
Dostępny jest formularz, na którym można zgłaszać propozycje projektów do Budżetu Oby-
watelskiego 2017. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 29 lipca w Urzędzie Miasta. Formularz 
można pobrać ze strony internetowej urzędu, druki znajdują się w ratuszu w Wydziale Kon-
taktów Społecznych oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

Wniosek z propozycją zadania do re-
alizacji w ramach Budżetu Obywa-
telskiego na 2017 rok może zgłosić 
każdy, kto ukończył 16 rok życia. 
Wypełniony i podpisany formularz 
należy do końca lipca dostarczyć 
do Biura Obsługi Interesanta, bądź 
przesłać pocztą (ul. Wodna 1). Szcze-
gółowych informacji udziela Wy-
dział Kontaktów Społecznych (pl. 
Jana Pawła II 6, parter, pok. nr 2, 
tel. 23 674 93 04). Propozycje, które 
wpłyną do urzędu, będą w sierpniu 
weryfikowane przez komisję powo-
łaną przez prezydenta miasta. Pro-
pozycje mogą dotyczyć spraw, które 
mieszczą się w kompetencjach gmi-
ny. Propozycje będą podlegać wery-
fikacji formalno-prawnej i meryto-
rycznej. We wrześniu zostanie ogło-
szona lista pozytywnie zweryfiko-
wanych zadań, następnie odbędzie 
się głosowanie. Głosować będzie 
mógł każdy mieszkaniec Ciecha-
nowa, który ukończył 16 rok życia. 
Głosować będzie można interneto-
wo oraz w wyznaczonych punktach 
w mieście, dostępna będzie rów-
nież urna w Urzędzie Miasta. Każ-
da osoba będzie mogła zagłosować 
raz, w wybrany sposób, zaznaczając 
jeden projekt osiedlowy i jeden pro-
jekt ogólnomiejski. Zwycięskie za-
dania zostaną wpisane do projektu 
budżetu miasta i będą realizowane 
w 2017 roku.
Zrealizowany zostanie jeden zwy-
cięski projekt w każdym z 12 cie-
chanowskich osiedli oraz tyle zwy-
cięskich projektów ogólnomiejskich, 
na ile pozwolą przeznaczone na Bu-
dżet Obywatelski środki. Wartość 
projektu osiedlowego, tak jak ostat-
nio, nie może przekroczyć 100 tys. 

zł. Nie ma górnej granicy kwoty 
wartości projektu ogólnomiejskie-
go. Wynosiła ona 200 tys. zł, teraz 
takiego ograniczenia nie ma.
Zgodnie z now y mi za łożenia-
mi edycji Budżetu Obywatelskie-
go na 2017 rok, wysokość środków 
na realizację zadań uzależniona bę-
dzie od frekwencji w głosowaniu. 
Wykluczone zostają projekty doty-
czące tworzenia nowych siłowni ze-
wnętrznych i placów zabaw.
Im większa ogólna frekwencja 
w głosowaniu w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – tym więcej środ-
ków zostanie zabezpieczonych na re-
alizację zwycięskich zadań spośród 
zgłoszonych przez obywateli projek-
tów zakwalifikowanych do głoso-
wania. Główna idea zmian wpro-
wadzonych do sformalizowanego 
w ubiegłym roku Budżetu Obywa-
telskiego ma zachęcić mieszkańców 
do aktywności. Jeżeli frekwencja 
utrzyma się na ubiegłorocznym po-
ziomie, pula środków będzie sięgała 
1,6 mln zł. Jeżeli frekwencja będzie 
wyższa, na realizację zadań będzie 
jeszcze więcej pieniędzy. Na zada-
nia realizowane w 2016 roku, które 
mieszkańcy wybierali w 2015 roku, 
przeznaczono 1,6 mln zł, co stanowi-
ło 1% wykonanych dochodów z roku 
poprzedniego. 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.W związku z tym, 

że w ramach Budżetu Obywatelskie-
go na terenie całego miasta zbudo-
wano oraz buduje się nowe siłownie 
zewnętrzne i place zabaw, w edycji 
2017 projekty dotyczące tworzenia 
nowych miejsc tego typu nie będą 
brane pod uwagę. Możliwe będzie 
zgłaszanie modernizacji bądź roz-
budowy tych już powstałych lub po-
wstających.
– Budżet Obywatelski – jego za-
kres, wysokość środków, zależeć bę-
dzie od aktywności mieszkańców. 
To mieszkańcy zdecydują poprzez 
frekwencję i zaangażowanie o tym, 
co i za ile chcą zrobić w mieście. Re-
alizowany w ten sposób jest pod-
stawowy sens funkcjonowania Bu-
dżetu Obywatelskiego. Zachęcam 
do składania projektów i współtwo-
rzenia społeczeństwa obywatelskie-
go w Ciechanowie. Przypominam, 
że prócz tzw. twardych infrastruk-
turalnych projektów można zgła-
szać projekty miękkie – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.
Wszelkie szczegóły związane z Bu-
dżetem Obywatelskim będą publi-
kowane na przygotowywanej przez 
Urząd Miasta Ciechanów specjal-
nej stronie internetowej. Znajdą 
się tam aktualności, procedury, za-
sady, dokumenty dotyczące nowej 
edycji, a także przebieg realizacji 
zadań na ten i poprzedni rok. Bę-
dzie opublikowana mapa z podzia-
łem na osiedla, zaznaczonymi inwe-
stycjami, zdjęciami. Strona stano-
wić będzie źródło informacji i przej-
rzystą instrukcję. Informacje publi-
kowane są również na Platformie 
Konsultacji Społecznych na stro-
nie www.umciechanow.pl.

R.J.

BUDŻET OBYWATELSKI 2017: 
OD 1 LIPCA MOŻNA ZGŁASZAĆ PROJEKTY

Pozyskane 
pół miliona na 
wsparcie dzieci

Projekt, na który miasto pozyska-
ło unijne dofinansowanie zakła-
da utworzenie placówki wsparcia 
dziennego, zapewaniającej kom-
pleksowe wsparcie dla
dzieci z rodzin borykających się 
z problemami opiekuńczo-wy-
chowawczymi.

więcej str. 2
R.J.

PEC: kluczowy etap 
montażu konstrukcji 
kotła

Część dachu ciepłowni została zde-
montowana, by móc zainstalować 
wielkogabarytowe elementy moder-
nizowanego kotła. Dzięki moder-
nizacji zmniejszy się emisja zanie-
czyszczeń, zwiększy się natomiast 
bezpieczeństwo dostaw dla miast.

więcej str. 4
R.J.

„Tajemniczy 
klient” w lokalach 
z alkoholem

Wyniki ostatniej akcji są mniej 
niepokojące niż poprzedniej. Tym 
razem odmówiono sprzedaży al-
koholu osobom niewyglądającym 
na pełnoletnie w 25 kontrolowa-
nych punktach. W 10 z 35 alko-
hol sprzedano.

więcej str. 3
R.J.

Miasto 
współpracuje 
z Politechniką 
Warszawską

Porozumienie z Fundacją Wy-
działu Architektury Politechni-
ki Warszawskiej zakłada wspól-
ne projekty, organizowanie prak-
tyk, warsztatów, szeroką współ-
pracę w zakresie architektury, 
urbanistyki czy planowania prze-
strzennego.

więcej str. 4
R.J.

Kajaki wróciły 
na Kanały

Sezon kajakowy na Kanałach ru-
szył 4 czerwca. Kajaki są dostępne 
w każdy weekend wakacji. Półgo-
dzinne wypożyczenie dla miesz-
kańca Ciechanowa jest bezpłat-
ne. Przy okazji otwarcia sezonu 
prezydent przekazał WOPR klu-
czyki do samochodu, którego za-
kup wsparło miasto.

więcej str. 6
red.

Dni Ciechanowa

Koncerty, biegi, parada spor-
towa, festyn, konkursy, atrak-
c j e  d l a  d z i e c i .  Te g o r o c z -
ne  D n i  C ie c h a now a t r w a ł y 
od 23 do 26 czerwca.

fotogaleria str. 12
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Od 1 października 2016 roku 
do 30 września 2018 roku w ra-
mach powstałej placówki dzieci 
oraz ich rodziny z terenu Ciecha-
nowa będą objęte wsparciem m.in. 
psychologa, pedagoga, terapeuty, 
doradcy zawodowego. Na podsta-
wie zdiagnozowanych potrzeb zo-
staną zorganizowane zajęcia po-
zwalające na rozwijanie umiejętno-
ści informatycznych, matematycz-
nych, przedsiębiorczości, społecz-
nych, obywatelskich czy uczenia się.
Ważnym elementem projektu będą 
zajęcia rozwijające zainteresowania 

dzieci. Nie będą to jedynie zajęcia 
na miejscu, zorganizowany zosta-
nie np. wyjazd do Centrum Nauki 
Kopernik. Powstaną trzy koła za-
interesowań: fotograficzne, flory-
styczno-plastyczne oraz sportowe. 
Dzieci będą miały zapewnione za-
jęcia na basenie połączone z na-
uką pływania prowadzoną przez 
instruktora. Zgodnie z założenia-
mi, dzieci i ich rodziny zakwalifi-
kowane do projektu, uzyskają sze-
rokie wsparcie, dzięki któremu 
nie będą narażone na wyklucze-
nie społeczne.

Miasto pozyskało dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. Dofinansowanie stano-
wi 93% kosztów zadania. Wniosek 
na projekt „Dzieci – nasza wspól-
na sprawa” został złożony w ra-
mach konkursu dla O.P. IX Wspie-
ranie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem. Został on pozytywnie 
oceniony oraz uzyskał rekomenda-
cję do dofinansowania.

R.J.

Część pomieszczeń, w których 
przyjmowani są klienci, hol 
na parterze i pierwszym pię-
trze oraz łazienka w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
wymagają remontu. Ośrodka 
nie stać na przeprowadzenie 
prac i zakup mebli, w związ-
ku z czym prezydent zapro-
ponuje radnym zmiany w bu-
dżecie, dzięki czemu możliwe 
będzie przekazanie środków, 
które w znacznej części pokry-
ją koszty remontu.

W ramach remontu zaplanowane 
jest malowanie, wymiana znisz-
czonych podłóg, starych mebli. 
Odświeżone zostaną pomieszcze-
nia, w których urzędują pracow-
nicy socjalni, gdzie przyjmowani 
są klienci ośrodka. Remont doty-
czył będzie również holu na par-
terze i pierwszym piętrze, wiatro-
łapu oraz łazienki. Konieczna jest 
także inwestycja w klimatyzację 
w serwerowni, jak również w mo-
nitoring. Monitoring jest niezbęd-
ny do zapewnienia bezpieczeństwa 
i odpowiedniego nadzoru wewnątrz 
budynku, jak również na zewnątrz.
Kilka miesięcy temu przeprowa-

dzono w MOPS częściowy remont, 
remontu wymaga pozostała część 
wnętrz budynku. Prezydent za-
proponuje Radzie Miasta podjęcie 
uchwały wprowadzającej zmiany 
w budżecie, co umożliwi przeka-
zanie MOPS wsparcia finansowe-
go. Kwota, która miałaby być prze-
kazana to 77 tys. zł.
– Remont jest konieczny, zarów-
no ze względu na poprawę wa-
runków pracy pracowników, ale 
przede wszystkim stworzenie od-
powiednich warunków dla na-

szych klientów. Remont dotyczył 
będzie głównie tej przestrzeni, 
gdzie klienci są obsługiwani, gdzie 
załatwiają sprawy. Poza tym, mo-
nitoring w instytucjach takich jak 
MOPS powinien być standardem. 
Chodzi o bezpieczeństwo obiektu, 
przechowywanych dokumentów, 
sprzętu i co najważniejsze, bezpie-
czeństwo klientów i pracowników 
– powiedziała dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Mał-
gorzata Szerszeń.

R.J.

Miasto pozyskało prawie pół miliona zł  
na wsparcie dzieci z rodzin  

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
Ciechanów pozyskał 458 231,92 zł unijnego dofinansowania na projekt, który zakłada stwo-
rzenie kompleksowego wsparcia dla dzieci z rodzin borykających się z problemami opiekuń-
czo-wychowawczymi. W ramach projektu zostanie utworzona placówka wsparcia dziennego. 
Projekt będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Remont w budynku MOPS

Ciechanów ma szansę na pozyskanie środków unijnych na do-
finansowanie zakupu i instalacji powietrznych pomp cie-
pła do ciepłej wody użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych 
o maksymalnej mocy 4kW dla mieszkańców miasta. Prezy-
dent zamierza złożyć wniosek w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii. W przy-
padku pozyskania dofinansowania przez miasto, wkład wła-
sny dla mieszkańca stanowił będzie jedynie 25% kosztów in-
dywidualnego przedsięwzięcia.

Mieszkańcy zainteresowa-
ni udziałem w projekcie po-
legającym na budowie indy-
widualnych instalacji wy-
korzystujących odnawialne 
źródła energii do produkcji 
energii cieplnej i elektrycz-
nej, od 3 czerwca do 3 lipca 
mogą składać wnioski. Miasto 
starć się będzie o dofinanso-
wanie do poziomu 75% kosz-
tów kwalifikowanych. Pozo-
stałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny 
mieszkańca. By miasto mogło aplikować o środki, konieczne jest zgło-
szenie we wniosku miasta skali zainteresowania po stronie mieszkań-
ców oraz szczegółowych danych.

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, moż-
liwe będzie finansowanie:

OZE INSTALACJA
SZACOWANY 

KOSZT  
INSTALACJI 

DOFINANSO-
WANIE

KOSZT  
UŻYTKOWNIKA

Pompa ciepła 
powietrzna 
do CWU

13.000,00 zł 75%
25% nie 
więcej niż – 
3.250,00 zł

Panele fotowol-
taiczne do mak-
symalnej mocy 
4kW

Ilość kW x 
5.500,00 zł = 
22.000,00 zł

75%
25% nie 
więcej niż – 
5.500,00 zł

Instalacje przeznaczone są dla budynków mieszkalnych, w których wy-
korzystywane będą do celów socjalno-bytowych mieszkańców.
Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić 
będą własność gminy miejskiej Ciechanów i przez ten czas zostaną uży-
czone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom pose-
sji. Po 5 latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom po-
sesji na własność. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyska-
nia środków finansowych, o które wystąpi Gmina Miejska Ciechanów.
Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na czerwiec-
-wrzesień 2016 roku. Osoby zainteresowane montażem OZE proszone 
są o wypełnienie ankiet, wniosku o udział w projekcie i umowy o wza-
jemnych zobowiązaniach. Formularze dostępne są na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Ciechanów, wypełnione druki należy składać w ter-
minie od 3 czerwca do 3 lipca 2016 roku w biurze podawczym Urzędu 
Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów.
O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby za-
meldowane na terenie miasta i/lub odprowadzające podatek dochodo-
wy na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów oraz nieprowadzące działal-
ności gospodarczej, rolniczej i agroturystycznej. O udziale w projekcie 
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Złożenie kompletnych dokumentów oraz zakwalifikowanie na listę 
podstawową nie skutkuje automatycznym podpisaniem umowy przez 
Gminę. Gmina Miejska Ciechanów nie przewiduje realizacji projektu 
w przypadku nie uzyskania dofinansowania. Weryfikowane będą rów-
nież możliwości techniczne montażu instalacji, które mogą wykluczyć 
niektórych zainteresowanych.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Pozyskiwania Środków Ze-
wnętrznych i Działań Strategicznych (e-mail: fundusze@umciechanow.
pl, tel. 23 674 92 75).

R.J.

Miasto będzie aplikować o środki 
na dofinansowanie paneli 

fotowoltaicznych i pomp ciepła 
dla mieszkańców. Do 3 lipca 

mieszkańcy mogą składać wnioski
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XVI Olimpiada Szkół  
Promocji Zdrowia

3 czerwca Ciechanów był gospodarzem XVI Olimpiady Szkół Promocji 
Zdrowia. Impreza odbyła się pod hasłem „Nie daj się zwieść dopalaczom”.
W szranki stanęli uczniowie Szkół Promocji Zdrowia z Ciechanowa, 
Ostrołęki, Siedlec, Radomia, Płocka i Warszawy. Do wykonania mie-
li szereg zadań o tematyce prozdrowotnej oraz konkurs z pierwszej po-
mocy przedmedycznej. Nie zabrakło także konkurencji sportowych. 
Swoje umiejętności zaprezentowali też ciechanowscy strażacy. Pierw-

sze miejsce zajęła drużyna z Ostrołęki. Drugie miejsce ex aequo przy-
padło zespołom z Ciechanowa i Warszawy, a czwarte ekipie z Radomia.
Organizatorem imprezy był Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cie-
chanowie. Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Ciechanów oraz Starosta Powia-
tu Ciechanowskiego.

P.H.

Rusza konkurs  
„Ciechanów w obiektywie  

– śladami zabytków”
Motyw przewodni II Ciechanowskiego Konkursu Fotogra-
ficznego organizowanego przez Oddział Ciechanowski Sto-
warzyszenia Autorów Polskich to lokalne zabytki. Zgłaszane 
fotografie mogą dotyczyć miejsc zapomnianych, pomijanych, 
nieznanych oraz pokazywać w niebanalny, ciekawy sposób 
obiekty powszechnie znane. Prace można przesyłać od 15 lip-
ca do 15 września.

Fotografie po- w inny pre -
zentować wy- jątkowy cha-
rakter zabyt- ków miasta 
i  z a c h ę c a ć do odwiedza-
nia Ciecha- nowa. Jur y 
będzie bra- ło pod uwagę 
pomysłowość autorów, 
zmysł obser- w a c j i  o r a z 
walory arty- styczne, es-
tetyczne i me- rytoryczne 
sposobu uję- cia tematu. 
Zdjęcia mogą przedsta-
w iać obiek- ty zabytko-
we, posiada- jące wartość 
historyczną, artystyczną, 
naukową czy emocjonalną, 
a także pejza- że obejmują-
ce obiekty ar- chitektonicz-
ne.
Konkurs od- bywa się przy 
wsparciu i pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów.
W konkursie może wziąć udział każda dorosła osoba. Zgłosić może mak-
symalnie 3 fotografie własnego autorstwa. Fotografie w formie odbitek 
o formacie minimum A4 należy przesyłać do Oddziału Ciechanowskie-
go Stowarzyszenia Autorów Polskich (ul. 17 Stycznia 56 A, 06-400 Cie-
chanów). Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie na stronie 
internetowej www.sap-ciechanow.pl. Nagrodzone i wyróżnione pra-
ce będą prezentowane na wystawie pokonkursowej od 14 październi-
ka do 14 listopada 2016 roku w siedzibie COEK STUDIO. Zostaną przy-
znane nagrody pieniężna w wysokości 700 zł, 500 zł oraz 300 zł za trzy 
pierwsze miejsca. Wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia 
wystawy pokonkursowej 14 października, na które zaproszeni zostaną 
wszyscy uczestnicy konkursu.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Janina Janaka-
kos-Szymańska (tel. 697 634 779, e-mail: jasaja@o2.pl).

R.J.

Program interwencyjno-kontrolny 
„Badanie dostępności sprzedaży al-
koholu nieletnim” wraz z audytem 
punktów sprzedaży alkoholu prze-
prowadzono na terenie Ciechanowa 
na przełomie kwietnia i maja. Za-
danie na zlecenie prezydenta zre-
alizowało warszawskie Centrum 
Rozwiązywania Problemów Spo-
łecznych. Całość zadania składa-
ła się z trzech części: badania do-
stępności sprzedaży alkoholu nie-
letnim, audytu punktów sprzedaży, 
szkolenia terenowego w punktach 
wraz przekazaniem z materiałów 
edukacyjnych.
Pierwsza część odbyła się z udzia-
łem tajemniczego klienta – osoby 
wyglądającej na nieletnią. O dowód 
nie spytano i sprzedano jej alkohol 
w 10 punktach, czego potwierdze-
niem są wydane paragony. Podczas 
drugiej części, czyli audytu, stwier-
dzono, że w 17 punktach niewidocz-
ne były odpowiednie informacje 
dotyczące szkodliwości spożywa-
nia alkoholu, natomiast w 10 punk-
tach brakowało informacji dotyczą-
cej zakazu sprzedaży alkoholu nie-
letnim. Celem trzeciej, edukacyjnej 
części szkolenia, było udowodnie-

nie sprzedawcom jak trudno rozpo-
znać wiek osób próbujących doko-
nać zakupu alkoholu oraz zwróce-
nie uwagi jak ważna jest kontrola 
dowodów osobistych a także aser-
tywne postawy sprzedawców wzglę-
dem nieletnich podejmujących pró-
by zakupu. Sprzedawcy otrzymali 
informacje na temat konsekwencji 
prawnych wynikających z nieprze-
strzegania zasad sprzedaży napojów 
alkoholowych. W każdym punkcie 
pozostawiono edukacyjno-infor-
macyjne ulotki i plakaty. Punkty, 
w których nie sprzedano alkoholu 
osobie wyglądającej na nieletnią 
wyróżniono certyfikatami. Szcze-
gółowe wyniki szkolenia zostały 
przekazane Komendzie Powiato-
wej Policji w Ciechanowie z proś-
bą o wzmożenie działań prewen-
cyjnych funkcjonariuszy.
Tego typu akcję przeprowadzono 
w styczniu. Dotyczyła ona 100 wy-
branych losowo sklepów na terenie 
Ciechanowa. Wówczas w 77 punk-
tach sprzedawcy nie zwracali się 
z prośbą o okazanie dowodu oso-
bistego i sprzedali alkohol. Tylko 
w 23 punktach sprzedaży spytano 
o dowód i w przypadku jego bra-

ku nie sprzedano alkoholu. Wy-
nik audytu ukazał, że w 41 punk-
tach sprzedaży informacje na temat 
szkodliwości alkoholu są niewidocz-
ne dla kupujących. W 40 punktach 
zabrakło jakiejkolwiek informa-
cji na temat szkodliwości spoży-
cia alkoholu przez osoby nieletnie. 
W jednym z punktów znajdowało się 
miejsce przygotowane do spożywa-
nia alkoholu przez klientów sklepu.
Wyniki ostatniej akcji w porówna-
niu do poprzedniej uznano za mniej 
niepokojące.
– Otrzymane wyniki wskazują 
na zasadność kontynuowania pro-
gramu interwencyjno-kontrolnego 
w sklepach i lokalach. Można wnio-
skować, że kontrole prowadzone 
w styczniu miały wpływ na wyni-
ki uzyskane podczas kontroli pro-
wadzonych w kwietniu i maju. Od-
notowano bowiem znaczny spadek 
sprzedaży napojów alkoholowych 
osobie, której wygląd wzbudzał 
wątpliwości co do pełnoletności – 
powiedziała kierownik Biura ds. 
Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień Elżbieta Muzińska.
Tego typu akcje będą powtarzane.

R.J.

Wyniki akcji „Tajemniczy 
klient” w lokalach, gdzie 
sprzedawany jest alkohol

W 10 z 35 punktów sprzedawcy sprzedali alkohol osobie, której wygląd powinien wzbudzić wąt-
pliwości, czy ma ukończone 18 lat. W 25 punktach sprzedaży odmówiono. Wyniki akcji kontro-
lnej przeprowadzonej na zlecenie miasta w 35 lokalnych pubach, restauracjach, punktach ga-
stronomicznych są mniej niepokojące, niż te przeprowadzonego w styczniu zakupu kontrolo-
wanego, podczas którego sprzedawcy w 77 na 100 sklepów nie pytali o dowód osobisty.

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

że od dnia 28 czerwca 2016 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Cie-
chanów, Plac Jana Pawła II 6 – I piętro wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 
3 lat położonej w Ciechanowie, ul. Henryka Sienkiewicza 77.
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów obręb 30 Podzamcze jako część działki nr 1647 o pow. 
157 m 2, na której znajduje się lokal użytkowy stanowiący część budynku dzierżawionego obecnie przez Fir-
mę TOMAX.

Szczegółowe informacje na stronie BIP.  
Kontakt tel. (23 674 92 06 lub 23 674 92 27).
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Prace przy montażu konstrukcji trwały w przedostat-
nim tygodniu czerwca. Kolejnym etapem będzie mon-
taż izolacji termicznej i obróbka z blachy. Kocioł będzie 
testowany w najbliższym sezonie grzewczym. Prezes 
PEC Małgorzata Niestępska podkreśla, że jeżeli cho-
dzi o modernizację kotłów wodnych, jest to najwięk-
sza inwestycja w byłym województwie ciechanow-
skim. – Dzięki inwestycji sprawność kotła poprawi 
się o około 4%. Wykorzystywana technologia ścian 
szczelnych jest obecnie najnowocześniejszą techno-
logią w budowie kotłów wodno-rurkowych – powie-
działa prezes PEC.
Obecnie modernizowany kocioł to kocioł WR nr 2, 
wcześniej zmodernizowano kocioł WR nr 1. Kotły 
te będą stanowiły podstawowe źródła zasilania 
w ciepło oraz ciepłą wodę użytkową dla sieci miej-

skiej w kolejnych latach. Zespół dwóch zmoderni-
zowanych kotłów zapewni bezpieczeństwo ciągło-
ści dostaw.
Na inwestycję związaną z modernizacją źródła zasila-
nia w ciepło mieszkańców Ciechanowa dofinansowa-
nia Energetyki Cieplnej w Ciechanowie udzielił Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Wsparcie ze strony Funduszu 
stanowi pożyczka z 15% umorzeniem. Umowa pożycz-
ki z WFOŚiGW na zadanie pt. „Ograniczenie emisji za-
nieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację ko-
tła WR 25 nr 2” została podpisana 18 grudnia. Wyso-
kość przyznanej pożyczki to 5.202.000 zł.

R.J.

Waldemar Kiciński pracę w PKS 
w Przasnyszu jako dyrektor opera-
cyjny zaczął w 2013 roku. W grud-
niu ubiegłego roku został tam pre-
zesem zarządu. W lalach 2005-
2010 był członkiem zarządu, dy-
rektorem ds. marketingu i sprzeda-
ży w PKS w Ciechanowie, w latach 
2000-2005 dyrektorem ds. eks-
ploatacji, w latach 1990-2000 za-
stępcą dyrektora. We wcześniej-
szych latach pracował w ciecha-
nowskim oddziale PKS Warszawa 
jako główny specjalista ds. ekono-
micznych, kierownik Działu Prze-
wozów Towarowych. Z PKS zwią-
zany jest od 1979 roku.
Waldemar Kiciński jest magi-
strem ekonomii – ukończył studia 
na kierunku ekonomika i organi-
zacja transportu na Wydziale Han-

dlu Wewnętrznego Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie. Ukończył 
Podyplomowe Studium Organiza-
cji i Zarządzania na Wydziale Za-
rządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Podyplomowe Studium 

Zarządzania w Katedrze Zarządza-
nia w Gospodarce w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Po-
siada Certyfikat Kompetencji Za-
wodowych w Międzynarodowym 
i Krajowym Transporcie Drogo-
wym Osób oraz Certyfikat Kom-
petencji Zawodowych w Międzyna-
rodowym i Krajowym Transporcie 
Drogowym Rzeczy.
59-letni Waldemar Kiciński jest 
mieszkańcem Ciechanowa, jest 
bezpartyjny.
Poprzedni prezes Zakładu Komu-
nikacji Miejskiej w Ciechanowie 
Ryszard Ruszczyński zmarł nagle 
8 lutego. Do momentu powołania 
nowego prezesa obowiązki spra-
wowała główna księgowa Ewa Ja-
nowska.

R.J.

PEC: kluczowy etap  
montażu konstrukcji kotła
W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej trwają intensywne prace związane z modernizacją 
kotła. Na kilka dni została zdemontowana część dachu ciepłowni, za pomocą dźwigu instalo-
wane były wielkogabarytowe części konstrukcji. To bardzo precyzyjny etap robót i jedyny mo-
ment, w którym można zobaczyć kocioł od środka. Modernizacja przyczyni się do zmniejsze-
nia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla miasta.

ZKM z nowym prezesem
Na prezesa zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Rada Nadzorcza spółki 
23 czerwca powołała Waldemara Kicińskiego, dotychczasowego prezesa zarządu PKS w Prza-
snyszu. Waldemar Kiciński jest ciechanowianinem, a z branżą transportową związany jest za-
wodowo od 1979 roku. Posiada certyfikaty z zakresu transportu drogowego, ma wieloletnie do-
świadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i realizacją usług transportowych.

Współpracy w obszarze architektury, urbanistyki, planowa-
nia przestrzennego i zrównoważonego rozwoju dotyczy poro-
zumienie, które miasto zawarło z Fundacją Wydziału Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej. Porozumienie związane 
jest z prowadzeniem wspólnych projektów, organizacją prak-
tyk studenckich, współorganizacją warsztatów, kursów, kon-
kursów, prowadzeniem prac naukowo-badawczych.

Idea porozumienia to wzajemne wykorzystywanie możliwości uczel-
ni oraz miasta.
W ramach współpracy między innymi organizowane będą praktyki 
studenckie, konkursy architektoniczno-urbanistyczne, współorga-
nizowane będą warsztaty tematyczne dla studentów i mieszkańców 
Ciechanowa, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego, pro-
jektowania urbanistycznego, partycypacji społecznej czy rewitaliza-
cji przestrzeni miejskich. Dotyczy ono również promocji działań i ini-
cjatyw w jednostkach administracji samorządowej. Prowadzone będą 
projekty architektoniczno-urbanistyczne oraz dyplomy inżynierskie 
i magisterskie, jak również prace naukowo-badawcze. Porozumienie 
zakłada współorganizowanie konferencji związanych np. z procesem 
planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, party-
cypacji społecznej, rewitalizacji przestrzeni miejskich. Zakłada rów-
nież realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadre-
gionalnym i międzynarodowym, w tym realizację przedsięwzięć z za-
kresu udziału lokalnych społeczności w planowaniu przestrzennym. 
Przedmiotem porozumienia jest także współpraca w zakresie organi-
zacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickie-
go Politechniki Warszawskiej, umożliwienie odbywania praktyk stu-
denckich dla studentów Wydziału Architektury PW w UM Ciechanów, 
organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów Wydziału 
Architektury PW, udział miasta w konsultowaniu tematyki prac dy-
plomowych, powstających na Wydziale Architektury PW realizowa-
nych na obszarze Ciechanowa, podejmowanie działań w celu zacho-
wania dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego związanego z trady-
cją miasta Ciechanowa oraz animowanie i tworzenie sieci współpracy, 
mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowe-
go i kadrowego obu stron.
– Współpraca ze środowiskami akademickimi jest bardzo istotna dla 
rozwoju każdej aglomeracji miejskiej. Niedawno podpisaliśmy po-
rozumienie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie 
w obszarze wsparcia studentów na rynku pracy. Uczelnie ze swoim 
dorobkiem naukowym i młodym otwartym potencjałem intelektual-
nym, mogą miastu wiele zaoferować. Ciechanów nie tylko wykorzystu-
je dostępne możliwości i narzędzia wsparcia dla studentów, ale przede 
wszystkim będzie wykorzystywał efekty pracy zdolnych młodych lu-
dzi do dynamicznego rozwoju naszego miasta – powiedziała zastępca 
prezydenta Joanna Potocka-Rak.
Umowy dotyczące realizacji zadań w ramach porozumienia po-
dejmowane będą na drodze odrębnych uzgodnień, w zależności 
od potrzeb.

R.J.

Ciechanów nawiązuje współpracę 
z Wydziałem Architektury 
Politechniki Warszawskiej
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W połowie czerwca ruszyła przebu-
dowa chodników przy ul. Nadfosnej. 
Po obydwu stronach ulicy na oko-
ło dwustumetrowym odcinku mię-
dzy ul. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych a ul. Witosa powstają chodni-

ki z kostki brukowej. Drogowcy wy-
konali już chodnik po lewej stronie 
ulicy. Część miejsc postojowych zo-
stała wyłączona z użytkowania. Ro-
boty potrwają około trzech tygodni.

red.

Od 20 czerwca, na wnio-
sek mieszk a ńców 
osiedla Szczurzy-
nek Zakład Komu-
nikacji Miejskiej 
uruchomił now y 
przystanek autobu-

sowy Tysiąclecia/ Mle-
czarska. Zatrzymu-

ją się na nim trzy 
linie autobusowe 
nr 8, 9 i 10. Szcze-
góły na www.zkm-

ciechanow.pl.

Nowe chodniki 
na ul. Nadfosnej

ZKM uruchomił nowy 
przystanek

Czas koszenia, strzyżenia i napraw
Sanitarnym cięciom poddano drzewa i krzewy. Wykoszone zostały pasy zieleni przy ulicach, w parkach 
i na skwerach. Skoszono też brzegi Łydyni na odcinku od mostu północnego do mostu w ul. Mleczarskiej. 
Sprzątane są też drzewa i krzewy wywrócone i połamane podczas wichury. Naprawione zostały zdewastowa-
ne ławki w parku im. Marii Konopnickiej.

Patriotyczne kwiaty
W pasie zieleni przy ul. Armii Krajowej wyrosły „patriotyczne” flagi. Tworzą je niecierpki. Teren wokół jest 
systematycznie wykaszany.

PLANETA maluje
Kontynuowane jest malowanie poziomych znaków na miejskich ulicach. Prace wykonuje firma PLANETA 
z Warszawy. Oznakowano na niebiesko 20 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Do nowych prze-
pisów dostosowano miejsca na ul.: Powstańców Wielkopolskich, Grodzkiej, Mickiewicza, Ściegiennego, Zielo-
nej Ścieżce, Witosa, Nadfosnej, Sienkiewicza oraz Placu Kościuszki. Prace są prowadzone sukcesywnie. Nowe 
przejście dla pieszych powstało na skrzyżowaniu ul. Smorawińskiego z ul. Sikorskiego

Remonty dróg
Wyremontowano nawierzchnie w ul.: Reutta (skrzyżowanie z ul. Szwanke), Mikołajczyka, Spółdzielczej (skrzy-
żowanie z ul. Okrzei), Żórawskiego. Grysami utwardzono ul.: Wiosenną, Słońskiego i odcinek ul. Rozy Roboty.

Zmiany w zakresie segregacji śmieci
Od 1 sierpnia wejdzie w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Najważniejsze ZMIANY w zakresie segregacji odpadów:
• rozszerzenie selektywnej zbiórki o odpady wielomateriałowe (np. opakowania po sokach, mleku, itp.) oraz 

pozostałe odpady z tworzyw sztucznych (np. opakowania po chemii gospodarczej)
• gromadzenie ww. odpadów w workach lub pojemnikach koloru żółtego
• zmniejszenie ilości worków przeznaczonych do gromadzenia makulatury na nieruchomościach zamieszki-

wanych przez 4 – 8 osób (dotychczas mieszkańcy otrzymywali: 2 worki, po zmianie: 1)
W siedzibie PUK można bezpłatnie otrzymać dodatkowe worki na odpady zmieszane i segregowane.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
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Kajaki wróciły na Kanały
Po 30 latach na ciechanowskie Ka-
nały wróciły kajaki. 4 czerwca se-
zon kajakowy na Kanałach oficjal-
nie otworzył prezydent Krzysztof 
Kosiński. Inwestycja była moż-
liwa dzię-
ki przeję-
ciu w ubie-
głym roku 
przez mia-
s t o  t e g o 
terenu 
od TKKF. 
Teren, 
na którym 
powstała 
przystań 
został oczyszczony. Wydobyto 
z wody stare pomosty, które zosta-
ły wyremontowane i odpowiednio 
przystosowane do potrzeb przy-
stani kajakowej. Do dyspozycji jest 
8 kajaków. Półgodzinne wypoży-

czenie dla mieszkańca Ciechano-
wa jest bezpłatne. Z kajaków moż-
na korzystać do końca wakacji we 
wszystkie soboty i niedziele w go-
dzinach 11.00 – 18.00. Nad bez-

pieczeń-
stwem pły-
wających 
czuwają 
ratowni-
cy ciecha-
nowskie-
go WOPR, 
którym 
prezydent 
przy oka-
zji oficjal-

nego otwarcia sezonu kajakowe-
go symbolicznie przekazał kluczy-
ki do samochodu Nissan Navara 
z napędem 4x4. Zakup auta dofi-
nansowało miasto kwotą 15 tys. zł.

red.

31 uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzy-
mało nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów. Rady Pedagogiczne, któ-
re wyłoniły laureatów brały pod uwagę wyniki w nauce oraz osiągnię-
cia artystyczne i sportowe.
Nagrody wręczano 24 czerwca podczas zakończenia roku, większości 
uczniów prezydent pogratulował osobiście. Przyznane zostały nagrody 
I stopnia w wysokości 1100 zł oraz nagrody II stopnia w wysokości 700 zł.

Nagrody I stopnia
Szkoły podstawowe:
Piotr Kozłowski – SP 3
Aleksandra Plewińska – SP 4
Stanisław August Kowalski – SP 6
Maria Smoleńska – SP 7
Antoni Stanisław Dybowski – 
SP STO

Gimnazja:
Katarzyna Rydzewska – G 1
Małgorzata Dembowska – G 2
Marta Gorczyńska – G 4
Michał Andrzej Cebula – G STO
Jakub Ceranowski – G TWP

Nagrody II stopnia
Szkoły podstawowe:
Julia Kuczyńska – SP 3
Adriana Jóźwik – SP 3
Agnieszka Lech – SP 4
Wiktoria Obudzińska – SP 4
Julia Berka – SP 5
Piotr Janowski – SP 6
Rafał Płoski – SP 6
Katarzyna Burszewska – SP 7
Gabriela Nastaszyc – SP 7
Stanisław Hubert Bronowski – 
SP STO
Maria Długozima – SP STO

Gimnazja:
Julia Weronika Jaworska – G 1
Monika Konopa – G 1
Aleksandra Pietrzak – G 2
Natalia Mossakowska – G 2
Michał Jędrzejewski – G 3
Aleksandra Przybysz – G 3
Aleksandra Wenda – G 4
Olga Zawadzka – G 4
Łukasz Dybowski – G STO
Maxymilian Kowalski – G STO
 
 P.H.

Zakończenie roku szkolnego, 
prezydent nagrodził 
najlepszych uczniów

Alicja Szemplińska odnosi sukcesy 
w konkursach wokalnych, Gabriel 
Staszewski doceniany jest za grę 
na akordeonie, Adrianna Betlińska, 
stypendystka Prezesa Rady Mini-
strów, nagrodzona została w wielu 
konkursach recytatorskich i kraso-
mówczych. Pozostali nominowani 
przez szkoły uzdolnieni artystycz-
nie uczniowie to: Marta Łęgowska 
(SP4), Klaudia Krętkowska, Aga-
ta Mysiakowska (SP5), Barbara 
Smolińska, Zofia Dmochowska (SP 
STO), Karol Sawulski, Natalia Pie-
trzak (Gimnazjum STO), Alicja Sty-
pik (Gimnazjum nr 3), Natalia Kus, 
Kaja Klimkiewicz, Lidia Dzirba (ZS 
nr 2 im. A. Mickiewicza), Agniesz-

ka Lewicka (I LO im. Z. Krasińskie-
go). Wszyscy dostali honorowe dy-
plomy i upominki.
Prezydent Krzysztof Kosiński wydał 
zarządzenie w sprawie ustanowienia 
Nagrody Prezydenta Miasta Ciecha-
nów dla uczniów za szczególne osią-
gnięcia artystyczne. Nagrody mają 
być przyznawane będą raz w roku. 
O przyznanie wyróżnienia swojemu 
uczniowi może wnioskować każda 
ciechanowska szkoła podstawowa, 
gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 
Dyrektor szkoły może złożyć dwie 
nominacje. Zgodnie z założeniami, 
nagrodę może otrzymać uczeń, któ-
ry w roku szkolnym poprzedzają-
cym jej przyznanie reprezentował 

Ciechanów w konkursach o randze 
wojewódzkiej, krajowej, międzyna-
rodowej. Nagrody przyznaje pre-
zydent na wniosek powołanej za-
rządzeniem pięcioosobowej Kapi-
tuły Nagrody Prezydenta Miasta, 
w skład której wchodzą przedstawi-
ciele prezydenta, Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Miasta Cie-
chanów oraz Ciechanowskiej Rady 
Działalności Pożytku Publiczne-
go. Nagrody przyznawane będą raz 
w roku. O ustanowienie tego typu 
wyróżnienia dla uzdolnionych arty-
stycznie młodych ciechanowian in-
terpelował w ubiegłym roku radny 
Marek Rutkowski.

red..

Kilkaset osób wzięło udział w szó-
stej edycji „Wrzuć na luz i jesz-
cze plus”.
Tematem przewodnim imprezy był 
świat bajek. Roztańczona i rozśpie-
wana parada przeszła spod Far-
skiej Góry, deptakiem aż do placu 
Jana Pawła II.
Punktem kulminacy jnym w y-
darzenia była próba pobicia re-

kordu Guinnessa w najw ięk-
szym zgromadzeniu księżniczek 
w jednym miejscu. Zebrało ich 
się 565 – dotychczasowy rekord 
ustanowiony w Anglii wynosił 
351. Cała dokumentacja prze-
słana została do siedziby Księ-
gi Rekordów Guinnessa. Czy re-
kord zostanie uznany przekona-
my się za kilka tygodni. Później 

były animacje, koncerty, występy 
artystyczne, pokaz taekwondo, 
teatr ognia, zabawy z cyrkowcem 
i wiele innych atrakcji. Organi-
zatorem był Społeczny Komitet 
Organizacyjny Imprezy „Ciecha-
nów Wrzuć na luz i jeszcze plus” 
pod przewodnictwem Alicji Gą-
siorowskiej.

P.H.

Uzdolnieni artystycznie 
uczniowie nagrodzeni  

przez prezydenta
Prezydent Krzysztof Kosiński wraz z radnym Markiem Rutkowskim 25 czerwca podczas Dni 
Ciechanowa wręczyli nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne. Pierwszą nagrodę w wy-
sokości 1500 zł otrzymała Alicja Szemplińska z Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszech-
nej, drugą (1000 zł) Gabriel Staszewski ze Szkoły Podstawowej nr 4, trzecią (500 zł) – Adrian-
na Betlińska z I Liceum Ogólnokształcącego.

Wrzuć na luz z rekordem Guinnessa
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Podczas festiwalu odbyły się liczne konkursy, zbiórka 
zabawek i licytacje.
Wystąpił zespół Katedra – finalista programu Must be 
the music. W strefie antyrakowej można było przyłą-
czyć się do bazy potencjalnych dawców szpiku kost-
nego. Podczas imprezy wolontariusze zarejestrowa-
li 24 osoby. Aż 22 osoby zdecydowały się oddać swo-
je włosy na peruki dla osób chorych na raka w akacji 
przeprowadzonej dla fundacji Rak’N’Roll.
Na ulicy Warszawskiej odbył się III Bieg Przeciwko 
Białaczce, w którym wzięło udział ponad 80 uczest-
ników. Trasa tradycyjnie biegła przez deptak. Przed 
startem zawodnicy mogli wziąć udział w rozgrzewce 
przeprowadzonej w formie jogi.
Pojawiła się również fotobudka. Dochód ze zdjęć prze-
kazany został Fundacji Hematologii Rodziny Bogdani. 
Podczas imprezy powstał „mural” składający się z ry-
sunków i słów otuchy dla chorych, z którego zrobiona 
została fotogaleria. Trafiły one na odział onkologicz-
no-hematologiczny ciechanowskiego szpitala.
Organizatorką strefy antyrakowej oraz biegu była Ka-
rolina Kubicka, która zmagała się z białaczką. Z przy-
krością informujemy, że Karolina Kubicka 25 czerw-
ca zmarła.

P.H.

Ireneusz Jałoza był gościem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. 19 maja 
w Oddziale Zbiorów Naukowych 
i Regionalnych w krzywej hali leśni-
czy z Szulmierza opowiedział o swo-
im niedawnym sukcesie – ukończe-
niu zimowego maratonu na Syberii. 
W XII Baikal Ice Marathon miłośnik 
biegania zajął 16. miejsce. Spotkaniu 
towarzyszyła wystawa „Bajkał na sta-
rych pocztówkach”. 2 czerwca o godz. 
18.00 Miejska Biblioteka Publicz-
na zorganizowała kolejne spotkanie 
autorskie. W Oddziale Zbiorów Na-
ukowych i Regionalnych (w Krzywej 
Hali) gośćmi byli Agnieszka Haska 
i Jerzy Stachowicz – autorzy książki 

„Bezlitosne. Najokrutniejsze kobiety 
dwudziestolecia międzywojennego”.

red.

10 czerwca akcja nabrała rozmachu. 
Na ulicach Ciechanowa odbyła się 
gra miejska „Wehikuł czasu”. Wzięły 
w niej udział drużyny składające się 
z harcerzy i uczniów. Na dzieci i mło-
dzież czekały ciekawe i czasem nie-
łatwe wyzwania. Trzeba było udzie-
lić pierwszej pomocy, wspiąć się po 
ściance wspinaczkowej ustawionej 
na placu Jana Pawła II, obliczyć 
współrzędne, przeprawić się po mo-
ście linowym przez rzekę. W senty-
mentalny nastrój wprawiło sobotnie 
Ognisko Stulecia w ogrodach przy 
COEK STUDIO. Spotkali się na nim 
młodzi i „ci bardziej dojrzali” harce-
rze. Można było pośpiewać piosen-
ki harcerskie, powspominać dawne 

czasy i posłuchać opowiadań o hi-
storii harcerstwa w Ciechanowie. 
Obchody zakończyły się w niedzie-

lę mszą w kościele farnym i apelem 
na placu Jana Pawła II.

A.C.

V Festiwal Wolontariatu
25 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz mieszkańców Cie-
chanowa 11 czerwca zaprezentowało się na placu Jana Pawła II podczas V Festiwalu Wolonta-
riatu i Organizacji Pozarządowych. Hasłem przewodnim wydarzenia była „Piątka z Wolonta-
riatu”, nawiązująca do pięciu głównych sfer, w których działają wolontariusze: sportu, kultu-
ry, pomocy potrzebującym, edukacji oraz ochrony zdrowia. Festiwal otworzyła zastępca pre-
zydenta miasta Joanna Potocka-Rak.

Spotkania w bibliotece

Harcerze świętowali jubileusz
Trwają obchody 100-lecia ciechanowskiego hufca ZHP. Równo wiek temu powstała pierwsza 
ciechanowska drużyna harcerska. Dla hufca jest to okazja do świętowania i przybliżania miesz-
kańcom swojej historii. Na początku roku ruszyła akcja „Wehikuł Czasu”, dzięki której na stro-
nie hufca można przeczytać o historii harcerstwa w naszym mieście. Album na fanpage’u na fa-
cebooku zapełnia się zdjęciami sprzed lat.

W sobotę 18 czerwca o godz. 17.00 w ogrodach Ciechanowskie-
go Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO rozpoczęła się IX 
Świętojańska Noc Poetów. To sztandarowa impreza Ciecha-
nowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich. Mo-
tyw przewodni – „W poszukiwaniu kwiatu paproci” – był jed-
nocześnie tematem konkursu poetyckiego.

Początek spotkania był niezwykle uroczysty. Eugeniusz Orłow, Prezes 
Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie wręczył 
dwie odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymali je Janina Janakakos-Szy-
mańska, Prezes Oddziału Ciechanowskiego SAP oraz Andrzej Rodys, 
Sekretarz Generalny RG SAP.

Za całokształt pracy twórczej Nagrodę Literacką im. Stefana Żerom-
skiego, przyznaną przez Kapitułę SAP, otrzymała Ewa Stangrodzka –
Kozłowska.
Jak podkreślali organizatorzy, udział w Świętojańskiej Nocy Poetów 
mógł wziąć każdy, kto szuka wyciszenia i chce miło spędzić czas przy 
poezji i muzyce. Z zaproszenia organizatorów skorzystali poeci z War-
szawy, Działdowa, Przasnysza, Mławy, Ostrołęki oraz miejscowi twór-
cy. Zgodnie z programem każdy z uczestników mógł zgłosić do konkur-
su jeden tematyczny wiersz bez podpisu i nie opatrzony godłem. Mógł 
również osobiście zaprezentować dwa inne wiersze swojego autorstwa. 
Niektórzy uczestnicy przedstawiali swoje popisy wokalne. Ostatecz-
nie do konkursu zgłoszonych zostało 15 wierszy. Po odczytaniu utwo-
rów jury zadecydowało, że I miejsce należy się Bożennie Beacie Parzu-
chowskiej z Przasnysza za wiersz pn. „Sonet czerwcowy”. II miejsce za-
jęła Ewa Stangrodzka-Kozłowska z Ciechanowa za utwór „Wciąż szu-
kam kwiatu”. III nagrodę otrzymała Anna Humięcka z Ciechanowa za 
wiersz „Perunowy kwiat jak kobieta”. Przyznano także 3 wyróżnienia.
Wystąpił zespół STRZYGI oraz grupa taneczna MAORI z ogniowym wi-
dowiskiem. W ogrodach STUDIA poszukiwano kwiatu paproci. Koro-
wód kolorowych wianków przemaszerował z pochodniami nad pobliską 
wodę, gdzie na chętnych czekała łódź, pozostali puszczali wianki z brzegu.
Organizatorem wydarzenia był Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia 
Autorów Polskich oraz Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. Patronat objął prezydent miasta.

red.

„W poszukiwaniu kwiatu paproci” 
– IX Świętojańska Noc Poetów
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W pierwszy piątek czerwca stu-
denci Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej bawili się podczas 
swojego święta na Zamku Książąt 
Mazowieckich. Tegoroczne Juwe-
nalia wpisały się w obchody 15-le-
cia uczelni. Gwiazdą wieczoru byli 
Poparzeni Kawą Trzy. Dziedziniec 
zamku wypełnił się nie tylko stu-
dentami, na miejscu były tłumy. 
Przed Poparzonymi wystąpił ze-
spół Suczysty oraz artyści spek-

taklu ” Nie przejdziemy do histo-
rii”. Tradycyjnie studentom klu-
cze do miasta przekazał prezydent. 
Dzień wcześniej studenci zmierzyli 
się w Zawodach Strzeleckich o pu-
char Dziekana Zamiejscowego Wy-
działu Elektroniki, Dziennikarstwa 
i Technik Multimedialnych w Mła-
wie. Na stadionie MOSiR rozegra-
li mecz w piłkę nożną z pracowni-
kami uczelni i samorządowcami.

A.C.

Koncert „Stwora Głodomora”, po-
kaz taekwondo, pokazy balonowe, 
spektakl „Marzenia do spełnienia”, 
wioska słowiańska, bańki mydla-
ne, dmuchańce i pyszności – to tyl-
ko niektóre atrakcje, z jakich mo-
gły skorzystać dzieci podczas Dnia 

Dziecka 4 czerwca na zamku. Były 
konkursy z nagrodami, zabawki 
i gadżety. Organizatorzy przedsię-
wzięcia to prezydent miasta oraz 
Ciechanowski Ośrodek Edukacji 
Kulturalnej STUDIO.

P.H.

W Dzień Dziecka pacjentów Oddzia-
łu Chirurgii Dziecięcej ciechanow-
skiego szpitala odwiedził prezydent 
Krzysztof Kosiński. Dzieci otrzyma-

ły maskotki, kubki, puzzle i książ-
ki. Niespodzianki zostały przekaza-
ne także Oddziałowi Dziecięcemu.

red.

Juwenalia Dzień Dziecka 
na zamku

Dzień Dziecka 
w ciechanowskim szpitalu

30.06, godz. 19.00 – Fit-
ness na Plaży, boisko do piłki 
plażowej, ul. Parkowa

2.07, godz. 10.00 – Akcja 
„Dzieciaki do rakiet”, pl. Jana 
Pawła II

2.07, godz. 11.00 – Bieg 
XXXVI Ciechanowska Pięt-
nastka, stadion przy ul. 
3 Maja 7

2.07, godz. 18.00 – Letni 
Koncert Muzyki Dawnej, Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej, 
ul. Warszawska 61

2.07, godz. 9.00 – Grand 
Prix Ciechanowa w siatków-
ce plażowej mężczyzn, bo-
isko do piłki plażowej, bło-
nia zamkowe

3.07, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywio-
ną, dziedziniec Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich (wakacyj-
ny projekt Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej)

3.07, godz. 12.00 – Car-
slovers, BudMat Auto 2, ul. 
Sońska 2

9.07, godz. 22.00 – Waka-
cyjny Festiwal Filmowy, bło-
nia zamkowe

10.07, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywio-
ną, dziedziniec Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich

17.07, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywio-
ną, dziedziniec Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich

23.07, godz. 22.00 – Wa-
kacyjny Festiwal Filmowy, 
błonia zamkowe

24.07, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywio-
ną, dziedziniec Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich

30.07, godz. 21.30 – III 
Ciechanowski Nocny Turniej 
FIFA, boisko do plażowej pił-
ki siatkowej, błonia zamkowe

30.07, godz. 9.00 – Grand 
Prix Ciechanowa w siatków-
ce plażowej mężczyzn, bo-
isko do piłki plażowej, bło-
nia zamkowe

31.07, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywio-
ną, dziedziniec Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich
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Na najdłuższej trasie najlepszy wy-
nik wśród kobiet uzyskała Barbara 
Borowiecka z Łodzi, która dystans 
Giga pokonała w czasie 03:30:56. 
Wśród mężczyzn najszybszy był 
Bartosz Grędziński. Zawodnik 
z Mławy dojechał do mety z cza-
sem 02:59:45.
Na dystansie 52 km pierwsza linię 
mety przekroczyła Urszula Luboiń-
ska z Warszawy (01:59:21). O 9 se-
kund szybszy był od niej Paweł Ba-
ranek – pierwszy wśród mężczyzn 
na tym dystansie. Na trasie 32 km 
pierwsi byli: Magdalena Kuszmider 
z Legionowa (1:16:13) i Michał Ka-
miński z Białej Podlaskiej (1:07:46). 
Na najkrótszym dystansie pierw-
sza do mety z czasem 17:40 minut 
dojechała Luiza Wawer. Wśród pa-
nów pierwszy linię mety przekro-
czył Mateusz Szczepański z czasem 
17:26.Atrakcją dla najmłodszych 
był zorganizowany specjalnie dla 
nich wyścig MiniMini+ Mazovia. Tu 
swoich sił na trasie 400 m próbo-
wały dzieci w wieku do 8 lat. Star-
tować mogły na rowerkach biego-
wych i na rowerach tradycyjnych. 
Nie było przegranych, każdy mały 
zawodnik otrzymał upominek i dy-
plom pamiątkowy. 

A.C.

Uczestnicy rajdu spotkali się na pla-
cu Jana Pawła II, następnie z nowo 
wybudowanego dworca kolejowego 
pociągiem dotarli do Gołotczyzny. 
Tu zaplanowano zwiedzanie mu-
zeum, gry i zabawy oraz śniadanie 
na trawie. Było przeciąganie liny 
i rowerowy slalom. Potem zapalo-
no znicze w miejscu upamiętniają-
cym bitwę w Sarnowej Górze. Ro-
werzyści posilili się grochówką i ru-
szyli przez Łebki Wielkie, Nużew-
ko, do lasu Gołockiego, dalej przez 
Nużewo i Bielin do Ciechanowa. 
W przerwach na odpoczynek było 
rozwiązywanie rajdowej krzyżówki, 
konkurs na najpiękniejszy wianek 
z polnych kwiatów i wspólne jedze-
nie pizzy. Za udział w konkursach 
uczestnicy rajdu otrzymali medale. 

Na pamiątkę wręczono im też książ-
ki i zakładki do książek. Pracownicy 
TPD mieli powody do dumy. W kon-
kursach brylowała grupa III, złożo-

na w większości z dzieci uczęszcza-
jących na co dzień do Ogniska Pra-
cy Pozaszkolnej przy TPD.

red.

Z okazji Dnia Dziecka Akademia 
Piłki Nożnej OLIMP zorganizowała 
piłkarski piknik rodzinny.11 czerw-
ca na boiskach MOSiR uczestnicy 
rywalizowali m.in. w turnieju ro-
dzic i syn oraz MINI EURO. Naj-
starsze roczniki rozegrały mecze 
towarzyskie. W imprezie wzięło 
udział blisko 200 osób. Najmłodsi 
korzystali z dmuchanych zamków 
i placu zabaw. Dla zawodników i ki-
biców w kuchni polowej przygoto-
wano kiełbaski z grilla oraz napoje. 

Patronat nad piknikiem objął Pre-
zydent Miasta Ciechanów. Nagro-
dy i puchary wręczyli jego zastępcy 

Joanna Potocka- Rak oraz Krzysz-
tof Kacprzak.

P.H.

Kolarskie święto pod Zamkiem
12 czerwca błonia zamkowe zmieniły się na jeden dzień w centrum kolarstwa. W wyścigu Mazo-
via MTB Marathon rywalizowało 943 osób. Do wyboru były cztery dystanse: 8, 32, 52 i 83 km. 
Na linii startu stawali dorośli i dzieci, amatorzy i profesjonalni kolarze. Zawody otworzył, wraz 
z organizatorem imprezy Pawłem Zamaną, prezydent Krzysztof Kosiński, który ścigał się na dy-
stansie 8 km. Udział wzięli również pracownicy Urzędu Miasta i spółek miejskich. 

„Tu zaszły zmiany” – V Rodzinny Rajd Rowerowy
W V Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, zorganizowanym 11 czerwca przez ciechanowskie To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci wzięło udział 58 osób w różnym wieku. Najmłodsza uczestnicz-
ka miała 8 lat, najstarsza 76.

Piłkarski dzień dziecka

Grand Prix Ciechanowa 
w siatkówce plażowej

Za nami pierwszy z czterech Turniejów Grand Prix Ciechanowa w siat-
kówce plażowej o Puchar Prezydenta Miasta. 4 czerwca do gry przy-
stąpiło osiem par, z których po fazie rozgrywek grupowych wyłoniły 
się cztery najlepsze. Półfinał był szczególnie trudny dla zawodników, 
ale burza i deszcz nie ostudziły ich zapału. Po zaciętych rozgrywkach 
pierwsze miejsce na podium zajęli Daniel Kęsak i Patryk Bartczak, któ-
rzy pokonali w finale 2:1 Przemysława Kowalskiego i Mateusza Stasia-
ka. Trzecie miejsce zajęli Marcin Kosiński i Paweł Andrzejak. W każ-
dym Turnieju weźmie udział 8 par. W trakcie prowadzona będzie kla-
syfikacja generalna cyklu, która wyłoni najlepsze pary. II Turniej Grand 
Prix Ciechanowa już 2 lipca.

A.C.
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Każdy uczestnik mógł wystar-
tować w trzech konkurencjach, 
dwóch sprawnościowych i jednej 
technicznej. Najlepszymi zawod-
nikami w poszczególnych roczni-
kach zostali: Sandra Mieszkowska 
(SP Sońsk), Katarzyna Płoska (SP 
6 Ciechanów), Judyta Chełmińska 
(SP 3 Ciechanów), Julia Chodkow-
ska (SP 3 Ciechanów), Nikodem 
Gorczyński (SP Sońsk), Michał Ko-
walkowski (SP 3 Ciechanów), Ka-
rol Łazarski (Sierpc) i Rafał Płoski 
(SP 6 Ciechanów).
Organizatorem zawodów było Miej-
skie Ognisko TKKF Promyk a pa-
tronat nad zawodami objął Prezy-
dent Miasta Ciechanów.

red.

27 i 28 maja walczyło ze sobą 
250 zawodników i zawodniczek 
z całego kraju. Ciechanów repre-
zentowało sześcioro sportowców 
z Miejskiego Ogniska TKKF Pro-
myk: Łucja Oleszczuk, Weronika 
Czapka, Anna Walendziak, Nata-

lia Borkowska, Cezary Sarnowski 
i Jakub Grzywiński. Bezkonkuren-
cyjna podczas Mistrzostw okaza-
ła się Łucja Oleszczuk (kat. wag. 
52 kg), która po wygraniu trzech 
pojedynków, wywalczyła złoty me-
dal i tytuł Mistrzyni Polski Junio-

rów. Brązowe medale podczas za-
wodów zdobyli Weronika Czap-
ka w kat. wag. 55 kg oraz Cezary 
Sarnowski w kat. wag. 68 kg. Tre-
nerem zawodników jest Radosław 
Lisowski.

A.C.

Otwarte Mistrzostwa Ciechanowa 
Dzieci w Taekwondo Olimpijskim

18 czerwca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Otwarte Mistrzostwa Ciech-
nowa Dzieci i Młodzików w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wystartowało 150 zawodni-
ków i zawodniczek ze szkół powiatu ciechanowskiego, sierpeckiego i płockiego. Zawody roze-
grano w trzech konkurencjach: Dolyo Chagi, Twio Ap Chagi i Poomsae.
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Ciechanowscy 
piłkarze ręczni 

mistrzami Polski
Podopieczni Arkadiusza Chełmińskiego zdobyli złoty medal podczas 
XII Ogólnopolskiej Gimnazjady w halowych grach zespołowych w Ko-
łobrzegu. W finale pokonali Kwidzyn 19:17. Wyjazd młodzieży na zawo-
dy był możliwy dzięki wsparciu prezydenta Ciechanowa.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I Gim. nr 4 Ciechanów
II Gim. nr 2 Kwidzyn
III GOS Szczecin
IV Gim. nr 35 Łódź
V Gim. nr 2 Brodnica 
VI Gim. nr 47 Kraków
VII Gim. nr 1 Grodków 

VIII Gim. nr 3 Zawiercie
IX Gim. nr 1 Wągrowiec
X Gim. nr 1 Morąg
XI Gim. nr 37 Wrocław
XII Gim. Grabownica Starz.
XIII Gim. nr 7 Kielce
XIV Gim. Dąbrowa Biał.

XXIX Mistrzostw Polski 
Seniorów i Młodzieżowców 

w Taekwondo
10 medali (2 złote, 4 srebrne i 4 brązowe) i czwarte miejsce 
w klasyfikacji generalnej klubów to wynik zawodników LKS 
Matsogi Ciechanów wywalczony podczas XXIX Mistrzostw 
Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwondo ITF. Biała 
Podlaska gościła zawodników od 10 do 12 czerwca.

Najlepiej podczas Mistrzostw wypadli Piotr Szwejkowski (układy for-
malne IV-VI Dan) i Andrzej Reduch (układy formalne III Dan), któ-
rzy zawody zakończyli zdobywając złote medale. Dobrze zaprezento-
wała się aktualna Mistrzyni Świata Ilona Omiecińska, która wywal-
czyła dwa srebrne medale (w walkach do 62 kg oraz w testach siły). 
Srebro wywalczył też Paweł Szwejkowski w układach formalnych IV-
-VI Dan oraz Piotr Pełka w walkach do 85 kg. Z brązem wrócili: Mag-
dalena Kosobudzka i Michał Rząsiński (układy formalne III Dan) oraz 
w walkach drużynowych drużyna kobiet (Ilona Omiecińska, Magdale-
na Kosobudzka, Kinga Sadkowska) i w układach formalnych drużyna 
męska (Paweł Szwejkowski, Piotr Szwejkowski, Andrzej Reduch, Mi-
chał Rząsiński, Michał Korzybski, rezerwa Piotr Pełka).

red.

Łucja Oleszczuk  
Mistrzynią Polski Juniorów

Złoto dla Łucji Oleszczuk, brąz dla Weroniki Czapki i Cezarego Sarnowskiego – to dorobek za-
wodników TKKF Promyk Ciechanów na Mistrzostwach Polski Juniorów w Taekwondo Olim-
pijskim w Swarzędzu.
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DNI CIECHANOWA
Na Dni Ciechanowa, które trwały od 23 do 26 czerwca, złożyły się koncerty, wydarzenia sportowe, festyn, atrakcje dla dzieci i dorosłych. 23 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt zagrały ze-
społy: GaGa Zielone Żabki, Garage Raids oraz ANSA w ramach inicjatywy „Alternatywna strona miasta”. 24 czerwca na scenie na błoniach zamkowych wystąpiła Doda. Przed nią poja-
wił się zespół „Suczysty”. 25 czerwca II Ciechanowski Rodzinny Festiwal Sportowy rozpoczął się Otwartą Paradą Sportową, która z ronda przy ul Mławskiej dotarła na błonia zamkowe, 
gdzie cały dzień trwał festyn sportowy. Wieczorem rozpoczęło się Ciechanowskie Święto Biegania. Uczestnicy startowali w biegu na 5 km, 10 km i w półmaratonie. Na dziedzińcu Zam-
ku Książąt Mazowieckich wystąpili: Danuta Błażejczyk, Marian Opania, Krzysztof Daukszewicz, Marek Majewski, Łukasz Juszkiewicz, Wojtek Gęsicki oraz zespół muzyczny pod kierow-
nictwem Rafała Grząki. W niedzielę 26 czerwca na placu Jana Pawła II odbył się XXIV Regionalny Przegląd Orkiestr OSP. W Dniach Ciechanowa uczestniczyły delegacje z zagranicznych 
miast partnerskich z Niemiec, z Francji, ze Słowacji, z Ukrainy, jak również z Belgii.

red.


