
wnętrzne dają dodatkowe możliwości rozwoju. 
To już kolejny wniosek – tym razem dotyczący 
edukacji – dzięki któremu uda się zdziałać wię-
cej – dodaje prezydent.
Edukacja włączająca to nowe podejście do kształce-
nia uczniów niepełnosprawnych. Miejski Zespół Szkół 
nr 2, z którego składa się Szkoła Podstawowa nr 7 oraz 
Gimnazjum nr 4 wdraża związane z tym rozwiązania. 
Istotne jest przygotowanie w tym zakresie nauczycie-
li i posiadanie odpowiednich narzędzi, umożliwiają-
cych pracę z niepełnosprawnymi i ułatwiających im 
funkcjonowanie.

R.J.

Mieszkańcy zyskują 
prawo inicjatywy 
uchwałodawczej

Mieszkańcy Ciechanowa będą mogli uczestniczyć w proce-
sie tworzenia lokalnego prawa. Z inicjatywą uchwałodawczą 
będzie mogła wystąpić grupa dwustu ciechanowian. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński przygotował w tej sprawie stosow-
ną uchwałę, która została przyjęta podczas czerwcowej se-
sji Rady Miasta.

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej  
dla ciechanowskiej szkoły

Wiceminister sportu i turystyki Bogusław Ulijasz 3 czerwca odwiedził Ciechanów na zapro-
szenie prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. Wiceminister wręczył symboliczny czek nawią-
zujący do 500 tysięcy złotych, które kilka dni wcześniej przyznano miastu na modernizację 
krytej pływalni z ministerialnego programu.

Wiceminister  
sportu przywiózł  
pół miliona  
dla Ciechanowa
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W Breźnie spotkali się przedsta-
wiciele Ciechanowa oraz innych 
miast partnerskich: francuskiego 
Meudon, serbskiego Cacak, cze-
skiego Novego Brydzova i rumuń-
skiego miasta Nadlak. Była to oka-
zja do dyskusji o współpracy oraz 
do wymiany doświadczeń. Dele-
gaci wzięli udział w oficjalnych 
uroczystościach na rynku. Obej-
rzeli program artystyczny, złoży-
li kwiaty pod pomnikiem genera-
ła Stefanika.
Umowa o współpracy z Breznem 
została podpisana w 2001 roku.

red.

D elegacja z  greckiego miasta 
Acharnes odwiedziła Cie-
chanów. Wizyta gości trwała 

od 24 do 28 czerwca. Związana była 
między innymi z Dniami Ciechano-
wa, w ramach których odbywały się 
Międzynarodowe Spotkania Folk-
lorystyczne „Kupalnocka”. Wśród 

zagranicznych zespołów wystąpi-
li greccy artyści. Władze Acharnes 
przyjechały do  Ciechanowa przy 
okazji Kupalnocki, ale główny cel 
wizyty to poznanie naszego miasta 
i  jego władz, co może być począt-
kiem do nawiązania współpracy.

R.J.

Partnerskie Brezno świętowało 750-lecie
W obchodach rocznicy połączonych z Dniami Ciechanowa wzięła udział ciechanowska dele-
gacja. Na zaproszenie władz Brezna na Słowacji gościli zastępca prezydenta Krzysztof Kac-
przak, radny Marek Rutkowski oraz rzeczniczka urzędu miasta Renata Jeziółkowska.

Nagrody prezydenta dla najlepszych uczniów
Na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 prezydent Krzysztof Kosiński przyznał najlepszym 
uczniom ciechanowskich szkół podstawowych i gimnazjów nagrody za bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Nagrody wręczano pod-
czas zakończenia roku, 
większości uczniów pre-
zydent pogratulował oso-
biście. Przyznane zostały 
nagrody I stopnia w wy-
sokości 1100 zł oraz na-
grody II stopnia w wyso-
kości 700 zł.
Nagrodzeni uczniowie 
musieli wykazać się wy-
soką średnią ocen a po-
nadto spełnić część wa-
runków, jak osiągnięcia 
w konkursach organizo-
wanych przez Kuratorium 
Oświaty na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim, 
wysokie wyniki sportowe 
w zawodach na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim, 

praca w organach szko-
ły oraz w organizacjach 
szkolnych i pozaszkolnych 
jako osoba funkcyjna lub 
promowanie miasta swo-
imi osiągnięciami arty-
stycznymi literackimi lub 
naukowymi. Każda szkoła 
mogła wnioskować o jed-
ną nagrodę I stopnia oraz 
dwie nagrody II stopnia.

Nagrody I stopnia
Szkoły podstawowe:
Sebastian Mateusz Pila-
ciński – SP3
Kajetan Teodor Klepac-
ki – SP4
Alicja Szemplińska – SP5
Milena Prusinowska – 
SP STO
Gimnazja:
Paweł Michalski – G1
Agata Mosakowska – G2
Alicja Zalewska – G3
Joanna Kołakowska – G4
Jan Paszkowski – G STO
Julia Tarczyńska – G TWP

Nagrody II stopnia
Szkoły podstawowe:
Oliwia Sabalska – SP3
Mikołaj Łebkowski – SP3

Alicja Gołębiewska – SP4
Monika Malendo – SP4
Alicja Laskowska – SP5
Jakub Lewandowski – 
SP5
Julia Agnieszka Nicman 
– SP7
Maria Smoleńska – SP7
Szymon Chodkowski – 
SP STO
Antoni Dybowski – SP 
STO

Gimnazja:
Julia Weronika Jawor-
ska – G1
Maciej Łebkowski – G2
Kinga Gonta – G2
A leksandra Barańska 
– G3
Alicja Stypik – G3
Aleksandra Oliwia Wen-
da – G4
Olga Zawadzka – G4
Julia Filipska – G STO
Jakub Seredyn – G STO
Sławomir Nawrocki – G 
TWP
Konstancja Aleksandra 
Molewska – G TWP

R.J.

Decyzją prezydenta Krzysztofa Kosińskiego od lipca nadal 
obowiązują obniżone wcześniej uchwałą Rady Miasta ceny 
biletów okresowych dla pasażerów autobusów Zakładu Ko-
munikacji Miejskiej.

Obniżone ceny biletów autobusowych miały obowiązywać do 31 grud-
nia 2014 roku. W grudniu prezydent zaproponował Radzie Miasta pod-
jęcie stosownej uchwały i przedłużenie tego okresu do końca czerwca. 
Obecnie po zmianach w przepisach prawa tego typu decyzje leżą w kom-
petencjach prezydenta miasta. Prezydent w porozumieniu z ZKM zde-
cydował o utrzymaniu obniżonych cen biletów na czas nieokreślony.

R.J.

Grecka delegacja 
gościła 

w Ciechanowie

Obniżone ceny biletów ZKM 
już na stałe
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Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na VIII sesji
28 maja 2015 r.

nr 68/VIII/2015 w sprawie prze-
dłużenia na okres drugiego półrocza 
2015 r. obowiązywania dotychczaso-
wych taryf i stawek za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków.
nr 69/VIII/2015 w sprawie naby-
cia nieruchomości na własność Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów.
nr 70/VIII/2015 w sprawie przyję-
cia darowizny.
nr 71/VIII/2015 w sprawie rozwią-
zania Międzygminnego Związku Re-
gionu Ciechanowskiego.
nr 72/VIII/2015 w sprawie przy-
jęcia raportu z wykonania programu 
ochrony środowiska Gminy Miejskiej 
Ciechanów za lata 2013-2015.
nr 73/VIII/2015 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 74/VIII/2015 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej na rok 2015.
nr 75/VIII/2015 w sprawie emisji 
obligacji komunalnych.
nr 76/VIII/2015 w sprawie zmiany 
fragmentu planu zagospodarowania 
przestrzennego „BLOKI”, dla części 
terenu położonego przy ul. Sienkie-
wicza w Ciechanowie.
nr 77/VIII/2015 w sprawie prze-
prowadzenia na terenie Miasta Cie-
chanów konsultacji społecznych do-
tyczących Budżetu Obywatelskiego.
nr 78/VIII/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na wykorzystanie Her-
bu Miasta Ciechanów na sztandarze 
Specjalistycznego Szpitala w Ciecha-
nowie oraz okolicznościowym medalu.
nr 79/VIII/2015 w sprawie uchyle-
nia uchwał w sprawie zasad wydzier-
żawiania i udostępniania działek grun-
tów stanowiących mienie komunalne.
nr 80/VIII/2015 w sprawie wyra-
żenia zgody na nabycie prawa użyt-
kowania wieczystego.

Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na IX sesji
25 czerwca 2015 r.

nr 81/IX2015 w sprawie zmian Sta-
tutu Gminy Miejskiej Ciechanów.
nr 82/IX2015 w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów.
nr 83/IX2015 w sprawie powołania 
Zespołu ds. zaopiniowania kandyda-
tów na ławników.
nr 84/IX2015 w sprawie aktualiza-
cji oraz przedłużenia okresu obowią-
zywania Lokalnego Programu Rewi-
talizacji Miasta Ciechanów.
nr 85/IX2015 w sprawie nadania 
nazwy ulicy na terenie miasta Cie-
chanów.
nr 86/IX2015 w sprawie określe-
nia zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i ro-
boty budowlane przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków.
nr 87/IX2015 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2015.
nr 88/IX2015 w sprawie utworzenia 
na terenie miasta Ciechanów odrębnych 
obwodów głosowania dla przeprowa-
dzenia referendum ogólnokrajowego.

Pełna treść uchwał  
znajduje się

na stronie  internetowej 
urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Wiesław Brzozowski poprosił 
o poszerzenie i poprawę chodni-
ka w ul. Ludowej. Zwrócił uwagę, 
że mieszkańcy Krubinka nie mają 
bezpiecznego przejścia przez tory. 
Poinformował też, że dziki żerujące 
w ul. Kolonijnej i Łąkowej przemie-
ściły się w kierunku ul. Kasprzaka.

Zenon Stańczak poruszył kwe-
stię starych słupów znajdujących 
się w chodniku w ul. Mleczarskiej. 
Nalegał także na naprawę jezdni 
w ul. Matejki i usunięcie betonów 
z ul. Jureckiego.

Stanisław Talarek mówił o za-
legającym piasku w pobliżu sklepu 
przy ul. Wojska Polskiego i martwych 
drzewkach w pasie zieleni. Radny po-
stulował rozebranie i ponowne uło-
żenie bruku w ul. Pułtuskiej oraz za-
instalowanie pulsacyjnego światła 
na przejściu dla pieszych w sąsiedz-
twie ul. Zagumiennej. Zwrócił się 
również o oznaczenie ścieżki rowe-
rowej w ul. Wojska Polskiego.

Bogumiła Rybacka upominała, by 
w wyborach parlamentarnych zadbać 
o dostosowanie lokali wyborczych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i matek z małymi dziećmi. Chciała 
wiedzieć, czy władze miasta wpro-

wadzą zmiany odnośnie pobierania 
opłat w Strefie Płatnego Parkowania. 
Radna apelowała o przywrócenie ru-
chu na ul. Warszawskiej (na odcin-
ku od Mikołajczyka do 17 Stycznia) 
w godzinach pracy sklepów.

Robert Adamiak poprosił o pod-
wyższenie krawężnika w ul. Bro-
niewskiego (naprzeciwko SP nr 5), 
wybudowanie brakującego odcin-
ka chodnika w tej ulicy i położenie 
nowego chodnika przy ul. Wyspiań-
skiego (po stronie szkoły STO, na od-
cinku od Letniej do Kraszewskiego).

Krzysztof Leszczyński był cie-
kaw, kiedy zostanie położony chod-
nik przy ul. Pułtuskiej.

Zdzisław Dąbrowski zapytał 
o oświetlenie łącznika między ul. 
Reutta a Płońską.

Jerzy Racki odniósł się do za-
sad umieszczania ekranów dźwię-
kochłonnych. Poprosił o skutecz-
ne monitorowanie zobowiązań in-
westora budującego pętlę miejską. 
Radnego interesowało, kto jest au-
torem wizualizacji pętli umieszczo-
nej na stronie internetowej urzędu 
i w jakim stopniu grafika zgadza się 
ze stanem rzeczywistym.

Mariusz Stawicki zaproponował 
powrót do pomysłu zadaszenia ul. 
Warszawskiej.

Michał Jeziółkowski przekazał, 
że mieszkańcy ul. Nałkowskiej, Mły-
narskiego i Konopnickiej po opa-
dach deszczu mają zalane piwni-
ce. Radny zwrócił uwagę na nienaj-
lepszy stan chodników w ul. Kargo-
szyńskiej.

Jacek Duriasz poprosił o remont 
chodnika przy ul. Pułtuskiej 20a 
i 20c, postawienie stojaków na ro-
wery i wyznaczenie pasów dla pie-
szych na parkingu przed bankiem 
PKO. Zabiegał o zaplanowanie do-
datkowych miejsc postojowych przy 
ul. Gwardii Ludowej 8 i 12, popra-
wę nawierzchni ul. Błękitnej, budo-
wę chodnika i oświetlenia ul. Lazu-
rowej oraz odnowienie nawierzch-
ni ul. Złotej.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
domagała się utworzenia Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej w Ciecha-
nowie. Nadmieniła także, ze miasto 
nie posiada „Inkubatorów Przed-
siębiorczości” oraz „Inkubatorów 
Technologicznych”. Zaproponowa-
ła, by kostkę na ul. Warszawskiej 
i placu Jana Pawła II konserwo-

wać specjalnym płynem. Poprosi-
ła też o bezpłatne parkingi wzdłuż 
ul. Nadfosnej, postoje TAXI przy 
browarze i przy zegarze słonecz-
nym, dodatkowe przejście dla pie-
szych w ul. Sienkiewicza oraz po-
prawę nawierzchni ul. Wiosennej. 
Radna przekonywała, że pachołki 
w ul. Nadfosnej i Pijanowskiego po-
winny zostać zdemontowane. Miała 
także obiekcje odnośnie tytułu im-
prezy zorganizowanej z okazji Dnia 
Dziecka w Przedszkolu nr 10.

Tomasz Podsiadlik sugerował, 
by miasto zwróciło się do wyko-
nawcy światłowodu w ul. Mazowiec-
kiej o uporządkowanie zapadnięte-
go chodnika i pasów zieleni wzdłuż 
ul. Granicznej.

Leszek Goździewski przypo-
mniał, że budynki i mieszkania 
na ul. Powstańców Wielkopolskich 
wciąż są nieoznaczone. Poprosił 
o uzupełnienie ubytków w jezd-
niach i chodnikach na tym osie-
dlu, usunięcie pobliskich mar-
twych drzew, wyrównanie terenu 
przy wjeździe do Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 1, wstawienie no-
wej kratki w jezdni na skrzyżowa-
niu ul. Pułtuskiej i Powstańców 
Wielkopolskich i położenie chod-
nika przy budynkach Powstańców 
Wielkopolskich 9 i 13.

oprac. K.D.

Podczas obrad radni przegłosowa-
li 13 projektów uchwał. Na okres 
kolejnego półrocza przedłużyli do-
tychczasowe taryfy i stawki opłat za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzanie ścieków. Wyrazili tak-
że zgodę na nabycie nieruchomości 
w obrębie dzielnicy Śmiecin – Ko-
lonia, przyjęcie od powiatu dział-
ki przy ul. Strażackiej oraz naby-
cie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości należącej do TKKF 
w celu zagospodarowania terenów 
rekreacyjnych przy Kanałach.
W obliczu konieczności wyreje-
strowania Międzygminnego Zwią-
zek Regionu Ciechanowskiego 
radni podjęli uchwałę 
o jego rozwiązaniu. Opo-
wiedzieli się również za 
uchwaleniem raportu 
z wykonania programu 
ochrony środowiska do-
tyczącego ostatnich 2 lat.
Korekcie uległa Wie-
loletnia Prognoza Fi-
nansowa Gminy Miej-
skiej i uchwała budże-
towa. Dochody miasta 
zwiększono o 125 tys. zł, 
a wydatki – o 558 tys. zł. 
Radni opowiedzieli się 
za emisją 9 000 obliga-
cji komunalnych na oka-
ziciela. Każda z nich ma 
kosztować 1 000 zł. Obli-
gacje zostaną wyemito-
wane w jednej transzy 
do końca 2015 roku. Ich 
łączny koszt to 9 mln zł. 

Uzyskane środki pokryją deficyt bu-
dżetowy z przeznaczeniem na zada-
nia inwestycyjne, spłatę wcześniej 
zaciągniętych pożyczek i kredytów 
oraz wykup obligacji.
Radni przyjęli projekt uchwały do-
tyczącej zmiany fragmentu miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego BLOKI, który 
dopuszcza budowę LIDLA przy ul. 
Sienkiewicza.
Jednogłośnie opowiedzieli się 
za przeprowadzeniem na tere-
nie miasta konsultacji społecz-
nych dotyczących Budżetu Oby-
watelskiego. 

K.D.

Podczas obrad radni przegłosowali 
8 projektów uchwał. Wyrazili zgo-
dę na rozszerzenie katalogu pod-
miotów, którym będzie przysługi-
wać inicjatywa uchwałodawcza. 
Do procesu tworzenia miejscowego 
prawa dopuszczono mieszkańców. 
Radni opowiedzieli się też za powo-
łaniem Młodzieżowej Rady Miasta 
Ciechanów oraz zespołu do spraw 
zaopiniowania kandydatów na ław-
ników. Aktualizacji poddano Lokal-
ny Program Rewitalizacji Ciecha-
nowa. Okres jego obowiązywania 
przedłużono do 2023 roku.

Radni podjęli uchwalę, w któ-
rej określono zasady udzielania 
dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane prowadzone na obiek-
cie w pisany m do rejestr u za-
by tków. Przy korekcie uchwa-
ły budżetowej plan dochodów 
określono na kwotę 144,5 mln 
zł, a wydatków – na 151,8 mln. 
zł. Odcinek pętli miejskiej bie-
gnący od ronda ul. Wojska Pol-
skiego do ronda w ul. Pułtuskiej 
nazwano imieniem Janiny Fe-
tlińskiej. W imieniu społeczno-

ści akademickiej Pań-
stwowej Wyższej Szko-
ł y  Z aw o d o w e j  z  t a -
kim wnioskiem zwró-
cili się do rady rektor 
uczelni oraz dziekan 
W y d z i a ł u  O c h r o n y 
Zdrowia. W związku 
z ogólnopolskim refe-
rendum, zarządzonym 
na 6 września 2015 r., 
radni podjęli uchwałę 
w sprawie utworzenia 
na terenie Ciechanowa 
odrębnych obwodów 
głosowania w Specja-
l i st yczny m Szpita lu 
Wojewódzkim (ul. Po-
wstańców Wielkopol-
skich 2) i Domu Pomo-
cy Społecznej (ul. Kru-
cza 32).

K.D.

Interpelacje radnych – VIII sesja

Sesja majowa
Na 8. sesji Rady Miasta dyskutowano o sytuacji ekonomicznej 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przedstawiono też infor-
mację na temat wykorzystania środków Unii Europejskiej w la-
tach 2007-2014 oraz planowanych projektach na lata 2015-2020.

Sesja czerwcowa
Na 9. sesji Rady Miasta omówiono działalność Przedsię-
biorstwa Usług Komunalnych związaną z utrzymaniem po-
rządku i czystości w gminach oraz gospodarką odpadami. 
Zapoznano się też z informacją na temat funkcjonowania 
Straży Miejskiej oraz perspektyw rozwoju sieci monitorin-
gu miejskiego.
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Powstały wygodne chodniki, wyczeki-
wane przez mieszkańców ścieżki rowe-
rowe, nowe oświetlenie, ekrany aku-
styczne, trzynaście skrzyżowań, trzy-
naście rond oraz dwa mosty na Łydy-
ni. Od czerwca trwają prace odbioro-

we i naprawa usterek. Na początku 
lipca została złożona dokumentacja 
do nadzoru budowlanego o pozwole-
nie na użytkowanie. Jeżeli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem to już w lipcu 
kierowcy pojadą nowymi odcinkami.

Według bieżących wyliczeń koszt 
całej inwestycji to ponad 170 mln 
zł. 109 mln zł miasto pozyskało 
ze środków unijnych.

P.H.

W lipcu otwarcie pętli

Kończą się prace przy budowie jednej z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście – 
wewnętrznej pętli miejskiej. W ciągu ostatnich lat przebudowano bądź zbudowano od pod-
staw 15-kilometrowy odcinek, który połączył wszystkie dzielnice miasta.

Oszczędności związane są z ob-
niżającym się od wielu miesięcy 
oprocentowaniem kredytów, poży-
czek i obligacji. Zaoszczędzić uda-
ło się również na zimowym utrzy-
maniu dróg, do czego przyczyniła 
się łagodna zima.
Zwiększenie planowanych docho-
dów związane jest z opłatą z tytu-
łu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo wła-
sności. Zbliżał się termin znie-

sienia bonifikat, więc coraz wię-
cej osób decydowało się na takie 
przekształcenie.
– W Ciechanowie jest jeszcze 
wiele do zrobienia, jeżeli chodzi 
o remonty dróg i chodników. Do-
datkowe ponad milion złotych 
pozwoli nam planować kolej-
ne inwestycje i szybciej działać 
– podkreśla prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

R.J.

Ponad 1 mln zł więcej  
na chodniki i drogi w Ciechanowie

Na wniosek prezydenta Krzysztofa Kosińskiego na czerwco-
wej sesji Rady Miasta wprowadzone zostały zmiany w budże-
cie, dzięki którym na remonty dróg i chodników zostanie prze-
znaczone dodatkowo 1,1 mln złotych. To kwota wynikająca 
z oszczędności i zwiększenia planowanych dochodów.

Pomieszczenia wyposażono w funk-
cjonalne meble i dodatki. Wkrótce 
pojawią się telewizory i kompute-
ry. Przygoto-
wane są dwa 
gabinety dla 
pedagogów. 
Obiekt przy-
stosowano 
dla potrzeb 
osób niepeł-
nospraw-
nych. Na ty-
łach, na tere-
nie Miejskie-
go Zespołu 

Szkół nr 1 znajduje się siłownia, 
plac zabaw i boiska wielofunkcyjne, 
z których mogą korzystać podopiecz-

n i  ś w i e -
t l i c y.  Wo -
kół budyn-
ku powsta-
ły dodatko-
we miejsca 
parkingowe. 
W wakacje 
w świetlicy 
zostaną zor-
ganizowane 
półkolonie.

P.H.

Świetlica czeka  
na podopiecznych

Przestronne, jasne, kolorowe i dobrze oświetlone pomiesz-
czenia, czekają na podopiecznych świetlicy środowiskowej. 
W nowym lokalu przy ul. Powstańców Wielkopolskich dzie-
ci będą miały do dyspozycji pokój do cichej nauki oraz sale 
do zajęć i zabaw.

Ul. Mleczarska

Rondo w ul. Płońskiej

Odcinek pętli od wiaduktu w ul. Mleczarskiej do ul. Mazowieckiej
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
apeluje do mieszkańców Ciecha-
nowa o oszczędne gospodarowa-
nie wodą. W związku z utrzymu-
jącą się suszą zaleca się ogranicze-
nie zużycia wody – nie podlewa-
nie wodą z sieci miejskiej ogrodów, 
skwerów i innych terenów zielo-

nych oraz wstrzymywanie się np. 
z myciem placów. Rozsądne gospo-
darowanie wodą do czasu wystą-
pienia znaczących opadów deszczu 
zminimalizuje ryzyko spadku ci-
śnienia w sieci. ZWiK prosi miesz-
kańców o wyrozumiałość.

red.

Na stan ulicy Traugutta miesz-
kańcy narzekali od lat. Była to 
nierówna gruntowa droga bez 
chodnika. Teraz wszystko się 
zmieniło. Powstała kanalizacja 

deszczowa, wybudowano asfal-
tową jezdnię, chodniki i zjazdy 
z kostki betonowej oraz zamon-
towano nowe latarnie z oprawa-
mi LED. Roboty wykonało wy-

łonione w przetargu Przedsię-
biorstwo Transportowo-Handlo-
we „WAPNOPOL” z Glinojecka za 
250 tys. zł.

P.H.

W ramach budżetu obywatelskiego 
modernizacji poddana została ulica 
Żórawskiego. Zlikwidowano wysep-
ki oddzielające miejsca postojowe, 

a stare betonowe płyty chodnikowe 
zastąpiła starannie ułożona kostka 
brukowa. Pomalowano także latar-
nie i wyznaczono miejsce na konte-

nery na śmieci. Wokół zasiana zo-
stała trawa. Inwestycja kosztowa-
ła 87 tys. zł.

P.H.

Na początku lipca rozpoczęła 
się budowa oświetlenia w uli-
cy łączącej ul. Płońską i Reutta. 
Wyłonionym w przetargu wyko-
nawcą robót zostało „Instala-
torstwo Elektryczne” z Ciecha-
nowa, które zamontuje 5 lamp 
za kwotę blisko 33 tys. zł. Bu-
dowa oświetlenia to jeden z po-
st u latów m ie sz k a ńc ów osie -
dla „Płońska”, zgłoszony pre-
zydentow i podczas spotkania 
przy okazji wyborów do zarzą-
dów osiedli.

P.H.

Oszczędnie z wodą

Traugutta po liftingu

Nowy chodnik na Żórawskiego

Na  
Osiedlu 
nr 5 
będzie
jaśniej

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Tablice na cmentarzu żydowskim
Na cmentarzu żydowskim przy 
ul. Gwardii Ludowej stanęły 4 ta-
blice informacyjne. Treść tablic 
uzgodniona została z Komisją 
Rabiniczną, Żydowskim Insty-
tutem Historycznym oraz Radą 
Ochrony Pamięci Walk i  Mę -
czeństwa.

Konkurs dla miłośników zieleni
Zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszą pose-
sję. Druki zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta przy 
ul. Wodnej 1 lub w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska w ratuszu. Regulamin oraz zgłoszenie dostępne są także 
w urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej. Do 21 sierpnia najpięk-
niejsze ogrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz zarządy osie-
dli i osoby trzecie (za wiedzą i zgodą właściciela posesji lub balkonu).

Letnie porządki
Słoneczna pogoda sprzyja porządkowaniu miasta. Oddział zieleni miej-
skiej na zlecenie urzędu miasta przycina drzewa i krzewy w pasach dróg 
oraz na miejskich placach i skwerach. Dobiegło końca sadzenie kwia-
tów w gazonach. Skoszono skarpy Łydyni od mostu północnego do mo-
stu w ul. Mleczarskiej. Odmulono też rowy melioracyjne. Tam, gdzie nie 
docierają maszyny, sprząta się ręcznie. Zajmują się tym osoby zatrud-
nione w ramach robót publicznych, społecznie użytecznych oraz skie-
rowane do pracy przez sąd.

Przybyło koszy i ławek
Na wniosek zarządu osiedla Alek-
sandrówka II zamontowane zosta-
ły nowe ławki. Dwie przy ul. Bata-
lionów Chłopskich i po jednej przy 
Gwardii Ludowej i Sikorskiego. Trzy 
nowe kosze ustawiono przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich, jeden 
przy Grota Roweckiego oraz kolej-
ne dwa przy Witosa.

Chodniki z kostki brukowej
Sprawnie przebiegła przebudo-
wa 186 metrowego chodnika w ul. 
Reutta (odcinek od ul. Szwanke 
do łącznika ul. Płońskiej i Reut-
ta).Starą nawierzchnię zastąpi-
ła równa kostka brukowa. Wkrót-
ce zostanie poprawiona także na-
wierzchnia tej ulicy. Wymienio-
no także stare betonowe płyty przed budynkiem nr 4 przy ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych.

Darmowa kastracja kotów wolno żyjących
W przychodni weterynaryjnej „MAXWET” (ul. 17 Stycznia 28) wykony-
wane są zabiegi kastracji kotów wolno żyjących. Po złożeniu pisemnego 
wniosku w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska opie-
kunowie wolno żyjących kotów otrzymają zlecenie na zabieg. Sfinan-
suje go urząd miasta. Więcej informacji pod nr tel. (23) 674 92 85 lub 
728 809 123.

Bezpłatne znakowanie psów
Mieszkańcy Ciechanowa nie mają obowiązku znakowania swoich psów. 
Chętni mogą to zrobić bezpłatnie na koszt miasta. Ilość bezpłatnych ozna-
kowań jest ograniczona. Szczegóły pod nr tel. (23) 674 92 85.
Wykaz lecznic, w których można zaczipować psa:
• Gabinet weterynaryjny MAXWET, ul. 17 Stycznia 28
• Gabinet weterynaryjny HELP – VET, ul. Płońska 90
• Gabinet weterynaryjny DINGO, ul. Gwardii Ludowej 23/5
• Przychodnia weterynaryjna AB – WET, ul. Fabryczna 8
• Gabinet weterynaryjny DUBERVET, ul. Kicińskiego 48
• Gabinet weterynaryjny, ul. Kwiatowa 40c
• Gabinet weterynaryjny CAVIA, ul. Gruduska 21

Nowe oprawy oświetlenia ulicznego
W ramach umowy na konserwację sieci oświetlenia ulicznego zainstalo-
wano dodatkową oprawę na słupie na skrzyżowaniu ul. Witosa i Sikor-
skiego, 3 oprawy na skrzyżowaniu ul. Płockiej i Niechodzkiej, 2 na skrzy-
żowaniu ul. Grodzkiej i 3 Maja oraz 2 przy ul. Szczurzynek. Stary słup 
przy ul. Sikorskiego na wysokości sklepu Biedronka zastąpiono nowym. 
Nowe oprawy zamontowano także przy ul. Sikorskiego 2. Uzupełniono 
też punkty świetlne na kładce.

P.H.
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Słuchobus pojawił się na pla-
c u  Ja n a  Pa w ł a  I I  w  r a m a c h 
ogólnopolskiej akcji. Narodo-
w y Test Słuchu to najw iększa 

w k raju kampania społeczna 
pr of i l a k t y k i  c hor ób  s ł uc hu. 
W specjalnym punkcie, któr y 
staną ł obok Słuchobusa ka ż-

dy móg ł  skor z y s t ać  r ów n ie ż 
z bezpłatnych badań poziomu 
cukru we krwi.

R.J.

Uroczysta kolacja i nocleg w Zamku 
Książąt Mazowieckich to oferta, która 
została przygotowana na charytatyw-
ną aukcję przez prezydenta Krzyszto-
fa Kosińskiego w porozumieniu z Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej. Dochód 
z lutowej licytacji został przeznaczony 
dla młodych podopiecznych Funda-
cji Anny Dymnej „Mimo Wszystko“.
Wyjątkowy wieczór i nocleg na zam-
ku wylicytowała firma Ventus. Zwy-
cięzcy aukcji zdecydowali, że pocze-
kają na pogodę bardziej sprzyjającą 
skorzystaniu w pełni z uroków zam-
ku. 13 czerwca okazał się trafionym 
terminem. Dyrektor zarządzający fir-
my Ventus pan Sławomir Giżyński 
oraz jego żona zostali oprowadzeni po 
zamku przez przewodników w stro-
jach z epoki, a po zwiedzaniu zjedli 

uroczystą kolację na baszcie. Towa-
rzyszyły im dźwięki skrzypiec, wyjąt-
kowy klimat podkreślały pochodnie. 
Goście byli zachwyceni. Miasto i mu-
zeum włączając się w aukcję wspar-

ły szczytną ideę, która przyświeca or-
ganizacji słynnego Charytatywnego 
Balu Dziennikarzy i związanym z nim 
licytacjom.

R.J.

Spotkanie zorganizowane 19 czerwca 
w bibliotece w Krzywej Hali poświęco-
ne było ogrodowi Bevisa Bawy na Sri 
Lance. O swoich wrażeniach z poby-
tu w tym malowniczym miejscu opo-
wiedziała Lidia Grzelak. Jej niezwy-
kłe opowieści obrazowały fotografie 
wyświetlane publiczności za pomocą 
rzutnika. Egzotyczną atmosferę potę-
gowały pachnące gałązki jaśminowa-
ca i winorośla, którymi przystrojono 
czytelnię. Na koniec była cejlońska 
herbata, podana z herbatnikami. Taki 
zwyczaj zaszczepiony jeszcze przez an-
gielskich kolonizatorów do dziś kul-
tywowany jest na Sri Lance.
Nie było to pierwsze spotkanie po-
dróżnicze w Oddziale Zbiorów Na-
ukowych i Regionalnych MBP. By-
walcy miejskiej biblioteki poznali 
wcześniej Chiny i Kubę.

red.

Dzięki uzyskanym informacjom bę-
dzie można ocenić potrzeby miesz-
kańców Ciechanowa, a w konse-
kwencji miasto będzie mogło rozpo-
cząć starania o środki zewnętrzne 
umożliwiające wsparcie realizacji 
działań proekologicznych w budyn-
kach mieszkalnych.
Działania proekologiczne, na któ-
re mieszkańcy mogliby otrzymać 
wówczas dofinansowanie muszą 
wiązać się z rozwiązaniami w któ-
rych stosowane są odnawialne źró-
dła energii (np. panele fotowoltaicz-
ne, kolektory słoneczne), z redukcją 
emisji zanieczyszczeń pochodzą-
cych z domowych palenisk, z po-

prawą efektywności energetycz-
nej poprzez wymianę starych pie-
ców na nowe o wyższej wydajności 
(np. na gazowe, olejowe).
Ankietę można pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miasta Cie-
chanów. Wypełniony formularz 
należy przesłać pocztą tradycyjną 
do urzędu, pocztą elektroniczną 
(fundusze@umciechanow.pl) lub 
dostarczyć osobiście do Wydziału 
Pozyskiwania Środków Zewnętrz-
nych i Działań Strategicznych (ul. 
Wodna 1, I piętro) do dnia 31 lip-
ca 2015 r. Kontakt telefoniczny: 
23 674 92 75, 674 92 76.

R.J.

SŁUCHOBUS PRZED RATUSZEM

Goście na zamku
Oferta wylicytowana podczas aukcji związanej z Charytatywnym Balem Dziennikarzy zreali-
zowana.

Tajemniczy ogród na Blokach
Podróżowanie jest dziś prostsze niż kiedyś. Ale nie każdy może pojechać tam, gdzie chce. Od cze-
go jednak mamy biblioteki? Możemy wypożyczyć książki podróżnicze, albo posłuchać tych, któ-
rzy byli w odległych miejscach.

Szansa na bardziej 
ekologiczny Ciechanów

Ankieta dla mieszkańców. Miasto będzie zabiegało o środki ze-
wnętrzne na wspieranie rozwiązań proekologicznych. Władze 
miasta zachęcają mieszkańców do wypełniania ankiet, doty-
czących między innymi ocieplenia, stosowanych metod ogrze-
wania budynków, paliw, energii oraz planowanych inwestycji 
w tym zakresie.

W Słuchobusie, czyli mobilnym centrum słuchu 1 lipca każdy mógł skorzystać z darmowych ba-
dań. Fachowcy wykonywali testy słuchu oraz udzielali porad mieszkańcom Ciechanowa i okolic.

Ruszył Punkt Wsparcia Inicjatyw 
„Rozwój przez projekty”

Udzielanie niezbędnych informacji i konsultacje w zakresie 
pozyskiwania środków zewnętrznych to zadania specjalnego 
punktu uruchomionego w Urzędzie Miasta Ciechanów. Lokal-
ne organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy mogą liczyć 
na fachowe wsparcie.

Pomocy udzielają urzędnicy zajmujący się tą tematyką na co dzień. Punkt 
znajduje się w Wydziale Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Dzia-
łań Strategicznych. Inicjatywy organizacji i przedsiębiorców związane 
ze staraniami o środki zewnętrzne będą omawiane pod tym kątem pod-
czas środowych spotkań, na które należy się wcześniej zapisywać tele-
fonicznie (tel. 23 674 92 75) lub za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej (e-mail: fundusze@umciechanow.pl)
Punkt prowadzi wsparcie w każdą środę w godz. 10:00 – 13:00.

R.J.
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Kino pod gwiazdami
fot. Natalia Kus

12 bezpłatnych seansów filmo-
wych to oferta Kina Letnie-
go w Ciechanowie. Na każdy 
z filmowych wieczorów spę-
dzanych na zamkowych bło-
niach widzowie mają do dys-
pozycji leżaki i koce. W przy-
padku deszczowej pogody, 
projekcje odbywają się na Pla-
cu Jana Pawła II, gdzie filmy 
można oglądać z samochodów.

Cykl filmów rozpoczął się 6 czerwca. 
– Mamy wysoką frekwencję. Wiele 
osób chwali repertuar – powiedzia-
ła dyrektor COEK STUDIO Jolanta 
Grudzińska. Mieszkańcy obejrzeli 
już: „Iluzję”, „Grand Budapest Hotel”, 
„Incepcję” i „Zaginioną dziewczynę”.
W lipcu i sierpniu kolejna dawka fil-
mowych wrażeń. „Non stop”, „Znie-
wolony”, „Nietykalni”, „Koneser”, 
„Przed północą”, „Operacja Argo”, 
„Układ zamknięty” i „Wenus w fu-
trze”. To ambitne produkcje nagra-
dzane i doceniane przez znawców. 
Po seansach widzowie mogą bez-
płatnie korzystać z autobusu ZKM. 
Trasa przejazdu: Nadrzeczna, Pułtu-
ska, Batalionów Chłopskich, Armii 
Krajowej, Płońska, Orylska, Sienkie-
wicza, 17 Stycznia, pl. Jana Pawła II.

K.D.
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4 medale dla Matsogi 
Ciechanów w Rybniku

Piąte miejsce w klasyfikacji punktowej klubów z dorobkiem 
62 punktów zajęła drużyna Matsogi podczas rozegranych 
12 i 13 czerwca w Rybniku Mistrzostw Polski Juniorów w Ta-
ekwon-Do ITF.

Ciechanowski klub 
reprezentowali: 
Kinga Sadkowska, 
Anna Szpadzik, Ma-
ciej Morawski, Kac-
per Zabczyk, To-
masz Jabłonowski. 
W zawodach w y-
startowało łącznie 
127 osób z 39 klu-
bów. – Rybnik oka-
zał się wyjątkowo 
gościnny dla trójki 
naszych medalistów. Dwa brązowe medale zdobyła Kinga Sadkowska. 
Zawodniczka stanęła na podium zarówno w walkach do 45 kg jak i ukła-
dach stopni mistrzowskich Dan. Brąz wywalczyli również Kacper Ząb-
czyk w technikach specjalnych oraz Tomasz Jabłonowski w konkuren-
cji układów stopni uczniowskich. W pozostałych konkurencjach nasi za-
wodnicy zajmowali punktowane miejsca, jednak nie udało im się prze-
drzeć do strefy medalowej – relacjonuje Michał Korzybski, prezes LKS 
Matsogi Ciechanów.

red.

Ponad 100 osób wzięło udział 
w Rodzinnym Rajdzie Rowero-
wym, zorganizowanym 27 czerw-
ca przez zarządy osiedli „Bloki”, 
„Kargoszyn”, „Podzamcze” oraz 
parafię św. Piotra. Trasa wiodła 
z Ciechanowa do Niestumia i z po-
wrotem. W Niestumiu na rowe-
rzystów czekały atrakcje: grill, 
jazda bryczką i kolejką, a tak-
że zwiedzanie mini zoo. Dzie-

ci otrzymały upominki od Wy-
działu Prewencji Komendy Po-
wiatowej Policji i Urzędu Miasta 
Ciechanów.
Tydzień wcześniej rajd do Chotu-
mia zorganizowały zarządy osiedli 
Zachód i Kwiatowe. W Chotumiu 
przygotowano ognisko. Na tam-
tejszej strzelnicy odbył się pokaz 
strzelania sportowego.

red.

Daniel Staniszewski z Kolarskie-
go Klubu Sportowego w Ciechano-
wie, wychowanek trenera Stanisła-
wa Grabowskiego zdobył brązowy 
medal podczas Mistrzostw Polski 
Juniorów w jeździe indywidualnej 
na czas. Zawody odbyły się 24 czerw-
ca w Strzelinie na Dolnym Śląsku.
Od 30 lipca Daniel Staniszew-
ski będzie przebywał na zgrupo-
waniu kadry polskiej w ramach 
przygotowań do Mistrzostw Eu-
ropy Juniorów na torze. Mi-
strzostwa w Atenach potrwa-
ją od 14 do 19 lipca. W tym roku 
kolarz zdobył w Pruszkowie tytuł 
Mistrza Polski na torze na dystan-

sie 3000 m ustanawiając nowy re-
kord 3:19,086.

red.

Rodzinne Rajdy Rowerowe

Kolejny sukces naszego kolarza

Nasi sportowcy odnieśli sukces 
zdobywając indywidualnie 1 zło-
ty i 1 srebrny medal oraz drużyno-
wo 5 srebrnych medali i 2 brązowe. 
Ilona Omiecińska po raz pierwszy 

w swojej karierze sięgnęła po tytuł 
Mistrzyni Świata pokonując kolej-
no zawodniczki Finlandii, Irlandii, 
Holandii, Norwegii i w finale repre-
zentantkę Anglii. Największy sukces 

w swojej dotychczasowej karierze 
odniósł również Andrzej Reduch. 
Wywalczył on srebro w konkuren-
cji układów formalnych III dan.

red.

ZAWODNICY MATSOGI 
CIECHANÓW MEDALISTAMI 

MISTRZOSTW ŚWIATA

We włoskim Jesolo odbyły się XIX Mistrzostwa Świata w Taekwon-Do ITF. W zawodach prze-
prowadzonych w dniach 27 – 31 maja wzięło udział 1035 zawodników z 54 państw. Polska re-
prezentacja zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej, zdobywając 40 medali: 8 złotych, 
13 srebrnych i 19 brązowych. W 67 osobowym zespole znalazło się pięcioro zawodników z cie-
chanowskiego klubu Taekwon-do ITF LKS MATSOGI.

W odby wającym się w dniach 
5-6 czerwca międzynarodowym tur-
nieju w taekwondo olimpijskim „Bra-
tyslavia Open” wystartowało ponad 
400 zawodników i zawodniczek z 16 
krajów Europy. Wśród reprezentantów 
Polski znalazło się 12 podopiecznych 
Miejskiego Ogniska TKKF Promyk. 
Ciechanowianie wywalczyli 6 medali. 
Złota zdobyli: Michał Brym w kategorii 
wagowej 63 kg (senior), Natalia Narol-
ska (kadeci) i Oliwia Raszyńska (naj-
młodsza w gronie młodzików). Srebr-
ny medal przywiozła Oliwia Sabalska 
(41 kg), a brązowe – Weronika Czap-
ka (55 kg) i Łucja Oleszczuk (47 kg).

red.

Zawodnicy CLKS Mazovia zdobyli 2 złote me-
dale, 1 srebrny i 2 brązowe na Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski do lat 23.
Mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach 
29-31 maja w hali sportowo-widowiskowej im. Irene-
usza Palińskiego w Ciechanowie. W zawodach wystar-
towali sztangiści urodzeni w latach 1992-1994. W kla-
syfikacji klubowej zwyciężył CWZS Zawisza Bydgoszcz 
(135 pkt), drugie miejsce zajął AZS AJD Częstochowa 
(105 pkt), trzecie – CLKS Mazovia (104 pkt). Wśród cie-
chanowian złotymi medalistami zostali: Patryk Słowi-
kowski (kategoria wagowa do 77kg) i Jarosław Samo-
raj (kat. do 105 kg). Srebro w kategorii 85 kg wywalczył 
Damian Szczepanik, brąz przypadł Natalii Kraszewskiej 
(kat. 58 kg) i Januszowi Kaszewskiemu (kat. 62 kg).

K.D.

6 medali Promyka w Bratysławie

Silna Mazovia

Od lewej: Adrian Kaiser – srebrny medal, 
Szymon Sajnok – złoty medal, Daniel 
Staniszewski – brązowy medal
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Oprócz rozgrywek sportowych były 
konkursy, zabawy i grill. Rywaliza-
cji młodych zawodników przyglą-
dał się m.in. aktor Mateusz Rusin. 
W kategorii dziewięciolatków i jede-
nastolatków wygrały drużyny Foot-
ball School Ciechanów. W kategorii 
siedmiolatków i kategorii czterna-

stolatków najlepsi okazali się pod-
opieczni Mławianki Mława. Indy-
widualne nagrody odebrali: Oli-
wier Rogowski (Mławianka Mła-
wa) oraz Adam Bałdyga, Krzysztof 
Kraszewski i Aleksander Mikłow-
ski (FS Ciechanów).

red.

Piknik Football School
Piknik rodzinny Akademii Piłki Nożnej Football School przy-
ciągnął wielu fanów sportu. 14 czerwca na stadionie MOSiR ry-
walizowało 16 drużyn. Zmagania toczyły się w czterech katego-
riach wiekowych. Imprezę poprowadził Filip Surma – dzien-
nikarz i komentator piłkarski stacji Canal +.

MKS Ciechanów zorganizował spor-
towy piknik rodzinny. 27 czerwca 
na obiektach MOSiR rozegrano Tur-
niej „Ojciec i syn”, do którego zgło-
siło się 30 dwuosobowych drużyn. 
Najlepszy duet stworzyli Arkadiusz 
i Mikołaj Karpik.
Równolegle odbywał się miniturniej 
piłkarski z udziałem dzieci trenu-

jących w MKS. Drużyny przybrały 
nazwy słynnych klubów. W finale 
zwyciężyła „Barcelona”, która po-
konała „Real” 3:2. W meczu o trze-
cie miejsce „Arsenal” wygrał z „Bay-
ernem” (1:0). Piąte miejsce walczy-
ły zespoły „Milan” i „Inter”.
Patronat nad piknikiem objął prezy-
dent Krzysztof Kosiński, który wrę-

czył młodym piłkarzom puchary. 
Dla zawodników i kibiców w kuch-
ni polowej przygotowano wojskowa 
grochówkę, kiełbaski z grilla oraz 
lody. Organizację przedsięwzięcia 
wsparli: Urząd Miasta Ciechanów, 
Przychodnia i Apteka ARNICA, Eu-
roinstal, Bank Spółdzielczy.

red.

Rodzinne rozgrywki piłki nożnej
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Spektakl muzyczny „Santo Subito” w wykonaniu artystów Polskiego Teatru Historii, zjazd Piotrów z udziałem Piotra Pręgowskiego, Piotra Cyrwusa i Piotra 
Niesłuchowskiego, parady ulicą Warszawską, Siatkarski Turniej Piotrów, koncerty zespołów Hanza, Pod Fryzjerką i Żywioły, kolorowe widowisko, Międzyna-
rodowe Spotkania Folklorystyczne KUPALNOCKA, rozgrywki bubble soccer, występy orkiestr dętych. Te i inne atrakcje czekały na mieszkańców i przyjezd-
nych od 26 do 28 czerwca. Wszystko w ramach Dni Ciechanowa.

K.D.

Dni Ciechanowa


