
Opracowana została lista zadań inwestycyjnych i remontowych, które będą realizowane 
w 2016 r. Łącznie przeznaczone będzie na nie ponad 20 mln zł. Postulaty zgłaszali sami miesz-
kańcy podczas dwunastu spotkań osiedlowych z prezydentem Krzysztofem Kosińskim. Część 
ujętych punktów to również wynik bezpośrednich zgłoszeń do urzędu oraz elementy wielo-
etapowych inwestycji zaplanowanych przez władze miasta.

Sprawy, które mieszkańcy poru-
szali podczas spotkań na każdym 
z dwunastu osiedli dotyczyły głów-
nie infrastruktury drogowej. Budo-
wy i remonty to zadania najczęściej 
pojawiające się na liście. Zaplano-
wano inwestycje w kanalizację, na-
wierzchnie, oświetlenie, planowa-
ne są kompleksowe modernizacje. 
W tym roku rozpoczną się wieloeta-
powe inwestycje, które będą rozłożo-
ne na najbliższe lata. Na te zadania 
miasto będzie starało się pozyskać 
dofinansowanie, głównie w ramach 
obecnej perspektywy finansowania 

z Unii Europejskiej. Na każdym osie-
dlu zrealizowany będzie zgłoszony 
i wybrany przez mieszkańców pro-
jekt w ramach Budżetu Obywatel-
skiego, realizowane będą także pro-
jekty ogólnomiejskie. Najpopular-
niejsze okazały się place zabaw, si-
łownie, miejsca rekreacji, parkingi. 
Między innymi przy placach zabaw 
na terenie całego miasta zostaną za-
montowane lampy solarne.
– Plany są ambitne. Rok 2016 bę-
dzie rokiem wielu poważnych in-
westycji. Ruszamy z dużymi pro-
jektami. Wiele prac zaplanowa-

nych jest na kilka lat. Nie wszystko 
od razu uda się zrobić. Staramy się 
jednak systematycznie działać, re-
agować najpierw na te najpilniejsze 
potrzeby, planować dalsze działa-
nia. Udało nam się pozyskać i wy-
gospodarować środki, dzięki któ-
rym wprowadzamy nowe zadania. 
Opinie mieszkańców zebrane pod-
czas spotkań osiedlowych są bar-
dzo ważne i wskazują nam wła-
ściwy kierunek – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.

Lista zadań: str. 2-3
R.J., P.H.

PONAD 20 MLN 
NA INWESTYCJE I REMONTY

ZOBACZ LISTĘ ZADAŃ Z PODZIAŁEM NA OSIEDLA

Ciechanów 
przygotowany 
do realizacji 
programu „Rodzina 
500 plus”

R ządow y program „Rodzina 
500 plus” realizował będzie 
w Ciechanowie MOPS. Druki 
są już dostępne, od 1 kwietnia 
można składać wnioski o przy-
znanie świadczenia na dziecko. 
W kwietniu czas pracy ośrodka 
będzie wydłużony.

więcej str. 5
R.J.

PEC zachęca 
do przyłączania 
się do sieci 
ciepłowniczej

PEC prowadzi kampanię informa-
cyjną, którą chce nakłonić miesz-
kańców do rezygnacji z pieców wę-
glowych na rzecz sieci ciepłowniczej. 
Istnieje możliwość dofinansowania. 

więcej str. 6
R.J.

RZGOK zyskuje 
status instalacji 
regionalnej

Uwzględnienie na l iście Re-
gionalnych Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów Komunalnych 
otwiera dla PUK nowe możli-
wości w kwestiach pozyskiwa-
nia większej ilości odpadów. Po-
zwoli to miejskiej spółce zwięk-
szać przychody.

więcej str. 7
R.J.

Nowy sprzęt 
komputerowy 
w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej

Zestawy komputerowe zakupione 
dzięki pozyskaniu 30 tys. zł z In-
stytutu Książki umożliwiają ko-
rzystanie z zasobów cyfrowych, 
katalogowanie i udostępnianie 
zbiorów online. Miejska Bibliote-
ka Publiczna zakwalifikowała się 
do programu „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek”.

więcej str. 9
R.J.

Kalendarz Miejskich 
Wydarzeń Wiosna/
Lato 2016

Urząd miasta drugi raz z rzędu 
przygotował książeczkę zawiera-
jącą plakaty i spis wydarzeń za-
planowanych na wiosnę i lato. 
Bezpłatny kalendarz z informa-
cjami o przedsięwzięciach organi-
zowanych, współorganizowanych 
i wspieranych przez miasto dostęp-
ny będzie już na początku kwietna.

więcej str. 10
R.J.

Jarmark 
wielkanocny

Świąteczne ozdoby, produkty re-
gionalne, rękodzieło i rozmaite 
akcesoria. Stoiska, które stanęły 
na ulicy Warszawskiej 19 marca 
przyciągnęły wielu ciechanowian. 
Jarmark uatrakcyjniała muzyka, 
tańce i występy na scenie oraz róż-
nego rodzaju konkursy i warsztaty.

fotogaleria str. 12
K.D.
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Osiedle nr 1
„Powstańców Wielkopolskich”

1. Budowa ulicy łączącej pętlę miejską z ul. 
Powstańców Wielkopolskich – I etap.

2. Naprawa chodnika po obu stronach ul. Po-
wstańców Wielkopolskich przy skrzyżowa-
niu z ul. Pułtuską. 

3. Naprawa chodnika przy ogrodzeniu Miej-
skiego Zespołu Szkół nr 1 i przy wjeździe 
do Biura ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień przy ul. Powstańców Wielko-
polskich.

4. Budowa osiedlowego placu zabaw Powstań-
ców Wielkopolskich (inwestycja w ramach 
Budżetu Obywatelskiego).

5. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 9.

6. Montaż dwóch progów zwalniających wraz 
z oznakowaniem pionowym na drodze we-
wnętrznej przy budynku nr 12 przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. 

7. Remont małej sali gimnastycznej w Miej-
skim Zespole Szkół nr 1 przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich.

8. Dokumentacja projektowo-kosztoryso-
wa ulicy Gruduskiej (termin zakończenia: 
do 30 czerwca).

9. Dokumentacja projektu rewitalizacji ob-
szaru młyna przy ul. Nadrzecznej. 

Osiedle nr 2 „Aleksandrówka II”
1. Wymiana chodnika od budynku nr 16 przy 

ul. Sikorskiego do ul. Batalionów Chłop-
skich na wysokości budynku nr 15A. 

2. Remont betonowego chodnika między bu-
dynkami przy ul. Batalionów Chłopskich 
13 i 15A.

3. Dokończenie budowy chodnika przy ul. 
Batalionów Chłopskich – odcinek na wy-
sokości sklepu Łowex. 

4. Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. 
Batalionów Chłopskich na wysokości ul. 
Lazurowej (okolice przedszkola Tęcza), 
utwardzenie dojścia i zmiana organizacji 
ruchu drogowego.

5. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikor-
skiego (inwestycja w ramach Budżetu Oby-
watelskiego). 

6. Budowa oświetlenia w ul. Szmaragdowej 
i Lazurowej.

7. Montaż dwóch progów zwalniających na ul. 
Gwardii Ludowej na wysokości budynków 
nr 6 i 14.

8. Nasadzenia zieleni wysokiej przy placu za-
baw przy ul. Harcerskiej.

Osiedle nr 3 „Aleksandrówka”
1. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Armii Kra-

jowej w kierunku ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych wzdłuż ul. Sikorskiego, do wy-
sokości budynku sądu. 

2. Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 
na wysokości budynku nr 20. 

3. Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 
na wysokości budynku 22.

4. Rozbudowa parkingu osiedlowego dla sa-
mochodów wzdłuż ul. Sikorskiego (inwe-
stycja w ramach Budżetu Obywatelskie-
go).

5. Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. 
Smorawińskiego przy skrzyżowaniu z ul. 
Sikorskiego. 

Osiedle nr 4 „Śródmieście”
1. Zagospodarowanie Pasażu Marii Konop-

nickiej wraz z przyległym terenem. 

2. Park przyjazny dzieciom – zagospodaro-
wanie części parku Jarosława Dąbrow-
skiego wraz z dokumentacją projektową 
(inwestycja w ramach Budżetu Obywatel-
skiego).

3. Zagospodarowanie terenu przy ul. Nadfo-
snej 7 (inwestycja w ramach Budżetu Oby-
watelskiego). 

4. Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadio-
nie MOSiR.

5. Remont chodnika przy ul. Nadfosnej 
w raz z w jazdami na odcinku od ul. 
11 Pułku Ułanów Legionowych do ul. 
Witosa.

6. Dokumentacja projektowa rewitalizacji ka-
mienicy przy ul. Warszawskiej 18.

Osiedle nr 5 „Płońska”
1. Utworzenie parkingu dla samochodów oso-

bowych przy ul. Szwanke (inwestycja w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego). 

2. Remont nawierzchni gruntowej ul. Słoń-
skiego poprzez powierzchniowe potrójne 
utrwalenie nawierzchni. 

3. Nowe nasadzenia roślin ozdobnych w pa-
sie zieleni w ul. Armii Krajowej.

4. Montaż koszy na śmieci i pojemników z to-
rebkami na psie nieczystości przy nowym 
chodniku przy ul. Szwanke.

5. Naprawa wiaty przystankowej przy ul. 
Szwanke.

Osiedle nr 6 „Słoneczne”
1. Budowa ul. Bielińskiej – I etap realizacji 

inwestycji. 

2. Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną na Bielinie (inwestycja w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego).

INWESTYCJE I REMONTY W 2016 ROKU 
LISTA Z PODZIAŁEM NA OSIEDLA
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3. Budowa chodnika przy ul. Kasprzaka od wia-
duktu kolejowego w stronę Krubinka. 

4. Remont nawierzchni gruntowej ul. Łąko-
wej i Kolonijnej poprzez wyrównanie i uzu-
pełnienie tłuczniem. 

5. Montaż barier wzdłuż rowu melioracyjne-
go w Dzielnicy Bielin.

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
budowy ul. Sońskiej.

Osiedle nr 7 „Przemysłowe
1. Budowa kreatywnego placu zabaw – Osa-

da Fabryczna (inwestycja w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego).

2. Remont chodnika i nawierzchni dolnego 
odcinka ul. Płockiej – pod wiaduktem (re-
alizacja wspólnie z GDDKiA).

3. Budowa oświetlenia w ul. Fabrycznej.
4. Wymiana lamp oświetleniowych pod wia-

duktem od strony ul. Płockiej.
5. Budowa studni głębinowej w ul. Tysiąclecia.
6. Montaż lustra od strony wjazdu z ul. Ułań-

skiej na Graniczną.
7. Remont elewacji i docieplenie dwóch bu-

dynków komunalnych przy ul. Niechodz-
kiej 3 i 3A. 

8. Dokumentacja projektowa budowy/prze-
budowy mostu w ul. Augustiańskiej. 

9. Dokumentacja rewitalizacji wieży ciśnień. 

10. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej ul. 
Granicznej.

11. Opracowanie koncepcji skwerku przy ul. 
Płockiej i ul. Fabrycznej (w ramach kon-
kursu).

12. Wymiana opraw oświetleniowych przy 
ul. Kratowskiej.

13.  Uporządkowanie parkingu przy przed-
szkolu od ulicy Granicznej.

14.  Poszerzenie wjazdu z ul. Granicznej do ul. 
Bojanowskiego.

Osiedle nr 8 „Kwiatowe”
1. Przebudowa sieci wodociągowych ul. Wi-

śniowej i Wesołej. 

2. Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy 
ul. Wesołej (inwestycja w ramach Budże-
tu Obywatelskiego). 

3. Montaż lampy solarnej w ul. Leśnej przy 
przystanku autobusowym.

4. Opracowanie badania poziomu hałasu przy 
ul. Leśnej i ewentualny montaż ekranów 
akustycznych.

Osiedle nr 9 „Bloki”
1. Budowa kompleksu sportowego przy Gim-

nazjum nr 3.
2. Utworzenie „Magicznego zakątka na Blo-

kach” (inwestycja w ramach Budżetu Oby-
watelskiego).

3. Remont fragmentu chodnika przy ul. Mo-
niuszki – wymiana płytek chodnikowych 
na kostkę brukową. 

4. Wyznaczenie miejsc postojowych przy 
ul. Świętochowskiego na wysokości bu-
dynków 7 i 11 (w miejsce przeniesionych 
z parkingu pojemników na segregację od-
padów).

5. Zamontowanie wiat przystankowych przy 
ul. 17 Stycznia (na wysokości budynków 
25 i 42).

6. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej 
w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej z prze-
pompownią.

7. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej 
na odcinku ul. Spółdzielcza – PKP.

8. Modernizacja przepompowni kanalizacji 
sanitarnej w ul. Sienkiewicza.

9. Inwestycje w zieleń.

10. Dokumentacja projektowo-kosztoryso-
wa budowy hali targowej przy PKP. 

11. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
centrum przesiadkowego, parkingu przy 
PKP oraz remontu ul. Sienkiewicza.

12. Dokumentacja termomodernizacji bu-
dynków mieszkalnych – I etap.

13. Opracowanie koncepcji rewitalizacji Krzy-
wej Hali i terenów przyległych (w ramach 
konkursu). 

Osiedle nr 10 „Kargoszyn”
1. Budowa ulicy Morawskiej. 

2. Budowa ulic Prusa i Dygasińskiego. 

3. Budowa ulicy Jastruna.
4. Budowa Miejskiego Parku Rekreacyjnego 

na Podzamczu (inwestycja w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego).

5. Budowa sportowo-rekreacyjnego parku 
osiedlowego (inwestycja w ramach Budże-
tu Obywatelskiego).

6. Termomodernizacja budynku COEK STU-
DIO.

7. Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego. 

8. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Waryńskiego.

9. Remont chodnika na ul. Wyspiańskiego (po 
lewej stronie) od ul. Kraszewskiego do ul. 
Letniej.

10. Remont nawierzchni ul. Wiosennej. 

11. Utworzenie przejścia dla pieszych w ul. 
Letniej i ul. Kargoszyńskiej.

12. Podniesienie krawężników przy ul. Ki-
cińskiego na w ysokości budynków 
nr 37 i 37A.

Osiedle nr 11 „Podzamcze”
1. Montaż obiektów socjalnych w technolo-

gii modułowej przy ul. Komunalnej.
2. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy 

ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja 
boiska trawiastego do piłki nożnej (inwe-
stycja w ramach Budżetu Obywatelskiego).

3. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 
Bony. 

4. Realizacja I etapu zagospodarowania Do-
liny Rzeki Łydyni. 

Osiedle nr 12 „Zachód”
1. Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręcz-

ną przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 (in-
westycja w ramach Budżetu Obywatelskie-
go).

2. Budowa chodnika łączącego ul. Kolbego 
z ul. Czarnieckiego. 

3. Poprawa nawierzchni na niektórych frag-
mentach ul. Czarnieckiego.

*Dodatkowymi inwestycjami obejmującymi teren 
wielu osiedli będzie montaż lamp w technologii solar 
m.in. przy placach zabaw oraz usytuowanie obiektów 
tzw. małej architektury przy pętli miejskiej. Dokładne 
lokalizacje zostaną podane w późniejszym terminie.

*Realizacja części z przedstawionych zadań z uwa-
gi na większy charakter prac inwestycyjnych może 
zostać wydłużona do 30 czerwca 2017 roku.

*Część z zadań inwestycyjnych ujętych w planie 
będzie podlegała zatwierdzeniu poprzez uchwałę 
Rady Miasta na marcowej sesji.
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Uchwały  
Rady Miasta  
Ciechanów

podjęte  
na XVII  sesji Rady 

25.02.2016 r.
nr 194/XVII/2016 w spra-
wie powołania Ciecha-
nowskiej Rady Seniorów 
i nadania jej Statutu.

nr 195/XVII/2016 w spra-
wie przyjęcia Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Ciechanów.

nr 196/XVII/2016 w spra-
wie nabycia nieruchomości 
na własność Gminy Miej-
skiej Ciechanów.

nr 197/XVII/2016 w spra-
wie „Aktualizacji zało-
żeń do planu zaopatrze-
nia w energię elektrycz-
ną, cieplną i gazową Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów”.

nr 198/XVII/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres powy-
żej 3 lat z dotychczasowym 
dzierżawcą oraz wyraże-
nia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy.

nr 199/XVII/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres powy-
żej 3 lat z dotychczasowym 
dzierżawcą oraz wyraże-
nia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy.

nr 200/XVII/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na za-
warcie kolejnej umowy 
dzierżawy na okres powy-
żej 3 lat z dotychczasowym 
dzierżawcą oraz wyraże-
nia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umo-
wy dzierżawy.

Pełna treść uchwał 
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Jerzy Racki poprosił o zamieszczenie na stro-
nie internetowej urzędu miasta raportu z au-
dytu punktów sprzedaży alkoholu przepro-
wadzonego na terenie Ciechanowa. Poruszył 
kwestię mieszkańców ul. Świętochowskiego 
2/6, którzy starają się o podłączenie do sie-
ci ciepłowniczej.

Robert Adamiak przedstawił propozycję, 
która jego zdaniem zoptymalizowałaby koszty 
oświetlenia na ścieżkach rowerowych znajdują-
cych się w obrębie pętli miejskiej.

Stanisław Talarek postulował naprawę na-
wierzchni ul. Mikołajczyka i Płońskiej oraz roz-
ważenie rozwiązań, które poprawiłyby bezpie-
czeństwo na rondzie łączącym ul. Wojska Pol-
skiego z Gruduską i Przasnyską.

Michał Jeziółkowski zgłosił potrzebę poło-
żenia nowej nawierzchni w ul. Tomaszewskiego.

Wiesław Brzozowski zapytał o możliwość 
przejęcia przez gminę miejską działki znajdu-
jącej się w sąsiedztwie parafii Błogosławionych 
Płockich Męczenników. Poprosił też o remont 
ulic Łukasiewicza i Bielińskiej.

Krzysztof Leszczyński nalegał na naprawę od-
cinka drogi przy ul. Batalionów Chłopskich mię-
dzy budynkami 7 a 5A. Mówił także o zniszczo-
nej nawierzchni parkingu przy Biedronce na ul. 
Sikorskiego.

Marek Rutkowski poprosił o uporządkowa-
nie terenów zielonych wzdłuż ul. 11 Pułku Uła-
nów Legionowych oraz remont podwórka i ele-
wacji budynku przy ul. Nadfosnej 3.

Zdzisław Dąbrowski zabiegał o modernizację 
ul. Szwanke, Reutta i Bojanowskiego.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz chciała wie-
dzieć, jakie inwestycje poczyniono na osiedlu 
Kargoszyn od początku kadencji prezydenta oraz 
kiedy rozpocznie się remont ul. Wiśniowej, Ró-
żanej i Dębowej. Interesowały ją również plany 
inwestycyjne na 2016 rok z pominięciem projek-
tów realizowanych w ramach budżetu obywa-
telskiego. Radna apelowała o poprawienie sta-
nu nawierzchni ul. Jastruna, Hłaski, Wiosen-
nej, Wąskiej, Małej i Baczyńskiego oraz utwo-
rzenie przejścia dla pieszych w ul. Sienkiewicza 
(rejon Małej i Wiosennej).

Tomasz Podsiadlik zaproponował obniżenie kra-
wężników w pasie ścieżki rowerowej w ul. Armii Kra-
jowej. Radny był zdania, że plany zagospodarowa-
nia przestrzennego powinny uwzględniać nie tylko 
nowe tereny inwestycyjne, ale także tereny przezna-
czone pod budownictwo. Poprosił o wygospodaro-
wanie środków pieniężnych na przygotowanie do-
kumentacji modernizacji ul. Spokojnej, poszerze-
nie wjazdu z ul. Granicznej w Bojanowskiego i do-
datkowe miejsca parkingowe po obu stronach ulicy.

Zenon Stańczak przekonywał, że istniejący 
plan zagospodarowania przestrzennego „Płoc-
ka” wymaga skorygowania.

Elżbieta Latko zapytała kiedy nastąpi budo-
wa ulic Wesołej, Różanej, Dębowej i Wiśniowej. 
Radna poinformowała, że na skrzyżowaniu ul. 
Wesołej i Kwiatowej po opadach deszczu zbie-
ra się woda.

Leszek Goździewski był ciekaw kiedy zosta-
ną zamontowane tabliczki z nowo nadanymi na-
zwami rond i ulic. Zapytał też o możliwość zor-
ganizowania dodatkowych miejsc parkingowych 
przy ul. Mikołajczyka.

oprac. K.D.

Radny Marek Rutkowski zgłosił wniosek doty-
czący budowy mieszkań dla młodych ludzi oraz 
podjęcia w tej materii zdecydowanych działań. 
Władze miasta zaproponowały wprowadzenie 
systemowych rozwiązań, które znalazłyby się 
w programie budowy tanich mieszkań w Ciecha-
nowie. Ideę stworzenia programu oraz przygo-
towane trzy główne założenia omówiła zastępca 
prezydenta Joanna Potocka-Rak. Te podstawy to: 
tanie budownictwo socjalne, tanie budownictwo 
mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw 
mieszkających i pracujących w powiecie ciecha-
nowskim oraz tanie budownictwo czynszowe.
W ramach taniego budownictwa socjalnego wła-
dze proponują zastosowanie taniego budownic-
two modułowego, spełniającego wymagania usta-
wowe dla mieszkań socjalnych z równoczesnym 
uwzględnieniem obniżenia kosztów eksploata-
cji budynków. Zdaniem zastępcy prezydenta Jo-
anny Potockiej-Rak, takie rozwiązanie wpłynie 
nie tylko na obniżenie kosztów budowy nowych 
obiektów, ale również potencjalnego zadłużenia 
z tytułu opłat czynszowych, ponieważ, jak pod-
kreśla zastępca prezydenta, w chwili obecnej po-
nad 90% mieszkańców mieszkań socjalnych nie 
wnosi opłat z tytułu czynszów, a nowe obiekty 
po dwóch latach od przekazania do użytkowa-
nia wymagają kompleksowych remontów. Po-
nadto zastosowanie takiej technologii, pozwo-
li na maksymalne wykorzystanie posiadanych 
nieruchomości bez konieczności długotrwałych 
i kosztownych procesów inwestycyjnych.
Budowa tanich mieszkań komunalnych dla mło-
dych małżeństw mieszkających i pracujących 
w powiecie ciechanowskim, polegałaby na bu-
dowie przez TBS mieszkań typu M-3 do 50m2 
i wartości do 120 tys. zł z wykorzystaniem dzia-
łek po dawnych kotłowniach PEC, lub innych 
uzbrojonych nieruchomościach gruntowych, 
których właścicielem jest Gmina Miejska Cie-
chanów. Budownictwo oparte będzie na mode-

lu partnerstwa publiczno-prywatnego lub finan-
sowane z kredytu spłacanego w ratach miesięcz-
nych, po którego spłacie nastąpi prawo przenie-
sienia własności do lokalu. Program będzie ad-
resowany do grupy młodych pracujących ludzi 
do 35 roku życia, o średnich dochodach (określo-
ny zostanie górny próg dochodowy), co pozwo-
li na wypełnienie luki na rynku dla osób, które 
posiadają stabilne źródło dochodu, a których nie 
stać na zakup mieszkania w cenach rynkowym 
na rynku pierwotnym lub wtórnym.
Budowa tanich mieszkań czynszowych to pro-
pozycja budownictwa mieszkaniowego reali-
zowanego przez TBS z udziałem Gminy Miej-
skiej i przyszłych lokatorów. Gmina wnosiłaby 
wkład niepieniężny w formie gruntu, pozosta-
ły wkład to kredyt zaciągnięty na realizację in-
westycji przez TBS i wkład własny przyszłych 
lokatorów, kształtujący się na poziomie 10-15% 
wartości nieruchomości. Pierwszym krokiem 
w tym kierunku, jest już nieruchomość przeka-
zana w roku ubiegłym dla TBS w formie apor-
tu. W roku bieżącym zostanie opracowana doku-

mentacja projektowa i rozpoczęte zostaną pro-
cedury inwestycyjne.
– Zaproponowany program jest propozycją ta-
niego budownictwa mieszkaniowego, który nie 
ogranicza się jak dotychczas tylko do zmniej-
szania kolejki oczekujących na mieszkania, ale 
łączy ustawowe obowiązki jakie nakładane są 
na samorządy z równoczesną pomocą dla ludzi 
młodych i pracujących, którzy swoją przyszłość 
chcą związać z Ciechanowem. Musimy podjąć 
działania systemowe. Zwłaszcza, że wieloletnie 
zaniedbania zarówno w budownictwie miesz-
kań socjalnych jak i komunalnych oraz niewiel-
ki zakres remontów bieżących, spowodował 
w chwili obecnej duży problem w zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych. Dotychczas podejmo-
wane działania i realizowana polityka miesz-
kaniowa, nie tylko nie rozwiązywała proble-
mów w dłuższej perspektywie czasu, a stawa-
ła się dodatkowym obciążeniem finansowym 
dla Gminy Miejskiej z tytułu poniesionych kosz-

Interpelacje radnych – XVII sesja

Lutowa sesja Rady Miasta. Władze przedstawiły 
założenia do programu budowy tanich mieszkań
Podczas XVII sesji Rady Miasta radni opowiedzieli się za powołaniem Ciechanowskiej Rady Seniorów, przyjęto Plan Gospodar-
ki Niskoemisyjnej, którego istotą jest podjęcie działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Dyskutowano o działa-
niach w obszarze budownictwa komunalnego. Władze miasta przedstawiły założenia do programu budowy tanich mieszkań, 
który ma zostać przedstawiony w kwietniu 2016 r.

dokończenie na str. 5
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Ciechanów przygotowany do realizacji 
programu „Rodzina 500 plus”

W Ciechanowie realizatorem rządowego programu „Rodzina 500 plus” będzie Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Wnioski o przyznanie świadczenia na dziecko można składać od 1 kwietnia. 
Przez cały kwiecień czas pracy MOPS w zakresie obsługi programu będzie wydłużony, ośrodek 
będzie czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00. Dodatkowo obsługa spraw progra-
mu „Rodzina 500+” będzie prowadzona w soboty – 2 i 9 kwietnia od 8.00 do 16.00.

Wnioski będzie można składać osobi-
ście w siedzibie MOPS przy ul. Sien-
kiewicza 32 w Punkcie Obsługi Inte-
resanta na I piętrze lub wysyłać pocz-
tą. Druki dostępne są już w siedzi-
bie. Osoby posiadające podpis elek-
troniczny lub profil zaufania mogą 
składać wnioski drogą elektroniczną 
za pośrednictwem Platformy Infor-
macyjno-Usługowej CSIZS (emp@
tia) lub platformy e-PUAP. Moż-
na je również składać poprzez sys-
tem teleinformatyczny udostępnia-
ny przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych, banki krajowe świadczą-
ce usługi drogą elektroniczną.
W pierwszym okresie realizacji 
programu, od 1 kwietnia do 1 lip-
ca, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz jego wypłata 
nastąpi w terminie trzech miesię-
cy od dnia złożenia wniosku z kom-
pletem wymaganych dokumen-
tów. Jeśli wniosek zostanie złożo-
ny w tym czasie, rodzice otrzymają 
wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. 
W kolejnych miesiącach, po 1 lipca 
2016 roku, świadczenie będzie wy-
płacane od miesiąca, w którym ro-
dzice złożą wniosek.
Świadczenie wypłacane będzie 
przelewem na konto podane przy 
składaniu wniosku, istnieje rów-
nież możliwość pobierania świad-
czenia w kasie MOPS. Wniosko-
dawcą może być jeden z rodziców, 
opiekun prawny lub opiekun fak-
tyczny dziecka – czyli osoba, któ-
ra opiekuje się dzieckiem i wystą-
piła do sądu z wnioskiem o przy-
sposobienie dziecka. W przypad-
ku rozwodu rodziców, rodzic z któ-
rym dziecko nie mieszka nie będzie 
mógł wnioskować o świadczenie 
wychowawcze na to dziecko. Pra-
wo do świadczenia wychowawcze-
go ma rodzic, przy którym dziecko 
ma ustalony pobyt. W przypadku 
opieki naprzemiennej świadczenie 
jest podzielne stosownie do spra-
wowanej opieki.

Świadczenie wychowawcze na dru-
gie i kolejne dziecko (do ukończe-
nia 18 roku życia) przyznawane bę-
dzie bez względu na osiągnięty do-
chód rodziny.
Świadczenie wychowawcze przy-
znaje się w wysokości 500 złotych 
miesięcznie na dziecko, począw-
szy od miesiąca, w którym wpłynął 
wniosek z prawidłowo wypełniony-
mi dokumentami, do końca okresu 
zasiłkowego lub do dnia w którym 
uprawnione dziecko kończy 18 lat. 
Pierwszy okres zasiłkowy jest wy-
dłużony i obejmuje czas od 1 kwiet-
nia 2016 roku do 30 września 
2017 roku. Kolejne obejmują okres 
od 1 października do 30 września.
Świadczenie wychowawcze na pierw-
sze dziecko (jedyne lub najstarsze 
dziecko w rodzinie, które nie ukoń-
czyło 18 roku życia) przysługuje, je-
żeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza 800 zł. Je-
żeli w rodzinie jest dziecko niepełno-
sprawne lub dziecko powyżej 16-go 
roku życia legitymujące się orzecze-
niem o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, kry-
terium dochodowe wynosi 1200 zł.
Dla osób ubiegających się o świadcze-
nie wychowawcze na pierwsze dziec-
ko ustala się dochód poprzez wylicze-
nie dochodu za 2014 rok wszystkich 
pełnoletnich członków rodziny. Jeśli 
w trakcie pobierania świadczenia na-
stąpi uzyskiwanie nowego dochodu, 

mające wpływ na prawo do świadcze-
nia (np. podjęcie zatrudnienia, naby-
cie uprawnień do renty), należy o tym 
fakcie niezwłocznie powiadomić organ 
wypłacający (w przypadku zwiększenia 
dochodu świadczenie nie będzie przy-
sługiwać na pierwsze lub jedyne dziec-
ko). Analogicznie, jeśli w trakcie okre-
su świadczeniowego nastąpi utrata do-
chodu, należy niezwłocznie powiado-
mić organ wypłacający świadczenie.
Świadczenie wychowawcze nie przy-
sługuje, jeżeli dziecko pozostaje 
w związku małżeńskim, zostało 
umieszczone w instytucji zapew-
niającej całodobowe utrzymanie lub 
w pieczy zastępczej, członkowi rodziny 
przysługuje na dziecko zasiłek rodzin-
ny za granicą, chyba, że przepisy unij-
ne mówią inaczej – świadczenie wy-
chowawcze podlega koordynacji sys-
temów zabezpieczenia społecznego.
Szczegółowe informacje na temat 
przyznawania i wypłaty świadcze-
nia wychowawczego czy kwestii do-
kumentów można uzyskać w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej, dzwoniąc pod numer telefonu 
23 672 20 91 wew.13. Szczegóły do-
stępne są na stronie internetowej 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Poli-
tyki Społecznej oraz na stronie Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Urząd uruchomił specjalną info-
linię, działającą w dni robocze w go-
dzinach 8.00 – 16.00 (22 695 71 22).

R. J.

Podczas lutowej sesji Radni przyjęli uchwałę przygotowa-
ną przez prezydenta, dotyczącą powołania Rady Seniorów 
w Ciechanowie. W Radzie Seniorów zasiądzie 11 osób re-
prezentujących środowiska senioralne. Kadencja ma trwać 
2 lata, rada będzie spotykać się przynajmniej raz na kwar-
tał. Od 4 do 8 kwietnia będzie można zgłaszać kandydatów.

Karty zgłoszeniowe będą dostępne od 1 kwietnia w Wydziale Kontak-
tów Społecznych Urzędu Miasta Ciechanów (pl. Jana Pawła II 6, par-
ter, pokój nr 2) oraz na stronie internetowej urzędu (www.umciecha-
now.pl). W karcie zgłoszeniowej należy podać dane kandydata wraz 
z jego krótką biografią oraz informacją o jego doświadczeniu w działa-
niach na rzecz seniorów. W przypadku gdy kandydat nie jest reprezen-
tantem żadnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz seniorów, 
do karty powinna być dołączona lista poparcia 15 osób zamieszkałych 
na terenie Ciechanowa. Sylwetki kandydatów zostaną zaprezentowane 
na stronie urzędu. 15 kwietnia o godzinie 14.00 w hali sportowo-wido-
wiskowej przy ul. Kraszewskiego 8 odbędzie się spotkanie, podczas któ-
rego seniorzy dokonają wyboru członków Rady Seniorów. Następnie, 
na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez prezydenta Rada Seniorów 
ze swojego grona wybierze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Kontaktów Społecznych 
(23 674 92 17).

A.C.

Ruszają zgłoszenia 
do Rady Seniorów

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

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

L.p. Oznaczenie  
nieruchomości

Powierzchnia 
do wydzierżawienia

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas trwania 
umowy

1
Obręb 30 Podzamcze 
działka nr 1647
o pow. ogólnej 0,3731 ha

150 m2 gruntu 
w bezpośrednim 

sąsiedztwie 
obiektu handlowo-

usługowego 
„TOMAX” przy 

ul. Sienkiewicza 77

wiata 
wykorzystywana 

jako zaplecze 
magazynowe

250 zł rocznie  
– zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Czynsz płatny 
do 10 każdego 
miesiąca z góry

3 lata

Wykaz zawiera część nieruchomości przeznaczonej 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

tów budowy i dodatkowo z tytułu zadłużeń czynszowych, które obecnie 
wynoszą blisko 5 mln zł – powiedziała zastępca prezydenta Joanna Po-
tocka-Rak. Zastępca prezydenta odniosła się również do zapowiadanych 
w styczniu bieżącego roku przez ministra infrastruktury i budownictwa 
Andrzeja Adamczyka obietnic tanich mieszkań. Zadeklarowała, że w celu 
zapoznania się z kierunkami przygotowywanych rozwiązań ustawowych, 
wystosowane zostanie pismo do ministra, w którym przedstawione będą 
problemy mieszkaniowe z jakimi musi się zmierzyć Ciechanów oraz de-
klaracja wsparcia dla działań rządu wspierających budownictwo komu-
nalne na nowych, bardziej korzystnych zasadach.
Nad programem trwają intensywne prace, w szczegółowej formie zosta-
nie przedstawiony radnym najprawdopodobniej na kwietniowych komi-
sjach i kwietniowej sesji Rady Miasta.
Na mieszkania oczekuje 837 osób, w tym na mieszkania socjalne – 61, 
na mieszkania komunalne – 599, mieszkania w zasobach TBS – 177. To-
warzystwo Budownictwa Społecznego obecnie administruje 228 budyn-
kami z 3599 lokalami mieszkaniowymi.
Wynik finansowy TBS w 2015 roku jest dodatni. Przychody wyniosły 
13,3 mln zł, a koszty – 13 mln zł. Wypracowany zysk to ponad 310 tys. 
zł. Nakłady za ogrzewanie, w porównaniu do pobranych zaliczek, okaza-
ły się niższe. Najemcy otrzymają zwrot nadpłat, co będzie miało wpływ 
na zmniejszenie zaległości czynszowych. Tym samym zmniejszy się ob-
ciążenie budżetu miasta na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.
Podczas sesji radni przegłosowali 7 projektów uchwał. Powołana Ciecha-
nowska Rada Seniorów będzie mieć charakter konsultacyjny, doradczy 
i inicjatywny. W jej skład wejdzie 11 osób, które zostaną wybrane podczas 
spotkania ogłoszonego przez prezydenta. Podczas obrad przyjęto realiza-
cję Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego istotą jest osiągnięcie ko-
rzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniej-
szających emisję gazów cieplarnianych. W związku z uchwaleniem miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczurzynek” radni 
wyrazili zgodę na nabycie jednej z nieruchomości. Opowiedzieli się też za 
aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepl-
ną i gazową gminy miejskiej oraz zawarciem kolejnych umów dzierżawy 
na korzystanie z nieruchomości położonych przy ul. Gostkowskiej, Wy-
zwolenia i Żórawskiego.

red.

dokończenie ze str. 4
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Przedsiębiorst wo Energet yk i 
Cieplnej wskazuje, w jaki spo-
sób można podłączyć się do sieci 
PEC i zachęca do kontaktu z ad-
ministratorem budynku w tej 
sprawie. Zwraca uwagę na moż-
liwość skorzystania z dofinanso-
wania w ramach programu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej na pokrycie kosztów moder-
nizacji indywidualnych palenisk 
węglow ych. Szczegóły można 
uzyskać w ciechanowskim wy-
dziale WFOŚiGW (23 672 14 69). 
PEC w yszczególnia zalety cie-
pła systemowego, podkreślając 
że jest ono przyjazne dla środo-
wiska, gwarantuje utrzymanie 
przez całą dobę optymalnej tem-
peratury, jest bezpieczne, kom-
fortowe i wpły wa na oszczęd-
ność czasu.
– W przypadku ciepła syste-
mowego nie ma ryzyka zatru-
cia czadem, czy chorób związa-
nych z zadymieniem. Poza tym 
piec węglowy wymaga obsługi, 
która związana jest z wysiłkiem 

i czasochłonnością. Ciepło sys-
temowe jest konkurencyjne ce-
nowo, na modernizację węglo-
wego paleniska istnieje możli-
wość skorzystania z pożyczki 
z WFOŚiGW z umorzeniem – po-
wiedziała prezes PEC Małgorza-
ta Niestępska.

Z ciepła dostarczonego przez PEC 
korzysta ponad 60% mieszkańców 
Ciechanowa.
W celu uzyskania szczegółowych 
informacji należy skontaktować 
się ze spółką. Tel: 23 672 44 15, 
e-mail: biuro@pecciechanow.pl

R.J.

PEC zachęca do przyłączania się  
do sieci ciepłowniczej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ruszyło z akcją informacyjną, mającą na celu zachęce-
nie mieszkańców korzystających z pieców węglowych do przyłączenia się do sieci ciepłowni-
czej. Ulotki zawierające między innymi informację o możliwości dofinansowania przekazywa-
ne były między innymi podczas spotkań osiedlowych z prezydentem.

Autobusy w czasie Świąt
27.03.2016 r.  
– I Dzień  
Świąt Wielkanocnych
Linie K, 0, 3, 7, kursują wg rozkła-
du świątecznego.
Linie 1, 2, 4, 5, kursują wg rozkła-
du świątecznego do godziny 14.30.
28.03.2016 r.  
– II Dzień  
Świąt Wielkanocnych
Komunikacja miejska kursuje wg 
świątecznego rozkładu jazdy.

Zawieszono część kursów 
linii „5” do Mieszek i Bab
Od 01.04.2016r. na wniosek Wój-
ta Gminy Ciechanów zostają za-
wieszone niektóre kursy linii „5” 
do miejscowości Mieszki i Baby.

W dni powszednie
kurs o godz. 5:20 z Asnyka (dotych-
czas do m. Baby) skrócony zostaje 
do przystanku „Kasprzaka/Bielińska”
kurs o godz. 6:20 (dotychczas 
do m. Mieszki) skrócony zostaje 
do pętli na ul. Skłodowskiej
kursy o godz.13:34 i 15:04 (dotych-
czas do m. Mieszki) skrócone zo-
stają do pętli na ul. Skłodowskiej
kurs o godz. 16:02 (dotychczas 
do m. Baby) skrócony zostaje 
do miejscowości Sokołówek
Zmiana odjazdu z pętli Asnyka 
z godz. 14:14 na godz. 14:20
W niedziele i święta
Kursy o godz. 8:50 i 11:10 (dotych-
czas do m. Mieszki) skrócone zo-
stają do przystanku „Kasprzaka/
Bielińska”.

Informacje ZKM

Łatanie dziur w jezdniach
Trwa pozimowe łatanie ubytków w nawierzchniach miejskich ulic. 
W pierwszej kolejności wypełniane są głębsze dziury mogące powodo-
wać zagrożenie w ruchu drogowym. Poprawiono stan ul. Powstańców 
Wielkopolskich, dróg wewnętrznych od ul. Powstańców Wielkopol-
skich, stan ul. Wesołej, Baranowskiego, Fabrycznej, Ludowej, Okrzei, 
Spółdzielczej, Świętochowskiego, Wyzwolenia, Narutowicza, Powstań-
ców Warszawskich, Reutta, Szwanke, Ranieckiej, Gostkowskiej, Kargo-
szyńskiej, Wyspiańskiego, Kosynierów, Krasickiego i Placu Piłsudskiego.

Równanie dróg gruntowych
Miasto dokłada starań, aby wyrównywać nawierzchnie dróg gruntowych. 
W tym roku równiarki pracowały już m.in. na ul. św. Franciszka, św. Ma-
teusza, św. Magdaleny, św. Jadwigi, św. Antoniego, św. Anny, Rzeczkow-
skiej, Krasińskiego, Łąkowej, Kolonijnej, Kolonii Niechodzka, Nizinnej, 
Andersa, drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Płońskiej do zbiornika 
„Bagry” oraz drodze wewnętrznej równoległej do ul. Płońskiej.

Wiosenne porządki
Słoneczna pogoda sprzyja porząd-
kowaniu miasta. Oddział Zieleni 
Miejskiej na zlecenie miasta od-
chwaszcza i nawozi rabaty, przyci-
na drzewa i krzewy w pasach dróg 
oraz na miejskich placach i skwe-
rach. Usuwane są też suche gałęzie. 
Przygotowywane są również ronda 
na pętli pod nowe nasadzenia. Oso-
by zatrudnione w Urzędzie Miasta 
w ramach robót publicznych, osoby skierowane przez sąd i MOPS zaj-
mują się zbieraniem śmieci i zamiataniem.

Wiosenna zieleń
Wiosna wkrótce zagości w par-
kach, na klombach i rabatkach. Przy 
sprzyjających warunkach atmosfe-
rycznych w ciągu najbliższych dni 
zostaną ustawione pierwsze kwiet-
niki (wieże) obsadzone bratkami.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
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Regionalna Instalacja Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych w Woli 
Pawłowskiej pracuje w systemie 
mechaniczno-biologicznym (MBP). 
Trafiają tu odpady z kilku gmin 
regionu ciechanowskiego. Moce 
przerobowe części mechanicznej to 
50 tys. ton odpadów komunalnych 
zmieszanych i 5 tys. ton odpadów 
surowcowych selektywnie zebra-
nych rocznie na dwóch zmianach. 
W części biologicznej przewidzia-
no przetwarzanie 24 tys. ton frakcji 
drobnej wytworzonej w części me-
chanicznej i 2 tys. ton odpadów zie-
lonych. Obecnie docierające do in-
stalacji odpady stanowią mniej niż 
50% mocy przerobowej instalacji 
i są przetwarzane w systemie jed-
nozmianowym. Status RIPOK to 
możliwość lepszej gospodarki od-
padami komunalnymi w regionie 
ciechanowskim, osiągnięcie stan-
dardów ochrony środowiska, moż-
liwość pozyskania odpadów z dużo 
większego obszaru niż dotychczas. 
Obecnie przetwarzane są odpady 
z Ciechanowa i kilku gmin ościen-

nych. Teraz możliwość dotyczy od-
bioru odpadów z całego regionu.
– Jest zainteresowanie naszą insta-
lacją, będziemy podejmować inten-
sywne działania, by pozyskiwać jak 
najwięcej odpadów, wykorzysty-
wać ogromne możliwości tego no-
woczesnego zakładu – powiedzia-
ła prezes PUK Ewa Szwejkowska.
Część mechaniczna przetwarza-
nia odpadów komunalnych to hala 
z wydzielonym sektorem rozładunku 
oraz linia technologiczna ze specjali-
stycznymi systemami i separatora-
mi. W ciągu technologicznym są ka-
biny sortownicze, w których są ręcz-
nie sortowane są poszczególne frak-
cje odpadów surowcowych jak szkło, 
papier, tworzywa sztuczne, meta-
le, opakowania wielomateriałowe. 
Frakcje palne wydzielane ze zmie-
szanych odpadów komunalnych 
jako komponent do produkcji pali-
wa alternatywnego tzw. RDF prze-
kazywane są wyspecjalizowanym 
firmom. Frakcja drobna odpadów 
do 80 mm, wydzielona ze zmiesza-
nych odpadów, trafia do części biolo-

gicznej instalacji. Odpady balastowe, 
których nie można wykorzystać go-
spodarczo przewożone są do uniesz-
kodliwiania na składowisku.  Część 
biologiczna instalacji służy do kom-
postowania wydzielonej ze zmiesza-
nych odpadów komunalnych frakcji 
drobnej do 80 mm. Składa się ona 
z betonowych modułów ze specja-
listycznymi systemami oraz z placu 
dojrzewania odpadów. W zamknię-
tych modułach, tzw. „biodegmach” 
odpady przechodzą fazę intensyw-
nego kompostowania po czym tra-
fiają na plac dojrzewania. W wyniku 
tych procesów uzyskiwany jest tzw. 
„stabilizat”, który jako odpad bez-
pieczny dla środowiska można zde-
ponować na składowisku powiąza-
nym z RIPOK. Na składowisko tra-
fia między innymi balast posortow-
niczy czy odpady budowlane.
Nowe systemy i technologie w zakresie 
przetwarzania wpływają na zmniej-
szenie odpadów przeznaczonych 
do składowania, co jest bardzo istot-
ne w kontekście ochrony środowiska.

R.J.

Straż Miejska podkreśla, że w ostat-
nim czasie w Ciechanowie w coraz 
większych ilościach umieszczane 
są ogłoszenia i plakaty w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych, takich jak 
drzewa, słupy, przystanki autobuso-
we czy ogrodzenia. Strażnicy przypo-
minają, że jest to zabronione, a tego 
typu materiały zaśmiecają miasto. 
Strażnicy apelują do mieszkańców, 
by reagowali, gdy są świadkami ta-
kich incydentów i by zgłaszali je na-
tychmiast Straży Miejskiej bądź po-
licji. Wówczas będzie szansa na zła-
panie osoby rozwieszającej materia-
ły reklamowe na gorącym uczynku. 
– Nawet jeżeli jesteśmy przyzwy-
czajeni do wszechobecności mate-
riałów reklamowych nie oznacza 
to, że musimy taki stan tolerować. 
Jest to nie tylko kwestia walorów 
estetycznych ale również respek-

towania prawa, bowiem wieszanie 
plakatów w miejscach niedozwo-
lonych stanowi wykroczenie, a za 

usunięcie tych ogłoszeń płacimy 
my wszyscy – powiedział komen-
dant Straży Miejskiej w Ciechano-
wie Krzysztof Matuszewski. Zgodnie 
z art. 63a kodeksu wykroczeń, każdy 
kto umieszcza w miejscu publicznym 
do tego nie przeznaczonym ogłosze-
nie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis 
lub rysunek albo wystawia je na wi-
dok publiczny w innym miejscu bez 
wymaganej zgody właściciela lub za-
rządcy budynku, ogrodzenia, latar-
ni itp., podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny. – W związ-
ku z tym zwracamy się do osób, któ-
re są świadkami takiego bezmyślne-
go oklejania miasta, aby bezzwłocz-
nie informowały Straż Miejską (tel.
(23) 674 92 51 lub 606 370 411) lub 
policję o takich zdarzeniach – ape-
luje K. Matuszewski.

P.H.

RZGOK w Woli Pawłowskiej zyskuje 
status instalacji regionalnej

Straż Miejska apeluje o zwracanie uwagi na osoby 
wieszające ogłoszenia na drzewach czy słupach

22 lutego podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego została podjęta uchwała, dzięki 
której Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej zo-
staje uwzględniony na liście Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Pozwoli to Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych pozyskiwać większą ilość odpadów i w dużo 
większym stopniu wykorzystywać moce przerobowe i nowoczesne technologie oraz zwiększać 
przychody.

Podczas targów, które odbyły się 28 lutego w hali sportowo-
-widowiskowej, lokalni przedsiębiorcy prezentowali swoją 
ofertę, promowane były produkty regionalne, zorganizowa-
ne zostały różnego rodzaju konkursy, pokazy, atrakcje dla 
dzieci i dorosłych.

Targi patronatem ob-
jął prezydent Krzysz-
tof Kosiński. Inicja-
tywa stanowiła jedną 
z form realizacji Pro-
gramu Miasta Ciecha-
nów „Wspierać przed-
siębiorczość”, który zo-
stał przedstawiony pod-
czas I Ciechanowskiego 
Forum Gospodarczego 
w październiku 2015r. 
Targi, w których wzięło udział 20 lokalnych przedsiębiorstw usługowo-
-handlowych, zorganizowała Atmosfera Ruchu Janina de Pourbaix. Or-
ganizatorzy podkreślają, że targi są wydarzeniem kulturalno-handlo-
wym, podczas którego wystawcy prezentujący swoje produkty mają szan-
sę na umocnienie pozycji na rynku, dotarcie do nowych potencjalnych 
klientów, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, poznanie potrzeb 
i oczekiwań, porównanie swoich ofert oraz wymianę doświadczeń. Odwie-
dzający prócz poznania oferty wystawców mogli wziąć udział między in-
nymi w losowaniu kuponów i nagród, pokazach mody, wykładach z zakre-
su psychologii i zdrowego żywienia, lekcjach pokazowych fitness, trenin-
gu nordic walking. Zaplanowane były animacje dla dzieci i dorosłych oraz 

konkursy na produkt i naj-
lepszą firmę-wystawcę tar-
gów, działającą na tere-
nie Ciechanowa. Nagroda 
w konkursie na „Najlepsze-
go Przedsiębiorcę”, o czym 
zdecydowali odwiedzający, 
trafiła do firmy animacyj-
nej Agnes Art i Tęcza. Na-
grodę wręczył Prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

230 kg suchej karmy, 50 kg mokrej, makarony, kasze, miski, 
koce, kosmetyki i smycze. To wszystko zebrano podczas kon-
certu zorganizowanego 6 marca w Fabryce Kultury „Zgrzyt”. 
Karma lub koc były swego rodzaju biletem wstępu na wyda-
rzenie. Żywność i akcesoria trafiły już do schroniska w Paw-
łowie. Akcję patronatem objął prezydent Krzysztof Kosiński.

Hungry Dog Fest jest oddolną inicjatywą miłośników zwierząt. Pierwszy 
raz tego typu wydarzenie zorganizowano 11 kwietnia ubiegłego roku. W zor-
ganizowanie drugiej edycji włączyło się Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych w Ciechanowie i podległe mu schronisko w Pawłowie. Ideą koncer-
tu jest uwrażliwienie ludzi na problem bezdomności zwierząt. W „Zgrzy-
cie” odbyły się koncerty zespołów: TAKE ME TO THE HOSPITAL, VIO-
LENT CREED, Petrified KARMA, Pies Mazowiecki. PUK przygotował 
prezentację oraz punkt informacyjny dotyczący sytuacji w schronisku. 
W wydarzenie zaangażowali się również wolontariusze „Pies i Spółka”.

red.

I Ciechanowskie  
Targi Małych Przedsiębiorstw

Koncert  
na rzecz bezdomnych zwierząt
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Bezpłatne badania USG 
dla dzieci z Ciechanowa 

w ambulansie przed ratuszem

Ogólnopolski Program Profilak-
tycznych Badań Ultrasonogra-
ficznych Dzieci „NIE nowotworom 
u dzieci” Fundacja Ronalda McDo-
nalda prowadzi od 2005 roku, za-
praszając dzieci na pokład specja-
listycznego ambulansu medyczne-
go. W ambulansie, który jest darem 
amerykańskiej fundacji RMHC, 
znajdują się dwa gabinety lekar-
skie służące do ultrasonograficz-
nych badań przesiewowych ma-
łych dzieci. Jest tam także pocze-
kalnia. To jedyny taki pojazd w Eu-
ropie. Badania są bezbolesne i bez-
pieczne. Trwają około 15 minut. 
Mają na celu dokładną ocenę sta-
nu narządów we-
wnętrznych dzie-
ci oraz wykrycie 
ewentualnych od-
stępstw od normy. 
Realizowane są 
według standar-
dów medycznych 
określonych dla 

tej grupy wiekowej przez Polskie 
Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Wynik rodzice otrzymują od razu, 
na miejscu udzielane są im porady 
lekarskie. Badania wykonują radio-
lodzy, na co dzień pracujący w szpi-
talach pediatrycznych. W czasie ba-
dań lekarz dokonuje komplekso-
wej oceny stanu tarczycy, węzłów 
chłonnych, narządów jamy brzusz-
nej, u chłopców moszny.
– Zdajemy sobie sprawę jak ważna 
jest profilaktyka i zdrowie najmłod-
szych ciechanowian, dlatego też na-
sze miasto zdecydowało się uczest-
niczyć w tej akcji – powiedział pre-
zydent Ciechanowa Krzysztof Ko-

siński.
Akcja prowadzo-
na jest na tere-
nie całego kra-
ju. W badaniach 
wzięło już udział 
p o n a d  4 2  t y s . 
dzieci.

R.J.

Zachęcamy do wpłacania 1% po-
datku dochodowego od osób fizycz-
nych na rzecz organizacji pożytku 
publicznego działających na tere-
nie Ciechanowa.

Lista organizacji 
uprawnionych do otrzymania 
1% zarejestrowanych 
w Ciechanowie:
• KRS 0000013912 Oddział Te-

renowy Polskiego Towarzystwa 
Walki z Kalectwem

• KRS 0000077974 Polskie Towa-
rzystwo Stwardnienia Rozsiane-
go Oddział w Ciechanowie

• KRS 0000135310 Samodzielne 
Koło Terenowe Społecznego To-
warzystwa Oświatowego nr 76

• KRS 0000144250 Ciechanow-
skie Stowarzyszenie dla Niepeł-
nosprawnych

• KRS 0000227948 Fundacja Pomo-
cy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym 
Niepełnosprawnym „Być jak inni”

• KRS 0000340479 „Mazowiec-
kie Stowarzyszenie Pomagajmy 
Razem”

• KRS 0000354971 Bank Żywno-
ści w Ciechanowie

Organizacje o charakterze 
ogólnopolskim z oddziałami 
w Ciechanowie:
• KRS 0000134684 Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci (z dopiskiem „Za-
rząd Oddziału w Ciechanowie”)

• KRS 0000225587 Polski Czerwo-
ny Krzyż (z dopiskiem „Dla PCK 
ZR w Ciechanowie”)

• KRS 0000183520 Polskie Sto-
warzyszenie Diabetyków Zarząd 
Województwa Mazowieckiego 
(z dopiskiem „Koło w Ciechano-
wie”)

• KRS 0000042049 Polski Zwią-
zek Niewidomych (z dopiskiem 
„Koło PZN Ciechanów”)

• KRS 0000050905 Stowarzysze-
nie Wiosna

Aby dokonać wpłaty należy: wypeł-
niając PIT-36 lub PIT-37 we właści-
wej rubryce wpisać numer KRS orga-
nizacji, której chcemy przekazać 1%. 
Urząd Skarbowy będzie sam przeka-
zywał 1% podatku wskazanej orga-
nizacji. 1% podatku można przeka-
zać w całości tylko jednej organizacji.
Jest również możliwość wsparcia 
swoim 1%, na przykład części cie-
chanowskich klubów sportowych. 
Wówczas należy wpisać wskazany 
przez klub numer KRS z dopiskiem 
zawierającym nazwę klubu. W przy-
padku każdego z klubów podać nale-
ży KRS 000027026. By przekazać 1% 
dla MKS Ciechanów, należy jako cel 
szczegółowy wpisać MKS Ciechanów 
4450, w przypadku CKS Jurand cel 
szczegółowy – CKS Jurand Ciecha-
nów 5330, CLKS Mazovia – CLKS 
Mazovia Ciechanów 4585, TKKF Ta-
ekwondo Promyk – TKKF Promyk 
Ciechanów 5814, Matsogi – Matso-
gi Ciechanów 5773, UKS Jedynka – 
UKS Jedynka w Ciechanowie 3214.
Rozliczać można się do 2 maja.

P.H.

Nadchodzą święta wiel-
kanocne. Tradycyjnie 
w ciechanowskich skle-
pach pojawiły się kosze, 
do których robiący za-
kupy wkładali żywność 
d la potrzebujących. 
11 i 12 marca w dziewię-
ciu sklepach (Biedron-
ka, Carrefour, Kaufland, 
Gram Market, Elbit przy 
Farze, MarcPol – Gale-
ria Mrówka) wolonta-
riusze zachęcali klien-
tów do podzielenia się zakupami. 
Organizatorem akcji jest Bank Żyw-
ności. Kosze ustawione przy skle-
powych kasach szybko zapełniały 
się artykułami spożywczymi: cu-

krem, mąką, makaronami, olejem, 
ryżem, konserwami i słodyczami. 
W sumie zebrano 4,5 ton żywności, 
która trafiła najpierw do magazy-
nów Banków Żywności, gdzie zosta-

ła posortowana, zważo-
na i policzona. Żywność 
jest następnie przekazy-
wana lokalnym organi-
zacjom społecznym: ho-
spicjom, domom samot-
nej matki, schroniskom 
dla ofiar przemocy, noc-
legowniom dla bezdom-
nych, jadłodajniom dla 
ubogich, rodzinnym do-
mom dziecka, świetli-
com środowiskowym. 
Z pomocy żywnościo-

wej na święta korzystają również 
rodziny wielodzietne, osoby cho-
re, samotnie wychowujące dzieci, 
bezdomne oraz żyjące w ubóstwie.

A.C.

Gabriel Pszczółkowski 
– uczeń I klasy Szkoły 
Podstawowej TWP spo-
tkał się 17 marca w Ko-
mendzie Powiatowej 
Policji z Szilą – psem 
tropiącym narkotyki, 
dla którego wymyślił 
imię. Propozycja chłop-
ca zwyciężyła w konkur-
sie zorganizowanym 
przez Komendę Powia-
tową Policji w Ciechano-
wie i Urząd Miasta Cie-
chanów. W głosowaniu 
na stronie internetowej 
urzędu oddano 2682 głosów. „Szila” 
– jedno z 20 wytypowanych imion, 

zdobyła ich prawie połowę. Gabriel 
został honorowym opiekunem Szi-

li, otrzymał nagrody rze-
czowe, a cała jego klasa 
wzięła udział w pokazie 
z psem i lekcji profilak-
tycznej dotyczącej środ-
ków psychoaktywnych.
Na zakup psa Urząd Mia-
sta Ciechanów przeka-
zał 5 tys. zł. Suczka rasy 
owczarek belgijski odby-
ła specjalistyczne szkole-
nie, podczas którego zo-
stała nauczona wykry-
wania narkotyków. Pełni 
służbę na terenie powia-
tu ciechanowskiego i ma 

na swoim koncie już pierwsze sukcesy.
A.C.

Przekaż 1% podatku  
organizacji pożytku publicznego z Ciechanowa

Wielkanocna Zbiórka Żywności

Lekcja pokazowa  
z psem tropiącym narkotyki

Specjalistyczny ambulans medyczny pojawił się na placu Jana 
Pawła II 20 marca. Miasto włączyło się w ogólnopolską ak-
cję prowadzoną przez Fundację Ronalda McDonalda, w ra-
mach której wykonywane są profilaktyczne, bezpłatne ba-
dania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Przeba-
dano ponad 60 wcześniej zarejestrowanych dzieci.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Au-
tyzmu. Tego dnia spod pomnika św. Piotra (ul. Warszawska) 
o godz. 11.00 ruszy parada, która dotrze do pl. Jana Pawła 
II. Tam będą zorganizowane pokazy artystyczne i sportowe. 
W programie między innymi: zumba, joga, animacje, warsz-
taty. Pojawią się namioty edukacyjne. Zagra zespół „Pod Fry-
zjerką”. Wystąpią też uczestnicy spektaklu muzycznego „Nie 
przejdziemy do historii”. Atrakcją dla najmłodszych będzie 
wata cukrowa, pizza i inne smakołyki.
Akcja mająca na celu pogłębienie społecznej akceptacji dla osób o zachowa-
niach uchodzących za odmienne potrwa do 11 kwietnia. Tak jak w ubiegłym 
roku na niebiesko podświetlone zostaną wybrane obiekty Ciechanowa. 6 kwiet-
nia o godz. 18.00 w Małym Kinie Łydynia zainteresowani będą mogli obejrzeć 
projekcje filmowe. Dzwoniąc pod numer tel. 508 974 320 i poprzez stronę in-
ternetową www.autentyczni.org można zapisać się na konsultacje z terapeu-
tami. Na stronie znajdują się szczegółowe informacje. W ramach obchodów 
w szkołach prowadzone będą lekcje akceptacji. Dla nauczycieli oraz pracow-
ników Ośrodków Pomocy Społecznej i Centrum Pomocy Rodzinie przewi-
dziano szkolenia, dla rodziców – spotkania. Organizatorem przedsięwzię-
cia jest Stowarzyszenie Autystyczni. Patronat nad kampanią w obrębie Cie-
chanowa objął prezydent Krzysztof Kosiński i starosta Sławomir Morawski.

K.D.

Ciechanów zaświeci na niebiesko
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Pani Aleksan-
dra urodziła 
s ię  28  m aja 
1939 r. w miej-
scowości Re-
gatów. Praco-
wała w Szpi-
talnej Porad-
ni Dziecięcej 
w Niemodli-
n i e ,  Po r a d -
n i  D z i e c i ę -
c e j  pr z y  u l . 
Okrzei, w Po-
liklinice, obec-
nie pracuje w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ” MEDI-
CUS”. Pan Józef urodził się 4 marca 1939 r. w Żurominku. Pracował 
w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu, Specjalistycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Ciechanowie, Przychodni Przyszpitalnej, Przychodni Ko-
lejowej oraz Poliklinice.
Małżonkowie wychowali czworo dzieci i doczekali się ośmiorga wnucząt.
Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
Zastępca prezydent Krzysztof Kacprzak wręczył im listy gra-
tulacyjne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża 
Jana Pawła II. Były lampki szampana, kwiaty i życzenia na dal-
sze wspólne lata.

P.H.

50 lat wspólnej drogi przez życie
27 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 
świętowali Aleksandra i Józef Załęscy z Ciechanowa. Pobrali 
się 2 stycznia 1965 roku.

Ruszył projekt  

Pomysłodawcy zachęcają mieszkańców do dzielenia się zdję-
ciami, które pokazują jak wyglądało miasto i życie ciechano-
wian przed laty. Fotografie należy przesyłać do końca kwiet-
nia. Następnie na facebooku odbędzie się głosowanie. Dla 
uczestników konkursu, których zdjęcia zdobędą najwięk-
szą liczbę głosów przewidziane są nagrody. Projekt realizo-
wany jest przez Fundację Lilium przy wsparciu Urzędu Mia-
sta Ciechanów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.
cnsf.pl oraz na facebookowym profilu „Ciechanów na starej fotogra-
fii”. Na stronie opisane jest jak, krok po kroku, włączyć się w pro-
jekt. Znajduje się tam formularz umożliwiający przesłanie zeskano-
wanych zdjęć. Zdjęcia, negatywy, slajdy dostarczyć można do miejsc 
wskazanych przez organizatora, tam zostaną zeskanowane, a następ-
nie będą publikowane. Fotografie należy opisać i załączyć oświad-
czenie o prawach autorskich.
Pomysłodawcy podkreślają, że zdjęcia przesyłane przez miesz-
kańców to cenne źródło wiedzy, sposób na przypomnienie o miej-
scach, których już nie ma ale również wywołanie u mieszkańców 
Ciechanowa wspomnień z dawnych lat i przywołanie historii zwią-
zanych z nieistniejącymi już miejscami miasta. Przesłane zdjęcia 
trafią do albumu konkursowego na facebooku. Głosować będzie 
można od 1 do 22 maja. Przyznane zostaną cztery nagrody rze-
czowe za poszczególne miejsca. Wygrać można: aparat cyfrowy 
Nikon Coolpix z kartą pamięci microSDHC 8/GB, ramkę cyfrową 
Hama, analogową lustrzankę dwuobiektywową na filmy 35mm 
do samodzielnego złożenia, album skórzany Hama.
Miasto wsparło realizację zadania publicznego „Ciechanów na starej fo-
tografii” w ramach konkursu ofert.

R.J.

Dzięki pozyskaniu środków 
zewnętrznych w ramach pro-
gramu „Kraszewki. Kompu-
tery dla bibliotek” do miej-
skiej biblioteki i jej filii trafiło 
10 zestawów komputerowych. 
Celem programu jest podnie-
sienie standardu bibliotek pu-
blicznych. Nowoczesny sprzęt 
umożliwia użytkownikom bi-
blioteki korzystanie z zaso-
bów cyfrowych, a biblioteka-
rzom katalogowanie zbiorów 
bibliotecznych, pozwoli rów-
nież na udostępnianie ich on-
line. Ciechanowskiej bibliote-
ce Instytut Książki przyznał 
na zakup komputerów prawie 
30 tys. zł.

Jak podkreśla dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Ciechanowie, do-
tacja jest dla placówki bardzo ważnym 
wsparciem. – To dla nas duża kwota, 
a nowy sprzęt to nowa jakość. Ten do-
tychczasowy jest przestarzały, jako 
narzędzie pracy pozostawia wiele 
do życzenia. Stare komputery sta-
ramy się w miarę możliwości jeszcze 

dodatkowo wykorzystywać, na przy-
kład poprzez udostępnianie ich oso-
bom odwiedzającym bibliotekę, które 
chcą skorzystać z internetu lub wy-
szukać coś samodzielnie – powie-
działa dyrektor Anna Suchodolska.
Zostały zakupione komputery – 
7 stacjonarnych i 3 przenośne – wraz 
z urządzeniami peryferyjnymi, jak 
urządzenia wielofunkcyjne, drukar-
ki, czytniki kodów kreskowych, dys-
ki zewnętrzne, głośniki. W ramach 
programu „Kraszewski. Komputery 
dla bibliotek” Instytut Książki przy-
znał Miejskiej Bibliotece Publicznej 
dokładnie 29.862 zł. Potrzebny był 
wkład własny, na co miasto przeka-
zało placówce 5.688 zł.

R.J.

Prelekcję na ten temat wygłosił 
Andrzej Tajchert z Warszawy, autor 
kilku publikacji książkowych. Uzu-
pełnieniem były opowieści ciecha-
nowianina Jarosława Gortata, który 
pokazał kilka interesujących przed-
miotów ze swojej kolejowej kolekcji.

Na okoliczność spotkania przygo-
towano małą wystawę fotografii, pla-

nów i wycinków prasowych ze zbio-
rów miejskiej biblioteki, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej i portalu arch-
tektura-ciechanowa.pl.

Kolejne pogadanki w gronie sym-
patyków interesujących się historią 
miasta i okolic będą organizowane 
w pierwsze wtorki miesiąca.

K.D.

W projekt „Tropem Wilczym. 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych” organizowany w Po-
lce piąty raz, Ciechanów włą-
czył się po raz drugi. Bieg od-
był się 28 lutego na ulicy War-
szawskiej. Można było wybrać 
symboliczny dystans 1963 m 
lub pokonać 5 km. Ideą biegu 
jest oddanie hołdu żołnierzom 
polskiego podziemia antyko-
munistycznego i antysowiec-
kiego działającego w latach 
1944 – 1963 w obrębie przed-
wojennych granic RP.

W ciechanowskim biegu wzięło 
udział około 500 osób. W trakcie 
tego typu wydarzeń w całej Polsce 
odbyła się zbiórka publiczna na po-
mnik Polaków zmarłych w czasie 
wielkiego głodu na terenach Związ-
ku Sowieckiego w latach 1932 – 33.
– Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych i towarzyszące mu inicja-
tywy to okazja, żeby zaintereso-
wać, szczególnie tych najmłod-
szych, historią. Okazja, by przy-
bliżać i upamiętniać sylwetki bo-
haterów – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Pod hasłem „Bo lepiej byśmy stojąc 
umierali, niż mamy klęcząc na kola-
nach żyć…” został przez Stowarzy-
szenie Narodowy Ciechanów oraz 
Komitet Obrony Rojazorganizo-

wany konkurs literacko-plastycz-
ny dla gimnazjów, szkół ponadgim-
nazjalnych oraz studentów powia-
tu ciechanowskiego. W ramach ob-
chodów Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych, 1 marca od-
były się uroczystości przed dawną 
siedzibą Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego.

R.J.

Nowy sprzęt komputerowy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

„Kulturalnie na Blokach”
Cykl spotkań regionalnych „Kulturalnie na Blokach” zainaugurowano w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. 8 marca w zaciszu Krzywej Hali, gdzie mieści się Oddział Zbiorów Naukowych i Re-
gionalnych, rozmawiano o ciechanowskiej kolei wąskotorowej.

 Ciechanów drugi raz pobiegł 
„Tropem Wilczym”
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Na stronie internetowej Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej 
STUDIO zamieszczone zostały an-
kiety. Ankiety do 30 marca można 
wypełnić online, bądź pobrać i do-
starczyć do siedziby ośrodka. Przygo-
towano dwie wersje ankiet. Pierwsza 
skierowana jest do każdego, druga 
wyłącznie do osób związanych z kon-
kretną sferą kulturalną lub stowa-
rzyszeniem. Analiza ankiet pozwo-
li na poznanie oczekiwań związa-
nych z działalnością w sferze kultu-
ralnej. Informacje uzyskane dzięki 
tej ankiecie zostaną wykorzystane 
do opracowania diagnozy potencja-
łu i potrzeb kulturalnych mieszkań-
ców Ciechanowa. Pracownicy COEK 
STUDIO podkreślają, że opracowany 
dokument pozwoli na lepsze dosto-
sowanie oferty kulturalnej do ocze-
kiwań mieszkańców Ciechanowa, 
a także na rozwijanie nowych moż-
liwości współpracy ze społecznością 
lokalną.31 marca w siedzibie Ciecha-
nowskiego Ośrodka Edukacji Kul-
turalnej STUDIO odbędzie się spo-
tkanie konsultacyjne, podczas któ-
rego między innymi omawiane będą 
wnioski płynące z ankiet oraz przed-
stawione zostaną wstępne projekty 
przygotowane przez grupy związa-
ne ze sferą kulturalną (zespół arty-
styczny/organizacja/grupa niefor-
malna), w których zostaną zawar-
te propozycje na zwiększenie efek-

tywności i potencjału kulturowego 
w Ciechanowie.
Drugim etapem będzie konkurs. 
Wybranych zostanie do zrealizowa-
nia od 3 do 7 inicjatyw lokalnych, 
które otrzymają dofinansowanie 
do kwoty 3500zł. Oferty będą mogli 
składać wszyscy: zespoły artystycz-
ne, organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne, ale też osoby indywi-
dualne. Proponowane wydarzenie 
kulturalne może mieć dowolną for-
mę. Mieszkańcy Ciechanowa będą 
mieli możliwość udziału w opraco-
waniu zasad przebiegu konkursu, 
kryteriów wyboru inicjatyw, a tak-
że uczestnictwa w komisji dokonu-
jącej wyboru. W tym celu zorgani-
zowane zostanie drugie spotkanie 
konsultacyjne z mieszkańcami mia-
sta.Dwa pierwsze etapy zakończą 

się do końca czerwca. Trzeci, czy-
li realizacja przez COEK STUDIO 
wspólnie ze zwycięzcami konkur-
su zwycięskich projektów, będzie 
zrealizowany po wakacjach.
– Zachęcamy wszystkich do aktyw-
ności, wyrażania opinii i zgłasza-
nia własnych pomysłów. Te naj-
ciekawsze wesprzemy i razem bę-
dziemy działać, tworząc interesu-
jącą ofertę – powiedziała dyrektor 
COEK STUDIO Jolanta Grudzińska.
Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Ciechanowskim Ośrod-
ku Edukacji Kulturalnej STUDIO. 
Ankiety znajdują się na stronie in-
ternetowej coekstudio.pl w zakładce 
„Kultura+”. Dostępne są tam infor-
macje, które będą na bieżąco uzu-
pełniane i aktualizowane.

R.J.

1.04, godz. 17.00 – Wernisaż wystawy „Ry-

sunek satyryczny” Rafała Kado, COEK STU-

DIO, 17 Stycznia 56A

1-3.04 – Mistrzostwa Polski w pływaniu osób 

niepełnosprawnych intelektualnie „Sprawni 

Razem”, kryta pływalnia ul. 17 Stycznia 60 B

2.04, godz.11.00 – Obchody Światowego 

Dnia Świadomości Autyzmu, ul. Warszawska, 

pl. Jana Pawła II

3.04, godz. 9.30 – Ogólnopolskie Konfronta-

cje Taneczne o Puchar Prezydenta Miasta Cie-

chanów, godz. 19.00 – gala, hala sportowo-wi-

dowiskowa przy ul. Kraszewskiego 8

8-10.04 – XXII Ogólnopolskie Zawody w Pły-

waniu Szkół STO, kryta pływalnia ul. 17 Stycz-

nia 60 B

15-17.04 – XXII Ogólnopolski Turniej Mini 

Piłki Ręcznej, hala sportowa przy ul. 17 Stycz-

nia 60C, Szkoła Podstawowa nr 4

22.04, godz. 10.00 – Festiwal Ekologiczny, 

COEK STUDIO, ul. 17 Stycznia 56A

„Mecz z Jajem”
W charytatywnym 
„Meczu z Jajem” wzię-
li udział przedstawi-
ciele lokalnego bizne-
su i polityki. Zawod-
nicy zostali podzie-
leni na dwie drużyny 
– „białych” i „nie-
bieskich”. Zwycięży-
li „biali” z wynikiem 
11 do 8. Grającym ki-
bicowali między in-
nymi uczniowie cie-
chanowskich szkół. Warunkiem uczestnictwa w meczu było przekaza-
nie produktów spożywczych, które później trafiły do Banku Żywności 
i zostały dostarczone potrzebującym. Udało się zebrać ok. 1,3 tony żyw-
ności. Organizatorem meczu był Zespół Placówek w Dziarnie, który po-
stanowił kontynuować tradycję „Meczów z Jajem” (dotychczas organi-
zowało nieistniejące już Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie). Wy-
darzenie patronatem objął prezydent Krzysztof Kosiński.

A.C.

Kalendarz Miejskich Wydarzeń 
Wiosna/Lato 2016

Na początku kwietnia ukaże się książeczka, z informacjami o wyda-
rzeniach organizowanych, współorganizowanych i wspieranych przez 
miasto. O inicjatywach jednostek podległych, organizacji i akcjach spo-
łecznych. W kalendarzu znajduje się chronologiczny spis z terminami 
i miejscami koncertów, jarmarków, festiwali, różnego rodzaju przedsię-
wzięć kulturalnych czy sportowych. Zamieszczone są również plakaty. 
– Już drugi raz zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie najważniej-
sze inicjatywy i przygotowaliśmy informacje na temat tego, co będzie 
działo się w mieście. „Kalendarz Miejskich Wydarzeń” na wiosnę i lato 
2016 roku jest zaproszeniem adresowanym do wszystkich Państwa. 
Co ważne, oferta jest bardzo różnorodna i skierowana do jak najszer-
szego grona mieszkańców. Liczę, że przedstawione wydarzenia będą 
dla Państwa interesujące – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Kalendarz Miejskich wydarzeń dostępny będzie między innymi w ra-
tuszu i w punktach, do których dostarczana jest Gazeta Samorządu 
Miasta Ciechanów. Opublikowany zostanie również w wersji elektro-
nicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów.

R.J.

„Kultura+” w COEK STUDIO 
dzięki pozyskaniu finansów
Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO rusza z projektem „Inicjatywy Lokal-
ne – Ciechanowska Kultura+”, w ramach którego wybranych i zrealizowanych zostanie kilka 
pomysłów mieszkańców. Wcześniej, na podstawie przygotowanych przez COEK ankiet opra-
cowana będzie diagnoza, wskazująca kierunek dalszych działań. Środki na realizację projek-
tu miejska jednostka kultury pozyskała w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury 
„Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016”.
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33-osobowa ekipa klubu LKS 
Matsogi zajęła I miejsce w kla-
syfikacji generalnej w Mię-
dzynarodowym Turnieju Ta-
ekwon-do ITF 20 lutego na Ło-
twie. W Turnieju wystartowało 
200 zawodników reprezentują-
cych łącznie 6 państw: Białoruś, 
Łotwę, Polskę, Rosję, Uzbeki-
stan oraz Włochy. Ciechanow-
scy zawodnicy zdobyli w sumie 
65 medali: 20 złotych, 23 srebr-
nych oraz 22 brązowych.

Jak informuje trener Michał Ko-
rzybski, najlepsi zawodnicy klubu 
po raz kolejny wykazali się dosko-
nałą formą. Ilona Omiecińska wy-
walczyła złoto w walkach do 62 kg, 
złoto w technikach specjalnych 
i srebro w układach II dan. An-

drzej Reduch wrócił do kraju ze zło-
tem wygranym w układach III dan. 
Wśród seniorów złoto wywalczyła 
też Magdalena Kosobudzka i Pauli-
na Łączykowska. Odkryciem zawo-
dów była Zuzanna Ząbczyk, która 
została najlepszą zawodniczką Tur-

nieju zdobywając 3 złote medale. 
Młodsi sportowcy: Maksym Grze-
lak i Oskar Lewandowski, zostali 
najlepszymi zawodnikami w swo-
ich kategoriach i zdobyli tytuł ” Ab-
solutny Champion”.

A.C.

Łucja Oleszczuk w kategorii junio-
rów zdobyła brązowy medal w ka-
tegorii wagowej 52 kg. Wygrała 
z Mckinley Lauren (Wielka Bry-
tania) 12:5 oraz Juliette Lacoste 
(Francja) 15:2. Trzecią walkę prze-
grała z reprezentantką Turcji.
Alicja Laskowska (juniorka młod-
sza) pokonała Niemkę Elmę Dindic 

6:4, następnie przegrała 4:7 z ho-
lenderką Sasja Van Wanrooij. Ali-
cja zajęła miejsce 5-8.
Obie zawodniczki dostały powo-
łanie do udziału w German Open, 
który w kwietniu zostanie rozegra-
ny w Niemczech. Ich trenerem jest 
Radosław Lisowski.

red.

Już pierwszy dzień zawodów był 
bardzo udany dla „ORKI”. Adrian 
Krzywnicki wywalczył brązowy me-
dal na 200 m motylem, a na dystansie 
200 m w stylu dowolnym srebro zdobył 
Oskar Jemielita. W sobotę do sztafety 
4x100 m stylem dowolnym stanęli Da-
wid Dłużniewski, Mateusz Rejniak, Ad-
rian Krzywnicki i Oskar Jemielita. Ze-
spół wykazał się świetną kondycją i za-
jął drugie miejsce. Kolejne srebro tego 
dnia na dystansie 100 m stylem motyl-
kowym wywalczył Adrian Krzywnicki. 
Najbardziej udany występ, uwieńczony 
złotym medalem, miał Oskar Jemie-
lita. Wygrał w wyścigu na 100 m sty-
lem dowolnym.

A.C.

Międzynarodowy Turniej  
Taekwon-do ITF – Latvia Cup 2016

Oskar Jemielita znów ze złotem
Z 5 medalami wrócili reprezentanci MPKS ORKA z zimowych Mistrzostwach Polski 15-latków 
w pływaniu, które odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. Podczas rywalizacji od 4 do 6 marca 
młodzi pływacy zdobyli 1 złoty, 3 srebrne i 1 brązowy medal, zajmując 12 miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Świetną formę zaprezentowali Oskar Jemielita i Adrian Krzywnicki.
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Udany wyścig kolarski 
Łukasza Wiśniowskiego w Belgii
Podczas trzydniowego wyścigu Driedaagse van West-Vlaan-
deren w belgijskim Ypres ciechanowianin udowodnił, że jest 
w doskonałej formie. Zajął drugie miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej.

Długa trasa i zła pogoda nie przeszkodziły Łukaszowi w wykręceniu 
świetnego wyniku. Przez cały czas zawodów nie dawał za wygraną i każ-
dy etap kończył w ścisłej czołówce. W pierwszym dniu zajął trzecie miej-
sce w grupie, która najszybciej dojechała do mety. Drugi etap nasz ko-
larz ukończył na 19. pozycji. Trzeci dzień okazał się dla niego bardzo po-
myślny. Na ostatnim etapie dojechał piąty. Dobre czasy z każdego etapu 
zapewniły zawodnikowi drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, dru-
gie w klasyfikacji młodzieżowej i trzecie w klasyfikacji sprinterskiej.

A.C.

Liga Zakładowa wkroczyła 
w decydującą fazę

Trwa runda rewanżowa. W tabeli na pierwszym miejscu jest 
reprezentacja firmy PiB. Większość z 11 zespołów składają-
cych się z przedstawicieli ciechanowskich przedsiębiorstw 
i instytucji rozegrała po 15 meczów. Drużyny SAWA i JAWAR 
rozegrały po 16 spotkań, Twormet 14, MKS Ciechanów Za-
rząd&Trenerzy – 13.

Mecze Lig i  Zak ła-
dowej odbywają się 
w środy w hali przy 
ul. 17 Stycznia 60B 
od godz. 18.00. Każ-
dy mecz składa się 
z dwóch dziesięcio-
minutowych części. 
Zazw yczaj jednego 
dnia jedna drużyna 
gra dwa mecze, po-
zostałe po jednym. 
W Lidze Zakładowej zagrał już „każdy z każdym”, rywalizacja pod-
czas spotkań rewanżowych jest jeszcze bardziej zacięta. Straż Pożar-
na, będąca na drugim miejscu w tabeli ma tyle samo punktów co ak-
tualny lider, jednak jej bilans bramek jest nieco gorszy. Twormet ma 
tylko dwa punkty mniej, ale rozegrał jeden mecz mniej. Adrian Kociak 
z tej drużyny jest obecnie najlepszym strzelcem – zdobył 29 bramek.

Wyniki po 14 kolejkach:
1. PiB (36 punktów)
2. Straż Pożarna (36 punktów)
3. Twormet (34 punkty)
4. SAWA (30 punktów)
5. Cedrob (22 punkty)
6. JAWAR (21 punktów)
7. L-Ark (20 punktów)
8. MKS Ciechanów Zarząd&Trenerzy (12 punktów)
9. FM Luka (11 punktów)
10. NorTeam (10 punktów)
11. Urząd Miasta Ciechanów (4 punkty)

R.J.

Brązowy medal Łucji Oleszczuk 
w Pucharze Świata

43. Lotto Dutch Open Taekwondo Championships 2016 odbył się w dniach 11-13 marca w Ein-
dhoven w Holandii. Turniej rankingowy Światowej Federacji Taekwondo zaliczany jest do Pu-
charu Świata. W zawodach wystartowały dwie zawodniczki Miejskiego Ogniska TKKF Pro-
myk w Ciechanowie.



12      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

JARMARK WIELKANOCNY
Kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi, 19 marca, ulica Warszawska zapełniła się stoiskami, można było kupić regionalną żywność, rękodzieło oraz różne-
go rodzaju ozdoby i akcesoria. Na scenie wzniesionej przy pomniku św. Piotra wystąpiły ludowe zespoły. Wśród nich: „Lipowiacy”, „Karniewiacy” oraz chór 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowały dla dzieci kon-
kursy i zabawy. Organizatorem Jarmarku był Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.

K.D.


