
19 października prezydent Krzysz-
tof Kosiński w sprawie podstre-
fy miał spotkanie w Ministerstwie 
Gospodarki. Zgodnie z ustalenia-
mi, od razu po spotkaniu podjęte 
zostały dalsze działania. – Mamy 
tereny inwestycyjne, które mogą 
być podstrefą objęte i będziemy się 
o to starać. Dla inwestorów ozna-
cza to ulgi i wsparcie, co stano-
wi szansę szczególnie dla małych 
i średnich przedsiębiorstw – mó-
wił podczas październikowej kon-
ferencji w ministerstwie prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Obszar, który może być objęty 
podstrefą, to tereny przeznaczo-
ne pod nowe inwestycje, na któ-
rych m.in. za pieniądze SSE mogą 
być wybudowane hale produkcyj-
ne, gdzie docelowo mogą pojawić 
się nowe przedsiębiorstwa. Z obję-
ciem podstrefą związane są korzy-
ści i ulgi, które mają zachęcać po-
tencjalnych inwestorów do podję-
cia działalności na tym obszarze. 
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 
stosowną uchwałą wyrażono zgodę 
na objęcie podstrefą ekonomiczną 
wskazanych przez prezydenta tere-
nów. Wniosek Ciechanowa już zo-

stał przekazany do właściwych in-
stytucji. Podstrefą mają szansę być 
objęte działki o łącznej powierzch-
ni ponad 14 hektarów, zlokalizowa-
ne w obrębie Szczurzyna, Krubina, 
Niechodzina-Bielina. Są to grunty 
należące do miasta, położone przy 
ulicy Mleczarskiej, Składowej, Ty-
siąclecia i Żytniej.
Konsekwencją podjęcia kolej-
nej ważnej w kontekście wspiera-
nia przedsiębiorczości uchwały 
będą zwolnienia z podatku od nie-
ruchomości. Uchwała w sprawie 
tych zwolnień w ramach regional-
nej pomocy inwestycyjnej na tere-
nie Miasta Ciechanów dotyczy in-
westycji, w wyniku których po-
wstawać będą nowe miejsca pracy. 
Zwolnione będą grunty, budynki 
lub ich części związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
stanowiące inwestycję początkową 
(w rozumieniu art. 2 pkt. 49 Roz-
porządzenia Komisji Europejskiej 
nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. 
uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym 
w zastosowaniu art. 107 i 108 Trak-
tatu). Przedsiębiorcy mogą być zwol-
nieni od płacenia podatku od nie-

ruchomości nawet przez dziesięć 
lat. Okres ten uzależniony będzie 
od liczby nowych miejsc pracy 
związanych ze zrealizowaną inwe-
stycją, które muszą być utworzone 
nie później niż w ciągu trzech lat 
od zakończenia inwestycji. Dzie-
sięcioletni okres zwolnienia zwią-
zany jest z utworzeniem co naj-
mniej 100 miejsc pracy, a na przy-
kład pięcioletni – z utworzeniem 
przynajmniej 55.
Podjęcie uchwały, utworzonej na pod-
stawie ogólnopolskiego programu 
udzielania przez gminy pomocy re-
gionalnej na wspieranie nowych in-
westycji i tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, 
pozwala na uproszczenie procedur 
udzielania pomocy przedsiębiorcom 
i nie wymaga przechodzenia skom-
plikowanej drogi notyfikacji przez 
Komisję Europejską. Przedsiębiorca 
ubiegający się o taką pomoc powinien 
złożyć wypełnione stosowne formu-
larze przed przystąpieniem do reali-
zacji inwestycji oraz po jej zakończe-
niu. Szczegóły dotyczące zasad, ter-
minów oraz druków przedstawione 
są w przedmiotowej uchwale.

R.J.

CIECHANÓW  
BARDZIEJ ATRAKCYJNY  
DLA INWESTORÓW 

Rozwojowi gospodarczemu, przedsiębiorczości, nowym inwestycjom, zwiększaniu liczby 
miejsc pracy będą służyć rozwiązania, które już są wprowadzane w Ciechanowie. Inwestorzy 
będą mogli liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości, jest również szansa na objęcie 
terenów inwestycyjnych podstrefą Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Ciechanów pozyskał 
kolejne środki 
zewnętrzne

Ponad 50 tys. zł na zadania związa-
ne z działaniami proekologicznymi 
przyznał miastu Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Dofi-
nansowanie dotyczy projektu „EKO-
-CIECHANÓW” oraz przygotowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Więcej str.2
R.J.

Druga inicjatywa 
uchwałodawcza 
mieszkańców 
Ciechanowa

Projekt, pod którym podpisało 
się ponad 200 ciechanowian do-
tyczy imiennych wyników głoso-
wania radnych. Zakłada wyszcze-
gólnienie w protokołach kto kon-
kretnie w danej sprawie był za, 
przeciw lub wstrzymał się.

Więcej str. 3
R.J.

Na sprzedaż 
atrakcyjne działki 
budowlane 
w Ciechanowie

W pierwszym kwartale przyszłego 
roku do nabycia będzie 28 miej-
skich działek pod zabudowę jed-
norodzinną mieszkaniową bądź 
mieszkaniowo-usługową. Jed-
noczesne ogłoszenie na sprzedaż 
oraz wcześniejsza informacja dają 
mieszkańcom, którzy planują za-
kup większy wybór i więcej czasu.

Więcej str. 3
R.J.

Ruszył największy 
remont w historii 
krytej pływalni

Basen będzie nieczynny przez 
miesiąc. Pierwszy etap moderni-
zacji to wymiana ślusarki okien-
nej, prace związane z elektryką 
i hydrauliką. Dwuetapowy remont 
jest możliwy dzięki pozyskaniu 
dodatkowych środków z budże-
tu państwa, które pokryją poło-
wę kosztów.

Więcej str. 6
R.J.

Osoby z mniejszymi 
dochodami będą 
płacić mniej za 
obiady w Dziennym 
Domu Seniora

Wysokość opłat uzależniona bę-
dzie od kryterium dochodowe-
go. Obecnie obowiązuje jedna 
stawka dla wszystkich. Zmiany, 
które dzięki podjęciu stosownej 
uchwały wejdą w życie z począt-
kiem roku mają przeciwdziałać 
wykluczeniu i umożliwić wszyst-
kim podopiecznym korzystanie 
z ciepłych posiłków.

Więcej str. 7
R.J.

Wybrano 
najładniejsze 
posesje

Wręczone zostały nagrody i wy-
różnienia w ramach 18 edycji kon-
kursu na najładniejszą posesję or-
ganizowanego przez Urząd Miasta 
Ciechanów. Ciechanowianie zgła-
szali ogrody oraz balkony.

Więcej str. 12
P.H.
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„EKO-CIECHANÓW” to cykle 
warsztatów skierowanych do przed-
szkolaków („Ekologiczny przed-
szkolak”), gimnazjalistów (Eko – 
czyli jaki?”) oraz nauczycieli („Nowe 
formy edukacji ekologicznej”). Ce-
lem zajęć dla dzieci i młodzieży 
jest kształtowanie postaw i war-
tości proekologicznych, rozbudza-
nie zainteresowań w tym zakresie, 
uświadamianie o zagrożeniach dla 
środowiska, rozbudzanie poczucia 
współodpowiedzialności za jego 
stan oraz potrzeby aktywnego włą-
czania się w różnego rodzaju dzia-
łania proekologiczne. Projekt edu-
kacyjny zakłada również publika-
cję poradnika ekologicznego „Ko-
deks proekologicznego mieszkań-
ca” oraz zbioru informacji i porad 
związanych z dziedzictwem natu-
ralnym i ochroną przyrody pod ty-
tułem „Różnorodność biologiczno-
-przyrodnicza na przykładzie Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów”. Warsztaty 
już ruszyły, publikacje zostaną wy-
dane jeszcze w tym roku.
Dofinansowanie dotyczy również 
przygotowania Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej. Plan będzie stra-
tegicznym dokumentem, w którym 
zostaną zawarte działania inwesty-
cyjne i nieinwestycyjne przyczy-
niające się do redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych, redukcji zu-
życia energii poprzez zwiększe-
nie efektywności energetycznej, 

zwiększenia udziału energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych 
oraz do poprawy jakości powietrza. 
Przygotowywany dokument doty-
czy działań, które będą realizowa-
ne do 2020 roku. Dzięki takiej for-
mie ich uwzględnienia zwiększa się 
szansa na uzyskanie dofinansowa-
nia w ramach nowej perspektywy 
UE. Dokument jest jednym z wa-
runków ubiegania się o środki unij-
ne na zadania związane z ochroną 
środowiska i efektywnością energe-
tyczną. Dofinansowanie może do-
tyczyć między innymi termomo-
dernizacji budynków użyteczności 
publicznej, budynków spółdzielni, 
wspólnot mieszkaniowych, wymia-
ny urządzeń na energooszczędne, 
montażu instalacji odnawialnych 
źródeł energii, budowy obiektów 

pasywnych, energooszczędnych, 
modernizacji lub rozbudowy elek-
troenergetycznej lub ciepłowniczej.
Projekt „EKO-CIECHANÓW” do-
finansowany został przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, w formie dotacji, w kwocie 
36.000 zł, co stanowi 90% kosz-
tów zadania. „Przygotowanie Pla-
nu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Miejskiej Ciechanów” dofi-
nansowane zostało, również w for-
mie dotacji, w kwocie 14.587,50 zł, 
co stanowi 75% kosztów zadania. 
W przypadku pierwszego projek-
tu 10%, natomiast w przypadku 
drugiego projektu 25% pozosta-
łych kosztów miasto pokryje z wła-
snych środków.

R.J.

Energetyka obywatelska zakłada 
rozwój rozproszonych i odnawial-
nych źródeł energii w całej Pol-
sce, równy dostęp do energetyki 
dla wszystkich obywateli w opar-
ciu o dostępne mechanizmy wspar-
cia, poprawę efektywności energe-
tycznej gospodarstw domowych. 
Ciechanów deklaruje poparcie dla 
postulatów związanych z dążeniem 
do wprowadzania przejrzystych, 
efektywnych mechanizmów regu-
lacyjnych wspierających inwesto-
wanie zarówno w obszarze produk-
cji energii elektrycznej jak i ciepła. 
Organizatorzy akcji podkreślają, że 
poprawa efektywności energetycz-
nej gospodarstw domowych powin-
na być priorytetem dla krajowych 
programów inwestycyjnych i pomo-
cowych. Zwracają uwagę na korzy-

ści dla środowiska oraz oszczędno-
ści finansowe wynikające z wyko-
rzystywania odnawialnych źródeł 
energii oraz z poprawy efektyw-
ności energetycznej za pomocą np. 
termomodernizacji budynków, czy 
wymiany urządzeń.
– Słusznym kierunkiem jest po-
dejmowanie działań związanych 
z wykorzystywaniem odnawial-
nych źródeł energii i upowszech-
nianie takich nowoczesnych, eko-

logicznych rozwiązań, dzięki któ-
rym można stać się w pewien spo-
sób producentem energii. Ważne 
są regulacje w tym zakresie i pro-
ste mechanizmy. To krok w stro-
nę uniezależniania się od wielkich 
producentów energii, co wiąże się 
z większym bezpieczeństwem ener-
getycznym. Nie mówiąc o korzy-
ściach dla środowiska i gospodar-
ki, bo nowe technologie, zwłasz-
cza jeżeli chodzi o OZE, to szan-
sa na rozwój, nowe miejsca pracy 
i kolejne możliwości – podkreśla 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Inicjatorami ruchu „Więcej niż 
energia. Energetyka obywatelska” 
są: ClientEarth Polska, WWF Pol-
ska, Polska Zielona Sieć i Greenpe-
ace Polska.

R.J.

Ciechanów  
pozyskał kolejne  
środki zewnętrzne
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie roz-
patrzył wnioski prezydenta Krzysztofa Kosińskiego o dofinansowanie dwóch zadań: „EKO-CIE-
CHANÓW” oraz „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Cie-
chanów”. Łącznie miasto otrzyma ponad 50 tys. zł.

„Energetyka obywatelska”  
– Ciechanów włącza się w akcję społeczną
Miasto dołączyło do grona ponad stu samorządów i instytucji popierających rozwój energety-
ki obywatelskiej. Zainicjowanie zmian prowadzących do jej rozwoju jest głównym celem kam-
panii społecznej. Zmiany te polegałyby na stworzeniu warunków do aktywnego uczestnictwa 
osób prywatnych i instytucji oraz przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego w inwestycjach 
w odnawialne źródła energii oraz w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej.

Nowe miejsca pracy 
a nowe ekologiczne 

technologie
„Więcej nowych miejsc pracy w regionie” to temat konferen-
cji, którą 16 października w Urzędzie Miasta Ciechanów zor-
ganizowała Fundacja Polski Kongres Gospodarczy. Wystą-
pienia gości odnosiły się do możliwości, jakie dają inwesty-
cje związane z ekologicznymi technologiami w kontekście no-
wych miejsc pracy.

Konferencję otworzył prezydent Krzysztof Kosiński, który objął przed-
sięwzięcie honorowym patronatem. Debata dotyczyła zielonych techno-
logii – mówiono o Odnawialnych Źródłach Energii w kontekście two-
rzenia lokalnych miejsc pracy.

W panelu dyskusyjnym głos zabrali: Jan Brudnicki (prezes Grupy B4), 
Marek Pszonka (członek zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej), 
Ryszard Ochwat (dyrektor biura Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej), Sebastian Kowalski-Paszko (Centrum 
Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), 
Marzena Hunder-Kukier (Przemysłowy Instytut Motoryzacji), Mirosław 
Adam Orliński (dyrektor wydziału organizacyjno-prawnego Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Jan Falkowski (twórca i prezes spółki JANPOL) przybliżył temat Mo-
bilnej Platformy Edukacyjnej OZE, opowiadał o potrzebie edukacji 
ukierunkowanej na ochronę środowiska. Dyskutowano również na te-
mat możliwości pozyskania środków finansowych na tworzenie no-
wych miejsc pracy. Marcin Wasa (dyrektor przygotowania inwesty-
cji OPEUS Energa) mówił o fotowoltaice – nowych możliwościach 
dla gospodarstwa, samorządu i biznesu. Krzysztof Cienkowski (De-
partament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) przed-
stawił Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – jego za-
łożenia, cele i formy wsparcia. Małgorzata Kozicka-Ochal (Depar-
tament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie) poruszyła kwestię opłat za 
korzystanie ze środowiska.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej 
z terenu powiatu ciechanowskiego oraz lokalni przedsiębiorcy. To dru-
gie spotkanie w ciągu ostatnich kilkunastu dni, które dotyczyło przed-
siębiorczości i nowych miejsc pracy. Wcześniej, 2 października odbyło 
się I Ciechanowskie Forum Gospodarcze.

R.J.
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Mieszkańcy Ciechanowa 
przeciwni nadmiernym 

reklamom w przestrzeni 
miejskiej.  

Przedstawiamy wyniki ankiety
Ustawa krajobrazowa, która pozwala miastom na wprowa-
dzanie regulacji mających na celu ochronę przestrzeni przed 
chaosem reklam i billboardów weszła w życie 11 września. 
Ciechanów pracuje nad wprowadzeniem stosownych rozwią-
zań. Mieszkańcy wypełniali ankietę, której wyniki są waż-
ną wskazówką podczas prac nad przygotowywaniem lokal-
nych regulacji.

Ankietę wypełniać można było do 9 października. Była całkowicie ano-
nimowa. Zawierała jedenaście pytań. Odpowiedzi nie polegały na opisy-
waniu, wystarczyło zaznaczyć wybrane z możliwych opcji. Należało rów-
nież zaznaczyć nazwę swojego osiedla. Ankieta dostępna była na stro-
nie internetowej oraz w urzędzie w wersji papierowej. Udział w ankie-
cie wzięło 319 osób.
96% osób przyznało, że podczas poruszania się po mieście reklamy są 
dla nich zauważalne, dla 3% nie są, pozostali nie zaznaczyli żadnej opcji. 
83% zauważa nadmiar reklam w Ciechanowie, 16,7% nie zauważa. Przy 
pytaniu, jakie parametry powinny regulować przepisy prawa 80% za-
znaczyło wielkość, 75% ilość, 43% kolorystykę, 80% lokalizację, 50% 
rodzaj, 3% nie zaznaczyło żadnej z opcji. Zdaniem 90% reklamy wpły-
wają negatywnie na odbiór krajobrazu, zdaniem 9,4% korzystnie. We-
dług 86% na terenach o dużych walorach krajobrazowych powinno się 
wprowadzić zakaz lokalizacji reklam, według 12% nie powinno być ta-
kiego zakazu. Zdaniem 82% przepisy powinny regulować sytuowanie 
reklam na terenach w najbliższym otoczeniu miejsca kultu religijnego 
oraz na terenach miejsc pamięci i ich otoczeniu, zdaniem 17,4% nie po-
winny. 74% uważa, że lokowanie nośników reklamowych na rusztowa-
niach powinno zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego, 23% 
uważa, że nie. Według 90,4% niedopuszczalne jest zasłanianie reklama-
mi budynków bez żadnych ograniczeń, według 9% jest to dopuszczal-
ne. Zdaniem 63% na terenach otwartych sytuowanie ogrodzeń powinno 
zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego. 33% jest innego zda-
nia. 86% wyraziło opinię, że konieczna jest w obecnej sytuacji regula-
cja prawna dotycząca zasad umieszczania reklam w przestrzeni miej-
skiej, 11% uważa, że nie jest konieczna. 63% uważa, że w Ciechanowie 
powinna obowiązywać opłata reklamowa, pobierana od właścicieli nie-
ruchomości, na których znajdują się tablice reklamowe, 36% uważa, że 
nie powinna być pobierana taka opłata.
14,5% osób, które wzięły udział w ankiecie to mieszkańcy osiedla Alek-
sandrówka, 14% Śródmieście, 12,2% osiedla Płońska, 10% Bloki, 9% Za-
chód, również 9% Kargoszyn, 8,4% Aleksandrówka II, 8% Powstańców 
Wielkopolskich, 5,3% osiedla Przemysłowe, 4% Podzamcze, 3,3% Sło-
neczne, 2% Kwiatowe. Jedna osoba nie wskazała osiedla.
– Reklamy zamieszczane są niemal wszędzie. Ciechanów jako jedno 
z pierwszych miast w Polsce postanowił zrobić z tym porządek. Miesz-
kańcy wyraźnie zasygnalizowali, że takie są ich oczekiwania. W tym 
kierunku będziemy zmierzać, bo przestrzeń musi być przyjazna dla 
ciechanowian – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński
Projekt uchwały, mający charakter intencyjny, związany z wprowadze-
niem rozwiązań w zakresie uregulowania chaosu reklamowego przyję-
ty został podczas październikowej sesji Rady Miasta. Właściwa uchwa-
ła, również uwzględniająca opinie mieszkańców wyrażone w ankiecie, 
trafi na obrady listopadowe.

R.J.

28 działek pod jednorodzin-
ną zabudowę mieszkaniową 
lub mieszkaniowo-usługową, 
będących własnością miasta 
Ciechanów zostanie wysta-
wionych na sprzedaż w for-
mie przetargu nieograniczo-
nego w pierwszym kwartale 
2016 roku.

Poprzez jednoczesne ogłoszenie 
nieruchomości przeznaczonych 
na sprzedaż miasto chce zachę-
cić mieszkańców do budownictwa 
jednorodzinnego oraz dać im duży 
wybór co do możliwości lokalizacji 
własnego domu. Wśród nierucho-
mości są również te pod działal-
ność usługową, co ma umożliwić 
zakładanie i rozwijanie działalno-
ści gospodarczej na terenie miasta.
Działki znajdują się w obrębach: 
Krubin (trzynaście działek przy uli-
cy Kruczej), Śródmieście (działka 
przy ulicy Rzeczkowskiej), Gost-
kowo (trzy działki przy ulicy Ko-

munalnej, jedna przy ulicy Kosy-
nierów), Podzamcze (sześć działek 
przy ulicy Krasińskiego), Śmiecin 
(dwie działki przy ulicy Różyckiego, 
dwie działki przy ulicy Pułaskiego).
Na stronie internetowej prezentu-
jemy wykaz nieruchomości wraz 
z mapkami. W wykazie znajdują 

się przybliżone ceny. Aktualne zo-
staną podane przy ogłoszeniu prze-
targów. Zainteresowani proszeni 
są o kontakt z Referatem Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miasta Ciechanów (tel. 
23 674 92 44).

R.J.

By wprowadzić imienne wyniki 
głosowania, konieczna jest zmiana 
treści Statutu Gminy Miejskiej Cie-
chanów. Regulowane jest to uchwa-
łą. Projekt takiej właśnie uchwa-
ły przedłożyła grupa mieszkań-
ców. Zakłada on dodanie do wła-
ściwych załączników uchwały do-
tyczącej Statutu Gminy Miejskiej 
Ciechanów punktów: „imienne wy-
niki głosowania” oraz „z każdego 
posiedzenia Komisji sporządza się 
protokół, który powinien zawierać 
imienne wyniki głosowania”. Pomy-
słodawcy inicjatywy w uzasadnie-
niu powołują się na realizację zasa-
dy jawności działalności organów 
gminy oraz na możliwość zapozna-
nia się przez obywateli z wynikami 
imiennymi wynikami głosowań.
Z propozycją wprowadzenia ta-
kiego rozwiązania pomysłodawcy 
zwrócili się we wniosku złożonym 
23 września, natomiast 15 paździer-
nika do ratusza wpłynął przygoto-
wany stosowny projekt uchwały.
– Sytuacja, w której obywatel nie 
jest w stanie stwierdzić, jak głoso-
wał konkretny radny jest sytuacją 
kuriozalną. Zapisywanie w proto-

kole ogólnej liczby głosów ze wska-
zaniem ile było za, ile przeciw, a ile 
wstrzymujących się w żadnym 
stopniu nie spełnia wymogu jaw-
ności działalności organów spra-
wujących władzę – podkreśla Kse-
nia Kowalska, prezes stowarzysze-
nia Nasze Śródmieście, reprezentu-
jąca grupę mieszkańców występują-
cych z inicjatywą uchwałodawczą. 
Ksenia Kowalska zwraca uwagę, że 
radni są reprezentantami miesz-
kańców, więc ci mają prawo wie-
dzieć, jak konkretny radny głosu-
je. – Oczekujemy od radnych po-
dejmowania mądrych, przemyśla-
nych decyzji i przede wszystkim 
transparentnych działań dla do-
bra mieszkańców i miasta. Dlate-
go też każdy obywatel Ciechanowa 
powinien mieć możliwość spraw-
dzenia, jak dany radny wywiązuje 
się z podjętych zobowiązań – do-
daje Ksenia Kowalska.
Mieszkańcy, którzy złożyli obywa-
telski projekt skorzystali z prawa ja-
kie daje im przyjęta podczas czerw-
cowej sesji Rady Miasta uchwa-
ła przygotowana przez prezydenta 
Krzysztofa Kosińskiego.

– Cieszę się, że mieszkańcy wyka-
zują zaangażowanie i aktywnie 
włączają się w życie miasta. Oby-
watelskie projekty są dowodem 
na to, że ciechanowianom zależy, 
że to co dzieje wokół nich nie jest 
im obojętne. Są to głosy, w któ-
re należy się wsłuchiwać. Imien-
ne głosowanie jest rozwiązaniem 
praktykowanym w różnych innych 
miastach, rozwiązaniem które się 
sprawdza. Raczej każdy ma świa-
domość odpowiedzialności zwią-
zanej z głosowaniem, więc fakt 
czy wyniki podawane są imien-
nie czy nie z perspektywy radne-
go nie powinien mieć znaczenia. 
Z perspektywy mieszkańca jest to 
bardzo istotne – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Projekt uchwały dotyczący imien-
nego głosowania będzie omawiany 
na komisjach i rozpatrywany na li-
stopadowej sesji Rady Miasta Cie-
chanów. Jest to drugi obywatelski 
projekt. Pierwszy, dotyczący nazw 
rond i ulic na pętli miejskiej głosa-
mi rannych klubu PiS został odrzu-
cony podczas październikowej sesji.

R.J.

Na sprzedaż  
atrakcyjne działki budowlane w Ciechanowie

Ponad dwieście osób podpisało się pod obywatelskim projektem uchwały, który zakłada poda-
wanie imiennych wyników głosowań przeprowadzanych podczas sesji i komisji Rady Miasta 
Ciechanów. W protokołach z posiedzeń byłoby wyszczególnione przy każdym głosowaniu, któ-
ry konkretnie radny w danej kwestii opowiada się za, przeciw, bądź wstrzymuje się od głosu.

Druga inicjatywa uchwałodawcza 
mieszkańców Ciechanowa: imienne 

wyniki głosowania radnych
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Uchwały
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na XIII sesji
29 października 2015 r.

nr 117/XIII/2015 w sprawie 
w sprawie ustalenia trybu udziela-
nia i rozliczania dotacji dla przed-
szkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i szkół prowadzo-
nych na terenie GM Ciechanów 
przez inne niż Gmina Miejska 
Ciechanów osoby prawne i oso-
by fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich wy-
korzystania.
nr 118/XIII/2015 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie bo-
nifikaty od ceny zbycia na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu 
mieszkalnego, położonego w Cie-
chanowie w budynku przy ulicy 
Mikołajczyka 1.
nr 119/XIII/2015 w sprawie 
ustanowienia służebności grun-
towej.
nr 120/XIII/2015 w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Dziennym Domu Pobytu zwa-
nym Dziennym Domem Seniora.
nr 121/XIII/2015 w sprawie 
ustalenia regulaminu Bazaru 
Osiedlowego BLOKI w Ciechano-
wie przy ul. Sienkiewicza 77 i Tar-
gowiska Miejskiego w Ciechano-
wie przy ul. Płońskiej 28.
nr 122/XIII/2015 w sprawie 
przygotowania projektu uchwa-
ły ustalającej „zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabaryty, standar-
dy jakościowe oraz rodzaje ma-
teriałów budowalnych, z jakich 
mogą być wykonane”.
nr 123/XIII/2015 w sprawie 
zwolnień od podatku od nieru-
chomości w ramach regionalnej 
pomocy inwestycyjnej na terenie 
miasta Ciechanów.
nr 124/XIII/2015 w sprawie wy-
boru ławników.
nr 125/XIII/2015 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2015.
nr 126/XIII/2015  w spra-
w i e   z m i a n y   u c h w a ł y 
nr 32/V/2015 Rady Miasta Cie-
chanów z 26 lutego 2015 roku 
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
„BLOKI I” w Ciechanowie.
nr 127/XIII/2015 w sprawie 
wyrażenia zgody na objęcie War-
mińsko-Mazurską Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną gruntów położo-
nych na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
nr 128/XIII/2015 w sprawie 
ogłoszenia zasad postępowa-
nia w sprawach udzielenia do-
tacji celowych, o których mowa 
w art. 22 ust. 4 ustawy o bezpie-
czeństwie osób przebywających 
na obszarach wodnych.

Pełna treść uchwał  
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Barbara Kornatowska odnio-
sła się do kwestii opłat za wieczy-
ste użytkowanie gruntów.

Zdzisław Dąbrowski odniósł 
się do opłat za wywóz śmieci. Jego 
zdaniem dobrze byłoby zachęcić 
mieszkańców do większej i efek-
tywniejszej segregacji odpadów.

Zenon Stańczak zapytał kie-
dy ruszy autobus po pętli miej-
skiej oraz jakie są granice par-
ku krajobrazowo-przyrodnicze-
go „Dolina Łydyni”. Radny nale-
gał na zagospodarowanie drugiej 
strony ul. Grota Roweckiego. Za-
proponował też, by miasto zain-
spirowało miejskie szkółki do za-
projektowania i wykonania na-
sadzeń na nowo wybudowanych 
rondach.

Mariusz Stawicki był ciekaw, 
kiedy zacznie działać sygnaliza-
cja świetlna na skrzyżowaniu ul. 
Kargoszyńskiej z pętlą. Radny 
zasugerował rozważenie przeor-
ganizowania ruchu na ul. Śmie-
cińskiej.

Bogumiła Rybacka za zasadne 
uznała namalowanie pasów przej-

ścia dla pieszych na ul. Koperni-
ka: przy banku i na skrzyżowa-
niu z ul. Małgorzacką. Poprosiła 
także o wyniki audytu przepro-
wadzonego w ZWiK.

Stanisław Talarek mówił o po-
trzebie przycięcia roślinności 
w rowie melioracyjnym usytu-
owanym przed rondem na ul. Woj-
ska Polskiego. Do naprawy zgłosił 
kostkę brukową na rondzie Woj-
ska Polskiego, Gruduskiej i Prza-
snyskiej. Poinformował również 
o braku koszy na śmieci przy ul. 
Senator Janiny Fetlińskiej.

Rober t Adamiak  py ta ł k ie-
dy będą w pełni działać obwo-
dy instalacji elektrycznej na pę-
tli miejskiej.

Marek Rutkowski w kontek-
ście rodzin wielodzietnych po-
ruszył kwestię opłat za gospo-
darowanie odpadami. Zapytał 
czy planowane jest wykorzysta-
nie środków z UE na opracowa-
nie projektu modernizacji budyn-
ku przy ul. Nadfosnej 3, o jakie 
środki z regionalnego progra-
mu operacyjnego województwa 
mazowieck iego na  lata 2014-

2020 zamierza starać się ZOSiP, 
MOPS czy Biuro Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
czy w przyszłorocznym budże-
cie planowane są środki na budo-
wę mieszkań komunalnych i so-
cjalnych. Radny stwierdził, że 
rozkłady jazdy autobusów miej-
skich mogą być za małe i niezbyt 
czytelne dla osób mających kło-
poty ze wzrokiem. Poprosił też 
o poprawę nawierzchni ul. Wy-
spiańskiego.

Robert Kuciński był ciekaw, 
na   jak im e tapie   są   rozmowy 
w sprawie sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic 17 Stycz-
nia i Narutowicza oraz 17 Stycz-
nia i Gostkowska. Radny zwrócił 
uwagę na brak placów zabaw przy 
blokach socjalnych.

Jacek Duriasz poprosił o napra-
wę chodnika przy ul. Batalionów 
Chłopskich 13 i 15 oraz utwardze-
nie ul. Cichej i Górnej.

Edy ta R zeplińska- Filipo-
wicz poruszyła sprawę termo-
modernizacji budynków należą-
cych do Gminy Miejskiej Ciecha-
nów, obiektów użyteczności pu-

blicznej oraz poniemieckich blo-
ków. Radna również poruszyła 
kwestię czujników czadu w sta-
rym budownictwie oraz odnio-
sła się do tematu modelowej re-
witalizacji. Zwróci ła też uwa-
gę na wystające studzienki w ul. 
Czarnieckiego oraz sygnalizację 
świetlną na skrzyżowaniu ul. Ty-
siąclecia z pętlą.

Leszek Goździewski poprosił 
o przegląd i kosmetykę ul. Po-
wstańców Wielkopolskich, wyzna-
czenie miejsca parkingowego dla 
osoby niepełnosprawnej (z nume-
rem rejestracyjnym jej samocho-
du) przy Powstańców Wielkopol-
skich 9 oraz zorganizowanie wy-
jazdu za blokiem przy ul. Miko-
łajczyka sąsiadującego z budyn-
kiem Sądu Rejonowego.

Wiesław Brzozowski zapytał 
kiedy będzie uruchomiona sy-
gnalizacja świetlna na skrzyżo-
waniu ul. Tysiąclecia z Mleczar-
ską oraz czy autobusy ZKM będą 
kursowały pętlą.

Krzysztof Leszczyński chciał 
utwardzenia ul. Jana Dziedzica.

Tomasz Podsiadlik  nalegał 
na utwardzenie ścieżki między ko-
ściołem przy ul. Kolbego a szkołą 
przy ul. Czarnieckiego.

oprac. K.D.

Jedna z ważnych dla przedsiębior-
ców uchwał dotyczy zwolnień od po-
datku od nieruchomości w ramach 
regionalnej pomocy inwestycyjnej 
na terenie Ciechanowa. Druga – wy-
rażenie zgody na objęcie Warmiń-
sko-Mazurską Strefą Ekonomicz-
ną wskazanych gruntów, będących 
własnością miasta. Dzięki rozwiąza-
niom, do wprowadzenia których ko-
nieczne są stosowne uchwały, inwe-
storzy, którzy zdecydują się na budo-
wanie zakładów i tworzenie nowych 
miejsc pracy w Ciechanowie, będą 
mogli liczyć na ulgi, uproszczone 
procedury i preferencyjne warunki.
Tematami październikowej sesji 
było „Monitorowanie strategii roz-
woju społeczno-gospodarczego Cie-
chanowa z uwzględnieniem planu 
rozwoju lokalnego miasta w latach 
2011-2015” oraz „Podsumowanie 
działalności Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej za 2014 rok”.
Podczas sesji radni ustalili tryb udzie-
lania i rozliczania dotacji dla przed-
szkoli, szkół oraz innych podmio-
tów prowadzących działalność wy-
chowawczą wśród dzieci i młodzieży. 
Opowiedzieli się za udzieleniem bo-
nifikaty od ceny zbycia na rzecz na-
jemcy samodzielnego lokalu miesz-
kaniowego przy ul. Mikołajczyka 1, 
ustanowieniem służebności grunto-
wej na działce przy ulicy Tysiąclecia 

oraz zmniejszeniem odpłatności za 
pobyt w Dziennym Domu Seniora.
Kolejną kwestią było zatwierdzenie 
regulaminu bazaru osiedlowego przy 
ul. Sienkiewicza 77 i targowiska miej-
skiego przy ul. Płońskiej 28. Uchwa-
ła, której konsekwencją jest upoważ-
nienie prezydenta do opracowania za-
sad i warunków sytuowania małej ar-
chitektury, tablic reklamowych oraz 
ogrodzeń to pierwszy krok do upo-
rządkowania estetyki miasta.
Spośród zgłoszonych wcześniej kan-
dydatów wybrano ławników, którzy 
będą zasiadać w Sadzie Rejonowym 

w Ciechanowie i Sadzie Okręgowym 
w Płocku przez najbliższe 4 lata.
Decyzją radnych wprowadzono 
zmiany do uchwały budżetowej. 
Jednomyślnie zdecydowano o ogło-
szeniu zasad postępowania w spra-
wach udzielania dotacji celowych 
podmiotom uprawnionym do wy-
konywania ratownictwa wodnego.
Głosami radnych Prawa i Sprawiedli-
wości odrzucono pierwszą inicjatywę 
uchwałodawczą mieszkańców Ciecha-
nowa dotyczącą uchylenia sierpnio-
wej uchwały nadającej nazwy rondom 
i ulicom na pętli miejskiej. 12 radnych 

tego klubu sprzeciwiło się również 
przeprowadzeniu konsultacji w tym 
zakresie, o co postulowało 298 oby-
wateli miasta podpisanych pod ini-
cjatywą uchwałodawczą. Mieszkań-
cy skorzystali z prawa, jakie daje im 
przyjęta podczas czerwcowej sesji 
Rady Miasta uchwała przygotowa-
na przez prezydenta Krzysztofa Ko-
sińskiego. Odrzucony został również 
projekt nadania nazwy „Architektów” 
ulicy odchodzącej od Rzeczkowskiej 
w kierunku północnym, równoległej 
do Armii Krajowej.

K.D.

Interpelacje radnych – XIII sesja

Sesja Rady Miasta:  
Przyjęte uchwały związane z wspieraniem przedsiębiorczości. 
Odrzucony pierwszy projekt obywatelski
Podczas XIII sesji, która odbyła się 29 października radni przyjęli 12 uchwał. Wśród nich znalazły się dwie ważne uchwały, 
dzięki którym możliwe będą działania wspierające inwestycje na terenie Ciechanowa. W porządku obrad znalazł się pierwszy 
w historii miasta projekt obywatelski, który głosami radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość został odrzucony. Podczas obrad 
wybrani zostali ławnicy.



Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów      5

Znaczną część budżetu miasto prze-
znacza na duże inwestycje, jak również 
na remonty dróg i chodników. Kilka 
dni temu zakończyła się przebudowa 

ulicy Bema i ulicy Kopernika. Skoń-
czony jest też chodnik przy ulicy Armii 
Krajowej 43. Trwa budowa chodnika 
od Ronda Solidarności do wiaduktu 

kolejowego na ulicy Kasprzaka oraz 
chodnik na ulicy Letniej. Drogowcy 
wylewają asfalt na Topolowej.

P.H.

Kolejne nowe  
ulice i chodniki

Chodnik przy ul. Armii Krajowej 43 przed remontem Chodnik przy ul. Armii Krajowej 43 po remoncie

ul. Bema przed remontem ul. Bema po remoncie

ul. Kopernika przed remontem ul. Kopernika po remoncie

ul. Letnia w trakcie prac ul. Topolowa w trakcie remontu

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

PUK odebrał niepotrzebny sprzęt i stare meble
Na przełomie października i listo-
pada mieszkańcy domów wieloro-
dzinnych mieli możliwość pozby-
cia się starych mebli oraz zepsutego 
sprzętu RTV i AGD. Zebrano 5 ton 
śmieci wielkogabarytowych i 750 kg 
elektrośmieci. Niepotrzebny sprzęt 
elektryczny i elektroniczny osoby 
fizyczne mogą bezpłatnie oddawać 
do PSZOKu na terenie Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83. Punkt jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 oraz w sobo-
ty od 10.00 do 14.00. Zużyty sprzęt (przy zakupie nowego) przyjmują 
także sklepy zajmujące się sprzedażą artykułów elektrycznych i elek-
tronicznych.

Bezpłatne znakowanie czworonogów
W tegorocznym budżecie miasta są jeszcze środki na znakowanie psów. 
Właściciele zwierząt nie płacą za zabieg. Koszt ponosi urząd miasta. 
Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem nie 
przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Specjal-
nym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elek-
tronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia 
to natychmiastowe powiadomienie opiekuna o odnalezieniu czworo-
noga. Szczegóły pod numerem telefonu (23) 674 92 85 lub 674 93 06. 
Czipowanie przeprowadzają lecznice: „DINGO” – Gwardii Ludowej 
23/5, „MAXWET” – 17 Stycznia 28, „HELP-VET”– Płońska 90, Gabi-
net Weterynaryjny – Kwiatowa 40C, „AB – WET”– Fabryczna 8, „DU-
BERVET– Kicińskiego 48, „ANIMALVET” – ul. Kargoszyńska 34 oraz 
„CAVIA”– Gruduska 21.

Jeszcze dziewięć rond czeka na pomysły architektów 
krajobrazu
Cztery z trzynastu rond na pętli – 
ronda na ul. Gostkowskiej, Płoń-
skiej, Pułtuskiej i Płockiej – zosta-
ły już obsadzone. Autorką wszyst-
kich koncepcji jest pani Magdalena 
Szmit. Każdy, kto dzięki roślinom 
chciałby nadać któremuś z pozosta-
łych rond nowy wygląd i kto zna się 
na tym, może zgłosić się do Refera-
tu Zieleni Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. Szcze-
gółowych informacji udzielają pracownicy referatu (pl. Jana Pawła II 6, 
pok. 20 i 22; tel. 23 674 92 83 lub 674 92 68).

Bezpieczniej w świetle lamp
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska prosi o informacje 
na temat przepalonych żarówek, zbyt wczesnego lub zbyt późnego włą-
czania i wyłączania się lamp. Sygnały od mieszkańców pozwolą na bar-
dziej racjonalne gospodarowanie energią elektryczną i przyczynią się 
do poprawy bezpieczeństwa. Pracownicy Inżynierii Miejskiej czekają 
na informacje w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu (23) 
674 92 84. Całodobowo pod numerem 801 800 103 zgłoszenia przyj-
muje Energa Oświetlenie.

P.H.

Znajdujący się na osiedlu Bloki Plac Piłsudskiego zmienił swo-
je oblicze. Położono tam blisko 400 m2 kostki brukowej. Wo-
kół zamontowano nowe ławki i maszt flagowy.

Plac Piłsudskiego 
w nowej odsłonie
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Dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, ciechanow-
ska kryta pływalnia doczeka 
się modernizacji. Pierwsze 
prace niekolidujące z funkcjo-
nowaniem basenu rozpoczę-
ły się kilka tygodni temu. 9 li-
stopada ruszyły te najpoważ-
niejsze, związane z wymianą 
ślusarki okiennej, w związ-
ku z czym obiekt będzie tym-
czasowo wyłączony z użytko-
wania.

Pierwszy etap modernizacji to prócz 
wymiany ślusarki okiennej, wymia-
na opraw oświetleniowych w hali 
głównej basenu, wymiana grzej-
ników oraz siedzisk dla zawodni-
ków. Wszystko powinno być zrobio-
ne najpóźniej do 9 grudnia. Specy-
fika niektórych robót nie pozwala 
na funkcjonowanie basenu w cza-
sie ich prowadzenia.
– Od kilku tygodni trwają prace 
związane z elektryką i hydrauli-
ką. Prowadzone są głównie wie-
czorami, gdy obiekt jest już nie-
czynny. Wymiany ślusarki okien-
nej nie da się już tak przeprowa-
dzić, to poważne przedsięwzięcie 
i nie jest możliwe w tym czasie ko-
rzystanie z basenu. Organizujemy 
wszystko, tak by pływalnia jak naj-
krócej była zamknięta – powiedział 
dyrektor Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji Jerzy Omieciński.
Na przełomie stycznia i lutego prze-
prowadzony będzie drugi etap mo-
dernizacji. Wymienione zostaną 
okładziny na plażach basenowych 
oraz unowocześniony zostanie elek-
troniczny system pomiaru czasu.
Kryta pływalnia w Ciechanowie 
od początku swojego istnienia, czyli 
od 19 lat nie przechodziła żadnej po-

ważnej modernizacji. Na przepro-
wadzenie zaczynającego się właśnie 
pierwszego gruntownego remontu 
miasto otrzymało pięćdziesięcio-
procentowe dofinansowanie z bu-
dżetu państwa, czyli około pół mi-
liona złotych. Wniosek o pozyska-
nie tych środków złożył na początku 
roku prezydent Krzysztof Kosiński.
– Cieszę się, że już wkrótce amato-
rzy i zawodowi pływacy będą mo-
gli trenować w dużo lepszych wa-

runkach. Pływanie jest sportem, 
w którym Ciechanów ma dużo 
sukcesów, który się rozwija. Na-
sza pływalnia to ważne miejsce 
treningów i zawodów – podkre-
śla prezydent Krzysztof Kosiński.
Kolejny wniosek dotyczący po-
zyskania środków zewnętrznych 
na inwestycje związane ze spor-
tem będzie dotyczył bieżni lekko-
atletycznej na stadionie MOSiR.

R.J.

Pierwsze mecze odbędą się 18 listo-
pada. Do Ligi Zakładowej zgłosiły 
się drużyny:.L-Ark, Straż Pożarna, 
PiB, Urząd Miasta Ciechanów, Nor-
Team, Sawa, Cedrob, Fm LUKA, JA-
WAR, MKS CIECHANÓW ZARZĄ-
D&TRENERZY, Twormet. Rywa-
lizować będzie „każdy z każdym”, 
przewidziany jest mecz i rewanż. Je-
den mecz to dwie dziesięciominuto-
we połowy z trzyminutową przerwą. 
W zespole może być maksymalnie 
12 zawodników – 6 podstawowych 
i 6 rezerwowych. Na boisku znajdo-
wać się będzie pięciu zawodników 
„w polu” i bramkarz. Liga ma cha-
rakter amatorski.
Zawody rozgrywane będą w hali 
spor towej  MOSiR prz y  u l ic y 
17  St yczn ia  60B.  Odbędą s ię 

przy współpracy organizacy j-
nej Miejskiego K lubu Sporto-
wego Ciechanów. Patronat nad 
przedsięwzięciem objął prezy-

dent Krzysztof Kosiński, który 
aktywnie będzie uczestniczył 
w rozgrywkach.

R.J.

Autobusem nowej linii „K” mieszkańcy osiedla 40-lecia mogą dojechać 
do Kościoła przy ul. Ludowej (Armii Krajowej – Ranieckiej – Szwanke 
– Płońska – Sońska – Ludowa). Kurs w niedziele i święta.
Nastąpiła zmiana trasy linii „1”. Autobusy kursują na odcinku Chrusz-
czewo Osiedle – Niestum przez pętlę miejską (Chruszczewo – Mław-
ska – Sienkiewicza – dworzec PKP – Sienkiewicza – 3 Maja – plac Ko-
ściuszki – 11 Listopada – 11 Pułku Ułanów Legionowych – Pułtuska – 
senator Janiny Fetlińskiej – Wojska Polskiego – Przasnyska – Bukie-
towa – Gruduska – Przążewo – Niestum).
Trasa linii „2” została wydłużona do Nasierowa Dolnego, wprowadzo-
ne są korekty czasowe.
W przypadku linii „5” – liczba połączeń do ul. Skłodowskiej jest zwięk-
szona.
Linia „6” – nastąpiło zmniejszenie ilości kursów, ze względu na wpro-
wadzenie nowej linii 8.
Zawieszono kursy Linii „7” do Ogrodów Działkowych „SONA” 
(do 30.04.2016r.).
Nowa linia „8” została uruchomiona między szpitalem a pętla bieliń-
ska, autobusy jeżdżą pętlą miejską (Powstańców Wielkopolskich – Puł-
tuska – 11 Pułku Ułanów Legionowych – Płońska – Mleczarska – Ma-
zowiecka – Płocka – Tysiąclecia – Bielińska). Kursy w dni powszednie.
Również pętlą, również w dni powszednie, jeżdżą autobusy nowej li-
nii „9” (Asnyka – Kargoszyńska – Prusa – Prymasa Tysiąclecia – se-
nator Janiny Fetlińskiej – Pułtuska – 11 Pułku Ułanów Legionowych – 
Mikołajczyka – Sikorskiego – Armii Krajowej – Ranieckiej – Szwan-
ke – Płońska – Mleczarska – Mazowiecka – Niechodzka – Tysiąclecia 
– Płocka – Graniczna – Widna – Starowiejska – Śmiecińska – Wesoła 
– Kwiatowa – Gąsecka – Sienkiewicza – 17 Stycznia – Kraszewskiego 
– Wyspiańskiego – Asnyka).
Linia „10” (Asnyka – Asnyka) – zmiana trasy kursowania związana 
z wprowadzeniem autobusu w pętlę miejską. (Asnyka – Wyspiańskiego 
– Kraszewskiego – 17 Stycznia – dworzec PKP – Sienkiewicza – Gąsec-
ka – Kwiatowa – Wesoła – Śmiecińska – Starowiejska – Widna – Gra-
niczna – Płocka – Tysiąclecia – Niechodzka – Mazowiecka – Mleczar-
ska – Płońska – Szwanke – Ranieckiej – Armii Krajowej – Sikorskie-
go – Mikołajczyka – 11 Pułku Ułanów Legionowych – Pułtuska – sena-
tor Janiny Fetlińskiej – Prymasa Tysiąclecia – Prusa – Karoszyńska – 
Asnyka). Kursy w dni powszednie.
Linie „0”, „3”, „4” – wprowadzone zostały korekty czasowe.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.zkmciechanow.pl, 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 672 23 06.

R.J.

Od 1 listopada ZKM wprowadził 
zmiany w rozkładzie jazdy

Nowe linie autobusowe, inne oraz dłuższe trasy, korekty cza-
sowe, kursy przez pętle miejską. Tego typu zmiany w funk-
cjonowaniu komunikacji miejskiej obowiązują od 1 listopada.

Ruszył największy remont w historii 
krytej pływalni.  
Basen będzie nieczynny przez miesiąc

Liga Zakładowa – 18 listopada 
początek rozgrywek

Do reaktywowanej po latach Ligi Zakładowej zgłosiło się 11 drużyn. Reprezentanci firm i insty-
tucji będą rozgrywać mecze halowej piłki nożnej raz w tygodniu – w każdą środę.

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

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży:
a) w przetargu ustnym nieograniczonym:
•  niezabudowanej działki nr 101/24, położonej przy ul. Kosynierów, 
przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,

b) w trybie bezprzetargowym:
•  2 działek o numerach: 379/13 i 379/14, położonych przy ul. Sikor-
skiego, przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej,

•  działki nr 4874/2, położonej przy ul. Szwanke, przeznaczonej na po-
prawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykazy wywieszone są na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
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Od nowego roku 
w ratuszu ruszy punkt, 

w którym będzie 
udzielana darmowa 

pomoc prawna
Bezpłatna pomoc prawna dostępna będzie od początku stycz-
nia 2016 roku, od poniedziałku do piątku cztery godziny dzien-
nie. Będzie mogła z niej korzystać młodzież do 26 roku życia, 
osoby które ukończyły 65 lat, osoby korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, komba-
tanci, weterani oraz zagrożeni bądź poszkodowani katastro-
fą naturalną czy klęską żywiołową.

Taka forma wsparcia zorganizowana zostanie w związku z wejściem w ży-
cie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ustawa 
zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy praw-
nej oraz edukacji prawnej. W sumie w całym kraju powstaną 1524 punkty, 
minimum dwa w każdym powiecie. Punkt stworzony przez Urząd Mia-
sta Ciechanów w porozumieniu ze starostwem mieścił się będzie w ra-
tuszu, przy placu Jana Pawła II 6, na parterze, w pokoju nr 23. Punkt 
będzie działał w poniedziałki od godz. 8.00 do 12.00, we wtorki i śro-
dy w godzinach 12.00-16.00, w czwartki i piątki między 14.00 a 18.00.
Pomoc prawna, która będzie udzielana przez adwokata lub radcę praw-
nego będzie polegała na informowaniu o obowiązującym stanie praw-
nym, przysługujących uprawnieniach oraz obowiązkach, wskazaniu spo-
sobu rozwiązania problemu, pomocy w sporządzeniu projektów pism 
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism pro-
cesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym), 
pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomoc-
nika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, rad-
cy prawnego, doradcy podatkowego bądź rzecznika patentowego w po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym. Zakres, w którym można bę-
dzie uzyskać wsparcie to przygotowanie do rozpoczęcia działalności go-
spodarczej, prawo pracy, cywilne, karne, administracyjne, ubezpieczeń 
społecznych, rodzinne, podatkowe (z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
– Takie punkty mają służyć głównie osobom, których nie stać na po-
moc prawną, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wska-
zówek specjalistów. Dzięki ustawowym regulacjom ci ludzie nie będą 
pozostawieni sami sobie. Tak ustaliliśmy godziny funkcjonowania 
naszego punktu, żeby każdy uprawniony mógł z niego skorzystać, by 
nie kolidowało to z codziennymi obowiązkami – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Przez wiele lat seniorzy, niezależnie 
od dochodu płacili tyle samo za wy-
żywienie. Zasady odpłatności zosta-
ną zmienione. Ci, których dochód 
na osobę w rodzinie wynosił będzie 
poniżej kryterium dochodowego, nie 
będą ponosili żadnych kosztów. Po-
siłek, a tym samym pobyt w Dzien-
nym Domu Seniora będzie zupełnie 
bezpłatny. Osoby, których dochód 
jest wyższy od kryterium dochodo-
wego będą płacić za obiady propor-
cjonalne do tej wysokości. Ponoszo-
ne przez nich koszty będą wynosić 
25% (do 150% kryterium dochodo-
wego), 50% (do 200% kryterium do-
chodowego), 70% (do 300% kryte-
rium dochodowego) lub 100% (powy-
żej 300% kryterium dochodowego).
Zgodnie regulacjami wynikający-
mi z ustawy o pomocy społecznej 
kryterium dochodowe na jedne-
go członka rodziny wynosi 514 zł. 
W przypadku gospodarstw jedno-
osobowych 634 zł.
Koszt jednego obiadu wydawa-
nego w Dziennym Domu Senio-

ra – ośrodku wsparcia dla emery-
tów i rencistów funkcjonującym 
w strukturach Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej – wynosi 
w tym roku 6,5 zł.
– Dla wielu osób starszych Dzien-
ny Dom Seniora jest bardzo waż-
nym miejscem, w którym chętnie 
spędzają czas. Bardzo ważny jest 
dla nich wspólny posiłek. Chcemy, 
żeby wszyscy mogli w nim uczestni-
czyć, a dla ludzi utrzymujących się 
z najniższych świadczeń emerytal-

no-rentowych około 150 zł miesięcz-
nie to bardzo duża kwota – podkre-
śla prezydent Krzysztof Kosiński.
– Dla wielu osób opłaty za obiady 
to bardzo poważny wydatek w bu-
dżecie domowym. Ulgi to wycią-
gniecie ręki do tych najuboższych, 
to działania które mają zapobiegać 
wykluczeniu – dodaje II zastępca 
prezydenta Krzysztof Kacprzak.
Uchwała zacznie obowiązywać 
od 1 stycznia 2016 r.

R.J.

14 października z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej prezydent Krzysz-
tof Kosiński wręczył nagrody 17 na-
uczycielom miejskich szkół i przed-
szkoli. Zaszczytne wyróżnienia 
otrzymali: Danuta Dobrzyniec-
ka, Maria Kącka i Ewa Lewicka 
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, 
Aleksandra Czajkowska, Patrycja 
Imielska i Arkadiusz Chełmiński 
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 2, 
Ewa Cybulska z Gimnazjum nr 1, 
Wiesława Stadlewska ze Szko-
ły Podstawowej nr 4, Joanna No-
wakowska i Waldemar Smoliński 
ze Szkoły Podstawowej nr 5, Iwo-
na Rogińska i Maria Trojanowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 6, Doro-

ta Leszczyńska z Miejskiego Przed-
szkola nr 1, Mirosława Ścisłowska 
z Przedszkola nr 3, Katarzyna Su-
gajska z Przedszkola Nr5, Ewa Wię-

cek z Przedszkola nr 6 oraz Kry-
styna Czaplicka – Kutryb z Przed-
szkola nr 10.

P.H.

Uczniowie miejsk ich 
szkó ł  podstawowych 
i   g imnaz ja lnych po -
rządkowali groby za-
służonych znajdujące 
się na cmentarzu przy 
ul. Płońskiej. W ruch 
poszły grabie, łopaty, 
szczotki, a worki zapeł-
niały się w błyskawicz-
nym tempie. – Jesteśmy 
tutaj w poczuciu robie-
nia czegoś pożyteczne-
go. Pozbieraliśmy liście 
z mogił i zapaliliśmy symboliczne 
znicze jako wyraz szacunku dla 

historii i kultury naszego regio-
nu – mówili zgodnie uczniowie. 

Uporządkowane zosta-
ły m.in. mogiły ofiar ter-
roru hitlerowskiego, Żoł-
nierzy Wojska Polskiego, 
Grób Nieznanego Żołnie-
rza, Powstańca Stycznio-
wego czy Harcerzy czło-
nów POW. Akcję zainicjo-
wał zastępca prezydenta 
Krzysztof Kacprzak, który 
zaproponował stworzenie 
Młodzieżowego i Dziecię-
cego Patronatu nad gro-
bami zasłużonych ciecha-

nowian na ul. Płońskiej.
P.H.

Osoby z mniejszymi dochodami 
będą płacić mniej za obiady 
w Dziennym Domu Seniora

Nagrody prezydenta dla nauczycieli

Młodzież porządkowała groby

Działalność Dziennego Domu Seniora finansowana jest z budżetu miasta. Koszty, które po-
noszą seniorzy to jedynie koszty obiadów. Nie wszystkich jednak stać na wykupienie posiłku, 
w związku z czym wprowadzone zostaną zmiany, dzięki którym wysokość opłaty za obiad uza-
leżniona będzie od kryterium dochodowego. Reguluje to stosowna uchwała przyjęta na paź-
dziernikowej sesji Rady Miasta.

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

że od 12 listopada 2015 roku na okres 21 dni został wywieszony na ta-
blicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 wykaz nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów przeznaczo-
nej do oddania w dzierżawę na okres trzech lat na rzecz dotychczaso-
wego dzierżawcy położonej w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 (tar-
gowisko miejskie).
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów obręb Śródmie-
ście część działki nr 769/2 murowany segment pawilonu handlowego 
z gruntem o powierzchni 15 m2.
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Miasto w obiektywie

Podczas wernisażu 
w Ciechanowskim 
Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej STU-
DIO  og ł o s zono 
nazwiska laure-
atów. Na konkurs 
wpłynęło 38 prac. 
Jury pod przewod-
nictwem Bolesła-
wa Prusa pierw-
szą nagrodę przy-
znało Ewie Stangrodzkiej-Ko-
złowskiej. Drugie miejsce zajął 
Krzysztof Kuźniewski, trzecie – 
Kamil Wilk. Wręczono też 3 wy-
różnienia. Otrzymali je: Ewa No-

wak, Anna Humięcka i Bogu-
sław Wawszczak. Patronat nad 
przedsięwzięciem objął prezy-
dent miasta.

K.D.

Ciechan może być narysowany, na-
malowany, czy też stworzony za po-
mocą programu komputerowego. 
Zastosować można dowolną tech-
niką, wszystko zależy od wyobraź-
ni i pomysłowości uczestników kon-
kursu. Wygląd postaci, strój powi-
nien nawiązywać do epoki i trady-
cji. Gotowe prace w formacie A4 
można przysyłać przez cały listo-
pad do Urzędu Miasta Ciechanów 
pod adres plac Jana Pawła II 6, z do-
piskiem „Komiks Ciechan”. Na od-
wrocie pracy powinno być umiesz-
czone: imię, nazwisko, wiek, miej-
sce zamieszkania, telefon kontakto-
wy, e-mail. Należy załączyć oświad-
czenia ze zgodami rodziców.
Nagrodzona praca będzie stano-
wić inspirację do stworzenia po-
staci Ciechana, a jej autor uwzględ-

niony zostanie w komiksie jako po-
mysłodawca postaci. Wyniki kon-
kursu będą ogłoszone na spotkaniu 
integracyjnym, które odbędzie się 
15 grudnia o godzinie 16.00 w Cie-
chanowskim Ośrodku Edukacji Kul-
turalnej Studio przy ul. 17 stycznia 
56 A. Przewidziane są wyróżnienia 
i nagrody rzeczowe, między inny-
mi książki.
Regulamin i oświadczenia dostęp-
ne są na stronie internetowej Od-
działu Ciechanowskiego Stowarzy-
szenia Autorów Polskich (www.sap-
-ciechanow.pl) w zakładce „Kon-
kursy”. Szczegółowych Informacji 
na temat konkursu udziela Rafał 
Kado z Oddziału Ciechanowskie-
go SAP (tel. 721 050 912, e-mail ka-
dziustudio@gmail.com).

R.J.

Trzy wystawienia w ciągu jednego 
dnia, za każdym razem pełna wi-
downia. Sceniczne przedsięwzię-
cie przygotowane przez Stowarzy-
szenie Akademia Kultury spotka-
ło się z bardzo pozytywnym odbio-
rem. W spektaklu opracowanym 

i wyreżyserowanym przez Jolan-
tę Szlagowską, Rafała Sawko i ks. 
Krzysztofa Jończyka wystąpili: Ali-
cja Szemplińska, Stanisław Bronow-
ski, Marta Skrzypczyńska, Mateusz 
Trojanowski, Zespół Tańca Nowo-
czesnego FUNNY oraz Teatr Tań-

ca FAKT.
Spektakl został dofinansowany 
ze środków konkursowych, przy-
znanych przez Prezydenta Miasta 
Ciechanów.

red.

Jak wyglądał 
legendarny 
Ciechan? 

Ruszy ł  konkurs p las t yczny 
n a   s t w o r z e n i e  p o s t a c i 
głównego bohatera komiksu

„W DRODZE…”
Ponad 100 młodych artystów wystąpiło w spektaklu muzyczno-tanecznym „W drodze…”, po-
święconym pamięci papieża Jana Pawła II. Premiera odbyła się 22 października w sali wido-
wiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.

Dzieci w wieku od 9 do 12 lat mogą zgłaszać prace przedstawia-
jące legendarnego założyciela Ciechanowa. Konkurs na wykre-
owanie postaci tytułowej przygotowywanego właśnie komik-
su „Ciechan” organizuje Oddział Ciechanowski Stowarzysze-
nia Autorów Polskich oraz Urząd Miasta Ciechanów.

Podsumowaniem konkursu fotograficznego „Ciechanów 
w obiektywie – wczoraj i dziś” była wystawa, zorganizowa-
na 15 października przez ciechanowski oddział Stowarzy-
szenia Autorów Polskich.
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16 października ulicą 
Warszawską w koloro-
wym marszu przeszły 
dzieci i młodzież. Uczest-
nicy wyrażali w ten spo-
sób sprzeciw wobec mar-
nowania jedzenia. Po raz 
kolejny Bank Żywności 
w Ciechanowie z okazji 
Światowego Dnia Żyw-
ności taką inicjatywą 
zwracał uwagę na pro-
blem marnotrawienia 
produktów spożywczych. 
Uczniowie ciechanow-
ski szkół podstawowych 
i gimnazjów brali udział 
w konkursach rozgrywa-
nych w specjalnie przy-
gotowanych stoiskach 
na placu Jana Pawła II. 
Dzieci dowiedziały się 
np., jak należy układać 
poszczególne rodzaje 
produktów w lodówce, 

aby jak najdłużej zacho-
wały świeżość i warto-
ści odżywcze. Podczas 
wydarzeń zorganizo -
wanych przed ratuszem 
na wszystkich czekał po-
częstunek: jabłka, szar-
lotka, a na rozgrzewkę 
jarzynowa zupa „embar-
gowa”.
Manifestację poprze -
dz i ła ,  poprowadzona 
przez członków Poko-
jowego Patrolu, ogólno-
polska akcji bicia rekor-
du w jednoczesnym pro-
wadzeniu resuscytacji 
krążeniowo – oddecho-
wej przez jak największą 
ilość uczestników. Wzię-
ły w niej udział 122 oso-
by. Akcja odbyła się pod 
patronatem prezyden-
ta miasta.

A.C.

Droga do zwycięstwa nie była ła-
twa. Trzeba było dowieść swoich 
osiągnięć w postaci różnego rodzaju 
inicjatyw oraz wykazać się w quizie 
wiedzy. – Doceniam wasze zaanga-

żowanie w życie społeczne szkoły. 
Takie postawy warto w sobie roz-
wijać od wczesnych lat. Za kilka lat 
będziecie mogli włączyć się w dzia-
łalność Młodzieżowej Rady Miasta 

i głosować na projekty zgłoszone 
do budżetu obywatelskiego – za-
chęcał Krzysztof Kosiński. Dzieci 
zasypały go lawiną pytań.

K.D.

STRAJK ŻYWNOŚCI

Bank Uczniowskich Inicjatyw
Uczniowie klas 5b i 6c Szkoły Podstawowej nr 7 oraz 1 ai Gimnazjum nr 4 zostali laureatami 
ogólnoszkolnego projektu „Bank Uczniowskich Inicjatyw”. Nagrodą było spotkanie z prezyden-
tem Ciechanowa, które odbyło się 22 października w sali konferencyjnej ratusza.

„Ciechanowianie kluczem” to ak-
cja Społecznego Komitetu Budo-
wy Makiety Dotykowej Miasta. 
Mieszkańcy mogą do wyznaczo-
nych w różnych punktach w Cie-
chanowie przynosić mosiężne klu-
cze, kłódki czy klamki. Elementy 
te zostaną przetopione na minia-
turowe centrum miasta.
Makieta centrum znajdzie się 
w centrum. By powstała, koniecz-
ne jest zebranie odpowiedniej ilo-
ści materiału. Pojemniki na klucze 
znajdują się w punktach oznaczo-
nych logo akcji. Klucze można już 
dostarczać między innymi do kilku 
sklepów przy ulicy Warszawskiej 
(Warszawska 14, 20, 33 oraz 45), 
w przedsięwzięcie zaczynają włą-
czać się szkoły, przystąpił do nie-
go również Ciechanowski Ośro-

dek Edukacji Kulturalnej STU-
DIO oraz Urząd Miasta Ciecha-
nów. Klucze można zostawiać w ra-
tuszu, w pojemniku znajdującym 
się przy wejściu od strony Urzędu 
Stanu Cywilnego (plac Jana Paw-
ła II 6). Zbiórka została zainaugu-
rowana kilka tygodni temu, teraz 
organizatorzy chcą prowadzić ją 
na większą skalę.
Przewodniczącym społecznego ko-
mitetu jest Sławomir Anuszewski, 
z którym należy się kontaktować 
w przypadku chęci utworzenia 
kolejnego punktu zbiórki, wspar-
cia akcji bądź uzyskania szczegó-
łowych informacji (slawek4617@
wp.pl). Patronat nad inicjatywą ob-
jął prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński.

R.J.

Z kluczy powstanie makieta 
centrum Ciechanowa. 
Ruszyła wielka zbiórka

Konkurs „Bezpieczna droga 
do szkoły” rozstrzygnięty

5 listopada w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie roz-
strzygnięto III edycję Konkursu Plastycznego pn. „Bezpieczna 
droga do szkoły”, zorganizowanego przez Komendę Powiato-
wą Policji pod patronatem prezydenta miasta. Konkurs skie-
rowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wpłynęło bardzo dużo 
prac wykonanych róż-
norodnymi technika-
mi plastycznymi. Oce-
niając je, komisja brała 
pod uwagę samodziel-
ność wykonania, nowa-
torski pomysł oraz traf-
ne przesłanie. W ka-
tegorii szkół podsta-
wowych z terenu Cie-
chanowa pierwszą nagrodę zdobyła praca Wiktorii Dołęgowskiej (SP 
nr 4), drugie miejsce zajęła praca Julii Chmielińskiej (kl. VI B SP nr 4), 
a trzecie Natalii Moczulak (kl. V SP 4). W kategorii szkół podstawowych 
z terenów gminnych pierwsze miejsce zdobył Adrian Kijewski (kl. II a, 
SP w Grudusku), drugie Patrycja Miłoszewska (kl. IV a, SP w Grudu-
sku), a trzecie Julia Głowacka (kl. II SP w Woli Młockiej). W kategorii 
szkół gimnazjalnych z powiatu ciechanowskiego nagrody zdobyły pra-
ce Klaudii Witkowskiej (kl. II TWP w Ciechanowie), Klaudii Żukow-
skiej (kl. III Gimnazjum w Goryszach) i Julii Lubińskiej (kl. I b Gimna-
zjum nr 3 w Ciechanowie). Komisja konkursowa również zdecydowała, 
że na wyróżnienie zasługują prace Jakuba Kowalskiego, Marii Dobrze-
nieckiej, Marty Łęgowskiej i Kacpra Borowego

A.C.
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V Ciechanowski  
Marsz Nordic Walking

Mimo, że 17 października pogoda nie zachęcała do wyjścia 
z domu, wola walki oraz gwarancja dobrej zabawy spowo-
dowały, że pod zamkiem pojawiło się ponad 60 osób, które 
zdecydowały się na udział w V Ciechanowskim Marszu Nor-
dic Walking o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów.

Miłośnicy nordic walking rywalizowali w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Młodsi uczestnicy (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne i dorośli w wieku do 35 lat) mieli do pokonania dy-
stans 3,5 km. Starsi (35-55 lat oraz słuchacze Uniwersytetu III Wie-
ku) zmagali się na dystansie 5 km. Po przejściu dystansu na każdego 
czekała krzepiąca ciepła grochówka i ciasto. Chętni mogli wziąć udział 
w kursie na Instruktora nordic walking zorganizowanym przez Pol-
skie Stowarzyszenie Nordic Walking. Prezes PSNW ufundowała na-
grody specjalne za najładniejsza technikę nordic walking. Były to ko-
szulki z nadrukiem „Chodźmy Prawidłowo!” Konkurs został zorga-
nizowany przez instruktora nordic walking Krzysztofa Człapskiego, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Prezydenta Miasta Ciechanów

A.C.

25 października stadion MOSiR wy-
pełnili miłośnicy jazdy rowerem. 
W imprezie Piknik Rodzinny z Rowe-
rem o Puchar Prezydenta Miasta Cie-
chanów wzięło udział 96 osób w róż-
nym wieku. Program pikniku obej-
mował między innymi przejazd przez 
rowerowy tor przeszkód oraz poko-
nanie 15 km trasy rajdu (15 okrążeń) 
na stadionie MOSiR. Młodzi cykliści 
rywalizowali ze sobą w różnych ka-
tegoriach wiekowych – od najmłod-
szych do kategorii senior. Był slalom 
rowerowy dla dzieci, wyścigi rowero-
we dla dzieci nieco starszych oraz wy-
ścigi rodzinne. Wśród najmłodszych 
najszybciej trasę slalomu pokonał Ad-
rian Węziński. W wyższej kategorii 
wiekowej zwyciężył Marcin Lange. 
W czasie pikniku można było skorzy-
stać z serwisu rowerowego. Udzielane 
były również informacje na temat bez-
piecznej jazdy. Kolarski Klub Sporto-
wy zapewnił wszystkim uczestnikom 
kaski, gorące posiłki oraz opiekę me-
dyczną. Zwycięzcy odebrali pamiąt-
kowe statuetki i nagrody.

A.C.

Piknik Rodzinny z Rowerem

Anita Włodarczyk mówiła o tym jak 
przebiegała jej kariera. Wspominała 
swoje pierwsze kroki w rzucie mło-
tem. – Mój pierwszy wynik w rzu-
cie młotem to 22 metry. Dziś osią-
gam odległość ponad 80 m. Ta róż-
nica to efekt systematycznych tre-
ningów w ostatnich 8. latach. Ak-
tualnie w ciągu roku około 240 dni 
spędzam na zgrupowaniach, pod-
czas których pracuję nad formą 
– powiedziała Anita Włodarczyk.
Dwukrotna mistrzyni świata wy-
jaśniła, na czym właściwie polega 
rzucanie młotem. Zademonstrowa-
ła, jak powinno się to robić. Poin-
struowała tych, którzy chcieli spró-
bować swoich sił. Ze względów bez-
pieczeństwa 4-kilkogramowy młot 
zastąpiono lekkim gumowym odpo-

wiednikiem. Uczniowie otrzymali 
symboliczne medale, były pamiąt-
kowe zdjęcia i autografy.
Po konferencji prasowej Anita Wło-
darczyk odwiedziła ciechanow-
skie obiekty sportowe. Pojawi-

ła się na stadionie, hali przy ulicy 
17 Stycznia oraz na krytej pływal-
ni. Inicjatorem wizyty polskiej mło-
ciarki było Stowarzyszenie Ciecha-
nowski Wolontariat.

K.D.

Ciechanów odwiedziła rekordzistka 
w rzucie młotem Anita Włodarczyk

Medalistka mistrzostw świata, Europy, igrzysk olimpijskich 3 listopada spotkała się z ucznia-
mi Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie. Lekkoatletka opowiadała młodzieży o swo-
jej dyscyplinie sportu, sukcesach i motywacji.

w tworzenie świątecznych ozdób, przygotować samodziel-
nie spersonalizowaną puszkę. Zorganizowane zosta-
ną różnego rodzaju gry, konkursy, niespodzianki. 
Na placu znajdą się specjalne ramki do fotogra-
fii z ciężarówkowym tłem. Wszystko zacznie się 
o godzinie 15, potrwa do 21.
– Cieszę się, że udało nam się przekonać or-

ganizatorów trasy do tego, aby odwiedzi-
li Ciechanów, dzięki czemu będziemy mo-
gli uczestniczyć w tym na pewno bardzo 

atrakcyjnym wydarzeniu – podkreśla pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Ciężarówka Coca-Coli 9 grudnia 
przyjedzie do Ciechanowa

Słynna ciężarówka, która od lat pojawia się w telewizji przed Świętami Bożego Narodzenia, 
w tym roku na kilka godzin zaparkuje przed ciechanowskim ratuszem. Ciechanów to jedno 
z ponad pięćdziesięciu miast, które znalazły się na Świątecznej Trasie Ciężarówek Coca-Cola.

Wra z   z   c i ę ż a r ówk ą 
na placu Jana Pawła II 
pojawi się mnóstwo atrakcji. 
Będzie muzyka, nastrojowe świa-
tełka, święty Mikołaj, który zapozu-
je do zdjęć, będzie można włączyć się 
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16 i 17 października na ciechanow-
skiej krytej pływalni w zawodach 
Polskiej Ligi Pływackiej rywali-
zowali pływacy z całego kraju. To 
zmagania drużynowe, w których 
uczestniczą reprezentacje okrę-

gowych związków pływackich. 
Zgłoszony zespół może składać się 
z 24 zawodników w wieku mini-
mum 14 lat. W tym roku najlepsi 
okazali się pływacy z województwa 
dolnośląskiego zdobywając łącznie 

936 punktów. Tuż za nimi z wyni-
kiem 917 punktów uplasował się ze-
spół z województwa mazowieckie-
go. 811 punktów i trzecie miejsce 
zdobyli reprezentanci Małopolski.

A.C.

Szósta edycja Międzyszkol-
nego Turnieju w Wieloboju 
Sportowym, zorganizowana 
przez KS Ciechan i Szymo-
na Kołeckiego, przyciągnę-
ła dzieci z klas III-VI z cie-
chanowskich szkół podsta-
wowych. 27 października 
w hali MOSiR zawodnicy ry-
walizowali w czterech kon-
kurencjach. Był trójskok obu-
nóż, rzut piłką lekarską za 
plecy, bieg 4 razy po 10 me-
trów oraz przysiad w chwy-
cie rwaniowym. W klasyfika-
cji chłopców najlepsze wyni-
ki uzyskali uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 4, wśród 
dziewcząt – uczennice Szko-
ły Podstawowej nr 5.

K.D.

POLSKA LIGA PŁYWACKA

Wielobój sportowy po raz szósty

350 zawodników z 57 klubów wzię-
ło udział w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w Taekwon-
do Olimpijskim, zorganizowanych 
w dniach 23-25 października w Pu-
ławach. Ciechanów reprezento-
wało 7 wychowanków Miejskiego 
Ogniska TKKF Promyk. Najlepiej 
zaprezentowała się Łucja Olesz-
czuk, która zdobyła srebrny medal 

i tytuł wicemistrzyni Polski w ka-
tegorii wagowej 47 kg. Brązowe 
medale wywalczyły: Paulina Mo-
dzelewska (44 kg) i Oliwia Sabal-
ska (41 kg). Zawodnicy Promyka 
wywalczyli w sumie 20 punktów 
w ramach ogólnopolskiego syste-
mu współzawodnictwa sportowe-
go dzieci i młodzieży.

red.

Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych 

w Taekwon-do Olimpijskim
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Andrzej Reduch  
Mistrzem Europy

Od 22 do 25 października w Glasgow trwały XXX Mistrzostwa Europy 
w Taekwon-do ITF. W 63 osobowym składzie Reprezentacji Polski zna-
lazło się czworo zawodników z ciechanowskiego klubu Taekwon-do ITF 
LKS MATSOGI Ciechanów: Ilona Omiecińska, Piotr i Paweł Szwejkow-
scy oraz Andrzej Reduch. Ten ostatni odniósł wielki sukces – został Mi-
strzem Europy w konkurencji układów formalnych III dan. To pierwszy 
tytuł zdobyty przez Andrzeja. W walkach drużynowych zdobył srebrne 
wyróżnienie. Aktualna Mistrzyni Świata Ilona Omiecińska wywalczy-
ła srebrny medal w walkach indywidualnych do 62 kg. W walkach dru-
żynowych zdobyła dwa złote. Piotr Szwejkowski wrócił z Mistrzostw 
ze złotym, srebrnym i brązowym medalem, jego brat Paweł ze srebrem. 
W Mistrzostwach wzięło udział 520 seniorów i juniorów reprezentują-
cych łącznie 23 państwa. Polska Reprezentacja zajęła I miejsce w kla-
syfikacji generalnej zdobywając 52 medale w tym 21 złotych, 12 srebr-
nych oraz 19 brązowych.

red.
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Ogrody i balkony ciechanowianie zgłaszali w ramach zorganizowanego osiemnasty raz przez miasto konkursu na najładniejszą posesję. Wpłynęły zgłoszenia 
w trzech kategoriach. Nagrody zostały wręczone 5 listopada.

W kategorii budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych nie przy-
znano pierwszej i trzeciej nagrody. 
Były dwa drugie miejsca – nagro-
dy w wysokości po 400 zł. Jedno 
drugie miejsce zdobyli Mirosława 
i Bolesław Dymkowscy mieszkają-
cy przy ul. Sienkiewicza 42, dru-
gie „Wspólnota Kolejarzy” za za-
gospodarowanie zieleni przed 
budynkiem przy ul. 17 Stycznia 

82. W tej kategorii przyznano też 
4 wyróżnienia. Dyplomy i sadzon-
ki ozdobnych krzewów otrzymały: 
Wspólnota Mieszkaniowa nr 2 (ul. 
Gwardii Ludowej 14), Wspólnota 
Mieszkaniowa nr 6 (ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 14), Wspólno-
ta Mieszkaniowa nr 1 (ul. Osiedle 
Świerczewskiego 2) oraz Wspólno-
ta Mieszkaniowa nr 1 (ul. 11 Pułku 
Ułanów Legionowych 5).

W kategorii budynków jednoro-
dzinnych I nagrodę (500 zł) otrzy-
mała Krystyna Brym mieszkająca 
przy ul. Konwerskiego 15. Dwie 
równorzędne drugie nagrody po 
400 zł przypadły Teresie Paczkow-
skiej (ul. Niechodzka 24) oraz Izy-
dorowi Zbonikowskiemu (ul. Par-
kowa 47). Trzecią nagrodę w wyso-
kości 300 zł odebrali Małgorzata 
i Marek Brolewicz (ul. Tatarskiej 

15). W tej kategorii przyznano też 
5 wyróżnień. Dyplom i sadzonkę 
otrzymali Andrzej Łukasiak (ul. 
Krasińskiego 35), Eleonora i Zbi-
gniew Ślesiccy (ul. Gruduskiej 83), 
Wiesława Jackiewicz (ul. Kolberga 
8), Aneta i Robert Rudzińscy (ul. 
Lelewela 6) oraz Barbara Skrzy-
piec (ul. Kamińskiego 27).
W kategorii balkonów i ogródków 
wszyscy uczestnicy dostali na-

grody w wysokości 100 zł. Otrzy-
mali je: Krystyn Płoski (ul. Ar-
mii Krajowej 41/9), Jolanta Pio-
trowska (ul. Reutta 9/23), Elżbie-
ta Wiśniewska (ul. Amii Krajowej 
43/25), Urszula i Radosława Betliń-
scy (ul. E. Plater 4), Otylia Korycka 
(ul. Fredry 6), Monika Zygnerska 
(ul. Szwanke 14/50) oraz Danuta 
Brzeszkiewicz (ul. Ranieckiej 3/1). 
 P.H.

WYBRANO NAJŁADNIEJSZE POSESJE


