
Pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich połączy nowa droga. Pierwsze prace zwią-
zane z inwestycją ruszyły na początku lipca, na miejsce wjechał ciężki sprzęt. Nowa droga bę-
dzie alternatywnym dojazdem do szpitala. Obecnie można tam dojechać jedynie ul. Pułtuską.

Droga przebiegać będzie między 
ulicą Powstańców Wielkopolskich 
– na końcu, za wszystkimi budyn-
kami – a pętlą miejską – przed 
dawną jednostką wojskową. Dro-
ga będzie miała długość 293 me-
trów. Zostanie wybudowana ka-
nalizacja deszczowa i oświetlenie 
uliczne. Po obydwu stronach po-

wstaną chodniki, po jednej stro-
nie ścieżka rowerowa oraz zato-
ka autobusowa. Zostanie przebu-
dowany parking naprzeciwko blo-
ków nr 12 i 13 przy ulicy Powstań-
ców Wielkopolskich.
– Nowa droga pozytywnie wpły-
nie na płynność ruchu drogowego 
w okolicy szpitala. Drugi dojazd zy-

skają mieszkańcy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, i co najważniejsze, 
wreszcie będzie alternatywny do-
jazd do szpitala – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Po zakończeniu tej inwestycji ruszy 
budowa drogi łączącej pętlę miejską 
z ul. Zagumienną.

R.J.

RUSZYŁA BUDOWA DROGI  
ŁĄCZĄCEJ PĘTLĘ MIEJSKĄ  
Z UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Ostatnie dni na zgłaszanie 
projektów do Budżetu 
Obywatelskiego

Propozycje projektów można zgła-
szać do 29 lipca. Formularz do-
stępny jest na stronach interne-
towych i w siedzibie Urzędu Mia-
sta. Uruchomiona została specjal-
na strona internetowa dotycząca 
Budżetu Obywatelskiego w Cie-
chanowie.

więcej str. 2
R.J.

Prawie 59 tys. zł 
dofinansowania 
na edukację ekologiczną

Pozyskane przez miasto z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie środki przeznaczone 
zostaną na kampanię edukacyjną 
oraz konkursy o tematyce ekolo-
gicznej. Działania będą skierowa-
ne głównie do uczniów miejskich 
szkół i przedszkolaków.

więcej str. 3
R.J.

Pozyskane 24 tys. zł 
na szkolne gabinety 
stomatologiczne

Dzięki dodatkowym funduszom 
wyposażone zostaną gabinety 
we wszystkich miejskich szko-
łach, które zapewniają uczniom 
bezpłatną opiekę stomatologicz-
ną, czyli w Szkole Podstawowej 
nr 4, w Miejskim Zespole Szkół 
nr 1 oraz nr 2.

więcej str. 2
R.J.

Nowe place zabaw 
i siłownie zewnętrzne

Prace związane z budową lub mo-
dernizacją miejsc aktywnej rekre-
acji prowadzone są systematycz-
nie w sześciu punktach miasta. 
Inwestycje to efekt decyzji miesz-
kańców. Są to osiedlowe projekty 
wybrane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.

więcej str. 7
R.J.,P.H.

Ul. Sienkiewicza bez 
samochodów ciężarowych 
powyżej 15 ton

Od sierpnia wprowadzona zo-
stanie zmiana organizacji ruchu 
na odcinku ul. Sienkiewicza mię-
dzy skrzyżowaniem z ul. 17 Stycz-
nia a skrzyżowaniem z ul. Fa-
bryczną. Mieszkańcy skarżyli się 
na hałas i wstrząsy wywoływane 
przez samochody ciężarowe poru-
szające się po nawierzchni z beto-
nowej kostki.

więcej str. 2
R.J.

Diecezjalne obchody 1050. 
rocznicy chrztu Polski 
w Ciechanowie

Uroczystości z udziałem biskupa 
płockiego odbędą się 28 sierp-
nia. W ramach obchodów plano-
wana jest procesja z elementami 
historycznymi, msza św. polowa 
na błoniach zamkowych, koncert, 
rekonstrukcja osady historycznej 
i projekcja filmu.

Więcej str. 8
R.J.
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Wniosek z propozycją zadania 
do realizacji w ramach Budże-
tu Obywatelskiego na 2017 rok 
może zgłosić każdy, kto ukończył 
16 rok życia. Wypełniony i pod-
pisany formularz należy do koń-
ca lipca dostarczyć do Biura Ob-
sługi Interesanta, bądź przesłać 
pocztą (ul. Wodna 1). Szczegóło-
wych informacji udziela Wydział 
Kontaktów Społecznych (pl. Jana 
Pawła II 6, parter, pok. nr 4, tel. 
23 674 92 82). Propozycje, które 
wpłyną do urzędu, będą w sierp-
niu weryfikowane przez komi-
sję powołaną przez prezyden-
ta miasta. Propozycje mogą do-
tyczyć spraw, które mieszczą się 
w kompetencjach gminy. Propo-
zycje będą podlegać weryfikacji 
formalno-prawnej i merytorycz-
nej. 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 interne-
towo oraz w wyznaczonych punk-
tach w mieście, dostępna będzie 
również urna w Urzędzie Miasta. 
Każda osoba będzie mogła zagło-
sować raz, w wybrany sposób, za-
znaczając jeden projekt osiedlo-
wy i jeden projekt ogólnomiejski. 
Zwycięskie zadania zostaną wpi-
sane do projektu budżetu miasta 
i będą realizowane w 2017 roku.
– Zachęcam do akt ywnośc i , 
do zgłaszania pomysłów i skorzy-
stania z szerokich możliwości ja-
kie daje Budżet Obywatelski. War-
to pomysł przełożyć na papier, stąd 

może być już prosta droga do jego 
realizacji. Jeśli projekt będzie po-
prawny pod względem formalno-
-prawnym i zyska uznanie miesz-
kańców – zostanie wprowadzo-
ny w życie – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Zrealizowany zostanie jeden zwy-
cięski projekt w każdym z 12 cie-
chanowskich osiedli oraz tyle zwy-
cięskich projektów ogólnomiej-
skich, na ile pozwolą przeznaczo-
ne na Budżet Obywatelski środ-
ki. Wartość projektu osiedlowego, 
tak jak ostatnio, nie może przekro-
czyć 100 tys. zł. Nie ma górnej gra-
nicy kwoty wartości projektu ogól-
nomiejskiego.
Zgodnie z założeniami edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego na 2017 rok, 
wysokość środków na realizację 
zadań uzależniona będzie od fre-
kwencji w głosowaniu. Wykluczo-
ne zostają projekty dotyczące two-
rzenia nowych siłowni zewnętrz-
nych i placów zabaw.
Im większa ogólna frekwencja 
w głosowaniu w ramach Budże-
tu Obywatelskiego – tym więcej 
środków zostanie zabezpieczonych 
na realizację zwycięskich zadań 
spośród zgłoszonych przez oby-
wateli projektów zakwalifikowa-
nych do głosowania. Główna idea 
zmian wprowadzonych do sforma-
lizowanego w ubiegłym roku Bu-
dżetu Obywatelskiego ma zachęcić 
mieszkańców do aktywności. Jeże-
li frekwencja utrzyma się na ubie-
głorocznym poziomie, pula środ-
ków będzie sięgała 1,6 mln zł. Jeże-
li frekwencja będzie wyższa, na re-
alizację zadań będzie jeszcze więcej 

pieniędzy. Na zadania realizowane 
w 2016 roku, które mieszkańcy wy-
bierali w 2015 roku, przeznaczono 
1,6 mln zł, co stanowiło 1% wykona-
nych dochodów z roku poprzednie-
go. Teraz wysokość środków przy 
ogólnej frekwencji do 10% wyniesie 
0,5% wykonanych dochodów z po-
przedniego roku budżetowego, przy 
frekwencji powyżej 10% – 0,75% 
wykonanych dochodów, powyżej 
15% – 1%, powyżej 20% – 1,5%, 
powyżej 30% – 2%, gdy frekwen-
cja przekroczy 40% – będzie to 3% 
wykonanych dochodów z poprzed-
niego 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.
Szczegóły związane z Budżetem 
Obywatelskim dostępne są na no-
wej stronie internetowej bo.umcie-
chanow.pl. To źródło wszelkich in-
formacji o ciechanowskim Budżecie 
Obywatelskim oraz przejrzysta in-
strukcja. Znajdują się tam aktual-
ne informacje, procedury, zasady, 
dokumenty, formularze, dokumen-
tacja przebiegu realizacji zadań, 
szczegóły dotyczące poprzednich 
edycji. Opublikowana jest mapa 
z podziałem na osiedla, opisany-
mi zadaniami, zdjęcia, harmono-
gram. Strona będzie na bieżąco ak-
tualizowana.

R.J.

Ostatnie dni na zgłaszanie projektów  
do Budżetu Obywatelskiego

Do 29 lipca można zgłaszać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego 2017. Formularz 
można pobrać ze strony internetowej urzędu, druki znajdują się w ratuszu w Wydziale Kon-
taktów Społecznych oraz w Biurze Obsługi Interesanta. Wszelkie informacje publikowane są 
na specjalnie uruchomionej stronie internetowej bo.umciechanow.pl. Dostępne są tam szcze-
góły dotyczące zasad, zrealizowanych w ramach BO inwestycji, aktualności.

Miasto pozyskało dofinansowanie na wyposażenie gabinetów 
we wszystkich miejskich szkołach, które zapewniają uczniom 
bezpłatną opiekę stomatologiczną. Środki zostaną rozdzie-
lone między Szkołę Podstawową nr 4, Miejski Zespół Szkół 
nr 1 oraz Miejski Zespół Szkół nr 2.

Dofinansowanie z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
na rok 2016 dotyczy zakupu wyposażenia gabinetów stomatologicznych 
w tych jednostkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez 
NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy. Środki, które zostały przyznane 
na wniosek prezydenta Krzysztofa Kosińskiego zostaną przeznaczone 
głównie na zakup narzędzi i specjalistycznego sprzętu stomatologiczne-
go oraz innego niezbędnego wyposażenia. Dzięki dodatkowym fundu-
szom możliwe będzie zainwestowanie w wyposażenie, które podwyższy 
standard, jakość świadczonych usług i umożliwi wykonywanie nowych.
W ubiegłym roku miasto pozyskało również środki na wyposażenie ga-
binetów pielęgniarek w miejskich szkołach. Dofinansowanie wynosi-
ło 35 tys. zł. W tym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej dało z ko-
lei możliwość pozyskania środków na wyposażenie gabinetów stoma-
tologicznych.

R.J.

Zmiana organizacji ruchu, która zostanie wprowadzona 
od sierpnia oznacza ograniczenia względem samochodów cię-
żarowych o masie całkowitej powyżej 15 ton na odcinku ul. 
Sienkiewicza między skrzyżowaniem z ul. 17 Stycznia a skrzy-
żowaniem z ul. Fabryczną. Decyzja została podjęta ze względu 
na uciążliwy hałas i wstrząsy wywoływane przez ciężarówki.

Ulicą Sienkiewicza, 
mimo istnienia alter-
natywnych dróg, po-
rusza się dużo samo-
chodów ciężarowych. 
Mieszkańcy sygnalizu-
ją, że znaczny ruch lo-
kalny i tranzytowy jest 
uciążliwy, a zabytko-
wa nawierzchnia z ka-
miennej kostki potę-
guje hałas i wstrząsy. 
Miasto podjęło inicjatywę wprowadzenia ograniczeń dla samochodów 
ciężarowych powyżej 15 ton. Warunkowo stale dopuszczone do ruchu 
będą służby miejskie, m.in. pogotowie gazowe, energetyczne, pojazdy 
PUK czy ZWiK, jak również samochody, dla których przez Urząd Mia-
sta wydane będzie zezwolenie (np. pojazdy dowożące towar do sklepów 
na odcinku ul. Sienkiewicza objętym ograniczeniem). Na ul. Sienkiewicza 
oraz drogach do niej prowadzących pojawią się znaki B-5 z liczbą 15 ton.
Projekt dokumentacji wprowadzającej ograniczenia został zatwierdzo-
ny przez marszałka województwa mazowieckiego i kierownika Powia-
towego Zarządu Dróg działającego w imieniu starosty. Dokumentacja 
opiniowana była przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu.

R.J.

Pozyskane 24 tys. zł 
na wyposażenie gabinetów 

stomatologicznych w szkołach

Od sierpnia ul. Sienkiewicza  
bez samochodów ciężarowych 

powyżej 15 ton
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Prawie 59 tys. zł 
dofinansowania na edukację 

ekologiczną
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie przyznał miastu dofinansowanie na kampa-
nię edukacyjną oraz konkursy o tematyce ekologicznej. Działa-
nia edukacyjne dotyczące m.in. segregacji odpadów i recyklin-
gu kierowane będą przede wszystkim do uczniów ciechanow-
skich szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkolaków.

Pierwsze zadanie „Segregacja jest OK! Kampania edukacyjna mia-
sta Ciechanów” wsparte zostanie kwotą 55 620 zł. Miasto poniesie 
jedynie 10% kosztów. Celem kampanii jest budowanie świadomości 
ekologicznej mieszkańców, pogłębianie znajomości zasad funkcjono-
wania systemu zarządzania gospodarką odpadami, w szczególności 
zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Kampania pole-
gać będzie między innymi na zachęcaniu do segregowania odpadów, 
korzystania z produktów pochodzących z recyklingu czy opakowań 
wielokrotnego użytku. Będzie wnikliwie poruszana tematyka recy-
klingu, wynikające z niego korzyści środowiskowe jak również eko-
nomiczne. Kampania skierowana będzie głównie do dzieci, zakła-
da jednak także dotarcie z przekazem do rodziców, do gospodarstw 
domowych. Dzieci otrzymają zakładki do książek, plany lekcji, po-
radnik „Odpadowe ABECADŁO”, odpadowy niezbędnik. Przed-
szkolakom dodatkowo zostaną przekazane książeczki edukacyjne. 
Do gospodarstw domowych trafią mini-książki kucharskie „Gotu-
ję i segreguję”, uwzględniające kwestie odpadów powstających przy 
przygotowywaniu posiłków. W kontekście ochrony przyrody i tro-
ski o zwierzęta przedszkola dostaną budki lęgowe i karmniki, któ-
re posłużą podczas lekcji i akcji edukacyjnych. W ramach kampanii 
będzie zorganizowanych w sumie 49 prelekcji – w przedszkolach, 
szkołach podstawowych i gimnazjach. Placówki oświatowe będą 
partnerami w realizacji zadania. We wrześniu zostaną przygotowa-
ne i będą dystrybuowane materiały edukacyjne, na październik za-
planowane są prelekcje.
Drugie zadanie „Segregacja jest OK! – kampania edukacyjna miasta Cie-
chanów – KONKURSY”, które zostanie wsparte kwotą 3 240 zł, reali-
zowane będzie od września do połowy listopada. Przewidziane są dwa 
konkursy – jeden dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach 
wiekowych, drugi dla gimnazjalistów. Konkursy polegały będą na przy-
gotowaniu prac o tematyce związanej z ochroną środowiska. Regula-
miny ze szczegółami trafią do szkół na początku roku szkolnego. Pra-
ce prezentowane będą w placówkach oświatowych i miejskim ośrod-
ku kultury. Nagrodami za pierwsze miejsca będą aparaty fotograficz-
ne, za drugie – tablety, za trzecie – pakiety filmów edukacyjnych „Pla-
neta Ziemia” BBC.

R.J.

Porównywano poziom ubóstwa 
mieszkańców, problemy bezrobocia, 
skalę przestępstw, frekwencję w wy-
borach, wyniki sprawdzianu 6-kla-
sisty, średnie kwoty płaconego po-
datku dochodowego, liczbę budyn-
ków wybudowanych przed 1989 r 
oraz przeznaczonych do rozbiórki. 
Zebrane dane pozwoliły na wskaza-
nie obszarów miasta, które powin-
ny zostać objęte działaniami rewi-
talizacyjnymi. Tereny te to: dziel-
nica Bloki, trakt średniowieczny 
oraz część dzielnicy przemysłowej 
– ul. Fabryczna i osada Fabryczna, 
a także niezrewitalizowane dotych-
czas tereny poprzemysłowe. Wska-
zane obszary obejmują między in-
nymi Pasaż Marii Konopnickiej, za-
bytkową kamienicę przy ul. War-
szawskiej 18, budynek Krzywej Hali 
w dzielnicy Bloki, Wieżę Cieśnień, 
wyrobiska poprzemysłowe („Kana-
ły”, „Jeziorko”).
Kolejnym etapem konsultacji będzie 
zbieranie pomysłów mieszkańców, 
w tym przedsiębiorców czy orga-
nizacji pozarządowych, na projek-
ty, które przyczynią się do przeciw-
działania problemom społecznym, 
gospodarczym i infrastruktural-
nym, dotyczącym wskazanych ob-
szarów. Od poniedziałku 25 lip-
ca na stronie internetowej Urzędu 
Miasta oraz w Biurze Obsługi Inte-
resanta, dostępne będą wzory fiszek 
projektowych. Zainteresowane oso-
by, organizacje, instytucje i przed-
siębiorcy będą mogli do 8 sierpnia 
składać projekty, które po konsul-
tacjach będą wpisane do Lokalne-
go Programu Rewitalizacji miasta 

Ciechanów. Wspólne stworzenie tego 
dokumentu pomoże w skuteczniej-
szym aplikowaniu o środki Unijne 
na wskazane przedsięwzięcia.
Czwartkowe spotkanie poprzedziły 
spacery badawcze w których uczest-
niczyli radni, członkowie zarządów 
osiedli, Ciechanowskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicznego, Rady 
Seniorów, przedsiębiorcy oraz przed-
stawiciele lokalnych stowarzyszeń. 
Dotyczyły one trzech obszarów: osie-
dla Bloki, traktu średniowiecznego 
(śródmieście) oraz terenów poprze-
mysłowych. Mieszkańcy zwraca-
li uwagę na problemy w sferze spo-
łecznej, gospodarczej i infrastruktu-
ralnej jakie dostrzegają w tych ob-
szarach. Poruszano problemy za-
niedbanych budynków w dzielnicy 
Bloki, ożywienia ul. Warszawskiej 

oraz problemów mieszkańców dziel-
nicy przemysłowej. Spacery badaw-
cze były ważnym elementem diagno-
zy. Uzyskane informacje wykorzysta-
no w procesie konsultacji.
Spacery badawcze i konsultacje spo-
łeczne są częścią projektu „Aktu-
alizacja Lokalnego Programu Re-
witalizacji miasta Ciechanów” re-
alizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020. Na aktualizację doku-
mentu Ciechanów pozyskał prawie 
80 tys. zł w ramach konkursu prze-
prowadzonego przez Mazowiecką 
Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych. Dokument jest niezbęd-
ny do planowania wszelkich działań 
społecznych i inwestycyjnych zwią-
zanych z rewitalizacją.

R.J.

Piaszczyste boisko ma wymiary 
25x12 metrów. Zamontowane zo-
stały trybuny, piłkochwyty, wyzna-
czono linie wydzielające pole gry, 
ustawione zostały bramki. Gdy 
wszystkie szczegóły zostaną dopię-
te, na boisku organizowane będą 
zajęcia rekreacyjno-sportowe z ele-
mentami piłki ręcznej. Obecnie za-
jęcia odbywają się na szkolnej hali, 
prowadzone są dla różnych grup 
wiekowych. Uczestnicy zajęć po-
znają zasady i techniczne elementy 
tej gry. Największe zainteresowa-
nie jest wśród dzieci ze szkół pod-
stawowych oraz młodzieży gimna-
zjalnej. Grają chłopcy i dziewczę-
ta, wstęp jest bezpłatny. Otwar-
te zajęcia odbywają się do końca 

sierpnia, prowadzone są dla róż-
nych grup wiekow ych, według 
ustalonego harmonogramu (szcze-

góły: 507 453 738, 502 647 244, 
888 798 771).

R.J.

Rewitalizacja miasta: 
spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne dotyczące rewitalizacji miasta odbyło się 21 lipca w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ciechanów. Poprowadzili je dr Przemysław Ciesiółka i Marcin Ługawiak współ-
pracujący z Urzędem Miasta przy opracowywaniu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitaliza-
cji. Eksperci przedstawili wyniki analiz społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych, które 
przeprowadzono w odniesieniu do każdego osiedla. Określone zostały obszary do rewitalizacji.

Boisko do gry  
w plażową piłkę ręczną

Powstało nowe boisko do gry w plażową piłkę ręczną przy Miejskim Zespole Szkół nr 2. Trwa-
ją ostatnie procedury, wkrótce odbywać się tu będą zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jest to zada-
nie wybrane przez mieszkańców Ciechanowa w ramach Budżetu Obywatelskiego.
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W 2015 roku Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych w Ciechanowie 
wypracowało nadwyżkę finansową 
2.909.559 zł (zysk netto i amorty-
zacja) umożliwiającą obsługę po-
życzki w kwocie 20.976.750 zł za-
ciągniętej na budowę RZGOK (spła-
ta 1.061.225 zł, w tym dwie raty 
699.225 zł i odsetki 362.000 zł). 
Decyzją Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, PUK uzyskał po-
zwolenie zintegrowane na prowa-
dzenie instalacji w gospodarce od-
padami dla odpadów innych niż nie-
bezpieczne do odzysku lub kombi-
nacji odzysku i unieszkodliwiania 
o zdolności przetwarzania ponad 
75 ton na dobę, z wykorzystaniem 
obróbki biologicznej w Woli Paw-
łowskiej. Zakończono budowę Re-
gionalnego Zakładu Gospodarki Od-
padami Komunalnymi w Woli Paw-
łowskiej za kwotę 32.295.521 zł. In-
stalacja w Woli Pawłowskiej zyskała 
status RIPOK, Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego podjął uchwa-
łę o wpisaniu instalacji do Woje-
wódzkiego Planu Gospodarki Odpa-
dami dla Województwa Mazowiec-
kiego. PUK przejął administrowa-
nie cmentarzem, wygrał wszystkie 
przetargi, do których przystąpił 
na wywóz i unieszkodliwianie od-
padów od czerwca 2015 r. Umowa 
na obsługę Gminy Miejskiej Cie-
chanów została zawarta na 3 lata, 
Gminy Ojrzeń, Regimin i Strzegowo 
spółka będzie obsługiwać przez rok 
na korzystniejszych warunkach niż 
w poprzednich latach. Podjęte zosta-
ły działania prowadzące do zwięk-
szenia adopcji psów ze schroniska. 
Wyniki Spółki za 2015 r.: przy-
chody ogółem 13.359.965 zł (dy-
namika 111,64%), koszty ogółem: 
11.972.945 zł (dynamika 105,70%), 
wynik brutto: 1.387.019 zł (dynami-
ka 216,98%).
Radnym przedstawiona została in-
formacja na temat działalności Stra-
ży Miejskiej. W roku 2015 – ogółem 
przyjęto 1640 zgłoszeń. Na ogól-
ną liczbę zgłoszeń 193 pochodziło 
od operatorów monitoringu miej-
skiego. W 2015 roku Straż Miejska 
w czasie przeprowadzonych inter-
wencji udzieliła 2048 pouczeń, nało-
żyła 317 mandatów na łączną kwotę 
34.700 zł, skierowała 98 wniosków 
o ukaranie do sądu. Wśród działań 
i innych czynności określanych jako 
„bezwynikowe” (w kategorii klasyfi-
kacji wykroczeniowej) znajdują się 
wszystkie kontrole prewencyjne oraz 
wszystkie inne działania na rzecz 
porządku publicznego i wszyst-
kie przypadki pomocy udzielonej 
osobie. Wśród 5038 takich działań 
w 2015 r. 4168 to prewencyjne kon-
trole porządku publicznego, 65 – 
pomoc osobie, 805 – różne działa-
nia na rzecz porządku publicznego.

Przedstawiono perspektywę rozwo-
ju monitoringu miejskiego. Opraco-
wywana dokumentacja projektowa 
obejmuje swym zakresem moder-
nizację istniejącego systemu oraz 
rozszerzenie go o nowych 19 kamer. 
Cały system monitoringu miejskie-
go, zarówno istniejący jak i plano-
wany do uruchomienia będzie pra-
cował w cyfrowej jakości obrazu, co 
wiąże się z koniecznością wymiany 
istniejących kamer jak również łą-
czy światłowodowych i kompaty-
bilnych monitorów. Planowane jest 
stworzenie dwóch dodatkowych sta-
nowisk podglądu monitoringu miej-
skiego. Proces projektowy wydłuża 
się, ze względu na brak zgód kilku 
mieszkańców, mimo ich wcześniej-
szej aprobaty. Należy również za-
projektować dodatkowy maszt ka-
merowy. Urząd Miasta wspiera wy-
konawcę w uzyskiwaniu niezbęd-
nych zgód.
Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Miejskiej Ciecha-
nów oraz w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na rok 2016.
Zmiany w budżecie polegają głów-
nie na zmniejszeniu planowa-
nej kwoty długu – emisja obli-
gacji komunalnych na 2016 r. 
o 2.900.000,00 zł, z 6.000.000,00 zł 
do 3.100.000,00 zł, dzięki uzyska-
niu dodatkowych dochodów w po-
staci dywidend spółek komunalnych 
w kwocie 1.200.000,00 zł oraz zmia-
ny formy zabezpieczenia umowy po-
ręczenia pożyczki z WFOŚ i GW dla 
PUK w Ciechanowie sp. z o.o. (uwol-
nienie planu wydatków na spła-
tę poręczeń i gwarancji w kwocie 
1.700.00,00 zł). Ponadto dokona-
no aktualizacji planu w wyniku 
oszczędności po przeprowadzeniu 
procedur przetargowych oraz dosto-
sowania klasyfikacji w wyniku utwo-

rzenia Centrum Usług Wspólnych. 
Wypracowano również oszczędno-
ści między innymi na administra-
cji (136.888 zł).
Do budżetu na 2016 r. wprowadzono 
m.in. wydatki w wysokości 77 tys. 
zł na remont w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, monitoring we-
wnątrz i na zewnątrz budynku, kli-
matyzację w serwerowni. Zwięk-
szono wydatki na bezpieczeństwo 
– przeznaczono 3 tys. zł na dodat-
kowe patrole policji. Na wniosek 
mieszkańców osiedla o 15 tys. zł 
zwiększono plan na zadaniu „Chod-
niki, drogi i kanalizacja deszczowa” 
z przeznaczeniem na przebudowa-
nie podjazdu dla niepełnosprawnych 
przy ul. Armii Krajowej. W wyni-
ku spotkań osiedlowych, zwiększo-
no kwotę na wykup nieruchomości 
z przeznaczeniem na nabycie grun-
tów pod budowę chodnika łączącego 
ul. Czarnieckiego z ul. M.M. Kolbe. 
Dzięki zmniejszeniu planowanego 
deficytu oraz kwoty nowego długu 
o 2.900.000,00 zł udało się wypra-
cować w latach następnych dodat-
kową nadwyżkę operacyjną, która 
umożliwi realizację zadań inwe-
stycyjnych.
Statut Żłobka powinien bowiem 
obejmować w swym zakresie uregu-
lowania dot. dzieci niepełnospraw-
nych, w związku z czym podjęto sto-
sowną uchwałę w sprawie brzmie-
nia statutu.
Podjęto uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia zmian w wieloletnim pla-
nie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji w Ciechano-
wie na lata 2016 – 2018. Wprowa-
dzono tym samym sześć dodatko-
wych zadań inwestycyjnych: Prze-
budowa sieci wodociągowej w pa-
sie drogowym drogi wojewódzkiej 

nr 615 ul. 17 Stycznia (na odcin-
ku od ul. Tatarskiej do ul. H. Sien-
kiewicza) – wartość netto 567 tys. 
zł, przebudowa sieci wodociągo-
wej w pasie drogowym drogi wo-
jewódzkiej nr 615 ul. H. Sienkiewi-
cza (na odcinku od ul. 17 Stycznia 
do Ronda Pętli Miejskiej) – war-
tość netto 714 tys. zł, Budowa odcin-
ka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Granicznej (odcinek długości około 
200 mb od ul. Spokojnej do ul. Le-
lewela) – wartość netto 200 tys. zł, 
budowa odcinka sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Gruduskiej (odcinek 
długości około 470 m od ul. Bukie-
towej do granic miasta) – wartość 
netto 470 tys. zł, budowa odcinków 
sieci wod.-kan.: – w roku 2016 w uli-
cach: Różana, Św. Mateusza, Oś. 
Jeziorko; w roku 2017 w ulicach: 
Ułańska, Złota, Rowerowa, Plene-
rowa (realizacja umów podpisanych 
na rok 2016 i 2017) – wartość net-
to 1.235 tys. zł, dokończenie wyko-
nywanych inwestycji przewidzia-
nych do realizacji w planie na lata 
poprzednie (budowa sieci wodocią-
gowej ul. Batalionów Chłopskich, 
budowa sieci wodociągowej ul. To-
warowa, przebudowa magistra-
li wodociągowej DN 600 mm pod 
rzeką Łydynią z rozbiórką istnieją-
cej konstrukcji stalowej) – wartość 
netto 330 tys. zł.
Radni wyrazili zgodę na nabycie 
w formie darowizny nieruchomo-
ści od firmy „Dan-Bud” o łącznej 
powierzchni 118 m2. Działki będą-
ce częścią ulicy Ireneusza Palińskie-
go przeznaczone są na poszerzenie 
drogi wewnętrznej.
Rada wyraziła zgodę na udziele-
nie bonifikaty od ceny sprzedaży 
na rzecz najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkaniowego w sześciu 
przypadkach: w budynku przy ul. 
11 Pułku Ułanów Legionowych 14, 

przy Nadfosnej 10, 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 8, Z. Sierakowskiego 
9, A. Asnyka 15 oraz S. Okrzei 14.
Podjęto uchwały aktualizujące 
granice obwodów publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów. 
Uwzględniona została nowa ulica.
Radni opowiedzieli się za przyję-
ciem uchwały w sprawie opłaty re-
klamowej oraz za uchwałą w spra-
wie obowiązku składania deklara-
cji na opłatę reklamową oraz okre-
ślenia wzoru deklaracji na opłatę 
reklamową.
Opłata reklamowa jest nową opła-
tą lokalną uregulowaną w ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych, 
stanowiącą dochód gminy. Nowe re-
gulacje zostały wprowadzone usta-
wą z 24 kwietnia 2015 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem narzędzi ochro-
ny krajobrazu. Opłata reklamowa 
może być pobierana jedynie na ob-
szarach, dla których obowiązują za-
sady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń. Opłata reklamowa po-
bierana będzie od: właścicieli nie-
ruchomości lub obiektów budowla-
nych, z wyłączeniem nieruchomo-
ści gruntowych oddanych w użyt-
kowanie wieczyste, użytkowników 
wieczystych nieruchomości grun-
towych, posiadaczy samoistnych 
nieruchomości lub obiektów bu-
dowlanych, posiadaczy nierucho-
mości lub ich części albo obiektów 
budowlanych lub ich części, stano-
wiących własność Skarbu Państwa 
lub jednostki samorządu terytorial-
nego, współwłaścicieli, współużyt-
kowników lub współposiadaczy nie-
ruchomości lub obiektów budowla-
nych. Opłaty reklamowej nie pobie-
ra się jeżeli tablice reklamowe lub 
urządzenia reklamowe: nie są wi-
doczne z przestrzeni dostępnych 
publicznie, stanowią szyld, o ile jest 
on zgodny z zasadami i warunkami 
sytuowania obiektów  małej archi-
tektury, tablic reklamowych i urzą-
dzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
są realizacją obowiązku nałożone-
go przepisami prawa, służą wyłącz-
nie do upowszechniania informa-
cji (trwale upamiętniającej osoby, 
instytucje lub wydarzenia, o cha-
rakterze religijnym, związanym 
z działalnością kościołów lub in-
nych związków wyznaniowych, je-
żeli tablica reklamowa lub urządze-
nie reklamowe sytuowane są w gra-
nicach terenów użytkowanych jako 
miejsca kultu i działalności religij-
nej oraz cmentarzy).
Opłata reklamowa składa się z czę-
ści stałej i części zmiennej, Część 
stała ma zryczałtowaną wysokość 
niezależną od pola powierzchni ta-
blicy reklamowej lub urządzenia re-

Czerwcowa sesja Rady Miasta. 
Zmniejszono dług miasta
Kluczową sprawą było zmniejszenie zadłużenia miasta o prawie 3 mln zł. W porządku obrad znalazła się informacja nt. PUK, poruszona była kwestia utrzyma-
nia czystości i porządku w gminach i gospodarki odpadami za 2015 rok, funkcjonowania Straży Miejskiej oraz perspektywy rozwoju sieci monitoringu miej-
skiego. Nadano statut Żłobka Miejskiego, przegłosowano uchwały dotyczące m.in. opłaty reklamowej, Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta, Pla-
nu Rozwoju Lokalnego, Planu inwestycyjnego dla subregionu ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych, 
projektu „DZIECI-NASZA WSPÓLNA SPRAWA”.
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klamowego służącego ekspozycji re-
klamy. Stawkę części stałej opłaty 
reklamowej określa się w stawkach 
dziennych. Część zmienna nato-
miast zależy od wielkości pola po-
wierzchni tablicy lub urządzenia re-
klamowego. Stawkę części zmien-
nej opłaty reklamowej określa się 
od 1 m2 pola powierzchni tablicy 
reklamowej lub urządzenia rekla-
mowego służących ekspozycji re-
klamy dziennie.
Rada Gminy określa wysokość sta-
wek opłaty reklamowej, z tym że 
uchwalone stawki nie mogą prze-
kroczyć stawek maksymalnych 
ustalanych corocznie.
Zgodnie z Obwieszczeniem Mini-
stra Finansów z 24 września 2015 r. 
górna granica w 2016 r. części sta-
łej 2,47 zł dziennie, części zmien-
nej 0,20 zł od 1m2 pola powierzch-
ni tablicy reklamowej lub urządze-
nia reklamowego służących ekspo-
zycji reklamy dziennie
Proponowane stawki opłaty re-
klamowej są niższe od maksymal-
nych i wynoszą; stawka części sta-
łej opłaty reklamowej 1,50 zł dzien-
nie przy maksymalnej 2,47 zł, to 
jest mniej o 0,97 zł, stawka części 
zmiennej opłaty reklamowej 0,15 zł 
od 1 m2 pola powierzchni tablicy re-
klamowej lub urządzenia reklamo-
wego służących ekspozycji reklamy 
dziennie przy maksymalnej 0,20 zł, 
to jest mniej o 0,05 zł.
Zobowiązanie z tytułu opłaty rekla-
mowej powstaje z mocy prawa i nie 
wymaga wydawania przez organ po-
datkowy decyzji, tylko złożenia przez 
podmiot deklaracji na opłatę rekla-
mową. Opłata reklamowa jest płat-
na bez wezwania w kasie lub na ra-
chunek bankowy urzędu. Wprowa-
dzenie opłaty reklamowej nie ma 
na celu uzyskania kolejnego źró-
dła dochodu do budżetu miasta, ale 
ma stanowić element ograniczający 
ustawienie nowych nośników rekla-
my oraz zachęcać do rezygnowania 
z posiadanych. Podstawową rolą jest 
ograniczenie chaosu reklamowego.
Dochody uzyskane z opłaty rekla-
mowej docelowo będą mogły zostać 
przeznaczone na tworzenie nowych 
przestrzeni zieleni miejskiej, za-
gospodarowania tych już istnieją-
cych, w tym urządzenie miejskich 
parków (park im. Jarosława Dą-
browskiego, teren „Jeziorka”, Do-
lina Rzeki Łydyni).
W formularzu deklaracji na opłatę 
reklamową zamieszczono wszystkie 
dane dotyczące podmiotu i przed-
miotu opodatkowania niezbędne 
do wymiaru poboru opłaty rekla-
mowej. W deklaracji został określo-
ny termin, warunki i tryb jej skła-
dania. Podmiot samodzielnie okre-
śla wysokości opłaty reklamowej.
Uchwalono aktualizację Strategii 
Rozwoju Społeczno-Gospodar-
czego Miasta Ciechanów do roku 
2023. Miasto prowadziło badanie 
ankietowe dotyczące analizy po-
tencjału rozwojowego. Mieszkańcy 
wskazywali na mocne strony mia-
sta, obszary do rozwoju, kluczowe 
obszary, które wymagają wzmożo-
nej działalności samorządu. Prze-
prowadzenie aktualizacji strategii 
w 2016 roku było konieczne z uwa-
gi na znaczącą zmianę uwarunko-
wań gospodarczych, społecznych 
i infrastrukturalnych. Zmieniająca 
się sytuacja gospodarcza i społecz-

na kraju, a także nowa perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej wymu-
sza wprowadzenie zmian i dostoso-
wanie strategii do nowych uwarun-
kowań i wyzwań społecznych. Pro-
jekt aktualizacji strategii był szero-
ko konsultowany.
Rada Miasta była za przyjęciem i re-
alizacją Planu Rozwoju Lokalnego. 
Plan Rozwoju Lokalnego jest narzę-
dziem zarządzania, służącym reali-
zacji polityki programowania roz-
woju lokalnego w oparciu o zaktu-
alizowaną Strategię Rozwoju Spo-
łeczno – Gospodarczego Miasta 
Ciechanów do roku 2023. Obejmu-
je analizę i diagnozę sytuacji obec-
nej, a także określa szczegółowo 
rodzaje inwestycji, jakie będą re-
alizowane na terenie gminy w la-
tach 2015-2020. Plan przewiduje 
aktualizację dokumentu ze wzglę-
du na konieczność dostosowywa-
nia zamierzeń do potrzeb i możli-
wości finansowych.
Stosowną uchwałą ustalono prze-
bieg i zaliczono nowo wybudowane 
drogi powstałe w ramach pętli miej-
skiej do kategorii dróg gminnych.
Przyjęto Plan Inwestycyjny dla sub-
regionu ciechanowskiego objętego 
OSI problemowymi w ramach Re-
gionalnych Inwestycji Terytorial-
nych (RIT) w zakresie dotyczą-
cym planowanych projektów Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów.
Subregionalne Plany Inwestycyjne 
RIT, wypracowane w formule part-
nerstwa jednostek samorządu tery-
torialnego danego subregionu woje-
wództwa mazowieckiego są podsta-
wą realizacji działań. Warunkiem 
aplikowania o środki europejskie 
jest podjęcie przez Rady samorzą-
dów wszystkich partnerów uchwał. 
W 2016 roku planowane są pierw-
sze konkursy z preferencją dla in-
westycji zapisanych w RIT.
Rada przyjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia do realizacji projek-
tu pn. „DZIECI – NASZA WSPÓL-
NA SPRAWA” w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014-
2020, Oś Priorytetowa IX Wspiera-
nie włączenia społecznego i walka 
z ubóstwem, Działanie 9.2 Usłu-
gi społeczne i usługi opieki zdro-
wotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwięk-
szenie dostępności usług społecz-
nych. Wniosek został umieszczo-
ny na liście wniosków ocenionych 
w ramach I Posiedzenia Komisji 
Oceny Projektów, zaakceptowanej 
przez Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego, jako rekomendowa-
ny do dofinansowania w wysoko-
ści 97%. Ciechanów jest jednym 
z czterech mazowieckich miast, 
których wniosek został pozytyw-
nie zweryfikowany.
Główny cel projektu to stworzenie 
warunków dostępu do usług śro-
dowiskowych dla 28 dzieci i ro-
dzin przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuń-
czo – wychowawczych z terenu 
Gminy Miejskiej Ciechanów po-
przez utworzenie placówki wspar-
cia dziennego.
Radni przyjęli uchwałę w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „PŁOCKA”.

R.J.

Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje dostępne 
są w Biuletynie Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Ciechanów
podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości

stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów,
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres powyżej trzech miesięcy

L.p. Oznaczenie  
nieruchomości

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej

Przeznaczenie 
nieruchomości 

i sposób jej 
zagospodarowania

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

i termin płatności

Czas trwania 
umowy

1
obręb ŚRÓDMIEŚCIE dział-
ki nr 274/4 i 274/5 ul. 
Sierakowskiego

80 m2 powiększenie 
własnej działki

200,00 zł rocznie  
Czynsz płatny do końca  
marca każdego roku

3 lata

2
obręb PODZAMCZE 
działki nr 1166/3 i 1167 ul. 
Prymasa Tysiąclecia

2,9023 ha tereny zieleni 
naturalnej – łąki

974,00 zł rocznie  
Czynsz płatny do końca  
marca każdego roku

3 lata

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

 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
 Joanna Potocka-Rak

Postanowienie Komisarza Wybor-
czego w Ciechanowie zostało wyda-
ne i weszło w życie 4 lipca, 14 lipca 
opublikowano je w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowiec-
kiego. Jacek Zawiśliński w ostat-
nich wyborach samorządowych zo-
stał wybrany na radnego w okręgu 
wyborczym nr 8 z listy Komitetu 
Wyborczego Prawo i Sprawiedli-
wość. W związku z wygaśnięciem 
mandatu w okręgu nr 8 zostaną 
ogłoszone wybory uzupełniające.

R.J.

Główna rura wodociągowa zabez-
piecza w wodę osiedla budynków 
wielorodzinnych, części osiedli 
z budynkami jednorodzinnymi, 
wiele obiektów użyteczności pu-
blicznej oraz dzielnicę przemysło-
wą. Proces przebudowy fragmen-
tu o długości 245 metrów składał 
się z trzech etapów. Najpierw były 
wcięcia w istniejącą sieć i utwo-
rzenie dwóch węzłów z zasuwami, 
następnie na odcinku 245 metrów 
wykonano przewiert sterowany, 
na głębokości 5 metrów pod dnem 
rzeki, po czym rury spięto.
Główny odcinek wodociągu magi-
stralnego przebiega od siedziby Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji uli-
cą Gostkowską, wzdłuż pętli miej-
skiej przez ul. Wojska Polskiego i ul. 
Pułtuską, ul. Armii Krajowej do ul. 
Płońskiej. Przed modernizacją frag-
mentu w okolicach ul. Gostkowskiej 
i Wojska Polskiego rury znajdowały 

się nad ziemią. Wprowadzenie tego 
odcinka pod ziemię, pod dno Łydy-
ni, oznacza większe bezpieczeństwo 
dla dostaw wody dla mieszkańców 
miasta. Był to bowiem fragment po-
datny na wpływ warunków atmos-
ferycznych, na korozję. Stara rura 
miała średnicę 600 mm, średnica 

nowej to 630 mm. Jest to rura po-
lietylenowa, wielowarstwowa, bar-
dzo wytrzymała. Podczas prac za-
stosowano nowoczesną technologię 
bezwykopową, dwunastometrowe 
części połączono metodą zgrzewa-
nia doczołowego.

R.J.

Komisarz Wyborczy  
wygasił mandat radnego

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie wydał postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego Rady Miasta Jacka Zawiślińskiego. Jacek Zawiśliński 30 czerwca zrzekł 
się mandatu, uzasadniając rezygnację zatrudnieniem w służbie cywilnej, co uniemożliwia łą-
czenie mandatu radnego z pełnieniem nowych obowiązków.

Zakończono przebudowę  
odcinka wodociągu magistralnego

Fragment strategicznej dla miasta wodociągowej magistrali został poprowadzony 5 metrów 
pod dnem rzeki. Dzięki takiemu rozwiązaniu oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii 
zwiększyło się bezpieczeństwo dostaw wody dla miasta. Zmodernizowany fragment znajduje 
się w rejonie pętli miejskiej między ul. Wojska Polskiego i Gostkowską. Prace przeprowadził 
ZWiK w Ciechanowie.
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Zgłoś swój ogród do konkursu

19 sierpnia mija termin zgłoszeń do konkursu na najładniejszą posesję.
Druki zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. 
Wodnej 1 lub w siedzibie Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska w ratuszu. Regulamin oraz zgłoszenie dostępne są także w urzę-
dowym Biuletynie Informacji Publicznej. Najpiękniejsze ogrody mogą 
zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz zarządy osiedli i osoby trzecie (za 
wiedzą i zgodą właściciela posesji lub balkonu).

Zmiany w zakresie segregacji odpadów
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 żół-
tego

• zmniejszenie ilości worków przeznaczonych do gromadzenia maku-
latury z nieruchomości zamieszkiwanych przez 4 – 8 osób (dotych-
czas mieszkańcy otrzymywali: 2 worki, po zmianie: 1.

W siedzibie PUK można bezpłatnie otrzymać dodatkowe worki na od-
pady zmieszane i segregowane.

Letnie porządki i nasadzenia
O d d z i a ł  z i e l e n i 
miejskiej na zlece-
nie Urzędu Miasta 
na bieżąco kosi trawy 
w pasach dróg, miej-
skich placach i skwe-
rach. Skoszono też 
cztery rowy melio-
racyjne, a w sierpniu 
wykoszone zostanie 
dno i skarpy Łydyni 
na odcinku od mo-
stu w ul. Prymasa 
Tysiąclecia do mostu 
w ul. Mleczarskiej.
Nowe kwiaty pojawiły się w 8 donicach na trasie pętli miejskiej, a wzdłuż 
ul. Armii Krajowej posadzono krzewy. W najbliższym czasie obsadzone 
zostanie rondo Wojewody Andrzeja Wojdyły – rondo położone w rejonie 
skrzyżowania ulic: Bielińskiej, Kasprzaka i Skłodowskiej.
Tam, gdzie nie docierają maszyny, sprząta się ręcznie. Zajmują się tym 
osoby zatrudnione w ramach robót publicznych, społecznie użytecznych 
oraz skierowane do pracy przez sąd.

Czyste separatory
W połowie lipca odbył 
się przegląd i czysz-
czenie separatorów 
substancji ropopo-
chodnych na sieci ka-
nalizacji deszczowej. 
W separatorach zna-
lazły się różne śmie-
ci, plastikowe butel-
ki, kubki, nakrętki, 
torebki. Prace wyko-
nała firma Separator 
Service z Piaseczna.

P.H.

Znaczną część budżetu miasto prze-
znacza na duże inwestycje, jak rów-
nież na remonty dróg i chodników. 
Na ukończeniu jest nowy chodnik 
z kostki brukowej na ul. Wyspiań-
skiego na osiedlu Kargoszyn. Prze-
widywany termin zakończenia prac 

to koniec lipca. Emulsją i grysa-
mi utrwalone zostały ul. Wiosen-
na, Słońskiego i końcowy odcinek 
Rozy Roboty.
W mieście systematycznie realizo-
wane są zadania z listy działań in-
westycyjnych i remontowych opra-

cowanej pod koniec marca po spo-
tkaniach prezydenta z mieszkań-
cami wszystkich ciechanowskich 
osiedli. Kolejne inwestycje z listy 
są w trakcie postępowań przetar-
gowych.

P.H.

Na pętli miejskiej zamontowano 
elementy tzw. małej architektu-
ry, czyli ławki, stojaki na rowery, 
kwietniki, kosze na śmieci. Infra-
struktury tego typu nie było w pro-
jekcie inwestycji, elementy te zosta-
ły dodatkowo uwzględnione, zabez-
pieczono na nie środki w budżecie 
na 2016 rok.
Sygnały o potrzebie zamontowa-
nia elementów małej architektu-
ry zgłaszali mieszkańcy. Na pętli 
miejskiej pojawiło się 8 zestawów 
składających się z ławek, stojaków 
na rowery i kwietników oraz w su-
mie 63 kosze na śmieci. Donice ob-
sadzane zostały kwiatami.

R.J.

Remonty dróg i chodników

Mała architektura na pętli miejskiej

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Ul. Słońskiego przed remontem

po remoncie

po remoncie

Chodnik przy ul. Wyspiańskiego przed remontem
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Zjeżdżalnia, pomost z poręczami, 
tunel linowy, przelotnia linowa, 
schody wejściowe, huśtawki, buja-
ki na sprężynach, piaskownica i gra 
w „kółko i krzyżyk” – to elementy 
powstającego kreatywnego placu 
zabaw – Osada Fabryczna na osie-
dlu „Przemysłowe”.
Modernizowany jest plac zabaw 
przy ul. Wesołej na osiedlu „Kwia-
towe”. Zamontowane zostały huś-
tawki, karuzela, piaskownica, za-
bawki na sprężynach, zjeżdżalnie, 
drabinki, wieża z dachem, pode-
sty z poręczami, mostek łukowy 
i kratownica.
Z urządzeń sprawnościowych, po-
mostów, schodów wejściowych, 
zjeżdżalni, karuzeli, zabawek 
na sprężynach, gry w „kółko i krzy-
żyk” i ścieżki zdrowia będzie moż-
na korzystać na placu zabaw, któ-
ry powstaje przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich.

Na osiedlu „Słoneczne” na Bieli-
nie utworzony zostanie plac za-
baw wraz z siłownią zewnętrz-
ną. Do dyspozycji najmłodszych 
będą między innymi: zestaw za-
bawowy, huśtawki, karuzela, za-
bawka w kształcie statku. Dla tro-
chę starszych: biegacz, wyciąg, or-
bitrek i wioślarz.
U zbiegu ulicy Parkowej i Zielonej 
na osiedlu „Podzamcze” pojawi się 
siłownia zewnętrzna oraz zmoder-
nizowane zostanie boisko trawia-
ste do piłki nożnej.
Przy ulicy 17 Stycznia powstaje 
„Magiczny Zakątek na Blokach”. 
Pojaw iły się tam stoły do gr y 
w szachy, zamontowane będą bu-
jane ławki.
Wszystkie miejsca zostaną wyposa-
żone w kosze na śmieci, ławki i ta-
blice z regulaminem. Place zabaw 
i siłownie będą ogrodzone.

R.J., P.H.

Było to jedno z zadań z listy dzia-
łań inwestycyjnych i remontowych, 
która została opracowana po spo-
tkaniach prezydenta z mieszkań-
cami wszystkich dwunastu ciecha-
nowskich osiedli. Ulicy Nadfosnej 
dotyczyło również zadanie zwią-
zane z zagospodarowaniem tere-
nu przy budynku nr 7. Była to in-

westycja wybrana przez mieszkań-
ców osiedla „Śródmieście” w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego. 
Powstały tam nowe miejsca par-
kingowe, zamontowano 5 nowych 
ławek, 4 stojaki na rowery i kosz 
na śmieci. Roboty te przeprowa-
dzono w maju.

R.J.

Trwają prace związane z budową placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych
W połowie lipca rozpoczęły się pierwsze roboty. Inwestycja dotyczy sześciu miejsc wypoczynku i aktywnej rekreacji na świeżym powietrzu, o których powsta-
niu bądź modernizacji zdecydowali mieszkańcy Ciechanowa w ramach Budżetu Obywatelskiego. Te zwycięskie osiedlowe projekty są systematycznie realizo-
wane. Obiekty będą wyposażane i sukcesywnie oddawane do użytku.

Wyremontowane chodniki przy ul. Nadfosnej
Na początku lipca zakończył się remont chodników wraz z wjaz-
dami po obydwu stronach ulicy Nadfosnej. Prace prowadzo-
ne były od połowy czerwca. Zdemontowano stare płyty i wy-
budowano nowe chodniki z kostki brukowej. Remont dotyczył 
chodników wzdłuż około dwustumetrowego odcinka ul. Nad-
fosnej, między ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych a ul. Witosa 
oraz 5 wjazdów.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 25 lipca 2016 r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 353) oraz Uchwały nr 228/XIX/2012 Rady Miasta Ciechanów z 31 maja 2012 r.

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Ciechanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 3 do 25 sierpnia 2016 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 w Referacie Planowania Przestrzennego (II piętro), w godz. od 800 do 1600.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środo-
wisko odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – po-
kój 104) o godz. 11.30.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddzia-
ływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ciechanów, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres boi@umciechanow.
pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga do-
tyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2016 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezy-
denta Miasta Ciechanów.

Prezydent Miasta Ciechanów
/ – / Krzysztof Kosiński

Plac zabaw przy ul. Wesołej, Plac zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich

Plac zabaw na Osadzie Fabrycznej

Magiczny Zakątek na Blokach
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Obchody 1050. rocznicy chrztu Pol-
ski rozpoczną się o godz. 12.00 pod 
Farską Górą. Obędzie się insceniza-
cja przyjęcia chrześcijaństwa w Cie-
chanowie, nastąpi przekazanie woli 
księcia Mieszka I o przyjęciu chrztu 
oraz przekazanie symbolicznego 
ognia wiary. Około godz. 12.20 ru-
szy procesja z elementami histo-
rycznymi. Niesiony będzie wspo-
mniany ogień wiary oraz krzyż. 
Przy pomniku św. Piotra pochód 
zatrzyma się, odczytany zostanie 
fragment Ewangelii. Podczas dru-
giego zatrzymania nastąpi nada-

nie przywileju miasta przez Janu-
sza I. Procesja z elementami histo-
rycznymi dotrze na błonia, gdzie 
na godzinę 13.00 zaplanowana jest 
msza św. pod przewodnictwem bi-
skupa płockiego. Po mszy odbę-
dzie się koncert pieśni patriotycz-
nych, następnie przy zamku o godz. 
15.00 odbędzie się rekonstrukcja 
osady średniowiecznej. Na koniec 
o godz. 20.00 na zamkowym dzie-
dzińcu zaplanowana jest projek-
cja filmu „Stara baśń. Kiedy słoń-
ce było bogiem” w reżyserii Jerze-
go Hoffmana.

– Wydarzenie, jakim będą ob-
chody 1050. rocznicy chrztu Pol-
ski będzie miało dla uczestni-
ków wymiar historyczny oraz 
duchowy. Pragnę podkreślić 
wielką życzliwość i wsparcie 
biskupa w organizowaniu tego 
przedsięwzięcia. Wydarzenia 
wsparł również marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego. Za-
praszamy mieszkańców Ciecha-
nowa i całej Diecezji Płockiej – 
powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński.

Prezydent odbył kilka spotkań 
z księżmi z ciechanowskich para-
fii. Inicjatywa obchodów oraz sce-
nariusz spotkały się z ich pełną 
aprobatą i gotowością zaangażowa-
nia w przygotowanie uroczystości.
Wydarzenie organizowane przez 
Prezydenta Miasta Ciechanów we 
współpracy z Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie ho-
norowym patronatem objął Biskup 
Płocki oraz Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

R.J.

Diecezjalne 
obchody 
1050. rocznicy 
chrztu Polski 
w Ciechanowie
Ciechanów będzie gospodarzem diecezjalnych obchodów 1050. 
rocznicy chrztu Polski, które odbędą się w niedzielę 28 sierp-
nia. Kluczowym punktem będzie uroczysta msza św. na bło-
niach zamkowych pod przewodnictwem biskupa płockiego Pio-
tra Libery. Planowana jest również procesja z elementami hi-
storycznymi, koncert pieśni patriotycznych, rekonstrukcja osa-
dy historycznej i projekcja filmu. 18 lipca prezydent Krzysztof 
Kosiński oraz ks. dziekan dekanatu Ciechanów Zachodni Eu-
geniusz Graczyk spotkali się w Płocku z biskupem Piotrem Li-
berą, by podsumować kilkumiesięczne przygotowania do pla-
nowanej uroczystości.

Lipiec
29.07, godz. 17.00 – STUDIO 
na osiedlu…, boisko przy Miej-
skim Zespole Szkół nr 2, ul. Czar-
nieckiego
30.07, godz. 21.30 – III Cie-
chanowski Nocny Turniej FIFA, 
hala MOSiR przy 17 Stycznia 60C
30.07, godz. 9.00– Grand Prix 
Ciechanowa w siatkówce plażowej 
mężczyzn, boisko do piłki plażo-
wej, błonia zamkowe
30.07, godz.16.00 – Wernisaż 
wystawy Krzysztofa Chojnackie-
go „Pamięć i Duma”, COEK Stu-
dio, ul. 17 Stycznia 56A (wysta-
wa do 13.08)
30.07, godz. 20.00 – koncert 
zespołu TZN XENNA, Fabryka 
Kultury Zgrzyt
31.07, godz. 12.00-17.00 – Spo-
tkania z historią ożywioną, dzie-
dziniec Zamku Książąt Mazowiec-
kich (wakacyjny projekt Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej)

Sierpień
1.08, godz. 17.30 – Happening 
„PAMIĘTAMY” Rocznica Po-
wstania Warszawskiego, ul. War-
szawska
6.08, godz. 22.00 – Kino Let-
nie, musical „Deszczowa piosen-
ka”, błonia zamkowe
07.08, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywioną, 
dziedziniec Zamku Książąt Ma-
zowieckich
8-14.08 – III Ciechanowski Ple-
ner Malarski, plac Jana Pawła II, 
ul. Warszawska
12.08, godz. 17.00 – STUDIO 
na osiedlu…, okolice Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich
13.08, godz. 16.00 – Lato z Ra-
diem: Arka Noego, Maleo Reggae 
Rockers, Afromental, Rafał Brzo-
zowski, błonia zamkowe
14.08, godz. 11.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywioną, 
dziedziniec Zamku Książąt Ma-
zowieckich
20.08, godz. 22.00 – Kino 
Letnie, musical „New York, New 
York”, błonia zamkowe
20.08, godz. 9.00 – Grand Prix 
Ciechanowa w siatkówce plażowej 
mężczyzn, boisko do piłki plażo-
wej, błonia zamkowe
21.08, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywioną, 
dziedziniec Zamku Książąt Ma-
zowieckich
26.08, godz. 17.00 – STUDIO 
na osiedlu…, plac zabaw przy ul. 
Harcerskiej
27.08, godz. 11.00 – Ciecha-
nowski rajd rowerowy, trasa: bło-
nia zamkowe, Opinogóra, Dzbo-
nie, Lipa, Niestum, Ciechanów
28.08, godz. 12.00-17.00 – 
Spotkania z historią ożywioną, 
dziedziniec Zamku Książąt Ma-
zowieckich
28.08, godz.13.00 Diecezjal-
ne obchody 1050 rocznicy chrztu 
Polski, błonia zamkowe
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Sabina Szymczak urodziła się w 1916 roku w Ostaszewie 
(gmina Gzy). Mając 29 lat wyszła za mąż. W 1945 roku 
zamieszkała z rodziną w Olszewsce (gmina Sońsk), 
gdzie wspólnie z mężem prowadziła gospodarstwo 
rolne. W 1978 r. Państwo Szymczak przeprowadzi-
li się do Ciechanowa. W 1998 roku Sabina Szymczak 
została wdową.
Sabina Szymczak wychowała troje dzieci, doczekała 
się 6 wnucząt i 5 prawnucząt.
Prezydent Krzysztof Kosiński oraz kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Elżbieta Szymanik złożyli jubilatce 
życzenia oraz wręczyli list gratulacyjny, kwiaty i pła-
skorzeźbę Jana Pawła II.

P.H.

Prace można przesyłać do 15 września. Motyw 
przewodni II Ciechanowskiego Konkursu Fo-
tograficznego organizowanego przez Oddział 
Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich to lokalne zabytki. Zgłaszane fotogra-
fie mogą dotyczyć miejsc zapomnianych, po-
mijanych, nieznanych oraz pokazywać w nie-
banalny, ciekawy sposób obiekty powszech-
nie znane.

Fotografie powinny prezentować wyjątkowy cha-
rakter zabytków miasta i zachęcać do odwiedza-
nia Ciechanowa. Jury będzie brało pod uwagę po-
mysłowość autorów, zmysł obserwacji oraz walo-
ry artystyczne, estetyczne i merytoryczne sposobu 
ujęcia tematu. Zdjęcia mogą przedstawiać obiekty 
zabytkowe, posiadające wartość historyczną, arty-
styczną, naukową czy emocjonalną, a także pejza-
że obejmujące obiekty architektoniczne.
Konkurs odbywa się przy wsparciu i pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Ciechanów.
W konkursie może wziąć udział każda dorosła oso-
ba. Zgłosić może maksymalnie 3 fotografie własne-
go autorstwa. Fotografie w formie odbitek o for-
macie minimum A4 należy przesyłać do Oddzia-
łu Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich (ul. 17 Stycznia 56 A, 06-400 Ciechanów). 
Szczegółowe informacje zawarte są w regulami-
nie na stronie internetowej www.sap-ciechanow.pl. 
Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowa-
ne na wystawie pokonkursowej od 14 października 
do 14 listopada 2016 roku w siedzibie COEK STU-
DIO. Zostaną przyznane nagrody pieniężna w wy-
sokości 700 zł, 500 zł oraz 300 zł za trzy pierwsze 
miejsca. Wręczenie nagród odbędzie się podczas 

otwarcia wystawy pokonkursowej 14 październi-
ka, na które zaproszeni zostaną wszyscy uczest-
nicy konkursu.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzie-
la Janina Janakakos-Szymańska (tel. 697 634 779, 
e-mail: jasaja@o2.pl).

R.J.

100. urodziny ciechanowianki
100. rocznicę urodzin obchodziła 22 lipca Sabina Szymczak. Jest ona jedną z trzech stulatek 
mieszkających w Ciechanowie. W zorganizowanej w jej domu uroczystości wziął udział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

Trwa konkurs „Ciechanów 
w obiektywie – śladami zabytków”

Ciekawą propozycję dla miłośników dawnych epok przygoto-
wało Muzeum Szlachty Mazowieckiej, które w każdą niedzie-
lę wakacji zaprasza na dziedziniec Zamku Książąt Mazowiec-
kich na „Spotkania z historią ożywioną”.

Różnorodna tematyka cyklu spotkań to efekt współpracy z lokalnymi 
grupami rekonstrukcyjnymi: Chorągwią Ziemi Ciechanowskiej, Grupą 
Pozytywnie Historyczni oraz Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycz-
nej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy.

Organizatorzy podkreślają, że walorem „Spotkań” jest ich edukacyj-
na forma. Proponują udział w otwartych bezpłatnych warsztatach, 
które dają możliwość uczestniczenia w różnych aspektach średnio-
wiecznego życia. Można tu podziwiać uzbrojenie rycerza z przeło-
mu XIV oraz XV wieku, spróbować potraw średniowiecznej kuchni, 
obejrzeć dawne instrumenty. Goście mogą poznać zwyczaje – tań-
ce, stroje oraz metody walki z tamtych odległych czasów. Trzy spo-
tkania już za nami. Organizatorzy zapraszają na kolejne w każdą wa-
kacyjną niedzielę.
Inicjatywę wspiera Prezydent Miasta Ciechanów.

red.

Spotkania z historią ożywioną
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9 lipca na ekranie pod gołym nie-
bem wyświetlony został „Moulin 
Rouge” w reżyserii Buza Luhrma-
na, a 23 lipca widzowie obejrze-
li „Skrzypka na dachu” w reżyse-
rii Normana Jewisona. Oba sean-
se cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Widzom udostępniane są 
leżaki i koce. W przypadku desz-
czowej pogody można oglądać film 
z samochodu, wówczas dźwięk do-
stępny jest przez radio na częstotli-
wości 88,7 fm. W programie Kina 
Letniego jest jeszcze 6 sierpnia mu-
sical „Deszczowa piosenka” (reż. 
Stanley Donen, Gene Kelly) oraz 
20 sierpnia „New York, New York” 
(reż. Martin Scorsese). Seanse roz-
poczynają się o godz. 22.00. Po se-
ansach podstawiany jest bezpłat-
ny autobus ZKM, którym uczestni-
cy mogą wrócić do domu. Autobus 
rusza z placu Jana Pawła II, mija 
szpital, jedzie ul. Batalionów Chłop-
skich, koło Kauflandu, dalej przez 
Śmiecin, do zajezdni autobusowej.

A.C.

Auta sportowe, nowe i stare, mody-
fikowane i zabytkowe mogli zoba-
czyć w Ciechanowie fani motoryza-
cji podczas zorganizowanej 3 lipca 
na terenie BudMat Auto2 imprezy 
CarsLovers Tuning Festiwal. Każdy, 
kto interesuje się motoryzacją mógł 
znaleźć tam coś dla siebie. Można 
było podziwiać niezwykłe auta, jak 
również oglądać pokazy driftu. Or-
ganizatorzy – Krystian Żmijewski 
i Tomasz Wilkowski – przygotowa-
li konkursy oraz kilka stref tema-
tycznych. Wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Hono-
rowy patronat nad nim objął Pre-
zydent Miasta Ciechanów.

A.C.

Kino Letnie  
na błoniach zamkowych

Miłośnicy musicali jeszcze dwa razy będą mogli skorzystać z bezpłatnego Kina Letniego na bło-
niach zamkowych. W lipcu odbyły się już dwa z czterech zaplanowanych na te wakacje sean-
sów. Ich organizatorem jest Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.

CarsLovers Tuning Festival
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Konrad Pilitowski i Adam Mirze-
jewski – zawodnicy UKS Nike Cie-
chanów otrzymali powołania do re-
prezentacji Polski juniorów młod-
szych w piłce ręcznej. Szczypior-
niści znaleźli się w dwudziesto-
osobowym gronie, które weźmie 
udział w zgrupowaniu szkolenio-
wym w Gdańsku. Będą trenować 
pod okiem trenera Piotra Obrusie-
wicza. W czerwcu zawodnicy z Cie-
chanowa wywalczyli złoty medal 
podczas XII Ogólnopolskiej Gim-
nazjady w Kołobrzegu.

P.H.

17 lipca na zbiorniku wodnym DPS 
Krubin przy ul. Kruczej odbyły się 
Zawody Wędkarskie o Puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanów. W za-
wodach wzięło udział 33 wędkarzy 
z Polski, Szwecji i Australii. Naj-
lepszym zawodnikiem okazał się 

Marek Piwnicki, który złowił po-
nad 5 kg ryb. Drugie miejsce zajął 
Łukasz Mirosław, a trzecie – Da-
riusz Oleksiak. Puchary i nagro-
dy ufundował prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

P.H.

Ciechanowianie powołani 
do reprezentacji Polski
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Kolejne medale 
dla Orki

Młodzi pływacy z klubu MKS ORKA udowadniają, że ich zapał i wola 
walki nie gaśnie. W dniach 15 – 17 lipca startowali w Letnich Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Młodszych 15 lat w Lublinie. W zawodach brało 
udział 489 zawodników ze 133 klubów. Klub MPKS ORKA Ciechanów 
reprezentowali: Adrianna Załęska, Dawid Dłużniewski, Oskar Jemie-
lita, Adrian Krzywnicki i Mateusz Rejniak. Z mistrzostw Orka wróciła 
z 5 medalami. W klasyfikacji medalowej klub uplasował się na 12 pozy-
cji. Oskar Jemielita wywalczył złoto na dystansie 100 m stylem dowol-
nym oraz brązowy medal na dystansie 200 m tym samym stylem. Ad-
rian Krzywicki przywiózł z Lublina dwa srebrne medale – 100 m i 200 m 
stylem motylkowym oraz brązowy medal – 50 m stylem motylkowym.

A.C.

Bezpłatna nauka pływania 
dla dzieci z ciechanowskich 

podstawówek
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie prowadzi 
na krytej pływalni letnie zajęcia nauki pływania dla dzieci 
z ciechanowskich szkół podstawowych. Lekcje zaplanowane 
są na całe wakacje, odbywają się od poniedziałku do piątku.

Dzieci chcące uczestniczyć w darmowych lekcjach spotykają się o godz. 
9.30 na krytej pływalni w pobliżu kasy. Pierwsze zajęcia odbyły się 
18 lipca. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 
601 739 979. MOSiR przypomina, że wraz z Prezydentem Miasta Cie-
chanów doceniając najlepszych uczniów miejskich szkół, oferuje bez-
płatne korzystanie z krytego i odkrytego basenu dla tych, którzy ukoń-
czyli rok szkolny 2015/2016 ze świadectwem z „czerwonym paskiem”. 
W czasie wakacji ci uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają 
codziennie za darmo wejście na basen odkryty przy ul. Kraszewskiego 
oraz od poniedziałku do piątku na krytą pływalnię przy ul. 17 Stycz-
nia. Wystarczy jednorazowo przedstawić w kasie biletowej świadec-
two oraz aktualną legitymację szkolną. Uczeń wpisywany jest na li-
stę, przy każdym kolejnym wejściu musi jedynie okazać legitymację.

R.J.

Zawody wędkarskie
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Ciechanowska Piętnastka

W promieniach upalnego lipco-
wego słońca ponad 100 biegaczy 
wystartowało w 36. edycji bie-
gu Ciechanowska Piętnastka. 
Tradycyjnie organizatorem był 
Klub Biegacza przy Miejskim 
Ognisku TKKF Promyk w Cie-
chanowie. W tym roku bieg po-
święcony został pamięci zmarłe-
go wójta Gminy Opinogóra Gór-
na Stanisława Wieteski, który 
przez wiele lat był współorga-

nizatorem tej sportowej impre-
zy.15-kilometrowa trasa biegła 
przez Władysławowo, Zygmun-
towo, Opinogórę Górną, Kąty, 
ulice: Wojska Polskiego, Śląską, 
pl. Jana Pawła II, Warszawską 
i 3 Maja. Meta ustawiona została 
na stadionie MOSiR. Bieg ukoń-
czyły 82 osoby. Pierwszy na me-
cie był Artur Kamiński (51.55) 
z Płocka.

A.C.

Na boisku do piłki plażowej można nie tylko grać w piłkę, ale też ćwiczyć 
w rytmie energetycznej muzyki. Zapewnia o tym Klub Sportowy Zamek 
Ciechanów oraz Galeria Fitness Kołecki – organizatorzy czwartkowych 
zajęć „Fitness na plaży”. Podczas minionych spotkań, pod okiem wykwa-
lifikowanej instruktorki fitness uczestniczki wylewały siódme poty na bo-
isku do piłki plażowej. Panie spotykają się w czwartki o 19.00 na zam-
kowych błoniach. Następne zajęcia odbędą się 28 lipca. Organizatorzy 
zapraszają do udziału wszystkich ciechanowian. Mile widziani są też 
panowie oraz dzieci. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

A.C.

Fitness na plaży

W sobotę 2 lipca plac Jana Pawła II 
zamienił się w kolorowy kort teni-
sowy. Okazją do tego była ogólno-
polska akcja „Dzieciaki do Rakiet”, 
w ramach której przez całe lato 
na rynkach polskich miast odby-
wają się bezpłatne lekcje tenisa dla 
dzieci w wieku 6-12 lat. W Ciecha-
nowie, podczas zajęć pod ratuszem, 
dzieci wzięły udział w pokazowych 
lekcjach tenisa. Zorganizowano dla 
nich też wiele gier i zabaw z piłka-
mi, które miały na celu poprawienie 
zręczności i refleksu. Grające malu-
chy dopingowane były przez rodzi-
ców. Spotkanie z instruktorem było 
dla dzieci i rodziców okazją do po-
znania podstaw nauki gry.

A.C.

Siatkarzy biorących udział w II Tur-
nieju z Cyklu Grand Prix Ciechano-
wa nie rozpieszczała pogoda. Z nie-
ba lał się żar, ale mimo to gra była 
niezwykle zacięta a sportowcy po-

kazali wysoki poziom. W turnieju, 
który odbył się 2 maja na boisku 
na zamkowych błoniach zwycię-
żyli Daniel Kęsak i Krystian Cisz-
kowski. Drudzy na podium byli 

Mateusz Stasiak i Przemysław Ko-
walski, trzeci: Michał Drajer i Kac-
per Wiśniewski. Kolejny turniej już 
30 lipca.

A.C.

Dzieciaki do rakiet!

II Turniej Grand Prix Ciechanowa


