
Prace przy ulicy Tysiąclecia ruszy-
ły 26 sierpnia. 4 września prezy-
dent Krzysztof Kosiński spotkał się 
na placu budowy z prezesem zarzą-
du spółki Norco Halvorem Utgar-
dem oraz z dyrektorem finansowym, 
członkiem zarządu Marcinem Mroz-
kiem. Halvor Utgard, dzięki które-
mu w 1993 roku pojawił się pierw-
szy zakład Norco w Polsce podkre-
ślał, że cieszy się z możliwości inwe-
stowania w Ciechanowie.
– Myślimy o nowych miejscach 
pracy, rozwijaniu się w tym miej-
scu, Norco to firma, która inwe-
stuje w ludzi – powiedział prezes. 

– Jest duży progres prac, wszyst-
ko idzie bardzo sprawnie. Decy-
zja o realizacji inwestycji zapadła 
w styczniu, bardzo szybko prze-
brnęliśmy przez wszelkie proce-
dury, za co dziękujemy władzom 
miasta – dodał członek zarządu 
Marcin Mrozek.
– Ze strony ratusza zrobiliśmy 
wszystko, żeby te procedury ad-
ministracyjne, zgodnie z przepisa-
mi prawa, skrócić do granic możli-
wości. Od początku była pełna de-
klaracja wsparcia dla tej inwesty-
cji. To kolejne miejsca pracy, są one 
bardzo potrzebne. Firma jest dla 

urzędu miasta doskonałym part-
nerem, współpraca przebiega bar-
dzo sprawnie – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Pierwsze spotkanie prezydenta mia-
sta z dyrektorem finansowym Nor-
co odbyło się 11 grudnia ubiegłego 
roku. Marcin Mrozek podkreślał 
na konferencji, że w zaledwie kilka 
miesięcy udało się doprowadzić for-
malne procedury do końca.
Trwają intensywne roboty, wybu-
dowane obiekty zostaną oddane 
do użytku w połowie lipca. 1 sierp-
nia wystartuje produkcja.

R.J.

NOWA INWESTYCJA 
I NOWE MIEJSCA PRACY 

W CIECHANOWIE

Norweska firma Norco produkująca meble i wyposażenie sklepów zaczęła w Ciechanowie 
budowę hali produkcyjnej oraz budynku biura handlowego. Dzięki inwestycji wartej ponad 
20 milionów złotych powstanie co najmniej 75 nowych miejsc pracy. Pierwsze rozmowy pre-
zydent Krzysztof Kosiński na temat inwestycji podjął z Norco w grudniu ubiegłego roku. Za-
kład w Ciechanowie zacznie działać już z początkiem sierpnia przyszłego roku.

Ruszyło  
głosowanie  
na projekty  
Budżetu 
Obywatelskiego

Zagłosować można w urzędzie 
miasta oraz w wyznaczonych 
punktach w mieście, interneto-
wo lub korespondencyjnie. Moż-
na oddać jeden głos na projekt 
z kategorii ogólnomiejskiej i je-
den na projekt osiedlowy. Głoso-
wanie do końca września.

Więcej str.2-3
R.J.

Wkrótce otwarcie 
ostatniego odcinka 
pętli

Nieco ponad 800 metrowy odci-
nek miedzy ulicami Wojska Pol-
skiego a Pułtuską zostanie otwar-
ty jeszcze w pierwszej połowie 
września. Poprawiane są trzy ron-
da. Czynny jest już wiadukt na uli-
cy Mleczarskiej.

Więcej str. 5
P.H.

Nowe place zabaw 
i siłownie oddane 
do użytku

Dzieci i dorośli korzystają już z no-
wych i zmodernizowanych miejsc 
aktywnej rekreacji. Do dyspozy-
cji jest 70 urządzeń. Inwestycje 
zostały zrealizowane na życzenie 
mieszkańców w ramach Budżetu 
Obywatelskiego.

Więcej str. 6
P.H.

Prezydenci 
i burmistrzowie 
polskich miast 
obradowali 
w Ciechanowie

Zarząd Związku Miast Polskich, 
którego sekretarzem jest prezy-
dent Krzysztof Kosiński, na po-
siedzeniu w Ciechanowie między 
innymi omawiał projekty ustaw 
i rozporządzeń. Zarząd co mie-
siąc spotyka się w innym człon-
kowskim mieście. Działania ZMP 
skupiają się na wspieraniu samo-
rządności.

Więcej str. 8
R.J.

Rajd rowerowy

Wyścig SK bank Mazovia MTB 
Marathon przyciągnął wielu wiel-
bicieli kolarstwa. Do pokonania 
był dystans 8, 32, 52 lub 83 ki-
lometry. Wystartowało około 
900 osób. Ścigały się dzieci i do-
rośli.

Więcej str. 11
K.D.

Strefa Kibica przed 
ratuszem

M e c z  e l i m i n a c y j n y  E U R O 
2016 Niemcy – Polska trans-
mitowany był na wielkim ekra-
nie na placu Jana Pawła II. 
W Strefie Kibica zorganizowa-
no różne dodatkowe atrakcje 
dla fanów piłki nożnej w każ-
dym wieku.

Więcej str. 12
P.H.
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Ruszyło głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego

Głosować można w Urzędzie Mia-
sta Ciechanów, od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy urzę-
du (od 8.00 do 16.00). Karty do gło-
sowania oraz urny są wystawione 
w Biurze Obsługi Interesanta (u. 
Wodna 1) oraz w ratuszu przy wej-
ściu do Urzędu Stanu Cywilnego 
(plac Jana Pawła II 6). W ratuszu 
został również wyznaczony do-
datkowy sobotni termin 12 wrze-
śnia między godziną 9.00 a 13.00.
Tradycyjnie można zagłosować 
również w pięciu innych punktach 
w różnych częściach miasta w wy-
znaczone dni w godzinach 17.00 – 
19.00. W poniedziałek 7 września 
w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. 
Płońskiej 143, we wtorek 8 września 
w MOPS przy ul. Sienkiewicza 32D, 
w środę 9 września w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 2 przy ul. Czarniec-
kiego 40, w czwartek 10 września 
w Hali Widowiskowo-Sportowej 
przy ul. Kraszewskiego 8, w pią-
tek 11 września w Miejskim Zespo-
le Szkół nr 1 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 1.
Internetowo za pośrednictwem 
Platformy Konsultacji Społecz-
nych na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Ciechanów można głoso-
wać o każdej porze, od 7 września 
od godziny 6.00 aż do 30 września 
do północy.
Kartę do głosowania, która jest 
do pobrania ze strony internetowej 
Urzędu Miasta Ciechanów można 
wysłać pocztą tradycyjną do urzę-
du (pod adres: plac Jana Pawła II 
6, 06-400 Ciechanów), z dopiskiem 
„Budżet Obywatelski”. Liczy się data 
stempla pocztowego.
Można wybrać tylko jeden z możli-
wych sposobów głosowania. Każdy 
wypełnia jedną kartę, oddać może 

dwa głosy – jeden na projekt z ka-
tegorii osiedlowej, drugi z katego-
rii ogólnomiejskiej.
Na karcie do głosowania znajduje 
się 19 projektów w kategorii ogól-
nomiejskiej. Należy zaznaczyć tylko 
jeden. Na karcie pojawiły się rów-
nież propozycje zadań dla każde-
go z dwunastu osiedli. W tej kate-
gorii znajduje się łącznie 40 pro-
pozycji zadań. Można zaznaczyć 
tylko jedną.
Każdy głosujący musi wpisać swoje 
imię, nazwisko oraz numer PESEL. 
W papierowej wersji należy złożyć 
podpis pod oświadczeniem, w elek-
tronicznej zaznaczyć akceptację re-
gulaminu głosowania.
Projekty, które trafiły na kartę 
do głosowania to propozycje zgłoszo-
ne przez mieszkańców, które zosta-
ły pozytywnie zweryfikowane przez 
komisję powołaną przez prezyden-
ta Krzysztofa Kosińskiego. Propozy-
cje zostały ocenione pod kątem for-
malno-prawnym, zweryfikowano 
koszty zadań, realność wykonania 
oraz sprawy własnościowe gruntów, 
na których mają zostać zrealizowa-
ne inwestycje. Z wszystkich 70 zgło-
szonych projektów poddanych pod 
głosowanie jest w sumie 59.
Na Budżet Obywatelski na 2016 rok 
przeznaczone zostanie prawie 
1,6 mln zł. W każdym z dwunastu 
osiedli będzie zrealizowany pro-
jekt, który zdobędzie największą 
liczbę głosów oraz najpopularniej-
szy projekt z kategorii ogólnomiej-
skiej. Z pozostałych wolnych środ-
ków – drugi lub trzeci pod wzglę-
dem liczby głosów projekt ogólno-
miejski. Wartość projektu osiedlo-
wego nie może przekroczyć 100 tys. 
zł, ogólnomiejskiego 200 tys.

RJ

O kolejności osiedli decyduje porządek 
alfabetyczny.
O kolejności projektu na liście decydu-
je data jego wpływu do Urzędu Miasta 
Ciechanów.

▌PROJEKTY OSIEDLOWE

■ALEKSANDRÓWKA
1. Rozbudowa parkingu osiedlowego 

dla samochodów wzdłuż ulicy Si-
korskiego – 100 tys. zł

 Projekt dotyczy rozbudowy parkin-
gu przy ul. Sikorskiego o 21 dodat-
kowych miejsc.

 Pomysłodawca: Krzysztof Leszczyński

2. Budowa chodnika na części pasa 
drogi gminnej dojazdowej do osie-
dli „Witosa Apartaments” oraz „Vil-
la Art” przy ul. Witosa – 85 tys. zł

 Projekt przewiduje budowę chodnika 
oraz ustawienie 3 punktów świetlnych 
wzdłuż drogi dojazdowej do osiedli 
„Witosa Apartaments” oraz „Villa Art”.

 Pomysłodawca: Anna Banasiak 
w imieniu Zarządu Osiedla Villa Art

3. Ścieżka rowerowa łącząca centrum 
miasta z Pętlą, od ul. 11 Pułku Uła-
nów Legionowych – 100 tys. zł

 Kosztorys projektu obejmuje budowę 
ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Miko-
łajczyka i Sikorskiego.

 Pomysłodawca: Marek Wójcik

4. Wakacyjne półkolonie „Muzyczne 
lato Aleksandrówki” – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w wakacje, 
w godz. 8.00-16.00, nieodpłatnych pół-
kolonii dla 40 dzieci z osiedla. Wezmą one 
udział w zajęciach muzycznych, warsz-
tatach wokalnych i tanecznych, zaba-
wach na świeżym powietrzu i na base-
nie, pojadą na wycieczkę do Warszawy. 
Atrakcją będzie nagranie płyty w studiu 
nagrań. Dzieci będą miały zapewniony 
posiłek. Każdy z uczestników otrzyma 
wyprawkę szkolną oraz nagrody.

 Pomysłodawca: Patrycja Wiśniewska

5. Plac zabaw dla dzieci przed budyn-
kiem Witosa 19 – 35 tys. zł

 Oprócz budowy ogrodzonego placu 
zabaw z nowymi urządzeniami zaba-
wowymi projekt obejmuje ustawienie 
2 ławek i kosza na śmieci oraz zało-
żenie trawnika.

 Pomysłodawca: Iwona Sychowska

■ALEKSANDRÓWKA II
1. Budowa zatoki parkingowej– 60 tys. zł
 Projekt obejmuje demontaż obecnej 

kostki brukowej i krawężników, utwar-
dzenie nawierzchni, wykonanie nowych 
miejsc parkingowych na 18 samocho-
dów oraz wycinkę 4 drzew na wysoko-
ści bloku przy ul. Sikorskiego 16.

 Pomysłodawca: Jacek Grzegorz Mu-
rawski

2. Wakacyjne półkolonie „Przygoda 
na Dalekim Wschodzie” – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w waka-
cje, w godz. 8.00-16.00, nieodpłat-
nych półkolonii dla 40 dzieci z osiedla. 
Wezmą one udział w zajęciach na ba-
senie, zabawach na świeżym powie-
trzu, poznają tajniki sztuk walki poja-
dą na wycieczkę do Warszawy. Dzieci 
będą miały zapewniony posiłek. Każdy 
z uczestników otrzyma strój do sztuk 

walki, wyprawkę szkolną oraz nagro-
dy.

 Pomysłodawca: Anna Bogdan

■BLOKI
1. Magiczny zakątek na Blokach – 

95 100 zł
 Kosztorys projektu obejmuje upo-

rządkowanie i utwardzenie ścieżek 
na skwerze przy ul. 17 Stycznia, usta-
wienie 4 stołów do gry w szachy, 3 ła-
wek „bujanych”, 5 ławek drewnianych 
i 5 latarni.

 Pomysłodawca: Dorota Bugajska

2. Ferie zimowe z osiedlem „Bloki” – 
100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w okre-
sie ferii, w godz. 8.00-16.00, nieod-
płatnych zimowych zajęć dla 40 dzie-
ci z osiedla. Wezmą one udział w zaję-
ciach ruchowych, plastycznych, mu-
zycznych i teatralnych. W programie 
nauka pływania i nauka jazdy na łyż-
wach oraz wycieczka do Warszawy. 
Dzieci będą miały zapewniony posi-
łek. Każdy z uczestników otrzyma wy-
prawkę szkolną oraz nagrody.

 Pomysłodawca: Ewa Klinszporn-Sta-
chiewicz

■KARGOSZYN
1. Poprawa infrastruktury przy ul. Wy-

spiańskiego – 100 tys. zł
 Projekt przewiduje wymianę chodni-

ka wzdłuż ul. Wyspiańskiego (odcinek 
od ul. Letniej do ul. Kraszewskiego), 
budowę ścieżki rowerowej i montaż 
4 ławek.

 Pomysłodawca: Robert Adamiak

2. Budowa chodnika przy ul. Dąbrow-
skiego – 80 tys. zł

 Projekt zakłada budowę chodnika 
wzdłuż 1 strony ul. Dąbrowskiego.

 Pomysłodawca: Michał Jeziółkowski

3. „Gwiazdy tańczą na lodzie” – 81 tys. zł
 Oprócz nauki jazdy na łyżwach pro-

jekt zakłada występy gwiazd muzyki 
tanecznej i konkurs na najlepszą parę 
na lodzie. Termin realizacji projektu: 
ferie zimowe 2016.

 Pomysłodawca: Grażyna Dalecka

4. Ferie zimowe z osiedlem „Kargo-
szyn” – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w czasie 
ferii zimowych, w godz. 8.00-16.00, 
nieodpłatnych zajęć dla 40 dzieci 
z osiedla. Wezmą one udział w za-
jęciach plastycznych, muzycznych 
i teatralnych. W programie nauka 
pływania i nauka jazdy na łyżwach 
oraz wycieczka do Warszawy. Dzieci 
będą miały zapewniony posiłek. Każ-
dy z uczestników otrzyma wyprawkę 
szkolną oraz nagrody.

 Pomysłodawca: Ewa Jasińska

5. Sportowo-rekreacyjny park osiedlo-
wy – 100 tys. zł

 Projekt stworzenia siłowni zewnętrznej 
i zagospodarowania terenu wokół niej.

 Pomysłodawca: Anna Gutkowska

■KWIATOWE
1. Modernizacja placu zabaw dla dzie-

ci przy ul. Wesołej – 100 tys. zł
 Projekt zakłada budowę ogrodzenia 

wokół istniejącego placu zabaw i wy-
posażenia go w dodatkowe urządzenia 

do zabawy i tablicę z regulaminem.
 Pomysłodawca: Rafał Porębski

2. Wakacyjne półkolonie „Przyrodnicze 
lato z osiedlem Kwiatowe” – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w waka-
cje, w godz. 8.00-16.00, nieodpłat-
nych półkolonii dla 40 dzieci z osie-
dla. Wezmą one udział w pieszych wy-
cieczkach z przewodnikiem, stworzą 
własny zielnik. Atrakcją będą zajęcia 
z jazdy konnej, zabawy na świeżym 
powietrzu, na basenie, wycieczka 
do Warszawy. Dzieci będą miały za-
pewniony posiłek. Każdy z uczestni-
ków otrzyma wyprawkę szkolną oraz 
nagrody.

 Pomysłodawca: Patryk Burdecki

■PŁOŃSKA
1. Parking dla samochodów osobowych 

przy ul. Szwanke – 70 tys. zł
 Projekt dotyczy wykonania projek-

tu technicznego i budowę parkingu 
z kostki brukowej przy ul. Szwanke 
(w okolicy przedszkola i SP4).

 Pomysłodawca: Zdzisław Dąbrowski

2. Rozbudowa parkingu na osiedlu Je-
ziorko na wysokości bloków przy 
ul. Armii Krajowej 35 lub 39 – I etap 
– 100 tys. zł

 Projekt dotyczy opracowania projek-
tu technicznego całości inwestycji 
dotyczącej zwiększenia ilości miejsc 
parkingowych przy ul. Armii Krajowej 
35 i 39 oraz realizację I etapu tego pro-
jektu. 

 Pomysłodawca: Agnieszka Kuźma

3. Budowa otwartej siłowni zewnętrz-
nej przy ul. Witosa 87 – 85 tys. zł

 Projekt zakłada wykonanie projektu 
technicznego siłowni zewnętrznej, 
budowę ogrodzenia i chodnika oraz 
montaż 8 urządzeń siłowych, stoja-
ka na rowery, ławek i koszy na śmie-
ci.

 Pomysłodawca: Ewa Daria Sobolew-
ska

4. Parking na samochody i stanowiska 
rowerowe – 70 tys. zł

 Projekt dotyczy uporządkowania te-
renu i budowy ogrodzonego żywopło-
tem parkingu z podjazdem dla niepeł-
nosprawnych i stanowiskami dla ro-
werów na osiedlu 40-lecia (okolice 
bloku przy ul. Armii Krajowej 49).

 Pomysłodawca: Krystyn Płoski

5. Budowa boiska do plażowej piłki 
siatkowej przy Gimnazjum nr 1 – 
99 750 zł

 Oprócz budowy ogrodzonego boiska 
do plażowej piłki siatkowej projekt 
zakłada ustawienie 6 ławek i 2 koszy 
na śmieci.

 Pomysłodawca: Piotr Jabłoński

6. Wakacyjne półkolonie „Podróże kuli-
narne z osiedlem Płońska” – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w waka-
cje, w godz. 8.00-16.00, nieodpłat-
nych półkolonii dla 40 dzieci z osie-
dla. Wezmą udział w zajęciach ku-
linarnych, stworzą własną książkę 
kucharską. Będą uczestniczyć w za-
bawach na świeżym powietrzu, na ba-
senie, pojadą na wycieczkę do War-
szawy. Dzieci będą miały zapewniony 
posiłek. Każdy z uczestników otrzy-

Wszyscy mieszkańcy Ciechanowa, którzy ukończyli 16 rok 
ż ycia mogą wziąć udział w głosowaniu, które potr wa 
do 30 września. Można oddać jeden głos na projekt z kate-
gorii osiedlowej oraz jeden na projekt ogólnomiejski. Za-
głosować można tylko raz, w jeden wybrany sposób. Tra-
dycyjnie – wrzucając prawidłowo wypełnioną kartę do gło-
sowania do urny w urzędzie miasta lub w jednym z innych 
wyznaczonych punktów w mieście, internetowo – wypeł-
niając formularz dostępny na stronie internetowej urzę-
du miasta oraz korespondencyjnie (karta do głosowania 
do pobrania ze strony internetowej UM oraz w Biurze Ob-
sługi Interesanta w UM).
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ma strój kucharski, wyprawkę szkol-
ną oraz nagrody.

 Pomysłodawca: Paweł Jabłoński

■PODZAMCZE
1. Budowa otwartej siłowni zewnętrz-

nej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz 
modernizacja boiska trawiastego 
do piłki nożnej – 95 tys. zł

 Oprócz 8 podwójnych stanowisk 
do ćwiczeń na betonowym podłożu 
projekt zakłada ustawienie 4 ławek 
i 2 koszy oraz modernizację i ogro-
dzenie boiska trawiastego do piłki 
nożnej.

 Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

2. Letni festiwal filmowy „Otwórz się 
na musical” – 100 tys. zł

 Projekt dotyczy organizacji letniego 
festiwalu filmowego na zamkowych 
błoniach obejmującego 7 pokazów 
filmowych (12 musicali) i 7 edycji 
konkursu wokalnego. Czas realizacji 
to piątkowe wieczory czerwca, lipca 
i sierpnia.

 Pomysłodawca: Szymon Ostromecki

■�POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH

1. Osiedlowy plac zabaw Powstańców 
Wielkopolskich – 100 tys. zł

 Projekt obejmuje budowę ogrodzo-
nego placu zabaw z bezpieczną na-
wierzchnią.

 Pomysłodawca: Leszek Goździewski

2. Wakacyjne półkolonie „Przygoda 
na Dalekim Wschodzie” – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w waka-
cje, w godz. 8.00-16.00, nieodpłat-
nych półkolonii dla 40 dzieci z osie-
dla. Wezmą udział w zajęciach na ba-
senie, zabawach na świeżym powie-
trzu, poznają tajniki sztuk walki, poja-
dą na wycieczkę do Warszawy. Dzieci 
będą miały zapewniony posiłek. Każdy 
z uczestników otrzyma strój do sztuk 
walki, wyprawkę szkolną oraz nagro-
dy.

 Pomysłodawca: Dagmara Talarek

3. Disco Wakacje – Gala Disco Polo – 
98 tys. zł

 Projekt dotyczy organizacji koncertu 
5 zespołów disco polo na scenie usta-
wionej na placu Jana Pawła II. Impreza 
trwać będzie od godz. 18.00 do 24.00, 
transmitowana będzie przez telewizję, 
a o porządek podczas niej zadba fir-
ma ochroniarska.

 Pomysłodawca: Marcin Dalecki

■PRZEMYSŁOWE
1. Kreatywny plac zabaw – osada Fa-

bryczna – 84 341,84 zł
 Projekt przewiduje budowę ogrodzo-

nego placu zabaw z nowymi urządze-
niami zabawowymi.

 Pomysłodawca: Przemysław Szumań-
ski

2. „Osiedle Płocka” – dodatkowe miej-
sca postojowe. – 100 tys. zł

 Projekt zakłada modernizację istnieją-
cych i budowę nowych miejsc parkin-
gowych przy ulicach: Bojanowskiego, 
Krotowskiej, Płockiej i Granicznej.

 Pomysłodawca: Tomasz Podsiadlik
3. Wakacyjne półkolonie „Przyrodni-

cze lato z osiedlem Przemysłowe” 
– 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w waka-
cje, w godz. 8.00-16.00, nieodpłat-
nych półkolonii dla 40 dzieci z osie-
dla. Wezmą udział w pieszych wy-
cieczkach z przewodnikiem, stworzą 
własny zielnik. Atrakcją będą zajęcia 

z jazdy konnej, zabawy na świeżym 
powietrzu, na basenie, wycieczka 
do Warszawy. Dzieci będą miały za-
pewniony posiłek. Każdy z uczestni-
ków otrzyma wyprawkę szkolną oraz 
nagrody.

 Pomysłodawca: Wiola Brzezińska

■SŁONECZNE
1. Utworzenie placu zabaw wraz z si-

łownią zewnętrzną na Bielinie – 
100 tys. zł

 Kosztorys obejmuje opracowanie pro-
jektu technicznego, budowę ogrodzo-
nego placu zabaw oraz siłowni ze-
wnętrznej, ustawienie 2 ławek i ko-
szy na śmieci.

 Pomysłodawca: Emil Świszcz

2. Disco Wakacje – Gala Disco Polo – 
98 tys. zł

 Projekt dotyczy organizacji koncer-
tu 5 zespołów disco polo na scenie 
ustawionej na „Krubinie”. Impreza 
trwać będzie od godz. 18.00 do 24.00, 
transmitowana będzie przez telewizję, 
a o porządek podczas niej zadba fir-
ma ochroniarska.

 Pomysłodawca: Kamil Dalecki

3. Wakacyjne półkolonie „Podróże 
kulinarne z osiedlem Słoneczne” – 
100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w waka-
cje, w godz. 8.00-16.00, nieodpłat-
nych półkolonii dla 40 dzieci z osie-
dla. Wezmą one udział w zajęciach 
kulinarnych, stworzą własną książkę 
kucharską. Będą się bawić na świe-
żym powietrzu, na basenie, pojadą 
na wycieczkę do Warszawy. Dzie-
ci będą miały zapewniony posiłek. 
Każdy z uczestników otrzyma strój 
kucharski, wyprawkę szkolną oraz 
nagrody.

 Pomysłodawca: Leopold Sułkowski-
-Kornaus

■ŚRÓDMIEŚCIE
1. Zagospodarowanie terenu przy 

ul. Nadfosnej 7 – 99 908,19 zł
 Oprócz poszerzenia ulicy pomiędzy 

blokami, regulacji studzienek i upo-
rządkowania trawników projekt za-
kłada budowę 10 miejsc parkingo-
wych z kostki brukowej. Na zmo-
dernizowanym terenie stanie 5 ła-
wek, kosz na śmieci i  4 s tojak i 
na rowery.

 Pomysłodawca: Teresa Dunikowska

2. Budowa placu zabaw „Nad Fosą” 
i remont zniszczonej infrastruktury 
– 80 tys. zł

 Projekt obejmuje wyrównanie terenu 
i budowę ogrodzonego placu zabaw 
wraz z ławkami i stojakiem na rowe-
ry oraz remont przyległego chodnika 
i parkingu.

 Pomysłodawca: Marek Rutkowski

3. Budowa parkingu dla samochodów 
przy ul. Wyrzykowskiego, przedłuże-
nie ul. Kopernika do kładki – 100 tys. zł

 Kosztorys projektu obejmuje uprząt-
n i ęc i e  t e r enu za  M ł ynem p r z y 
ul. Wyrzykowskiego oraz budo-
wę 20 miejsc parkingowych w tym 
2 miejsc dla osób niepełnospraw-
nych. 

 Pomysłodawca: Barbara Rogalska

4. Wakacyjne półkolonie „Muzyczne 
lato Śródmieścia” – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację w waka-
cje, w godz. 8.00-16.00, nieodpłat-
nych półkolonii dla 40 dzieci z osie-

dla. Wezmą udział w zajęciach mu-
zycznych, warsztatach wokalnych 
i tanecznych, zabawach na świe-
żym powietrzu, na basenie, pojadą 
na wycieczkę do Warszawy. Atrak-
cją będzie nagranie płyty w studiu 
nagrań. Dzieci będą miały zapew-
niony posiłek. Każdy z uczestników 
otrzyma wyprawkę szkolną oraz na-
grody.

 Pomysłodawca: Magda Jabłońska

■ZACHÓD
1. Budowa boiska do gry w plażową pił-

kę ręczną wraz z 1000 godzin zajęć 
rekreacyjno-sportowych z elementa-
mi plażowej piłki ręcznej – 100 tys. zł

 Kosztorys projektu zakłada budowę 
boiska sportowego do gry plażową pił-
kę ręczną wraz z wyposażeniem oraz 
przeprowadzenie zajęć, podczas któ-
rych uczestnicy poznają zasady i ele-
menty techniczne tej gry.

 Pomysłodawca: Łukasz Komorowski

2. Siłownia zewnętrzna na terenie 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 – 
99 997,77 zł

 Projekt zakłada montaż 9 urządzeń 
do ćwiczeń oraz 2 ławek.

 Pomysłodawca: Michał Karaszewski

3. Zajęcia popołudniowe dla dzieci 
z osiedla Zachód – 100 tys. zł

 Projekt zakłada organizację od 28 li-
stopada do 23 grudnia 2016 roku 
nieodpłatnych zajęć dla 40 dzieci 
z osiedla. Dzieci, w godz. 16.00-
20.00, będą miały zapewniony po-
siłek. Wezmą udział w zajęciach pla-
stycznych, muzycznych i teatral-
nych. W programie nauka pływa-
nia i nauka jazdy na łyżwach oraz 
wycieczka do Warszawy. Każdy 
z uczestników otrzyma wyprawkę 
szkolną oraz nagrody.

 Pomysłodawca: Aleksandra Brodac-
ka

▌PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1. Udzielanie bezpłatnych porad praw-
nych dla mieszkańców Ciechano-
wa w zakresie pomocy społecznej 
świadczonej przez gminę dla naj-
uboższych – 73 800 zł

 Celem projektu jest udzielanie 2 razy 
w tygodniu po 5 godzin bezpłatnych 
porad prawnych podopiecznym 
MOPS-u, bezrobotnym oraz oso-
bom spełniającym najniższe kryte-
ria dochodowe.

 Pomysłodawca: Robert Korzeniow-
ski

2. Opracowanie dokumentacji na re-
witalizację terenu wokół basenu 
odkrytego przy ul. Kraszewskiego 
– 67 tys. zł

 Kosztorys obejmuje opracowanie 
koncepcji i dokumentacji projek-
towej rewitalizacji terenu basenu 
odkrytego przy ul. Kraszewskie-
go.

 Pomysłodawca: Joanna Musiał

3. Wymiana chodnika przy ul. Nadfo-
snej 6-12 – 150 tys. zł

 Projekt przewiduje budowę chod-
nika po obu stronach ul. Nadfo-
snej (odcinek pomiędzy ulicami: 
Witosa i 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych).

 Pomysłodawca: Marek Rutkowski
4. „Ciechanowski Zaułek Literac-

ki”. Spotkania słowno-muzyczne 
– 76 500 zł

 Tematem projektu jest organiza-
cja cyklu 10 koncertów literackich 
z udziałem ludzi sceny: aktorów 
i muzyków.

 Pomysłodawca: Janina Janakakos-
-Szymańska

5. Ochotniczy Komitet Opiekuńczy 
„OKO” dla mieszkańców w pode-
szłym wieku i innych samotnie ży-
jących w Ciechanowie – 200 tys. zł

 Projek t dotyczy powołania or-
ganizacj i „Ochotniczy Komi tet 
Opiekuńczy”, k tóra zajmować 
się będzie opieką nad samotny-
mi osobami w podesz łym wie-
ku. Personel organizacj i sk ła-
dać  s i ę  ma z  wo lon t a r i us z y, 
p ie lęgniarek i opiekunek, k tó -
re pomogą podopiecznym w za-
ł a t w ien iu codz iennych spraw 
i zapewnią podstawową opie -
kę medyczną.

 Pomysłodawca: Bibiana Mosakow-
ska

6. Pole paintballowe przy ul. Kargo-
szyńskiej – 133 840 zł

 Projek t obejmuje budowę ogro-
dzonego po la pa in tba l lowego 
przy ul. Kargoszyńskiej oraz za-
kup namiotu i profesjonalnego 
sprzętu oraz odzieży ochronnej 
dla graczy.

 Pomysłodawca: Piotr Chyliński

7. Niedzielny obiad dla dzieci z rodzin 
najuboższych – 200 tys. zł

 Projekt zakłada zapewnienie w każ-
dą niedzielę ciepłego posiłku dzie-
ciom korzystającym z darmowych 
obiadów w szkołach.

 Pomysłodawca: Michał Jeziółkow-
ski

8. „Odkryć sztukę Bolesława Biega-
sa” – I Ogólnopolski Plener Rzeź-
biarski – 99 800 zł

 Projekt zakłada organizację w Cie-
chanowie i Koziczynie dwutygo-
dniowego I Ogólnopolskiego Ple-
neru Rzeźbiarskiego im. Bolesła-
wa Biegasa oraz wystawy pople-
nerowej. Autor zwycięskiej pracy 
otrzyma stypendium na jej wyko-
nanie, a rzeźba ustawiona zosta-
nie w parku im. Jarosława Dąbrow-
skiego.

 Pomysłodawca: Teresa Kaczorow-
ska

9.  Bezpieczny Ciechanów – odblasko-
we punkty (kocie oczka) przy przej-
ściach dla pieszych – 110 tys. zł

 Projek t dotyczy montażu pr zy 
30 przejściach dla pieszych punk-
tów odblaskowych tzw. kocich 
oczek. Elementy odblaskowe wto-
pione w jezdnię będą świeciły wła-
snym światłem, wykorzystując ener-
gię słoneczną. Zwiększy to widocz-
ność pasów drogowych przy przej-
ściach dla pieszych w miejscach 
słabo oświetlonych, w porze wie-
czornej i nocnej.

 Pomysłodawca: Anna Dubrownik

10.  Przystań rowerowa – 58 900 zł
 Kosztorys projektu zakłada budowę 

przystani rowerowej z wiatą, ławka-
mi i koszem na śmieci.

 Pomysłodawca: Rafał Sepczyński

11.  „Modelarstwo sposobem na spę-
dzanie wolnego czasu” – wyposa-
żenie modelarni do celów szkolenio-
wych dzieci i młodzieży – 25 tys. zł

 Kosztorys projektu obejmuje zakup 
narzędzi i materiałów niezbędnych 
podczas zajęć w modelarni Ciecha-
nowskiego Klubu Modelarskiego.

 Pomysłodawca: Krzysztof Kaczo-
rowski

12. Miejski park rekreacyjny na Pod-
zamczu – 200 tys. zł

 Projekt stworzenia placu zabaw i te-
renu rekreacyjnego nad wodą.

 Pomysłodawca: Marcin Mrozek

13. Wspomaganie szkolenia piłkarskie-
go dzieci i młodzieży oraz drużyny 
seniorów – 60 tys. zł

 Celem projektu jest podwyższe-
nie poz iomu szkolenia drużyn 
piłkarskich MKS Ciechanów po-
przez udział w rozgrywkach l i-
gowych.

 Pomysłodawca: Andrzej Podsiadlik

14. Park przyjazny dzieciom – 180 tys. zł
 P ro jek t  do t ycz y budow y a le -

jek, założenie t rawników z no-
wymi nasadzeniami, us tawie -
nie 4 lamp, ławek z betonowym 
stolikiem do gry w szachy, koszy 
na śmieci w parku im. J. Dąbrow-
skiego za kinem Łydynia. Na od-
restaurowanym terenie mają sta-
nąć również urządzenia zabawo-
we dla dzieci.

 Pomysłodawca: Ksenia Kowalska

15. Samoobsługowe Stacje Naprawy 
Rowerów – 42 384,60 zł

 Przedmiotem projek tu jest za-
kup i ustawienie na terenie miasta 
7 sztuk samoobsługowych stacji na-
praw rowerów.

 Pomysłodawca: Jakub Sprusiński

16. Budowa skateparku typu vert oraz 
rowerowego placu zabaw – I etap 
– 180 tys. zł

 Projekt zakłada budowę skateparku 
składającego się z rampy o zróżni-
cowanym poziomie trudności oraz 
rowerowego placu zabaw.

 Pomysłodawca: Sławomir Sokolnic-
ki

17. Noc Sylwestrowa 2016 – 170 tys. zł
 Projekt dotyczy organizacji zabawy 

sylwestrowej na Placu Jana Pawła II. 
Kosztorys obejmuje min. ustawienie 
sceny, wynagrodzenie gwiazd, pro-
mocję wydarzenia.

 Pomysłodawca: Kamil Dalecki

18. Efek tywne ojcostwo k luczem 
do umocnienia rodziny i społecz-
ności lokalnej – warsztaty eduka-
cyjne dla ojców ze specjalnym mo-
dułem dla matek – 89 800 zł

 Inicjatywa ma na celu wspieranie 
ojcostwa. Projek t zakłada prze-
prowadzenie dwunastu dwudnio-
wych warsztatów, dwunastu audy-
cji z ojcami w radio, jednej konfe-
rencji traktującej o ojcostwie oraz 
organizacje i prowadzenie Klubu dla 
Ojców.

 Pomysłodawca: Robert Kraczkow-
ski

19. Rewitalizacja terenu przy zbiorni-
ku wodnym „Torfy” przy ul. Jesio-
nowej i Zielonej – 45 700 zł

 Kosztorys projektu zakłada budo-
wę alejki z 4 ławkami, 2 koszami 
na śmieci i stojakiem na rowery przy 
zbiorniku wodnym „Torfy”.

 Pomysłodawca: Piotr Wojciechow-
ski
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Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na X sesji
27 sierpnia 2015 r.

nr 89/X/2015 w sprawie zmiany Uchwały 
nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów 
z 26 marca 2014r. w sprawie określenia 
granic obwodów publicznych gimnazjów.

nr 90/X/2015  w sprawie zmiany 
Uchwały nr 474/XL/2014Rady Miasta 
Ciechanów z 26 marca 2014r. w sprawie 
określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych.

nr 91/X/2015 w sprawie ustalenia re-
gulaminu głosowania w wyborach ław-
ników do sądów powszechnych.

nr 92/X/2015 w sprawie zasięgnięcia 
od Komendanta Wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławników.

nr 93/X/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy z dotychczasowym dzierżawcą.

nr 94/X/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy z dotychczasowym dzierżawcą.

nr 95/X/2015 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go, dla terenu działek nr ewid: 1661/2, 
1661/3, 1662/3 i części działki nr 1648/4, 
położonych w Ciechanowie przy ulicy 
Sienkiewicza obejmujących obszar o po-
wierzchni ok. 0,76 ha.

nr 96/X/2015 w sprawie w yraże-
nia woli przystąpienia do opracowania 
i wdrażania Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Miasta Ciechanów.

nr 97/X/2015 w sprawie ustalenia re-
gulaminu Bazaru Osiedlowego BLOKI 
w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 
77 i Targowiska Miejskiego w Ciecha-
nowie przy ul. Płońskiej 28

nr 98/X/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy z dotychczasowym dzierżawcą.

nr 99/X/2015 w sprawie wniesienia 
wkładu niepieniężnego (aportu) do jed-
noosobowej spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością – Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego w Ciechanowie.

nr 100/X/2015 w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres powyżej 3 lat z do-
tychczasowym dzierżawą w trybie bez-
przetargowym.

nr 101/X/2015 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „TRAKT 
RZECZKOWSKA” w Ciechanowie.

nr 102/X/2015 w sprawie zmiany 
Uchwały nr 85/X/2001 Rady Miasta Cie-
chanów z 29 listopada 2001 roku w spra-
wie zasad wynajmowania i pięcioletnie-
go programu gospodarowania lokalami, 
wchodzącymi w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy oraz kryteriów wyboru 
osób, z którymi umowy najmu powin-
ny być zawierane w pierwszej kolejno-
ści (Dz. Urzędowy Woj. Maz. z 2001r. 
nr 267, poz. 6651z późn.zm.).

nr 103/X/2015 w sprawie przyjęcia 
Ciechanowskiego Programu Oddłuże-
niowego.

nr 104/X/2015  w spraw ie w pro-
wadzenia zmiany do Uchwały nr 57/
V I/2015 R ady Miasta C iecha nów 
z 26 marca 2015 roku w sprawie powo-
łania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

nr 105/X/2015 w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów.

nr 106/X/2015 w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na rok 2015.

nr 107/X/2015 w sprawie nadania 
nazw rondom i ulicom na terenie mia-
sta Ciechanów.

Pełna treść uchwał  
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Robert Adamiak poprosił o za-
montowanie ławek i koszy na śmieci 
oraz uzupełnienie opraw oświetle-
niowych w obrębie pętli miejskiej.

Mariusz Stawicki wnioskował 
o postawienie bariery ochronnej 
w ul. 17 Stycznia przy skręcie w ul. 
Wyrzykowskiego. Radny kolejny 
raz domagał się zadaszenia ul. War-
szawskiej.

Stanisław Talarek poruszył spra-
wy: braku dojazdu do działek przy 
ul. Zagumiennej, niezadaszone-
go przystanka przy ul. Wojska Pol-
skiego (na wysokości ul. Kąckiej), 
naprawy jezdni na ul. Pułtuskiej 
(przy zakładzie fryzjerskim) oraz 
prac naprawczych na nowo wyre-
montowanej ul. Płońskiej. Radny 
ubolewał nad uschniętymi drzew-
kami posadzonymi przy ul. Woj-
ska Polskiego.

Michał Jeziółkowski chciał po-
znać wnioski z przeglądu infra-
struktury drogowej przy placów-
kach oświatowych przeprowadzo-
nego przez policję. Poprosił o in-
formację na temat rozstrzygnięcia 
przetargu na przebudowę deszczów-
ki u zbiegu ul. Waryńskiego, Gost-

kowskiej i Bony. Był też ciekaw, 
kiedy zacznie działać sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu ul. Kar-
goszyńskiej z pętlą miejską.

Wiesław Brzozowski nalegał, 
by miejski samorząd zaintereso-
wał się ul. Sońską, która na odcin-
ku od ronda Solidarności do kąpie-
liska na Krubinie nie ma chodnika.

Krzysztof Leszczyński przeka-
zał, że mieszkańcy ul. Lazurowej 
są gotowi wykonać projekt oświe-
tlenia, byleby miasto sfinansowa-
ło budowę tej ulicy. Radny zgło-
sił niedrożność studzienek kanali-
zacyjnych w ul. Niechodzkiej oraz 
niedoświetlenie odcinka ul. Leśnej 
(od ul. Kolbego do granic miasta).

Zenon Stańczak mówił o „egip-
skich ciemnościach” od ul. Leśnej 
do osiedla Zachód.
Radny postulował pilną potrzebę 
budowy ul. Kwiatowej. Przekazał, 
że mieszkańcy są bardzo niezado-
woleni z przedłużającego się odbioru 
tunelu w ul. Śmiecińskiej oraz nie-
drożności wiaduktów kolejowych.

Jerzy Racki narzekał na brak po-
ziomego oznakowania na peryfe-

ryjnych ulicach miasta. Poprosił 
o poszerzenie mostu w ul. Augu-
stiańskiej i zainstalowanie koszy 
na śmieci na każdym przystanku 
komunikacji miejskiej.

Leszek Goździewski prosił o re-
mont chodnika przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, odnowienie pobli-
skich koszy na śmieci oraz wyrów-
nanie jezdni. Radny sugerował zdję-
cie i ponowne położenie chodnika 
pomiędzy ul. Pułtuską a Gwardii 
Ludowej. Zapytał też, jakie są szan-
se, by w Ciechanowie funkcjonowa-
ły rowery miejskie.

Marek Rutkowski poinformował, 
że mieszkańcy bloków przy ul. Nad-
fosnej 3 i 4, którym klienci sklepu 
monopolowego zakłócają spokój, 
proszą o zwiększenie patroli poli-
cji i straży miejskiej oraz zainstalo-
wanie monitoringu. Radny nalegał 
na poprawienie wadliwie wykona-
nych rynien budynku przy ul. Nad-
fosnej 3 i poprawę elewacji.

Bogumiła Rybacka chciała zmia-
ny nawierzchni placu zabaw znaj-
dującego się przy ul. Ściegienne-
go. Radną zaniepokoiła nadmierna 
ilość salonów gier powstałych przy 
ul. Warszawskiej i okolicach. Jej 
zdaniem w ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych jest za mało parkingów.

Tomasz Podsiadlik poprosił o do-
datkową ochronę dla pracowników 
MOPS i rozważenie pomysłu stwo-
rzenia kącika dla matek z małymi 
dziećmi na terenie basenu.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
domagała się kompleksowego re-
montu ul. Kwiatowej, budowy przej-
ścia dla pieszych w rejonie ul. Ma-
łej, Wiosennej i Sienkiewicza oraz 
naprawy uszkodzonych dróg wjaz-
dowych do miasta. Radna miała 
wątpliwości, czy dyrektorzy szkół 
powinni prowadzić zajęcia lekcyj-
ne. Postulowała powstanie Klubu 
Seniora na każdym osiedlu. Zwra-
cała uwagę, że jednostki podlega-
jące gminie powinny bardziej an-
gażować się w pozyskiwanie środ-
ków unijnych.

Agnieszka Kuźma zwróciła uwa-
gę na zapadnięty fragment asfaltu 
przy ul. Księcia Konrada 12.

Elżbieta Latko chciała wiedzieć, 
czy w ul. Prusa powstanie ścież-
ka rowerowa i kiedy będzie odda-
ny do użytku tunel w ul. Śmieciń-
skiej. Radna poprosiła o postawie-
nie ławek i koszy na śmieci wzdłuż 
pętli miejskiej, odnowienie Mostu 
3 Maja i uzupełnienie oświetlenia 
od ul. Śmiecińskiej do Działkowej.

oprac. K.D.

Podczas obrad podsumowano wy-
konanie budżetu za pierwsze półro-
cze. Dochody wyniosły 73,5 mln zł, 
a wydatki – 65 mln zł. Omówiono 
też sytuację ekonomiczną Zakładu 
Komunikacji Miejskiej. W 2014 roku 
spółka wypracowała zysk w wyso-
kości 143,6 tys. zł.
Radni przegłosowali 19 projektów 
uchwał. Określili granice obwo-
dów publicznych gimnazjów i szkół 
podstawowych. Przyjęli regulamin 
głosowania w wyborach ławników 
do sądów powszechnych. Zgodzili się 
na zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy dotyczących nieruchomości 
w obrębie Śródmieścia i Podzamcza.
Po unieważnieniu przez Wojewodę 
Mazowieckiego uchwały związanej 
z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego części terenu 
położonego przy ul. Sienkiewicza, ko-
nieczne było ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Za planem dopuszczającym 
budowę LIDLA w dzielnicy „BLOKI” 
opowiedziało się 15 radnych, 2 było 
przeciw, 4 wstrzymało się. Radni 
przyjęli także uchwały w sprawie 
przystąpienia i wdrożenia Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej dla Ciecha-
nowa, ustalenia regulaminu bazaru 
przy ul. Sienkiewicza 77 i targowiska 
przy ul. Płońskiej 28 oraz wniesie-
nia niepieniężnego wkładu do spół-
ki TBS. Zdecydowali o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Trakt Rzeczkowska”. Zgodzili się 
też na zmianę zasad wynajmowania 
i gospodarowania lokalami miesz-
kaniowymi, przyjęcie Ciechanow-
skiego Programu Oddłużeniowego 
na lata 2015-2019 oraz zmianę skła-
du Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej. Decyzją radnych zatwierdzono 
zmiany w uchwale budżetowej. Plan 
dochodów zwiększono do 152,7 mln 
zł, wydatki oszacowano na 160 mln. 
zł. Dwunastu rondom i trzem uli-
com w obrębie pętli miejskiej nada-
no nazwy:
1. Rondo Generała Emila Fiel-

dorfa „Nila” – rondo położo-
ne w rejonie skrzyżowania uli-

cy Gostkowskiej z Prymasa Ty-
siąclecia.

2. Ulica Prymasa Tysiąclecia 
– ulica odchodząca od ron-
da Generała Emila Fieldorfa 
„Nila” w kierunku południowo-
-wschodnim, biegnąca do ron-
da Witolda Pileckiego.

3. Rondo Witolda Pileckiego 
– rondo w rejonie skrzyżowa-
nia ulic: Prymasa Tysiąclecia, 
Wojska Polskiego i Senator Ja-
niny Fetlińskiej.

4. Rondo Żołnierzy Wyklę-
tych – rondo położone w rejo-
nie skrzyżowania ulic: Senator 
Janiny Fetlińskiej, Pułtuskiej 
i Armii Krajowej.

5. Rondo Księdza Jerzego Po-
piełuszki – rondo w rejonie 
skrzyżowania ulic Armii Kra-
jowej, Płońskiej i Mleczarskiej.

6. Rondo Wojewody Andrze-
ja Wojdyły – rondo w rejonie 
skrzyżowania ulic: Bielińskiej, 
Kasprzaka i Skłodowskiej-Curie.

7. Rondo Honorowych Daw-
ców Krwi – rondo położone 
na zachód od ronda Wojewo-
dy Andrzeja Wojdyły, w rejonie 
skrzyżowania ul. Bielińskiej.

8. Rondo Straży Granicznej 
II RP – rondo położone w pasie 
Alei Niepodległości, na południo-
wy wschód od ronda Leśników.

9. Rondo Leśników – rondo po-
łożone w rejonie skrzyżowania 
ulic: Płockiej, Alei Niepodległo-
ści i Kolbe.

10. Rondo Danuty Siedzikówny 
„Inki” – rondo pomiędzy ulica-
mi Bogusławskiego i Kolbego

11. Rondo Sybiraków – rondo 
położone w rejonie skrzyżowa-
nia z ulicą Monte Cassino.

12. Ulica Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza – ulica biegną-
ca od ronda Sybiraków w kie-
runku północnym do ronda 
Mieczysława Kurzypińskiego.

13. Rondo Mieczysława Kurzy-
pińskiego – rondo położo-
ne w rejonie skrzyżowania ulic 
Śmiecińskiej, Wesołej i Siewnej.

14. Ulica Henryka Sławika – 
ulica biegnąca od ronda Mieczy-
sława Kurzypińskiego do ronda 
Narodowych Sił Zbrojnych.

15. Rondo Narodow ych Sił 
Zbrojnych – rondo położone 
w ulicy Kwiatowej.

K.D.

Interpelacje radnych – X sesja

Sierpniowa 
sesja  
Rady Miasta
10. sesja Rady Miasta rozpoczę-
ła się od wyróżnienia ciecha-
nowskich sportowców za szcze-
gólne osiągnięcia. Prezydent 
Krzysztof Kosiński przekazał 
wyrazy uznania Danielowi Sta-
niszewskiemu (mistrzowi Eu-
ropy i wicemistrzowi świata 
w kolarstwie torowym) oraz 
zawodnikom LKS Matsogi Cie-
chanów – Ilonie Omiecińskiej 
(mistrzyni świata w konkuren-
cji walk taekwon-do) i Andrze-
jowi Reduchowi (wicemistrz 
świata w układach formalnych 
III dan). Gratulacje przyjęli też 
trenerzy Stanisław Grabowski 
oraz Michał Korzybski.
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Zamknięty obecnie nieco ponad 
800 metrowy odcinek pętli miej-
skiej od Wojska Polskiego do Puł-
tuskiej zostanie otwarty w najbliż-
szych dniach. Przerabiane są tak-
że trzy ronda w ul. Pułtuskiej, Płoc-
kiej i Płońskiej. – Ratusz zdecydo-
wał się już teraz naprawić błędy 
projektanta i byłych władz miasta 
sprzed kilku lat – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński. – Prze-
budujemy ronda tak, aby później 
mogły służyć w sposób odpowiedni 
kierowcom i żeby nie było żadnych 

nieprawidłowości w ruchu drogo-
wym. Zlikwidowane zostaną kra-
wężniki w kołach rond i zostanie 
założona opaska najazdowa. Uła-
twi to przede wszystkim porusza-
nie się po drodze samochodom cię-
żarowym. Pasy nie będą poszerzo-
ne, ale opaska w obrębie koła ron-
da będzie miała szerokość 2,5 m, co 
automatycznie poszerzy cały odci-
nek – wyjaśnia zastępca prezyden-
ta Joanna Potocka-Rak.
Od 31 lipca można jeździć kolej-
nymi odcinkami pętli miejskiej: 

od ulicy Mławskiej do Gostkow-
skiej oraz fragmentem ulicy Mle-
czarskiej – od Płońskiej do mostu 
na Łydyni i od wiaduktu kolejo-
wego do ul. Tysiąclecia. 31 sierp-
nia spółka PKP otworzyła wia-
dukt na Mleczarskiej, który połą-
czył dwa wymienione wyżej frag-
menty. Koniec prac na rondach 
nastąpi jeszcze w tym tygodniu, 
wówczas zostanie puszczony ruch 
na ostatnim niedostępnym jesz-
cze odcinku.

P.H.

Wkrótce otwarcie  
ostatniego odcinka pętli

Rondo w ul. Pułtuskiej 

Otwarty wiadukt w ul. Mleczarskiej Rondo w ul. Płońskiej

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

22 miłośników zieleni

W połowie sierpnia minął termin zgłoszeń do konkursu na najładniej-
szą posesję. Wpłynęły 22 oferty w 3 kategoriach: budynki wielorodzin-
ne, jednorodzinne, balkony i ogródki. Wkrótce komisja konkursowa 
obejrzy wszystkie zgłoszone obiekty.

Usuwanie drzew i krzewów po nowemu
Od 28 sierpnia obowiązują nowe przepisy dotyczące wydawania zezwo-
leń na usunięcie drzew i krzewów. W myśl znowelizowanych przepisów 
już nie wiek drzewa, a obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm decy-
duje o konieczności uzyskania zezwolenia. Uproszczeniu ulega też usu-
nięcie złamanych i wywróconych drzew i krzewów. Spółdzielnie i wspól-
noty mają obowiązek poinformowania swoich mieszkańców o zamia-
rze ich usunięcia. Szczegóły pod nr tel. (23) 674 92 89 lub 674 92 68.

Budowa chodnika

Zakończyła się budowa chodnika z kostki brukowej w ul. Tysiąclecia 
na odcinku od pętli miejskiej w kierunku PEC.

Zlikwidowane przejście przez tory  
pod wiaduktem w ul. Mleczarskiej

Zlikwidowany został przejazd kolejowy w ciągu ulicy Mleczarskiej (pod 
wiaduktem), w związku z czym nie ma już możliwości przechodzenia 
w tamtym miejscu przez tory. Na drugą stronę torów należy przecho-
dzić nowo otwartym wiaduktem. Na perony można dotrzeć schodami 
lub windą.

P.H.

Do października 2016 roku lo-
katorzy mieszkań komunal-
nych w Ciechanowie będą mie-
li możliwość wykupu miesz-
kania na własność z zastoso-
waniem systemu korzystnych 
bonifikat. Po tym czasie wy-
kup będzie możliwy tylko przy 
opłaceniu 100% wartości loka-
lu. Wykup z bonifikatami doty-
czy tych budynków, w których 
już wcześniej następowały wy-
kupy. Władze miasta zachę-
cają do składania wniosków.

Jeszcze przez najbliższe 14 miesię-
cy mieszkańcy Ciechanowa mogą 
składać wnioski o wykup loka-
li komunalnych. – To dosyć długi 
okres, ale już teraz wszyscy zain-
teresowani powinni składać wnio-
ski, jeśli chcą przejąć na własność 
gminne mieszkanie przy zastoso-
waniu opłacalnych bonifikat. O za-
stosowanie dłuższego czasu i poin-
formowanie mieszkańców zwra-
cali się radni podczas jednej z po-

siedzeń komisji. Przychylamy się 
do tego wniosku – mówi zastępca 
prezydenta miasta Joanna Potoc-
ka-Rak. Aktualnie podstawowa bo-
nifikata wynosi 75%. Warunkiem 
jej udzielenia jest najem trwający 
powyżej 10 lat oraz brak zaległo-
ści czynszowych w ostatnim roku 
przed złożeniem wniosku. Z obniż-
ki można skorzystać również, gdy 
czas trwania najmu nie jest krót-
szy niż 5 lat. W tym wypadku za 

każdy brakujący rok do 10 lat wy-
sokość bonifikaty ulegnie obniże-
niu o 1%.
Kilka miesięcy temu Rada Mia-
sta przyjęła uchwałę, która zniosła 
bonifikaty związane z przekształ-
ceniem prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności, dając 
równocześnie mieszkańcom czas 
na podjęcie decyzji o skorzystaniu 
z bonifikat.

red.

Ostatnia szansa na wykup mieszkań z bonifikatami
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Od kilku tygodni dzieci i dorośli 
chętnie testują nowe place zabaw, 
siłownie i parki aktywnej rekre-
acji. Przy ul. Szwanke i Orylskiej 
powstały siłownie. Trzy parki ak-
tywnej rekreacji wybudowano przy 
ul. Witosa, Kruczej i Dobrej. Przy 
ul. Augustiańskiej stanął Stre-
et Workout Park. Można korzy-

stać ze zmodernizowanego placu 
zabaw przy ul. Ściegiennego oraz 
placu u zbiegu ul. Parkowej i Zie-
lonej. Do dyspozycji oddane zo-
stały m.in. zjeżdżalnie, piaskow-
nice, karuzele, huśtawki, zabawki 
na sprężynach, urządzenia spraw-
nościowe, linarium, boiska do pił-
ki nożnej, ręcznej i siatkówki pla-

żowe, tor do gry w bule, stół beto-
nowy do tenisa stołowego i do gry 
w szachy, ścieżka zdrowia i wie-
le innych. Zamontowano łącznie 
70 urządzeń. Inwestycje zrealizo-
wane w ramach Budżetu Obywa-
telskiego kosztowały w sumie po-
nad 556 tys. zł.

P.H.

Nowe place zabaw i siłownie  
oddane do użytku

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 4 września 2015 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

„TRAKT RZECZKOWSKA” w Ciechanowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity – 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów w dniu 27 sierpnia 2015r. uchwały nr 101/X/2015 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TRAKT RZECZKOWSKA” w Ciechanowie, obejmujące-
go teren położony w rejonie ul. Armii Krajowej, ul. Św. Anny i ul. Rzeczkowskiej – działki nr: 4616/24, 4402/7, 4435/8, 
4621/4 oraz część działek nr: 4615/9 i 4620.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie (przy czym jako uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej, o których mowa w art.18 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 199 z późn. zm.) do Prezydenta Miasta Ciechanów, 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6, z podaniem imienia i na-
zwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości której wniosek do-
tyczy, w terminie do dnia 05.10.2015 r.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Siłownia przy ul. OrylskiejZmodernizowany plac zabaw u zbiegu ul. Parkowej i Zielonej

Park aktywnej rekreacji przy ul. WitosaZmodernizowany plac zabaw przy ul. Ściegiennego

W kwietniu bieżącego roku Cie-
chanów otrzymał blisko 813 tys. zł 
z budżetu państwa na rozbudowę 
miejskiego żłobka w ramach pro-
gramu „Maluch”. Przetarg na re-
alizację zadania przyniósł oszczęd-
ności. W związku z tym prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński 
skierował do Ministerstwa Pra-

cy i Polityki Społecznej wniosek 
o przeznaczenie zaoszczędzonych 
środków na budowę placu zabaw 
przy żłobku za 50 tys. złotych oraz 
zwiększenie doposażenia żłobka 
o 30 tys. zł. MPiPS oraz Mazowiec-
ki Urząd Wojewódzki przychyliły 
się do wniosku.

R.J.

W ramach rządowego programu biblioteki szkolne będą ku-
pować książki, które wybiorą sami uczniowie i które nie są 
podręcznikami. Na wniosek prezydenta Krzysztofa Kosiń-
skiego przyznano miastu 10 849 zł.

Na realizację programu, który ma zachęcić najmłodszych do czytania 
oraz rozwijania swoich zainteresowań poprzez czytanie, ciechanowskie 
szkoły podstawowe otrzymały łącznie 13 564 zł, z czego 80% to dotacja 
celowa, a jedynie pozostałe 20% stanowi wkład własny gminy.
Program „Książki naszych marzeń” zakłada zakup książek, których te-
matyka będzie bliska współczesnym uczniom, książek które mają za-
ciekawiać, rozwijać zainteresowania, zdolności, które są chętnie czyta-
ne. O wyborze będą współdecydować rodzice i uczniowie. Program ma 
na celu promowanie czytelnictwa, zachęcanie do wypożyczania książek 
na przykład na wakacje i ferie.
– Ważne jest wyrobienie nawyku sięgania po książkę już od najmłod-
szych lat oraz czytania dla przyjemności – podkreśla prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Program „Książki naszych marzeń” realizowany jest przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej.

R.J.

Pieniądze nie tylko na żłobek, 
ale i na plac zabaw

Obok rozbudowanego żłobka powstanie plac zabaw oraz zwięk-
szone zostanie pierwsze doposażenie nowych pomieszczeń. 
Wniosek prezydenta Ciechanowa zyskał akceptację Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

Prawie 11 tys. zł z budżetu państwa  
dla ciechanowskich podstawówek w ramach 

programu „Książki naszych marzeń”
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Ciechanowskie szkoły  
bez „śmieciowego jedzenia”
1 września weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia, zgodnie z którą firmy prowadzące 
sklepiki szkolne nie mogą sprzedawać w nich jedzenia zawie-
rającego znaczne ilości składników niezalecanych dla rozwo-
ju dzieci – tzw. jedzenia śmieciowego.

Jednym z inicjatorów zmian w prawie był ówczesny rzecznik PSL, a dziś 
prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, który projekt nowelizacji usta-
wy przedstawił dziennikarzom podczas konferencji prasowej w Sejmie 
RP we wrześniu 2012 roku. W sklepikach szkolnych mogą być dostęp-
ne np. kanapki na bazie pieczywa razowego lub pełnoziarnistego, sa-
łatki, warzywa i owoce, mleko i produkty mleczne oraz niektóre napo-
je, o ile nie mają w swoim składzie zbyt dużo cukru. W szkolnych skle-
pikach nie kupimy batonów, chipsów, drożdżówek czy słodzonych na-
pojów gazowanych.
– Mam osobistą satysfakcję, że po kilku latach walki o zdrową żyw-
ność w szkołach efekt został osiągnięty. Szkoła nie powinna dawać 
złego przykładu poprzez możliwość zakupu w jej murach produktów 
szkodliwych dla zdrowia najmłodszych. Szczególnie w okresie rozwoju 
dziecka częsta konsumpcja kalorycznych, przesolonych, gazowanych 
produktów jest niewskazana – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent skierował pismo do dyrektorów miejskich szkół z prośbą 
o przestrzeganie przepisów prawnych, które weszły w życie wraz z roz-
poczęciem roku szkolnego.

R.J.

Awanse  
w miejskiej oświacie

31 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów prezydent Krzysz-
tof Kosiński wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Kacprzakiem oraz 
dyrektorem ZOSiP Adamem Krzemińskim wręczył 6 nauczycielom 
akty nadania awansu zawodowego oraz powołał nowych dyrektorów 
szkół i przedszkoli. Tego dnia prezydent pożegnał odchodzących dy-
rektorów: Ewę Pozaroszczyk, Jolantę Łuniewską, Jolantę Piotrow-
ską i Jacka Wiśniewskiego. Na stanowiska dyrektorów zostali powo-
łani: Jarosław Krauze – Gimnazjum nr 1, Aldona Krzywicka – Miej-
ski Zespół Szkół nr 2, Barbara Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 4, 
Izabella Grabowska – Przedszkole nr 4. Nowymi nauczycielami mia-
nowanymi zostali: Marta Sosnowska, Anna Laskowska, Magdalena 
Martela, Patryk Wądołowski, Natalia Ogonowska oraz Bożena Kwiat-
kowska-Szlaska.

P.H.

W szkołach zabrzmiał pierw-
szy dzwonek. Uczniowie wzię-
li udział w akademiach rozpo-
czynających nowy rok szkolny. 

W uroczystościach przygoto-
wanych przez „podstawów-
ki” uczestniczył prezydent 
Krzysztof Kosiński, który 

wręczył pierwszakom książ-
ki z ciechanowskimi bajkami 
i legendami.

red.

Pierwszy dzwonek ogłosił 
koniec wakacji
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Po wspólnym czytaniu w ubiegłych 
latach „Pana Tadeusza”, dzieł Alek-
sandra Fredry i „Trylogii” przyszła 
pora na „Lalkę”. W Ciechanowie po-
wieść Bolesława Prusa była czyta-
na w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej przy ul. Batalionów Chłopskich. 
Fragmentów „Lalki” można było po-
słuchać również podczas odbywa-
jących się na Zamku Książąt Mazo-
wieckich „XI Spotkań z historią”. 
Ogólnopolska akcja publicznego 
czytania cieszy się dużym zaintere-
sowaniem, włączają się w nią wielkie 
miasta i małe miejscowości. Udział 
biorą artyści, ludzie kultury, polity-
ki. Czytający i słuchacze zbierają się 
w bibliotekach, domach kultury czy 
pod gołym niebem. Z roku na rok 
uczestników jest coraz więcej.

A.C.

Podczas posiedzenia w Ciechanowie 
zarząd pochylił się między innymi 
nad dwoma projektami zmian ustaw 
o dochodach Jednostek Samorządu 
Terytorialnego dotyczących „janosi-
kowego”, nad projektami o europej-
skim ugrupowaniu współpracy te-
rytorialnej, o repatriacji, o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Omówio-
no projekty rozporządzeń Ministra 
Zdrowia – w sprawie ogólnych wa-
runków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej oraz w spra-
wie świadczeń gwarantowanych w za-
kresie lecznictwa uzdrowiskowego. 
Wśród poruszanych spraw był rów-
nież projekt wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w obszarze zdrowia na lata 2014 – 
2020. Przyjęto stanowiska omówione 
na poprzednim posiedzeniu.
Do istniejącego od 1917 roku Związ-
ku Miast Polskich należy obecnie 
299 miast. Ciechanów przystąpił 
do ZMP w 1995 roku. Organizacja ta 
wspiera samorządność poprzez współ-
pracę, wymianę doświadczeń, lobbing 
legislacyjny dba o interesy miast i kwe-
stie decentralizacji. Członkowie mają 
zagwarantowane wsparcie eksperc-
kie, wymieniają się doświadczeniami.
Obecne władze Związku Miast Pol-
skich zostały wybrane podczas odby-
wającego się 5 i 6 marca Zgromadze-
nia Ogólnego w Poznaniu. Do zarządu 
wybrano wówczas prezydenta Ciecha-
nowa Krzysztofa Kosińskiego, powie-
rzono mu funkcję sekretarza. Zarząd 
składa się w sumie z 25 osób. Z pre-
zesa, którym został prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz, trzech wice-

prezesów, sekretarza, skarbnika i po-
zostałych dziewiętnastu członków.
Przy okazji piątkowego posiedze-
nia goście mieli okazję poznać Cie-
chanów i okolice, zwiedzili miedzy 
innymi Zamek Książąt Mazowiec-
kich oraz Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze. Część przedstawi-
cieli władz miast członkowskich 
była w Ciechanowie pierwszy raz.
– Omówiliśmy wiele ważnych kwestii 
podczas obrad, ale istotne było rów-
nież samo zaprezentowanie Ciecha-
nowa i zainteresowanie nim władz 
innych miast. Nasze miasto zrobi-
ło na nich pozytywne wrażenie. Je-

stem przekonany, że tego typu wizy-
ty wpływają na coraz lepszą jakość 
współpracy, a tym samym korzyści 
dla współpracujących – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Na posiedzeniu zarządu w Ciecha-
nowie obecni byli m.in. prezydent 
Gliwic i przewodniczący ZMP Zyg-
munt Frankiewicz, prezydent Lubli-
na Krzysztof Żuk, prezydent Koło-
brzegu Janusz Gromek, prezydent 
Dąbrowy Górniczej Zbigniew Pod-
raza, burmistrz Brzezin Marcin Plu-
ta, zastępca prezydenta Sopotu Mar-
cin Skwierawski.

R.J.

Wizyta zagranicznych delegacji 
w Ciechanowie była okazją do po-
znania się przez nowe władze 
i omówienia obszarów w jakich 
miasta chciałyby współpracować. 
Rozmawiano między innymi w tym 
kontekście o edukacji, sporcie, go-
spodarce. Mówiono o konieczności 
pogłębiania współpracy i związa-

nych z tym możliwych działaniach.
Goście odwiedzili między inny-
mi Muzeum Romantyzmu w Opi-
nogórze, uczestniczyli w Spotka-
niach z historią na Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich, obejrzeli mecz 
Niemcy – Polska w Strefie Kibica 
przed ratuszem.

R.J.

76. rocznica wybuchu 
II wojny światowej

Uroczystości związane z rocznicą odbyły się na cmentarzu ko-
munalnym przy Kwaterze Żołnierzy Wojska Polskiego i Ofiar 
Terroru.

– 1 września 1939 roku 
to niezwykle drama-
tyczna data w historii 
Polski, Europy i świa-
ta. To data, która zapo-
czątkowała kolejny roz-
lew krwi. Polska znów 
musiała stanąć do walki 
o niepodległość, demo-
krację i godność. 76 lat 
temu Polska, tak jak dzi-
siaj, miała różnego ro-
dzaju umowy i sojusze. 
Mimo to została osamot-
niona. Po II wojnie światowej Europa postanowiła zintegrować się, ze-
wrzeć swoje szeregi, aby dramat II wojny światowej już nigdy się nie 
powtórzył. Dziś jesteśmy członkiem paktu północno-atlantyckiego, Unii 
Europejskiej. Uważamy, że nasze bezpieczeństwo jest niezagrożone. Ale 
jeśli chcemy pokoju, to zawsze też należy szykować się do wojny. Musi-
my zrobić wszystko, aby nasi zachodni partnerzy nie lekceważyli kon-
fliktu ukraińsko-rosyjskiego. Jeszcze kilka lat temu w naszym mieście 
funkcjonowała Jednostka Wojskowa. Po jej likwidacji prowadzone są 
poważne rozmowy, żeby obecne były u nas wojska amerykańskie i ciężki 
sprzęt Stanów Zjednoczonych. Zrobię wszystko, żeby deklaracja ze stro-
ny Ministerstwa Obrony Narodowej oraz strony amerykańskiej zosta-
ła ziszczona – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński. Po mszy polo-

wej odprawionej przez 
proboszczy ciechanow-
skich parafii odczytano 
apel poległych. Pod po-
mnikiem żołnierzy 
września 1939 r. zło-
żono kwiaty. Obchody 
zorganizowali prezy-
dent Ciechanowa oraz 
Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej Pol-
skiej i Byłych Więź-
niów Politycznych.

K.D.

Delegacje z miast partnerskich
Ciechanów odwiedzili przedstawiciele dwóch miast partner-
skich – niemieckiego Haldensleben i słowackiego Brezna. Pod-
czas spotkań z kierownictwem ratusza rozmawiano na temat 
zacieśniania współpracy.

Narodowe 
czytanie 
„Lalki”

Prezydenci i burmistrzowie polskich 
miast obradowali w Ciechanowie

Prezydenci i burmistrzowie polskich miast w piątek 28 sierpnia przyjechali na obrady do Cie-
chanowa. Zarząd Związku Miast Polskich co miesiąc spotyka się w innym mieście członkow-
skim, by opiniować projekty ustaw, rozporządzeń, koncepcji czy założeń dotyczących spraw 
samorządowych. Sekretarzem zarządu ZMP jest prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

od lewej: burmistrz Brzezin Marcin Pluta, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński
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Wyjątkowy klimat Spotkań można 
było poczuć już jedenasty raz. Zam-
kowy dziedziniec wypełniły kramy, 
pojawili się artyści, fani średnio-
wiecznych rekonstrukcji i tłumy 
zwiedzających. Tegoroczna akcja 
odbyła się pod hasłem „U Konrada 
Mazowieckiego”. Spotkania z histo-
rią co roku przyciągają do Zamku 
Książąt Mazowieckich mieszkań-

ców i przyjezdnych. Każdy miłośnik 
średniowiecza znajdzie tam coś dla 
siebie. 5 września można było po-
dziwiać między innymi prezentację 
uzbrojenia rycerza z XIV w oraz po-
kazy walk. Kramy pełne były ozdób, 
ziół, ceramiki. W programie znala-
zły się również występy grup z Płoc-
ka i Zielonej Góry oraz koncerty mu-
zyki średniowiecznej. Dzieci biorą-

ce udział w warsztatach teatralnych 
przygotowały na tę okazję przedsta-
wienie. Zwiedzający w jednej z baszt 
zamku mogli obejrzeć ekspozy-
cję „Księstwo Mazowieckie 1200-
1526. Intrygi, trucizny i smok, czy-
li 300 lat niezależnego Mazowsza”. 
Tego dnia wejście na imprezę oraz 
zwiedzanie było bezpłatne.

A.C.

Spotkania z historią

Podczas festiwalu ulicami miasta 
przeszła kolorowa parada. W pro-
gramie znalazły się spektakle, im-
presje baniek mydlanych w wyko-
naniu duetu cyrkowców i anima-
torów kultury, koncerty Das Moon 
i Mai Kleszcz, imprezy z DJ-em 
oraz wystawy „Kwadrat” Jerzego 
Budziszewskiego i jubileuszowa 
ekspozycja dokumentująca 20 lat 
działalności Teatru Makata.
W części konkursowej wystąpiło 
7 teatrów. Nagrodę główną zdobył 
spektakl „Panakeia” Teatru Nowe-

go ze Szczecina. Jury wyróżniło 
także inscenizację Teatru Krzesi-
wo z Warszawy „Gramy o wszyst-
ko” oraz „Wujaszka Wanię” w wy-
konaniu ciechanowskiej grupy 
Rozmyty Kontrast.
Organizatorami tegorocznego Fe-
stiwalu byli: Stowarzyszenie Arty-
styczne Makata, Powiatowe Cen-
trum Kultury i Sztuki, Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO i Fabryka Kultu-
ry Zgrzyt.

red.

DIONIZJE
Teatry Akt z Warszawy, Porywacze Ciał z Poznania i Deli-
kates z Pisza byli gośćmi XXII Festiwalu Teatralnego DIO-
NIZJE. W dniach 13-15 sierpnia ciechanowianie obejrzeli 
11 przedstawień.

Parada uliczna.  Fot. Kazimierz Kosmala

Teatr Delikates.   Fot. Kazimierz Kosmala

Teatr Nowy – w zwycięskim spektaklu „Panakeia”  Fot. Kazimierz Kosmala

Teatr Akt.  Fot. Kazimierz Kosmala
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W ostatnią sobotę sierpnia po raz 
pierwszy w Ciechanowie został 
zorganizowany Jarmark Staroci 
i Kolekcjonerów. Impreza cieszy-
ła się dużym zainteresowaniem 
osób spacerujących ulicą War-
szawską. Miłośnicy przedmiotów 
„z duszą” mieli szansę powiększyć 
swoje cenne kolekcje o stare książ-
ki, gazety, monety, zdjęcia, wido-
kówki, płyty gramofonowe, bagne-
ty, hełmy, obrazy, figurki z brą-
zu i porcelany, żelazka na duszę, 
zegary, aparaty fotograficzne czy 
kufle do piwa. Nie zabrakło także 
stoisk ze smakołykami i rękodzie-
łem. Był też sektor, w którym dzie-
ci sprzedawały zabawki i książki. 

Kolejny taki Jarmark planowany 
jest za rok.
Ostatnia sobota wakacji była rów-
nież finałowym dniem letnich im-
prez organizowanych przez Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kul-
turalnej STUDIO. W ramach ka-
nałów ZOOM NA KULTURĘ i BA-
Z’ART animatorzy zorganizowali 
mnóstwo atrakcji. Było malowanie 
muralu, układanie puzzli czy bań-
ki mydlane. Rozegrano turniej sza-
chowy oraz rozstrzygnięto konkurs 
wokalny „O złoty mikrofon Prezy-
denta Miasta Ciechanów”. Nagro-
dę w wysokości 1000 zł wyśpiewa-
ła Kinga Miklaszewska.

P.H.

Działo się na Warszawskiej!
Jarmark staroci, kanały STUDIO

12-13 września, godz. 

11.30 – Rodzinny Piknik 

Lotniczy (lądowisko przy 

ul. Św. Franciszka)

19 września, godz. 11.00 

– jarmark „Pożegnanie 

lata” (ul. Warszawska)

21 września, godz. 10.30 

– Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka (pl. 

Jana Pawła II)

26 września, godz. 12.00 

– Dzień Otwarty w COEK 

STUDIO (ul. 17 Stycznia 56A)
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Na starcie pod Zamkiem Książąt 
Mazowieckich kolarzy dopingo-
wał tłum kibiców. Ścigali się do-
rośli i dzieci. Słoneczna pogoda 
i niełatwa trasa były dużym wy-
zwaniem. Spośród kolarzy, którzy 
pokonali 83 km najlepszy był Mi-
chał Wyżlic. Zawodnik przekroczył 
metę z przewagą ponad 2 minut nad 
drugim w kolejności Arturem Kor-
cem. Trzeci był Adrian Jusiński. 
Najdłuższy dystans wybrały dwie 
zawodniczki. Jako pierwsza linię 
mety przekroczyła Małgorzata Lu-
tecka, druga – Olga Niewiarowska.

Na dystansie 52 km triumfował 
Bartek Borowicz, drugie miejsce 
zajął Łukasz Góralewski, trzecie – 
Bartosz Grędziński. Wśród pań naj-
lepsza okazała się Agnieszka Uro-
da-Hampelska, na drugiej pozycji 
uplasowała się Joanna Gumieniak, 
nastepna była Elżbieta Tyszkiewicz.
Na trasie 32 km pierwsze miejsce 
zajął Paweł Pięta, drugie – Mikołaj 
Mucha, trzecie – Rafał Kaniewski. 
Najszybszą kobietą okazała się tu 
Magdalena Kuszmider. Drugi wy-
nik uzyskała Magdalena Tokarska, 
trzeci – Katarzyna Paszczyk.

Największą popularnością cieszył 
się dystans 8 km. W peletonie jechał 
prezydent Krzysztof Kosiński, jego 
zastępca Krzysztof Kacprzak, radni 
Rady Miasta, przedstawiciele urzędu 
oraz grupy reprezentujące miejskie 
spółki i szkoły. Na tej trasie najszyb-
szy był Dominik Gajewski, na dru-
giej pozycji znalazł się Dominik Ra-
tajczak, na trzeciej Mariusz Zawadz-
ki (Ciechanów). Wśród kobiet najlep-
sza była Katarzyna Górniak, druga 
była Luizą Wawer, trzecia Małgorza-
tą Zawadzką (Ciechanów).

K.D.

RAJD ROWEROWY

Około 900 kolarzy wzięło udział w wyścigu SK bank Mazovia MTB Marathon, rozegranym 
30 września w Ciechanowie. Uczestnicy mieli do wyboru 4 dystanse: 8, 32, 52 i 83 km.

Do końca września można zgłaszać 
drużyny, które będą grać w pił-
karskiej Lidze Zakładowej. Liczba 
miejsc jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Rozgrywki roz-
poczną się w listopadzie.
Miasto wraz z MKS Ciechanów 
organizuje Ligę Zakładową, w ra-
mach której drużyny reprezentu-
jące firmy i instytucje będą przy-
najmniej raz w tygodniu rozgrywać 
mecze piłki nożnej halowej na hali 
MOSiR przy ulicy 17 Stycznia 60C. 
Rywalizować będzie „każdy z każ-
dym”, przewidziany jest mecz i re-
wanż. Jeden mecz to dwie dziesię-
ciominutowe połowy z trzyminu-
tową przerwą. Drużyna może li-
czyć maksymalnie 12 zawodników 
– 6 podstawowych i 6 rezerwo-
wych. Na boisku znajdować się bę-
dzie pięciu zawodników „w polu” 
i bramkarz. Liga ma charakter 

amatorski. Zespoły mogą składać 
się z pracowników firmy zgłaszają-
cej się do rozgrywek oraz na przy-
kład podwykonawców bezpośred-
nio związanych z daną firmą.
W celu zgłoszenia należy wypełnić 
formularz dostępny na stronie in-
ternetowej MKS Ciechanów oraz 
dostarczyć go do siedzimy MKS lub 
MOSiR bądź zeskanowany doku-
ment wysłać pocztą elektroniczną 
pod adres biuro@mksciechanow.
pl. Miesięczny koszt uczestnictwa 
drużyny w Lidze Zakładowej to 
400 złotych. Szczegóły związane 
między innymi z harmonogramem 
zostaną ustalone po zgłoszeniu się 
wszystkich drużyn, zasady określa 
umieszczony na stronie MKS re-
gulamin. Więcej Informacji moż-
na uzyskać dzwoniąc pod numer 
telefonu 508 157 193.

R.J.

Ruszyły zapisy  
do Ligi Zakładowej

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
Redakcja:
Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 674 93 02, fax (23) 672 29 63,
e-mail: r.jeziolkowska@umciechanow.pl
Redagują:
Renata Jeziółkowska – redaktor naczelny, Katarzyna Dąbrowska, Paulina Huzar, Agnieszka Czarnewicz
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.
Wydawca: Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów, Skład: A-Z Media, Druk: EDYTOR sp. z o.o.



12      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Tłumy mieszkańców Ciechanowa i przyjezdnych 4 września wspólnie obejrzały mecz eliminacyjny Euro 2016 Niemcy – Polska. Młodszych i starszych kibiców 
prócz obserwowania zmagań reprezentacji czekało mnóstwo piłkarskich atrakcji. Można było między innymi zagrać w „piłkarzyki” i Fifę. Powstały dwa mobil-
ne boiska do turniejów, konkursów i prób sprawnościowych, piłkarski tor przeszkód oraz „siatkonoga”. Do dyspozycji byli animatorzy oraz trenerzy. W wyda-
rzenie zorganizowane przez Urząd Miasta Ciechanów, COEK STUDIO oraz MOSiR zaangażował się MKS Ciechanów oraz Akademia Piłki Nożnej Football School.

P.H.

STREFA KIBICA PRZED RATUSZEM

zdjęcia Natalia Kus


