
Poprzez stronę internetową www.ciechanow.artlookgallery.com każdy może w prosty sposób 
zlokalizować grób osoby pochowanej na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie. Po wpisa-
niu nazwiska zmarłego pojawiają się szczegółowe informacje z opisem lokalizacji oraz mapa 
z zaznaczonym grobem. Na stronie znajduje się plan cmentarza, informacje o rocznicach, po-
grzebach, można zlecić zamieszczenie nekrologu.

Urząd Miasta Ciechanów urucho-
mił specjalną stronę, która umoż-
liwia zlokalizowanie grobu kon-
kretnej osoby. System GROBONET 
2.6 pozwala na uzyskanie szczegó-
łowych informacji na temat wszyst-
kich osób pochowanych w danym 
grobie, dat urodzenia i śmierci. 
Dołączone są zdjęcia grobu, grób 
zaznaczony jest na mapce. Można 
wypełnić formularz kontaktowy, 
co pomoże uregulować płatności 
za grób. Istnieje możliwość zapale-
nia wirtualnego znicza. Dane będą 
na bieżąco aktualizowane, strona 
jest jeszcze uzupełniana i dopra-
cowywana. W najbliższych miesią-

cach zostanie wprowadzone roz-
wiązanie, dzięki któremu będzie 
można zlecić np. posprzątanie gro-
bu i zapalenie na nim znicza, usta-
wienie kwiatów.
– Coraz więcej miast w Polsce sto-
suje tego typu systemy. Grobów jest 
coraz więcej, nie zawsze pamięta-
my, gdzie pochowane są osoby, któ-
rych groby chcielibyśmy odwiedzić. 
Dzięki systemowi wyszukanie tych 
grobów jest bardzo proste. Stro-
na jeszcze nie jest kompletna, ale 
już chcemy dać wszystkim możli-
wość korzystania z funkcjonują-
cych w jej ramach rozwiązań. Pla-
nujemy nową usługę zleceń doty-

czących dbania o grób, co jest waż-
ne dla osób które mieszkają daleko 
i nie mają możliwości osobistego za-
troszczenia się np. o jego czystość 
– powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.
Od 1 stycznia 2016 r. administrato-
rem cmentarza komunalnego przy 
ul. Gostkowskiej 86 jest Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych. 
Ze wszystkimi sprawami związa-
nymi z opłatami i organizacją po-
grzebów należy zgłaszać się do bu-
dynku administracyjnego przy ul. 
Gostkowskiej 86 lub pod numerami 
telefonów 604 406 031, 601 713 463.

R.J.

CMENTARZ W CIECHANOWIE 
ZE STRONĄ INTERNETOWĄ 

I WYSZUKIWARKĄ GROBÓW

Ciechanów wprowadza 
klauzule społeczne 
do zamówień 
publicznych

Walka z bezrobociem, dostęp 
do rynku pracy dla niepełno-
sprawnych czy ograniczenie umów 
śmieciowych to cele społeczne, 
które wspiera Ciechanów wprowa-
dzając klauzule społeczne do za-
mówień publicznych. Ciechanów 
to jedno z niewielu miast, któ-
re korzystają z takiej możliwości.

więcej str. 2
R.J.

Będą miejsca 
w przedszkolach 
dla 3-latków

Prezydent podczas spotkania z ro-
dzicami 3-latków, którzy stara-
li się o przyjęcie dzieci do przed-
szkoli, zapowiedział utworzenie 
dodatkowych oddziałów. To roz-
wiązanie problemu z brakiem 
miejsc dla 3-latków, który powstał 
w wyniku reformy rządowej.

więcej str. 3
R.J.

Miasto pozyskało 
środki na usuwanie 
azbestu

Z WFOŚiGW Ciechanów pozyskał 
blisko 40 tys. zł. Wkrótce ustalo-
ny zostanie harmonogram prac, 
na podstawie którego specjali-
styczna firma będzie demonto-
wać i unieszkodliwiać azbestowe 
dachy z budynków, w sprawie któ-
rych mieszkańcy składali wnioski.

więcej str.5
R.J.

Ruszyła inwestycja 
na ulicach Prusa 
i Dygasińskiego

Ruszył pier wszy etap jednej 
z kompleksow ych inwestycji 
z opracowanej przez ratusz listy 
zadań inwestycyjnych i remon-
towych. Na Prusa i Dygasińskie-
go zbudowana zostanie kanaliza-
cja sanitarna, po czym powstaną 
nowe jezdnie i chodniki.

więcej str. 6
R.J.

Zamek Książąt 
Mazowieckich 
w nowym świetle

Zamontowane zostało stałe, ener-
gooszczędne oświetlenie zamku. 
Iluminacja najważniejszego cie-
chanowskiego zabytku była testo-
wana, planowane jest również lep-
sze wyeksponowanie baszt.

więcej str. 7
R.J.

Ogólnopolskie 
Konfrontacje 
Taneczne

O Puchar Prezydenta Miasta Cie-
chanów, w różnych stylach, rywa-
lizowali tancerze z całej Polski. 
Była to druga edycja wydarzenia 
zorganizowanego przez Polskie 
Towarzystwo Taneczne, Formację 
Artystyczną FreakShow i Urząd 
Miasta Ciechanów.

fotogaleria str. 12
A.C.

NR 4/277
KWIECIEŃ 2016



2      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Gmina Miejska Ciechanów jest jed-
ną z 98 mazowieckich gmin, któ-
re znalazły się na liście projektów 
rekomendowanych do przyznania 
dotacji celowej w ramach konkur-
su na opracowanie albo aktuali-
zację programów rewitalizacji, fi-
nansowanego z Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna na lata 
2014-2020. Dokument, na który 
Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego przyznał miastu środki jest 
niezbędny do planowania wszel-
kich działań społecznych i inwe-
stycyjnych związanych z rewitali-
zacją. Będzie on podstawą do two-
rzenia projektów rewitalizacyjnych 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego zarówno przez Gminę 
Miejską Ciechanów, jednostki orga-
nizacyjne jak i pozostałe instytucje 

działające na rzecz mieszkańców.
Aktualizacja Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji będzie realizo-
wana przy współpracy z szeroki-
mi grupami interesariuszy, którzy 
będą opiniować i współtworzyć pro-
jekt. Projekt aktualizacji zostanie 
zamieszczony na Platformie Kon-
sultacji Społecznych na stronie 
Urzędu Miasta Ciechanów, gdzie 
mieszkańcy będą mogli zapoznać 
się z jego treścią, jak również wy-
pełniając formularz konsultacyj-
ny, bezpośrednio przekazać swo-
je uwagi i wnioski do omawianego 
dokumentu.
Działania rewitalizacyjne w mieście 
będą prowadzone na trzech obsza-
rach: Trakt Średniowieczny, dziel-
nica Bloki oraz obszary poprzemy-
słowe. Obszary te obejmują między 
innymi Pasaż Marii Konopnickiej, 

zabytkową kamienicę przy ul. War-
szawskiej 18, budynek Krzywej Hali 
w dzielnicy Bloki, Wieżę Cieśnień, 
wyrobiska poprzemysłowe („Kana-
ły”, „Jeziorko”).
– Zamierzamy przystąpić do kom-
pleksowej rewitalizacji i sprawić, 
by ważne ciechanowskie miejsca 
i obiekty zyskały zupełnie nowe 
oblicze, bądź w pewnym sensie od-
zyskały to dawne. Chodzi również 
o to, by spełniały funkcje społeczne, 
dobrze służyły lokalnej społeczno-
ści, były przestrzenią dla aktyw-
ności mieszkańców. Dzięki przy-
znanym środkom, możemy posta-
wić pierwszy krok w tym kierun-
ku. Później będziemy aplikować 
o pieniądze na kolejne, konkretne 
działania – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Na pierwsze zadanie przeznaczone 
zostało 18 tys. zł, na drugie 40 tys. 
zł. Oferty dotyczące wskazanych za-
dań należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie do 10 maja 2016 roku 
w Biurze Obsługi Interesanta w Urzę-
dzie Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 
06-400 Ciechanów. Wybór ofert na-
stąpi do 20 maja 2016 roku. Komi-
sja opiniująca przedłoży prezyden-
towi propozycje, prezydent podejmie 
ostateczną decyzję o wyborze ofert 
na realizację zadania oraz o kwocie 
dotacji na rok 2016.

W konkursie ofert mogą brać udział 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (wymienio-
ne w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie), które za-

mierzają realizować zadanie na rzecz 
mieszkańców Ciechanowa, prowa-
dzą działalność statutową w dziedzi-
nie objętej konkursem, przedstawią 
poprawnie sporządzoną ofertę wraz 
z załącznikami.
Szczegóły dotyczące zasad, formularza, 
dokumentów, które należy załączyć, 
informacji, które należy uwzględnić, 
terminów i warunków realizacji zada-
nia oraz kryteriów wyboru ofert znaj-
dują się w ogłoszeniu na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Ciechanów.

R.J.

Prawie 80 tys. zł dla Ciechanowa 
na aktualizację programu rewitalizacji

Ciechanów pozyskał 77 116 zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów Unijnych. Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Mia-
sta Ciechanów, która powstanie dzięki tym dodatkowym środkom jest niezbędna, przy ubiega-
niu się o fundusze unijne w konkursach z zakresu rewitalizacji z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Otwiera to furtkę do jakichkolwiek dzia-
łań związanych z kompleksową rewitalizacją w mieście.

Konkurs na organizację wypoczynku  
dla dzieci oraz organizację zajęć 

rekreacyjno-sportowych
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji i wychowania 
w okresie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. obejmuje dwa zadania. Pierwsze to organizacja wy-
poczynku letniego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, drugie – organizacja zajęć re-
kreacyjno-sportowych z elementami piłki plażowej.

Ciechanów dołączył do nielicznego grona polskich miast, któ-
re stosują klauzule społeczne przy udzielaniu zamówień pu-
blicznych. Takie działanie ma być elementem wsparcia ce-
lów społecznych na poziomie samorządu lokalnego, np. wal-
ki z bezrobociem, ułatwieniem dostępu do rynku pracy oso-
bom niepełnosprawnym czy ograniczeniem stosowania tzw. 
umów śmieciowych. Decyzję w tej sprawie podjął prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Zgodnie z intencją władz miasta rozwiązanie to pozwoli połączyć wy-
datkowanie środków publicznych z równoczesnym osiąganiem dodat-
kowych korzyści społecznych dla mieszkańców Ciechanowa. Możli-
wość stosowania klauzul społecznych przez jednostki samorządu te-
rytorialnego zostało przewidziane w oparciu o dyrektywy unijne oraz 
ustawę o zamówieniach publicznych już w 2009 r. Niestety nie są to 
rozwiązania często stosowane przez samorządy. W Ciechanowie staną 
się jednym z kryterium oceny ofert w postępowaniach przetargowych.
Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na określenie w opisie przed-
miotu zamówienia wymagania, dotyczącego zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonują-
cych czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane 
lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych 
czynności. Ponadto obecne uregulowania prawne pozwalają na stoso-
wanie trzech podstawowych klauzul społecznych.
Pierwsza z nich to tzw. klauzula zastrzeżona, pozwalająca zamknąć po-
stępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie do pod-
miotów, w których ponad 50% zatrudnionych stanowią osoby niepeł-
nosprawne. To rozwiązanie wynika wprost z dyrektyw unijnych, a słu-
ży ułatwieniu dostępu do zamówień publicznych podmiotom, które za-
trudniają osoby niepełnosprawne i prowadzą ich rehabilitację zawo-
dową i społeczną. Realizacja funkcji społecznych przez te podmioty 
może zmniejszać ich konkurencyjność na rynku (np. poprzez fakt niż-
szej efektywności pracy osób z niepełnosprawnościami), stąd potrze-
ba ułatwienia im dostępu do zamówień publicznych poprzez zastoso-
wanie klauzuli zastrzeżonej.
Drugie rozwiązanie to klauzula zatrudnieniowa, pozwalająca zamawia-
jącemu wymagać, aby wykonawca do realizacji zamówienia publicznego 
zatrudnił osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy. Prawo okre-
śla kategorie tych osób, to m.in. osoby bezrobotne, młodociani w celu 
przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne, bezdomni czy byli 
więźniowie. Zamawiający sam określa do jakiej kategorii osób mają na-
leżeć zatrudnieni przez wykonawcę i ilu ma ich być. To rozwiązanie słu-
ży zatrudnianiu osób, które nie mogą znaleźć pracy, a dzięki temu reali-
zowany jest proces integracji zawodowej i społecznej.
Trzecia klauzula, to tak zwana klauzula pro pracownicza. Zgodnie z nią 
zamawiający będzie mógł postawić wykonawcy warunek, aby utworzył 
w swojej firmie fundusz szkoleniowy przeznaczony na finansowanie lub 
współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 
i pracodawców, na który będzie przeznaczał nie mniej niż 1% funduszu 
płac lub, jeśli taki fundusz już istnieje, aby pracodawca zwiększył wpła-
ty do poziomu 1% funduszu płac. Takie rozwiązanie ma na celu wzmoc-
nienie potencjału kadrowego i kwalifikacji pracowników.
– Potwierdzeniem opłacalności stosowania klauzul społecznych na po-
ziomie samorządu lokalnego jest realna możliwość tworzenia miejsc 
pracy dla bezrobotnych, wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych, 
a także dodatkowe wymierne oszczędności w wydatkach na świadcze-
nia społeczne. Obowiązkiem każdego samorządu jest wykorzystywa-
nie obowiązujących uregulowań prawnych w celu poprawy sytuacji 
w obszarach, które stanowią problem nie tylko na poziomie lokalnym 
– podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

Ciechanów wprowadza  
klauzule społeczne  

do zamówień publicznych
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Będą miejsca w przedszkolach 
dla 3-latków!  

Prezydent spotkał się 
z rodzicami

Brak miejsc dla 3-latków w przedszkolach to efekt rządowej 
reformy podnoszącej wiek szkolny, w wyniku której więk-
szość sześciolatków pozostanie w przedszkolach, a tym sa-
mym nie zwolnią się miejsca dla młodszych dzieci. Prezy-
dent Krzysztof Kosiński spotkał się 31 marca w ratuszu z ro-
dzicami, którzy starali się o przyjęcie swoich 3-letnich dzieci 
do przedszkoli miejskich. Prezydent przedstawił plan utwo-
rzenia dodatkowych 3 lub 4 oddziałów, w których powstało-
by po 25 nowych miejsc. Zagwarantował rodzicom 3-latków, 
którzy zgodnie z przepisami złożyli deklaracje do 31 marca, 
że ich dzieci zostaną przyjęte do przedszkola.

Przyjęta przez parlamentarzystów nowelizacja ustawy o systemie oświa-
ty wprowadziła przywrócenie obowiązku szkolnego od 7 roku życia, 
w związku z czym zdecydowana większość sześciolatków po wakacjach 
pozostanie na drugi rok w zerówce. Zerówki działają w każdym z sied-
miu miejskich przedszkoli. Automatycznie, gdy nie zwalniają się miej-
sca, jest problem z przyjmowaniem dzieci do przedszkoli.
Realizacja ustawowego obowiązku, dająca możliwość pozostawiania 
dzieci sześcioletnich na rok szkolny 2016/2017 w przedszkolach samo-
rządowych, skutkuje mniejszą liczbą miejsc w przedszkolach dla dzieci 
młodszych. Obowiązująca ustawa rekrutacyjna gwarantuje rodzicom 
dzieci już uczęszczających do przedszkoli możliwość złożenia deklara-
cji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice składali de-
klaracje do końca lutego. Zdecydowana większość, czyli 762 z 836 osób 
zdecydowała się na tę kontynuację. Zostały 74 wolne miejsca. W związ-
ku z zapisami ustawowymi, samorząd ma obowiązek w roku szkolnym 
2016/2017 przyjmowania do przedszkoli w pierwszej kolejności dzie-
ci 4-letnich i 5-letnich. Gmina nie ma obowiązku zapewnienia miejsc 
w roku szkolnym 2016/2017 dla dzieci 3-letnich.
Ciechanów podejmował działania, mające na celu zachęcenie rodziców 
6-latków do zapisania ich do I klasy. Przygotowane zostało dodatkowe 
wsparcie w postaci oferowanej dla wszystkich 6-letnich pierwszaków 
bezpłatnej opieki na świetlicy do godziny 17.00 we wszystkich podsta-
wówkach, od poniedziałku do piątku. Prezydent skierował listy do rodzi-
ców, przedstawiające sytuację „po reformie”, szkoły podstawowe zorga-
nizowały dni otwarte, dyrektorzy przedszkoli spotykali się z rodzicami.
– W wyniku zmian ustawowych jeden rocznik dzieci jest dyskrymino-
wany. Ustawa została uchwalona w pośpiechu, bez konsultacji z sa-
morządami. A to samorządy muszą zmierzyć się z wynikającymi z niej 
problemami. Ciechanów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i pomoże 
rodzicom 3-latków. Choć nie ma mamy takiego obowiązku, tworzy-
my dodatkowe miejsca, nie zostawiamy rodziców samym sobie – pod-
kreślał prezydent Krzysztof Kosiński w czasie spotkanie z rodzicami.
Na podstawie zgłoszeń rodziców 3-latków (stan na 31 marca), w przed-
szkolach brakuje 75 miejsc. Prezydent podczas spotkania z tymi ro-
dzicami przedstawił plan utworzenia nowych oddziałów, które będą 
działać w miejskich przedszkolach. W każdym z tych oddziałów bę-
dzie 25 miejsc. Powstanie dodatkowy oddział w Miejskim Przedszkolu 
nr 1 (ul. Nadfosna 12), w Miejskim Przedszkolu nr 3 (ul. Sienkiewicza 
26A), w Miejskim Przedszkolu nr 4 (ul. Sierakowskiego 21) oraz, jeże-
li będzie taka potrzeba, w Miejskim Przedszkolu nr 6 (ul. Pijanowskie-
go 3). Wdrożenie tego rozwiązania to dla miasta koszt przystosowania 
i remontów pomieszczeń wynoszący 100 tys. zł oraz 350 tys. zł na ka-
drę opiekunów i funkcjonowanie oddziałów.
Obecnie roczne koszty funkcjonowania publicznych przedszkoli to dla 
miasta 8 300 000 zł, w tym przedszkoli niepublicznych 3 600 000 zł. 
Dotacja z budżetu państwa to 1 900 000 zł.

R.J.

Na przyznanie nagrody złożył się 
szereg zrealizowanych pomysłów. 
Prezydent Kosiński od począt-
ku swojej kadencji systematycz-
nie wprowadza rozwiązania, dzię-
ki którym budowana jest polityka 
społeczna ukierunkowana na uła-
twienia i ulgi dla potrzebujących, 
upraszczanie mechanizmów, wspar-
cie dla rodzin, przeciwdziałanie 
wykluczeniu, poprawę bezpieczeń-
stwa. Działania te docenione zosta-
ły Złotym Kluczem.
Jednym z rozwiązań, które spraw-
dzają się i faktycznie gwarantują 
bezpieczeństwo był montaż czuj-
ników czadu w mieszkaniach ko-
munalnych, w których znajdują 
się piece i kuchnie węglowe. Mia-
sto kupiło tysiąc czujników, które 
w marcu 2015 roku Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego zamon-
towało w lokalach. Szybko okazało 
się, że urządzenia są bardzo przy-
datne i ratują życie. Straż pożarna 
wielokrotnie interweniowała i po-
twierdzała przekroczenie stężenia 
tlenku węgla. Strażacy potwier-
dzają, że czujniki są skuteczne, że 
dzięki ostrzeżeniom udało się unik-
nąć wielu zatruć, nikt nie ucierpiał, 
można też śmiało mówić o urato-
waniu życia.
W Ciechanowie przeprowadzo-
na została inwestycja polegająca 
na rozbudowie miejskiego żłob-
ka. Dzięki skutecznym wnioskom 
prezydenta o środki zewnętrzne, 
żłobek został rozbudowany, wy-
posażony, liczba miejsc zosta-
ła dwukrotnie zwiększona. Dwa 
razy więcej dzieci może prze-
bywać w żłobku od 16 listopada 

2015 r. Inwestycję udało się zre-
alizować dzięki pozyskaniu środ-
ków zewnętrznych z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Do tej pory – od początku funk-
cjonowania żłobka w strukturach 
miejskich, czyli od 1991 roku – ist-
niało 21 miejsc opieki nad dziećmi 
do lat trzech. W ramach progra-
mu „Maluch 2015” przyznano mia-
stu środki, na pokrycie 80% kosz-
tów rozbudowy. Miasto pozyska-
ło z MPiPS również 80% dofinan-
sowanie na wyposażenie wnętrza 
oraz plac zabaw. Powstała sala za-
baw i dwie sale odpoczynku, wóz-
kownia, węzeł sanitarny, gabinet 
dyrektora placówki. Zakupiono 
w yposażenie, meble, zabawki, 
sprzęt RTV, urządzenia i sprzęt 
zabawowy na plac zabaw.
Ciechanów jako pierwsza gmi-
na w Polsce połączył lokalną kar-
tę z ogólnopolską Kartą Dużej Ro-
dziny. Wszystkie ulgi związane z lo-
kalną ciechanowską kartą od lipca 
2015 r. zaczęły obowiązywać w ra-
mach ogólnopolskiej Karty Dużej 
Rodziny. Dzięki temu członkowie 
rodzin, w których jest troje lub wię-
cej dzieci mogą korzystać ze wszyst-
kich profitów, które wcześniej wy-
nikały z posiadania dwóch kart, 
na podstawie tylko jednej karty. 
Partnerzy ciechanowskiego progra-
mu przystąpili do ogólnopolskiego, 
w związku z czym również z ofe-
rowanych przez nich zniżek mogą 
korzystać już nie tylko mieszkań-
cy Ciechanowa. Rodziny z Ciecha-
nowa w większości składały wnio-
ski o dwie karty. Od lipca 2015 r., 
by mieć to samo, wystarczy jeden 

wniosek i jedna karta. To uprosz-
czenie procedur, lepsze rozwiąza-
nie z praktycznego punktu widze-
nia i więcej korzyści dla większej 
liczby dużych rodzin. Wiele gmin 
nadal stosuje uzupełniający sys-
tem, Ciechanów postawił na zin-
tegrowany.
Karta Dużej Rodziny została wzię-
ta pod uwagę podczas obniżania 
tzw. opłaty śmieciowej w Ciecha-
nowie. Posiadacze Karty Dużej Ro-
dziny płacą mniej. Ciechanów jako 
jedna z pierwszych gmin w Polsce 
skorzystał z możliwości, jakie daje 
znowelizowana ustawa o porząd-
ku i utrzymaniu czystości w gmi-
nach, mówiąca o tego rodzaju zwol-
nieniach.
– Bardzo dziękuję za tę nagrodę, 
cieszę się, że moje starania zostały 
docenione. Nagroda dotyczy poli-
tyki społecznej, w związku z czym 
nie pozostaje mi nic innego jak tyl-
ko dedykować ją ciechanowskiej 
społeczności. Podczas podejmowa-
nia każdej decyzji na pierwszym 
miejscu są dla mnie mieszkańcy 
Ciechanowa – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Złotym Kluczem za odkrywanie 
i wspieranie młodych talentów zo-
stał wyróżniony prezydent Opola 
Arkadiusz Wiśniewski. Prezydent 
Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowo-
sielska za owocną współpracę z or-
ganizacjami pozarządowymi.
Prezydent Krzysztof Kosiński wziął 
udział w panelu dyskusyjnym, pod-
czas którego rozmawiano o roli li-
derów samorządowych, prioryte-
tach i działaniach.

R.J.

Złoty Klucz to nagroda dla najlepszych włodarzy miast. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Ko-
siński otrzymał ją 5 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie za 
innowacyjne działania, przyczyniające się do rozwiązywania problemów społecznych. Idea na-
gradzania najlepszych prezydentów powstała w redakcji Tygodnika „Wprost”, by popularyzo-
wać dobre praktyki, działania i rozwiązania, służące społecznościom lokalnym oraz promo-
wać najlepiej zarządzane miasta w Polsce.

Prezydent Ciechanowa 
nagrodzony Złotym Kluczem 

„Wprost” za osiągnięcia 
w polityce społecznej
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Uchwały  
Rady Miasta  
Ciechanów

podjęte  
na XVIII  sesji Rady 

31.03.2016 r.
nr 201/XVIII/2016 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów.

nr 202/XVIII/2016 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2016.

nr 203/XVIII/2016 w sprawie 
zmiany Miejskiego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla miasta 
Ciechanów na 2016 rok.

nr 204/XVIII/2016 w sprawie 
aktualności studium i planów 
miejscowych.

nr 205/XVIII/2016 w sprawie 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Trakt 
Rzeczkowska”.

nr 206/XVIII/2016 w spra-
w i e  z m i a n y  U c h w a ł y 
nr 107/X/2015 Rady Miasta Cie-
chanów z 27 sierpnia 2015 roku.

nr 207/XVIII/2016 w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprze-
daży napojów alkoholowych za-
wierających powyżej 4,5% alko-
holu (z wyjątkiem piwa) przezna-
czonych do spożycia poza miej-
scem sprzedaży.

nr 208/XVIII/2016 w sprawie 
zwolnienia Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ciechano-
wie z obowiązku wpłaty nadwyż-
ki środków obrotowych do budże-
tu Gminy Miejskiej Ciechanów.

nr 209/XVIII/2016 w sprawie 
poboru opłaty skarbowej w dro-
dze inkasa.

nr 210/XVIII/2016 w sprawie 
dopłat do taryf za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na obsza-
rze Gminy Miejskiej Ciechanów.

nr 211/XVIII/2016 w spra-
wie poparcia dla podziału staty-
stycznego Województwa Mazo-
wieckiego.

nr 212/XVIII/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie w for-
mie darowizny.

nr 213/XVIII/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na udziele-
nie bonifikaty od ceny sprzedaży 
na rzecz najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego nr 6 w bu-
dynku położonym w Ciechano-
wie przy ul. K. Pijanowskiego 5.

nr 214/XVIII/2016 w spra-
wie uchylenia w części Uchwały 
nr 50/V/2002 Rady Miasta Cie-
chanów z 29.05.2002 roku w spra-
wie zbycia nieruchomości w prze-
targu nieograniczonym.

Pełna treść uchwał 
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Robert Adamiak interpelował w sprawie 
utworzenia nocnego pogotowia stomatologicz-
nego ze środków budżetu miasta.

Jerzy Racki przekazał, że mieszkańcy ul. Mle-
czarskiej proszą o zamontowanie ekranów dźwię-
kochłonnych. Zapytał o możliwość wybudowa-
nia chodnika wzdłuż ul. Tysiąclecia: od skrzyżo-
wania z Płocką do skrzyżowania z Niechodzką. 
Był też ciekaw, kiedy postawione zostaną nowe 
wiaty przystankowe.

Marek Rutkowski zastanawiał się, czy plano-
wany remont dworca PKS nie wpłynie na zmniej-
szenie częstotliwości kursów i dostępności li-
nii autobusowych. Interesowały go też pomysły 
na wykorzystanie budynku po sklepie „Łydynia”.

Zenon Stańczak zapytał, czy znany jest ter-
min budowy chodnika łączącego ul. Kolbe-
go z Czarnieckiego. Radny zgłosił do naprawy 
uszkodzenie jezdni w pętli miejskiej w pobliżu 
firmy Metal-Tech.

Wiesław Brzozowski postulował postawienie 
dodatkowych lamp w ul. Zagrodowej.

Mariusz Stawicki chciał poznać konsekwen-
cje podjętej przez radę uchwały w sprawie War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Poinformował, że na ścieżkach rowe-
rowych w pętli miejskiej znajduje się pozimowy 
piasek, który należałoby jak najszybciej usunąć.

Michał Jeziółkowski poprosił o zamonto-
wanie progu zwalniającego w ul. Dąbrowskie-
go na skrzyżowaniu z ul. Zapolskiej.

Stanisław Talarek zgłosił, że w ul. Ściegien-
nego (przed skrętem w Kopernika) znajduje się 
wystający próg.

Zdzisław Dąbrowski wskazał do remontu na-
wierzchnię ul. Ludowej.

Tomasz Podsiadlik nalegał na przyłączenie 
do kanalizacji ul. Młynarskiej oraz budowę chod-

nika pomiędzy ul. Rzeczkowską a Mościckiego. 
Mówił też o zakłócaniu ciszy nocnej przez kie-
rowców samochodów dostawczych przyjeżdza-
jących do „CEDROBU”.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz stwierdzi-
ła, że na tabliczkach z nazwami ulic powin-
ny widnieć pełne imiona patronów, a nie tyl-
ko nazwiska. Jej zdaniem lepiej byłoby, gdy-
by dyżury radnych przesunięto na później-
sze godziny. Radna miała uwagi do informa-
cji na temat procedury przyjmowania skarg 
i wniosków mieszkańców. Sugerowała, by 
umożliwić kierowcom samochodów hybry-
dowych bezpłatne parkowanie. Chciała rów-
nież wiedzieć, kiedy zostanie zamontowana 
wiata przystankowa w ul. Wojska Polskiego 
(przy PWSZ).

Leszek Goździewski wnioskował o postawie-
nie słupków ochronnych na rondzie im. Żołnie-
rzy Wyklętych.

oprac. K.D.

Podczas sesji przedłożono sprawozdanie z za-
kresu wspierania rodzin przez gminę. Z różnych 
form pomocy społecznej w 2015 roku skorzystało 
1607 rodzin. Przedstawiono też informację z ubie-
głorocznej działalności MOPS. Wydatki ośrod-
ka wyniosły 17,7 mln zł. 75% tej kwoty pochodzi-
ły z dotacji wojewody, 25% – z budżetu miasta.
Radni opowiedzieli się za zmianą wieloletniej 
prognozy finansowej i uchwały budżetowej. 
W związku z tym miasto przeprowadzi nowe in-
westycje. Zaplanowano środki na budowę chod-
nika w ul. Wyspiańskiego (100 tys. zł), remont 
elewacji i docieplenie dwóch budynków komu-
nalnych położonych przy ul. Niechodzkiej 3 i 3a 
(40 tys. zł), naprawę podłogi i pomalowanie ścian 
w małej sali gimnastycznej MZS nr 1 (60 tys. zł), 
wsparcie działalności dydaktycznej Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej (130 tys. zł). Najwięk-
szymi wprowadzonymi do budżetu inwestycjami 
będą jednak: budowa ul. Morawskiej (1,79 mln 
zł), budowa ul. Prusa i Dygasińskiego (1 mln zł), 
budowa ul. Bielińskiej (2,3 mln zł), zagospoda-
rowanie pasażu Marii Konopnickiej (2,5 mln zł), 
budowa ścieżki rowerowej od. ul. Armii Krajo-
wej do 11 Pułku Ułanów Legionowych, wykona-
nie chodnika łączącego ul. Kolbego z Czarniec-
kiego, budowa ul. Jastruna, przebudowa kanali-
zacji deszczowej ul. Bony i Waryńskiego, opraco-
wanie dokumentacji przebudowy ul. Augustiań-
skiej (2,03 mln zł). Wydatki te zostaną pokryte 
z wolnych środków z 2015 roku.
– Dokładamy do budżetu nowe inwestycje za 
11 mln zł. Te 11 mln zł to wolne środki, które 
udało się wypracować dzięki racjonalnej go-
spodarce budżetowej w poprzednim roku i po-
zyskanym środkom europejskim. Przypomnę, 
że plan budżetu na 2015 rok zakładał, że rok za-
kończymy deficytem. Tymczasem rok 2015 za-
kończyliśmy 4-milionową nadwyżką. Wolne 
środki są źródłem tak wielu, tak dużych, tak 
ważnych dla miasta inwestycji, oczekiwanych 
przez mieszkańców. Na spotkaniach osiedlo-
wych z mieszkańcami wypracowaliśmy listę za-
dań inwestycyjno-remontowych na 2016 rok. 
Autorami i wnioskodawcami tych inwestycji 
są sami mieszkańcy, którzy w sposób aktyw-
ny włączyli się w działania miasta – powie-
dział podczas obrad sesji prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Radni zdecydowali także o wprowadzeniu zmian 
do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, aktuali-
zacji studium i miejscowych planów, uchwale-
niu planu zagospodarowania przestrzennego 
„Trakt Rzeczkowska”, zmniejszeniu liczby punk-
tów sprzedaży alkoholu ze 140 do 120 i poborze 

opłaty skarbowej w drodze inkasa. Radni pozy-
tywnie odnieśli się do wniosku dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zwró-
cił się o to, by wypracowaną w 2015 roku nad-
wyżkę środków obrotowych (ponad 29 tys. zł) 
przeznaczyć na pokrycie kosztów sporządzenia 
dokumentacji technicznej budowy boiska przy 
Gimnazjum nr 3. Przychylność rady uzyskała 
również dopłata dla mieszkańców do taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadza-
nie ścieków na obszarze gminy. Do 1 m3 zużytej 
wody miasto dopłaci 22 gr, a do 1 m3 odprowa-
dzonych ścieków – 90 gr.
Jednogłośnie przyjęto uchwałę intencyjną w spra-
wie poparcia dla podziału Województwa Mazo-
wieckiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 
2. Uznano ten podział za zasadny i dający możli-
wość równomiernej dystrybucji środków finan-
sowych ze środków europejskich po 2020 roku.
Kontrowersje wzbudziła inicjatywa w spra-
wie zlikwidowania Strefy Płatnego Parkowa-
nia. Radni nie wyrazili na to zgody. 14 głosują-

cych opowiedziało się „przeciw”, 3 „za”, 2 oso-
by wstrzymały się.
Aprobatę zyskała inicjatywa, by miasto przeję-
ło od Skarbu Państwa w formie darowizny frag-
menty ulic, w tym ul. 17 stycznia. Zgodzono się 
też na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda-
ży na rzecz samodzielnego lokalu mieszkanio-

wego nr 6 w budynku przy ul. Pijanowskiego 5.
W trosce o zdrowotną opiekę medyczną miesz-
kańców dyskutowano o aktualnej kondycji finan-
sowej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkie-
go. Szpital podlega pod marszałka województwa 
mazowieckiego. Zaproszony na obrady dyrektor 
Tadeusz Bochnia przedstawił problemy, z jakimi 
zmaga się jednostka medyczna, która rocznie ob-
sługuje 31 tysięcy pacjentów, głównie z powiatu 
ciechanowskiego. Zadłużenie placówki prowa-
dzącej 22 oddziały i 37 poradni specjalistycznych 
szacuje się na około 43 mln zł. To bilans narasta-
jących strat z ostatnich kilku lat. Środki otrzy-
mywane z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
pochodzące z działalności komercyjnej (rocznie 
to 112 mln zł) nie zapewniają płynności finan-
sowej. 80% wydatków pochłaniają płace i kon-
trakty personelu. Dyrektor szpitala podkreślał, 
że w tej sytuacji konieczna będzie restruktury-
zacja zatrudnienia. Nie wyklucza też łączenia 
niektórych oddziałów.

K.D.

Interpelacje radnych – XVIII sesja

18 sesja Rady Miasta
Obradowali miejscy radni. 31 marca, podczas XVIII sesji głosowano nad 15 projektami uchwał. Do budżetu wprowadzono nowe 
inwestycje. Zmniejszona została liczba punktów sprzedaży alkoholu. Dyrektor szpitala przedstawił radnym sytuację, w jakiej 
znajduje się placówka.
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Usunięcie dachu z materiału zawie-
rającego azbest dla mieszkańców jest 
bezpłatne. Oszacowany koszt na ten 
rok to 45 960 zł, z czego 39 050 sta-
nowi dofinansowanie z WFOŚiGW 
(85% dofinansowania), pozostałe 
środki to wkład Urzędu Miasta Cie-
chanów. Pod koniec roku uchwalony 
został „Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu mia-
sta Ciechanowa na lata 2016-2032”. 
Zaktualizowany program wprowa-
dził nowe zasady, od 2016 r. usuwa-
nie będzie prowadzone przez jeden, 
wyłoniony na dany rok przez Urząd 

Miasta Ciechanów podmiot. W tym 
roku usługę świadczyć będzie firma 
PHU „Piotr” Piotr Jaczyński. Cena 
oferowana przez wybraną – najtań-
szą – firmę za demontaż i uniesz-
kodliwienie tony azbestu jest niż-

sza niż ta zakładana przez WFO-
ŚiGW, w związku z czym zreali-
zowanych będzie więcej zgłoszeń, 
niż te przyjęte w terminie do koń-
ca lutego 2016 r. Urząd Miasta Cie-
chanów przyjął w sumie 36 zgło-
szeń, głównie od osób fizycznych 
jak również wspólnot mieszkanio-
wych. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Referacie Zieleni Miej-
skiej i Ochrony Środowiska w Wy-
dziale Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska (pl. Jana Pawła II 6, 
parter, pok. 20, tel. 23 674 92 83).

R.J.

Pojemniki na igły i strzykawki 
ustawione zostały w Aptece Reme-
dium przy ul. Pułtuskiej 20A, Ap-
tece Arnica przy ul. Armii Krajo-
wej 18A oraz w Aptece Społecznej 
przy ul. Mickiewicza 1/2. Inicjaty-
wa ma wymiar pilotażowy, zgłosze-
nia w tej sprawie przyjmuje Wy-
dział Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta Cie-
chanów (kontakt: UM Ciechanów, 
pl. Jana Pawła II 6, parter, Refe-
rat Gospodarki Odpadami – pokój 
nr 21, tel. 23 674 92 89, 674 9271). 
Urzędnicy wyjaśniają, że strzykaw-

ki i igły, które trafiają do odpadów 
zmieszanych mogą stanowić zagro-
żenie, na co zwracają uwagę mię-
dzy innymi pracownicy PUK, pra-
cujący przy taśmie sortowniczej. 
Igły i strzykawki nie są segrego-
wane oddzielnie jak leki, przepi-
sy wprost nie określają sposobu 
ich selekcji.
Pojemniki na przeterminowane 
lekarstwa znajdują się w 15 cie-
chanowskich aptekach, w ratuszu, 
w siedzibach Spółdzielni ZAMEK 
i MAZOWSZE oraz w siedzibie TBS.

R.J.

Miasto zachęcało do zgłaszania po-
mysłów na zagospodarowanie rond. 
Kompleksowe aranżacje przygoto-
wane przez Magdalenę Szmit-Siew-
ruk zostają po kolei realizowane. 
W ubiegłym roku Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych na zlece-
nie miasta obsadziło rondo Gene-
rała Emila Fieldorfa „Nila” (poło-
żone w rejonie skrzyżowania ulicy 
Gostkowskiej z ulicą Prymasa Ty-
siąclecia), rondo Żołnierzy Wyklę-
tych (w rejonie skrzyżowania ulic: 
Senator Janiny Fetlińskiej, Pułtu-
skiej i Armii Krajowej), rondo Księ-
dza Jerzego Popiełuszki (w rejonie 
skrzyżowania ulic: Armii Krajo-
wej, Płońskiej i Mleczarskiej), ron-

do Leśników (w rejonie skrzyżowa-
nia ulic: Płockiej, Alei Niepodległo-
ści i Maksymiliana Marii Kolbe).
Kilka tygodni temu obsadzono ron-
do Danuty Siedzikówny „Inki” (ron-
do w pasie pętli miejskiej pomiędzy 
ulicami Wojciecha Bogusławskiego 
i Maksymiliana Marii Kolbe), rondo 
Sybiraków (w rejonie skrzyżowania 

pętli miejskiej z ulicą Monte Cassi-
no) oraz rondo Witolda Pileckiego 
(w rejonie skrzyżowania ulic: Pry-
masa Tysiąclecia, Wojska Polskie-
go i Senator Janiny Fetlińskiej).
Niedawno nowe rośliny ozdobne 
pojawiły się w pasie zieleni w czę-
ści ulicy Armii Krajowej.

P.H.

Miasto pozyskało środki 
na usuwanie azbestu

Ciechanów pozyskał blisko 40 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż i unieszkodliwianie azbestu. Wniosek do WFO-
ŚiGW został sporządzony na podstawie zgłoszeń mieszkańców. Usługą zajmować się będzie 
firma wybrana w wyniku zapytania ofertowego. Będzie ona ustalać terminy działań z osoba-
mi, które na ten rok zgłosiły chęć wymiany eternitowego dachu i zakwalifikowały się do reali-
zacji programu.

W ciechanowskich aptekach pojawiły się 
pojemniki na zużyte strzykawki i igły

Na zlecenie Urzędu Miasta Ciechanów do trzech aptek trafiły specjalne pojemniki, do których 
każdy może wrzucać zużyte igły i strzykawki. Problem z tego typu odpadami sygnalizowali 
mieszkańcy oraz farmaceuci. Do urzędu zgłosiły się trzy apteki z prośbą o ustawienie pojem-
nika, zgłaszać mogą się kolejne. Koszty ponosi Urząd Miasta Ciechanów, który zleca odbiór 
i przekazanie do utylizacji przeterminowanych leków – oraz od tej pory igieł i strzykawek – 
firmie zajmującej się tego typu usługami.

Obsadzanie rond na pętli miejskiej
Ronda to nie tylko rozwiązanie komunikacyjne, ale i pole do popisu dla projektantów prze-
strzeni publicznej. W Ciechanowie na dwunastu rondach pętli miejskiej realizowane są kon-
cepcje, które bezpłatnie przygotowała dla ratusza Magdalena Szmit-Siewruk. Cztery ronda 
zostały obsadzone w ubiegłym roku. Trzy w ostatnich tygodniach. Krzewy i byliny układają-
ce się w różnego rodzaju kompozycje będą systematycznie pojawiać się na kolejnych rondach.

Miasto przygotowuje się do reali-
zacji kolejnych zadań z opracowa-
nej pod koniec marca listy działań 
inwestycyjnych i remontowych 
na 2016 rok.
W kwietniu rozstrzygnięte zo-
stały przetargi na budowę chod-
nika w ul. Broniewskiego oraz 
dw ie inwestycje realizowane 
w ramach Budżetu Obywatel-
skiego: budowę zatoki parkin-
gowej w ul. Szwanke i zagospo-
darowanie terenu przy ul. Nad-
fosnej 7. Przy ul. Nadfosnej po-
wstaną nowe miejsca parkingo-

we, zamontowane będą też nowe 
ławki, stojaki na rowery i kosze 
na śmieci. W trakcie postępowań 
przetargowych są już kolejne in-
westycje z listy.

P.H.

Najbliższe inwestycje

Wiosna w mieście
Kwietniowa pogoda sprzyja wiosen-
nym porządkom. Na zlecenie Urzę-
du Miasta pracownicy Oddziału Zie-
leni PUK sprzątają parki i skwe-
ry. Drzewa i krzewy są przycinane 
i spryskiwane. W gazonach w cen-
trum posadzone zostały już bratki. 
Całości dopełniają wygrabione traw-
niki i zamiecione alejki. Uporząd-
kowane zostały też „Kanały”. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ze-
brało i wywiozło trzcinę, która rosła na dnie zbiornika, a która na zlece-
nie miasta została usunięta przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie
Prezydent Ciechanowa ogłosił 19. 
edycję konkursu na najładniejszą 
posesję. Do udziału zapraszamy 
mieszkańców domów jednorodzin-
nych, wielorodzinnych, właścicieli 
balkonów i ogródków na terenach 
budownictwa wielorodzinnego oraz 
zarządców obiektów użyteczności 
publicznej. Druki zgłoszenia moż-
na pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Wodnej 
1 lub w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska, Plac Jana 
Pawła II 6. Regulamin oraz zgłoszenie dostępne są także na stronie in-
ternetowej www.umciechanow. pl. Do 19 sierpnia najpiękniejsze ogro-
dy mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby 
trzecie (za wiedzą i zgodą właściciela posesji lub balkonu).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
RTV i AGD
W kwietniu z możliwości bezpłat-
nego pozbycia się starych mebli, zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego bardzo chętnie korzy-
stali mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych. 5 i 6 maja taką możliwość 
będą mieli mieszkańcy zabudowy 
wielorodzinnej. Niepotrzebne me-
ble i sprzęt RTV i AGD powinni gro-
madzić w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę. Dodatkowych in-
formacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami Komu-
nalnymi pod nr tel. (23) 674 92 89. Harmonogram zbiórki znajduje się 
na stronie umciechanów.pl w zakładce Dla mieszkańców/ Środowisko/
Gospodarka Odpadami Komunalnymi.

Kanalizacja sanitarna: trzeba się przyłączyć
Urząd Miasta przypomina właścicielom o konieczności podłączenia 
ich nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Zwolnie-
nie z tego obowiązku może nastąpić w dwóch przypadkach: jeżeli nie-
ruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków lub 
gdy budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicz-
nie nieuzasadniona. Regularne opróżnianie zbiornika bezodpływowego 
oraz sytuacja materialna i finansowa właściciela posesji nie mają w tym 
przypadku znaczenia prawnego i nie zwalniają go z obowiązku podłą-
czenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Szczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Śro-
dowiska pod nr tel. (23) 674 93 06 lub Zakładu Wodociągów i Kanali-
zacji (23) 672 29 60.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska



6      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Kompleksowa budowa ulic Prusa 
i Dygasińskiego to pierwsza reali-
zowana duża inwestycja z opraco-
wanej pod koniec marca listy dzia-
łań inwestycyjnych i remontowych 
na 2016 rok. Lista powstała po spo-
tkaniach prezydenta Krzysztofa Ko-
sińskiego z mieszkańcami ciecha-
nowskich osiedli. Budowa ulic Pru-
sa i Dygasińskiego to jedna z wpro-
wadzonych do budżetu na marcowej 
sesji Rady Miasta inwestycji, na któ-
rą zarezerwowano 1 mln zł. Wpro-
wadzono wówczas wolne środki 
z 2015 roku, w tym między innymi 
pozyskane z Unii Europejskiej do-
datkowe prawie 7 mln zł, które prze-
znaczone zostały na budowę ulic Bo-

lesława Prusa i Adolfa Dygasińśkie-
go, Zuzanny Morawskiej oraz na bu-
dowę Pasażu Marii Konopnickiej.

Na Prusa i Dygasińskiego w pierw-
szym etapie zostanie wybudowana 
nowa kanalizacja sanitarna. Następ-
nie w ramach modernizacji ulic wyko-
nane zostaną jezdnie, powstaną chod-
niki po obu stronach ulicy Dygasiń-

skiego, chodnik po jednej stronie uli-
cy Prusa, na ulicy Prusa wzdłuż pętli 
miejskiej będzie uzupełniona ścieżka 
rowerowa. Uzupełnione zostanie tam 
także oświetlenie uliczne.
– Przystąpiliśmy do bardzo po-
ważnej inwestycji, którą możemy 
realizować dzięki racjonalnej go-
spodarce finansami miasta. Sys-
tematycznie będą prowadzone 
kolejne działania na ciechanow-
skich osiedlach. Drogi, chodniki, 
ścieżki rowerowe to bardzo waż-
ne sprawy dla mieszkańców, jest 
dużo do zrobienia, nasze plany są 
ambitne – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.

R.J.

Konferencja w Ciechanowie była 
pierwszą z cyklu debat związanych 
z zapowiedziami administracyjne-
go podziału województwa mazo-
wieckiego. Marszałek Adam Stru-
zik podkreślał, że możliwe są różne 
rodzaje podziału województwa i na-
leży odróżnić podział administra-
cyjny na dwa odrębne wojewódz-
twa od podziału statystycznego 
na dwie jednost-
ki NUTS-2, uży-
wane w monito-
rowaniu rozwo-
ju społecznego, 
gospodarczego 
w Unii Europej-
skiej, które sta-
nowią podstawę 
klasyfikacji re-
gionu na potrze-
by funduszy unij-
nych. Marszałek 
zwracał uwagę, 
że w obrębie wo-
jewództwa mazo-
wieckiego moż-
na wyróżnić za-
równo podregion lepiej rozwinię-
ty, jakim jest obszar metropolitarny 
warszawski jak i słabiej rozwinię-
ty. Wyjaśniał, że za podziałem, ale 
statystycznym, bez podziału ad-
ministracyjnego, orędował samo-
rząd województwa mazowieckie-
go od 2009 r.
– Podział administracyjny na dwa 
województwa nie ma żadnej prze-
wagi nad statystycznym z punk-
tu widzenia dystrybucji środków 
unijnych, a teza którą niektórzy 
głoszą, że trzeba wyjąć tę boga-

tą Warszawę po to, żeby pozosta-
ła część województwa otrzymała 
znaczące środki europejskie jest 
nieuprawniona, to jest niepraw-
da. Podzielenie tego wojewódz-
twa pociąga za sobą szereg nega-
tywnych skutków od bezpośred-
nich kosztów finansowych, poprzez 
problemy administracyjne, po po-
tencjalnie bardzo wysokie koszty 

pośrednie, w tym organizacyjno-
-społeczne. Należy też podkreślić, 
że stabilność stanowi warunek ko-
nieczny do efektywnego funkcjo-
nowania jednostek administracji 
zarówno rządowej jak i samorzą-
dowej tymczasem podział skutko-
wałby destabilizacją budowanych 
od kilkunastu lat struktur admi-
nistracyjnych Mazowsza. Na po-
ziomie administracyjnym podział 
na dwa województwa na ozna-
czałby dublowanie struktur decy-
zyjnych, jak też wszystkich służb 

i urzędów, na poziomie finanso-
wym przyniósłby radykalny spa-
dek dochodów – powiedział mar-
szałek województwa mazowieckie-
go Adam Struzik.
Marszałek zwracał uwagę na ko-
nieczność przy podziale administra-
cyjnym przyjęcia nowych dokumen-
tów strategicznych i programowych, 
jak również współpracy, np. w za-

kresie organi-
zacji transportu 
zbiorowego (mię-
dzy innymi doty-
czyłoby to Kolei 
Mazowieckich). 
Zdaniem mar-
szałka zachodzi-
łoby ryzyko utra-
ty części fundu-
szy unijnych wy-
negocjowanych 
w obecnej per-
spektywie finan-
sowej, na podsta-
wie obecnego po-
działu admini-
stracyjnego.

O prawnych uwarunkowaniach 
zmian podziału na województwa, 
w szczególności podziału woje-
wództw mówił prof. dr hab. Hubert 
Izdebski z Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Potencjalne konsekwencje 
wydzielenia regionu stołecznego 
Mazowsza dla wykonywania zadań 
samorządów wojewódzkich przed-
stawiła dr Julita Łukomska z Wy-
działu Geografii i Studiów Regio-
nalnych Uniwersytetu Warszaw-
skiego, która opracowanie przy-

gotowała wspólnie z prof. dr hab. 
Pawłem Swianiewiczem. Ocenę 
propozycji podziału województwa 
mazowieckiego na podstawie pro-
jekcji sytuacji ekonomicznej wy-
dzielonych województw – w latach 
2016-2039 zaprezentował prof. dr 
hab. Krzysztof Opolski z Wydziału 
Nauk Ekonomicznych Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Temat wystą-
pienia dr Katarzyny Jędruszczak 
z Mazowieckiego Biura Planowa-
nia Przestrzennego w Warszawie 
to „Warszawa i Mazowsze – spój-
ne czy podzielone?”.
W ramach konferencji odbyła się 
również dyskusja panelowa, któ-
rą rozpoczął prezydent Krzysztof 
Kosiński. Prezydent krytycznie 
odniósł się do pomysłów podzia-
łu administracyjnego wojewódz-
twa. – Ciechanów jako byłe mia-
sto wojewódzkie już raz solidnie 
oberwał poprzez zmiany admini-
stracyjne, teraz nie chcemy obe-
rwać po raz drugi, bo ten cios był-
by dużo bardziej dotkliwym. Roz-
mowa o konsekwencjach zbyt po-
chopnych decyzji rządowych, roz-
mowa tu w Ciechanowie, to szansa 
by z tym przekazem dotrzeć do lo-
kalnej społeczności. Trzeba bardzo 
głośno mówić o negatywnych skut-
kach zapowiadanych zmian. Przy-
jąć ustawę późnym wieczorem, 

w nocy ją podpisać, a nad ranem 
opublikować i wprowadzić w ży-
cie, to coś bardzo łatwego, nato-
miast konsekwencje, chaos spo-
wodowany takimi działaniami od-
bija się negatywnie na zwykłych 
mieszkańcach – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent dodał, że podczas ostat-
niej sesji Rada Miasta przyjęła 
na jego wniosek uchwałę – stano-
wisko poparcia dla podziału staty-
stycznego, w kontrze do zapowiada-
nego podziału administracyjnego. 
Zachęcał innych samorządowców, 
by inne gminy podejmowały tego 
rodzaju uchwały i docierały z nimi 
do władz na szczeblu centralnym, 
wyrażając w ten sposób swoje wy-
raźne stanowisko.
10 lutego do Eurostatu został do-
starczony wniosek o podział staty-
styczny na dwa obszary statystycz-
ne przygotowany jeszcze przez po-
przedni rząd. Pierwszy NUTS-2 ob-
jąłby Warszawę i powiaty: grodzi-
ski, legionowski, nowodworski, 
miński, otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, wołomiński i war-
szawski zachodni, a drugi – resz-
tę Mazowsza. Teraz decyzja leży po 
stronie Eurostatu, który co 3 lata 
może wprowadzać zmiany w kla-
syfikacji państw członkowskich.

R.J.

Ruszyła inwestycja  
na ulicach Prusa i Dygasińskiego

Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Bolesława Prusa, na-
stępnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie prowadził roboty na ulicy Adolfa Dygasińskie-
go. To pierwszy etap kompleksowej budowy tych ulic. Trwają procedury związane z wyłonie-
niem wykonawcy, który wybuduje nowe jezdnie, chodniki, zjazdy i fragment ścieżki rowerowej.

„Podział województwa mazowieckiego  
– błąd społeczny i ekonomiczny?”  

– w Ciechanowie odbyła się konferencja naukowa

Formularz wniosku o oszacowa-
nie szkód w gospodarstwach rol-
nych należy złożyć w Urzędzie 
Miasta Ciechanów w terminie 
do 30 kwietnia 2016 r. (Referat 
Obsługi Przedsiębiorców, ul. Wod-
na 1 pok. 212, 211). Wniosek moż-
na pobrać ze strony internetowej 
umciechanow.pl.
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami o pomoc mogą ubiegać się 
rolnicy prowadzący gospodarstwa 
rolne, w których poziom strat prze-
kroczył 30% wartości średnich do-
chodów (łącznie z produkcji roślin-
nej i zwierzęcej) z ostatnich trzech 

lub pięciu lat odejmując rok najgor-
szy i najlepszy. Poziom strat liczo-
ny jest na podstawie danych (śred-
nia cena plonów i średni plon z 1 ha 
oraz średnia cena zwierząt) opubli-
kowanych przez Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego, powierzchni upraw 
i ilości zwierząt oraz poziomu strat 
w gospodarstwie. W przypadku 
szkód w uprawach ozimych wyma-
gających zaorania lub ponownego 
obsiewu poziom szkód w uprawach 
ustala się uwzględniając szacunki 
strat ustalone przez komisję jednak 
nie wyżej niż 50% plonu.

red.

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

że od 20 kwietnia 2016 r. na okres 21 dni wywieszony został 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy ul. Wod-
nej 1 – II piętro oraz umieszczony na stronie BIP Gminy Miej-
skiej Ciechanów wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprze-
daży w przetargu obejmujący 28 działek niezabudowanych, po-
łożonych przy ulicach: Krasińskiego, Kosynierów, Komunalnej, 
Różyckiego, Pułaskiego i Kruczej, przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe lub mieszkaniowe z usługami oraz zabu-
dowaną nieruchomość, położoną przy ul. Narutowicza, prze-
znaczoną pod usługi użyteczności publicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać  
w pokoju nr 305 (II piętro) w budynku  

przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 24

Ujemne skutki 
przezimowania

Prezydent Miasta Ciechanów informuje, że istnieje możliwość 
składania wniosków o oszacowanie strat w gospodarstwach 
rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

Konferencja z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, prezyden-
ta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego oraz naukowców i ekspertów zorganizowana w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej była debatą na temat pojawiających się pomysłów podzia-
łu województwa mazowieckiego. Uczestnicy byli zgodni, że podział statystyczny – ze względu 
na fundusze unijne po 2020 roku – jest potrzebny, natomiast podział administracyjny mógł-
by być dla województwa szkodliwy.
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Zarządy osiedli, które stanowią jed-
nostki pomocnicze samorządów 
zgłaszają, że zamierzają prężniej 
działać na rzecz integracji miesz-
kańców, angażowania ich w życie 
miasta, podejmowania inicjatyw 
w tym zakresie, na co potrzebne są 
dodatkowe środki. Zarządy osiedli 
organizują spotkania z mieszkań-
cami, wydarzenia kulturalne, spor-
towe, które mają na celu aktywizo-
wanie społeczności lokalnej.
– O ile w sprawach zadań inwe-
stycyjnych zarząd osiedla może 
wyłącznie lobbować o realizację 
konkretnych potrzeb, o tyle w sfe-
rze integracji i budowania wspól-
noty ma dużą swobodę działania. 
Główny aspekt działalności orga-
nów osiedla polega na animowaniu 
lokalnej społeczności zamieszkują-
cej teren danej jednostki pomoc-
niczej. W ostatnim czasie zarządy 
osiedli wykazują się dużą aktyw-
nością, w tym aktywnością na por-
talach społecznościowych oraz kre-
atywnością w podejmowaniu ini-

cjatyw (imprezy sportowe, anima-
cja wśród najmłodszych mieszkań-
ców, konkursy, zbiórki podpisów 
poparcia dla inicjatyw inwestycyj-
nych, wieczorki towarzyskie dla se-
niorów), które służą realizacji wcze-
śniej omówionych zadań i potrzeb. 
Wiele spośród wyżej wymienionych 
przedsięwzięć służyły zarówno in-
tegracji mieszkańców, jak i budo-
waniu idei społeczeństwa obywa-
telskiego oraz lokalnego patrioty-
zmu na poziomie osiedla – napi-
sał we wniosku podpisanym przez 
wszystkie zarządy osiedli oraz po-

partymi 313 podpisami mieszkań-
ców zastępca przewodniczącego za-
rządu osiedla „Bloki” Karol Maki-
jonko. Wnioskodawcy podkreśla-
ją, że środki które od lat pozosta-
ją na niezmienionym poziomie są 
niewspółmiernie niskie w porów-
naniu z ilością osób zamieszkują-
cych dane osiedle. Obecnie na dzia-
łalność statutową każdy z dwunastu 
zarządów ciechanowskich osiedli 
rocznie otrzymuje 5.450 zł. Zarzą-
dy wnoszą o zwiększenie tej kwoty 
do 7.500 zł.

R.J.

Miasto zainwestowało w iluminację najważ-
niejszego ciechanowskiego zabytku. Przez kil-
ka wieczorów w drugiej połowie marca pod-
świetlenie Zamku Książąt Mazowieckich było 
testowane. Iluminacja, w której wykorzystano 
energooszczędne rozwiązania została zamon-
towana na stałe.

Trwają ostatnie czynności związane z zakończeniem 
inwestycji podświetlenia. Pierwsze próby zaczęły się 
17 marca. Oświetlenie było regulowane, ustawiane pod 
kątem odpowiedniego rozszczepienia światła, wyso-
kości, pracowano nad ustawieniem jakości światła, 
dostosowywane było w taki sposób, by zamek został 
jak najlepiej wyeksponowany. Zainstalowano oprawy 
oświetleniowe wzdłuż wszystkich ścian zamku, pod-
świetlono także bramy, planowane jest również lep-
sze wyeksponowanie baszt. Zastosowano nowoczesną 
energooszczędną technologię z wykorzystaniem żaró-
wek ledowych. – W wielu miastach jest to powszech-
na praktyka, że eksponuje się najważniejsze obiekty. 
Dla Ciechanowa wizytówką miasta jest Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich. Zamek zyskuje wyjątkowy klimat, 

niewątpliwie będzie jeszcze bardziej przykuwał uwa-
gę turystów oraz mieszkańców – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
W ubiegłym roku podczas majówki zamek podświetlo-
ny był na biało-czerwono. Była to okolicznościowa ilu-
minacja. Tego typu dodatkowe okazjonalne rozwiąza-
nia również będą stosowane w przyszłości.

R.J.

O literaturze faktu w kraju 
i na świecie oraz o zaginionych 
świątyniach średniowieczne-
go Ciechanowa rozmawiano 
podczas spotkań zorganizo-
wanych przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną.

5 kwietnia w Oddziale Zbiorów Na-
ukowych i Regionalnych w Krzywej 
Hali gościła Julianna Jonek. Redak-
tor naczelna wydawnictwa „Dowo-
dy na Istnienie” opowiedziała o re-
portażu i jego specyfice. Podkreśla-
ła, że w Polsce reportaż traktowany 

jest jako dziennikarstwo, na świe-
cie zaś zaliczany jest do literatu-
ry pięknej.
12 kwietnia, w cyklu „Kultural-
nie na Blokach”, Wojciech Górczyk 
i Grzegorz Kęsik podzielił się swo-
ją wiedzą na temat ciechanowskich 
świątyń z okresu średniowiecza, któ-
re z rożnych powodów nie przetrwa-
ły do czasów współczesnych. Duże 
zainteresowanie wzbudziła prezen-
tacja schematycznej mapy, na której 
umiejscowiono zaginione obiekty.

K.D.

Więcej środków na działalność 
zarządów osiedli

Zamek Książąt Mazowieckich 
w nowym świetle

Spotkania w MBP

Od przyszłego roku środki na działania i przedsięwzięcia, które organizują zarządy osiedli 
zostaną zwiększone. Prezydent przychylił się do wniosku przewodniczących zarządów osie-
dli oraz mieszkańców i zapowiedział, że uwzględni ich postulaty w projekcie uchwały budże-
towej na 2017 rok.

W skład Rady Seniorów weszło 11 osób, wybranych podczas 
głosowania na zapowiadanym wcześniej otwartym spotkaniu 
z prezydentem 15 kwietnia. Odbyło się pierwsze posiedzenie, 
rada ze swojego grona wyłoniła przewodniczącego, wiceprze-
wodniczącego i sekretarza.

Do Rady Seniorów 
z o s t a ł o  z g ł o s z o -
nych 12 kandydatów. 
W głosowaniu wzię-
ło udział 109 osób. 
W skład Rady Senio-
rów weszl i:  Danu-
ta Młodzianowska 
(Uniwersytet Trze-
ciego Wieku TWP), 
Zbigniew Skałkow-
ski (Stowarzyszenie 
Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr1 w Ciechanowie), Hanna 
Domańska (Osiedlowy Klub Seniora „BLOKI”), Alicja Elżbieta Chrza-
nowska (wniosek rekomendowany przez grupę mieszkańców), Barba-
ra Wojciechowska (Klub Seniora w COEK STUDIO), Janina Janaka-
kos-Szymańska (wniosek rekomendowany przez grupę mieszkańców), 
Wanda Szczypińska (wniosek rekomendowany przez grupę mieszkań-
ców), Jadwiga Korycka (Dzienny Dom Seniora MOPS), Jadwiga Żuradz-
ka (Związek Nauczycielstwa Polskiego), Jan Kuskowski (Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Wojciech Malik (Polskie Stowarzy-
szenie Diabetyków).
Przewodniczącym został Zbigniew Skałkowski, wiceprzewodniczącą 
Janina Janakakos-Szymańska, sekretarzem Barbara Wojciechowska.
Uchwałę przygotowaną przez prezydenta, dotyczącą powołania Rady 
Seniorów w Ciechanowie Rada Miasta przyjęła podczas lutowej sesji. 
Rada Seniorów reprezentuje środowiska senioralne, stanowić będzie głos 
doradczy w sprawach dotyczących seniorów. Kadencja ma trwać 2 lata, 
rada będzie spotykać się przynajmniej raz na kwartał. Od 4 do 8 kwiet-
nia można było zgłaszać kandydatów. W karcie zgłoszeniowej należa-
ło podać dane kandydata wraz z jego krótką biografią oraz informa-
cją o jego doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów. W przypad-
ku gdy kandydat nie reprezentuje żadnego ze środowisk senioralnych, 
do karty powinna być dołączona lista poparcia 15 uprawnionych do osób 
zamieszkałych na terenie Ciechanowa. Podczas głosowania, na karcie 
do głosowania można było zaznaczyć maksymalnie 11 spośród wszyst-
kich umieszczonych nazwisk.

R.J.

2 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślu-
bu świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Państwo Krystyna i Izydor 
Zboinkowscy pobrali się 27 lute-
go 1965 roku. Pani Krystyna uro-
dziła się w 1938 r. w miejscowo-
ści Dzbonie. Pracowała jako eks-
pedientka w sklepie spożywczym 
w Przasnyszu. Pan Izydor urodził 
się w 1939 r. w Dąbrówce. Był za-
wodowym żołnierzem. Pracował 
w Jednostce Wojskowej w Przasnyszu. Małżonkowie wychowali jedno 
dziecko i doczekali się dwojga wnucząt.

Państwo Teresa i Ryszard 
Kiersz zawarli związek małżeń-
ski 5 lutego 1966 roku. Pani Teresa 
urodziła się w 1946 r. w Pułtusku. 
Przez wiele lat była pracownikiem 
„Społem” PSS. Ostatnie 9 lat aktyw-
ności zawodowej spędziła w ciecha-
nowskim WPHW. Pan Ryszard uro-
dził się w 1943 r., również w Pułtu-
sku. Był starszym oficerem, a następnie majorem w Jednostce Wojsko-
wej w Gołdap. Para ma jedno dziecko i dwoje wnucząt.

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.

Seniorzy wybrali członków  
Rady Seniorów

50-lecia ślubu
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Festiwal Ekologiczny

W ramach obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Ziemi 22 kwiet-
nia COEK STUDIO zorganizował 
Festiwal Ekologiczny, w którym 
wzięło udział około 150 uczniów 
ciechanowskich podstawówek. 
Na początek był wykład i poga-
danka o ekologii przygotowane 
przez Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych. Bardzo atrakcyjnym 
punktem programu okazał się po-
kaz mody recyklingowej. Dzieci 
zaprezentowały się w kreacjach 
z papieru, nakrętek, kubeczków, 
folii i innych surowców. Nagrodę 
główną zdobyła przebrana za kró-
lową uczennica klasy IID Szkoły 
Podstawowej nr 4 Roksana Tysz-
kiewicz. Poza tym przyznano 
14 wyróżnień. Konkurs na rzeź-

bę z surowców wtórnych wygrała 
klasa IIIB ze Szkoły Podstawowej 
nr 5. Na koniec odbył się spektakl 
o tematyce ekologicznej.

R.J.

2 kwietnia obchodzony był 
Światowy Dzień Świadomo-
ści Autyzmu. W akcję po raz 
drugi włączył się Ciechanów. 
W słoneczne sobotnie przed-
południe ulicą Warszawską 
przeszła niebieska parada. Or-
szak, na czele którego masze-
rowała i grała Miejska Orkie-
stra Dęta OSP, dotarł na plac 
Jana Pawła II. W niebo pusz-
czono balony, a na plenerowej 
scenie odbywały się występy. 
Były śpiewy, tańce, animacje 
i pokazy sportowe. W namio-
tach edukacyjnych udzielano 
porad i konsultacji. Wieczo-
rem na niebiesko podświe-
tlone zostały wybrane obiek-
ty miasta, wśród nich ratusz.

Podczas następnych dni tygodnia 
zorganizowano kilka innych wyda-
rzeń. W hali sportowej MOSiR roze-
grano turniej piłki nożnej. Niebieski 
puchar zdobyła drużyna ministran-
tów i księży. Drugie miejsce przypa-
dło urzędnikom, trzecie – dzienni-
karzom, a czwarte – policjantom.
W Małym Kinie Łydynia zaintere-
sowani obejrzeli projekcje filmowe 
poświęcone autyzmowi. W szko-
łach prowadzono lekcje akcepta-
cji. Nauczyciele oraz pracowni-
cy Ośrodków Pomocy Społecznej 
i Centrum Pomocy Rodzinie sko-
rzystali ze szkoleń. Opiekunowie 
autystycznych dzieci wzięli udział 

w spotkaniach i bezpłatnych kon-
sultacjach z terapeutami.
Obchodzony 2 kwietnia Światowy 
Dzień Świadomości Autyzmu ma 

zwrócić uwagę na skalę tego zjawi-
ska. To też próba przeciwdziałania 
dyskryminacji i braku tolerancji, ja-
kich nierzadko doświadczają auty-
stycy, ich rodziny i opiekunowie.
Jedno dziecko na sto ma zdiagno-
zowany autyzm. Osoby cierpią-
ce na to nieuleczalne zaburzenie 
o podłożu neurologicznym mają 
problemy z mówieniem, postrze-
ganiem świata, rozumieniem rela-
cji społecznych. W odmienny spo-
sób odbierają wrażenia zmysłowe. 
Bez specjalistycznej pomocy tracą 
szansę na samodzielność.
Organizatorem przedsięwzięcia 
było Stowarzyszenie Autentycz-
ni. Patronat nad kampanią w ob-
rębie Ciechanowa objął prezydent 
Krzysztof Kosiński i starosta Sła-
womir Morawski.

K.D.

Razem dla autyzmu

17 maja w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania w Ciechano-
wie przy ul. Karola Szwanke 1 odbędzie się konferencja naukowa „Eko-
nomiczno-społeczne aspekty rozwoju jednostek samorządu terytorial-
nego”. Na konferencji zaprezentowane zostaną analizy oraz wyniki ba-
dań autorów reprezentujących różne środowiska akademickie w Polsce 
z takich obszarów jak rynek pracy, przedsiębiorczość, finanse JST, edu-
kacja, infrastruktura społeczna i techniczna, bezpieczeństwo. Uczest-
nicy, praktycy życia społeczno-gospodarczego zaprezentują swoje ob-
serwacje. W konferencji uczestniczył będzie między innymi prezydent 
Krzysztof Kosiński, który objął ją honorowym patronatem. Do udziału 
zaproszone są środowiska naukowe, pracownicy jednostek samorządu 
terytorialnego i inne osoby zainteresowane rozwojem lokalnym. Pro-
gram zostanie przedstawiony na początku maja, szczegółowe informa-
cje można uzyskać w WSBiZ (tel. 23 673 49 49, e-mail:wsbiz@wsbiz.pl).

Ogólnopolska konferencja 
naukowa w WSBiZ

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

 stanowiących własność Gminy Miejskiej  Ciechanów,  
przeznaczonych do oddania w  dzierżawę 

na okres powyżej trzech miesięcy

L.p. Oznaczenie nie-
ruchomości

 Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej 

Przeznaczenie 
 nieruchomości 

i sposób jej 
 zagospodarowania

Wysokość czynszu 
 dzierżawnego  

i termin płatności

Czas  
trwania 
umowy

1

obręb PODZAMCZE 
działka nr 1439/31 
o powierzchni 233 m2 
– ul. Smorawińskiego

14 m2 tymczasowy garaż
70 zł miesięcznie  
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

3 lata

2

obręb ŚMIECIN  
działka nr 902/26  
o powierzchni 839 m2 
– ul. Żórawskiego

839 m2 powiększenie wła-
snej działki

2 097,50 zł rocznie  
Czynsz płatny  
do końca marca każdego roku

5 lat

3

obręb PODZAMCZE  
działka nr 954/4  
o powierzchni 1998 m2 
– ul. Gostkowska

100 m2 pawilon handlowy

560 zł miesięcznie  
+ 23% podatku VAT 
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

7 lat

4
obręb PODZAMCZE  
działka nr 1936/6  
– ul. Gostkowska

1 zbiornik wodny
akwen wodny prze-

znaczony na po-
trzeby wędkarskie

200 zł rocznie  
Czynsz płatny do koń-
ca marca każdego roku

1 rok

5
obręb PODZAMCZE 
działka nr 1733  
– ul. Fabryczna 2

279,52 m2 

nieruchomość za-
budowana bu-
dynkiem o po-

wierzchni handlo-
wej 279,52 m2

2 800 zł miesięcznie  
+ 23% podatku VAT 
Czynsz płatny do 10 dnia 
każdego miesiąca

2 lata

Wykaz zawiera nieruchomości przeznaczone 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
Ciechanów, 2016.04.04

6 8  w y s t a w c ó w 
w z i ę ł o  u d z i a ł 
w VIII Subregio-
nalnych Targach 
Edukacji i Pracy, 
które odbyły się 
12 kwietnia w Cie-
chanowie. W hali 
sportowej przy ul. 
17 Stycznia swoje 
oferty zaprezento-
wały szkoły śred-
nie, uczelnie wyż-
sze, placówki zajmujące się pośrednictwem i poradnictwem zawodo-
wym, jednostki szkoleniowe, podmioty gospodarcze, instytucje oraz 
urzędy. W ciągu kilku godzin stoiska odwiedziło około 3 tysięcy osób. 
W trakcie imprezy prowadzono warsztaty dla młodzieży. Były pokazy, 
występy i prezentacje. Organizatorem targów było Starostwo Powiato-
we oraz Powiatowy Urząd Pracy.

K.D.

VIII Subregionalne  
Targi Edukacji i Pracy
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W pobliżu Punktów Obsłu-
gi Interesanta na I piętrze 
ustawione zostały stoliki 
przy których dzieci mogą 
rysować, bądź bawić się. 
Do dyspozycji mają kart-
ki i kredki. Nowością jest 
również przewijak dla nie-
mowląt, znajdujący się ła-
zience na I piętrze. Łazien-
ka na parterze dostosowa-
na została dla osób niepeł-
nosprawnych. Przeprowadzony w ostatnim czasie remont dotyczył obydwu 
łazienek, jak również w jego ramach powstały trzy dodatkowe Punkty Ob-
sługi Interesanta oraz wygospodarowane zostało pomieszczenie biurowe.
– Przy okazji remontu skupiliśmy się na tym, by zadbać o wygodę i ocze-
kiwania naszych interesantów. Dużo osób przychodzi z dziećmi, także 
bardzo małymi. Za niezbędny uznaliśmy np. zakup przewijaka dla nie-
mowląt i stolików z krzesełkami. Dzieci rysują, nie nudzą się, gdy rodzice 
załatwiają sprawy. Szczególnie takie miejsca jak MOPS muszą być jak naj-
bardziej przyjazne – powiedziała dyrektor MOPS Małgorzata Szerszeń.

R.J.

W MOPS udogodnienia dla 
interesantów z dziećmi i osób 

niepełnosprawnych
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zostały wprowadzo-
ne udogodnienia dla rodziców, którzy do placówki przycho-
dzą ze swoimi dziećmi. Zakupione zostały kolorowe krzesełka 
i stoliki. W łazience pojawił się przewijak, jedna z toalet została 
przystosowana dla osób niepełnosprawnych. To nowe rozwiąza-
nia, które wprowadzono po zakończonym niedawno remoncie.

Uzdolnieni artystycznie 
uczniowie będą wyróżniani 

nagrodą prezydenta
Prezydent Krzysztof Kosiński wydał zarządzenie w sprawie 
ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów dla 
uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne. O przyzna-
nie wyróżnienia swojemu uczniowi może wnioskować każda 
ciechanowska szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgim-
nazjalna. Dyrektor szkoły może złożyć dwie nominacje w cią-
gu roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca kwietnia.

Nagrodę może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym poprzedzają-
cym jej przyznanie reprezentował Ciechanów w konkursach o randze 
wojewódzkiej, krajowej, międzynarodowej. Nagrody przyznaje prezy-
dent na wniosek powołanej zarządzeniem pięcioosobowej Kapituły Na-
grody Prezydenta Miasta, w skład której wejdą przedstawiciele prezy-
denta, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Ciechanów oraz 
Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Nagrody przy-
znawane będą raz w roku, wręczane podczas Dni Ciechanowa. Ustalo-
no trzy nagrody: I stopnia w wysokości 1 500 zł, II stopnia – 1 000 zł, 
III stopnia – 500 zł.
O ustanowienie tego typu wyróżnienia dla uzdolnionych artystycz-
nie młodych ciechanowian interpelował w ubiegłym roku radny Ma-
rek Rutkowski.
– Mamy bardzo uzdolnioną młodzież i dzieci. Tą nagrodą chcemy 
w symboliczny sposób wyróżnić młodych i najmłodszych, którzy dzię-
ki swoim talentom i ciężkiej pracy są dumą dla naszego miasta – po-
wiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

1.05, godz. 10.00 – Śniadanie 
na trawie, gitarowy rekord Gu-
innessa, Ogrody nad Kanałami

2.05, godz. 18.00 – Koncert 
Anny Marii Jopek & KROKE, 
dziedziniec Zamku Książąt Ma-
zowieckich

7.05, godz. 9.00 – II edycja 
turnieju „Siatkarski Ciechanów”, 
hala sportowa, ul. 17 Stycznia 60C

7.05, godz. 11.00 – VIII Bieg 
Pomiędzy Zamkami, start: Kom-
pleks Pałacowo- Parkowy w Opi-
nogórze Górnej, meta: błonia 
Zamku Książąt Mazowieckich

9.05, godz. 17.00 – Wernisaż 
wystawy „Rzeźba w kamieniu” 
Wiesława Ostrowskiego, COEK 
STUDIO, ul. 17 Stycznia 56A

14.05, godz. 10.00 – Mały 
Wyścig Pokoju, start: plac Jana 
Pawła II

14.05, godz. 10.00 – Festiwal 
Sztuki, ul. Warszawska

14.05, godz. 14.00 – XII Cie-
chanowskie Otwarte Spotkania 
Motocyklowe, Farska Góra, bło-
nia zamkowe

14.05, godz. 18.07 – 19. Fe-
stiwal Spring Blues Night, dzie-
dziniec Zamku Książąt Mazo-
wieckich

14.05 – Noc Muzeów, Zamek 
Książąt Mazowieckich, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej przy ul. 
Warszawskiej 61, Muzeum Pozy-
tywizmu w Gołotczyźnie

15.05, godz. 11.00 – Piknik Ro-
dzinny z Rowerem, start: stadion 
przy ul. 3 Maja 7

15.05, godz. 13.30 – IV Ciecha-
nowski Marsz dla Życia i Rodzi-
ny, pl. Jana Pawła II

21.05, godz. 12.00 – Piknik ro-
dzinny, ogrody COEK STUDIO, 
ul. 17 Stycznia 56A

21.05, godz. 10.00 – Otwarte 
Mistrzostwa Ciechanowa w Ta-
ekwondo Olimpijskim, hala spor-
towa ul. 17 Stycznia 60C

28.05, godz. 10.00 – Motoser-
ce, pl. Jana Pawła II

28-29.05 – Ogólnopolski Dru-
żynowy Wielobój Pływacki dzie-
ci w wieku 10-11 lat, kryta pływal-
nia ul. 17 Stycznia 60 B

Cała Polska czyta dzieciom
W ramach ogólno-
polskiej kampanii 
społecznej trwają-
cej od 2001 roku or-
ganizowane są róż-
nego rodzaju akcje, 
mające na celu pro-
mowanie czytelnic-
twa wśród najmłod-
szych. Tego typu wy-
darzenia w ostatnim 
czasie zorganizowa-
ło Miejskie Przed-
szkole nr 5 i Miejskie Przedszkole nr 6. Podczas spotkań bajki i wier-
szyki czytał maluchom między innymi prezydent Krzysztof Kosiński. 
Prezydent wręczył przedszkolakom książeczki z legendami o mieście.
Ideą kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jest zachęcanie rodziców, 
wychowawców i innych dorosłych do codziennego, co najmniej 20-mi-
nutowego czytania maluchom, co stanowi skuteczną i przyjazną me-
todę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.

A.C.

Bluesik 2016
II edycję konkursu 
„Bluesik” zorganizo-
wanego przez COEK 
STUDIO dla przed-
szkolaków w ygra-
ła Aleksandra Cej-
mer z Przedszko -
la Językowego „The 
Academy of Smurfs”. 
Dziewczynka zaśpie-
wała piosenkę „Czarny blues o piątej nad ranem”. Zwyciężczyni wystąpi 
z tym utworem na festiwalu Spring Blues Night 14 maja. Drugie miej-
sce zdobyły dwie osoby – Alan Juszkiewicz z Miejskiego Przedszkola 
nr 6, który wykonał „Sen o Victorii” oraz Maciej Kozłowski z Niepu-
blicznego Przedszkola „Akademia Małych Odkrywców”, wykonawca 
utworu „Moja dusza”. Na trzecim miejscu uplasowały się dzieci z Miej-
skiego Przedszkola nr 5. Weronika Miśkiewicz, Dominik Lech, Gabryś 
Dybowski, Szymon Milecki, Aleksander Szatybełko zaśpiewali piosen-
kę „Konik na biegunach”.
W „Bluesiku” wzięło udział dziewiętnaścioro dzieci z sześciu przed-
szkoli. Podczas przesłuchań 16 i 19 kwietnia w siedzibie ośrodka od-
było się dziewięć występów. Utwory znajdą się na specjalnej pamiąt-
kowej płycie.

R.J.

„Humor z Ciechanowa”
Rafał Kado – grafik, 
rysownik, twórca ry-
sunków satyrycznych 
i komiksów kolejny raz 
zaprezentował swoje 
humorystyczne pra-
ce. 1 kwietnia w Cie-
chanowskim Ośrod-
ku Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO otwo-
rzył wystawę rysunku 
satyrycznego „Humor 
z Ciechanowa”. Jak 
twierdzi, dobra satyra 
w lokalnym wydaniu 
uczy dystansu do sie-
bie. Wernisaż wzbo-
gacił występ wokalny 
Edyty Szewczyk.
Organizatorami wy-
darzenia byli: Oddział 
Ciechanowski Sto-
warzyszenie Auto-
rów Polskich i COEK 
STUDIO.

red.
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„Nordicowcy”, bardzo aktywna i wi-
doczna w Ciechanowie grupa, zachę-
cają firmy i instytucje do finansowego 
wsparcia ich przedsięwzięcia. Zbiórka 
to nie tylko akcja związana z przekazy-
waniem środków za kilometry. Inicja-
torzy zachęcają do przekazywania 1% 
na rzecz bliźniąt, będą również zbierać 
pieniądze podczas VI Ciechanowskiego 
Marszu Nordic Walking – Mistrzostw 
Polski Szkół w Nordic Walking 29 wrze-
śnia. Będzie to finał przedsięwzięcia 
związanego z pomocą Natalce i Gabry-
siowi. W kolejnych latach „Nordicowcy” 
będą wspierać inne potrzebujące dzie-
ci. Mistrzostwa, jak również również 
akcję patronatem objął prezydent Krzysztof Kosiński.
Do akcji, która ruszyła 23 stycznia w aplikacji „Endo-
mondo” w kilka dni zgłosiło się ponad 100 miłośni-
ków Nordic Walking (www.endomondo.com/challen-
ges/26784848). Grono wielbicieli tego sportu, które jest 
coraz większe, spotyka się regularnie na treningach w po-
niedziałki i czwartki o godz. 19.30 na stadionie MOSiR.
Natalia i Gabryś, na rzecz których grupa zbiera pie-
niądze, są bliźniętami. Urodziły się jako wcześniaki 
w 28 tygodniu ciąży. Obecnie mają 9 lat. Gabryś po-
trzebuje nowego implantu ślimakowego, którego koszt 
to koło 50 tys. zł. Pioniza-
tor, którego potrzebuje Na-
talka kosztuje 10 tys. zł.
Natalka od urodzenia cho-
ruje na mózgowe poraże-
nie dziecięce czterokoń-
czynowe, wodogłowie, epi-
lepsję, kamicę żółciową, 
obustronny niedosłuch 
zmysłowo-nerwowy, ma 
bardzo duże skrzywienie 
kręgosłupa (postępujące-

-nieoperacyjne) i bardzo słabo widzi. 
Dziewczynka nie potrafi samodzielnie 
siedzieć, nie chodzi, z trudem utrzymuje 
głowę. Jest dzieckiem leżącym, wyma-
gającym 24-godzinnej opieki. Potrzebu-
je codziennej bardzo kosztownej reha-
bilitacji i sprzętu specjalistycznego któ-
ry ułatwi jej codzienne życie.
Gabryś od urodzenia choruje na głu-
chotę uczuciowo-nerwową obustron-
ną w stopniu głębokim, jest dzieckiem 
nadpobudliwym i bardzo nerwowym. 
Chłopiec jest niesłyszący, ma wszcze-
piony implant ślimakowy. Obecnie po-
dejmowane są starania o wymianę sta-
rego implantu na nowy model, co po-

zwoli Gabrysiowi na lepszy rozwój. Dziecko wymaga 
kosztownej rehabilitacji logopedycznej, psychologicz-
nej i pedagogicznej.
By przekazać 1% na rehabilitację bliźniąt należy w PIT 
wpisać KRS Fundacji Jaś i Małgosia 0000127075. 
W rubryce „cel szczegółowy” wpisz #753 Natalia i Ga-
bryś Rokiccy. Można też wpłacić darowiznę na kon-
to 88 1240 2539 1111 0010 2766 0745 z dopiskiem 
#753 Natalia i Gabryś Rokiccy.
Firmy i instytucje zainteresowane włączeniem się w ak-
cję mogą uzyskać szczegółowe informacje u Krzysztofa 

Człapskiego (531 971 934) 
oraz Agnieszki Górskiej 
(721 330 929). Ci, którzy 
zdecydują się na wspar-
cie akcji będą mieli mię-
dzy innymi możliwość za-
prezentowania się podczas 
wrześniowych mistrzostw, 
będą na bieżąco promowa-
ni przez grupę ciechanow-
skich „Nordicowców”.

R.J.

Najmłodsi mogą trenować, 
uczyć się i bawić pod okiem 
doświadczonych trenerów 
i wychowawców z Akademii 
Piłkarskiej Legii Warszawa, 
którzy podkreślają, że Le-
gia wychowuje małych pił-
karzy i piłkarki w myśl za-
sady, że trenuje się człowie-
ka, nie organizm. Autorzy 
przedsięwzięcia tłumaczą, 
że dbają o rozwój fizyczny, 
emocjonalny i wyobraźnię 
podopiecznych. W ciecha-
nowskim przedszkolu Legii większość stanowią chłop-
cy. Na zajęcia przychodzą 4 dziewczynki. Najmłodsi 
wzmacniają kondycję i czerpią przyjemność ze spędza-
nia wolnego czasu w ruchu. Uczą się radzić sobie z po-
rażką i godnie świętować zwycięstwo, kształtują cha-
raktery i sportowego ducha. Trenerzy zwracają uwa-
gę, że to umiejętności pożądane nie tylko w sporcie, 

że przydadzą się także w co-
dziennym życiu. Piłkarskie 
przedszkole to oferta dla ca-
łej rodziny. Raz w miesiącu 
przewidziane są treningi ta-
tusiów, którzy po cyklu szko-
leń stworzą drużynę zdolną 
do sportowej walki z zespo-
łami innych miast.
W czerwcu, na zakończenie 
sezonu planowany jest wy-
jazd na trening na głównej 
płycie stadionu Legii. Będzie 
tam można spotkać swojego 

piłkarskiego idola. Można jeszcze zapisać dziecko na le-
gijne zajęcia pod numerem telefonu: 515 923 989 lub 
za pomocą e-mail: ciechanow@legiasoccerschools.pl.
Ciechanowskie Przedszkole Legii Warszawa powstało 
przy współpracy MKS Ciechanów i Legii Warszawa. Pa-
tronuje mu prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

A.G.

„Nordicowcy dla Natalii i Gabrysia”. 
Ruszyła charytatywna akcja
Ciechanowska grupa miłośników Nordic Walking, trenująca pod okiem mistrza Polski Krzysztofa 
Człapskiego poprzez „wychodzone” kilometry będzie zbierać pieniądze na rehabilitację i zakup 
sprzętu specjalistycznego dla 9-letnich bliźniąt Natalki i Gabrysia. „Nordicowcy” zachęcają fir-
my i instytucje do przekazywania, np. 1 grosza za każdy kilometr pokonywany przez członków 
grupy na rzecz chorych dzieci. Kilometry monitorowane są za pomocą aplikacji „Endomondo”.

W Ciechanowie ruszyło 
Przedszkole Legii Warszawa
W zajęciach na ciechanowskim Orliku uczestniczy już ponad 50 dzieci. Uroczyste otwarcie le-
gijnego przedszkola odbyło się 2 kwietnia. „Legia Soccer Schools” to ogólnopolski projekt ofe-
rujący zajęcia sportowe dla dziewczynek i chłopców w wieku od 3 do 7 lat.
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Od 8 do 10 kwietnia na pły-
walni „U-Ciecha” odbywały 
się XXII Ogólnopolskie Zawo-
dy Pływackie Szkół Społeczne-
go Towarzystwa Oświatowe-
go. Jak co roku reprezentacje 
szkół z całej Polski bardzo licz-
nie się stawiły. Wystartowało 
łącznie ok 580 zawodników 
z 50 szkół społecznych w kraju.

Młodzi pływacy podzieleni wg. czte-
rech grup wiekowych (najmłod-
si mieli 6, a najstarsi 16 lat) rywa-
lizowali ze sobą w stylu grzbieto-
wym, klasycznym, motylkowym, 
dowolnym i zmiennym, indywidu-
alnie oraz w sztafetach. Ciechanów 
reprezentowali uczniowie Społecz-
nej Szkoły Podstawowej, Społecz-
nego Gimnazjum STO oraz Gimna-
zjum TWP. W klasyfikacji meda-

lowej Społeczne Gimnazjum STO 
zajęło 2 miejsce (w ubiegłym roku 
było na 6 pozycji) zdobywając trzy-
naście medali: 7 złotych i 6 srebr-
nych. Społeczna Szkoła Podstawo-
wa STO zajęła 11 miejsce (w ubie-
głym roku 17) zdobywając 5 meda-
li: 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe. 

Gimnazjum TWP zajęło 19 miejsce 
(w ubiegłym roku było na 27 pozy-
cji) z 2 srebrnymi medalami. Orga-
nizatorem zawodów byli: Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe w Ciecha-
nowie oraz Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji.

A.C.

Do Ciechanowa przyjechali pływacy 
z województw: mazowieckiego, ku-
jawsko-pomorskiego, pomorskiego, 
zachodnio-pomorskiego, dolnoślą-
skiego, małopolskiego, świętokrzy-
skiego, podlaskiego, wielkopolskie-
go i lubelskiego. Mistrzostwa roze-
grano w 3 kategoriach wiekowych 
oraz sztafetach. Wyłoniono zwy-
cięzców na 22 dystansach indywi-
dualnych i 2 wyścigach sztafeto-
wych. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i medale. 
Drużyny uhonorowano pucharami.
Najmłodszą zawodniczką zawo-
dów była, zaledwie 10-letnia, Ania 
Szmaragowska. Najlepszą zawod-
niczką okazała się utytułowa-
na Angielika Koniecko (urodzona 
w 1997 roku) brązowa medalistka 
mistrzostw świata INAS w Ekwado-
rze w 2015 r. Najlepszym zawodni-

kiem wybrano Bartłomieja Śniad-
kowskiego (urodzony w 1996 roku), 
reprezentanta Polski, uczestniczą-
cego w licznych wyścigach finało-
wych międzynarodowych zawo-
dów pływackich, wielokrotnego 
Mistrza Polski zawodów „Spraw-
ni Razem”. Dwójkę najlepszych za-

wodników trenuje Jerzy Piątkow-
ski z Suwałk. Cała trójka otrzyma-
ła nagrody rzeczowe.
Medale i część nagród dla zawodni-
ków ufundował Urząd Miasta. Pre-
zydent Ciechanowa objął mistrzo-
stwa patronatem.

red.

500 dzieci, 2 hale, 4 boiska, 
ponad 100 rozegranych me-
czów to bilans odbywające-
go się w Ciechanowie XXII 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Mini Piłki Ręcznej Dzieci. 
Od 15 do 17 kwietnia w hali 
sportowej przy ul. 17 Stycz-
nia 60C i w Szkole Podstawo-
wej nr 4 grały 34 kluby z ca-
łej Polski: 10 zespołów dziew-
częcych i 24 zespołów chłop-
ców. Spośród grup dziewczę-

cych najlepsza okazała się 
UKS 23 Płock, a z chłopięcych 
UKPR Agrykola Warszawa. 
Z ciechanowskich drużyn UKS 
Nike zajął 11, a UKS Olimpi-
kus 21 miejsce. Wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i statuetki. Zawody 
zorganizował Ciechanowski 
Klub Sportowy „JURAND” 
oraz UKS „Olimpikus” Cie-
chanów.

A.C.

Pływackie święto szkół STO

XXII Ogólnopolski Turniej  
Mini Piłki Ręcznej Dzieci
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W Bydgoszczy rozegrano 
Międzynarodowy Puchar Polski 

w Taekwondo
„Bydgoszcz Cup 2016” to kolejna runda Pucharu Polski w Ta-
ekwondo Olimpijskim. W dniach 8-10 kwietnia wystartowało 
w niej ponad 600 zawodników z Polski, Finlandii, Białorusi, 
Ukrainy, Czech i Niemiec.

W zawodach wystą-
piło 13 zawodników 
Miejskiego Ogniska 
TKKF Promyk. Cie-
chanowianie wywal-
czyli 6 medali. Naj-
lepiej spisała się Łu-
cja Oleszczuk, któ-
ra w wśród juniorek 
zdobyła złoty me-
dal. Łucja prowa-
dzi w rankingu Pol-
skiego Związku Ta-
ekwondo w katego-
rii wagowej 52 kg. 
S r e br ne  me d a le 
przywieźli: Wero-
nika Czapka (kat. 52 kg – junior), Anna Walendziak (kat. 46 kg – ju-
nior) i Cezary Sarnowski (kat.68 kg- junior). Brąz uzyskały: Oliwia Sa-
palska (kat. 44 kg – kadet), Alicja Laskowska (kat. 47 kg – kadet) i San-
dra Niedziałkowska (kat. 33 kg – kadet). Trenerem zawodników jest Ra-
dosław Lisowski.

red.

Liga Zakładowa na ostatniej 
prostej

Rozgrywki w ramach Ligi Zakładowej dobiegają końca. Przed 
drużynami reprezentującymi ciechanowskie firmy i insty-
tucje zostały dwa dni spotkań, podczas których zostaną ro-
zegrane również wszystkie przełożone mecze. Po 18 kolej-
kach liderem jest Straż Pożarna z 43 punktami.

Sześć zespołów (Straż Pożarna, PiB, Twormet, Cedrob, NorTeam, 
Urząd Miasta Ciechanów) rozegrało po 18 meczów, cztery (SAWA, L-
-Ark, JAWAR, FM Luka) po 19, drużyna MKS Ciechanów Zarząd&Tre-
nerzy – 16. Docelowo każda drużyna zagra po 20 meczów. Mecze Ligi 
Zakładowej odbywają się w środy od godz. 18.00 w hali MOSiR przy 
ul. 17 Stycznia 60B. Jeden mecz to dwie dziesięciominutowe połowy. 
Podczas ostatniego spotkania 13 kwietnia padł rekord bramek. Twor-
met pokonał MKS Ciechanów Zarząd&Trenerzy 15:1. Najwięcej, bo aż 
11 goli strzelił Adrian Kociak, który jest najlepszym strzelcem dotych-
czasowych rozgrywek (41 goli).

Wyniki po 18 kolejkach:
1. Straż Pożarna (43 punkty)
2. PiB (40 punktów)
3. Twormet (37 punktów)
4. SAWA (37 punktów)
5. L-Ark (32 punkty)
6. Cedrob (25 punktów)
7. JAWAR (23 punkty)
8. FM Luka (17 punktów)
9. MKS Ciechanów Zarząd&Trenerzy (16 punktów)
10. NorTeam (10 puinktów)
11. Urząd Miasta Ciechanów (7 punktów)

R.J.

„Sprawni Razem”
W pierwszych dniach kwietnia w Ciechanowie konkurowali ze sobą pływacy z upośledzeniu 
umysłowym. Mistrzostwa Polski w Pływaniu „Sprawni Razem” zgromadziły 84 zawodników.
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OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE TANECZNE 
O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
3 kwietnia ciechanowska hala sportowo-widowiskowa zmieniła się w taneczny parkiet, na którym tancerze z całej Polski rywalizowali o Puchar Prezydenta 
Miasta Ciechanów. Były między innymi rumba, salsa czy tango. Młodzi i starsi tancerze popisywali się swoimi umiejętnościami. Rywalizacja par podzielonych 
na klasy taneczne i grupy wiekowe trwała od rana. Zakończyła się uroczystą wieczorną galą, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, sponso-
rzy, zaproszeni goście i mieszkańcy Ciechanowa.

A.C.


