
Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner podpisali 24 maja porozumienie w sprawie współpra-
cy w zakresie płatnych praktyk i staży dla studentów. Celem porozumienia jest wspieranie 
przez miasto młodych osób na rynku pracy.

Porozumienie zakłada współpra-
cę dotyczącą utworzenia systemu 
płatnych praktyk i staży studenc-
kich, a tym samym stworzenie me-
chanizmów wsparcia dla młodych 
ludzi w obszarze aktywizacji zawo-
dowej. Prezydent wyszedł z inicjaty-
wą rozszerzenia systemu na podle-
głe miastu jednostki oraz miejskie 
spółki. Zakres i zasady będą regu-
lowały oddzielne umowy. Wszelkie 
umowy w ramach porozumienia po-
dejmowane będą w drodze odręb-
nych uzgodnień. Zgodnie z propozy-
cją prezydenta, płatne staże i prak-
tyki powinny ruszyć w październi-
ku, od nowego roku akademickiego.
W treści porozumienia zwracana 
jest uwaga, na to, że samorząd lo-
kalny wspólnie z uczelniami wyż-

szymi podejmuje inicjatywy, które 
stanowią realne wsparcie w zakresie 
szansy na zdobycie doświadczenia 
zawodowego przez studentów, a ta-
kie doświadczenie, praktyka, moż-
liwość doskonalenia umiejętności 
i uzupełniania zdobywanej wiedzy 
to niewątpliwy atut podczas póź-
niejszych aplikacji na stanowiska 
w procesach rekrutacyjnych. Sys-
tem praktyk i staży swoim progra-
mem obejmował będzie zakres te-
matyczny odpowiadający kierun-
kom kształcenia PWSZ.
Prezydent Krzysztof Kosiński pod-
kreśla znaczenie współpracy samo-
rządu z uczelnią. – Nigdy wcześniej 
współpraca miasta z PWSZ nie była 
tak ścisła. System płatnych prak-
tyk i staży to zupełnie nowy pomysł 

i prawdziwe wsparcie dla młodych 
ludzi, którzy chcą zdobywać wie-
dzę i ją praktykować. W wykształ-
cenie warto inwestować, to zawsze 
procentuje – powiedział prezydent.
Prezydent dodał, że tak ważna inicja-
tywa jaką jest porozumienie zbiega się 
z 15-leciem Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej. Rektor podkreślał, że 
odbywane przez studentów praktyki 
i staże są z reguły bezpłatne, więc po-
rozumienie to realna pomoc studen-
tom. – Bardzo się cieszę, że władze 
samorządowe podchodzą do spraw 
studenckich bardzo poważnie. Cho-
dzi o to, by młodych ludzi przygoto-
wać do pracy właśnie w tym kon-
kretnym środowisku – powiedział 
rektor PWSZ Leszek Zygner.

R.J.

WSPARCIE MIASTA 
DLA MŁODYCH CIECHANOWIAN 

NA RYNKU PRACY

Blisko 90 tys. zł 
na działania 
ekologiczne 
w Ciechanowie

Z WFOŚiGW w Warszawie mia-
sto otrzymało dotację na przy-
gotowanie i druk trzech wydaw-
nictw ekologicznych nawiązują-
cych do „Doliny Rzeki Łydyni”. 
Wydane zostaną gry o tematyce 
ekologicznej oraz książka.

więcej str. 2
R.J.

Ponad 320 tys. zł 
dla Ciechanowa 
na nowy kompleks 
sportowy przy 
Gimnazjum nr 3

Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego zarekomendował przyzna-
nie miastu na budowę komplek-
su sportowego dofinansowania 
w wysokości 323 700 zł. Wnio-
sek znalazł się na liście podsta-
wowej projektów rekomendowa-
nych do realizacji w ramach Pro-
gramu Rozwoju Regionalnej In-
frastruktury Sportowej.

więcej str. 3
R.J.

Remonty 
i inwestycje

Remonty chodników i nawierzch-
ni, zagospodarowanie terenu przy 
Nadfosnej 7, ocieplenie i nowa ele-
wacja budynków socjalnych przy 
Niechodzkiej. Zakończył się sze-
reg kolejnych działań z listy za-
dań inwestycyjnych i remonto-
wych na 2016 rok. Planowane są 
następne.

więcej str. 7
P.H.

Budżet Obywatelski 
2017: nowe 
założenia

Przyjęta została uchwała wpro-
wadzająca nowe założenia Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2017 r. 
Wysokość środków będzie zale-
żała od frekwencji w głosowaniu, 
nie będzie górnej granicy dot. pro-
jektów ogólnomiejskich, nie będą 
uwzględniane projekty budowy 
nowych siłowni zewnętrznych 
i placów zabaw.

więcej str. 3
R.J.

Ciechanów 
z uchwałą 
porządkującą 
reklamy

Ciechanów jako pierwsze miasto 
w Polsce podjął uchwałę porząd-
kującą chaos reklamowy. Uchwała 
w sprawie zasad i warunków sytu-
owania obiektów małej architek-
tury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń została podjęta na kwiet-
niowej sesji RM.

więcej str. 6
R.J.

Maj w Ciechanowie. 
Działo się

Koncerty, jarmarki, pikniki, festi-
wale i inne różnego rodzaju wyda-
rzenia były organizowane w maju 
w Ciechanowie.

fotogaleria str. 12
red.
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Prezydent Krzysztof Kosiń-
ski wydał zarządzenie, które 
da większej liczbie osób moż-
liwość skorzystania z bonifi-
kat stosowanych przy sprze-
daży mieszkań komunalnych. 
Urząd Miasta przypomina, że 
czas na składanie wniosków 
o udzielenie bonifikaty koń-
czy się z końcem październi-
ka. Po tym terminie, zgodnie 
z ubiegłorocznym zarządze-
niem, nie będzie już możli-
wości udzielania bonifikat. – Kilka 
miesięcy mają najemcy zaintere-
sowani kupnem mieszkania komu-
nalnego z bonifikatą. Kryteria są 
łagodniejsze, tych którzy rozważa-
ją kupno, zachęcam do skorzysta-
nia z ostatniej szansy na bonifika-
tę – powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Osoba starająca się o bonifikatę 
przy wykupie lokalu komunalne-
go nie może mieć zaległości czyn-
szowych na dzień sprzedaży loka-
lu, poza tym czas trwania najmu 

w zasobie mieszkaniowym Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów nie może 
być krótszy niż pięć lat. Podstawo-
wa wysokości bonifikaty to 75%. 
Podstawowa wysokość bonifikaty 
dotyczy przypadków, gdy najem 
wnioskodawcy trwa powyżej 10 lat. 
W przypadku najmu trwającego po-
nad 5 lat ale poniżej 10 lat, za każdy 
brakujący rok do 10 lat, podstawo-
wa wysokość bonifikaty ulega ob-
niżeniu o 1%. W przypadku sprze-
daży lokalu w budynku wybudowa-
nym lub poddanym kapitalnemu 
remontowi w 1975 roku lub latach 

następnych – podstawowa wy-
sokość bonifikaty ulega ob-
niżeniu o 10%. W przypadku 
sprzedaży lokalu w budyn-
ku poddanym w ostatnich la-
tach remontowi o mniejszym 
zakresie – podstawowa wy-
sokość bonifikaty ulega obni-
żeniu o 3 – 5% (skala obniż-
ki uzależniona jest od zakre-
su remontu oraz terminu jego 
wykonania).
Wykupy mieszkań komunal-

nych możliwe są w tych budyn-
kach, w których sprzedaż na rzecz 
najemców została już rozpoczęta. 
Ze względu na planowane inwesty-
cje związane z termomodernizacją 
z udziałem środków zewnętrznych, 
nie jest realizowana sprzedaż loka-
li w w budynkach, w których 100% 
mieszkań stanowi własność miasta.
Szczegółowych informacji udzie-
la Referat G eodez ji  i  G ospo -
darki Nieruchomościami (tel. 
23 674 92 24 lub 23 674 92 23).

R.J.

Otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadań publicznych w zakre-
sie edukacji i wychowania w okre-
sie od 01.07.2016 r. do 31.08.2016 
r. obejmował dwa zadania. Pierw-
sze to organizacja wypoczynku let-
niego dzieci i młodzieży w miejscu 
zamieszkania, drugie – organizacja 
zajęć rekreacyjno-sportowych z ele-
mentami piłki plażowej. Na pierw-
sze zadanie przeznaczone zostało 18 
tys. zł, na drugie 40 tys. zł.
Dotację na organizację wypoczyn-
ku letniego dla dzieci i młodzieży w 
miejscu zamieszkania otrzymają:
1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Oddziału Miejsko-Powia-

towego w Ciechanowie – „Lato w 
Mieście z TPD” – 7 000 zł

2. Polski Czerwony Krzyż Oddział 
rejonowy w Ciechanowie – „Lato 
w miejscu zamieszkania – Półko-
lonie PCK” – 8 000 zł

3. Chorągiew Mazowiecka ZHP 
Hufiec Ciechanów – „Harcerska 
Przygoda 2016” – 3 000 zł

Dotację na organizację zajęć rekre-
acyjno-sportowych z elementami 
piłki plażowej otrzymają:
1. UKS NIKE – 33 500 zł
2. Klub Sportowy Zamek – 6 500 zł
19 maja odbyło się posiedzenie ko-
misji opiniującej, która zarekomen-
dowała przyznanie określonych 

kwot na realizację wybranych za-
dań, 20 maja zostało podpisane za-
rządzenie prezydenta.
W konkursach ofert mogą brać 
udział podmioty prowadzące dzia-
łalność pożytku publicznego (wy-
mienione w art. 3 ustaw y z 24 
kwietnia 2003 roku o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie), które zamierzają reali-
zować zadanie na rzecz mieszkań-
ców Ciechanowa, prowadzą działal-
ność statutową w dziedzinie objętej 
konkursem, przedstawią popraw-
nie sporządzoną ofertę wraz z za-
łącznikami.

R.J.

Bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych: 
złagodzenie kryterium dot. zaległości czynszowych

Brak zaległości czynszowych na dzień sprzedaży lokalu, a nie jak dotychczas brak zaległości 
czynszowych w wysokości przekraczającej kwotę miesięcznego czynszu, w ostatnim roku przed 
złożeniem wniosku o sprzedaż najmowanego lokalu mieszkaniowego. Taka zmiana w zakresie 
kryteriów do udzielania bonifikat stosowanych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszka-
niowych została wprowadzona zarządzeniem prezydenta. O udzielenie bonifikaty osoby wy-
najmujące mieszkania komunalne mogą starać się do końca października.

Przyznano środki na organizację wypoczynku dla dzieci 

oraz organizację zajęć rekreacyjno-sportowych

Ciechanów otrzymał dotację w wysokości 89 100 zł na przy-
gotowanie i druk trzech wydawnictw ekologicznych nawią-
zujących do „Doliny Rzeki Łydyni”. Środki zostały pozyskane 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Celem wydawnictw – w formie gier 
edukacyjnych i książki – jest podniesienie świadomości eko-
logicznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w za-
kresie stanu i ochrony środowiska naturalnego.

Dotacja stanowi 90% procent kosz-
tów zadania, jedynie 10% to wkład 
własny miasta. Dzięki pozyskanym 
środkom możliwe będzie wyda-
nie materiałów edukacyjnych: gry 
planszowo-karcianej „Co się kryje 
w chaszczach?”, gry quizowo-kar-
cianej „Tajemnice doliny” oraz pu-
blikacji „Zielone Miasto”. Pierw-
sza gra przeznaczona będzie dla 
uczniów szkół podstawowych. Oparta zostanie na prostych zagadnie-
niach z zakresu ochrony przyrody, zagadkach wprowadzających podsta-
wową wiedzę na temat bioróżnorodności. W swojej tematyce odnosić się 
będzie do znajdującej się w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Do-
liny Rzeki Łydyni”. Druga gra skierowana będzie do uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. To między innymi pytania, zagadki, 
informacje o wierzeniach i przesądach na temat fauny i flory wchodzącej 
w skład obszaru Zespołu Przyrodniczo–Krajobrazowego „Dolina Rzeki 
Łydyni”. W szczególności wykorzystane zostaną ciekawostki związane 
z liczebnością, rozrodem, zagrożeniami, potrzebami oraz wymagania-
mi ochrony różnych gatunków. Każda z gier zostanie wydana w 1000 eg-
zemplarzy. Taka sama będzie liczba publikacji „Zielone Miasto”. Zosta-
nie ona udostępniona również w wersji elektronicznej. Przeznaczona bę-
dzie dla wszystkich grup wiekowych, zawierać będzie informacje na te-
mat znaczenia bioróżnorodności na terenie miejskim w oparciu o przy-
kłady Zespołu Przyrodniczo–Krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”.
Cały projekt ma na celu rozbudzenie zainteresowań wśród dzieci i mło-
dzieży tematyką ekologiczną, edukację w tym zakresie, jak również 
kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska przyrodniczego 
wśród osób dorosłych. Projekt zrealizowany zostanie do końca roku. 
Każdy z jego elementów nawiązuje do „Doliny Rzeki Łydyni”, która 
będzie wkrótce przedmiotem rewitalizacji. Miasto przygotowuje się 
do I etapu rewitalizacji, gotowa jest dokumentacja projektowo-kosz-
torysowa, wszczęte zostały procedury przetargowe. W ramach I eta-
pu planowana jest budowa kładki na terenie błoń zamkowych z częścią 
widokową na zamek, brana jest pod uwagę również iluminacja drzew. 
Przesadzona zostanie część drzew znajdujących się w strefie ekspozy-
cji zamku. Inwestycja związana z rewitalizacją I etapu planowana jest 
do końca listopada.
W październiku ubiegłego roku z WFOŚiGW miasto otrzymało ponad 
50 tys. zł dofinansowania na projekt „EKO-CIECHANÓW” (warsztaty 
i publikacje) oraz „Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Miejskiej Ciechanów”. Dodatkowe prawie 40 tys. zł pozyskano 
w kwietniu na demontaż i unieszkodliwianie azbestu.

R.J.

Blisko 90 tys. zł pozyskane 
przez Ciechanów na działania 

ekologiczne

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

NA OKRES POWYŻEJ 3 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 1398/4  
o powierzchni 1767 m2

9 m2

Miejscowy plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
dzielnicy BLOKI 
w Ciechanowie

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

3 lata

Wykaz zawiera nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia powyżej trzech miesięcy, sporządzony zgodnie z art.35 ustawy 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.)
  
Ciechanów, 05.2016 r.

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

że od 1 czerwca 2016 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 – II piętro oraz 
umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzedaży. 

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

przy ul. Wodnej 1 lub telefonicznie: (23) 674 92 24
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Ponad 320 tys. zł 
dla Ciechanowa na nowy 

kompleks sportowy 
przy Gimnazjum nr 3

Wniosek prezydenta Krzysztofa Kosińskiego o dofinansowa-
nie budowy nowego kompleksu sportowego przy Gimnazjum 
nr 3 znalazł się na liście podstawowej projektów rekomendo-
wanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Regional-
nej Infrastruktury Sportowej. Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego zarekomendował przyznanie 323 700 zł.

Z a r z ąd Woje wó d z t w a 
Mazowieckiego decyzję 
w sprawie rekomendacji 
ciechanowskiego wniosku 
podjął 25 kwietnia stosow-
ną uchwałą. Kwota dotacji 
stanowi 25% kosztów ca-
łej inwestycji. Szacowany 
koszt to prawie 1,3 miliona 
złotych. Inwestycja prze-
prowadzona zostanie jesz-
cze w tym roku. Przy Gimnazjum nr 3 powstanie boisko z nawierzch-
nią ze sztucznej trawy, 200-metrowa czterotorowa bieżnia okólna z wy-
posażeniem lekkoatletycznym, dwa boiska wielofunkcyjne do mini gier 
zespołowych (piłka siatkowa, koszykowa, ręczna) o nawierzchni poli-
uretanowo-gumowej, siłownia zewnętrzna i plac zabaw. Z kompleksu 
korzystać będą nie tylko uczniowie szkoły, będzie on ogólnodostępny.
– Będzie to nowoczesny obiekt, w którym zastosujemy najnowsze do-
stępne dla nas technologie. Inwestycja w infrastrukturę, to inwesty-
cja w młode talenty i ich realne wsparcie. To również zapewnienie 
mieszkańcom przestrzeni do aktywnej rekreacji. Wykorzystujemy tak-
że w tym obszarze okazje do pozyskiwania funduszy zewnętrznych  
– powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego jest kluczowa w przy-
znaniu środków. Rekomendowany przez marszałka wniosek trafi do Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, gdzie zostanie zatwierdzony oraz zosta-
ną podpisane stosowne umowy.

R.J.

Ruszyło usuwanie azbestu
Na terenie Ciechanowa rozpoczęły się prace związane z usu-
waniem pokryć dachowych zawierających azbest. Zdjęto już 
eternit z 7 budynków, w sumie zrealizowane w tym roku zo-
staną 42 zgłoszenia. Dla mieszkańców jest to bezpłatne. Na de-
montaż i unieszkodliwianie azbestu Ciechanów pozyskał bli-
sko 40 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usługą zajmuje się firma 
wybrana w wyniku zapy-
tania ofertowego. Usta-
la ona terminy działań 
z osobami, które na ten 
rok zgłosiły chęć wymiany 
eternitowego dachu i za-
kwalifikowały się do re-
alizacji programu. Usu-
nięcie dachu z materiału 
zawierającego azbest dla 
mieszkańców jest bezpłatne. Oszacowany koszt na ten rok to 45 960 zł, 
z czego 39 050 stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW (85% dofinan-
sowania), pozostałe środki to wkład Urzędu Miasta Ciechanów. Pod 
koniec roku uchwalony został „Program usuwania wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2016-2032”. Zak-
tualizowany program wprowadził nowe zasady, od 2016 r. usuwanie 
prowadzone jest przez jeden, wyłoniony na rok przez Urząd Miasta 
Ciechanów podmiot. W tym roku usługę świadczy firma PHU „Piotr” 
Piotr Jaczyński. Cena oferowana przez wybraną – najtańszą – firmę 
za demontaż i unieszkodliwienie tony azbestu jest niższa niż ta za-
kładana przez WFOŚiGW, w związku z czym zrealizowanych będzie 
więcej zgłoszeń, niż te przyjęte w terminie do końca lutego 2016 r. 
Są to zgłoszenia głównie od osób fizycznych, jak również wspólnot 
mieszkaniowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Refe-
racie Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska w Wydziale Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska (pl. Jana Pawła II 6, parter, pok. 20, 
tel. 23 674 92 83).

R.J.

Nowe założenia prezydent przedsta-
wił Ciechanowskiej Radzie Działal-
ności Pożytku Publicznego, omówił 
je również podczas spotkania w ra-
tuszu z organizacjami pozarządowy-
mi. Projekt uchwały trafił na komi-
sje, a następnie został przyjęty pod-
czas majowej sesji Rady Miasta.
Im większa ogólna frekwencja w gło-
sowaniu w ramach Budżetu Obywa-
telskiego – tym więcej środków zo-
stanie zabezpieczonych na realiza-
cję zwycięskich zadań spośród zgło-
szonych przez obywateli projektów 
zakwalifikowanych do głosowania. 
Główna idea zmian wprowadzo-
nych do sformalizowanego w ubie-
głym roku Budżetu Obywatelskie-
go ma zachęcić mieszkańców do ak-
tywności. Jeżeli frekwencja utrzy-
ma się na ubiegłorocznym poziomie, 
pula środków będzie sięgała 1,6 mln 
zł. Jeżeli frekwencja będzie wyższa, 
na realizację zadań będzie jeszcze 
więcej pieniędzy. Na zadania reali-
zowane w 2016 roku, które miesz-
kańcy wybierali w 2015 roku, prze-
znaczono 1,6 mln zł, co stanowiło 1% 
wykonanych dochodów z roku po-
przedniego. Teraz wysokość środ-
ków przy ogólnej frekwencji do 10% 
wyniesie 0,5% wykonanych docho-
dów z poprzedniego roku budżeto-
wego, przy frekwencji powyżej 10% 
– 0,75% wykonanych dochodów, 
powyżej 15% – 1%, powyżej 20% – 
1,5%, powyżej 30% – 2%, gdy fre-
kwencja przekroczy 40% – będzie 
to 3% wykonanych dochodów z po-
przedniego roku.
Kwestia podziału na osiedla, reali-
zacji jednego zwycięskiego projek-
tu w każdym z 12 ciechanowskich 
osiedli oraz tylu zwycięskich projek-
tów ogólnomiejskich, na ile pozwo-
lą przeznaczone na Budżet Obywa-
telski środki, pozostaje bez zmian. 
Wartość projektu osiedlowego, tak 

jak ostatnio, nie może przekroczyć 
100 tys. zł. Nie będzie górnej granicy 
kwoty wartości projektu ogólnomiej-
skiego. Wynosiła ona 200 tys. zł, te-
raz takiego ograniczenia ma nie być.
W związku z tym, że w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego na terenie 
całego miasta zbudowano oraz bu-
duje się nowe siłownie zewnętrzne 
i place zabaw, w edycji 2017 projekty 
dotyczące tworzenia nowych miejsc 
tego typu nie będą brane pod uwa-
gę. Możliwe będzie zgłaszanie mo-
dernizacji bądź rozbudowy tych już 
powstałych lub powstających.
– Prawdopodobnie jesteśmy pierw-
szym miastem w Polsce, które 
w pełni odda budżet obywatelski 
i jego wysokość samym mieszkań-
com. To budżet innowacyjny, moż-
na o nim powiedzieć Budżet Oby-
watelski 2.0. Ubiegłoroczna edycja 
okazała się sukcesem, jeżeli cho-
dzi o zaangażowanie mieszkań-
ców. Osiągnięta została wyróżnia-
jąca się na tle innych miast wyso-
ka frekwencja, zgłoszono bardzo 
dużo projektów. Widać, że ciechano-
wianie chcą aktywnie uczestniczyć 
w życiu miasta i podejmować decy-
zje o tym, co dzieje się wokół nich. 
Wprowadzając nowe zasady, chce-
my zachęcić do jeszcze większej ak-
tywności. Im więcej osób zagłosuje, 
tym większa będzie szansa na re-
alizację poważnych, kosztownych 
przedsięwzięć. Zachęcam do zgła-
szania także projektów miękkich, 

przypominam że Budżet Obywatel-
ski to nie tylko twarde infrastruk-
turalne zadania – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Projekty w ramach Budżetu Obywa-
telskiego będzie można zgłaszać po 
uprawomocnieniu się uchwały, aż 
do końca lipca. Formularze zosta-
ną udostępnione na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta Ciechanów 
oraz w Biurze Obsługi Interesanta 
przy ul. Wodnej 1. Propozycje mogą 
dotyczyć spraw, które mieszczą się 
w kompetencjach gminy. Propozy-
cje do końca sierpnia będą analizo-
wane przez powołaną przez prezy-
denta komisję, która zarekomendu-
je te wybrane do głosowania. Będą 
one podlegać weryfikacji formalno-
-prawnej i merytorycznej. We wrze-
śniu zostanie ogłoszona lista pozy-
tywnie zweryfikowanych zadań, na-
stępnie odbędzie się głosowanie. 
Głosować będzie mógł każdy miesz-
kaniec Ciechanowa, który ukończył 
16 rok życia. Głosować będzie moż-
na internetowo oraz w wyznaczo-
nych punktach w mieście. Każda 
osoba będzie mogła zaznaczyć je-
den projekt osiedlowy i jeden pro-
jekt ogólnomiejski. Zwycięskie za-
dania zostaną wpisane do projektu 
budżetu miasta i będą realizowa-
ne w 2017 roku.Wszelkie szczegóły 
związane z Budżetem Obywatelskim 
będą publikowane na przygotowy-
wanej przez Urząd Miasta Ciecha-
nów specjalnej stronie internetowej. 
Znajdą się tam aktualności, proce-
dury, zasady, dokumenty, formula-
rze dotyczące nowej edycji, a także 
przebieg realizacji zadań na ten i po-
przedni rok. Będzie opublikowana 
mapa z podziałem na osiedla, za-
znaczonymi inwestycjami, zdjęcia-
mi. Strona stanowić będzie źródło 
informacji i przejrzystą instrukcję.

R.J.

Budżet Obywatelski 2017: 
nowe założenia

Wysokość środków na realizację zadań uzależniona od frekwencji w głosowaniu, zniesienie gór-
nej granicy wartości projektów ogólnomiejskich, wykluczenie projektów dotyczących tworze-
nia nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw. To trzy główne modyfikacje zasad Budżetu 
Obywatelskiego na 2017 rok. Projekt uchwały przygotowany przez prezydenta Krzysztofa Ko-
sińskiego został przyjęty podczas majowej sesji Rady Miasta.

Prezydent Miasta Ciechanów
ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie
nieruchomości Gminy Miejskiej Ciechanów

L.p.
Oznaczenie  

nieruchomości Położenie Przeznaczenie nieruchomości Minimalny miesięczny 
czynsz dzierżawny (netto)

nr działki Pow. dz. (m2)

1 cz. 65/1 160
m. Ciechanów obręb: 
„Śródmieście” Plac 

Jana Pawła II

grunt przeznaczony pod sezonowy 
ogródek gastronomiczny na okres 

powyżej trzech miesięcy 
800 zł

Uwaga:
Do czynszu dzierżawnego netto doliczony zostanie podatek VAT o stawce 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, przy ul. Wodnej 1.
Osoba przystępująca do przetargu na wydzierżawienie nieruchomości winna wpłaci( wadium (w tytule podając numer działki) w kwocie 
100 zł na rachunek Urzędu Miasta Ciechanów w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie nr 54 8213 0008 2001 0088 8888 001, 
nie później niż w dniu 13 czerwca 2016 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, będzie zaliczone na poczet czynszu, zaś ulegnie przepadkowi na rzecz Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów w razie uchylenia się tego uczestnika od zawarcia umowy dzierżawy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem, po złożeniu przez uczestnika oświadczenia z podaniem nu-
meru konta.
 PREZYDENT MIASTA
 Krzysztof Kosiński
Ciechanów, 13.05.2016 r.
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Uchwały  
Rady Miasta  
Ciechanów

podjęte  
na XIX  sesji Rady 

28.04.2016 r.
nr 215/XIX/2016 w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Miejskiej Ciechanów za 2015 rok

nr 216/XIX/2016 w sprawie udziele-
nia Prezydentowi Miasta absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

nr 217/XIX/2016 w sprawie posta-
nowienia o odbieraniu odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady komunalne.

nr 218/XIX/2016 w sprawie okre-
ślenia górnych stawek opłat ponoszo-
nych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych.

nr 219/XIX/2016 w sprawie określe-
nia terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

nr 220/XIX/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą.
nr 221/XIX/2016 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifika-
ty od ceny sprzedaży na rzecz najem-
cy samodzielnego lokalu mieszkalne-
go nr 10 w budynku położonym w Cie-
chanowie przy ul. Adama Asnyka 15.

nr 222/XIX/2016 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifika-
ty od ceny sprzedaży na rzecz najem-
cy samodzielnego lokalu mieszkalne-
go nr 15 w budynku położonym w Cie-
chanowie przy ul. Stefana Okrzei 14.

nr 223/XIX/2016 w sprawie wyra-
żenia zgody na udzielenie bonifika-
ty od ceny sprzedaży na rzecz najem-
cy samodzielnego lokalu mieszkalne-
go nr 21 w budynku położonym w Cie-
chanowie przy ul. Nadfosnej 8.

nr 224/XIX/2016 w sprawie zmiany 
uchwały nr 139/XIV/2015 Rady Miasta 
Ciechanów z 26 listopada 2015 roku 
w sprawie oddania nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste w drodze 
bezprzetargowej oraz wyrażenia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty.

nr 225/XIX/2016 w sprawie zmiany 
uchwały nr 194/XVII/2016 Rady Mia-
sta Ciechanów z 25 lutego 2016 roku 
w sprawie powołania Ciechanowskiej 
Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

nr 226/XIX/2016 w sprawie statu-
tu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie.

nr 227/XIX/2016 w sprawie przystą-
pienia jako Partner do realizacji pro-
jektu pn. „Aktywna integracja droga 
do zatrudnienia” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

nr 228/XIX/2016 w sprawie zasad 
i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych 
oraz rodzajów materiałów budowla-
nych, z jakich mogą być wykonane.

Pełna treść uchwał 
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Stanisław Talarek poprosił o posadzenie ro-
ślin na rondzie w ul. Gruduskiej oraz zamiesz-
czenie brakującej tabliczki z nazwą w ul. Kąc-
kiej. Zapytał też kiedy powstanie w Ciechano-
wie McDonald’s.

Jacek Duriasz postulował przycięcie krzaków 
zasłaniających wyjazd z ul. Pułtuskiej 20, wy-
mianę wiat przystankowych przy ul. Batalio-
nów Chłopskich 10, Sikorskiego 7 i Pułtuskiej 
62A oraz pytał o możliwość zobligowania Straży 
Miejskiej do sprawdzania, czy właściciele psów 
posiadają torebki na odchody.

Robert Adamiak chciał wiedzieć na jakim 
etapie są rozmowy z wykonawcą instalacji elek-
trycznych dotyczących wprowadzenia propo-
nowanego przez niego, jego zdaniem, efektyw-
nego oszczędzania energii na odcinkach ście-
żek rowerowych znajdujących się w obrębie pę-
tli miejskiej.

Krzysztof Leszczyński poruszył problem 
bezpańskich kotów, które wałęsają się na osie-
dlach.

Jerzy Racki narzekał na brak dostatecznej 
ilości miejsc parkingowych przy bazarku PKP. 
Przekazał też obawy odnośnie modułowego bu-
downictwa mieszkaniowego. Radny był ciekaw 
kiedy rozpocznie się realizacja projektów w ra-
mach Regionalnego Instrumentu Terytorialne-
go oraz na jakie akty prawa powołała się agencja 
repezentująca artystów, występujących 2 maja 
na zamku, prosząc o autoryzację materiałów 
z wykorzystaniem ich wizerunku.

Tomasz Podsiadlik odniósł się do aktu 
wandalizmu (zniszczenie infokiosku), któ-
ry w kwietniu miał miejsce na ul. Warszaw-
skiej. Przekonywał o konieczności moderniza-
cji i rozszerzenia monitoringu w mieście. Mó-
wił również o potrzebie wykonania remontu 
ul. Towarowej.

Zdzisław Dąbrowski poprosił o wyprofilo-
wanie ul. Ludowej oraz remont ul. Bojanow-
skiego i Spokojnej.

Wiesław Brzozowski zwrócił się o utwar-
dzenie dojścia do placu zabaw przy ul. Kruczej. 
Przekazał, że samochody zaparkowane przy sa-
lonie „Skoda Auto” zajmując prawy pas jezdni 
ograniczają widoczność kierowcom nadjeżdża-
jącym z przeciwnego kierunku.

Marek Rutkowski odniósł się do programu 
budownictwa mieszkalnego. Pytał czy Ciecha-
nów ma szansę na rozwój, jego zdaniem podej-
mowane w tym kierunku działania powinny 
opierać się na wizji uwzględniającej kilkulet-
nią perspektywę.

Elżbieta Latko wnioskowała o zamontowa-
nie oświetlenia od ul. Działkowej do Śmieciń-
skiej, stworzenie przystanku autobusowego przy 
ul. Starowiejskiej, poprawę nawierzchni ul. To-
warowej i uporządkowanie terenu przy sklepie 
„Biedronka”.

Michał Jeziółkowski chciał rozbudowy i mo-
dernizacji monitoringu. Sugerował, by dodat-
kowe kamery zainstalować na ulicach wyloto-
wych z miasta oraz w tunelu dworca PKP. In-
teresowały go plany samorządu odnośnie roz-
woju sieci HOT-SPOT (otwarty punkt dostępu, 
umożliwiający połączenie z internetem za po-
mocą sieci bezprzewodowej opartej na standar-
dzie Wi-Fi – red.).

Barbara Kornatowska zaproponowała stwo-
rzenie listy zaniedbanych ulic, które nie są w ge-
stii miejskiego samorządu, ale leżą w granicach 
miasta. Wyraziła nadzieję, że podjęcie wspól-
nych działań rozwiążą problemy związane z ta-
kimi drogami.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz zachęcała 
do opracowania programu pielęgnacji zieleni 

na terenie miasta. Jej zdaniem drzewa przyci-
nane są zbyt drastycznie. Radna nadmieniła, że 
warto byłoby ponownie zastanowić się nad ob-
niżeniem kryterium ilości oddanej krwi upraw-
niającej do ulgi na przejazd miejską komunika-
cją. Zapytała czy władze miasta są przygotowa-
ne na zapewnienie lokali rodzinom mieszkują-
cym w budynkach o złym stanie technicznym. 
Postulowała rozbudowę monitoringu i moder-
nizację ul. Towarowej.

Mariusz Stawicki poinformował, że na ścież-
kach rowerowych w obrębie pętli zalega pozi-
mowy piasek, który trzeba usunąć. Chciał wie-
dzieć na jakim etapie są uzgodnienia z Minister-
stwem Obrony Narodowej dotyczące zagospo-
darowania obiektów po jednostce wojskowej. 
Radny stwierdził, że w trakcie negocjacji war-
to byłoby rozważyć budowę alternatywnej dro-
gi dojazdowej do jednostki.

Zenon Stańczak poprosił o remont ul. Boha-
terów Września. Był też ciekaw, czy możliwa jest 
współpraca z samorządem powiatowym w za-
kresie budowy deszczówki w ul. Kwiatowej oraz 
wydzielenia ścieżki rowerowej na chodniku ul. 
11 Pułku Ułanów Legionowych.

Bogumiła Rybacka zapytała na jakim etapie 
są rozmowy w sprawie przejęcia przez samo-
rząd miejski ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych.

Leszek Goździewski przekazał, że na wia-
dukcie w ul. Płockiej jest ubytek w nawierzchni 
jezdni. Łatania wymaga też obręb przejścia dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Pułtuskiej 
i Powstańców Wielkopolskich. Chciał wiedzieć 
czy miasto może przejąć zobowiązania związa-
ne z odpłatnością za oświetlenie przed blokiem 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16 i popro-
sił o montaż podwójnych opraw na trzech słu-
pach w celu doświetlenia garaży, z których ko-
rzystają mieszkańcy osiedla.

oprac. K.D.

Dochody miasta wyniosły ponad 159,1 mln zł, 
wydatki – 154,6 mln zł. Wypracowana nadwyż-
ka dała sumę przeszło 4,4 mln zł. Na dodatni bi-
lans wpłynęło wprowadzenie do budżetu wolnych 
środków pozostałych jeszcze po 2014 roku oraz 
oszczędne gospodarowanie finansami. Na za-
dania inwestycyjne w ubiegłym roku wydano 
37,8 mln zł. Z tego 23,8 mln zł miasto pozyska-
ło z funduszy unijnych, a 743,7 tys. zł – z dota-
cji państwowych. Oprócz tego swoje przedsię-
wzięcia realizowały spółki miejskie. Wartość ich 
zadań inwestycyjnych oszacowano na 59,6 mln 
zł. – Liczby pokazują, że miasto jest dobrze za-
rządzane. Budżet jest stabilny. To nasze wspól-
ne osiągnięcie, za co dziękuję państwu radnym 
i moim współpracownikom – powiedział Krzysz-
tof Kosiński. Prezydent zwrócił uwagę, że wol-
ne środki na obecny rok to blisko 13 mln zł oraz 
na wiele nowych inwestycji i skuteczność w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych dla miasta. 
Korzystne wyniki finansowe spotkały się z przy-
chylnością i zadowoleniem radnych. 21 z nich 
jednogłośnie opowiedziało się za udzieleniem 
prezydentowi absolutorium.

Następnym punktem obrad było podsumowanie 
zeszłorocznej współpracy miasta z organizacja-
mi pozarządowymi oraz ocena zasobów pomocy 
społecznej. Radni podjęli 12 kolejnych uchwał. 
Trzy z nich związane były z systemem gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. Wyłączono 

z niego nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe oraz działki wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ich właści-
ciele będą zobowiązani do zawarcia indywidu-
alnej umowy z podmiotem świadczącym usługę 
odbioru odpadów. Określono górne stawki tych 
opłat i ustalono, że będą one pobierane z góry.
Radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifika-
ty od ceny sprzedaży na rzecz najemców samo-
dzielnych lokali mieszkalnych w budynkach przy 
ul. Asnyka 15, Okrzei 14 i Nadfosnej 8. Z uwagi 
na zwiększenie miejsc w rozbudowanym żłobku 
konieczne było uaktualnienie statutu placówki.
Radni zdecydowali też o przystąpieniu do reali-
zacji projektu „Aktywna integracja drogą do za-
trudnienia”, którego celem jest przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i walka z ubóstwem.
W trosce o poprawę wizerunku miasta uchwalo-
no zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, ogrodzeń oraz tablic i urządzeń re-
klamowych. Przyjęta w tej sprawie uchwała okre-
śla ich gabaryty, standardy jakościowe, a także 
rodzaje materiałów z jakich mogą być wykonane.

K.D.

Interpelacje radnych – XIX sesja

Kwietniowa sesja Rady Miasta. 
Prezydent z absolutorium
Wykonanie budżetu w 2015 roku to główny temat 19. sesji Rady Miasta Ciechanów. 28 kwietnia prezydent Krzysztof Kosiński 
omówił sprawozdanie finansowe z ubiegłego roku. Absolutorium udzielone zostało jednogłośnie przez wszystkich radnych.
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Uchwały  
Rady Miasta  
Ciechanów

podjęte  
na XX  sesji Rady 

25.05.2016 r.
nr 229/XX/2016 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Miejskiej Cie-
chanów.

nr 230/XX/2016 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2016.

nr 231/XX/2016 w sprawie prze-
prowadzenia na terenie Miasta 
Ciechanów konsultacji społecz-
nych dotyczących Budżetu Oby-
watelskiego na 2017 r.

nr 232/XX/2016 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami Miasta Cie-
chanów na lata 2016-2019.

nr 233/XX/2016 w sprawie 
funkcjonowania Centrum Usług 
Wspólnych jako jednostki ob-
sługującej, nadania statutu oraz 
określenia jednostek obsługi-
wanych.

nr 234/XX/2016 w sprawie re-
gulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Miej-
skiej Ciechanów.

nr 235/XX/2016 w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów.

nr 236/XX/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie boni-
fikaty od ceny sprzedaży na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu 
mieszkalnego nr 3 w budynku po-
łożonym w Ciechanowie przy ul. 
Wyzwolenia 5.

nr 237/XX/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie boni-
fikaty od ceny sprzedaży na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu 
mieszkalnego nr 40 w budynku 
położonym w Ciechanowie przy 
ul. Sikorskiego 2.

nr 238/XX/2016 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej Powia-
towi Ciechanowskiemu.

nr 239/XX/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na zbycie nieru-
chomości.

nr 240/XX/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie boni-
fikaty od ceny sprzedaży na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu 
mieszkalnego nr 18 w budynku 
położonym w Ciechanowie przy 
ul. Nadfosnej 8.

nr 241/XX/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na zbycie udziału 
w nieruchomości.

Pełna treść uchwał 
znajduje się

na stronie interneto-
wej urzędu miasta

www.umciechanow.pl

Robert Adamiak chciał naprawy nawierzch-
ni ulic Wyspiańskiego i Bema.

Krzysztof Leszczyński zwrócił uwagę, że 
kierowcy przejeżdżający przez rondo Pułtuska/
Armii Krajowej często nie ustępują pierwszeń-
stwa pieszym na pasach. Radny miał obiekcje 
do umieszczenia w Tygodniku Ilustrowanym 
ogłoszenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Michał Jeziółkowski poprosił o wykonanie ka-
nalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Andersena.

Zdzisław Dąbrowski również odniósł się 
do ogłoszenia PEC i sprawy rozliczeń ze wspól-
notami mieszkaniowymi.

Marek Rutkowski przekazał, że mieszkańcy 
bloku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 
10 proszą o zamontowanie szlabanu regulują-
cego dostęp na pobliski parking. Radny zgło-
sił do naprawy elewację budynku przy ul. Nad-
fosnej 3 i schodki przy ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych 4.

Jerzy Racki domagał się wskazania podstawy 
prawnej, na mocy której mogłoby dojść do roz-
wiązania stosunku pracy z pracownikami ZO-
SiP w przypadku nie podjęcia uchwały o utwo-
rzeniu Centrum Usług Wspólnych (uchwała zo-
stała podjęta – red.). Radny poinformował, że 
schodki przy moście 3 Maja (te po stronie ban-
ku) wymagają remontu. Poprosił też o namalo-
wanie linii na miejscach postojowych przy ul. Żó-
rawskiego oraz umieszczenie tabliczek z nowymi 
nazwami ulic i rond w obrębie pętli miejskiej.

Wiesław Brzozowski przekonywał, że staro-
dawne lampy stojące przy ul. Kolonijnej i Łuko-
wej wymagają wymiany – świecą słabo, a zuży-
wają dużo energii elektrycznej.

Stanisław Talarek postulował skoszenie pa-
sów zieleni w ul. Wojska Polskiego.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz pytała o plany 
zagospodarowania terenów przy ul. Mławskiej 
oraz Gąseckiej, Śląskiej i Bocznej. Chciała wie-
dzieć kiedy planowana jest budowa ul. Jastru-

na. Mówiła też, że informacja dotycząca dyżu-
rów rannych zamieszczona w Biuletynie Infor-
macji Publicznej wymaga uaktualnienia.

Agnieszka Kuźma podziękowała za posa-
dzenie tui przy placu zabaw na ul. Harcerskiej.

Bogumiła Rybacka prosiła, by Jarmark Kwia-
towy na ul. Warszawskiej był na stałe wpisany 
do kalendarza miejskich imprez. Radna prze-
kazała, że w czasie trwania jarmarku zorgani-
zowanego 21 maja na deptak wjechał samochód 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z zamia-
rem rozstawienia gazonów kwiatowych.

Leszek Goździewski zgłaszał potrzebę 
uporządkowania działki przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 9 i naprawienie zapad-
niętego fragmentu chodnika. Postulował tak-
że naprawę podjazdu dla niepełnosprawnych 
przy ul. Pułtuskiej 62B, poprawę oświetlenia 
ul. Witosa i uprzątnięcie terenu przy ul. Sie-
rakowskiego 9.

oprac. K.D.

25 maja jednym z tematów była sytuacja eko-
nomiczna i ocena funkcjonowania Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2015. Jednostka 
dysponowała ponad 6,4 mln budżetem i osią-
gnęła nadwyżkę w wysokości przeszło 29 tys. 
zł. Wypracowane środki zostaną przeznaczone 
na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej 
budowy boiska przy Gimnazjum nr 3.

Kolejny punkt to informacja na temat wykorzy-
stania środków Unii Europejskiej. Na lata 2016-
2020 zaplanowano 14 projektów inwestycyjnych 
kwalifikujących się do dofinansowania unijne-
go. Są to: termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej; budowa w rejonie dworca 
kolejowego węzła przesiadkowego wraz z prze-
budową ul. Sienkiewicza; budowa obwodnicy; 
przebudowa ul. Mazowieckiej i Niechodzkiej; 
remont wieży ciśnień, kamienicy przy ul. War-
szawskiej i budynku Ciechanowskiego Ośrod-
ka Edukacji Kulturalnej „Studio”; rewitalizacja 
pasażu im. Marii Konopnickiej, dzielnicy „BLO-
KI”, kompleksu rekreacyjnego przy ul. 17 Stycz-

nia i obiektu po dawnym młynie przy ul. Nad-
rzecznej; budowa Parku Miejskiego na „Jezior-
ku” oraz zadaszonych obiektów handlowych 
(przy ul. Sienkiewicza).
Radni przegłosowali 13 projektów uchwał. Wpro-
wadzili zmiany w wieloletniej prognozie finan-
sowej i uchwale budżetowej. Przyjęto też zasa-
dy budżetu obywatelskiego na 2017 rok. Wyso-

kość środków przeznaczonych na realizację pro-
jektów zgłoszonych przez mieszkańców będzie 
zależała od frekwencji w głosowaniu.
Radni opowiedzieli się za uchwaleniem Gminne-
go Programu Opieki nad Zabytkami obejmują-
cego lata 2016-2019. Stosunkiem głosów 12 „za”, 
przy 9 „wstrzymujących się” zdecydowali o po-
wołaniu Centrum Usług Wspólnych jako jed-
nostki obsługującej miejskie placówki oświato-
we. Wprowadzili także zmiany w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku oraz uszcze-
gółowili sposób świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości.

Radni wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny 
sprzedaży na rzecz trzech najemców samodzielnych 
lokali mieszkalnych (Wyzwolenia 5/3/, Sikorskiego 
2/40 i Nadfosnej 8/18), przeznaczenia 35 tys. zł do-
tacji Powiatowi Ciechanowskiemu na opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
ulicy Sońskiej, a także zbycie nieruchomości przy 
ul. Rzeczkowskiej, Szczurzynek i Witosa.

R adny Rober t Kucińsk i z łoż ył formalny 
wniosek o pozbawienie funkcji przewodni-
czącego i wiceprzewodniczącego Rady Mia-
sta Ciechanów Leszka Goździewskiego i Sta-
nisława Talarka. Zgodnie z regulaminem 
rady, głosowanie nad wnioskiem może od-
być się na kolejnej sesji. Z kolei przewod-
niczący Leszek Goździewski odczytał treść 
uchwały koła miejskiego PiS o zawieszeniu 
Roberta Kucińskiego w funkcji przewodni-
czącego klubu radnych PiS oraz wyznacze-
niu do pełnienia obowiązków radnego Mar-
ka Rutkowskiego.

K.D.

Interpelacje radnych – XX sesja

Majowa sesja rady miasta
Sytuacja ekonomiczna i ocena funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pozyskiwanie środków unijnych, przy-
jęcie zasad trzeciej edycji budżetu obywatelskiego i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, powołanie Centrum Usług 
Wspólnych, przekazanie Powiatowi Ciechanowskiemu środków na dokumentację budowy ulicy Sońskiej to kluczowe zagad-
nienia 20. sesji Rady Miasta.
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Wcześniej w Ciechanowie, jak rów-
nież wielu innych polskich mia-
stach, podjęte zostały uchwały in-
tencyjne w zakresie uprządkowa-
nia reklamowego chaosu. Podjęta 
podczas kwietniowej sesji uchwa-
ła wprowadza szczegółowe zasady, 
które wkrótce zaczną obowiązywać. 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Ma-
zowieckiego. Czas na dostosowa-
nie istniejących tablic i urządzeń 
reklamowych do uchwalonych re-
gulacji to 12 miesięcy od dnia wej-
ścia w życie uchwały.
Regulacje zostały opracowane po 
przeprowadzeniu wśród miesz-
kańców miasta ankiety oraz kon-
sultacji. Temat był dyskutowany 
na komisjach Rady Miasta, kształt 
uchwały jest wynikiem oczekiwań 
ciechanowian, którzy w ankiecie 
opowiedzieli się za koniecznością 
wprowadzenia zasad, pozwalają-
cych na utrzymanie ładu w prze-
strzeni miejskiej.
– Jeżeli mamy możliwość uporząd-
kowania spraw związanych z re-
klamami, korzystamy z tego. Re-
klamy są i będą. Nie muszą jednak 
szpecić miasta, mogą spełniać swo-
ją funkcję w taki sposób, by nie za-
kłócać ładu, powinny pojawiać się 
w przeznaczonych do tego miej-
scach, niezbyt gęsto, nie w taki spo-
sób, by zasłaniać obiekty i zdomi-
nować przestrzeń. Uchwała jest od-
powiedzią na oczekiwania miesz-
kańców, którzy mają dość rekla-
mowego bałaganu – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Uchwała dotyczy całego obszaru 
Gminy Miejskiej Ciechanów z wy-
łączeniem określonych przepisa-
mi prawa terenów zamkniętych. 
Uchwała określa między innymi 
wielkość reklam, odległości mię-
dzy nimi, miejsca, w których mogą 
się pojawiać.
Zabrania instalowania tablic re-
klamowych i urządzeń reklamo-
wych na zabytkach objętych ochro-
ną, na terenie zespołu przyrodni-
czo-krajobrazowego „Dolina Rze-
ki Łydyni”, użytku ekologicznego 
„Bagry”, urządzonej zieleni (m.in. 
parki, ogrody jordanowskie, zie-
leńce oraz ich ogrodzenia), w stre-
fie o promieniu 20 m od pomników 
przyrody, na terenach cmentarzy 
i ich ogrodzeniach czy w sposób, 
który zakłóca odczytanie znaków 
drogowych, urządzeń służących 
do prezentacji informacji Systemu 
Informacji Miejskiej, oraz ogra-
nicza widoczność kamer moni-
toringu miejskiego. Wolno stoją-
ce urządzenia reklamowe powin-
ny zostać wkomponowane w oto-
czenie, nie zakłócać charakteru 
miejsca i nie przesłaniać widoków 
na obiekty wpisane do rejestru za-
bytków, pomniki, tablice pamiątko-

we, rzeźby, fontanny oraz miejsca 
pamięci narodowej. Tablice rekla-
mowe i urządzenia reklamowe nie 
mogą być umieszczane na barie-
rach dźwiękochłonnych, mostach, 
wiaduktach i kładkach, na budow-
lach i urządzeniach infrastruktu-
ry technicznej (m.in. latarnie, słupy 
linii sieci uzbrojenia terenu, stacje 
transformatorowe), w pasie dzielą-
cym jezdnie oraz na barierkach od-
dzielających jezdnie lub przystan-
ki, na obiektach urzędów admini-
stracji rządowej i samorządowej, 
z wyjątkiem reklam remontowo-
-budowlanych.
Dopuszcza się lokalizowanie ta-
blic reklamowych na ogrodzeniach, 
z wyjątkiem miejsc i ogrodzeń wy-
mienionych powyżej, pod warun-
kiem, że powierzchnia ekspozycji 
reklamy nie przekroczy 3m2. Wła-
ściciel tablicy reklamowej lub urzą-
dzenia reklamowego zobowiązany 
jest do utrzymania ich w należytym 
stanie technicznym i estetycznym.
Uchwała określa zasady dotyczące 
reklam na budynkach (powierzch-
nia ekspozycji reklamy może mieć 
do 20 m2 włącznie). Tablice i urzą-
dzenia reklamowe powinny mię-
dzy innymi zostać wkomponowane 
w elewację budynku, nie zasłaniać 
istotnych lub charakterystycznych 
elementów, a także w jak najmniej-
szym stopniu naruszać spójność ar-
chitektoniczną budynku. Łączna 
powierzchnia ekspozycji reklamy 
tablic reklamowych i urządzeń re-
klamowych nie może przekroczyć 
20% powierzchni elewacji budyn-
ku. Urządzenia reklamowe mogą 
mieć formę wysokiej jakości kase-
tonów reklamowych, jednorodnych 
w zakresie materiału, kolorysty-
ki i grafiki. Powinny one nawiązy-
wać do formy architektonicznej bu-
dynku, na którym są umieszczone, 
oraz innych budynków pozostają-
cych w kontekście wizualnym. Łącz-
na powierzchnia ekspozycji kaseto-
nów reklamowych umieszczonych 
na elewacji jednego budynku nie 
może przekraczać 8 m2.
Zabrania się umieszczania tablic 
reklamowych i urządzeń reklamo-
wych na drzewach i w zasięgu ich 
koron, w szpalerach drzew oraz 
w sposób pogarszający warunki 
wegetacji roślin. Banery reklamo-
we nie mogą być rozpinane pomię-
dzy: obiektami budowlanymi, ro-
ślinnością, ogrodzeniami, barie-
rami ochronnymi, ekranami aku-
stycznymi;
Wprowadzono szczegółowe regu-
lacje dotyczące obszarów objętych 
ochroną prawną konserwatora za-
bytków, m.in. poprzez dopuszczenie 
jedynie elementów o najwyższych 
standardach estetyczno – technicz-
nych, elementów wolnostojących 
o określonych wielkościach, sto-
nowanej kolorystyce, dostosowa-

nej do otoczenia, określenie maksy-
malnych formatów na budynkach.
Ustalono szczegółowe zasady do-
tyczące przenośnych tablic rekla-
mowych i przenośnych urządzeń 
reklamowych. Będą one mogły po-
jawiać się jedynie na obszarze cią-
gów komunikacji pieszej nie węż-
szych niż 2,5 m, wyznaczono mak-
symalną powierzchnię, wysokość 
oraz wytyczne dotyczące materia-
łów, z których może być zrobiona 
konstrukcja
Ustalone zostały minimalne od-
ległości dotyczące oddalenia ta-
blic reklamowych i urządzeń re-
klamowych od skrzyżowań – co 
najmniej 10 m dla reklam forma-
tu małego oraz słupów ogłoszenio-
wych i co najmniej 20 m dla po-
zostałych reklam. W strefie prze-
strzeni dostępnej publicznie oraz 
terenów przyległych w pasie 50 m 
od granicy tej strefy, minimalna 
odległość pomiędzy tablicami re-
klamowymi i urządzeniami rekla-
mowymi powinna wynosić 10 me-
trów dla reklamy formatu małego 
(do 2 m2) i 30 metrów dla reklamy 
formatu średniego (do 8 m2) i du-
żego (do 20) m2. Minimalne od-
ległości między wolnostojącymi 
urządzeniami reklamowymi a in-
nymi obiektami i elementami in-
formacji wizualnej to co najmniej 
50 m od pomników i miejsc pamię-
ci oraz pomników przyrody, co naj-
mniej 15 m od znaków drogowych 
i znaków Systemu Informacji Miej-
skiej (po tej samej stronie drogi); 
co najmniej 2 metry od krawężni-
ków jezdni, minimum 150 cm od ta-
blic i znaków Systemu Informacji 
Miejskiej usytuowanych na tej sa-
mej płaszczyźnie ścian budynków.
Tablice reklamowe i urządzenia re-
klamowe z elementami podświetle-
nia nie mogą być uciążliwe dla użyt-
kowników budynków w obszarze 
oddziaływania, jak również użyt-
kowników drogi.
Powierzchnie ekspozycji reklamy 
dla wolnostojących urządzeń re-
klamowych powinny nawiązywać 
do elementów istniejącego zagospo-
darowania przestrzeni. Wygląd re-
klam na jednym urządzeniu czy no-
śniku powinien być spójny.
Uchwa ła ok re śla moż l iwości 
umieszczania reklam na wiacie 
przystanku komunikacji miejskiej. 
Może to być jedynie w miejscu wy-
znaczonym przez zarządcę wiaty, 
powierzchnia reklamy nie może 

przysłaniać widoku drogi i nie może 
być większa niż 25% powierzchni 
łącznej ścian wiaty.
Uchwała reguluje także kwestie 
szyldów. Wytyczne dotyczące mię-
dzy innymi szyldów na obszarze 
ochrony dziedzictwa kulturowe-
go czy zabytkach, dotyczą np. do-
stosowania do stylistyki, historii 
obiektów lub obszarów. Określone 
są również maksymalne wymiary 
różnych rodzajów szyldów. Na nie-
ruchomości może być umieszczo-
ny maksymalnie jeden szyld przez 
każdy podmiot prowadzący działal-
ność na terenie tej nieruchomości.
Uchwała ustala kwestie obiektów 
małej architektury. Wolno stojące 
obiekty małej architektury powin-
ny zostać wkomponowane w otocze-
nie, nie mogą zakłócać charakteru 
miejsca oraz przesłaniać widoków 
np. na zabytki. Obiekty małej archi-
tektury w miarę możliwości mają 
być jednorodne w zakresie: formy 
przestrzennej, materiału, kolory-
styki – dla działki budowlanej, pla-
cu, ulicy lub innej przestrzeni pu-
blicznej postrzeganej jako jedno-
rodne założenie urbanistyczne lub 
architektoniczne. Ustalono maksy-
malne wysokości obiektów: 6 m dla 
obiektów kultu religijnego, takich 
jak: kapliczki, krzyże przydrożne, 
figury, 5 m dla posągów, wodotry-
sków i innych obiektów architek-
tury ogrodowej, 4 m dla obiektów 
takich jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.
Uchwała dotyczy również ogro-
dzeń. Powinny one zostać wkompo-
nowane w otoczenie, nie mogą po-
wodować utrudnienia lub narusze-
nia zasad bezpieczeństwa w ruchu 
komunikacyjnym, w miarę możli-
wości mają być jednorodne w za-
kresie: formy przestrzennej i ar-
chitektonicznej, materiału, kolo-
rystyki – dla działki budowlanej 
lub zespołu działek budowlanych, 
placu, ulicy lub innej przestrzeni 
publicznej.
Ustala się maksymalną wysokości 
ogrodzenia na 2,20 m, przy czym 
wysokość części pełnej (cokołu) nie 
może przekraczać 80 cm, ogrodze-
nie powyżej cokołu powinno być 
ażurowe t.j. powierzchnia ażu-
ru nie może być mniejsza jak 50% 
powierzchni tej części ogrodzenia. 
Zasady te nie odnoszą się do ogro-
dzeń boisk sportowych lub ogro-
dzeń innych obiektów wymagają-
cych spełnienia warunków okre-

ślonych w przepisach odrębnych. 
Nie dotyczą ogrodzeń tymczaso-
wych, stawianych np. na czas bu-
dowy. Istniejące w dniu wejścia 
w życie uchwały obiekty małej ar-
chitektury jak również ogrodzenia, 
nie wymagają dostosowania do za-
kazów, zasad lub warunków okre-
ślonych w tej uchwale.
Uchwała nie obowiązuje w zakresie 
uregulowanym odmiennie w obo-
wiązujących aktach prawa. Nie do-
tyczy sytuowania na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów znaków i sy-
gnałów drogowych, tablic urzędo-
wych, urządzeń służących do pre-
zentacji informacji Systemu In-
formacji Miejskiej oraz urządzeń 
do prezentacji informacji, które nie 
mają charakteru komercyjnego, jak 
również tablic reklamowych, urzą-
dzeń reklamowych i szyldów, jeże-
li są realizacją obowiązku nałożo-
nego przepisami prawa oraz tablic 
reklamowych stanowiących rekla-
mę naklejaną na przeszklone otwo-
ry budynku, o ile służą przekazowi 
informacji związanej z prowadzo-
ną działalnością w budynku, form 
przestrzennych informacji wizu-
alnej umieszczonej na elewacji lub 
na dachu budynku, takich jak logo 
związane z informacją o działalno-
ści prowadzonej na nieruchomości, 
w przypadku zaprojektowania ich 
jako elementu wyglądu architekto-
nicznego elewacji budynku.
Przepisy uchwały nie dotyczą lo-
kalizowania na nieruchomościach 
Miasta Ciechanów urządzeń re-
klamowych promujących organi-
zowane przez Miasto Ciechanów, 
pod jego patronatem lub przy jego 
współudziale, imprezy, w szczegól-
ności artystyczno-rozrywkowe lub 
sportowe, pod warunkiem, że zo-
staną usytuowane nie wcześniej niż 
2 tygodnie przed imprezą i zdemon-
towane w ciągu tygodnia od jej za-
kończenia.
Uchwała została zaopiniowana 
przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warsza-
wie, Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego oraz Komendę Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej 
a także uzgodniony z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.
Trwają prace nad kolejną uchwa-
łą, w sprawie określenia wysoko-
ści opłaty reklamowej i jej pobie-
ranie od posiadaczy tablic i urzą-
dzeń reklamowych.

R.J.

Ciechanów z uchwałą porządkującą reklamy
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta podjęta została uchwa-
ła w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej ar-
chitektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodza-
jów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Cie-
chanów jako pierwsze miasto w Polsce przeszedł bardzo skom-
plikowaną i długą procedurę oraz uchwalił faktyczne regula-
cje, na których przyjęcie pozwoliła tzw. ustawa krajobrazowa.
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Na miejskim targowisku przy uli-
cy Płońskiej zakończyły się prace 
związane z demontażem starych 
zniszczonych wiat, które nie były 
przez kupców używane. Po usunię-
ciu konstrukcji teren został wyrów-
nany. Została wygospodarowana 
przestrzeń, na którą będzie możli-
wy wjazd samochodami.
Wiaty, które pochodzą z lat 90-
tych nie cieszyły się zainteresowa-

niem kupców. Ci chętniej handlu-
ją z samochodów i tworzą stoiska 
samodzielnie. Miasto postanowiło 
w związku z tym zlikwidować zada-
szone stanowiska, a obszar na któ-
rym się znajdują będzie mógł być 
właściwie wykorzystany. Na terenie 
targowiska znajdowało się 8 rzędów 
nieużywanych stanowisk. Zajmo-
wały one powierzchnię 1207 m2.

R.J.

Remonty i inwestycje

Pierwsze od lat poważne porządki 
na targowisku przy ul. Płońskiej

Nowe chodniki na ul. Broniewskiego, Armii Krajowej, Powstańców Wielkopolskich, zagospo-
darowanie terenu przy ul. Nadfosnej 7, nowa nawierzchnia pod wiaduktem to szereg inwesty-
cji i remontów, które właśnie się zakończyły.
Miasto przygotowuje się do realizacji kolejnych zadań z opracowanej pod koniec marca listy 
działań inwestycyjnych i remontowych na 2016 rok. W trakcie postępowań przetargowych są 
już kolejne inwestycje.

P.H.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza ciepło systemowe na podsta-
wie umów dostawy/sprzedaży ciepła zawartych z właścicielem, administra-
torem lub zarządcą budynku wielolokalowego.
Koszty dostawy ciepła wyliczane są na każdy obiekt podłączony do systemu 
ciepłowniczego wg wskazań licznika ciepła oraz licznika zużytego nośnika 
(o ile nastąpiło uzupełnienie instalacji wewnętrznej), zgodnie z cenami i opła-
tami zatwierdzonymi przez URE w taryfie dla ciepła.
Koszty wynikające z wystawionej przez PEC faktury administrator budyn-
ku wielolokalowego (TBS, spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota) rozlicza 
na każdy lokal wg własnego klucza i pobiera w opłatach od właścicieli lub na-
jemców lokali znajdujących się w budynku.
W związku z tym, w zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania wszelkie roszcze-
nia mieszkańcy muszą zgłaszać do spółdzielni mieszkaniowej lub administra-
tora budynku (TBS). Spory pomiędzy spółdzielnią, TBS czy wspólnotą a PEC 
rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zaś kwestie sporne pomiędzy 
indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź 
właścicielem tego budynku można kierować do rzeczników konsumentów.
Mogą być stosowane następujące metody rozliczania ciepła przez admini-
stratorów budynków:
1. W przypadku ogrzewania
a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych podzielnikami kosztów zmiennych 

mogą być:
• wskazania ciepłomierzy,
• wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi 

w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na za-
sadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny zgodności,

• powierzchnia lub kubatura tych lokali,
b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego:
• powierzchnia lub kubatura tych części odpowiednio w proporcji do po-

wierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.
2. W przypadku przygotowania ciepłej wody:
a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych podzielnikami kosztów zmiennych 

mogą być:
• wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
• liczba osób zamieszkałych stale w lokalu.
b) koszty stałe wynikające ze strat ciepła podczas cyrkulacji z reguły rozlicza-

ne są wg. powierzchni lokali.
Metodyka i sposób rozliczeń powinien być zapisany w regulaminie admini-
stratora (spółdzielni, TBS, wspólnoty). Właściciel lub zarządca budynku wie-
lolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów za-
kupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, 
tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zuży-
cia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy 
jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku 
określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zacho-
wania oraz zapewniała ustalanie opłat, w sposób odpowiadający zużyciu cie-
pła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną me-
todę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego 
na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostar-
czanej centralnie poprzez instalację w budynku. Regulamin rozliczeń podaje 
się do wiadomości właścicielom i użytkownikom lokali w budynku w termi-
nie 14 dni od dnia jego wprowadzenia.
Więcej informacji na naszej stronie www.pecciechanow.pl

PEC Ciechanów

Jak rozliczane jest ciepło?

Malowanie pasów
Trwa malowanie poziomych oznaczeń dróg zarządzanych przez miejski 
samorząd. Odnowiono oznakowania na Kargoszynie, Powstańców Wiel-
kopolskich, Zachodzie i Śródmieściu. Wytyczone zostały nowe przejścia 
dla pieszych: na ul. Kargoszyńskiej i Letniej.

Remonty dróg i chodników
Na bieżąco wykonywane są remonty cząstkowe jezdni bitumicznych. 
Naprawiono m.in. ul. Reutta, Sienkiewicza, Skrajną, Wrzosową, Space-
rową, Wędkarską, Opinogórską, Szczurzynek, drogę do PEC oraz dro-
gę wewnętrzną w rejonie ul. Płońskiej od drogi prowadzącej do zbior-
nika Bagry do drogi wewnętrznej przy SP nr 4.

Wiosennych porządków ciąg dalszy
Pracownicy Oddziału Zieleni PUK sprzątają parki i skwery. Wykaszana 
jest też trawa na miejskich terenach. W donicach i na wieżach na placu 
Jana Pawła II i ul. Warszawskiej posadzono kwiaty. Rozpoczęto nasa-
dzania krzewów wzdłuż ulicy Armii Krajowej. Przy placu zabaw przy 
ul. Harcerskiej posadzono tuje. Odmulono i umocniono kiszką faszy-
nową skarpy rzeki wzdłuż ul. Parkowej.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
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25- lecie  
Mazowieckiej Izby Gospodarczej
21 maja Mazo-
wiecka Izba Go-
spodarcza ob -
chodziła swoje 
25-lecie. Uroczy-
stość zgromadzi-
ła przedstawicieli 
biznesu, zrzeszo-
nych w Izbie oraz 
zaproszonych go-
ści. Nie zabrakło 
wspomnień i mu-
zyki w wykona-
niu ciechanow-
skich artystów z Akademii Dźwię-
ku i zespołu „Pod fryzjerką”.

Podczas uroczy-
stości zastępca 
prezydenta Joan-
na Potocka-Rak 
wręczyła meda-
le  „ Z a z a s ł ug i 
dla Ciechanowa” 
Barbarze Dzie-
niszewskiej, Ka-
tarzynie Trom-
sk iej,  Bożenie 
Budżak oraz Zo-
fii i Kazimierzo-
wi  Olszewskim.

 
P.H.

Zadanie zrealizowane zostało pod 
koniec ubiegłego roku. Zamonto-
wano złącze kablowe, szafę sterow-
niczą i fontannę. Przeprowadzono 
próby, po czym fontanna na zimę 
została zdemontowana. Pod ko-
niec kwietnia ją uruchomiono. Fon-
tanna działa od 9.00 do 23.00, jest 
podświetlana. Wyposażona zosta-
ła w zegar sterujący oraz w automat 
zmierzchowy do sterowania oświe-
tleniem. Na oświetlenie składają się 
cztery lampy. Obraz wodny osiąga 

wysokość około 3 m, jego średnica 
– do 11 m, przepływ wody wyno-
si 80 m3/h.

W opisie i uzasadnieniu projek-
tu obywatelskiego podkreślano, 
że na realizacji projektu zależy 
1200 członkom Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Ciechanowie. 
Zwracano uwagę, że instalacja urzą-
dzenia napowietrzającego wpłynie 
na poprawę parametrów wody, wy-
eliminuje zjawisko przyduchy, zre-
dukuje występowanie między inny-
mi rzęsy wodnej, zahamuje degrada-
cję zbiornika i poprawi jego estetykę.

R.J.

4 czer wca w Ciechanowie 
na Kanałach ruszy sezon ka-
jakowy. Rozpoczęły się prace 
związane z przygotowaniem 
miejsca, w którym utworzo-
na zostanie przystań. Miesz-
kańcy Ciechanowa będą mogli 
bezpłatnie wypożyczać kajaki 
we wszystkie soboty i niedzie-
le do końca sierpnia.

Do dyspozycji będzie 8 kajaków. 
Półgodzinne wypożyczenie dla 
mieszkańca Ciechanowa będzie 
bezpłatne. Z kajaków można bę-
dzie korzystać w soboty i niedziele 
w godzinach 11.00 – 18.00. Opraco-
wywany jest regulamin określający 
szczegóły wypożyczania kajaków. 
Teren, w którym powstanie przy-
stań zostanie dokładnie oczyszczo-
ny i odpowiednio przygotowany. 
Odpowiada za to MOSiR. Z wody 

wydobyto stare pomosty. Są one 
remontowane i przystosowywane 
do wymagań związanych z funk-
cjonowaniem przystani kajakowej.
Przed ponad 30 laty kajaki były 
atrakcją ciechanowskich Kanałów. 
Miasto postanowiło teraz wrócić 
do tego pomysłu. Jakiekolwiek inwe-
stycje i działania na tym terenie są 
możliwe po jego przejęciu od TKKF.
– Kanały zostały w ostatnich mie-

siącach uporządkowane, będziemy 
ten teren na nowo zagospodarowy-
wać. To piękne miejsce, które ma po-
tencjał. Wielokrotnie w moich roz-
mowach ze starszymi mieszkańca-
mi Ciechanowa pojawiał się senty-
ment i wspomnienie lat 70-tych kie-
dy to kajaki były stałym elementem 
ciechanowskich Kanałów – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.

R.J.

VI Szachowe Mistrzostwa 
Ciechanowa Szkół Podstawo-
wych 2016 to największa im-
preza szachowa na północ-
nym Mazowszu. Wzięło w niej 
udział 132 zawodników, w tym 
118 z ciechanowskich szkół 
podstawowych oraz zawod-
nicy z Pułtuska i Karniewa.

W zmaganiach 19 maja w hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego 
w klasach I-III w kategorii chłop-
ców I miejsce zajął Stanisław Kąc-
ki z SP nr 6, II – Jakub Mossakow-
ski z SP nr 3, III – Jan Kaczorowski 
z SP z Pułtuska. Wśród dziewcząt 

pierwsza była Magdalena Przytar-
ska z SP nr 7, druga Katarzyna Pło-
ska z SP nr 6 i trzecia Maria Długo-
zima z SP STO.
Wyniki chłopców z klas IV-VI: 
I miejsce Filip Grodecki z SP nr 4, 
II – Michał Maliszewski z SP nr 4, 

III – Alex Prakapovich z SP STO. 
W tej samej kategorii wśród dziew-
cząt I miejsce wywalczyła Marceli-
na Komorowska z SP z Pułtuska, II 
– Wiktoria Reinhardt z SP w Regi-
minie i III – Marta Płoska z SP nr 6.
W klasyfikacji szkół tryumfy święcili 
przedstawiciele SP nr 6. Drugie miej-
sce wywalczyli uczniowie SP Społecz-
nego Towarzystwa Oświatowego. Trze-
ci na podium byli szachiści z SP nr 4.

Organizatorem turnieju jest Klub 
Szachowy TKKF PROMYK w Cie-
chanowie. Prezydent Miasta Ciecha-
nów objął wydarzenie patronatem.

red.

Miejska Biblioteka Publiczna oraz 
architektura-ciechanowa.pl po 
raz szósty zorganizowały spacer 
po mieście. 10 maja kilkudziesię-
cioosobowa grupa zwiedziła miej-
sca dawnych świątyń Ciechano-
wa. Na trasie znalazły się nieist-
niejące już obiekty sakralne takie 

jak kościół św. Małgorzaty, syna-
goga, kościół św. Ducha, cerkiew 
prawosławna. Podczas 2-godzin-
nej wędrówki można było poznać 
wiele mało znanych szczegółów 
dotyczących urbanistycznej hi-
storii miasta.

K.D.

Fontanna na „Torfach”
Na zbiorniku wodnym „Torfy” przy błoniach zamkowych została uruchomiona fontanna na-
powietrzająca wodę. Zgodnie z założeniami projektu, który został zgłoszony i zrealizowany 
w ramach Budżetu Obywatelskiego, konstrukcja ma wpływać na poprawę jakości wody i sta-
nu zbiornika oraz uatrakcyjniać krajobraz.

Na Kanały wracają kajaki

Szachowe Mistrzostwa

Wędrówka po dawnych 
świątyniach

Ciechanowski 
Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STU-
DIO og łosi ł ,  że 
w ramach konkursu 
„Inicjatywy lokal-
ne – Ciechanowska 
Kultura +”wybrane 
zostały do realiza-
cji i dofinansowa-
nia trzy zgłoszone 
inicjatywy.

Wybrane inicjatywy to:
1. Music Battle – Bitwa na instrumenty – wniosek złożony przez Sto-

warzyszenie PsychoArt
2. Dzień Kultury Hip-Hop – wniosek złożony przez Gabriela Białoru-

skiego.
3. Namaluj i pokaż swój Świat – wniosek złożony przez grupę niefor-

malną „Przyjaciele widzą inaczej”.
Wybrane wnioski spełniły wymogi formalne oraz uzyskały najwyższe 
oceny członków Komisji Konkursowej. Konkurs realizowany jest w ra-
mach Programu „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016” Narodowe-
go Centrum Kultury. Cel konkursu to nawiązanie i pogłębienie współ-
pracy między Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STU-
DIO a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami Ciechanowa, 
odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realiza-
cja ich inicjatyw.
Przedmiot konkursu to projekt inicjatywy lokalnej, który zakłada re-
alizację zadania z zakresu działalności kulturalnej, wspierania rozwo-
ju społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, który 
jest autorskim pomysłem wnioskodawcy i zakłada współpracę przy re-
alizacji z Ciechanowskim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej STUDIO.
Szczegółowych informacji udziela COEK STUDIO.

R.J.

„Kultura+”: wybrane 3 inicjatywy

Jedna z najstar-
szych podstawó-
wek w Ciechano-
wie – Szkoła Pod-
stawowa nr 5 – 
świętowała jubile-
usz 70-lecia. Wraz 
z uczniami, rodzi-
cami, emer y to -
wanymi i obecny-
mi nauczycielami 
oraz pracownika-
mi placówki rocz-
nicę uczciło wielu gości. Uczestnicy mogli obejrzeć między innymi pro-
gram artystyczny LZA „Mały Ciechanów”, który tego dnia obchodził ju-
bileusz 10-lecia swojego istnienia.
Początki szkoły sięgają 1946 roku. Pierwszą siedzibą był poniemiecki 
budynek przy ulicy Wyzwolenia. Na budynku przy Wyzwolenia odsło-
nięto pamiątkową tablicę.
Od 1975 roku placówka mieści się w budynku przy ulicy Broniewskiego.

P.H.

70 lat „Piątki”
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Zapisywać można się elek-
tronicznie na stronie www.
mazoviaproactiv.pl. Pakiety 
startowe będą do odebrania 
w dniu zawodów w biurze za-
wodów na błoniach zamkowych 
do godz. 14.30. Dla wszystkich 
przewidziane są medale, każ-
dy kto wystartuje na 10 lub 
21,095 km, otrzyma również 
koszulkę. Trasa jest atestowa-
na, prowadzony będzie elek-
troniczny pomiar czasu. Uczest-
nicy będą podzieleni na kate-
gorie wiekowe. W ogólnej kla-
syfikacji półmaratonu przewi-

dziane są nagrody pieniężne. 
Po 1 tys. zł dostanie najlepszy 
biegacz, biegaczka oraz miesz-
kaniec i mieszkanka Ciecha-
nowa z najlepszym wynikiem. 
W biegu na 10 km przewidziane 
są nagrody rzeczowe, uhonoro-
wani zostaną również najlepsi 
w poszczególnych kategoriach. 
Przewidziany jest również pu-
char dla najliczniejszej drużyny.
W charytatywnym marszobie-
gu na 5 km nie będzie pomia-
ru czasu i klasyfikacji końco-
wej. Zebrane środki zostaną 
przekazane na leczenie i re-

habilitacje dwóch braci: Da-
niela, który choruje na rozsz-
czep kręgosłupa oraz Kacpra, 
który ma młodzieńcze zapale-
nie stawów.

Na każdym z dystansów 
mogą startować miłośnicy Nor-
dic Walking a także osoby nie-
pełnosprawne i niepełnospraw-
ne poruszające się na wózkach 
inwalidzkich.

Marszobieg wystartuje o go-
dzinie 15.00, bieg na 10 km oraz 
półmaraton o 16.00. Uczestni-
kom w dwóch punktach na tra-
sie będzie towarzyszyć muzy-
ka na żywo. Rejestracja, regu-
lamin, informacje o trasach, 
kosztach i szczegółach zwią-
zanych z biegami dostępne są 
na stronie www.mazoviaproac-
tiv.pl w zakładce Ciechanowski 
Półmaraton.

Ciechanowskie Święto Bie-
gania wpisze się w II Rodzinny 
Festiwal Sportowy, który będzie 
częścią Dni Ciechanowa. Festi-
wal rozpocznie się 25 czerwca 
o godzinie 9.00 Otwartą Para-
dą Sportową, która ruszy z ron-

da na ul. Mławskiej. W paradzie 
mogą wziąć udział wszyscy. Bę-
dzie to spacer, przejazd rowe-
rzystów, motocyklistów, marsz 
Nordic Walking, można jechać 
na rolkach czy hulajnodze. 
Uczestnicy przejdą bądź prze-
jadą na błonia zamkowe, gdzie 
cały dzień trwał będzie festyn 
sportowy. Odbędzie się tam tur-
niej Ojciec i Syn w piłkę nożną, 
turniej w plażową piłkę siatko-
wą, zorganizowane zostaną po-
kazy różnych dyscyplin sporto-
wych, będą różnego rodzaju sto-
iska – z akcesoriami sportowy-
mi, artykułami spożywczymi, 
rozstawi się warszawski WORD 
z mobilnym miasteczkiem ruchu 
drogowego, straż pożarna, poli-
cja. W planie są pokazy eduka-
cyjne, warsztaty, dmuchańce, 
rozmaite atrakcje dla dzieci i do-
rosłych. Osoby zainteresowane 
stoiskiem na błoniach mogą zgła-
szać się do COEK STUDIO (tel. 
23 672 55 04, e-mail: studio@co-
ekstudio.pl).

W scenariuszu znalazły się 
maraton fitness i zumby, któ-

ry zorganizuje Galeria Fitness. 
Wystartuje on o godzinie 12.00. 
Około godziny 14.30 odbędzie się 
na błoniach bieg dla maluchów 
na 700 m. Zaraz po starcie mar-
szobiegu na 5 km rozpocznie się 
konkurs wokalny „O Platynowy 
Mikrofon Prezydenta Miasta Cie-
chanów”. W tym czasie na bło-
niach planowany jest spektakl 
„Z głową w chmurach. Marzy-
ciele” w wykonaniu Teatru De-
likates. Wręczone zostaną rów-
nież nagrody Prezydenta Miasta 
Ciechanów dla uczniów za szcze-
gólne osiągnięcia artystyczne.

Na całe dni Ciechanowa 
złoży się również szereg in-
nych wydarzeń. Z inicjaty-
wą zorganizowania 23 czerw-
ca o godzinie 20.00 koncer-
tu „Alternatywna Strona Mia-
sta” wyszła Fabryka Kultury 
Zgrzyt. W piątek 24 czerwca 
o 21.30 na scenie na błoniach 
zamkowych pojawi się Doda. 
W sobotę 25 czerwca, po wszyst-
kich sportowych wydarzeniach, 
o godzinie 20.00 na dziedziń-
cu Zamku Książąt Mazowiec-

kich wystąpią: Marian Opania, 
Krzysztof Daukszewicz, Danu-
ta Błażejczyk, Marek Majewski, 
Łukasz Juszkiewicz, Wojtek Gę-
sicki oraz zespół muzyczny pod 
kierownictwem Rafała Grządki.

W niedzielę, 26 czerwca, 
odbędzie się XXIV Regional-
ny Przegląd Orkiestr OSP. Or-
kiestry o godzinie 11.00 ruszą 
spod pomnika św. Piotra, parada 
przejdzie na plac Jana Pawła II.

– Zachęcam wszystkich 
do aktywności i zapisów na Cie-
chanowskie Święto Biegania. 
Warto już się rejestrować, jest 
jeszcze trochę czasu na treningi, 
mieszkańców którzy choć trochę 
lubią biegać, bądź maszerować, 
nie może zabraknąć na takim 
wydarzeniu. Zapraszamy rów-
nież biegaczy spoza Ciechanowa. 
Ci, którzy wolą inne dyscypliny, 
mogą przyłączyć się do Otwar-
tej Parady Sportowej. Są jesz-
cze koncerty, mam nadzieję, że 
każdy znajdzie coś dla siebie – 
powiedział prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

R.J.

Zapisy na Ciechanowskie Święto Biegania
Trwają zapisy na biegi, które odbędą się w ramach II Rodzinnego Festiwalu Sportowego 25 czerwca podczas Dni Ciechanowa. Można wziąć udział w cha-
rytatywnym marszobiegu na 5 km, pobiec na 10 km lub pokonać trasę półmaratonu. Dla najszybszych przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zapisy potrwa-
ją do 19 czerwca.

Ósmy raz miłośnicy biega-
nia wystartowali w Biegu 
Ulicznym Między Zamkami. 
7 maja w promieniach palą-
cego słońca biegacze w wie-
ku od kilkunastu do 70 lat 
ruszyli z Kompleksu Pała-
cowo-Parkowego w Opi-
nogórze Górnej w 10-kilo-
metrową trasę przez Kąty, 

ul. Kącka, Wojska Polskie-
go, Śląską, Pl. Jana Pawła 
II, Wodną, pod ciechanow-
ski zamek. Na mecie na bło-
niach każdy z zawodników 
odebrał pamiątkowy medal. 
Bieg ukończyło 162 osób. Or-
ganizatorem wydarzenia był 
TKKF Promyk.

A.C.

Bieg między zamkami

PATRONATMEDIALNY

SIGMA - MAX
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14 maja z Ciechanowa wystartował IV i V etap 58 edycji Małego Wyści-
gu Pokoju. Zawodnicy rywalizowali w czterech kategoriach: młodzik, 
młodziczka oraz żak i żaczka. Świetnie wypadli zawodnicy Kolarskiego 
Klubu Sportowego Ciechanów. W IV etapie najlepszy w jeździe indywi-
dualnej na czas w kategorii młodzik okazał się Michał Fularski, w ka-
tegorii żak – Jan Stryjewski. Podczas V etapu jazdy ze startu wspólne-
go w kategorii młodzik znów najlepszy był Michał Fularski. Tuż za nim 
znalazł się Jakub Dworzyński.

P.H.

58 Mały Wyścig Pokoju

Miasto wsparło zakup 
samochodu dla kolarzy

13 maja prezydent Krzysztof Kosiński przekazał Kolarskie-
mu Klubowi Sportowemu Ciechanów kluczyki do samocho-
du, którego zakup miasto dofinansowało kwotą 30 tys. zł. 
Z dziewięcioosobowego auta będą korzystać zawodnicy, jak 
również będzie ono służyło do transportu rowerów i sprzę-
tu. Klub od wielu lat zgłaszał potrzebę zakupu auta. Nie było 
go stać na samodzielne pokrycie kosztów.

Kolarski k lub 
sportowy, któ-
rego wychowan-
k a m i  s ą  ut y-
t u ł ow a n i  z a -
wodnicy z suk-
c e s a m i  ogól -
nopolskimi 
i międzynaro-
dowymi, nie był 
w stanie we wła-
snym zakresie 
sfinansować za-
kupu samochodu. Odpowiednie auto konieczne jest do transportu na tre-
ningi, obozy i zawody. W Kolarskim Klubie Sportowym Ciechanów szko-
lił się między innymi Łukasz Wiśniowski – zwycięzca Wyścigu Pokoju 
juniorów, wielokrotny mistrz Polski, obecnie uczestnik jednego z naj-
większych wyścigów na świecie Giro d’Italia. W klubie trenował rów-
nież Daniel Staniszewski – wicemistrz świata juniorów, mistrz Euro-
py, wielokrotny mistrz Polski.
– Do tej pory borykaliśmy się z problemem transportu między inny-
mi na obozy treningowe. Nie mieliśmy jak przewieźć więcej niż czte-
rech zawodników, nie mówiąc o problemach z transportem sprzę-
tu. Mamy wybitnych wychowanków z ogromnymi sukcesami, a nie 
stać nas na tak ważny element zaplecza technicznego jak bus. Dzię-
kuję prezydentowi, wsparcie w tym zakresie, bo to wsparcie talen-
tów, inwestycja w rozwój sportu – podkreślał trener KKS Ciechanów 
Stanisław Grabowski.
– Życzę klubowi i rodzicom, żeby ten bus woził przyszłych mistrzów 
Polski, Europy i świata – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Używany Volkswagen Transporter kosztował 45 tys. zł. 15 tys. zł to środ-
ki zgromadzone przez klub, głównie przekazane przez rodziców kola-
rzy. Miasto wsparło zakup auta 30 tys. zł, MOSiR ubezpieczył pojazd.

R.J.

3.06, godz. 18.30 – Juwena-
lia, gwiazda wieczoru: Poparze-
ni Kawą Trzy, dziedziniec Zam-
ku Książąt Mazowieckich

4.06, godz. 10.00 – Turniej Pił-
ki Nożnej z okazji Dnia Dziecka 
Akademii Piłki Nożnej OLIMP, 
stadion przy ul. 3 Maja 7

4.06, godz. 9.00– Grand Prix 
Ciechanowa w siatkówce plażowej 
mężczyzn, boisko do piłki plażo-
wej, błonia zamkowe

4.06, godz. 12.00 – Dzień Dziec-
ka, Zamek Książąt Mazowieckich

9.06 – Obchody 100-lecia har-
cerstwa – gra miejska „Wehi-
kuł czasu”

10.06 – Obchody 100-lecia har-
cerstwa – ognisko harcerskie, bło-
nia zamkowe

11.06, godz. 11.00 – Festiwal 
Wolontariatu, pl. Jana Pawła II

12.06, godz. 11.30 – Mazovia 
MTB Marathon, błonia zamkowe

17.06, godz. 17.00 – Wrzuć 
na luz i jeszcze plus, ul. Warszaw-
ska, pl. Jana Pawła II

18.06, godz. 17.00 – Świętojań-
ska Noc Poetów, Ogrody COEK 
STUDIO

23.06, godz. 20.00 – Alter-
natywna Strona Miasta: koncert 
zespołu ANSA, Fabryka Kultury 
Zgrzyt (Dni Ciechanowa)

24.06, godz. 21.30 – Koncert 
Dody, błonia zamkowe (Dni Cie-
chanowa)

25.06 – II Rodzinny Ciechanow-
ski Festiwal Sportowy na błoniach 
zamkowych, koncert na dziedziń-
cu Zamku Książąt Mazowieckich 
(Dni Ciechanowa):
– godz. 9.00 Otwarta Parada 
Sportowa – start z ronda przy ul. 
Mławskiej
– godz. 10.00 Festyn Sporto-
wy – Turniej Ojciec i Syn, turniej 
w plażową piłkę
– godz. 12.00 – maraton fit-
ness i zumby
– godz. 14.30 – bieg dla ma-
luchów
– godz. 15.00 – marszobieg 
na 5 km
– godz. 16.00 – półmaraton, 
bieg na 10 km
– go d z .  20.00 – K onc er t 
na dziedzińcu Zamku Książąt 
Mazowieckich: Marian Opania, 
Krzysztof Daukszewicz, Danuta 
Błażejczyk, Marek Majewski, Łu-
kasz Juszkiewicz, Wojtek Gęsicki 
oraz zespół muzyczny pod kierow-
nictwem Rafała Grządki

26.06, godz. 11.00 – Koncert 
orkiestr dętych, pl. Jana Pawła 
II (Dni Ciechanowa)

26.06, godz. 12.00 – IV Zam-
kowe Spotkania Kolekcjonerskie, 
dziedziniec Zamku Książąt Ma-
zowieckich

Wielobój pływacki

W ostatnie weekend maja na krytej pływalni odbył się Ogólnopolski 
Drużynowy Wielobój Pływacki dzieci 10-letnich i 11-letnich. W zawo-
dach zorganizowanych przez Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Zwią-
zek Pływacki, MOSiR Ciechanów oraz MPKS Orka Ciechanów zawod-
nicy rywalizowali na dystansach 50, 100 i 200 m, stylami: dowolnym, 
grzbietowym i klasycznym oraz zmiennym.

A.C.

Spartakiada przedszkolna
N a  s t a d i o -
nie MOSiR 13. 
r a z  r o z e g r a -
no Mini Spar-
takiadę Przed-
szkolną. 19 maja 
w sportow ych 
zabawach wzię-
ło udział 9 grup 
z  c ie c h a now-
skich przedszko-
l i i szkół pod-
stawowych. Nad 
prawidłowym 
przebiegiem rywalizacji czuwali harcerze z 12. Przyparafialnej Wielo-
poziomowej Drużyny „FENIKS”. Zmagania 5 i 6-letnich dzieci oceniało 
jury w składzie: Sylwia Piotrowska, Zenon Lewandowski i Ewa Kaczyń-
ska. Pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Przedszkola nr 3, drugie – 
Przedszkola nr 5, trzecie – Przedszkola nr 1. Nagrody dla najlepszych 
zawodników ufundował Urząd Miasta oraz Polski Bank Spółdzielczy. 
Spartakiadę zorganizowały nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 3: 
Viera Pazyrova, Estera Lewicka i Barbara Duszyńska.

K.D.
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„German Open” to turniej 
Taekwondo Olimpijskiego 
zaliczany do rankingu Pu-
charu Świata. Zakwalif i-
kowały się do niego dwie 
zawodniczk i  Miejsk iego 
Og nisk a T K K F Promyk . 
Zawdy rozegrano w dniach 
22-24 k w iet nia w Ha m-
burgu. A licja Laskowska 
w y walczyła brązow y me-
dal w kategor i i  wagowej 

47 kg. Kadetka z Ciecha-
nowa pokonała Michaele 
Nadine (Niemcy) 9:3 oraz 
Zeneli Valentie (Szwajca-
ria) 12:2. W kolejnej wal-
ce nieznacznie przegrała 
z zawodniczką z USA. Dru-
ga nasza reprezentantka 
Łucja Oleszczuk ( junior-
ka) odpadła z turnieju po 
pierwszej walce.

red.

Mistrzostwa w fińskim mieście Tam-
pere trwały od 28 kwietnia do 1 maja. 
Jak poinformował Michał Korzyb-
ski, trener ciechanowskiej repre-
zentacji, największy sukces odniósł 
Paweł Szwejkowski, który został Vi-
ce-Mistrzem Europy w konkurencji 
układów formalnych IV-VI dan. Ilo-
na Omiecińska (aktualna Mistrzy-
ni Świata) w walkach drużynowych 
i układach zdobyła dwa złote oraz je-
den srebrny medal. W konkurencjach 
indywidualnych wywalczyła dwa brą-
zowe medale – w walkach do 62 kg 
i w układach III Dan. Piotr Szwej-
kowski doskonale wypadł w turnie-
ju drużynowym, gdzie wspólnie z ko-
legami zdobył złoto w układach i sre-

bro w testach siły. Andrzej Reduch 
wywalczył złoty medal w układach 
drużynowych. Ciechanowianie zdo-

byli indywidualnie 3 medale i druży-
nowo 5 medali.

A.C.

Kacper pokonał 10 przeciwników 
w konkurencjach układów for-
malnych oraz w walce sportowej 
i zdobył dwa złote medale. Brą-
zowe medale zdobyły Kinga Sad-
kowska w walkach do 50 kg oraz 
Anna Szpadzik w najniższej kate-
gorii wagowej do 45 kg. Łącznie za-
wodnicy klubu znad Łydyni zdobyli 
66 punktów, wygrywając w sumie 
aż 16 pojedynków. Nasz team za-
jął 4 miejsce w klasyfikacji punk-
towej Mistrzostw Polski. W zawo-
dach wystartowało 132 zawodni-
ków z 41 klubów.

Alicja Laskowska 
brązową medalistką 

Pucharu Świata 
w Hamburgu

Mistrzostwa Polski Juniorów
Podczas odbywających się 21 maja w Kłobucku XXV Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwon-
-Do ITF najlepszym zawodnikiem został Kacper Ząbczyk – młody zawodnik LKS Matsogi Cie-
chanów. Młody sportowiec był niepokonany w układach formalnych oraz walkach do 68 kg.
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Siatkarski Ciechanów
7  m a j a  w  h a l i 
sportowej MOSiR 
12 siatkarskich 
drużyn rywalizo-
wało przez 10 go-
dzin w turnieju 
Siatkarski Cie-
chanów o Puchar 
Prezydenta Mia-
sta Ciechanów. 
Wśród uczestni-
ków nie mogło za-
braknąć ciecha-
nowskiej reprezentacji czyli drużyny Ventus Zamek Ciechanów. Na pierw-
szym miejscu znalazł się zespół IProArt Mazowsze Team. Srebro trafiło 
do drużyny Korba Warszawa, a brąz do Dre-Mar Team.

A.C.

Zakończenie Ligi Zakładowej: 
Straż Pożarna wygrywa rozgrywki

Rozgrywki w ramach Ligi Zakładowej, w której wzięło udział 
11 reprezentacji firm i instytucji, dobiegły końca. 11 maja od-
było się uroczyste wręczenie medali, pucharów i dyplomów. 
Najlepsza w Lidze Zakładowej była Straż Pożarna, drugie 
miejsce zajęła drużyna PiB, trzecie Twormet. Najwięcej goli 
– 42 – strzelił Adrian Kociak z Twormetu.
Każda drużyna 
biorąca udzia ł 
w  L i d z e  Z a -
k ładowej mia-
ła do rozegrania 
20 meczów. Za-
grał „każdy z każ-
dym”, następnie 
zorganizowano 
rewanże. Roz-
grywki w halowej 
piłce nożnej ru-
szyły 18 listopa-
da. Zespoły spo-
tykały się w środy w hali MOSiR przy ul. 17 Stycznia 60B. Jeden mecz 
stanowiły dwie dziesięciominutowe połowy. Uczestnicy Ligi Zakłado-
wej podkreślają, że rozgrywki były bardzo emocjonujące. Rekord bra-
mek padł podczas spotkania 13 kwietnia. Twormet pokonał MKS Cie-
chanów Zarząd&Trenerzy 15:1. Najwięcej, bo aż 11 goli strzelił Adrian 
Kociak, najlepszy strzelec całych rozgrywek. Podczas uroczystego za-
kończenia prezydent Krzysztof Kosiński zapowiedział, że w związku 
z dużym zainteresowaniem planowane są kolejne edycje reaktywowa-
nej po latach Ligi Zakładowej.

Wyniki Ligi Zakładowej 2015/2016:
1. Straż Pożarna (49 punktów)
2. PiB (46 punktów)
3. Twormet (40 punktów)
4. SAWA (40 punktów)
5. L-Ark (35 punktów)
6. Cedrob (31 punktów)
7. JAWAR (23 punkty)
8. MKS Ciechanów Zarząd&Trenerzy (19 punktów)
9. FM Luka (17 punktów)
10. NorTeam (13 punktów)
11. Urząd Miasta Ciechanów (7 punktów)

R.J.

Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF 2016 w Finlandii
Podczas odbywających się w Finlandii XXXI Mistrzostw Europy Seniorów w Taekwon-Do ITF 
reprezentacja Polski zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. W Mistrzostwach wzię-
ło udział 495 seniorów i juniorów reprezentujących łącznie 27 państw. Polscy zawodnicy wy-
walczyli w sumie 56 medali: 21 złotych, 18 srebrnych oraz 17 brązowych. W 62 osobowym skła-
dzie znaleźli się przedstawiciele ciechanowskiego klubu LKS Matsogi: Ilona Omiecińska, Piotr 
i Paweł Szwejkowscy oraz Andrzej Reduch.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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MAJ W CIECHANOWIE. DZIAŁO SIĘ!
Maj w Ciechanowie był bogaty w różnego rodzaju wydarzenia. Mieszkańcy i przyjezdni brali udział w koncertach, jarmarkach, piknikach. 2 maja na zamku od-
był się koncert Anny Marii Jopek i Kroke, dzień wcześniej COEK STUDIO zorganizowało śniadanie na trawie. 3 maja miały miejsce uroczystości patriotyczne, 
podczas majówki na zamku pojawiła się patriotyczna iluminacja. 14 maja odbył się festiwal Spring Blues Night, Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe, 
Festiwal Sztuki oraz Noc Muzeów. 21 maja miał miejsce piknik rodzinny w ogrodach przy COEK STUDIA oraz Jarmark Kwiatowy, 28 maja – akcja Motoserce.

red.


