
W ramach inwestycji związanych 
z budową pętli miejskiej koszt wy-
kupu gruntów okazał się dużo wyż-
szy niż planowano. Koszty te mia-
sto poniosło z własnych środków. 
W Mazowieckiej Jednostce Wdra-
żania Programów Unijnych poja-
wiły się oszczędności, w związku 
z czym prezydent Krzysztof Kosiń-
ski skierował wniosek o przyznanie 
miastu dodatkowych funduszy. De-
cyzją zarządu województwa mazo-
wieckiego, Ciechanów otrzymał po-
nad 7 milionów złotych. Środki te 
można teraz przeznaczyć na wybra-
ne inwestycje.
Podczas konferencji prasowej zorga-
nizowanej 9 października w Urzę-
dzie Miasta Ciechanów prezydent 
Krzysztof Kosiński oraz zastępca 
dyrektora w Mazowieckiej Jedno-
stce Wdrażania Programów Unij-
nych Elżbieta Szymanik podkre-
ślali ogromne znaczenie pieniędzy 
unijnych dla miasta.

– Miasto bez możliwości pozyski-
wania środków zewnętrznych nie 
mogłoby prowadzić potężnych in-
westycji, rozwijać infrastruktury 
i gospodarki. Zawsze podkreślałem, 
że będę zabiegał o środki zewnętrz-
ne. Na Mazowszu stajemy się lide-
rem w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Prezydent zaznaczał, że w procesie 
pozyskiwania funduszy bardzo waż-
na jest partnerska współpraca i do-
bry dialog z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych. 
Zastępca Dyrektora w MJWPU de-
klarowała swoje wsparcie.
– Mając na uwadze, że pieniądze 
poszły na bardzo potrzebną inwe-
stycję drogową, zaopiniowaliśmy 
pozytywnie wniosek do zarządu 
województwa mazowieckiego i za-
rząd zdecydował o przekazaniu 
środków. Drogi, obwodnice, mo-
sty to nerw naszej gospodarki, in-

westycje potrzebne do codzienne-
go życia. Myślę, że nie są to ostat-
nie pieniądze dla miasta Ciecha-
nów. Zaczynają się nowe konkur-
sy, wierzę że miasto będzie składać 
skuteczne wnioski. Ja gwarantuję 
wszelką pomoc – mówiła podczas 
konferencji Elżbieta Szymanik za-
stępca dyrektora w MJWPU.
Za otrzymane środki w 2016 roku 
zostaną zmodernizowane ulice dla 
których opracowana jest dokumen-
tacja projektowo-kosztorysowa. Bę-
dzie to dotyczyło ulic: Prusa, Dyga-
sińskiego i Morawskiej, znajdują-
cych się w sąsiedztwie pętli miej-
skiej. W przypadku budowy Pasażu 
Marii Konopnickiej przygotowana 
już dokumentacja ulegnie koniecz-
nym zmianom, wprowadzone zosta-
ną postulaty mieszkańców. Inwesty-
cja ma stanowić kontynuację dzia-
łań związanych z ożywieniem cen-
trum miasta i ulicy Warszawskiej.

R.J.

MILIONY  
DLA CIECHANOWA  
BĘDĄ NOWE INWESTYCJE

Ciechanów otrzymał 7.377.577,55 zł dodatkowych funduszy unijnych, które zostaną przezna-
czone na nowe inwestycje w mieście. Za otrzymane środki wybudowany będzie Pasaż Marii 
Konopnickiej oraz zmodernizowane zostaną ulice Prusa, Dygasińskiego i Morawskiej.

Budżet Obywatelski 
2016 – wyniki 
głosowania

Mieszkańcy Ciechanowa wybrali 
projekty, które w ramach Budżetu 
Obywatelskiego będą realizowane 
w 2016 roku. Zostanie zrealizowa-
nych 12 zadań osiedlowych oraz trzy 
ogólnomiejskie. Spośród 5917 wszyst-
kich głosów ważnych było 5271.

Więcej str. 2
A.C.

Pendolino 
w Ciechanowie. 
Prezentujemy 
rozkład jazdy

Pociągi Pendolino będą zatrzymy-
wać się w Ciechanowie od 13 grud-
nia. Pendolino z Ciechanowa bar-
dzo szybko będzie można dotrzeć 
do Warszawy, Gdańska, Katowic, 
Gliwic, Krakowa czy Rzeszowa.

Więcej str. 3
R.J.

Będzie modernizacja 
ulicy Sońskiej. 
Prezydent i starosta 
podpisali porozumienie

Nowa nawierzchnia, chodni-
ki i ścieżka rowerowa powsta-
ną na dwukilometrowym odcin-
ku ulicy Sońskiej. Podpisane po-
rozumienie zakłada, że kosztami 
związanymi z inwestycją miasto 
i powiat podzielą się po połowie.

Więcej str. 3
R.J.

Ciechanów kontra 
chaos reklam 
i billboardów

W ratuszu trwają prace nad re-
gulacjami dotyczącymi ochrony 
miejskiego krajobrazu przed re-
klamowym chaosem. Na wprowa-
dzenie stosownych rozwiązań po-
zwala miastom tzw. ustawa krajo-
brazowa, która miesiąc temu we-
szła w życie. Mieszkańcy swoje 
opinie wyrażali poprzez ankiety.

Więcej str. 3
R.J.

Dyktando z udziałem 
Macieja Orłosia 
i prof. Jerzego 
Bralczyka

Słynny dziennikarz TVP dyktował, 
znany językoznawca wygłosił wy-
kład. Mieszkańcy miasta, którzy 
wzięli udział w I Ciechanowskim 
Dyktandzie o pióro prof. Jerzego 
Bralczyka świetnie się bawili zma-
gając się z pisownią. Każdy przypi-
sany był do jednej z ośmiu kategorii.

Więcej str. 9
R.J.

Pożegnanie lata 
w Ciechanowie

Jarmark, stoiska z produktami re-
gionalnymi i rozmaitymi przed-
miotami, zabawy dla najmłod-
szych, dużo muzyki, trochę mody, 
konkursy. 19 września podczas 
pikniku pełnego atrakcji na uli-
cy Warszawskiej Ciechanów po-
żegnał się z latem.

Fotorelacja str. 12
A.C.
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Na projekty do Budżetu Oby-
watelskiego 2016 zagłosowało 
5917 osób. Internetowo swo-
je głosy oddało 3949 osób. 
Do urn ustawionych w ra-
tuszu i w różnych punktach 
w mieście wypełnioną kar-
tę do głosowania w rzuci-
ło 1968 osób. Po weryfika-
cji ważne okazały się głosy 
5271 osób. Nieważnych było 
646 głosów. Wynikało to z nie-
prawidłowego wypełnienia 
karty (brak numeru PESEL, 
brak imienia i nazwiska, za-
znaczenie więcej niż jednego 
projektu w danej kategorii lub 
oddanie kilku głosów w wersji 
papierowej) bądź z faktu, że 
głosujący podał błędne dane, 
nie był mieszkańcem Ciecha-
nowa lub nie miał ukończo-
nych 16 lat.

W każdym z 12 osiedli w 2016 roku 
zostanie zrealizowany jeden projekt, 
który uzyskał największą liczbę gło-
sów. Spośród projektów ogólnmiej-
skich zrealizowane będą trzy pro-
jekty. W sumie na zadania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zostanie 
przeznaczone prawie 1,6 mln zł.

▌ZWYCIĘSKIE 
▌PROJEKTY 
▌OSIEDLOWE

■ALEKSANDRÓWKA
Rozbudowa parkingu osiedlowego dla 
samochodów wzdłuż ulicy Sikorskie-
go – 100 tys. zł. Projekt dotyczy roz-
budowy parkingu przy ul. Sikorskiego 
o 21 dodatkowych miejsc.
Pomysłodawca: Krzysztof Leszczyński

■ALEKSANDRÓWKA II
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

■BLOKI
Magiczny zaką tek na Blokach – 
95 100 zł. Kosztorys projektu obejmu-

je uporządkowanie i utwardzenie ście-
żek na skwerze przy ul. 17 Stycznia, 
ustawienie 4 stołów do gry w szachy, 
3 ławek „bujanych”, 5 ławek drewnia-
nych i 5 latarni.
Pomysłodawca: Dorota Bugajska

■KARGOSZYN
Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy 
– 100 tys. zł. Projekt stworzenia siłow-
ni zewnętrznej i zagospodarowania te-
renu wokół niej.
Pomysłodawca: Anna Gutkowska

■KWIATOWE
Modernizacja placu zabaw dla dzieci 
przy ul. Wesołej – 100 tys. zł Projekt 
zakłada budowę ogrodzenia wokół ist-
niejącego placu zabaw i wyposażenia 
go w dodatkowe urządzenia do zabawy 
i tablicę z regulaminem. 
Pomysłodawca: Rafał Porębski

■PŁOŃSKA
Parking dla samochodów osobowych 
przy ul. Szwanke – 70 tys. zł. Projekt 
dotyczy wykonania projektu technicz-
nego i budowę parkingu z kostki bruko-
wej przy ul. Szwanke (w okolicy przed-
szkola i SP4). 
Pomysłodawca: Zdzisław Dąbrowski

■PODZAMCZE
Budowa otwartej siłowni zewnętrznej 
przy ul. Parkowej i Zielonej oraz mo-
dernizacja boiska trawiastego do piłki 
nożnej – 95 tys. zł. Oprócz 8 podwój-
nych stanowisk do ćwiczeń na beto-
nowym podłożu projekt zakłada usta-
wienie 4 ławek i 2 koszy oraz moder-
nizację i ogrodzenie boiska trawiastego 
do piłki nożnej. 
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

■�POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH

Osiedlowy plac zabaw Powstań -
ców Wielkopolskich – 100 tys. zł. 
Projek t obejmuje budowę ogrodzo-
nego placu zabaw z bezpieczną na-
wierzchnią. 
Pomysłodawca: Leszek Goździewski

■PRZEMYSŁOWE
Kreatywny plac zabaw – osada Fa-
bryczna – 84 341,84 zł. Projekt prze-
widuje budowę ogrodzonego placu 
zabaw z nowymi urządzeniami zaba-
wowymi. 
Pomysłodawca: Przemysław Szumański

■SŁONECZNE
Utworzenie placu zabaw wraz z siłow-
nią zewnętrzną na Bielinie – 100 tys. zł. 
Kosztorys obejmuje opracowanie projek-
tu technicznego, budowę ogrodzonego 
placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej, 
ustawienie 2 ławek i koszy na śmieci. 
Pomysłodawca: Emil Świszcz

■ŚRÓDMIEŚCIE
Zagospodarowanie terenu przy ul. Nad-
fosnej 7 – 99 908,19 zł. Oprócz posze-
rzenia ulicy pomiędzy blokami, regulacji 
studzienek i uporządkowania trawników 
projekt zakłada budowę 10 miejsc par-
kingowych z kostki brukowej. Na zmo-
dernizowanym terenie stanie 5 ławek, 
kosz na śmieci i 4 stojaki na rowery.
Pomysłodawca: Teresa Dunikowska

■ZACHÓD
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

▌ZWYCIĘSKIE PROJEKTY 
▌OGÓLNOMIEJSKIE
1. Miejski park rekreacyjny na Podzam-

czu – 200 tys. zł. Projekt stworzenia 
placu zabaw i terenu rekreacyjnego 
nad wodą. 

 Pomysłodawca: Marcin Mrozek
2. Wspomaganie szkolenia piłkarskie-

go dzieci i młodzieży oraz drużyny 
seniorów – 60 tys. zł. Celem projek-
tu jest podwyższenie poziomu szko-
lenia drużyn piłkarskich MKS Ciecha-
nów poprzez udział w rozgrywkach li-
gowych. 

 Pomysłodawca: Andrzej Podsiadlik
3. Park przyjazny dzieciom – 180 tys. 

zł. Projekt dotyczy budowy alejek, za-
łożenie trawników z nowymi nasadze-
niami, ustawienie 4 lamp, ławek z be-
tonowym stolikiem do gry w szachy, 
koszy na śmieci w parku im. J. Dą-
browskiego za kinem Łydynia. Na od-
restaurowanym terenie mają stanąć 
również urządzenia zabawowe dla 
dzieci.

 Pomysłodawca: Ksenia Kowalska

Wyniki głosowania  
na poszczególne projekty w kolejno-

ści wg. liczby ważnych głosów:
KATEGORIA I – PROJEKTY OSIEDLOWE
ALEKSANDRÓWKA SUMA

1 Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów osobowych wzdłuż uli-
cy Sikorskiego 338

2 Ścieżka rowerowa łącząca centrum miasta z pętlą, wzdłuż ul. Mikołajczyka 
i Sikorskiego 192

3 Plac zabaw dla dzieci przed budynkiem Witosa 19 77
4 Wakacyjne półkolonie „Muzyczne lato Aleksandrówki” 9
ALEKSANDRÓWKA II SUMA
1 Budowa zatoki parkingowej (Sikorskiego 16) 42
2 Wakacyjne półkolonie „Przygoda na Dalekim Wschodzie” 14
BLOKI SUMA
1 Magiczny zakątek na Blokach 181
2 Bezpłatne ferie zimowe z osiedlem Bloki 6
KARGOSZYN SUMA
1 Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy. 244
2 Poprawa infrastruktury przy ul. Wyspiańskiego 112
3 Budowa chodników przy ul. Dąbrowskiego 72
4 Ferie zimowe z osiedlem „Kargoszyn” 29
5 „Gwiazdy tańczą na lodzie” 11
KWIATOWE SUMA
1 Modernizacja placu zabaw przy ul. Wesołej. 162
2 Wakacyjne półkolonie „Przyrodnicze lato z osiedlem Kwiatowe” 5
PŁOŃSKA SUMA
1 Parking dla samochodów osobowych przy ul. Szwanke 213

2 Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osiedli „Witosa 
Apartaments” oraz „Villa Art.” przy ul. Witosa 170

3 Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Witosa 87 138
4 Parking na samochody i stanowiska rowerowe. 70
5 Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej przy Gimnazjum nr 1 58

6 Rozbudowa parkingu na osiedlu Jeziorko na wysokości bloków przy ul. Armii 
Krajowej 35 lub 39 – I etap 33

7 Wakacyjne półkolonie „Podróże kulinarne z osiedlem Płońska” 5
PODZAMCZE SUMA

1 Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz moder-
nizacja boiska trawiastego do piłki nożnej 140

2 Letni festiwal filmowy „Otwórz się na musical” 25
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH SUMA
1 Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich 233
2 Disco Wakacje – Gala Disco Polo (Pl. Jana Pawła II) 163
3 Wakacyjne półkolonie „Przygoda na Dalekim Wschodzie” 4
PRZEMYSŁOWE SUMA
1 Kreatywny plac zabaw – osada Fabryczna 649
2 „Osiedle Płocka” – dodatkowe miejsca postojowe 174
3 Wakacyjne półkolonie „Przyrodnicze lato z osiedlem Przemysłowe” 6
SŁONECZNE SUMA
1 Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie 450
2 Disco Wakacje – Gala Disco Polo (Krubin) 95
3 Wakacyjne półkolonie „Podróże kulinarne z osiedlem Słoneczne” 9
ŚRÓDMIEŚCIE SUMA
1 Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadfosnej 7 140
2 Budowa placu zabaw „Nad Fosą” i remont zniszczonej infrastruktury 59

3 Budowa parkingu dla samochodów przy ul. Wyrzykowskiego, przedłużenie ul. 
Kopernika do kładki 37

4 Wakacyjne półkolonie „Muzyczne lato Śródmieścia” 26
ZACHÓD SUMA

1 Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną wraz z 1000 godzin zajęć rekre-
acyjno-sportowych z elementami plażowej piłki ręcznej 449

2 Siłownia zewnętrzna na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 168
3 Zajęcia popołudniowe dla dzieci z osiedla Zachód 14
KATEGORIA II – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
1 Miejski park rekreacyjny na Podzamczu 648
2 Wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów 627
3 Park przyjazny dzieciom 545
4 Niedzielny obiad dla dzieci z rodzin najuboższych 503
5 Pole paintballowe przy ul. Kargoszyńskiej 391
6 Noc Sylwestrowa 2016 285

7 Bezpieczny Ciechanów – odblaskowe punkty (kocie oczka) przy przejściach 
dla pieszych 275

8 Efektywne ojcostwo kluczem do umocnienia rodziny i społeczności lokalnej – 
warsztaty edukacyjne dla ojców ze specjalnym modułem dla matek 265

9 „Modelarstwo sposobem na spędzanie wolnego czasu „– wyposażenie mode-
larni do celów szkoleniowych dzieci i młodzieży 253

10 Wymiana chodnika przy ul. Nadfosnej 6-12 176
11 Budowa skateparku typu vert oraz rowerowego placu zabaw – I etap 169

12 Ochotniczy Komitet Opiekuńczy „OKO” dla mieszkańców w podeszłym wieku 
i innych samotnie żyjących w Ciechanowie 159

13 Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym „Torfy” przy ul. Jesionowej i Zielonej 154
14 Przystań rowerowa 145
15 Rewitalizacja terenu wokół basenu odkrytego przy ul. Kraszewskiego 128
16 Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów 102
17 „Ciechanowski Zaułek Literacki”. Spotkania słowno-muzyczne 46

18 Udzielanie bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Ciechanowa w zakre-
sie pomocy społecznej świadczonej przez gminę dla najuboższych 41

19 „Odkryć sztukę Bolesława Biegasa” – I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski 7

A.C.
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Ciechanów kontra chaos 
reklam i billboardów

Ankietę można było wy-
pełniać do 9 październi-
ka. Była ona anonimo-
wa. Zawierała jedena-
ście pytań, odpowiedzi 
nie polegały na opisy-
waniu, wystarczyło za-
znaczyć wybrane z moż-
liwych opcji. Należało 
również zaznaczyć na-
zwę swojego osiedla. W ankiecie pojawiły się pytania dotyczące mię-
dzy innymi inwazyjności reklam – czy są one zauważalne, czy jest ich 
za dużo, czy prawnie powinna być regulowana np. wielkość, ilość, ko-
lorystyka, lokalizacja, rodzaj. Mieszkańcy mogli wyrazić swoją aproba-
tę bądź dezaprobatę w kwestii wpływu reklam na otaczający krajobraz 
i pobliskie obiekty, zasłaniania reklamami budynków, czy opowiedzieć 
się za lub przeciw opłacie reklamowej.
– Wiele polskich miast niemal tonie w reklamach. Jest to coraz więk-
szy problem, na który trzeba szybko reagować. Otoczenie musi być 
przyjazne dla mieszkańców. W ankiecie mieszkańcy wyrazili swoje 
opinie. Planowane przez władze działania mają służyć mieszkańcom, 
powinni oni mieć wpływ na estetykę przestrzeni, w której funkcjonu-
ją. Ankiety to dla nas bardzo ważna wskazówka – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Wyniki ankiet wskazują na to, że ciechanowianie są za wprowadze-
niem stosownych regulacji w zakresie reklam w przestrzeni miejskiej. 
Na podstawie odpowiedzi na pytania można stwierdzić, że zdecydo-
wanej większości przeszkadza chaos reklamowy, zakłóca on krajobraz 
i stanowi problem, który należy rozwiązać.

R.J.

Pod pierwszym obywatelskim projektem uchwały, który wpły-
nął do ratusza podpisało się 298 osób. Mieszkańcy skorzystali 
z prawa jakie daje im przyjęta podczas czerwcowej sesji Rady 
Miasta uchwała przygotowana przez prezydenta Krzysztofa 
Kosińskiego. Obywatelski projekt dotyczy nazw nowych rond 
i ulic na pętli miejskiej.

Grupa, która złożyła projekt chce, by sierpniowa uchwała, na podstawie 
której nadano nazwy nowym rondom i ulicom na pętli miejskiej utra-
ciła moc. Wówczas za uchwałą nadającą nazwy rondom i ulicom głoso-
wało 12 radnych klubu PiS. Radni klubów PSL, Razem dla Ciechanowa 
oraz jeden radny niezrzeszony nie wzięli udziału w głosowaniu. Złożo-
ny obecnie projekt zakłada, że mieszkańcy mogliby swoje propozycje 
nazw zgłaszać do końca roku, po czym w zakresie tych propozycji prze-
prowadzone zostałyby konsultacje. Projekt, zgodnie z prośbą podpisa-
nych osób, zostanie przedłożony na październikowej sesji Rady Miasta.
Pomysłodawcy w uzasadnieniu podkreślają, że nie negują w żaden sposób 
zasług osób i organizacji, które są wymienione w treści sierpniowej uchwały, 
w sprawie nadania nazw rondom i ulicom oraz że ich projekt jest wyłącznie 
zaproszeniem do merytorycznej dyskusji i szansą na zabranie głosu przez 
mieszkańców Ciechanowa. – Wobec wszechobecnych haseł o wsłuchiwa-
niu się w głos obywateli, postulatach bycia bliżej ich problemów i oczeki-
wań, dziwi nas zaskakująco szybkie podjęcie decyzji w przedmiocie nada-
nia nazw rondom i ulicom w nieskończonej jeszcze formalnie inwestycji 
zwanej szerzej jako wewnętrzna pętla miejska. Nie rozumiemy pośpiechu 
i braku możliwości wypowiedzenie się w tej materii przez mieszkańców 
Ciechanowa. Duża ich część nie musi śledzić na bieżąco wszelkich wyda-
rzeń, ale powinna móc liczyć, że ich przedstawiciele w Radzie Miasta będą 
informować ich, a także angażować w proces decyzyjny, w szczególności 
taki, który utrwala nazewnictwo otaczającej nas przestrzeni – wspólnej 
dla wszystkich przestrzeni – czytamy w uzasadnieniu.
Zgodnie z przyjętą w czerwcu uchwałą, z inicjatywą uchwałodawczą 
może wystąpić grupa dwustu Ciechanowian. Wcześniej taką możliwość 
mieli jedynie: prezydent, komisje Rady Miasta, przewodniczący wraz 
ze wszystkimi wiceprzewodniczącymi oraz co najmniej czterech radnych.

R.J.

Na dwukilometrowym odcinku uli-
cy Sońskiej – od ronda Solidarno-
ści do kąpieliska Krubin – wymie-
niona zostanie nawierzchnia, po-
wstaną chodniki i ścieżka rowero-
wa. Mieszkańcy od dawna sygnalizu-
ją potrzebę podjęcia działań na ulicy 
Sońskiej. Jeszcze w tym tygodniu 
do prezydenta trafił list z 979 podpi-
sami w tej sprawie. W ostatnim czasie 
– na sierpniowej sesji Rady Miasta – 
interpelację dotyczącą ulicy Sońskiej 
składał radny Wiesław Brzozowski.
– Zrealizujemy to, czego oczekiwa-
li od nas mieszkańcy, te postulaty, 
które mieszkańcy do nas zgłasza-
li – podkreślił na konferencji pra-
sowej prezydent Kosiński
– Przyszedł czas, by wyjść na-
przeciw oczekiwaniom. Podjęli-
śmy rozmowy, porozumieliśmy 
się alby można było rozpocząć 
inwestycję, zakończyć ją w roku 
2017 – powiedział starosta Sławo-
mir Morawski.
Po prowadzonych od kilku miesięcy 
rozmowach ostatecznie ustalono, że 
w projektach budżetu powiatu oraz 

budżetu miasta na 2016 rok zosta-
nie przewidziana kwota na przy-
gotowanie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej, a w projektach 
budżetów na 2017 rok na realiza-
cję inwestycji. Koszty zarówno do-
kumentacji jak i inwestycji zostaną 
rozłożone po równo na miasto i po-
wiat. Za przeprowadzenie postępo-
wań przetargowych na opracowanie 

dokumentacji oraz na realizację in-
westycji odpowiedzialne będzie Sta-
rostwo Powiatowe w Ciechanowie. 
Podejmowane będą również stara-
nia o dodatkowe środki zewnętrzne.
Prezydent i starosta zadeklarowa-
li, że nie jest to jedyna inwestycja 
drogowa, która będzie wspólnie 
realizowana w najbliższych latach.

R.J.

Autobus l inii M kursuje mię-
dzy Ciechanowem a Opinogórą 
w dniach, w których w Muzeum 
Romantyzmu odbywają się koncer-
ty, czyli w drugą niedzielę każde-
go miesiąca. Autobus M odjeżdża 
z przystanku 17 Stycznia/Warszaw-
ska (przy kwiaciarni) o godzinie 
11.10. Z Opinogóry wraca o godzi-
nie 14.00. Nowe połączenie ZKM 
uruchomił 11 października, w wy-
niku porozumienia z gminą Opi-
nogóra Górna.

R.J.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie 
się 30 dni przed kursowaniem po-
ciągów. Zgodnie z rozkładem, któ-
ry ma obowiązywać od 13 grud-
nia 2015 roku do 10 grudnia 
2016 roku, Pendolino do Gdy-
ni będzie odjeżdżać z Ciechano-
wa o godzinie 9.12, 14.12, 15.12, 
17.14, do Krakowa o 10.44 i 18.44, 

do Gliwic o 13.14. Codziennie, 
prócz sobót, pociąg wyjeżdżający 
z Ciechanowa o 17.14 będzie kur-
sował do Kołobrzegu, a wyjeżdża-
jący z Ciechanowa o 18.44 do Rze-
szowa. Szczegółowy rozkład jaz-
dy dostępny jest już na stronie 
internetowej Polskich Linii Ko-
lejowych.

– Szybkie pociągi, które będą za-
trzymywały się w Ciechanowie to 
nie tylko szybsze dotarcie do wiel-
kich aglomeracji, nie tylko lepszy 
komfort podróży, ale również spory 
prestiż dla miasta i większe szanse 
rozwojowe – podkreśla prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

R.J.

Będzie modernizacja ulicy Sońskiej. 
Prezydent i starosta podpisali porozumienie

Nowa linia autobusowa. M jak Muzeum Romantyzmu

Zgodnie z porozumieniem, które 18 września podpisali prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiń-
ski i starosta ciechanowski Sławomir Morawski ulica Sońska zostanie przebudowana, a kosz-
tami po równo podzielą się miasto i powiat.

Od 13 grudnia pociągami Pendolino będzie można dojechać z Ciechanowa do Trójmiasta, War-
szawy, Katowic, Gliwic, Krakowa, Rzeszowa. Prognozowany czas jazdy w relacji Warszawa Cen-
tralna – Ciechanów wyniesie 53 minuty, na trasie Ciechanów – Gdańsk Główny godzinę 55 minut.

Pendolino w Ciechanowie. 
Prezentujemy rozkład jazdy

Pierwsza inicjatywa  
uchwałodawcza  

mieszkańców Ciechanowa
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Uchwały

Rady Miasta Ciechanów

podjęte na XI sesji

17 września 2015 r.

nr 108/XI/2015 w sprawie uak-

tualnienia wykazu ulic w grani-

cach obwodów głosowania na te-

renie miasta Ciechanów.

nr 109/XI/2015 w sprawie utwo-

rzenia na terenie miasta Ciecha-

nów odrębnych obwodów głoso-

wania dla przeprowadzenia wy-

borów do Sejmu i Senatu Rzecz-

pospolitej Polskiej.

Uchwały

Rady Miasta Ciechanów

podjęte na XII sesji

24 września 2015 r.

nr 110/XII/2015 w sprawie wy-

rażenia zgody na zawarcie kolej-

nej umowy dzierżawy z dotych-

czasowym dostawcą.

nr 111/XII/2015 w sprawie 

uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyj-

nych będących w posiadani Za-

kładu Wodociągów i Kanaliza-

cji w Ciechanowie Spółka z o.o. 

na lata 2016-2018.

nr 112/XII/2015 w sprawie na-

bycia nieruchomości na własność.

nr 113/XII/2015 w sprawie wy-

rażenia zgody na nabycie w formie 

darowizny.

nr 114/XII/2015 w sprawie zby-

cia nieruchomości w drodze bez-

przetargowej.

nr 115/XII/2015 w sprawie wy-

rażenia zgody na zbycie nierucho-

mości i udzielenie bonifikaty.

nr 116/XII/2015 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej 

nr 106/X/2015 na rok 2015 Rady 

Miasta Ciechanów z 27 sierpnia 

2015 r.

Pełna treść uchwał  

znajduje się

na stronie interneto-

wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Zenon Stańczak pytał o tory ko-
lejowe znajdujące się w sąsiedz-
twie firmy Metal-Tech i pętli miej-
skiej. Chciał także wiedzieć, kiedy 
nastąpi połączenie pętli z ul. Po-
wstańców Wielkopolskich i jaki to 
będzie koszt.

Robert Adamiak poprosił o po-
łożenie chodnika lub zabezpiecze-
nie nawierzchni na odcinku około 
50 m przy ul. Broniewskiego. Nad-
mienił też, że w trakcie opadów 
deszczu na skutek różnicy pozio-
mów nawierzchni woda napływa 
z ulicy do piwnic niżej położonych 
budynków mieszkalnych.

Stanisław Talarek postulował 
naprawę jezdni przy zakładzie fry-
zjerskim w ul. Pułtuskiej oraz prze-
sunięcie granic miasta w obrębie ul. 
Przasnyskiej łącznie z wybudowa-
niem chodnika i zamontowaniem 
oświetlenia. Radny domagał się 
usunięcia drzew z koryta Łydyni 
w pobliżu ul. Gruduskiej i usunię-
cia ściętej zieleni z terenów ul. Woj-
ska Polskiego. Przekazał, że od ron-
da ul. Gostkowskiej do Wojska Pol-
skiego młodzi kierowcy urządza-
ją wyścigi samochodowe i moto-
cyklowe.

Jacek Duriasz sugerował nama-
lowanie pasów oznaczających przej-
ścia dla pieszych w ul. Smorawiń-
skiego i Sikorskiego oraz przeprowa-
dzenie remontu chodnika na Alek-
sandrówce (od sklepu Biedronka 
w głąb osiedla).

Krzysztof Leszczyński mówił 
o potrzebie wyrównania ul. Złotej 
oraz ustawienia koszy na śmieci po 
obu stronach ul. Sienkiewicza. Rad-
ny poruszył kwestię stomatologów 
w szkołach.

Zdzisław Dąbrowski miał za-
strzeżenia do czytelności tablic in-
formacyjnych dotyczących objaz-
dów. Narzekał też na ograniczniki 
parkowania na ul. 17 Stycznia (przy 
I Liceum Ogólnokształcącym). Rad-
ny przypomniał o czekającym na re-
alizację projekcie dotyczącym osie-
dla Jeziorko.

Michał Jeziółkowski poinfor-
mował o braku oznaczenia ogra-
niczenia prędkości na pętli miej-
skiej. Zaproponował, by na 2-pa-
smowych odcinkach kierowcy 
mogli jeździć 60 km na godzi-
nę. Radny poprosił o zaprojek-
towanie przejścia dla pieszych 
na skrzyżowaniu ul. Letniej z Sy-
gietyńskiego. Mówił o zgłasza-
nych mu pomysłach mieszkań-
ców dotyczących zamontowania 
kamery monitoringu na rondzie 
Meudon.

Je r z y  R ac k i   sugerowa ł ,   ż e 
Urząd Miasta powinien wysyłać 
do mieszkańców większą liczbę 
SMS-ów. Poprosił o utwardze-
nie polnej drogi wiodącej od ul. 
Monte Cassino do ul. Czarnieckie-
go, o usunięcie powypadkowych 
pozostałości w pasie ul. Płockiej, 
uprzątnięcie ściętych gałęzi na pę-

tli miejskiej, uzupełnienie oświe-
tlenia od skrzyżowania ul. Płoc-
kiej z Mazowiecką do skrzyżowa-
nia ul. Niechodzkiej z Mazowiec-
ką oraz częstsze kontrole sprze-
daży alkoholu.

Wiesław Brzozowski zgłosił, że 
na pętli miejskiej w kierunku Bie-
lina nie działają niektóre lampy. 
Chciał wiedzieć, czy jest możliwość 
warunkowego oddania do użytku 
wiaduktu w ul. Kasprzaka.

Jacek Zawiśliński zauważył, że 
sygnalizacja na przejściu dla pie-
szych na skrzyżowaniu ul. Mazo-
wieckiej i Niechodzkiej cały czas 
pokazuje czerwone światło. Su-
gerował również, że warto byłoby 
oświetlić park aktywnej rekreacji 
przy ul. Witosa.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz 
poprosiła o przycięcie żywopłotu 
wzdłuż ul. Sienkiewicza, komplek-
sowy remont tej ulicy, termomoder-
nizację miejskich placówek oświa-
towych, doposażenie bibliotek oraz 
uzupełnienie oświetlenia wzdłuż pę-
tli na odcinku od ul. Leśnej do Klo-
nowskiego. Radna poruszyła kwe-
stię nieprzystąpienia Ciechanowa 
do samorządowego konkursu mo-
delowej rewitalizacji miast. Prze-
kazała, że kierowcy pojazdów cię-
żarowych znacznie przekraczają do-
zwoloną prędkość na ul. Kwiatowej. 
Zgłosiła też nieszczelność szamba 
w ul. Reja i brak aktualnych szcze-
pień psów.

Bogumiła Rybacka zapytała, 
kto jest odpowiedzialny za zmia-
nę organizacji ruchu na ul. War-
szawskiej i czy przeprowadzono 
badania przewidujące skutki ta-
kiej decyzji.

Barbara Kornatowska poprosi-
ła o przegląd budynków TBS znaj-
dujących się w dzielnicy BLOKI. 
Nadmieniła, że budynki te wy-
magają remontu dachu, rynien 
i wejść.

Mariusz Stawicki podzielił się 
spostrzeżeniem, że kierowcy ja-
dący ul. 17 Stycznia przyśpiesza-
ją po minięciu radaru, piesi nato-
miast skracają sobie drogę i prze-
chodzą przez ul. Wyrzykowskie-
go przed pasami, a nie przez pasy. 
Radny zapytał, czy w Ciechano-
wie powstanie McDonalds. Przy-
pomniał też, że jest za zadaszeniem 
ul. Warszawskiej.

Tomasz Podsiadlik zwrócił uwa-
gę, że dojeżdżający do skrzyżowań 
Niechodzka/Mazowiecka i 11 Listo-
pada/11 Pułku Ułanów Legionowych 
nie widzą sygnalizatorów.

Leszek Goźd ziewsk i   skar-
żył się na niewystarczającą licz-
bę miejsc postojowych na osie-
dlu Powstańców Wielkopolskich. 
Poprosił również o poprawienie 
wejścia do MZS nr 1 oraz więk-
szy dozór miejskich strażników 
i funkcjonariuszy policji przy 
budynkach przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 11 i 13, gdzie nisz-
czone są klatki schodowe i docho-
dzi do zakłócania spokoju miesz-
kańców.

oprac. K.D.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy z do-
tychczasowym dzierżawcą czę-
ści pawilonu handlowego przy 
ul. Płońskiej 28. Zdecydowali też 
o nabyciu niezabudowanej dział-
ki znajdującej się w obrębie Gost-
kowa, przyjęciu w formie darowi-
zny Placu Kościuszki oraz sprzeda-
ży nieruchomości przy ul. Szwnke 
i 17 Stycznia.
Kluczową sprawą było uchwalenie 
planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych będących w posiadaniu ZWiK 
na lata 2016-2018. Plan obejmuje 
m.in. budowę kolektora kanalizacji 
sanitarnej i przepompowni ścieków 
w ulicy Tatarskiej, budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ulicach Dyga-
sińskiego, Bartołda, Prusa i Moraw-
skiej, modernizację sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicach Konopnickiej 
i Powstańców Wielkopolskich, mo-

dernizację przepompowni kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, bu-
dowę kolektora na odcinku ul. Spół-
dzielcza – PKP, budowę sieci wodo-
ciągowej w ul. Kolonia Niechodzka, 
wykonanie studni głębinowych uję-
cie Gostkowo i ul. Rysiąclecia, moder-
nizację dużych zbiorników na wodę 
w ul. Gostkowskiej oraz moderniza-
cje filtrów, rurociągów, przewodów 
elektrycznych, pól zasilających w roz-
dzielni i technologicznej kotłowni ga-
zowej oczyszczalni ścieków.
Pod koniec sesji Dorocie Rabczew-
skiej i Janowi Andrzejowi Kalusz-
kiewiczowi wręczono medale „Za 
Zasługi dla Ciechanowa”. Meda-
le zostały im przyznane w listopa-
dzie ubiegłego roku przez kapitułę 
poprzedniej kadencji.

K.D.

Interpelacje radnych – XII sesja

Wrześniowa 
sesja  
Rady Miasta
Podczas sesji 24 września 
przyjęto strategię działalno-
ści Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w kontekście rozwo-
ju nowych terenów inwesty-
cyjnych. Radni przegłosowa-
li 7 projektów uchwał.
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Nierówne chodniki i wielokrot-
nie łatane jezdnie dawały się we 
znaki zmotoryzowanym i pie-
szym. Teraz wszystko się zmienia. 
Mieszkańcy już korzystają z no-
wych chodników przy ul. Bema. 

Za kilka dni na jezdni położony 
zostanie asfalt. Nowe chodniki 
pojawiły się również na łączniku 
między ul. Gwardii Ludowej a ul. 
Pułtuską oraz przy ul. Gostkow-
skiej wzdłuż budynku nr 92. Na-

wierzchnia położona jest na ul. 
Jaśminowej i Równej (odcinek 
od ul. Przytorowej). Wkrótce za-
kończy się remont ulic: Koperni-
ka, Topolowej i Letniej.

P.H.

Remonty dróg i chodników

ul. Bema przed remontem ul. Bema z nowymi chodnikami

ul. Gostkowska przed remontem ul. Gostkowska po remoncie 

ul. Jaśminowa przed remontem ul. Jaśminowa po remoncie 

ul. Kopernika przed remontem ul. Kopernika w trakcie remontu

Chodnik między ul. Gwardii Ludowej a Pułtuską przed remontem Chodnik między ul. Gwardii Ludowej a Pułtuską po remoncie 

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Dziewięć rond czeka na pomysły architektów krajobrazu
Jedno z trzynastu nowych rond 
na pętli miejskiej – rondo na ul. 
Gostkowskiej – zostało już ob-
sadzone. Gotowe są projekty dla 
rond na Płockiej, Płońskiej i Puł-
tuskiej. Autorką wszystkich kon-
cepcji jest pani Magdalena Szmit. 
Każdy, kto dzięki roślinom chciał-
by nadać któremuś z pozosta-
łych rond nowy wygląd i kto zna 
się na tym, może zgłosić się do Referatu Zieleni Miejskiej i Ochrony 
Środowiska w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
UM. Wybrane zostaną najlepsze propozycje. Szczegółowych infor-
macji na temat powierzchni rond czy sugestii zarządców dróg, do-
tyczących np. wysokości roślin, udzielają pracownicy referatu (UM 
Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6, pok. 20 i 22; tel. 23 674 92 83 lub 
674 92 68).

Widzisz uszkodzoną lampę? Zgłoś problem
W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym i wcześniej-
szym zapadaniem zmroku przypominamy, że wszelkie zgłoszenia do-
tyczące np. nieświecących lub uszkodzonych lamp można zgłaszać pod 
nr tel. (23) 674 92 84 lub 674 93 06, bądź do spółki Energa Oświetle-
nie pod nr 801 800 103.

Studzienki kanalizacyjne udrożnione
Firma EKO – SERVICE wyczyściła sieć kanalizacji deszczowej 
w miejscach, z których był utrudniony odpływ wód. Wyczyszczo-
no ok 300 metrów sieci i przepustów drogowych oraz 900 wypu-
stów deszczowych.

Nowe miejsca dla 
niepełnosprawnych
Nowe miejsca postojowe dla osób 
niepełnosprawnych wyznaczo-
no w ul. Gwardii Ludowej oraz 
ul. Niemcewicza.

Trwa jesienna deratyzacja
Przypominamy trwającej od września jesiennej deratyzacji. Jej prze-
prowadzenie spoczywa na właścicielach nieruchomości (domów pry-
watnych, bloków, zakładów pracy itp.), którzy mogą wykonać odszczu-
rzanie we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie wyspecjalizo-
wanej firmie. W każdym przypadku należy zachować wszelkie środki 
ostrożności. Nie wolno dotykać trutek, należy je ustawiać poza zasię-
giem dzieci i zwierząt domowych. W przypadku kontaktu z trującą sub-
stancją trzeba dokładnie umyć ręce, a jeśli wystąpią niepokojące obja-
wy – natychmiast zgłosić się do lekarza. Kolejny termin obowiązkowej 
deratyzacji to marzec.

Jesienne porządki
Pracownicy PUK na z lecenie 
urzędu na miejskich skwerach 
i w pasie zielonym w ul. Armii 
Krajowej zasadzili 2800 sztuk 
cebul tulipanów, narcyzów i hia-
cyntów. Z kasztanowców zdej-
mowane są opaski, które chro-
n i ł y  d r zewa  pr zed   sz rotów -
kiem kasztanowcowiaczkiem. 
Grabieniem  l i śc i  zajmuje się 
ok 30 osób zatrudnionych przez miasto w ramach prac społecz-
nie użytecznych, robót publicznych oraz osoby odpracowujące 
wyroki sądu.

P.H.

Prezydenta Miasta Ciechanów
i n f o r m u j e

że od dnia 13 października 2015 roku na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciecha-
nów przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego dzier-
żawcy położonej w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 (targowisko miejskie). Nieruchomość jest ozna-
czona w ewidencji gruntów obręb Śródmieście część działki nr 768/2 obiekt handlowo-usługowy mu-
rowany wraz z gruntem (8 segmentów o pow. 15 m2 każdy).

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Prezydenta Miasta Ciechanów
i n f o r m u j e

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycz-

nia, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu PODZAMCZE jako działka nr 1936/5 o powierzchni 0,2188 ha 

z przeznaczeniem do sprzedaży dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetar-

gowym. Wykaz ten wywieszony jest na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów 

przy ul. Wodnej 1.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński
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W dniach 21 – 25 września człon-
kowie rady, która jest organem kon-
sultacyjnym i opiniodawczym dzia-
łającym przy prezydencie, spoty-
kali się z przedstawicielami lokal-
nych fundacji i stowarzyszeń oraz 
osobami, które nie należą do for-
malnych grup, ale chcą się anga-
żować. CRDPP podejmuje dialog, 
mający na celu wspieranie współ-
pracy samorządu i organizacji po-
zarządowych, zachęca do udziału 
w takich formach aktywności, jak 
konsultacje społeczne i budżet oby-
watelski. W ramach Tygodnia Ak-
tywności Obywatelskiej odbyły się 
cztery spotkania, podczas każde-
go z nich wiodący był inny temat: 
sport, kultura, polityka społeczna, 
odpowiedzialność biznesu. Przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych wzięli udział w seminarium 
Tomasza Schimanka „Organizacje 
pozarządowe i administracja pu-
bliczna. Razem, nie obok siebie” 

zorganizowanym z Biurem Obsługi 
Ruchu Inicjatyw Społecznych BO-
RIS w ramach programu FIO Ma-
zowsze Lokalnie.
Podczas spotkań poruszane były 
kwestie potrzeb, pomysłów, dzia-
łań, inicjatyw w danych dziedzinach 
życia społecznego. Ta forma dialo-

gu przełożyła się na kolejne wnioski 
do programu współpracy samorzą-
du z organizacjami pozarządowy-
mi. Honorowy patronat nad Tygo-
dniem Aktywności Obywatelskiej 
objął Prezydent Miasta Ciechanów 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Pierwszego wieczoru wystąpiła 
Kapela Mariacka z Gdańska. Ze-
społem amatorów i profesjonali-
stów pokierowała Joanna Orzeł. 
W repertuarze znalazły się utwo-
ry chorałowe i pieśni nabożne. Im-
prowizacje na ich temat zagrali: 
Piotr Jamioł (skrzypce) i Piotr Sło-
pecki (fortepian). Uzupełnieniem 
muzycznych doznań była poezja 

Kazimierza Sakowicza recytowa-
na przez Krystyna Holly i Jerzego 
Ogonowskiego.
Drugiego dnia ciechanowianie 
wysłuchali dzieł mistrzów. Joan-
na Orzeł (sopran), Małgorzata Kę-
sicka (obój), Julia Ziętek (skrzyp-
ce), Tomasz Mrowiński (altówka) 
i Anna Śmiszek-Wesołowska (wio-
lonczela) wykonali utwory Anto-

nio Vivaldiego, Jana Sebastiana 
Bacha i Wolfganga Amadeusza 
Mozarta.
Koncerty wsparł urząd miasta. Pre-
zydent Ciechanowa objął nad nimi 
patronat. Przygotowaniem i reali-
zacją przedsięwzięcia zajęła się Bo-
gumiła Nasierowska – muzykolog, 
organistka parafii.

K.D.

Temat szczegółowo omó-
wił prezes i redaktor na-
czelny Katolickiej Agen-
cji Informacyjnej Mar-
cin Przeciszewski. Przed-
stawiciele mediów zostali 
poinformowani o kończą-
cych się pracach nad 43. 
Synodem Diecezjalnym. 
W księdze pod redakcją 
ks. prof. dr hab. Henryka 
Seweryniaka ujednolico-
no diecezjalne prawodawstwo, ure-
gulowano też działalność zespołów 

parafialnych. Ksiądz Rafał Grzelczyk 
zdał relację z przygotowań do przy-

szłorocznych Światowych Dni 
Młodzieży, na które zgłosi-
ło się do diecezji 1 500 osób 
z Włoch, Francji, Wenezu-
eli, Peru, Urugwaju, Arme-
nii, Gruzji i Singapuru.
W podwieczorku uczestni-
czyli m.in. redaktorzy Ka-
tolickiego Radia Diecezji Po-
łockiej, Tygodnika Ciecha-
nowskiego, Czasu Ciecha-
nowa oraz Gazety Samorzą-

du Miasta Ciechanów.
K.D.

7 października poeci 
spotkali się z młodzie-
żą i studentami. Warsz-
taty dla poczatkują-
cych twórców popro-
wadził Juliusz Bolek. 
Literaci zwiedzili miej-
sca związane z pisarką 
i pedagogiem Zuzanną 
Morawską. W Zespo-
le Placówek Oświato-
wych nr 3 i Szkole Podstawowej 
nr 7 w Mławie odbyła się promo-
cja 17 numeru Ciechanowskich Ze-
szytów Literackich. Dzień zakoń-
czyła Noc Poetów, podczas której 
wystąpił Jacek Mianowski.
8 października literaci pojechali 
do Opinogóry, gdzie złożyli kwiaty 
na grobie Zygmunta Krasińskiego. 
W muzeum gościł Sergiusz Stern-
-Wachowiak – prezes Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich. W Galerii im. 

B. Biegasa w PCKiSz rozstrzygnięto 
XXVII Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki „O Laur Opina”. Zwycięzcy 
zaprezentowali swoje wiersze przy 
akompaniamencie uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej: Ada-
ma Rosińskiego, Adama Sadow-
skiego i Krzysztofa Malinowskiego.
Jesień Poezji zorganizował Związek 
Literatów na Mazowszu przy wspar-
ciu Urzędu Miasta Ciechanów.

red.

Miejski Tydzień Profilaktyki
„STOP DOPALACZOM”
Spektakle teatralne, koncerty w szkołach, spotkania, dysku-
sje, zajęcia profilaktyczne, konkurs dla uczniów. Motywem 
przewodnim wszystkich wydarzeń, które odbyły się w ramach 
Miejskiego Tygodnia Profilaktyki była walka z dopalaczami.

Tydzień, objęty patro-
natem Prezydenta Mia-
sta Ciechanów zorgani-
zował Urząd Miasta – 
Biuro Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów 
Uzależnień oraz Komen-
da Powiatowa Policji 
w Ciechanowie. Od po-
niedziałku 5 październi-
ka do środy w miejskich 
szkołach wystawiany był 
spektakl „Kolekcjonerzy 
wrażeń” w wykonaniu Teatru Profilaktycznego „Maska”. Po przedsta-
wieniach zaplanowane były warsztaty, dyskusje, spotkania z psycholo-
giem, zajęcia realizowane przez policjantów. Czwartek był dniem koncer-
tów Gabriela Fleszara „Wolności oddać nie umiem”. Wokalista śpiewał, 
ale również wziął udział w dyskusjach na temat zagrożeń, jakie wiążą 
się z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Gabriel Fleszar wystą-
pił w Miejskim Zespole Szkół nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół nr 1.
„Nałogi – droga donikąd” to program profilaktyki w formie spotkania 
słowno-muzycznego w wykonaniu zespołu „Jacek Dewódzki & KONTRA-
BANDA”. Jacek Dewódzki to wieloletni wokalista zespołu Dżem, kompo-
zytor, autor tekstów, pedagog, nauczyciel, działacz w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych. Koncert połączony był z rozmowami między innymi 
o osobistych doświadczeniach artysty. Koncerty odbyły się szkołach po-
nadgimnazjalnych: Zespole Szkół nr 2 oraz w Zespole Szkół Technicznych.
Piątek był dniem podsumowania Miejskiego Tygodnia Profilaktyki. Mię-
dzy innymi rozstrzygnięty został konkurs literacki pod hasłem „Apel 
do osób zajmujących się rozprowadzaniem dopalaczy i narkotyków”. 
Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI oraz gimnazjalistów. 
Spośród 30 prac, które wyłoniono na etapie szkolnym, wyróżniono 6. 
Pierwsze miejsce w pierwszej kategorii zajął Daniel Uliczny z klasy V d 
ze Szkoły Podstawowej nr 5, drugie i trzecie – uczennice Szkoły Podsta-
wowej nr 3: Maja Zbyszyńska z klasy VI d oraz Natalia Kamińska z kla-
sy VI b. W drugiej kategorii pierwsze miejsce zostało przyznane Moni-
ce Konopie z klasy III a z Gimnazjum nr 1, drugie i trzecie – uczenni-
com Gimnazjum nr 2: Aleksandrze Trojanowskiej z klasy I d oraz Na-
talii Mossakowskiej z klasy II b.
W piątek prowadzono dyskusje, swoją historie opowiedziała matka 
uzależnionego dziecka. Tego dnia w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Uzależnień odbyły się również spotkania profilaktycz-
ne „Dopalacze – Narkotyki” oraz „Akademia Rodzica i Wychowawcy” 
prowadzone przez przedstawiciela Katolickiej Fundacji Pomocy Oso-
bom Uzależnionym i Dzieciom – KARAN. Adresatami pierwszego spo-
tkania byli lekarze i pielęgniarki, drugiego – przedstawiciele rad peda-
gogicznych oraz wychowawców.

R.J.

XX Ciechanowska Jesień Poezji

Tydzień Aktywności Obywatelskiej
Zachęcanie mieszkańców do angażowanie się w życie miasta, do włączania w działalność or-
ganizacji pozarządowych, stowarzyszeń, dzielenie się swoimi pomysłami oraz wspieranie idei 
kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. To główne cele zorganizowanego przez Ciecha-
nowską Radę Działalności Pożytku Publicznego Tygodnia Aktywności Obywatelskiej.

IV Festiwal Muzyki Sakralnej
Festiwal zorganizowany został w kościele poklasztornym. Koncerty, które odbyły się 26 i 27 wrze-
śnia, wpisały się w uroczystości odpustowe związane ze świętą Teklą – patronką parafii.

Podwieczorek u biskupa płockiego
Spotkanie dziennikarzy mediów lokalnych i rzeczników prasowych z terenu diecezji płockiej 
z biskupem Piotrem Liberą zorganizowano już po raz siódmy. 2 października w Opactwie Po-
benedyktyńskim w Płocku rozmawiano o roli Kościoła w przestrzeni publicznej.
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Miasto przejęło „Kanały”
Akt notarialny został podpisany 4 września. Miasto przeję-
ło od TKKF teren obejmujący m.in. Kanały i basen odkryty. 
Otwiera to drogę do inwestycji na tym zaniedbanym od lat 
obszarze. Sprawa nie znajdowała rozstrzygnięcia przez po-
nad 20 lat.

Dotychczas teren między ulicami Gostkowską, Kargoszyńską i Kraszew-
skiego był w użytkowaniu wieczystym TKKF, co blokowało podejmowa-
nie jakichkolwiek działań inwestycyjnych ze strony miasta. Nie moż-
na było inwestować na nieswoim terenie, a TKKF-u na takie inicjaty-
wy nie było stać. Teraz, gdy sytuacja się zmieniła, możliwe będzie nowe 
zagospodarowanie tego obszaru. W budżecie na 2015 rok zostało zare-
zerwowane na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
200 tys. złotych. Dokumentacja ma zostać opracowana do połowy 2016 r.
– Jest to teren, który można zagospodarować tak, by stał się napraw-
dę atrakcyjnym, przyjaznym miejscem dla mieszkańców i przyjezd-
nych. Kanały mają ogromny potencjał, cieszę się, że osiągnęliśmy po-
rozumienie i będziemy mogli zacząć działać – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Nowy sekretarz miasta
W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono sekreta-
rza miasta. Został nim Marcin Burchacki dotychczasowy kie-
rownik Oddziału Zamiejscowego w Ciechanowie Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcin Burchacki został wy-
łoniony w trzecim konkursie 
na sekretarza przeprowadzo-
nym w Urzędzie Miasta Cie-
chanów. W pierwszym kon-
kursie wpłynęło siedem ofert, 
trzy osoby spełniły wymogi for-
malne, jednak żadna nie zda-
ła testu. W drugim konkursie 
było siedmiu kandydatów, pię-
ciu spełniło wymogi formal-
ne. Na podstawie wyników te-
stów i oceny rozmów komisja 
uznała, że nie ma możliwości 
zatrudnienia na stanowisku 
sekretarza żadnego z kandy-
datów. Do trzeciego konkur-
su zgłosiło się sześć osób, pięć spełniło wymogi formalne i przystąpiło 
do testów i rozmów. Marcin Burchacki, który zdobył największą liczbę 
punktów objął stanowisko sekretarza.
Marcin Burchacki urodził się 13 kwietnia 1976 r. w Nidzicy. Ma dziesię-
cioletni staż pracy w jednostkach samorządowych, ośmioletni na stano-
wiskach kierowniczych. W 2008 roku zaczął pracę jako kierownik Od-
działu Zamiejscowego w Ciechanowie Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych w Warszawie. Przedtem był kierownikiem 
Działu Pozyskiwania Funduszy Strukturalnych i Promocji w Wydziale 
Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie, wcześniej podinspek-
torem w tym wydziale. W latach 2004-2006 referent, następnie podin-
spektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich mławskie-
go starostwa. Marcin Burchacki pracował również jako referent w Dzia-
le Kadr i Płac LG Electronics w Mławie.
Marcin Burchacki ukończył studia licencjackie, następnie magisterskie 
na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku administracja, specjalność 
administracja samorządowa. Od 2008 roku posiada uprawnienia pe-
dagogiczne. Od 2010 roku radny Powiatu Mławskiego, członek Zarzą-
du Powiatu Mławskiego. Marcin Burchacki nie jest członkiem żadnej 
partii politycznej. Stanowisko sekretarza miasta objął 1 października.

R.J.

Podczas konfe -
rencji w Warsza-
wie podsumowa-
no kwestie zwią-
zane z funkcjonu-
jącą od ponad roku 
ogólnopolską Kar-
tą Dużej Rodziny. 
Zachęcano do do-
łączania do pro-
jektu, który spoty-
ka się z coraz więk-
szym zainteresowaniem oraz zyskuje 
nowych partnerów. W Ciechanowie, 
który miał również odrębną – ciecha-
nowską kartę – od lipca obowiązuje 
jedna karta łącząca ulgi wynikające 
z dwóch kart. Wszystkie profity dla 
rodzin, w których jest troje lub wię-
cej dzieci związane z ciechanowską 
kartą zaczęły obowiązywać w ramach 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 
Partnerzy ciechanowskiego progra-
mu przystąpili do ogólnopolskiego, 
w związku z czym również z ofero-
wanych przez nich zniżek mogą ko-
rzystać już nie tylko mieszkańcy Cie-
chanowa. Wiele gmin nadal stosuje 
uzupełniający system, Ciechanów 
postawił na zintegrowany.

– Ciechanów wprowadził rewela-
cyjne rozwiązanie, najprawdopo-
dobniej jest jedyną gminą w Pol-
sce, która zintegrowała dwie kar-
ty. Dzięki temu możemy mówić już 
o Karcie Dużej Rodziny 2.0” – pod-
kreślał minister pracy i polityki spo-
łecznej Władysław Kosiniak-Ka-
mysz. – Zarówno władza central-
na, jak i lokalna powinny podejmo-
wać działania wspierające rodzi-
ny wielodzietne. Tam gdzie można 
upraszczać procedury, robimy to. 
Po co miałyby funkcjonować dwie 
karty, po co składać dwa wnioski, 
po co nosić ze sobą po dwie roż-
ne karty, skoro można to wszystko 
połączyć. Wynikają z tego wyłącz-

nie korzyści, nie 
tylko dla miesz-
kańców Ciecha-
nowa. Cieszę się, 
że zostało to za-
uważone – po-
wiedział prezy-
dent Krzysztof 
Kosiński, któ-
ry uczestniczył 
w konferencji.
Ministerstwo 

kończy prace nad wdrożeniem Sys-
temu Informatycznego Karty Dużej 
Rodziny. Narzędzie to ułatwi skła-
danie wniosku o przyznanie karty 
członkom rodzin 3+ i przyspieszy 
podejmowanie współpracy z nowy-
mi partnerami handlowymi. Ze zni-
żek można korzystać już w ponad 
8 tysiącach miejsc w całej Polsce.
W konferencji uczestniczyły rodzi-
ny wielodzietne, przedstawiciele 
samorządów, instytucji i firm, któ-
re włączyły się w projekt. W pane-
lu dyskusyjnym wziął udział: mię-
dzy innymi prezydent Krzysztof 
Kosiński.

R.J.

2 października 
podczas Forum 
władze miasta oraz 
goście przedstawi-
li ciechanowskim 
przedsiębiorcom 
zakresy działań, 
w których możli-
we jest podjęcie 
oraz zacieśnienie 
współpracy. Pod-
czas Forum prezy-
dent Krzysztof Ko-
siński przedstawi Program Miasta 
Ciechanów „Wspierać przedsiębior-
czość”, uwzględniający finansowe 
i niefinansowe instrumenty wspar-
cia.– Przedsiębiorczość to najwięk-
sza gospodarcza wartość każdej 
gminy. Ciechanów docenia przed-
siębiorców, dlatego pracujemy nad 
stwarzaniem korzystnych warun-
ków rozwoju przedsiębiorczości. Na-
leży zacieśnić współpracę, uprasz-
czać procedury, promować lokalne 
inicjatywy, działać tak, by przedsię-
biorcom ułatwiać funkcjonowanie. 
Będziemy stawiać na partnerstwo 
publiczno-prywatne – podkreślał 
prezydent Krzysztof Kosiński.

Po wystąpieniu prezydenta wiceprze-
wodnicząca sejmiku Województwa 
Mazowieckiego odczytała list marszał-
ka Adama Struzika. Zastępca prezy-
denta Joanna Potocka-Rak przedsta-
wiła propozycje Ciechanowa jako part-
nera przedsiębiorcy. O szansach i per-
spektywach rozwoju przedsiębiorczo-
ści w nowej perspektywie finansowej 
Unii Europejskiej do 2020 roku opo-
wiedziała Elżbieta Szymanik zastęp-
ca dyrektora w Mazowieckiej Jedno-
stce Wdrażania Programów Unijnych 
w Warszawie. Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie Artur 
Dąbrowski omówił możliwości wspar-

cia przedsiębior-
ców ze środków 
WFOŚiGW, kwe-
stie współpra-
cy Państwowej 
Wyższej Szko-
ły Zawodowej 
w Ciechanowie 
z przemysłem 
poruszył prof. dr 
hab. inż. Andrzej 
Osiadacz. Dyrek-
tor ciechanow-

skiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pra-
cy w Warszawie Jakub Gwoździk mó-
wił o Krajowym Funduszu Szkole-
niowym i innych formach wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości w subre-
gionie ciechanowskim, o różnych ob-
liczach ciechanowskiej przedsiębior-
czości opowiedziała dyrektor Mazo-
wieckiej Izby Gospodarczej Danuta 
Drzewiecka.
Po prezentacjach odbył się pa-
nel dyskusyjny, podczas którego 
przedsiębiorcy dzielili się swoimi 
doświadczeniami biznesowymi, 
rozmawiali o pomysłach i oczeki-
waniach.

R.J.

Warszawa: 

Ciechanów wzorem dla innych 
miast ws. Karty Dużej Rodziny

I Ciechanowskie Forum Gospodarcze:  
współpraca i wspieranie przedsiębiorczości

Podczas konferencji zorganizowanej 16 września przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej poświęconej Karcie Dużej Rodziny Ciechanów został wskazany jako jedyne miasto, w któ-
rym zintegrowano kartę lokalną z tą ogólnopolską. W panelu dyskusyjnym wziął udział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

Współpraca miasta z przedsiębiorcami, rozwój przedsiębiorczości, możliwości pozyskiwania 
środków zewnętrznych, program „Wspierać przedsiębiorczość”. To główne tematy I Ciecha-
nowskiego Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Urząd Miasta Ciechanów oraz Ma-
zowiecką Izbę Gospodarczą.
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Na Ciechanowski Rynek Humoru 
złożył się otwarty konkurs Kawał 
Niezłego Humoru oraz Ciechanow-
ski Wieczór Kabaretowy. – Chcie-
liśmy zaktywizować naszą lokal-
ną społeczność. Ciechanowianie 
pokazali, że mają poczucie humo-
ru. Jeszcze są nieco nieśmiali, ale 
mamy nadzieję przyzwyczaić ich 
do tego typu prezentacji. Chcieli-
byśmy naszą imprezę organizować 
cyklicznie – powiedział Paweł Py-
rzyński z Europejskiego Towarzy-
stwa Rozwoju Kompetencji Spo-

łecznych im. Johna Deweya, któ-
re było organizatorem wydarzenia.
Po zakończeniu części dla amatorów, 
na scenę wkroczyli profesjonaliści. Po-
jawili się znani z telewizji artyści: Gru-
pa Rafała Kmity oraz Kabaret Czwar-
ta Fala. Pierwszy znany jest między in-
nymi ze skeczy „Radio” czy „Taksów-
karz”, drugi z takich skeczy jak „Po-
średniak” i „Urlop nie z tego świata”.
Przedsięwzięcie zostało zrealizo-
wane dzięki wsparciu Urzędu Mia-
sta Ciechanów.

K.D.

Zainteresowani mogli z bliska obej-
rzeć między innymi wiatrakowce 
i motolotnie oraz dowiedzieć się, 
jak dz ia łają  tego t ypu maszyny. 
Podczas pikniku odbyły się zawo-
dy na celność lądowania. Znalazło 
się również coś dla wielbicieli lata-

nia w charakterze pasażera. Chęt-
ni mogli wraz z pilotem wznieść się 
do góry i podziwiać panoramę mia-
sta. Bliżej ziemi prezentowały się 
różnego rodzaju niewielkie modele. 
Pogoda nie rozpieszczała. Dla zzięb-
niętych przygotowano ciepłe posił-

ki. Najmłodsi brali udział w grach 
i konkursach. Piknik zorganizowa-
ło Sochaczewskie Stowarzyszenie 
Lotnicze. Patronat nad przedsię-
wzięciem objął prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

K.D.

Rynek 
humoru

Piknik lotniczy
Grupa Rafała Kmity Grupa Rafała Kmity Czwarta Fala

Grupa Rafała KmityCzwarta Fala

Grupa Rafała Kmity i Czwarta Fala to kabarety, które zabawia-
ły ciechanowian w sobotni wieczór, 12 września. Podczas zor-
ganizowanego w tym dniu Rynku Humoru dowcipy opowiada-
li również mieszkańcy.

Podniebne pokazy i przeloty nad Ciechanowem to główne atrakcje pikniku lotniczego, który 
odbył się w dniach 12-13 września na polach przy ulicy św. Franciszka.
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Uczestnicy ortograficznych zma-
gań podzieleni byli na osiem ka-
tegorii. W rywalizacji wziął udział 
również prezydent Krzysztof Kosiń-
ski. Najlepsza ze wszystkich piszą-
cych okazała się Katarzyna Bugaj, 
która startowała w grupie składają-
cej się z uczniów i studentów. W ka-
tegorii „Open” zwyciężyła Ewa Ger-
watowska, drugi był Dariusz Wę-
cławski. Pierwsza w kategorii „Or-
ganizacje pozarządowe” była Ilona 
Kowalska, w grupie „Służby mun-
durowe” Maria Pikus, „Nauczycie-
le” – Anna Wiśniewska, „Urzędni-

cy” – Renata Jeziółkowska. Drugi 
w kategorii „Urzędnicy” był Stani-
sław Kęsik. Najwięcej punktów spo-
śród dziennikarzy zdobył Roman 
Nadaj, spośród przedsiębiorców – 
Karolina Witkowska.
Prace były kodowane, do publicznej 
wiadomości zostały podane jedynie 
nazwiska zwycięzców. Ci jako na-
grody dostali statuetki, pióra i dłu-
gopisy oraz książki Macieja Orłosia 
i prof. Jerzego Bralczyka z dedyka-
cjami. Książki rozlosowano rów-
nież wśród wszystkich uczestników.
Zarówno honorowi goście, jak i pi-

szący podkreślali, że nie chodziło 
o rywalizację, tylko o sprawdzenie 
się i dobrą zabawę. Wykładowi, dyk-
towaniu i dyskusjom towarzyszyło 
mnóstwo żartów i miła atmosfera.
Pierwsze Ciechanowskie Dyktan-
do, które 10 października odbyło się 
w auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej, zorganizowane zosta-
ło przez Terenowe Koło nr 76 Spo-
łecznego Towarzystwa Oświatowego 
przy wsparciu Urzędu Miasta Cie-
chanów. Patronat nad wydarzeniem 
objął prezydent miasta.

R.J.

Dyktando dla mieszkańców Ciechanowa 
z udziałem Macieja Orłosia  
i prof. Jerzego Bralczyka

Rowerzyści, którzy po zmroku jeź-
dzili bez oświetlenia otrzymywa-
li od strażników miejskich ustne 
upomnienia, ale również lampki, 
elementy odblaskowe oraz ulotki 
ze wskazówkami dotyczącymi za-
sad bezpieczeństwa.
Akcja ruszyła 17 września, zakoń-
czyła się 9 października. Prowa-
dzona była między innymi na pętli 
miejskiej, gdzie rowerzyści chętnie 
i licznie korzystają ze ścieżek rowe-
rowych. Strażnicy miejscy przypo-
minali na przykład o tym, jak należy 
poruszać się na ścieżkach, kto kiedy 
ma pierwszeństwo, w co powinien 
zostać wyposażony rower. W przed-
sięwzięciu główny nacisk położony 
był jednak na oświetlenie rowerów.

– Gdy jest ciemno, nieoświetlony 
rowerzysta jest prawie niewidocz-
ny. Jest to bardzo niebezpieczne, 
szczególnie na skrzyżowaniach. Ła-
two może dojść do kolizji z pieszy-
mi oraz innymi pojazdami, o czym 
rowerzyści chyba nie zawsze pa-
miętają. Tą akcją chcieliśmy zwró-
cić uwagę na odpowiedzialne po-
dejście do jazdy na rowerze, która 
powinna być zarówno przyjemna 
jak i bezpieczna – podkreśla pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent uczestniczył w inaugu-
racji akcji. W przedsięwzięcie włą-
czył się ciechanowski sklep rowe-
rowy PG Bikes – autoryzowany de-
aler Krossa.

R.J.

„Rowerzysto, oświetl się!” 
Akcja edukacyjna  

Urzędu Miasta Ciechanów  
i Straży MiejskiejPodczas Pierwszego Ciechanowskiego Dyktanda mieszkańcy rywalizowali w ośmiu katego-

riach. Dziennikarz TVP Maciej Orłoś dyktował tekst, prof. Jerzy Bralczyk wygłosił wykład.
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Święto przedszkolaków
Dzieci z sied-
miu ciechanow-
sk ich przed-
s z k o l i   w r a z 
z opiekunka-
mi i rodzicami 
obchodziły III 
Ogólnopolski 
Dzień Przed-
szkolaka. Dla 
maluchów było 
to duże wyda-
rzenie. 21 września mogły nie tylko zaprezentować swoje przedszko-
le, ale również spotkać się z rówieśnikami z innych placówek. Było to 
pierwsze wspólne świętowanie wszystkich miejskich przedszkoli. Dzie-
ci brały udział w konkursach i zabawach, przedstawiły programy ar-
tystyczne, wypełnione tańcami i śpiewami. Niektóre grupy wystąpiły 
w specjalnie przygotowanych strojach. Impreza odbyła się w hali MOSiR 
przy ul. 17 Stycznia. Organizatorem było Miejskie Przedszkole nr 5 oraz 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.

A.C

Dzień Seniora
Światowy 
Dzień Senio -
ra był okazją 
do wyjątkowe-
go spotkania 
członków Śro-
dowiskowego 
Koła nr 1 Pol-
skiego Związ-
ku Emerytów 
i  Renc i s tów. 
22 września w siedzibie COEK Studio świętowali seniorzy i zaprosze-
ni goście. Po krótkim wystąpieniu Barbary Wojciechowskiej, przewod-
niczącej Środowiskowego Koła nr 1 Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów koncert dali animatorzy z COEK STUDIO. Potem przyszedł czas 
na tańce i wspólną zabawę.

A.C.

W salach i w holu placówki pro-
wadzone były pokazowe zaję -
cia. Zainteresowani mogli je po-
dejrzeć i wybrać coś dla siebie. 
Warsztaty plastyczne, decupa-
ge, taniec nowoczesny, balet, fi-
reshow, nauka gry na pianinie, 
perkusji i gitarze, śpiew, teatr, fit-
ness, karate, callanetics, gimna-
styka, rehabilitacja ruchowa – to 
tylko niektóre propozycje COEK 
STUDIO na kreatywne i pożytecz-
ne spędzanie czasu. – Staramy 
się rozbudowywać naszą ofer-
tę i dostosowywać ją do potrzeb 
osób w różnym wieku – powie-
działa dyrektor ośrodka Jolanta 
Grudzińska.
Jednym z największych atutów pla-
cówki jest studio nagrań, gdzie prowa-
dzone są kompleksowe usługi związa-
ne z pracą nad dźwiękiem. Tu powstają 
autorskie płyty, audiobooki i reklamy.

K.D.

25 września w hali sportowej przy 
ul. 17 Stycznia ciechanowska fir-
ma Sigma Max świętowała 25-le-
cie istnienia. Z tej okazji odbyły się 
I Targi Zabawkowo-Szkolno-Biu-

rowe połączone z festynem, w któ-
rych uczestniczyło blisko 30 firm. 
Chętni mieli możliwość zapozna-
nia się z asortymentem oraz no-
wościami, które będą królować 

na sklepowych półkach w okresie 
świątecznym. Była to również oka-
zja do nabycia produktów z dodat-
kowym rabatem.

P.H.

Dzień otwarty w COEK STUDIO
Kilkadziesiąt osób odwiedziło Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO podczas 
drugiego dnia otwartego, zorganizowanego 26 września.

Targi Zabawkowo-Szkolno-Biurowe
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Uczestnicy startowali w 8 kate-
goriach wiekowych na dystan-
sach 25, 50, 100 i 200 metrów. 
Główny puchar zdobył Jan Ka-
rolczuk z klubu BUKS Warszawa. 
Pływak stylem grzbietowym naj-
szybciej pokonał dystans 200 m. 
W klasyfikacji generalnej war-

szawski klub zajął pierwsze miej-
sce z dorobkiem 22 złotych me-
dali, 5 srebrnych i 5 brązowych. 
Na drugiej pozycji uplasował się 
IUKS MUSZELKA – 17 złotych 
medali, 20 srebrnych i 14 brązo-
wych, na trzeciej Klub Pływacki 
Ciechanów – 11 złotych medali, 

8 srebrnych i 9 brązowych. Pod-
opieczni MPKS ORKA Ciechanów 
wywalczyli 28 medali – 7 złotych, 
6 srebrnych i 15 brązowych – co 
pozwoliło im zająć 7 lokatę.
Patronat nad zawodami objął pre-
zydent Ciechanowa.

K.D.

240 zawodników z 23 klu-
bów pojawiło się 10 paź-
dz iern ika  w C iechano -
wie, by zmierzyć się w V 
Turnieju Karate Kyoku-
shin o Puchar Prezyden-
ta Miasta Ciechanów. Im-
preza   spor towa  t rwa ła 
cały dzień. Zawodniczki 
i zawodnicy walczyli po-
dzieleni według klasyf i-
kacji wiekowej i wagowej. 

Drużynowo Ciechanowski 
Klub Karate Kyokushin za-
jął czwarte miejsce. Duży 
sukces osiągnął zawodnik 
ciechanowskiego klubu Ja-
kub Kraśniak (63+), który 
zdobył ty tuł najlepszego 
zawodnika Turnieju. Or-
ganizatorem imprezy był 
Ciechanowski Klub Kara-
te Kyokushin.

A.C.

RADEK KAWĘCKI  
GRAND PRIX

V TURNIEJ  
KARATE KYOKUSHIN

Pływacy z całej Polski rywalizowali na krytej pływalni „U Ciecha”, gdzie w dniach 26-27 wrze-
śnia rozegrane zostały zawody Radek Kawęcki Grand Prix.

Lokalny oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego 23 września zorganizował 
XIV rajd rowerowy. Wzięli w nim 
udział uczniowie ze szkół podsta-
wowych oraz gimnazjalnych. Trasa 
wiodła z Ciechanowa przez Gąski, 
Rutki Marszewice, Suleżysz, Cho-
tum, Wolę Pawłowską i Gorysze.

Podczas postojów rozegrano mecz 
piłki nożnej i przeprowadzono 
różnego rodzaju konkursy. Były 
krzyżówki rajdowe, biegi z szar-
fą, zabawy bieżne, przeciąganie 
liny, gry w ringo oraz testy z za-
kresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

K.D.

Turystycznie  
i na sportowo
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Ciechanowian Mistrzem Polski 
w Taekwon-do Olimpijskim

W ostatnich dniach września w Bia-
łymstoku odbyły się 7 Techniczne Mi-
strzostwa Polski w Taekwondo Olim-
pijskim. W zawodach wystartował 
Paweł Nałęcz z klubu TKKF Promyk 
Ciechanów, który wywalczył złoty 
medal i zdobył tytuł Mistrza Polski 
Seniorów 2015 roku. Ciechanowian 
uznany też został za najlepszego za-
wodnika mistrzostw.

red.

Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Taekwon-do ITF

W ostatni weekend września zawodnicy z ciechanowskiego klubu LKS 
Matsogi wzięli udział w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżow-
ców w Kłobucku. Sportowcy zdobyli cztery złote, trzy srebrne i trzy brą-
zowe medale. W klasyfikacji medalowej ciechanowski klub zajął trzecią 
lokatę. Nie zawiodła Ilona Omiecińska (aktualna Mistrzyni Świata), któ-
ra wywalczyła dwa złote medale (w walkach do 62 kg oraz w układach II 
Dan) i została najlepszą zawodniczką Mistrzostw. W tegorocznych Mi-
strzostwach Polski Seniorów startowało 166 zawodników z 36 klubów.

red.
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Podczas rodzinnego pikniku mieszkańcy Ciechanowa symbolicznie pożegnali się z latem. Malowanie buziek, wielkie bańki mydlane, stoiska pełne jedzenia, wy-
robów regionalnych i kwiatów, pokaz mody dziecięcej, dmuchana zjeżdżalnia to tylko część atrakcji przygotowanych 19 września. Zorganizowano zabawy dla 
dzieci i dorosłych. Melomani mogli posłuchać koncertu Alexander’s Ragtime Band oraz wokalnych zmagań finalistów trzech edycji konkursu „O Złoty Mikro-
fon Prezydenta Miasta Ciechanów”. Platynowy Mikrofon wywalczył utalentowany Mateusz Jankowski. W nagrodę nagra swoje demo w studiu nagrań w COEK 
STUDIO. Organizatorem imprezy był Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO oraz Urząd Miasta Ciechanów.

A.C.

POŻEGNANIE LATA W CIECHANOWIE


