
W 77 ze 100 punktów sprzedawcy nie spytali o dowód osobisty, choć wygląd kupującego al-
kohol powinien wzbudzić wątpliwości, czy osoba ta ma ukończone 18 lat. Jedynie w 23 punk-
tach poproszono o okazanie dowodu osobistego i w sytuacji jego braku odmówiono sprze-
daży alkoholu. Zakup kontrolowany, audyt dotyczący zasad sprzedaży alkoholu oraz edu-
kacja sprzedawców złożyły się na działania przeprowadzone na zlecenie miasta w styczniu 
tego roku.

S z k o l e n i e ,  k t ó r e  o d b y ł o  s i ę 
w 100 wybranych losowo punk-
tach sprzedaży napojów alkoholo-
wych na terenie Ciechanowa prze-
prowadziło warszawskie Centrum 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych na zlecenie prezydenta. 
Próby zakupu alkoholu dokonywała 
osoba, która ukończyła 18 rok ży-
cia, jednak jej wygląd i zachowa-
nie wzbudzały co do tego wątpli-
wości. W 77 punktach sprzedawcy 
nie zwracali się z prośbą o okaza-
nie dowodu osobistego. Realizato-
rzy szkolenia przedłożyli zama-
wiającemu 77 paragonów świad-
czących o udanej próbie zakupu 
piwa przez osobę, której wygląd 
powinien wzbudzić wątpliwości 
sprzedawców. Tylko w 23 punk-
tach sprzedaży spytano o dowód 
i w przypadku jego braki nie sprze-
dano alkoholu.
W kolejnej części szkolenia reali-
zatorzy oceniali przestrzeganie 
zasad sprzedaży alkoholu w kon-

trolowanych punktach, zgodnie 
z warunkami określonymi w usta-
wie o w ychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi. Wynik audytu ukazał, że 
w 41 punktach sprzedaży informa-
cje na temat szkodliwości alkoho-
lu są niewidoczne dla kupujących. 
W 40 punktach zabrakło jakiejkol-
wiek informacji na temat szkodli-
wości spożycia alkoholu przez oso-
by nieletnie. W jednym z punk-
tów znajdowało się miejsce przy-
gotowane do spożywania alkoho-
lu przez klientów sklepu.
Celem edukacyjnej części szkole-
nia było udowodnienie sprzedaw-
com jak trudno rozpoznać wiek 
osób próbujących dokonać zakupu 
alkoholu oraz zwrócenie uwagi jak 
ważna jest kontrola dowodów oso-
bistych a także asertywne posta-
wy sprzedawców względem nielet-
nich podejmujących próby zakupu. 
Sprzedawcy otrzymali informacje 
na temat konsekwencji prawnych 

wynikających z nieprzestrzegania 
zasad sprzedaży napojów alkoho-
lowych. W każdym punkcie pozo-
stawiono edukacyjno-informacyj-
ne ulotki i plakaty. Punkty, w któ-
rych nie sprzedano alkoholu oso-
bie wyglądającej na nieletnią wy-
różniono certyfikatami.
Szczegółowe wyniki szkolenia zo-
stały przekazane Komendzie Powia-
towej Policji w Ciechanowie z proś-
bą o wzmożenie działań prewencyj-
nych w punktach sprzedaży napo-
jów alkoholowych usytuowanych 
na terenie Ciechanowa.
Władze miasta podkreślają, że będą 
kolejne tego typu akcje i jeżeli sy-
tuacje bagatelizowania przez skle-
py i lokale kwestii zakazu sprzeda-
ży alkoholu nieletnim powtórzą się, 
będą podejmowane zdecydowane 
działania. W przypadku sprzedaży 
alkoholu nieletnim będą wszczyna-
ne procedury mające na celu ode-
branie sklepom i lokalom koncesji. 

R.J.

NIEPOKOJĄCE WYNIKI 
„ZAKUPU KONTROLOWANEGO” 

W CIECHANOWIE

Kolejne pieniądze 
pozyskane 
na miejski żłobek

Dofinansowanie funkcjonowa-
nia nowych miejsc w żłobku, któ-
re zostały utworzone po rozbudo-
wie, miasto otrzymało w ramach 
kontynuacji rządowego programu 
„Maluch”. Dzięki zakwalifikowa-
niu do programu „Maluch 2016”, 
z budżetu państwa do Ciechano-
wa trafiło 50.400 zł.

więcej str. 3
R.J.

Trwają spotkania 
osiedlowe 
z mieszkańcami

Trwają spotkania prezydenta 
Krzysztofa Kosińskiego z miesz-
kańcami 12 ciechanowskich osie-
dli. Cykl spotkań podczas których 
podsumowywane są dotychczaso-
we działania, przedstawiane pla-
ny, zgłaszane pomysły i wyrażane 
opinie, ruszył 15 lutego.

więcej str. 5
P.H.

Zakończył się 
gruntowny remont 
krytej pływalni

Basen po swojej pierwszej w hi-
storii modernizacji zaczął znów 
działać 30 stycznia. Są nowe okna, 
oświetlenie, wymienione zostały 
instalacje elektryczne i hydrau-
liczne, płytki na plażach baseno-
wych i siedziska dla zawodników. 
Niebawem będzie nowy system 
pomiaru czasu.

więcej str. 7
R.J.

Plany  
inwestycyjne 
w regionie 
ciechanowskim

Inwestycje, które mają być re-
alizowane w tym roku i w na-
stępnych latach oraz zadania, 
które będą wykonane z udzia-
łem środków unijnych stano-
wiły główne tematy, poruszane 
przez marszałka Adama Struzi-
ka i prezydenta Krzysztofa Ko-
sińskiego podczas konferencji 
w ratuszu.

więcej str. 3
R.J.

Ciechanów inwestuje: 
nowy kompleks 
sportowy przy 
Gimnazjum nr 3

Kompleks sportowo rekreacyjny, 
który powstanie w ciągu dwóch lat 
przy Gimnazjum nr 3 będzie miej-
scem ogólnodostępnym. Pierwszy 
etap zaplanowany na 2016 rok to 
modernizacja boiska.

więcej str. 6
R.J.

Festiwal Szczęścia, 
Festiwal Miłości

W ramach festiwalowego cyklu 
COEK STUDIO został zorganizo-
wany Festiwal Szczęścia i Festi-
wal Miłości. Pierwsze wydarze-
nie to ćwiczenia, tańce, medy-
tacje, zabawy i zajęcia dla zdro-
wia, relaksu i przyjemności. Dru-
gie – przede wszystkim koncert 
zespołu Partita, który obchodzi 
50-lecie.

więcej str. 12
A.C.
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Bezpłatna pomoc prawna dostępna 
jest od poniedziałku do piątku czte-
ry godziny dziennie. Może z niej ko-
rzystać młodzież do 26 roku życia, 
osoby które ukończyły 65 lat, osoby 
korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej, posiadacze Karty Du-
żej Rodziny, kombatanci, wetera-
ni oraz zagrożeni bądź poszkodo-
wani katastrofą naturalną czy klę-
ską żywiołową. Poseł Borys Budka 
podczas zorganizowanej 27 stycz-
nia w ratuszu konferencji prasowej 
wyjaśniał najważniejsze założenia, 
wprowadzonego ustawą przygo-
towaną przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości w poprzedniej kaden-
cji Sejmu ogólnopolskiego systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
edukacji prawnej.
– Idea była prosta. Do tej pory 
państwo gwarantowało nieodpłat-
ną pomoc prawną wyłącznie oso-
bom, które znajdowały się w trud-
nej sytuacji finansowej, ale dopiero 
na etapie procesu sądowego. Bar-
dzo często jest tak, że ta pomoc nie-
odpłatna potrzebna jest dużo wcze-
śniej, np. po to by takiego proce-
su uniknąć, np. po to, by skutecz-
nie wnieść odwołanie od jakiejś 
decyzji administracyjnej, a nie cze-
kać na postępowanie sądowo-ad-
ministracyjne – powiedział poseł 
Borys Budka.
Poseł zaznaczał, że urząd miasta to 
jedno z najlepszych miejsc do usy-
tuowania takich punktów. Za zor-
ganizowanie takiej pomocy od-
powiedzialny jest powiat, jednak 
ważna w tym zakresie jest współ-
praca z gminą.

– Punkt działa w różnych godzi-
nach. Tak to ustaliliśmy, by mo-
gło skorzystać z usług prawników 
jak najwięcej osób. Są wyznaczo-
ne przedpołudniowe i popołudnio-
we godziny – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Pomoc prawna udzielana przez ad-
wokata lub radcę prawnego polega 
na informowaniu o obowiązują-
cym stanie prawnym, przysługują-
cych uprawnieniach oraz obowiąz-
kach, wskazaniu sposobu rozwią-
zania problemu, pomocy w sporzą-
dzeniu projektów pism w zakresie 
niezbędnym do udzielenia pomo-
cy (z wyłączeniem pism proceso-
wych w toczącym się postępowa-
niu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się postę-
powaniu sądowo-administracyj-
nym), pism o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub o ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu w postępowa-
niu sądowym, ustanowienie adwo-
kata, radcy prawnego, doradcy po-
datkowego bądź rzecznika patento-
wego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym. Zakres, w którym 
można uzyskać wsparcie to przygo-
towanie do rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, prawo pracy, cywil-
ne, karne, administracyjne, ubez-
pieczeń społecznych, rodzinne, po-
datkowe (z wyłączeniem spraw po-
datkowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej).
– Wielokrotnie spotkałem się z sy-
tuacjami, że np. seniorzy byli oszu-
kiwani przez naciągaczy, którzy 
proponowali rzekomo korzyst-
ne oferty, a później tacy seniorzy 

otrzymywali do zapłacenia do-
datkowe rachunki np. za energię. 
Gdy dla seniorów pomoc świad-
czona jest bezpłatnie, już ze strony 
urzędu miasta, czy podległej jed-
nostki, którą jest Miejski Ośrodek 
Społeczny nie trzeba szukać moż-
liwości pozaustawowych pomo-
cy. Dziś mogą tacy mieszkańcy 
przyjść i skorzystać z bezpłatnej 
pomocy prawnej – mówił prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
– Profesjonalna pomoc prawna 
jest elementem bezpieczeństwa 
prawnego. Obywatel musi czuć 
się bezpiecznie, jeżeli nie stać go 
na opłacenie pomocy prawnej 
przedsądowej z własnej kieszeni. 
Ma możliwość skorzystania z po-
mocy, to inicjatywa dla obywate-
li – dodał Borys Budka.
Poseł Borys Budka podkreślał, że 
w społeczeństwie jest niska świa-
domość prawna, problemem jest 
brak wiedzy prawnej jak i ekono-
micznej, więc konieczna jest szero-
ka edukacja w tym zakresie, zwłasz-
cza w szkołach.
W sumie w całym kraju powstało 
ponad 1,5 tys. punktów, w których 
udzielana jest nieodpłatna pomoc 
prawna. Punkt stworzony przez 
Urząd Miasta Ciechanów w poro-
zumieniu ze starostwem mieści się 
w ratuszu, przy placu Jana Pawła II 
6, na parterze, w pokoju nr 23, tel. 
(23) 674 92 79. Punkt działa w po-
niedziałki od godz. 8.00 do 12.00, 
we wtorki i środy w godzinach 
12.00 – 16.00, w czwartki i piątki 
między 14.00 a 18.00.

R.J.

O bezpłatnej pomocy prawnej 
w Ciechanowie  

były minister sprawiedliwości
Ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje od początku tego roku. Taki 
punkt został uruchomiony w ciechanowskim ratuszu. Prezydent Krzysztof Kosiński zachęca 
mieszkańców, do których kierowana jest darmowa pomoc, do korzystania z porad. Podkreśla 
ważną rolę szerokiej informacji na ten temat. Na zaproszenie prezydenta, Ciechanów odwie-
dził były minister sprawiedliwości poseł na Sejm Borys Budka, który przygotowywał i wpro-
wadzał system bezpłatnej pomocy.

W Urzędzie Miasta Ciechanów od 29 stycznia zaczął działać 
specjalny punkt, w którym niezbędne informacje mogą uzy-
skać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby planujące rozpoczę-
cie działalności gospodarczej.
Punkt działa w budynku Urzędu Miasta Ciechanów przy ulicy Wodnej 
1, na pierwszym piętrze, w pokoju 207 (tel. 23 674 92 13, e-mail: sekre-
tariat2@umciechanow.pl). Urzędnicy są do dyspozycji zainteresowa-
nych w każdy piątek w godzinach 9.00 – 13.00. Odpowiadają na pyta-
nia, wskazują ścieżkę dalszych działań, kierują w kwestiach związanych 
z dopełnianiem formalności.
– Taki punkt pozwala przyspieszyć i uprościć wiele spraw. Ci którzy się 
zgłoszą, mogą szybko uzyskać informację, np. o tym gdzie dokładnie 
należy się udać z daną sprawą czy w jakiej kolejności załatwiać kon-
kretne kwestie. To dla zainteresowanych oszczędność czasu, urzędni-
cy są w wyznaczonych godzinach do ich dyspozycji – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Nowy punkt uruchomiony został w ramach podejmowanych działań 
miasta na rzecz wspierania przedsiębiorczości. Inny punkt – Punkt 
Wsparcia Inicjatyw „Rozwój przez projekty” – funkcjonuje od lipca. 
Tam udzielane są niezbędne informacje i konsultacje w zakresie pozy-
skiwania środków zewnętrznych.

R.J.

Punkt Informacyjny dla Przedsiębiorców

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO otwo-
rzył swoje pomieszczenie dla organizacji pozarządowych, 
które potrzebują przestrzeni do spotkań, prowadzenia ak-
tywnej działalności, którym niezbędne jest miejsce do pracy 
i sprawnego funkcjonowania. Wyremontowana, umeblowa-
na sala z dostępem do internetu jest do ich dyspozycji od po-
niedziałku do piątku od godziny 8.00 do 20.00. Z pomieszcze-
nia zaczęło korzystać sześć organizacji i jeden zarząd osiedla. 
20 stycznia na spotkaniu z przedstawicielami prezydent Krzysztof Ko-
siński podkreślał, że ta lista nie jest zamknięta i że zarówno miasto jak 
i miejska jednostka chcą stwarzać jak najlepsze warunki dla stowarzy-
szeń i osób aktywnie działających i włączających się w życie miasta.
– Od dawna płynęły do mnie prośby od organizacji pozarządowych o udo-
stępnienie jakiegoś lokum. W urzędzie nie było takiej możliwości, poza tym 
organizacje ograniczałyby zbyt wczesne godziny, w których urząd kończy 
pracę, a późne popołudnia i wieczory są w tu kontekście spotkań i wszel-
kiej aktywności bardzo ważne – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
– Działalność organizacji pozarządowych w przestrzeni miejskiej ma 
ogromne znaczenie. Organizacje pozarządowe będą miały u nas swo-
je miejsce, co z pewnością zaowocuje lepszą współpracą, a co za tym 
idzie wspólnymi z miejską jednostką kultury projektami i przedsięwzię-
ciami – mówiła podczas spotkania dyrektor Ciechanowskiego Ośrodka 
Edukacji Kulturalnej STUDIO Jolanta Grudzińska.
Z pomieszczenia COEK STUDIO korzysta już Stowarzyszenie Ciechanow-
ski Wolontariat, Polski Związek Wędkarski – Koło Ciechanów, KLUB SE-
NIORA Środowiskowego Koła nr 1 Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów, Szlachetna Paczka, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnospraw-
nym i ich Rodzinom „Lepsze jutro”, Stowarzyszenie Ciechanowskie Fo-
rum Muzyczne Sine Nomine oraz zarząd osiedla „Aleksandrówka II”. Inne 
organizacje pozarządowe również mogą zgłaszać się do COEK STUDIO.

R.J.

Jest siedziba dla ciechanowskich 
organizacji pozarządowych
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50 tys. zł  
pozyskane przez Ciechanów  

na miejski żłobek
W ramach kontynuacji rządowego programu „Maluch” Cie-
chanów pozyskał 50.400 zł z budżetu państwa na dofinan-
sowanie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi 
utworzonych w miejskim żłobku po jego rozbudowie. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński podkreśla, że to kolejny krok wspie-
rający młodych rodziców w Ciechanowie.

W ubiegłym roku władze miasta skutecznie ubiegały się o pozyska-
nie pieniędzy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rozbudo-
wę żłobka. Dzięki uzyskanemu wówczas 80% dofinansowaniu do in-
westycji, żłobek w Ciechanowie ma 42 miejsca opieki nad dziećmi 
do 3 roku życia, czyli dwa razy więcej. Nowy wniosek władz miasta 
złożony na początku tego roku dotyczył modułu drugiego w progra-
mie „Maluch 2016”, tj. zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grud-
nia 2015 r. z udziałem programu „Maluch”. Po formalnej weryfikacji 
wniosku przygotowanego przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli, 
Ciechanów uzyskał dofinansowanie. – Konsekwencja w działaniach 
korzystnych dla rodzin to priorytet w mądrze prowadzonej polity-
ce społecznej na poziomie samorządu. To nie pierwsze pieniądze, 
które udało nam się pozyskać w ciągu ostatniego roku i nie ostat-
nie, bo będziemy kontynuowali nasze działania – mówi prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Tegoroczny program „Maluch“ realizowany jest w trzech modułach. Mo-
duł pierwszy jest skierowany do gmin i dotyczy tworzenia oraz utrzy-
mania nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Pieniądze z drugiego 
modułu programu „Maluch 2016” zostaną przeznaczone na zapewnienie 
funkcjonowania już istniejących miejsc, także tych w placówkach pry-
watnych. Na ten cel przeznaczono najwięcej środków spośród wszyst-
kich trzech modułów – 80 mln zł. Natomiast trzeci moduł skierowa-
ny jest do uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów – środ-
ki z tej części zostaną przeznaczone na tworzenie i utrzymanie nowych 
miejsc opieki. Na tworzenie nowych miejsc przez gminy zarezerwowa-
no 60 mln zł, a przez uczelnie – 11 mln zł.

R.J.

Blisko 19 mln zł z tegorocznego 
budżetu Mazowsza przeznaczono 
na realizację inwestycji w regio-
nie ciechanowskim w 2016 roku. 
Będą to między innymi remonty 
dróg, rozbudowa placówek służby 
zdrowia, instytucji kultury. Mar-
szałek podkreślał, że udało się rów-
nież wygospodarować pieniądze 
na wsparcie organizacji pozarzą-
dowych oraz Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Marszałek podsumo-
wał efekty działań, które były po-
dejmowane w ciągu ostatnich pięt-
nastu lat. Mówił o słabej kondycji 
finansowej szpitala w Ciechanowie. 
W kontekście inwestycji podkreślał 
ogromne znaczenie środków unij-
nych. Zachęcał gminy do składania 
wniosków, zapowiedział, że wkrót-
ce ruszą pierwsze konkursy.
Prezydent Krzysztof Kosiński omó-
wił inwestycje, które są w planach 
miasta do 2022 roku, a na któ-
re miasto będzie starało się po-
zyskać środki zewnętrzne. To ter-
momodernizacja budynków uży-
teczności publicznej i wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych bę-
dących własnością miasta, budowa 
drogowo-kolejowego węzła prze-

siadkowego wraz z przebudową 
ul. Sienkiewicza, budowa nowej 
obwodowej drogi gminnej wraz 
ze ścieżkami rowerowymi (od ron-
da Solidarności do ul. Pułtuskiej), 
przebudowa dwóch dróg gminnych 
ze ścieżkami rowerowymi (ul. Ma-
zowiecka i ul. Niechodzka), reno-
wacja wieży ciśnień, rewitalizacja 
obszaru pasażu Marii Konopnic-
kiej, budynku młyna, zbiornika 
wodnego „Jeziorko”, rewitaliza-
cja dzielnicy Bloki, modernizacja 
kamienicy przy ul. Warszawskiej, 
Modernizacja miejskiego targowi-
ska przy ul. Sienkiewicza.
– Liczymy – tak jak dotychczas – 
na przychylność ze strony władz 
województwa. Te inwestycje są po-
trzebne, są oczekiwane. Mamy np. 
nowy dworzec, natomiast otoczenie 
dworca nie jest najlepszą wizytów-
ką dla miasta. Chcemy zagospoda-
rować to otoczenie, m.in. stworzyć 
tam węzeł przesiadkowy i ponad 
200 miejsc parkingowych – mó-
wił prezydent Krzysztof Kosiński. 
Prezydent zwracał uwagę na przy-
gotowanie miasta do naborów. – 
Jesteśmy na ukończeniu opraco-
wywania dokumentacji, które po-

zwolą nam startować do konkur-
sów, które będą ogłaszane w tym 
roku. Kiedy obejmowałem urząd, 
miasto nie było przygotowane jeśli 
chodzi o nową perspektywę unij-
ną. W wyniku nowelizacji budże-
tu udało nam się te dokumentacje 
wprowadzić. Ciechanów jest go-
towy do naborów, czekamy z nie-
cierpliwością na te nabory – do-
dał prezydent.
– Życzymy powodzenia, mam na-
dzieję, że to będą dobre wnioski. 
Bardzo interesujący program, am-
bitny. Jestem zainteresowany suk-
cesami tego miasta – podkreślił 
marszałek Adam Struzik.
Marszałek przedstawił prezenta-
cję dotyczącą statystycznego po-
działu Mazowsza, wyrażając sta-
nowczy sprzeciw wobec pomysłów 
podziału administracyjnego, który 
doprowadziłby do powstania naj-
słabszego i najbiedniejszego wo-
jewództwa w kraju. W konferencji 
udział brała radna sejmiku woje-
wództwa mazowieckiego Wiesława 
Krawczyk, która zapowiedziała ry-
chłe nadanie statusu RIPOK insta-
lacji w Woli Pawłowskiej.

R.J.

Podczas spotkania 29 stycznia w ratuszu marszałek województwa mazowieckiego Adam Stru-
zik i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński przedstawiali plany inwestycyjne na 2016 rok 
i kolejne lata. Tematem konferencji były między innymi zadania, na które miasto będzie pró-
bowało pozyskać fundusze z obecnej perspektywy finansowania Unii Europejskiej.

Marszałek i prezydent 
przedstawili plany 

inwestycyjne  
w regionie ciechanowskim
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Uchwały  
Rady Miasta  
Ciechanów

podjęte na XVI  sesji 
28 stycznia 2016 r.

nr 187/XVI/2016  w spra-

wie zmiany Uchwały nr 136/

XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów 

z 26 listopada 2015 roku w spra-

wie zasad udzielania stypendiów 

dla uczniów i studentów za wybit-

ne osiągnięcia sportowe.

nr 188/XVI/2016 w sprawie 

określenia kryteriów przyjęć 

do samorządowych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych przy 

szkołach podstawowych, klas 

pierwszych publicznych szkół pod-

stawowych i klas pierwszych pu-

blicznych gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Gmi-

na Miejska Ciechanów, wraz z licz-

bą punktów przyznanych każde-

mu z kryteriów oraz harmonogra-

mu czynności w postępowaniu re-

krutacyjnym i uzupełniającym, 

dla kandydatów zamieszkałych 

poza obwodem szkoły.

nr 189/XVI/2016  w spra-

wie zmiany Uchwały nr 474/

XL/2014 Rady Miasta Ciechanów 

z 26 marca 2014r. w sprawie okre-

ślenia granic obwodów publicz-

nych szkół podstawowych.

nr 190/XVI/2016  w spra-

wie zmiany Uchwały nr 475/

XL/2014 Rady Miasta Ciecha-

nów z 26 marca 2014r. w spra-

wie określenia granic obwodów 

publicznych gimnazjów.

nr 191/XVI/2016 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Miejskiej Cie-

chanów.

nr 192/XVI/2016 w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej 

na rok 2016.

nr 193/XVI/2016 w sprawie 

zmiany „Regulaminu Strefy Płat-

nego Parkowania”.

Pełna treść uchwał 

znajduje się

na stronie interneto-

wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Robert Adamiak zapytał, czy planowany jest 
montaż nowych wiat przystankowych na terenie 
miasta. Jego zdaniem wiata przydałaby się na ul. 
Sienkiewicza (przy MOPS), gdzie na autobus cze-
kają zwykle starsze osoby. Radny poprosił o do-
świetlenie kładki łączącej ul. Tatarską i Wyrzy-
kowskiego, nadzór nad pojemnikami PCK z uży-
waną odzieżą oraz zapalenie lamp na skrzyżowa-
niu pętli miejskiej i ul. Kargoszyńskiej.

Wiesław Brzozowski mówił o uciążliwym 
hałasie, na który narażone są osoby mieszka-
jące w pobliżu firmy BUD-MAT Auto 2 przy ul. 
Sońskiej, gdzie bardzo często odbywają się tre-
ningi driftu (ćwiczenia dla kierowców samocho-
dów sportowych – red.).

Jerzy Racki chciał, by w ulicy Armii Krajowej 
postawiony został znak informujący o zbliżaniu 
się do ostrego zakrętu. Przekazał, że lokatorzy 
budynku przy ul. Świętochowskiego 2/6 bez-
skutecznie starają się o podłączenie do miejskiej 

sieci ciepłowniczej. Problem komplikuje fakt, 
że 5 właścicieli wykupiło mieszkania i założyło 
wspólnotę. Radny chciał wiedzieć, czy w tej sy-
tuacji można znaleźć rozwiązanie.

Zdzisław Dąbrowski odniósł się do trenin-
gów drifftu organizowanych na placu manew-
rowym przy ul. Sońskiej. Stwierdził, że miesz-
kańcy sąsiednich domów muszą znosić nie tyl-
ko głośny ryk silnika i pisk opon, ale też wdy-
chać spaliny, które zanieczyszczają powietrze. 
Radny zwrócił uwagę, że autobusy komunika-
cji miejskiej zmierzające na dworzec PKP opóź-
niają się, bo pasażerowie często kupują bilety 
u kierowcy. Jego zdaniem potrzebna jest korek-
ta w rozkładzie jazdy.

Mariusz Stawicki wnioskował, by w szkole-
niach dla radnych oraz w pracach komisji sta-
tutowej uczestniczył prawnik obsługujący urząd 
miasta. Wyraził zaniepokojenie pogłoskami o po-
dziale Mazowsza. Chciał wiedzieć, czy w tej spra-

wie wpłynęły już rządowe informacje. Przypo-
mniał też o zadaszeniu ul. Warszawskiej.

Michał Jeziółkowski zgłosił, że nawierzchnia 
ul. Kargoszyńskiej wymaga naprawy.

Leszek Goździewski nalegał, by osiedlowe 
jezdnie i chodniki były na bieżąco odśnieża-
ne, tak jak ma to miejsce w przypadku innych 
dróg gminnych.

Stanisław Talarek poprosił o uwzględnienie 
w planach inwestycyjnych na 2017 rok remon-
tu ul. Nadrzecznej wraz z budową chodnika. 
Interesowało go, na jakim etapie jest moder-
nizacja ul. Gruduskiej (odcinek od Bukietowej 
do stacji CPN). W imieniu Klubu Radnych PiS 
przekazał zastrzeżenia do propozycji nowego 
regulaminu cmentarza komunalnego i postu-
lował, by miasto ogłosiło przetarg na wyłonie-
nie zarządcy.

oprac. K.D.

Radni przyjęli 7 projektów uchwał. Zmieni-
li zasady udzielania stypendiów dla uczniów 
i studentów za wybitne osiągnięcia sporto-
we. Określili kryteria przyjęć do samorządo-
wych przedszkoli, szkół podstawowych i gim-
nazjów. Ustalenie tych kryteriów nie należy już 
do kompetencji dyrektora jednostki oświato-
wej, ale do Rady Miasta. Korekcie uległa rów-
nież uchwała w sprawie wyznaczenia granic ob-

wodów publicznych szkół podstawowych i gim-
nazjów oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy Miejskiej i budżet na 2016 rok. Plan 
wydatków pozostał na tym samym poziomie 
i wynosi ponad 135 mln zł. Stosunkiem gło-
sów 18 „za” i 1 wstrzymującym się mieszkań-
com Strefy Płatnego Parkowania zameldowa-
nym na pobyt czasowy, będącym właścicielami 
lub najemcami lokali umożliwiono bezwarun-

kowy wykup identyfikatora. Do tej pory mogli 
się o niego starać po upływie roku.
Większością głosów odrzucono uchwałę pozwa-
lającą Zakładowi Obsługi Szkół i Przedszkoli 
na zapewnienie obsługi innym podmiotom za-
liczanym do sektora finansów publicznych. Za 
przyjęciem uchwały opowiedziało się 5 radnych, 
14 było przeciw.

K.D.

Interpelacje radnych – XVI sesja

Styczniowa sesja Rady Miasta
Obradowali miejscy radni. 28 stycznia, podczas XVI sesji przedłożono sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności Komisji Rady 
Miasta i wykonania 166 uchwał. Przedstawiono też informację z działalności Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. W 2015 roku placówka dysponowała budżetem w wysokości 775 tys. zł. Z tego ponad 370 tys. zł wydała na organizację 
wydarzeń kulturalnych, 50 tys. zł – na remont sal zajęć oraz zakup wyposażenia.
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Zmarł  
Ryszard Ruszczyński  

– prezes ZKM
8 lutego, zmarł nagle Ryszard 
Ruszczyński – prezes Zakładu 
Komunikacji Miejskiej w Cie-
chanowie. Ryszard Ruszczyński 
miał 58 lat. Funkcję prezesa jed-
nej z pięciu miejskich spółek peł-
nił od 3 czerwca ubiegłego roku.
Ryszard Ruszczyński zanim został 
prezesem ZKM był dyrektorem 
ds. przewozów w Przedsiębior-
stwie Komunikacji Samochodowej 
w Ciechanowie. Wcześniej praco-
wał między innymi jako egzami-
nator WORD, instruktor i kierow-
nik ośrodka LOK. Był absolwentem 
Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Rodzinie, bliskim, przyjaciołom kondolencje w imieniu Urzędu Mia-
sta Ciechanów składa prezydent Krzysztof Kosiński. – Wszyscy jeste-
śmy głęboko poruszeni nagłą śmiercią Ryszarda Ruszczyńskiego. 
Do jego najbliższych kierujemy wyrazy najszczerszego współczucia. 
Ryszard Ruszczyński był świetnym fachowcem i przede wszystkim 
wspaniałym człowiekiem.

Spotkania osiedlowe prezydenta 
z mieszkańcami

15 lutego ruszył cykl spotkań pre-
zydenta Krzysztofa Kosińskiego 
z mieszkańcami 12 ciechanowskich 
osiedli. Spotkania, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem miesz-
kańców potrwają do 1 marca. Każ-

de takie spotkanie stanowi podsu-
mowanie dotychczasowych działań 
i inwestycji w mieście jak i na kon-
kretnym osiedlu. Mieszkańcy zgła-
szają pomysły i postulaty oraz dzie-
lą się swoimi spostrzeżeniami. Rok 

temu takie spotkania odbywały się 
przy okazji wyborów do zarządów 
osiedli. Prezydent zdecydował, że 
będzie spotykał się z mieszkańcami 
nie tylko przy tej okazji, ale co roku.

P.H.

Podczas styczniowej sesji Rady Miasta Ciechanów głosowania 
radnych wyglądały inaczej niż dotychczas. Radni nie głoso-
wali poprzez podniesienie ręki, opowiadając się za, przeciw 
lub wstrzymując się od głosu. Przy głosowaniu każdy radny 
wyczytywany był z imienia i nazwiska. Imienne wyniki po-
dawane będą w protokołach z sesji i komisji. Imienne głoso-
wanie to efekt przyjętego w listopadzie obywatelskiego pro-
jektu uchwały.

Mieszkańcy proponując imienne głosowania skorzystali z prawa inicja-
tywy uchwałodawczej, które zyskali dzięki przyjętej w czerwcu uchwale 
przygotowanej przez prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. To drugi oby-
watelski projekt. Podpisało się pod nim ponad dwieście osób. W pro-
tokołach z posiedzeń radnych będzie wyszczególnione, który radny jak 
zagłosował. Do tej pory podawane były ogólne wyniki – bez nazwisk.
By wprowadzić imienne wyniki głosowania, konieczna była zmiana tre-
ści Statutu Gminy Miejskiej Ciechanów. Regulowane jest to uchwałą. 
Projekt takiej właśnie uchwały przedłożyła grupa mieszkańców. Doda-
no do właściwych załączników uchwały dotyczącej Statutu Gminy Miej-
skiej Ciechanów punktów: „imienne wyniki głosowania” oraz „Z każde-
go posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zawierać 
imienne wyniki głosowania”. Pomysłodawcy inicjatywy w uzasadnie-
niu powoływali się na realizację zasady jawności działalności organów 
gminy oraz na możliwość zapoznania się przez obywateli z wynikami 
imiennymi wynikami głosowań. – Sytuacja, w której obywatel nie jest 
w stanie stwierdzić, jak głosował konkretny radny jest sytuacją ku-
riozalną. Zapisywanie w protokole ogólnej liczby głosów ze wskaza-
niem ile było za, ile przeciw, a ile wstrzymujących się w żadnym stop-
niu nie spełnia wymogu jawności działalności organów sprawujących 
władzę – podkreślała Ksenia Kowalska, prezes stowarzyszenia Nasze 
Śródmieście, reprezentująca grupę mieszkańców, która wystąpiła z ini-
cjatywą uchwałodawczą. Ksenia Kowalska zwracała uwagę, że radni są 
reprezentantami mieszkańców, więc ci mają prawo wiedzieć, jak kon-
kretny radny głosuje. – Oczekujemy od radnych podejmowania mą-
drych, przemyślanych decyzji i przede wszystkim transparentnych 
działań dla dobra mieszkańców i miasta. Dlatego też każdy obywa-
tel Ciechanowa powinien mieć możliwość sprawdzenia, jak dany rad-
ny wywiązuje się z podjętych zobowiązań – dodała Ksenia Kowalska.

R.J.

Radni pierwszy raz 
głosowali imiennie

– osiedle „Aleksandrówka II”

Spotkania osiedlowe – osiedle „Aleksandrówka”

– osiedle „Słoneczne”

– osiedle „Kwiatowe”

– osiedle „Przemysłowe”
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Inwestycja realizowana będzie 
w 2016 i 2017 roku. Pierwszy etap 
zaplanowany na ten rok to mo-
dernizacja boiska, pozostałe ele-
menty projektu będą realizowa-
ne w drugim etapie. W budżecie 
na 2016 rok zostały zarezerwowa-
ne środki w wysokości ok. 326 tys. 
zł. Szacowany koszt całej inwesty-
cji to blisko milion złotych. Przy-
gotowana została dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa.
– Takie miejsca są potrzebne 
przede wszystkim dla dzieci i mło-
dzieży. Służyć ono będzie nie tyl-
ko młodzieży naszego gimnazjum, 
ale także mieszkańcom naszego 
miasta. Będzie to kompleks ogól-
nodostępny. Budowa tego typu 
obiektu rekreacyjno- sportowe-
go umożliwia jednocześnie aktyw-
ność fizyczną grupom międzypo-
koleniowym – rodzicom z dzieć-
mi, dziadkom z wnukami. Jestem 
pewna, że będzie to doskonała al-

ternatywa dla spędzenia wolne-
go czasu – powiedziała dyrektor 
Gimnazjum nr 3 Anna Zadrożna.
– Obiekty wchodzące w kompleks 
będą wykonane według najnowo-
cześniejszych dostępnych dla nas 
technologii. Planowane jest opra-
cowanie koncepcji zagospodaro-
wania również obiektów przy in-
nych szkołach. Miasto musi stwa-
rzać jak najlepsze warunki miesz-
kańcom. Sport rozwija się bar-
dzo prężnie, rozbudowywanie tej 
bazy to inwestycja w młode talen-
ty – podkreśla prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Ostatnia inwestycja z udziałem 
środków zewnętrznych dotyczą-
ca modernizacji bazy sportowej 
to zakończony właśnie pierwszy 
od początku istnienia krytej pły-
walni gruntowny remont. Kolejny 
wniosek będzie dotyczył bieżni lek-
koatletycznej na stadionie MOSiR.

R.J.

Ciechanów inwestuje: 
nowy kompleks 
sportowy przy 

Gimnazjum nr 3
Zmodernizowane boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, 
skocznia, rzutnia, siłownia, plac zabaw, stojak na rowery. Kom-
pleks sportowo-rekreacyjny przy Gimnazjum nr 3 powstanie 
w ciągu najbliższych dwóch lat. Będzie to miejsce ogólnodo-
stępne. Inwestycja została wprowadzona do budżetu podczas 
styczniowej sesji Rady Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

L.p. Oznaczenie  
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas trwania 
umowy

1

obręb NIECHODZIN-BIELIN 
działka nr 133/2  
o powierzchni 6,4260 ha 
– ul. Niechodzka

2 ha uprawy polowe

535 zł rocznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Czynsz płatny do 31 marca 
każdego roku

3 lata

Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)

 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 Joanna Potocka-Rak

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów,

przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
na rzecz dotychczasowych dzierżawców

L.p. Oznaczenie  
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej 

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas trwania 
umowy

1

obręb ŚRÓDMIEŚCIE 
działka nr 375/55
o powierzchni 58 m2  
– ul. Smorawińskiego

58 m2
tymczasowy 

kiosk handlowy 
typu RUCH

207 zł netto miesięcznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

 5 lat

2
obręb PODZAMCZE działka 
nr 1550/2 o powierzchni 
742 m2 – ul. Sienkiewicza

724 m2

budynek 
parterowy wraz 
z gruntem wokół 

budynku

1 824 zł netto miesięcznie 
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

 3 lata

3

obręb PODZAMCZE działka 
nr 954/4 o powierzchni 
1994 m2 – ul. Gostkowska 
(cmentarz komunalny)

 96 m2 pawilon handlowy

624 zł netto miesięcznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

7 lat

4

obręb PODZAMCZE działka 
nr 954/4 o powierzchni 
1994 m2 – ul. Gostkowska 
(cmentarz komunalny)

89 m2  pawilon handlowy

433 zł netto miesięcznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

3 lata

5
obręb KRUBIN działka 
nr 21 o powierzchni3,3555 ha 
– ul. Ludowa

3,3555 ha  uprawy polowe

 795 zł rocznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz płatny do 31 marca 
każdego roku

 3 lata

6

obręb PODZAMCZE działka 
nr 954/4 o powierzchni 
1994 m2 – ul. Gostkowska 
(cmentarz komunalny)

100 m2 pawilon handlowy

560 zł netto miesięcznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

 3 lata

7
obręb KRUBIN działki 
nr 75, 189/2, 220/7, 
291/2, 41/5, 58

6 zbiorników 
wodnych

akweny wodne 
przeznaczone 
na potrzeby 
wędkarskie

1 200 zł  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz roczny płatny 
do 31 marca każdego roku

3 lata

8 obręb PODZAMCZE działki 
nr 221/1, 1189 i 1191/7 2 zbiorniki wodne

akweny wodne 
przeznaczone 
na potrzeby 
wędkarskie

400 zł  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz roczny płatny 
do 31 marca

3 lata

9
obręb ŚRÓDMIEŚCIE 
działka nr 375/29 – 
ul. Pułtuska

25 m2 ogródek 
gastronomiczny

125 zł netto miesięcznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

powyżej 
3 miesięcy

Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 Joanna Potocka-Rak
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Usunięcie trzciny i tataraków, z po-
wodu których zbiornik zarastał, to 
pierwszy etap gruntownych po-
rządków na „Kanałach”. Sprzątane 
są brzegi, oczyszczane i wyrówny-
wane ścieżki, prowadzone są pra-
ce porządkowe. Podpisanie 4 wrze-
śnia ubiegłego roku aktu notarial-
nego daje miastu możliwość jakich-
kolwiek działań na obszarze obej-
mującym między innymi „Kanały” 
i basen odkryty. Wcześniej teren 
ten był w użytkowaniu wieczystym 
TKKF. TKKF nie było stać na inwe-
stycje, a miasto na nie swoim ob-
szarze inwestować nie mogło. Wła-
dze chcą, by zaniedbane „Kanały” 
zostały na nowo zagospodarowane.

R.J.

Basem został po gruntownym 
remoncie otwarty 30 stycz-
nia. Obiekt przeszedł pierw-
szą od początku swojego funk-
cjonowania modernizację. 
Była ona możliwa dzięki po-
zyskaniu środków zewnętrz-
nych w wysokości pół miliona 
złotych z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki.

Remont objął wymianę ślusarki 
okiennej, wymianę opraw oświe-
tleniowych w hali głównej basenu, 
wymianę elektryki, hydrauliki, wy-
mianę grzejników, okładzin na pla-
żach basenowych oraz siedzisk dla 
zawodników. Odświeżone zostały 
ciągi komunikacyjne, wkrótce uno-
wocześniony zostanie elektroniczny 
system pomiaru czasu.– Zdecydo-
waliśmy się na wykonanie wszyst-
kich prac wymagających czasowego 
wyłączenia pływalni z użytkowania 
w ramach jednego etapu. Udało się 
zdążyć na ferie, co było bardzo waż-
ne dla dzieci i młodzieży – powie-
dział dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Jerzy Omieciński.
Wkrótce pojawi się now y sys-
tem pomiaru czasu, co jest istot-
ne w kontekście organizowanych 
na basenie zawodów. Miasto zabez-
pieczyło na ten cel dodatkowe środ-
ki poprzez zmianę uchwały budże-
towej na 2016 rok.

– Sport w Ciechanowie coraz pręż-
niej się rozwija, miasto musi dbać 
o warunki dla tego rozwoju i wspie-
rać wyrastające z Ciechanowa ta-
lenty. Inwestycja w bazę sportową 
ma ogromne znaczenie. To pierw-
sza od wybudowania basenu, czyli 
od 20 lat tak poważna i duża mo-

dernizacja tego obiektu – 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.

Porządki na „Kanałach”

Zakończył się gruntowny remont  
krytej pływalni

Miasto zaczęło porządkować teren „Kanałów”. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zbiera-
ło i wywiozło trzcinę, która rosła na dnie zbiornika, a która na zlecenie miasta została usunię-
ta przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych. Miasto przejęło ten teren od TKKF, dzięki czemu 
może na nim aktywnie działać i w niego inwestować.

Remonty dróg
Miasto wyrównuje ubytki w miejskich drogach. Poprawiono stan ulic: 
Granicznej, Widnej, Czarnieckiego, Narutowicza, Sienkiewicza, Okrzei, 
Opinogórskiej, Szwanke, Niechodzkiej, Mazowieckiej, Spółdzielczej, Au-
gustiańskiej, Wyspiańskiego, Gostkowskiej i Szczurzynek.

PUK administratorem cmentarza
Od 1 stycznia 2016 r. administra-
torem cmentarza komunalne-
go przy ul. Gostkowskiej 86 jest 
Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych. Ze wszystkimi sprawa-
mi związanymi z opłatami i orga-
nizacją pogrzebów należy zgłaszać 
się do PUK, ul. Gostkowska 83, tel. 
(23) 672 22 42 wew. 112 lub 604 406 031, 728 456 261.
Osobami u których można uzyskać wszelkie informacje są pracownicy PUK 
Wiesław Nowakowski i Bartosz Krejpowicz. W sprawie pogrzebu w pierw-
szej kolejności należy zgłosić się do PUK, gdzie zostaną podjęte czynno-
ści w kwestiach ustalenia miejsca pochówku, ustalenia terminu pogrze-
bu itd. PUK wydaje stosowny dokument, z którym należy przyjść do urzę-
du miasta i w kasie uiścić opłatę (kasy znajdują się w ratuszu przy placu 
Jana Pawła II 6 oraz w budynku przy ul. Wodnej 1). Następnie w siedzi-
bie PUK sprawy zakupu miejsca pod pochówek są finalizowane, dopełnia-
ne są wszelkie formalności. Taki przebieg mają wszystkie inne czynności, 
np. te związane z budową nagrobka czy przedłużeniem opłaty za miejsce.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie jest jedynym za-
rządcą cmentarza komunalnego!

Widzisz uszkodzoną lampę? Zgłoś problem
Do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska 
można zgłaszać informacje na temat przepalonych żaró-
wek, zbyt wczesnego lub zbyt późnego włączania i wyłą-
czania się lamp. Sygnały od mieszkańców pozwolą na bar-
dziej racjonalne gospodarowanie energią elektryczną 
i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Pracowni-
cy Inżynierii Miejskiej czekają na informacje w godzinach 
8.00 – 16.00 pod numerem telefonu (23) 674 92 84. Cało-
dobowo pod numerem 801 800 103 zgłoszenia przyjmu-
je Energa Oświetlenie.

Darmowa kastracja kotów wolno żyjących
Miasto podpisało z przychodnią 
weterynaryjną „MAXWET” (ul. 
17 Stycznia 28) umowę na wyko-
nanie zabiegów kastracji kotów. 
Po złożeniu pisemnego wniosku 
w Wydziale Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska opiekuno-
wie wolno żyjących otrzymają zle-
cenie na zabieg. Sfinansuje go Urząd Miasta. Więcej informacji pod 
nr tel. (23) 674 92 85.

29 lutego mija termin składania wniosków o usunięcie 
azbestu
Uchwalony został „Program usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta Ciechanowa na lata 
2016-2032”. Zaktualizowany pro-
gram wprowadza nowe zasady. 
Od 2016 r. usuwanie będzie prowa-
dzone przez jeden, wyłoniony przez 
Urząd Miasta podmiot. Wszystkie 
osoby zainteresowane usunięciem wyrobów z azbestem w 2016 roku zo-
bowiązane są do złożenia wniosku o przystąpieniu do realizacji programu 
w nieprzekraczalnym terminie do 29 lutego 2016 r. Wnioski dostępne są 
na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów i w siedzibie UM (Biuro 
podawcze – ul. Wodna 1, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska – plac Jana Pawła II 6). Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 
(23) 674 92 83 lub 674 92 71. Złożenie wniosku jest konieczne do ujęcia w bi-
lansie planowanej do usunięcia ilości wyrobów z azbestem w 2016 roku.

Bieżące utrzymanie dróg i chodników
Miasto wyłoniło firmy, które w tym roku zajmą się bieżącym utrzymaniem 
miejskich dróg. O remonty asfaltowych nawierzchni i stan dróg grunto-
wych zadba ciechanowski KOPTRANS. Na ten cel zaplanowano ponad 
1,4 mln zł. O chodniki zadba Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych KA-
MIBUD też z Ciechanowa. Koszt szacuje się na ponad 352 tys. zł. Oznacze-
niami pionowymi (znakami drogowymi, tablicami z nazwami ulic itp.) zaj-
mie się PLANETA z Warszawy. Usługę oszacowano na ponad 335 tys. zł.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
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W świetlicy „u Piotra” 
powstanie punkt 

informacyjno-konsultacyjny 
dla rodzin z problemami 

uzależnień

Punkt będzie czynny w każdy 
wtorek w godzinach 13:30-17:30. 
Terapeuta będzie do dyspozycji 
w salce katechetycznej na parte-
rze (wejście od zaplecza kościo-
ła). Służył będzie wsparciem psy-
chologicznym, motywował będzie 
do podjęcia terapii, będzie poma-
gał rodzinom również między in-
nymi w sprawach wniosków o le-
czenie osób uzależnionych pod 
nadzorem sądów, udzieli infor-
macji w zakresie różnych innych 
form pomocy, które dostępne są 
na terenie miasta. W punkcie bę-
dzie można uzyskać informacje 
na temat grup wsparcia, pomo-
cy psychologicznej, czy telefonu 
zaufania.

– Im więcej takich miejsc, tym 
większa szansa na pomoc więk-
szej liczbie osób. Zawsze można 
zgłosić się do naszego biura, jed-
nak powstawanie innych punk-
tów, w zupełnie innych częściach 
Ciechanowa, to duże ułatwienie 
dla mieszkańców potrzebują-
cych wsparcia. Niektórym cza-
sem trudno jest sięgnąć po taką 
pomoc, więc staramy się robić 
wszystko, by wychodzić im na-
przeciw. Doceniamy tu ogromną 
życzliwość i otwartość ze strony 
parafii św. Piotra – powiedzia-
ła kierownik Biura Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień Elżbieta Muzińska.

R.J.

Komisja uznała, że Małgorzata Szer-
szeń wykazała się największą wie-
dzą z zakresu pomocy społecznej. 
Ukończyła studia w zakresie polity-
ki społecznej na Uniwersytecie War-
szawskim oraz studia podyplomowe 
w zakresie organizacji pomocy spo-
łecznej w Szkole Wyższej im. Pawła 
Włodkowica w Płocku. Ma 24-let-

nie doświadczenie zawodowe. Pra-
cowała między innymi w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Cie-
chanowie i w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Stupsku. 
Osiem lat remu została zatrudnio-
na w mazowieckim oddziale Naro-
dowego Funduszu Zdrowia.

R.J.

19 marca o godz. 20.30 wybije „Godzina dla Zie-
mi”. W tym roku, poza symbolicznym gaszeniem 
światła, akcja będzie miała lokalny wymiar – po-
mocy wilkom, które są zagrożona wyginięciem. 

Obecnie w Polsce żyje ok. 1000 wilków, jednak 
jak podkreślają organizatorzy akcji, wilki wciąż 
padają ofiarami kłusowników, a zła opinia panu-
jąca w społeczeństwie wcale im nie pomaga. Po 
raz kolejny do akcji przyłączy się ciechanowski 
samorząd. Na godzinę zostanie wyłączone oświe-
tlenie ratusza.

P.H.

Prezydent Krzysztof Ko -
siński wydał zarządzenie 
w sprawie zakazu organizo-
wania objazdowych przed-
stawień cyrkowych z udzia-
łem zwierząt. Tego typu wy-
darzenia nie mogą odbywać 
się na  terach na leżących 
do miasta, bądź przez mia-
sto zarządzanych.

Zakaz obejmuje również promowa-
nie cyrków z wykorzystaniem ma-
jątku miasta oraz dystrybucję bi-
letów na terenie miejskich jedno-
stek bądź za ich pośrednictwem. 
Zarządzenie to reakcja na liczne 
sygnały płynące od mieszkańców, 
którzy sprzeciwiają się udziało-
wi zwierząt w przedstawieniach. 
Coraz więcej miast w Polsce oraz 

innych państw wprowadza tego 
typu zakazy.
– To wrażliwy temat, pojawia się 
coraz więcej głosów w tej sprawie, 
więc postanowiłem zareagować 
– powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Prezydent już na początku listopa-
da ubiegłego roku odmówił jedne-
mu z cyrków udostępnienia terenu 
należącego do miasta na organiza-
cję przedstawienia.

R.J.

Małgorzata Szerszeń  
nową dyrektor MOPS

Urząd Miasta  
włączy się w akcję  
„Godzina dla Ziemi”

Nie dla przedstawień 
cyrkowych z udziałem 

zwierząt w Ciechanowie

W wyniku przeprowadzonego w Urzędzie Miasta Ciechanów 
konkursu dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie zostanie Małgorzata Szerszeń. Wpłynęło pięć 
ofert, jedna nie spełniała wymogów formalnych. Po przepro-
wadzeniu testu i rozmów kwalifikacyjnych komisja rekomen-
dowała kandydaturę Małgorzaty Szerszeń, która zdobyła naj-
większą liczbę punktów.

Nowy punkt, który zacznie funkcjonować od marca w świe-
tlicy działającej dzięki współpracy parafii św. Piotra z miej-
skim Biurem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień to inicjatywa, której celem będzie pomoc osobom 
zmagającym się z problemem uzależnień. Na wsparcie tera-
peuty będą mogli liczyć zarówno uzależnieni jak i ich bliscy.

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

że od dnia 24 lutego 2016 r. na okres 21 dni został wywieszo-
ny na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 
1 wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 
położonych w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza. Nieruchomości 
są oznaczone w ewidencji gruntów obręb 30 Podzamcze jako 
część działki nr 1647 obiekt handlowo-usługowy wraz z grun-
tem o pow. 157 m2 znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie 
Firmy TOMAX oraz grunt o pow. 7 m2 pod kioskiem zlokali-
zowanym na działce ewidencyjnej nr 1648/10 obręb Podzam-
cze. Nieruchomości są przeznaczone do oddania w dzierżawę 
na czas określony.

Szczegółowe informacje na stronie BIP. 

Kontakt tel. (23) 674 92 50 lub 674 92 27.
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Państwo Jadwiga i Bogdan Kowalscy pobrali się 11 sierpnia 
1965 roku. Pani Jadwiga urodziła się w 1947 r. w miejscowości Budy Ru-
mockie. Pracowała w miejskim żłobku oraz w zajeździe „Zbyszek”. Pan Bog-
dan urodził się 
w  1 9 4 6  r . 
w  Ś r ó d b o -
r z u .  P r a c o -
wał w Przed-
siębiorstwie 
Budownictwa 
Komunalne-
go. Małżonko-
wie wychowa-
li troje dzie-
ci i doczekali 
się sześciorga 
wnucząt.

Państwo Janina i Stanisław Twardziłowscy zawarli związek 
małżeński 2 października 1965 roku. Oboje są rodowitymi ciecha-
nowianami. Pani Janina urodziła się w 1947 r. Przez wiele lat była 
pracownikiem 
PTSB Trans-
bud. Pan Sta-
nisław urodził 
się w 1945 r. 
Tak jak jego 
żona całe ży-
cie zawodowe 
przepracował 
PTSB Trans-
bud. Para ma 
dwójkę dzieci 
i czworo wnu-
cząt.

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński wręczył im listy gratulacyjne oraz pamiątkowe 
płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Były lampki szampa-
na, kwiaty i życzenia na dalsze wspólne lata.

K.D.

50-lecia ślubu
13 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 
świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Pies tropiący narkotyki, któ-
ry został zakupiony dla poli-
cji przez miasto, będzie no-
sił imię Szila. Zdecydowali 
o tym mieszkańcy podczas 
głosowania internetowego. 
Pomysłodawcą imienia jest 
Gabr iel  Pszczółkowsk i – 
uczeń I klasy Szkoły Podsta-
wowej TWP. Zwycięzca kon-
kursu stanie się honorowym 
opiekunem Szili, otrzyma na-
grodę rzeczową, a jego kla-
sa weźmie udział w pokazie 
z psem i lekcji profilaktycz-
nej dotyczącej środków psy-
choaktywnych.

Pierwsze propozycje imienia dla 
suczki rasy owczarek belgijski wy-
szły od uczniów ciechanowskich 
szkół podstawow ych. Spośród 
108 propozycji komisja składają-
ca się z przedstawicieli organiza-
torów konkursu, czyli Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie 
i Urzędu Miasta Ciechanów wyło-
niła 20. Zwyciężyło to imię, które 
w ankiecie opublikowanej na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta 
Ciechanów zdobyło najwięcej gło-
sów. Imię Szila zdobyło prawie po-
łowę wszystkich głosów (1335 gło-
sów). Na drugim miejscu uplaso-

wała się Hera (410 głosów), na trze-
cim Luna (303 głosy). Następne 
w kolejności były Lara (124 głosy), 
Czila (91 głosów), Draka (65 gło-
sów), Strzała (58 głosów), Roxy 
(57 głosów), Mila (43 głosy), Trop-
ka (38 głosów), Stella (29 głosów), 
Fibi (28 głosów), Gaja (26 głosów), 
Bella (24 głosy), Tessa (18 głosów), 
Xena (12 głosów), Heksa (8 głosów), 
Toska (6 głosów), Rawi (5 głosów), 
Okta (2 głosy). W sumie oddano 
2682 głosy.
Na zakup psa Urząd Miasta Cie-
chanów przekazał 5 tys. zł. Sucz-
ka rasy owczarek belgijski odbyła 

właśnie specjalistyczne szkolenie, 
podczas którego została nauczona 
wykrywania narkotyków. Zaczęła 
już służbę na terenie powiatu cie-
chanowskiego. Ma za sobą pierwszą 
akcję, podczas której został zatrzy-
many 27-latek podejrzewany o po-
siadanie narkotyków oraz prowa-
dzenie samochodu będąc pod wpły-
wem środków odurzających. Szila 
pomogła w przeszukaniu auta. Pie-
sek zaznaczył miejsce gdzie były pu-
ste już torebeczki. Najprawdopo-
dobniej wcześniej znajdowały się 
tam narkotyki.

R.J.

Urząd Miasta Ciechanów za-
chęca do udziału w konkur-
sie filmowym, w którym na-
leży pokazać miasto od jego 
sportowej strony. W konkur-
sie „OTWÓRZ SIĘ NA CIE-
CHANÓW SPORTOWY” można 
zgłosić film, który będzie pro-
mował różnorodne dyscypli-
ny sportu oraz obiekty spor-
towe i turystyczne w mieście.

Z pomysłami należy zmieścić się 
w jednej minucie. Film może być 
nakręcony dowolnym narzędziem 
i techniką. Parametry wskazane są 
w regulaminie. W filmie muszą być 
pokazane obiekty sportowe, jak rów-
nież inne – charakterystyczne dla 
Ciechanowa punkty. Ważne jest przy 
tym ciekawe, oryginalne podejście 
do tematu. Nagrodą dla autora naj-
lepszego filmu będzie tablet i rocz-
ny karnet na krytą pływalnię. Fil-
my nagrane na DVD należy składać 
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miasta Ciechanów (ul. Wodna 
1) lub przesłać pocztą do 31 mar-
ca 2016 r. (decyduje data stempla 
pocztowego) pod adres Urzędu Mia-
sta Ciechanów. Do płyty należy dołą-
czyć formularz zgłoszeniowy umiesz-
czony w oddzielnej kopercie. Regu-
lamin, formularz i szczegółowe in-
formacje znajdują się na stronie in-
ternetowej www.umciechanow.pl

A.C.

Pies tropiący narkotyki otrzymał 
od mieszkańców imię Szila

Rusza filmowy konkurs
 „OTWÓRZ SIĘ  

NA CIECHANÓW SPORTOWY”
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Nagrodą im. Franciszka Raj-
kowskiego za 2015 rok uho-
norowano Andrzeja Piotrow-
skiego. Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Ciechanowskiej 
przyznało to wyróżnienie po 
raz 38. Uroczystość odbyła się 
23 stycznia w Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej.

Laureat to lokalny regionalista, mi-
łośnik historii, od 1961 roku członek 
TMZC. Jest absolwentem Liceum 
Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskie-
go, emerytowanym pracownikiem ad-
ministracji państwowej i gospodarczej. 
Kapituła przyznała mu nagrodę doce-
niając aktywność społeczną oraz dzia-

łalność na rzecz Towarzystwa, ZHP 
„Lamus” i innych środowisk.
Andrzej Piotrowski w 2002 roku 
zainicjował powołanie grupy zało-
życielskiej Obywatelskiego Komi-
tetu Wspierania Odbudowy Zam-
ku w Ciechanowie. Zaangażowa-
ny był również w prace Komite-
tu Przywracania Pamięci o Soko-
łówku oraz przygotowanie tablicy 
na ciechanowskim ratuszu poświę-
conej zamordowanym w 1945 roku 
patriotom.
W imieniu prezydenta Krzysztofa 
Kosińskiego gratulacje Andrzejowi 
Piotrowskiemu złożyła Ewa Szeluga, 
skarbnik Urzędu Miasta Ciechanów.

K.D.

Ciechanów drugi raz 
pobiegnie „Tropem Wilczym”

W projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych” organizowany w Polce piąty raz, Ciechanów włącza się 
po raz drugi. Bieg wystartuje w niedzielę 28 lutego na ulicy 
Warszawskiej przy zegarze słonecznym. Można wybrać sym-
boliczny dystans 1963 m lub pokonać 5 km. W biegu, które-
go ideą jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia 
antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w la-
tach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP, weź-
mie udział prezydent Krzysztof Kosiński.
300 z 450 pakietów 
startowych miasto 
bezpłatnie przekazu-
je szkołom. Pozosta-
łe 150 można kupić. 
Cena pakietu, w któ-
rego skład wchodzi 
meda l,  koszulk a, 
opaska odblaskowa, 
torba wynosi 15 zł. 
Zapisów oraz wpłat 
można dokonywać 
w Miejskim Ogni-
sku TKKF Promyk (ul. 17 Stycznia 56, tel. 23 672 46 89, 504 018 043). 
W trakcie biegu w całej Polsce odbędzie się zbiórka publiczna na po-
mnik Polaków zmarłych w czasie wielkiego głodu na terenach Związku 
Sowieckiego w latach 1932 – 33.
– Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i towarzyszące mu inicjatywy 
to okazja, żeby zainteresować, szczególnie tych najmłodszych, histo-
rią. Okazja, by przybliżać i upamiętniać sylwetki bohaterów. Zachę-
cam do udziału – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Pod hasłem „Bo lepiej byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kola-
nach żyć…” został przez Stowarzyszenie Narodowy Ciechanów oraz Ko-
mitet Obrony Rojazorganizowany konkurs literacko-plastyczny dla gim-
nazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów powiatu ciechanow-
skiego. Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać list otwarty skie-
rowany do polskiej młodzieży, w całości nawiązujący do sylwetek i lo-
sów Żołnierzy Wyklętych, ze szczególnym uwzględnieniem Mieczysława 
Dziemieszkiewicza oraz historii lokalnych bohaterów walczących o wol-
ność i niepodległość Polski po II wojnie światowej. Wśród zadań jest na-
pisanie wiersza w dowolnej formie, poświęconego Żołnierzom Wyklętym 
oraz przygotowanie pracy plastycznej. Prace muszą być gotowe do 23 lu-
tego, wyniki konkursu będą ogłoszone 29 lutego podczas uroczystości 
poświęconej Żołnierzom Wyklętym.

R.J.

Ciechanowianin Roku

Spotkanie odbyło się w siedzibie 
Oddziału Zbiorów Naukowych i Re-
gionalnych, mieszącego się w Krzy-
wej Hala przy Pl. Piłsudskiego 1. Te-
matem były przeobrażenia, jakie 
na przestrzeni lat zaszły na ziemi 
ciechanowskiej, od jej początków 
(koniec VI wieku) do odzyskania 
przez Polskę niepodległości (1918 r.). 
Jak czytamy we wstępie publikacji: 
obszerne opracowanie „może zaspo-
koić ciekawość, dostarczyć powo-
du do dumy z dokonań przodków, 
a może i wzorów do zachowań nie 
tylko w chwilach trudnych”.
Książka jest do nabycia w księgar-
niach.

K.D.

Ciechanowianin Stanisław Osiecki 
tworzy obrazy w technice olejnej 
i akwarelowej. Głównym tematem 
jego prac są pejzaże, martwe natu-
ry oraz sceny rodzajowe. Ulubiony 
kierunek sztuki to impresjonizm. 
Uczestniczył w plenerach malar-
skich w Polsce i za granicą, a jego 
prace były prezentowane na licz-
nych wystawach indywidualnych 

i zbiorowych. Wystawa prezen-
towana w COEK STUDIO inspi-
rowana była zimowymi pejzaża-
mi zapamiętanymi przez arty-
stę z czasów jego dzieciństwa. Za 
swoją działalność na polu kultu-
ry artysta odznaczony został zło-
tą odznaką „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”.

A.C.

Spotkanie w miejskiej bibliotece
„Dzieje Ciechanowa do 1918 roku” to najnowsza publikacja Aleksandra Kociszewskiego, cie-
chanowskiego historyka i regionalisty. 18 lutego autor 32 książek i ponad 400 artykułów na-
ukowych był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zimowe pejzaże w COEK STUDIO
Do 29 lutego w Galerii COEK STUDIO przy ul. 17 Stycznia 56A można oglądać wystawę obra-
zów „Zima Polska”, autorstwa Stanisława Osieckiego. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 
29 stycznia. Spotkanie uświetnił występ wokalny Aleksandry Wenda i Julii Zajkowskiej, uczen-
nic Gimnazjum nr. 4. Organizatorem wernisażu jest Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Au-
torów Polskich oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej.
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Po raz drugi w hali sportowej przy 
ul. 17 Stycznia rywalizowali ze sobą 
gimnazjaliści w turnieju „Mini Sta-
szic-Cup” w piłkę siatkową. Patro-
nat nad imprezą objął prezydent 
Krzysztof Kosiński. 28 stycznia 
drużyny z Kraszewa, Sońska, Re-
gimina, Glinojecka oraz z ciecha-
nowskiego Gimnazjum nr 3 roze-
grały mecze systemem „każdy z każ-
dym”. Po zaciętych rozgrywkach 
najlepsze okazało się Gimnazjum 
nr 3. Puchary uczestnikom wręczy-
li: zastępca prezydenta Krzysztof 
Kacprzak, prezes PUK Ciechanów 
Ewa Szwejkowska, dyrektor MO-

SiR Jerzy Omieciński oraz dyrek-
tor Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisła-

wa Staszica Marzena Chodkowska.
A.C.

Pierwsza kolejka reaktywowa-
nej po latach Ligi Zakładowej od-
była się 18 listopada. Najbliższy 
mecz to początek rundy rewanżo-
wej. Mecze rozgrywane są w śro-
dy w hali sportowej MOSiR przy 
ul. 17 Stycznia 60B. Spotkania za-
czynają się o godzinie 18.00. Je-
den mecz to dwie dziesięciomi-
nutowe połowy. Liga ma charak-
ter amatorski.
Jeden zespół podczas jednej kolej-
ki gra dwa mecze, pozostałe zespo-
ły po jednym meczu.

Wyniki po 10 kolejkach:
1. PiB (24 punkty)
2. Twormet (24 punktów)
3. Straż Pożarna (21 punktów)
4. SAWA (17 punktów)
5. Cedrob (16 punktów)
6. JAWAR (12 punktów)

7. MKS Ciechanów Zarząd&Tre-
nerzy (12 punktów)

8. L-Ark (11 punktów)
9. NorTeam (10 punktów)

10. FM LUKA (7 punktów)
11. Ur z ąd M i a s t a  C ie c h a nów 

(3 punkty)
R.J.

II Turniej  
Mini Staszic-Cup

Zakończyła się pierwsza runda 

Ligi Zakładowej
W ramach Ligi Zakładowej odbyło się dziesięć kolejek, czyli grał już „każdy z każdym”. Przed za-
wodnikami 11 drużyn reprezentujących firmy i instytucje jest jeszcze runda rewanżowa. Pierw-
sze miejsce w tabeli zajmuje PiB z 24 punktami. Tyle samo punktów ma Twormet.
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Grand Prix Ciechanowa 
w biegach przełajowych

Ruszyła 31. edycja cy-
klu Grand Prix Ciecha-
nowa w biegach przeła-
jowych. Pierwszy z dzie-
sięciu biegów odbył się 
24 stycznia tradycyjnie 
już w Lesie Śmiecińskim. 
Wystartowało w nim sie-
demnastu miłośników 
biegania, amatorzy i wy-
trawni biegacze. Podczas 
comiesięcznych spotkań 
uczestnicy rywalizują 
na jednym z trzech dy-
stansów: 2,4 lub 10 kilo-
metrów. Start z ul. Hu-
bala o godz.11.00. Za-
pisy na miejscu, przed 
biegiem (parking leśny). 
Biegi objęte są patrona-
tem Prezydenta Miasta 
Ciechanów.

A.C.
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FEST IWAL SZCZĘŚCIA, FEST IWAL MIŁOŚCI
Joga medytacyjna z Piotrem Starskim, pokaz Samby zaprezentowany przez Carnival Stars, terapia muzyką, lampami antydepresyjnymi, zapachem i dźwię-
kiem oraz trening zumby, który poprowadził Moez Saidi. To wszystko działo się 22 stycznia podczas pierwszego z cyklu festiwali, których organizatorem jest 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO. Podczas Festiwalu Szczęścia uczestnicy naładowali się dobrą energią i pili świeżo wyciskane soki po-
marańczowe. 20 lutego podczas Festiwalu Miłości mieszkańcy bawili się przy utworach zespołu Partita, który właśnie obchodził jubileusz 50-lecia istnienia.

A.C.


