
Dzięki pozyskaniu przez władze miasta środków z Programu Rozwoju Infrastruktury Lek-
koatletycznej, w Ciechanowie powstanie profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna na miejskim 
stadionie. W ramach inwestycji powstanie także nawodnienie boiska piłkarskiego, na stadio-
nie pojawią się nowe elementy infrastruktury sportowej, pozwalające na rozszerzenie moż-
liwości uprawiania różnych dyscyplin sportowych.

Istniejąca od 30 lat żużlowa bieżnia 
stanie się w pełni profesjonalnym, 
bezpiecznym, nowoczesnym sze-
ściotorowym obiektem z nawierzch-
nią poliuretanową. Wybudowany 
zostanie system odwodnienia bież-
ni. Z kolei system nawadniania po-
wstanie na istniejącym boisku tra-
wiastym, wokół którego przebiega 
bieżnia. Na terenie stadionu plano-
wane są takie urządzenia do konku-
rencji technicznych, jak skocznia 
do skoku wzwyż, skocznia do skoku 
w dal i trójskoku, rzutnia do pchnię-
cia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem, 
rzutnia do rzutu oszczepem oraz 
wyposażenie lekkoatletyczne zgod-
ne z wymogami PZLA.
Główny cel inwestycji to rozszerze-
nie zakresu użytkowanego obiek-
tu. Inwestycja realizowana bę-
dzie w systemie dwuletnim. Jesz-
cze w 2016 roku wykonane zosta-
ną roboty przygotowawcze, instala-
cyjne – wodno-kanalizacyjne oraz 
podbudowa nawierzchni poliureta-
nowej. W 2017 roku zostanie wyko-

nana nawierzchnia z pełnego poli-
uretanu oraz zamontowane będą 
elementy wyposażenia.
Uzyskanie 1,5 mln zł dofinansowa-
nia warunkowało podjęcie przez 
prezydenta Krzysztofa Kosińskie-
go decyzji o przeprowadzeniu in-
westycji.
– Na bieżnię Ciechanów czekał 
od wielu lat, dlatego też bez wa-
hania rozpocząłem starania o po-
zyskanie pieniędzy i dziś wiemy, 
że było warto. Miasto inwestując 
w infrastrukturę sportową wspie-
ra talenty i daje szansę na odkry-
cie nowych. Możemy szczycić się 
osobami związanymi z Ciechano-
wem, które osiągnęły wielkie suk-
cesy. Mam nadzieję, że dzięki takim 
inwestycjom będziemy mieli spor-
towców, którzy będą osiągać takie 
sukcesy jak np. Tomasz Majewski, 
Piotr Małachowski, Wioletta Potę-
pa czy Andrzej Krawczyk – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Budowa bieżni w zdecydowany spo-
sób poprawi warunki do rozwoju 

sportów lekkoatletycznych w mie-
ście i w powiecie. Dzięki odpowied-
nim urządzeniom do konkurencji 
technicznych, których stadion obec-
nie nie posiada, możliwy będzie roz-
wój takich dyscyplin jak rzut oszcze-
pem, skok wzwyż czy rzut dyskiem. 
Powstanie certyfikowanego obiektu 
umożliwi organizowanie m.in. zawo-
dów z kalendarza imprez PZLA dla 
kategorii od młodzika do seniora. 
W Ciechanowie będą mogły być re-
alizowane szkolenia, które ze wzglę-
du na brak odpowiednich warun-
ków przenoszone są do innych miast, 
głównie do Warszawy. Możliwa bę-
dzie organizacja w Ciechanowie zgru-
powań oraz konsultacji sportowych. 
System nawadniania boiska sprawi 
natomiast, że będzie mogło ono funk-
cjonować cały sezon w pełnej gotowo-
ści użytkowej, co w kontekście zgru-
powań i konsultacji ma znaczenie.
Wszczęte zostały procedury prze-
targowe dotyczące wyłonienia wy-
konawcy.

R.J.

Budowa sieci 
internetu 
światłowodowego 
w Ciechanowie

W Ciechanowie Orange Polska 
stworzy sieć szybkiego światło-
wodowego internetu, w którego 
zasięgu znajdzie się ponad 8 tys. 
gospodarstw domowych. Na tego 
typu inwestycje w całym kra-
ju operator przeznaczył w sumie 
2,2 mld zł.

więcej str. 2
R.J.

Ciechanów bez 
długu w 2016 roku

Całkowicie zostanie zredukowa-
ne w tegorocznym budżecie mia-
sta pierwotnie zakładane 6-milio-
nowe zadłużenie. Na wrześniowej 
sesji Rady Miasta w porządku ob-
rad znajdzie się uchwała wprowa-
dzająca zmiany w budżecie.

więcej str. 3
R.J.

Miasto pozyskało 
prawie 2 mln zł 
na budowę nowych 
dróg

Trzech dróg zapewniających m.in. 
alternatywny dojazd do szpita-
la dotyczy dofinansowanie, któ-
re zostało przyznane Ciechano-
wowi. Nowa inwestycja jest już 
w trakcie realizacji.

więcej str. 3
R.J.

Ruszył I etap 
zagospodarowania 
Doliny Rzeki Łydyni

Na błoniach zamkowych powsta-
nie kładka dla pieszych, ilumi-
nacja drzew, pojawią się również 
nowe nasadzenia i elementy małej 
architektury. Zagospodarowanie 
Doliny Rzeki Łydyni prowadzone 
będzie etapowo.

więcej str. 6
R.J.

Nowe miejsca 
parkingowe przy 
ul. Sikorskiego

Dzięki dwóm nowym inwesty-
cjom zwiększyła się liczba miejsc 
parkingowych przy ul. Sikorskie-
go. Zatoka parkingowa powsta-
ła w pobliżu bloku nr 16, został 
zmodernizowany parking przed 
blokiem nr 6

więcej str. 5
R.J.

Athletics Camp 
w Ciechanowie

Podczas Athletics Camp dzieci 
w wieku 9-12 lat trenowały róż-
ne lekkoatletyczne dyscypliny 
pod okiem Anity Włodarczyk, 
Piotra Małachowskiego i Toma-
sza Majewskiego. Tomasz Majew-
ski odbył na miejskim stadionie, 
w miejscu gdzie zaczynał karie-
rę, symboliczny trening na jej za-
kończenie.
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Porozumienie pomiędzy Orange 
Polska a władzami Ciechanowa ma 
na celu stworzenie przyjaznych wa-
runków dla inwestycji w tym mie-
ście. To kolejny tego rodzaju przy-
kład współpracy pomiędzy Orange 
a samorządem w zakresie rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego 
i zwiększania dostępności światło-
wodowej infrastruktury dostępowej.
– Współpraca Orange Polska 
z władzami Ciechanowa stworzy 
mieszkańcom zupełnie nową ja-
kość dostępu do sieci. Światłowo-
dowy internet to technologia przy-
szłości, jest w stanie sprostać przez 
długie lata stale rosnącym ocze-
kiwaniom internautów odnośnie 
szybkości i ilości przesyłanych da-
nych. To także impuls do rozwoju 
przedsiębiorczości – powiedział 
Jacek Kowalski członek zarządu 
Orange Polska. – Będziemy tak-
że chcieli wspierać działania edu-
kacyjne, dzięki którym Ciechano-
wianie będą mogli dowiedzieć się 
jak bezpiecznie wykorzystać ultra 
szybką sieć do osobistego rozwo-
ju, pracy, rozrywki i realizowania 
swoich pasji – dodał.
– Rozpoczynamy internetową re-
wolucję w Ciechanowie. Wielomi-
lionowa inwestycja, która będzie 
miała miejsce i zostanie zrealizo-
wana w naszym mieście w najbliż-
szym czasie przyczyni się do jego 
rozwoju. Zyskają mieszkańcy, zy-
skają przedsiębiorcy. Jako prezy-
dent miasta mogę wyrazić satys-
fakcję, że pozyskaliśmy wiarygod-
nego inwestora, który przyczyni się 
do tego, że jakość Internetu z wiel-
kich aglomeracji zagości również 

w Ciechanowie. Ze strony ratusza 
chcemy wdrożyć takie działania, 
które będą ograniczały formalno-
ści do minimum, tak, aby proces 
budowy światłowodów w Ciecha-
nowie przebiegał w sposób spraw-
ny i szybki – powiedział Krzysztof 
Kosiński prezydent Ciechanowa.
Orange Polska zakłada, że w ciągu 
3 lat światłowód będzie dostępny 
dla ponad 8 tys. gospodarstw do-
mowych w Ciechanowie – czyli dla 
połowy gospodarstw w mieście. Fir-
ma planuje przeznaczyć na ten cel 
ponad 6 mln zł.
Inwestycja w Ciechanowie jest 
elementem realizowanego przez 
Orange Polska programu inwesty-
cji światłowodowych, który jest 
zaliczany do najbardziej ambit-
nych w historii firmy. Firma bu-
duje obecnie sieć światłowodową 
w 26 miastach a wkrótce rozpocz-
nie prace w 33 kolejnych. Już te-
raz dostęp do ultraszybkiego in-
ternetu światłowodowego ma po-
nad 1 milion gospodarstw domo-
wych, w 2018 r. będzie ich 3,5 mi-

liona. To jedna czwarta wszystkich 
gospodarstw domowych w Polsce.
Możliwe do osiągnięcia efekty do-
brej współpracy i korzyści jakie 
mogą z niej odnosić mieszkańcy 
może obrazować przykład Gminy 
Sulęcin, gdzie w lutym b.r. podpi-
sano podobne Porozumienie. W wy-
niku wspólnych działań prawie 70% 
gospodarstw domowych zadekla-
rowało chęć skorzystania z usług, 
co pozwoliło na objęcie inwestycją 
wszystkich miejscowości sołeckich. 
Pierwsi Klienci już od czerwca ko-
rzystają ze światłowodowych usług 
a zakończenie inwestycji zaplano-
wane jest na wrzesień tego roku.
Skala projektu światłowodowego 
Orange Polska sprawia, że będzie 
on miał istotny wpływ na sytuację 
społeczno-ekonomiczną w Polsce 
w najbliższych latach. W krótkim 
okresie poprzez wzrost produk-
cji, konsumpcji, zatrudnienia czy 
wpływów do budżetu. W długim 
przez zwiększenie potencjału roz-
wojowego kraju.

R.J.

W Ciechanowie – mieście, które jako 
pierwsze w Polsce przyjęło zarówno 
uchwałę porządkującą reklamy jak 
i wprowadziło opłatę reklamową – 
odbyła się ogólnopolska konferencja 
z udziałem ponad dwustu przedsta-
wicieli miast członkowskich Związ-
ku Miast Polskich. Podczas konfe-
rencji omówione zostały regulacje 
wprowadzone przez Ciechanów, za-
łożenia tzw. ustawy krajobrazowej, 
aspekty prawne, kwestie przestrze-
ni miejskiej jako krajobrazu, ładu 
przestrzennego, opłaty reklamowej, 
monitoringu reklam. Była to okazja 
do wymiany doświadczeń i dyskusji 
o propozycjach rozwiązań. W kon-
ferencji wziął udział między innymi 
architekt, były podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa, Ministerstwie 

Infrastruktury, były sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd 
Dziekoński oraz architekci, urbani-
ści, pracownicy urzędów i instytucji. 
Zorganizowanie konferencji w Cie-

chanowie było inicjatywą prezydenta 
miasta Krzysztofa Kosińskiego, któ-
ry jest sekretarzem zarządu Związ-
ku Miast Polskich.

R.J.

Budowa sieci internetu światłowodowego  
w Ciechanowie

Orange Polska planuje zbudować w Ciechanowie sieć szybkiego światłowodowego internetu. 
W jej zasięgu ma się znaleźć ponad 8 tys. gospodarstw domowych, z czego zdecydowana więk-
szość, blisko 7,6 tys., do końca przyszłego roku. To element szeroko zakrojonego planu inwe-
stycyjnego, w ramach którego operator przeznaczy do 2018 roku nawet 2.2 mld zł na budowę 
światłowodów w całym kraju, docierając do ponad 1/4 gospodarstw domowych.

W Ciechanowie odbyła się ogólnopolska 
konferencja dotycząca ustawy krajobrazowej

„Ustawa krajobrazowa. Reklamy w krajobrazie miejskim: pierwsze doświadczenia, propozy-
cje rozwiązań”. To temat konferencji, która 9 września, została zorganizowana przez Związek 
Miast Polskich na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie.

W poniedziałek 29 sierpnia prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński oraz zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jed-
nostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik 
podpisali umowę na dofinansowanie projektu, który zakłada 
stworzenie kompleksowego wsparcia dla dzieci z rodzin bo-
rykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
Unijne dofinansowanie wynosi prawie pół miliona złotych. 
W ramach projektu utworzona została placówka wsparcia 
dziennego, powołana uchwałą na ostatniej sesji Rady Miasta.

Projekt będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Od 1 paź-
dziernika 2016 roku do 30 września 2018 roku, w ramach powstałej 
placówki, dzieci oraz ich rodziny z terenu Ciechanowa będą objęte 
wsparciem m.in. psychologa, pedagoga, terapeuty, doradcy zawodo-
wego. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb zostaną zorganizowa-
ne zajęcia pozwalające na rozwijanie umiejętności informatycznych, 
matematycznych, przedsiębiorczości, społecznych, obywatelskich czy 
uczenia się.
Ważnym elementem projektu będą zajęcia rozwijające zainteresowania 
dzieci. Zajęcia i spotkania odbywać się będą głównie w siedzibie Biura 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. Nie będą to jednak jedynie zajęcia na miejscu, zor-
ganizowany zostanie np. wyjazd do Centrum Nauki Kopernik. Powsta-
ną trzy koła zainteresowań: fotograficzne, florystyczno-plastyczne oraz 
sportowe. Dzieci będą miały zapewnione zajęcia na basenie połączone 
z nauką pływania prowadzoną przez instruktora. Zgodnie z założenia-
mi, dzieci i ich rodziny zakwalifikowane do projektu, uzyskają szerokie 
wsparcie, dzięki któremu nie będą narażone na wykluczenie społecz-
ne. Wsparcie dotyczyć będzie 28 dzieci i ich rodzin.
– To projekt, poprzez który możemy zaoferować realną pomoc rodzi-
nom borykającym się na co dzień z różnego rodzaju problemami opie-
kuńczo-wychowawczymi. Cieszę się, że kolejny raz pozyskaliśmy środ-
ki unijne, które przyczynią się do rozszerzenia działań na rzecz miesz-
kańców – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
– Gratuluję miastu, panu prezydentowi, pani dyrektor MOPS-u, że 
piszecie dobre projekty. To bardzo ważny obszar. Świat pędzi bardzo 
do przodu, są rodziny które nie nadążają za tym pędzącym, szybkim 
życiem i trzeba im pomóc. Środki z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego wspomagają takie rodziny, dzieci, ich rodziców – powiedziała 
zastępca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów 
Unijnych Elżbieta Szymanik.
Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 458 231,92 zł ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Dofinansowanie stanowi 93% kosztów zadania. Wniosek na projekt 
„Dzieci – nasza wspólna sprawa” został złożony w ramach konkursu 
dla O.P. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. 
Został on pozytywnie oceniony oraz uzyskał rekomendację do dofi-
nansowania.

R.J.

Podpisanie umowy 
na dofinansowanie projektu 

„Dzieci – nasza wspólna sprawa”
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Polski Czerwony Krzyż Odział Rejonowy w Ciechanowie po-
zyskał 93% dofinansowania na realizację projektu, który za-
kłada objęcie pomocą opiekunek środowiskowych 60 niesa-
modzielnych i niepełnosprawnych osób z terenu powiatu. 
Projekt będzie realizowany od 1 stycznia przez ciechanow-
ski oddział PCK w partnerstwie z Gminą Miejską Ciechanów, 
w imieniu której działać będzie MOPS.

Na realizację projektu PCK OR w Ciechanowie pozyskał 1 764 720,00 zł. 
Wartość całkowita projektu to 1 898 220,00 zł. Partnerstwo miasta po-
legać będzie na merytorycznym wkładzie, w co zaangażuje się bezpo-
średnio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do środowiskowych 
usług opiekuńczych 60 osobom, mieszkańcom powiatu ciechanowskie-
go. Pomoc dotyczyć będzie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym, niesamodzielnych, w szczególności osób starszych oraz 
niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w zaspokajaniu podsta-
wowych potrzeb życiowych oraz w procesie leczenia lub rehabilitacji.
Projekt zakłada utworzenie punktu opieki środowiskowej. W naborze 
odbiorców usług uczestniczyć będzie MOPS, jednostka budżetowa, po-
siadająca doświadczenie w środowiskowych usługach opiekuńczych. 
MOPS będzie realizować projekt na podstawie pełnomocnictwa. Ośro-
dek dysponuje bazą danych osób, które wymagają opieki. Będzie też 
współpracował z innymi tego typu ośrodkami, w celu pozyskania infor-
macji o potencjalnych podopiecznych. MOPS posiada informacje o oso-
bach, spełniających wymagania stawiane opiekunkom, które mogłyby 
podjąć pracę w projekcie. Pracownicy będą udzielać wsparcia meryto-
rycznego opiekunkom środowiskowym, wyjaśniać problemy związane 
ze sprawowaniem opieki, pomagać organizować czas pracy i wykony-
wanie czynności opiekuńczych. Udzielą również pomocy kierowniko-
wi punktu opieki w zarządzaniu siecią opiekunek.
Projekt zakłada realizację różnych form wsparcia. To m.in. świadczenie 
środowiskowych usług opiekuńczych i usług specjalistycznych, dosto-
sowanie miejsc zamieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, uła-
twienie transportu do miejsc terapii, uruchomienie wypożyczalni sprzę-
tu pielęgnacyjnego, wsparcie doradcze dla rodzin osób niesamodziel-
nych, szkolenia dla członków rodzin osób niesamodzielnych i utworze-
nie sieci samopomocy sąsiedzkiej. Pomoc opiekunek środowiskowych 
polegać będzie głównie na wsparciu w codziennych czynnościach, ro-
bieniu zakupów, wynoszeniu śmieci, sprzątaniu, pomocy w załatwianiu 
spraw urzędowych, formalności, opiece higienicznej, pielęgnacyjnej, my-
ciu, przebieraniu, karmieniu. Takiej pomocy wymagają np. osoby niesa-
modzielne, starsze, nie mające rodziny, nie mogące liczyć na jej pomoc.
Uchwała w sprawie przystąpienia przez miasto jako partnera do reali-
zacji projektu znajdzie się w porządku obrad wrześniowej sesji Rady 
Miasta. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, uruchomione będą procedu-
ry związane z zaangażowaniem miasta i jego merytorycznym wkładem.
Projekt „Sieć opiekunek środowiskowych w powiecie ciechanowskim” 
realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

R.J.

„Sieć opiekunek środowiskowych 
w powiecie ciechanowskim” 
– miasto partnerem w prawie 
2-milionowym projekcie PCKPodczas czerwcowej sesji wpro-

wadzono zmiany w budżecie, po-
legające głównie na zmniejszeniu 
planowanej kwoty długu – emisja 
obligacji komunalnych na 2016 r. 
o 2.900.000 zł, z 6.000.000 zł 
do 3.100.000 zł, dzięki uzyskaniu 
dodatkowych dochodów w posta-
ci dywidend spółek komunalnych 
w kwocie 1.200.000 zł oraz zmia-
ny formy zabezpieczenia umowy po-
ręczenia pożyczki z WFOŚiGW dla 
PUK w Ciechanowie sp. z o.o. (uwol-
nienie planu wydatków na spła-
tę poręczeń i gwarancji w kwocie 
1.700.000 zł). Dokonano aktuali-
zacji planu w wyniku oszczędno-
ści po przeprowadzeniu procedur 
przetargowych oraz dostosowa-
nia klasyfikacji w wyniku utwo-
rzenia Centrum Usług Wspólnych. 
Wypracowano również oszczędno-
ści, między innymi na administra-
cji (136.888 zł). Propozycje zmian 
przygotowane na wrześniową se-
sję polegają na całkowitym zdję-

ciu planowanej kwoty długu – nie 
będzie w ogóle emisji obligacji ko-
munalnych. Zmiany te są możliwe 
między innymi dzięki uzyskaniu 
zwiększonych dochodów ze sprze-
daży mienia w kwocie 1.800.000 zł 
oraz oszczędnościom na odsetkach 
z obsługi długu, których wartość to 
ponad 550.000 zł. Projekt uchwały 
zakłada również wprowadzenie po-
zyskanej dotacji na inwestycję doty-
czącą budowy trzech nowych dróg 
(ulice łączące pętlę miejską z ul. 
Powstańców Wielkopolskich oraz 
ul. łączącą pętlę z ul. Zagumienną) 
w kwocie 1.763.929 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwo-
ty spłaty zobowiązań (określony 
w art. 243 ustawy o finansach pu-
blicznych) na dzień uchwalania 
budżetu wynosił 8,62%, po zmia-
nach wyniesie 5,90%. Dopuszczal-
ny wskaźnik spłaty zobowiązań to 
10,19%.
– Pierwszy raz od wielu lat bu-
dżet Ciechanowa będzie bez defi-
cytu, bez kredytów i bez obligacji. 
Zmniejszamy dług o kolejne 3 mi-
liony złotych. Nie zadłużamy mia-
sta, a jednocześnie mocno inwestu-
jemy dzięki pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Prezydent podkreśla, że podej-
mowane przez niego działania 
mają służyć oddłużaniu miasta, 
wskazując na fakt, że pod koniec 
2014 roku zadłużenie to wynosiło 
56.502.729 zł, natomiast po wpro-
wadzonych zmianach wartość ta 
zmniejszy się do 51.263.206 zł.

R.J.

Dzięki wnioskowi o pozyskanie 
środków zewnętrznych złożone-
mu w grudniu 2015 roku przez 
prezydenta Krzysztofa Kosiń-
skiego, Ciechanów otrzymał 
dofinansowanie do nowej inwe-
stycji, jaką jest budowa trzech 
odcinków dróg, zapewniają-
cych m.in. alternatywny dojazd 
do szpitala. Środki w wysoko-
ści 1 763 929 zł pochodzą z Na-
rodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych, Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej.

Całościowy koszt inwestycji to 
3 527 859,29 zł. Miasto pozyska-
ło najwyższe możliwe dofinanso-
wanie, czyli 50% wartości całego 
zadania. Prace związane z budo-
wą pierwszej z dróg ruszyły na po-
czątku lipca. Droga ta połączy pętlę 
miejską z ul. Powstańców Wielko-
polskich. Przebiegać będzie między 
ul. Powstańców Wielkopolskich – 
na końcu, za wszystkimi budynka-
mi – a pętlą miejską – przed dawną 
jednostką wojskową. Droga będzie 
miała długość 293 metrów. Zosta-
nie wybudowana kanalizacja desz-
czowa i oświetlenie uliczne. Po oby-
dwu stronach powstaną chodniki, 
po jednej stronie ścieżka rowero-
wa oraz zatoka autobusowa. Zosta-
nie przebudowany parking naprze-
ciwko bloków nr 12 i 13 przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. Ruszy-
ła także budowa drogi łączącej pę-
tlę miejską z ul. Zagumienną. Nowa 
droga będzie miała 119 m długości, 
powstanie chodnik, ścieżka rowe-
rowa, zjazdy, kanalizacja deszczo-
wa oraz oświetlenie uliczne. Zaczę-

ła się również budowa drogi mię-
dzy pętlą miejską a ul. Powstańców 
Wielkopolskich przebiegającej mię-
dzy budynkiem Biura Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień a blokami przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. Powstanie 
chodnik, ścieżka rowerowa, kana-
lizacja deszczowa, oświetlenie. Od-
cinek ten docelowo przebiegać bę-
dzie zgodnie z postulatami miesz-
kańców, które zgłaszane były mię-
dzy innymi podczas spotkań osie-
dlowych z prezydentem. W sumie 
przy wszystkich trzech odcinkach 
nowych dróg utworzonych zostanie 
58 miejsc parkingowych.
Ciechanów kilka miesięcy temu sta-
rał się o dofinansowanie w ramach 
tzw. „schetynówek”, wówczas, mimo 
spełnienia kryteriów nie wystarczyło 
środków na tak kosztowną inwesty-
cję. W wyniku oszczędności w zakre-
sie programu, wynikających z roz-
strzygnięć przetargowych w pier-
wotnie zakwalifikowanych gminach, 
zdecydowano, że Ciechanów otrzy-
ma dofinansowanie.

– Mimo wcześniejszego nieko-
rzystnego dla nas wyniku na-
boru, nie odpuściliśmy starań 
o te pieniądze. Dziś można po-
wiedzieć, że warto było złożyć 
wniosek i konsekwentnie pilno-
wać tematu, bo realizowaliśmy 
procedury przetargowe tak jak-
byśmy otrzymali te środki i mu-
sieli rozliczyć inwestycję do koń-
ca roku. Gdybyśmy odpuścili, to 
dziś nawet przy oszczędnościach 
w innych gminach, nie można 
byłoby liczyć na dofinansowa-
nie. To także duża osobista satys-
fakcja, bo wiele osób już zacie-
rało ręce, że prezydentowi jed-
nak coś może się nie udać. Z ko-
lei dla miasta to bardzo ważny 
zastrzyk f inansowy, bo blisko 
2 mln złotych można przekie-
rować na inne inwestycje lub 
zmniejszyć dług miasta z po-
przednich lat – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński.
Budowa trzech nowych dróg zakoń-
czy się jeszcze w tym roku. 

R.J.

Ciechanów bez długu w 2016 roku
W tegorocznym budżecie miasta pierwotnie zakładane 6-milionowe zadłużenie zostanie cał-
kowicie zredukowane. Projekt uchwały wprowadzający zmiany w budżecie będzie przedmio-
tem obrad najbliższej sesji Rady Miasta. Już w czerwcu zadłużenie zostało zmniejszone o pra-
wie 3 miliony złotych.

Miasto pozyskało prawie 2 mln zł 
na budowę nowych dróg
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Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Ciechanowie po-
zyskało z WFOŚiGW pożyczkę 
z umorzeniem do 10% na pro-
wadzoną aktualnie moderni-
zację sieci ciepłowniczej mia-
sta. Kwota pożyczki stanowi 
prawie 60% kosztów realizo-
wanej inwestycji. Zarząd spół-
ki podkreśla, że jest to znaczą-
ca forma wsparcia.

Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie przy-
znał na realizację projektu pod na-
zwą: „Modernizacja systemu ciepl-
nego miasta Ciechanowa, w części 
o niskiej sprawności lub złym sta-
nie technicznym oraz inteligentny 
system nadzoru i sterowania siecią 
ciepłowniczą w Ciechanowie – sys-
tem sterowania monitoringu i zdal-
nej diagnostyki wybranych komór” 
pożyczkę w kwocie 581 871 zł.
Pomoc finansowa została przy-
znana w ramach programu 2016-
OA-11 Wspieranie zadań z zakre-
su ograniczania emisji zanieczysz-
czeń do powietrza, termomoder-

nizacji oraz zadań związanych 
z odzyskiem ciepła z wentylacji ogło-
szonego przez WFOŚiGW w War-
szawie. Całkowity koszt inwestycji 
to 991 405,17 zł.
W ramach projektu realizowane 
są na terenie miasta następujące 
zadania:
1. Dezagregacja częściowa węzła 

grupowego ul. Armii Krajowej 20: 
przyłącza do węzłów w budynku 
ul. Sikorskiego 2 cz.A i cz.B i bu-
dowa indywidualnych węzłów 
cieplnych dwufunkcyjnych

2. Dezagregacja węzła grupowego 
ul. Gwardii Ludowej 6: przyłą-
cza do węzłów w budynkach ul. 
Gwardii Ludowej 2,4,6,8,10 oraz 
w budynku ul. Sikorskiego 13. Bu-
dowa w tych budynkach indywi-

dualnych węzłów cieplnych dwu-
funkcyjnych.

3. Wymiana zasuw sekcyjnych z na-
pędami i opomiarowanie komór 
cieplnych K10 i K13. Włączenie 
komór do komputerowego syste-
mu nadzoru, sterowania, moni-
toringu i zdalnej diagnostyki.

4. System monitoringu i zdalnej dia-
gnostyki instalacji alarmowych 
sieci preizolowanej.

PEC podkreśla, że dzięki moderni-
zacjom sieci ciepłowniczej zwięk-
szy się bezpieczeństwo dostaw cie-
pła oraz ograniczone zostanie ryzy-
ko wystąpienia poważnych awarii. 
Również w efekcie przeprowadzo-
nej modernizacji sieci i rozgrupo-
wania węzłów w ramach 1 i 2 za-
dania, od bieżącego sezonu budyn-
ki rozliczne będą według niższych 
stawek obowiązujących grupie 
A 2 tj. odbiorców z węzłem indy-
widualnym.

R.J.

Do konkursu przystąpiły dwie oso-
by. Zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Edukacji Narodowej kandy-
daci przedstawili koncepcję funk-
cjonowania Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1 oraz odpowiedzieli na py-

tania komisji. Wybór komisji zaak-
ceptował prezydent Krzysztof Ko-
siński, który wydał w sprawie powo-
łania Elżbiety Wodzyńskiej na sta-
nowisko dyrektora zarządzenie.

R.J.

– Niestety aktualny stan mojego 
zdrowia nie pozwala na pełne, mak-
symalne zaangażowanie w obo-
wiązki związane z funkcją preze-
sa. Pełnienie tej funkcji związane 
jest z ogromną odpowiedzialno-
ścią. W mojej sytuacji, ze względu 
na stan zdrowia, niedawne kompli-
kacje, potrzebuję teraz spokojniej-
szych warunków, pozwalających 
na regenerację. W poczuciu odpo-
wiedzialności za sprawy spółki mu-
siałem podjąć taką decyzję – powie-
dział Krzysztof Rutkowski.
Rada nadzorcza PUK motywuje de-
cyzję o powołaniu nowego prezesa 
wyznaczeniem spółce działań stra-
tegicznych, związanych z konieczno-
ścią zacieśnienia współpracy z inny-
mi samorządami oraz zdobyciem no-
wych rynków działalności dla spółki. 
Zdaniem rady w tym zakresie spraw-
dzi się były wieloletni wiceprezydent 
Ciechanowa Mirosław Szymańczyk.

– W sierpniu bieżącego roku poin-
formowałem Zgromadzenie Wspól-
ników o konieczności uwzględnienia 
w strategii Spółki zdobycia nowych 
rynków dla odbioru odpadów, co 
powinno poprawić sytuację ekono-
miczną Firmy. Ówczesna sytuacja 
wewnątrz Spółki, kiedy mieliśmy 
do czynienia z otwartym konfliktem 
Prezesa z Pracownikami, nie tylko 
utrudniała realizację nowo wyzna-
czonych celów strategicznych Spół-
ki, lecz zagrażała również jej bieżą-
cemu funkcjonowaniu.
Mając powyższe na uwadze Rada 
Nadzorcza uznała, iż konieczna jest 
zmiana Zarządu Spółki – oświad-
czył przewodniczący rady nadzor-
czej PUK Michał Strzelec.
Nowy prezes PUK Mirosław Szy-
mańczyk w latach 1991-2002 był 
I wiceprezydentem Ciechanowa. 
Od 2007 roku zawodowo związa-
ny z KRUS jako zastępca dyrekto-

ra, dyrektor, kierownik. Jego wcze-
śniejsze doświadczenia zawodowe 
również dotyczyły głównie stano-
wisk związanych z zarządzaniem. 
Mirosław Szymańczyk ukończył stu-
dia inżynierskie, magisterskie, po-
dyplomowe. Kwalifikacje zdobywał 
m.in. na Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego.
Nowy prezes TBS Łukasz Lewan-
dowski ma doświadczenie zawodo-
we na stanowiskach kierowniczych. 
Od grudnia 2014 roku dyrektor Od-
działu Poświętne w Płońsku Mazo-
wieckiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego, zatrudniającego prawie 
150 osób. Zajmuje się między innymi 
zarządzaniem obiektami infrastruk-
tury, centrum edukacyjno-konferen-
cyjnym. Z zarządzaniem związane są 
również specjalności studiów, które 
ukończył na Uniwersytecie Warmiń-
sko-Mazurskim w Olsztynie.

R.J.

PEC pozyskało wsparcie 
finansowe na modernizację sieci

Elżbieta Wodzyńska dyrektorem MZS nr 1
31 sierpnia rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 1 w Ciechanowie. Komisja konkursowa wybrała obecną wicedyrektor placówki Elżbietę Wo-
dzyńską, która jest nauczycielem w tej szkole od 27 lat, pedagogiem z ponad trzydziestoletnim 
stażem pracy.

Nowi prezesi dwóch miejskich spółek
Podczas posiedzeń rad nadzorczych 6 września w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych oraz 
w Towarzystwie Budownictwa Społecznego doszło do zmian na stanowiskach prezesów. Pre-
zes TBS Krzysztof Rutkowski złożył rezygnację ze względu na problemy zdrowotne, jego miej-
sce zajął Łukasz Lewandowski. Z kolei rada nadzorcza PUK odwołała Ewę Szwejkowską, którą 
na stanowisku prezesa zastąpił Mirosław Szymańczyk.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Ciechanowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

poszukuje kandydata na stanowisko:

Operator systemów 
komputerowych

Opis stanowiska:
• codzienna administracja zasobami sieci: instalowanie, konfiguro-

wanie i utrzymanie bezpieczeństwa sieci IT i ich monitorowanie
• utrzymanie bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów
• obsługa, programowanie, diagnozowanie sterowników klasy PLC 

procesów produkcyjnych
• administrowanie systemem Windows Serwer 2003/2008/2012
• administrowanie oraz rozwój oprogramowania typu SCADA pro-

cesów produkcyjnych
• sprawdzanie wydajności, błędów oraz dostępności zasobów zgod-

nie z potrzebami użytkowników
• konfiguracja sprzętowa i nadzór nad zasobami sieci komputerowej 

opartej o Windows XP/7prof/10
• wykonywanie instalacji i bieżącej konserwacji urządzeń AKPiA, 

infrastruktury teleinformatycznej
• wsparcie użytkowników w rozwiązywaniu problemów technicznych 

stacji roboczych w zakresie oprogramowania wspomagającego za-
rządzaniem i procesów produkcyjnych oraz ich konserwacja

Od kandydata oczekujemy:
• wykształcenia średniego kierunkowego, mile widziane wykształ-

cenie wyższe
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, preferowane do-

świadczenie w branży ciepłowniczej
• dobrej znajomości systemów i infrastruktury IT – systemy Win-

dows Server 2003/2012
• znajomości sieci LAN, WAN, SAN
• znajomości relacyjnych baz danych opartych na SQL, w szczegól-

ności opartych na bazie Oracle
• znajomość programowania sterowników PLC
• znajomość oprogramowania typu SCADA
• diagnozowanie i usuwanie awarii w zakresie automatyki, elektro-

niki i IT
• znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – nie-

zbędna do pracy w systemach IT
• samodzielności i odpowiedzialności
• dobrych umiejętności interpersonalnych, zorientowanie na klien-

ta wewnętrznego

Oferujemy:
• stabilne, ciekawe i pełne wyzwań zatrudnienie
• możliwość rozwoju zawodowego w zakresie AKPiA branży ciepłow-

niczej, dostęp do szkoleń
• niezbędne narzędzia pracy

Zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) prosimy przysyłać do dnia 
30 października 2016r. na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie
Spółka z o.o., 06-400 Ciechanów
ul. Tysiąclecia 18
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl

Za nadesłane zgłoszenia dziękujemy i jednocześnie informuje-
my, że PEC Ciechanów Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo odpo-
wiedzi tylko na wybrane oferty. Prosimy o dołączenie następu-
jącej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez PEC Ciechanów Spółka z o.o. dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami 
z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, 
poz. 1182 z późn. zm.)”.
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Po modernizacji, na parkingu 
przed blokiem nr 6 jest miejsce 
dla 56 samochodów, czyli 10 wię-
cej niż przed przebudową. Zosta-
ła położona nowa nawierzchnia 

z kostki betonowej na obszarze 
około 300 m2. Z kolei w pobliżu 
bloku nr 16 zbudowana została 
zatoka parkingowa na 18 miejsc 
oraz chodnik.

Wzdłuż ulicy Sikorskiego, między 
ul. Armii Krajowej a 11 Pułku Uła-
nów Legionowych, wybudowano 
także ścieżkę rowerową.

R.J.

Roboty rozpoczął Zakład Wo-
dociągów i Kanalizacji, który 
wykona kanalizację deszczową. 
To pierwszy element II etapu 
inwestycji. Chodnik powstanie 
na odcinku prawie 500 metrów 
od wiaduktu kolejowego w ul. 
Kasprzaka w kierunku Kru-
binka – w stronę ronda przy 
ul. Skłodowskiej i Bielińskiej.

487-metrowy chodnik zostanie wy-
konany z kostki brukowej. Powsta-
ną dwie zatoki autobusowe oraz 
przejście dla pieszych. To II etap 
inwestycji, w ramach I w ubiegłym 
roku powstał 230-metrowy chod-
nik od ul. Płońskiej (na wysoko-
ści SP nr 4) do wiaduktu w ul. Ka-

sprzaka, wraz z kanalizacją desz-
czową. Wykonano wówczas 6 zjaz-
dów, miejscowo zamontowano ba-
rierki ochronne. W ramach obecnie 

rozpoczętego zadania chodnik wy-
budowany zostanie po lewej stro-
nie – patrząc w kierunku Płońska.

R.J.

Nowe miejsca parkingowe przy  
ul. Sikorskiego dzięki dwóm inwestycjom

Przy ul. Władysława Sikorskiego, w pobliżu bloku nr 16 powstała zatoka parkingowa, zmo-
dernizowany i powiększony został również parking przed blokiem nr 6. Celem inwestycji było 
zwiększenie liczby miejsc parkingowych.

Ruszyły prace związane  
z II etapem budowy chodnika  

przy ul. Kasprzaka

W połowie września rozpoczęła się budo-
wa oświetlenia na osiedlu „Aleksandrów-
ka II”. Nowe lampy już stoją wzdłuż ul. La-
zurowej, wkrótce rozpocznie się budowa 
w ul. Szmaragdowej. Wykonawca zamon-
tuje łącznie 22 lampy, po 11 w każdej z ulic.
Budowa oświetlenia to jeden z postulatów 
mieszkańców osiedla nr 2, zgłoszony prezydentowi podczas marcowe-
go spotkania z mieszkańcami. P.H.

Jaśniej na osiedlu nr 2

Progi zwalniające
W ulicy Gwardii Ludowej na wy-
sokości budynków nr 6 i 14 oraz 
na drodze wewnętrznej przy bu-
dynku nr 12 przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich zamontowane zo-
stały progi zwalniające. Spowal-
niacze mają skutecznie ograniczyć 
nadmierną szybkość przejeżdżają-
cych tam pojazdów.

Nowe przejście dla pieszych
Nowe przejście dla pieszych powsta-
ło na ulicy Batalionów Chłopskich 
na wysokości ul. Lazurowej w pobli-
żu przedszkola „Tęcza”. Wykonawca 
utwardził dojście do przejścia oraz 
ustawił nowe znaki.

Nowe nasadzenia
2 tys. czerwonych i białych tulipanów i 3 tys. żonkili posadzono w pasie 
zieleni w ul. Armii Krajowej. 100 cebul czosnku ozdobnego zasadzono 
na rondzie Księdza Jerzego Popiełuszki. Systematycznie koszone są te-
reny należące do miasta.

Jesienna deratyzacja
Przypominamy o obowiązkowej deratyzacji, która rozpoczęła się we 
wrześniu. Trwać będzie do końca października. Obowiązek jej przepro-
wadzenia spoczywa na zarządcach i właścicielach nieruchomości (do-
mów prywatnych, bloków, zakładów pracy itp.), którzy mogą zadbać 
o odszczurzanie we własnym zakresie lub powierzyć to zadanie wyspe-
cjalizowanej firmie. W każdym przypadku należy zachować wszelkie 
środki ostrożności.

Widzisz uszkodzoną lampę? Zgłoś problem
W związku ze zbliżającym się sezonem jesienno-zimowym i wcześniej-
szym zapadaniem zmroku przypominamy, że wszelkie zgłoszenia do-
tyczące np. uszkodzonych lamp można zgłaszać całodobowo do spółki 
Energa Oświetlenie pod nr 801 800 103.

Pozbądź się przeterminowanych leków
W 15 punktach na terenie miasta można bezpłatnie oddać przetermino-
wane i niepotrzebne leki. Znajdują się tam pojemniki, do których miesz-
kańcy mogą wrzucać zbędne lekarstwa. Koszt odbioru i utylizacji me-
dykamentów pokrywa urząd.
Wykaz punktów w, których można bezpiecznie pozbyć się lekarstw:
1. Apteka Cefarm, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14
2. Apteka, ul. Powstańców Wielkopolskich
3. Apteka Remedium, ul. Pułtuska 20 a
4. Apteka Dariusz Kozar, ul. Warszawska 56
5. Przyjazna Apteka, ul. Spółdzielcza 2,
6. Przyjazna Apteka, ul. Sienkiewicza 71 B
7. Przyjazna Apteka, ul. Bony 17
8. Przyjazna Apteka, ul. Pułtuska 12
9. Przyjazna Apteka, ul. Niechodzka 5 (Galeria Mrówka)
10. Apteka Arnica, ul. Broniewskiego 16
11. Apteka Arnica, ul. Okrzei 1
12. Apteka Arnica, ul. Armii Krajowej 18a
13. Apteka Arnica, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 (Szpital)
14. Apteka dr. Opitma Ceny Hurtowe, ul. Mickiewicza 3
15. Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska, Plac Jana Pawła II 6
Zużyte igły i strzykawki można oddać w Aptece Remedium przy ul. Puł-
tuskiej 20A, Aptece Arnica przy ul. Armii Krajowej 18A oraz w Aptece 
Społecznej przy ul. Mickiewicza 1/2.

P.H.

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska
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Urząd Miasta Ciechanów zapra-
sza mieszkańców oraz wszelkie 
instytucje, organizacje do kon-
sultacji społecznych projektu 
dokumentu. Prosimy o wska-
zanie w „Karcie uwag/propo-
zycji” – zamieszczonej wraz 
z projektem na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta – za-
pisów z dokumentu, co do któ-
rych mają Państwo swoje suge-
stie. Wypełnioną kartę należy 
przesłać pod adres e-mail: fun-
dusze@umciechanow.pl lub 
m.piecychna@umciechanow.
pl do 6 października.

Lokalny Program Rewitalizacji sta-
nowi wieloletni plan działań w sfe-
rze społecznej, ekonomicznej, prze-
strzennej, infrastrukturalnej, śro-
dowiskowej, kulturowej, zmierza-
jący do wyprowadzenia obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzysu 
oraz stworzenia warunków do ich 
zrównoważonego rozwoju. Pełni on 
rolę narzędzia planowania, koordy-
nowania i integrowania różnorod-
nych aktywności w ramach rewi-
talizacji. Posiadanie programu re-
witalizacji, zgodnego z aktualnymi 
wytycznymi jest warunkiem ubie-
gania się przez jednostki samorzą-
du terytorialnego, organizacje po-
zarządowe, spółdzielnie, wspólnoty 
mieszkaniowe oraz przedsiębiorców 
o wsparcie projektów rewitalizacyj-
nych we wszystkich działaniach w ra-

mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020.
Proces aktualizacji Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji rozpoczął się 
w czerwcu br. poprzez badanie ankie-
towe dotyczące oczekiwań mieszań-
ców w zakresie prowadzenia proce-
su rewitalizacji Ciechanowa. W wy-
niku uzyskanych ankiet, przepro-
wadzonych spacerów badawczych, 
konsultacji społecznych z zakresu 
diagnozy oraz zgłoszonych projek-
tów wpływających na ożywienie ob-
szarów zdegradowanych, opracowa-
ny został projekt aktualizacji Lokal-
nego Programu Rewitalizacji mia-
sta Ciechanów na lata 2005-2023.
Na aktualizację dokumentu Ciecha-
nów pozyskał prawie 80 tys. zł w ra-

mach konkursu przeprowadzonego 
przez Mazowiecką Jednostkę Wdra-
żania Programów Unijnych. Doku-
ment jest niezbędny do planowa-
nia wszelkich działań społecznych 
i inwestycyjnych związanych z re-
witalizacją.
Szczegółowych informacji udzie-
la Wydział Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych i Działań Strategicz-
nych Urzędu Miasta Ciechanów (ul. 
Wodna 1, II piętro pok. 209, 210; tel. 
23 674 92 75, 23 674 92 52).
Projekt pt. „Aktualizacja Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta 
Ciechanów” współfinansowany jest 
przez Unię Europejską z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.

R.J.

Rozpoczęła się inwestycja związana z zagospodarowaniem 
Doliny Rzeki Łydyni, w ramach której powstanie na błoniach 
zamkowych kładka dla pieszych, iluminacja drzew, pojawią 
się również nowe nasadzenia i elementy małej architektury.

Ze względu na rozległy obszar Doliny Rzeki Łydyni sięgający ponad 
60 ha i dotychczasowy brak nakładów inwestycyjnych w tym obszarze 
oraz związane z tym znaczne koszty realizacji całości zadania, inwesty-
cja będzie prowadzona etapowo. Pierwszy etap obejmuje głównie wy-
konanie drewnianej kładki, która umożliwi pieszym komfortowe prze-
mieszczanie się bez względu na pogodę.
– Jest to teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, po 
opadach szybko tworzy się błoto, narażony jest na podtopienia. Dzięki 
kładce, będzie można bez przeszkód korzystać z tego obszaru. Co waż-
ne, kładka zostanie zlokalizowana w taki sposób, by stanowiła dobry 
punkt widokowy. Pod tym kątem zostanie również rozmieszczona ro-
ślinność. Spacerując kładką, będzie można podziwiać Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich oraz bogactwo przyrodnicze Doliny Rzeki Łydyni 
– powiedziała zastępca prezydenta Ciechanowa Joanna Potocka-Rak.
Drewniany ciąg komunikacyjny położony będzie na gruncie, bądź tuż 
nad nim. Jego długość wyniesie ok 350 m, a szerokość – 1,8 m. Przewi-
dziana jest iluminacja drzew. Długość iluminowanej lizjery drzew bę-
dzie miała blisko 250 m.

Całościowa koncepcja zagospodarowania Doliny Rzeki Łydyni zakłada 
w kolejnych etapach docelowo urządzenie terenów zielonych, nowe na-
sadzenia, wykonanie miejsc rekreacji, uporządkowanie zbiorników wod-
nych, umieszczenie małej architektury. Powstaną ścieżki edukacyjne, 
edukacyjno-przyrodnicze, zaplanowane jest wyeksponowanie roślinno-
ści. Miasto będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych, któ-
re pozwolą na szczegółowe zaplanowanie i przeprowadzenie kolejnych 
etapów inwestycji. Wszelkie działania prowadzone będą zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami dotyczącymi terenów chronionych.
Władze miasta podkreślają, że Dolina Rzeki Łydyni to cenny przyrod-
niczo teren, który nie był dostatecznie promowany i wykorzystywany. 
Od dwóch lat Ciechanów pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną 
mieszkańców. W ramach podjętych działań wydano między innymi pu-
blikację „Różnorodność biologiczno-przyrodnicza na przykładzie Gminy 
Miejskiej Ciechanów”. Do Doliny Rzeki Łydyni nawiązywać będą rów-
nież wydawnictwa ekologiczne, na których przygotowanie i druk miasto 
w maju pozyskało z WFOŚiGW blisko 90 tys. zł. Dofinansowanie w wy-
sokości 89 100 zł stanowi 90% kosztów zadania. Celem wydawnictw – 
w formie gier edukacyjnych i książki – jest podniesienie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie 
stanu i ochrony środowiska naturalnego. W bieżącym roku opubliko-
wane i rozdysponowane zostaną: książka pn. „Zielone miasto” oraz gry: 
„Co się kryje w chaszczach?” i „Tajemnice doliny” edukujące społeczeń-
stwo oraz promujące działania ekologiczne.

R.J.

Zagospodarowanie  
Doliny Rzeki Łydyni:  
ruszył I etap inwestycji W ramach zadania, na które 

miasto pozyskało dofinanso-
wanie, zorganizowany został 
dla ciechanowskich gimnazja-
listów konkurs fotograficzny 
o tematyce segregacji odpadów, 
a dla uczniów szkół podstawo-
wych konkurs plastyczny, doty-
czący tej samej problematyki.

Celem konkursów jest promowa-
nie dbałości o środowisko natural-
ne w społeczności lokalnej. Do miej-
skich szkół zostały przesłane zapro-
szenia i regulaminy. Każdy uczest-
nik konkursu do końca paździer-
nika może przesłać lub dostarczyć 
do Urzędu Miasta Ciechanów jed-
ną pracę. W przypadku konkursu 
dla gimnazjalistów może to być fo-
tografia w formacie A4, w przypad-
ku szkół podstawowych – praca pla-
styczna w formacie A3, w dowolnej 
technice. Prace oceniać będzie komi-
sja konkursowa, posiedzenie komi-
sji zaplanowane jest na 7 listopada. 
W konkursie plastycznym są dwie 
kategorie wiekowe – dla uczniów 
klas I-III oraz IV-VI. Uczestnicy 
konkursów otrzymają dyplomy, lau-
reaci za I miejsce dostaną aparat fo-

tograficzny, za II tablet, za trzecie – 
pakiety filmów edukacyjnych „Pla-
neta Ziemia” BBC.
Na konkursy o tematyce ekolo-
gicznej oraz kampanię edukacyjną 
WFOŚiGW przyznał miastu w su-
mie dofinansowanie w wysokości 
prawie 59 tys. zł.
„Segregacja jest OK! – kampania 
edukacyjna miasta Ciechanów – 
KONKURSY”, została dofinanso-
wana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 3 240 zł.
Kolejne zadanie „Segregacja jest 

OK! Kampania edukacyjna mia-
sta Ciechanów” wsparte zostanie 
kwotą 55 620 zł. Miasto poniesie 
jedynie 10% kosztów. Celem kam-
panii, która wkrótce ruszy jest bu-
dowanie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, pogłębianie znajomo-
ści zasad funkcjonowania systemu 
zarządzania gospodarką odpadami, 
w szczególności zasad prowadze-
nia selektywnej zbiórki odpadów.

R.J.

Konkursy ekologiczne dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów

Projekt aktualizacji Lokalnego  
Programu Rewitalizacji  
Miasta Ciechanów na lata 2005-2023  
– konsultacje społeczne dokumentu
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Z częścią uczniów, którzy rozpoczę-
li rok szkolny spotkał się podczas 
akademii inauguracyjnych prezy-
dent Krzysztof Kosiński. Prezy-
dent podkreśla, że najpoważniej-
szym problemem, z którym mia-
sto musiało się zmierzyć, było do-
stosowanie funkcjonowania pla-
cówek do zmian wprowadzonych 
przez obecny rząd. Opracowania 
rozwiązań wymagała głównie kwe-
stia podwyższenia wieku obowiąz-
ku szkolnego. W wyniku reformy 
większość sześciolatków pozosta-
je w przedszkolach, czego konse-
kwencją był brak miejsc dla 3-lat-
ków. Prezydent zdecydował o utwo-
rzeniu dodatkowych 4 oddziałów, 
w których utworzono po 25 nowych 
miejsc. Tym samym wszystkie 3-lat-
ki, których rodzice zgodnie z prze-
pisami złożyli deklaracje do 31 mar-
ca, zostały przyjęte do przedszkola.
Gmina nie ma obowiązku zapew-
nienia miejsc w roku szkolnym 
2016/2017 dla dzieci 3-letnich, jed-
nak władze wyszły naprzeciw ocze-
kiwaniom rodziców tych dzieci. Po-
wstał dodatkowy oddział w Miej-
skim Przedszkolu nr 1 (ul. Nad-
fosna 12), w Miejskim Przedszko-
lu nr 3 (ul. Sienkiewicza 26A), 
w Miejskim Przedszkolu nr 4 (ul. 
Sierakowskiego 21) oraz w Miej-
skim Przedszkolu nr 6 (ul. Pija-
nowskiego 3).
W wakacje remonty odbyły się 
w przedszkolach, jak również szko-
łach podstawowych i gimnazjach. 
Prace prowadzone w przedszko-
lach pochłonęły prawie 200 tys. 
zł. To głównie działania związane 
z utworzeniem nowych oddziałów. 
Dotyczyły przede wszystkim ada-
ptacji pomieszczeń pod nowe po-
trzeby. W każdym z budynków re-
alizowano różne rodzaje prac, w za-
leżności od potrzeb. Była to m.in. 
wymiana podłóg, malowanie, wy-
miana glazury, podsufitek, napra-
wa stropów, instalacji. Za ponad 
47 tys. zł wyposażono nowopowsta-
łe sale, zakupiono potrzebny sprzęt. 
W Szkole Podstawowej nr 4 wymie-
niono pokrycie dachowe, instalację 
odgromową, oprawy oświetleniowe 
na energooszczędne, balustradę, 
wyremontowano archiwum w sta-
rym bloku dydaktycznym. W szko-
le Podstawowej nr 5 częściowo wy-
mieniona została stolarka okienna, 
przed budynkiem Szkoły Podsta-
wowej nr 6 skuto płytę betonową, 
urządzono teren zielony. W małej 
sali gimnastycznej w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 1 do wymiany była 
podłoga, oprawy oświetleniowe, 
grzejniki centralnego ogrzewania, 
konieczne było malowanie ścian 
i sufitu. W Miejskim Zespole Szkół 
nr 2 zlecono przystosowanie 2 sa-
nitariatów dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej. Prace wykony-

wane w Gimnazjum nr 3 to wymia-
na rur spustowych w bloku dydak-
tycznym i sportowym wraz z rewi-
zjami i naprawą tynku gzymsu oraz 
remontem generalnym sanitariatu.
W sumie na remonty we wszystkich 
miejskich szkłach i przedszkolach 
oraz zakup wyposażenia przezna-
czono ponad 500 tys. zł.
Dzięki 24 tys. dofinansowania wy-
posażone zostaną gabinety stoma-
tologiczne we wszystkich miejskich 
szkołach, które zapewniają uczniom 
bezpłatną opiekę stomatologiczną. 
Środki zostały rozdzielone między 
Szkołę Podstawową nr 4, Miejski Ze-
spół Szkół nr 1 oraz Miejski Zespół 
Szkół nr 2. Dofinansowanie z 0,4% 
rezerwy części oświatowej subwen-
cji ogólnej na rok 2016 dotyczy za-
kupu wyposażenia gabinetów sto-
matologicznych w tych jednostkach, 
które mają zagwarantowane godzi-
ny płatne przez NFZ dla pielęgnia-
rek bądź lekarzy. Środki, które zo-
stały przyznane na wniosek prezy-
denta Krzysztofa Kosińskiego prze-
znaczono głównie na zakup narzędzi 
i specjalistycznego sprzętu stomato-
logicznego oraz innego niezbędnego 
wyposażenia. Dzięki dodatkowym 
funduszom możliwe jest zainwesto-
wanie w wyposażenie, które pod-
wyższa standard, jakość świadczo-
nych usług i umożliwia wykonywa-
nie nowych. W ubiegłym roku mia-
sto pozyskało również środki na wy-
posażenie gabinetów pielęgniarek 
w miejskich szkołach. Dofinanso-
wanie wynosiło 35 tys. zł. W tym 
roku Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej dało z kolei możliwość pozy-
skania środków na wyposażenie ga-
binetów stomatologicznych.
Duże inwestycje na terenach wo-

kół szkół to trwająca budowa no-
woczesnego kompleksu sportowe-
go przy Gimnazjum nr 3, na które 
miastu przyznano dofinansowanie 
oraz boisko do plażowej piłki ręcz-
nej przy Miejskim Zespole Szkół 
nr 2 (zadanie w ramach Budżetu 
Obywatelskiego).
Nowością dla pierwszaków, uła-
twieniem dla rodziców jest dłuż-
sza dostępność świetlic w szko-
łach podstawowych. Decyzją pre-
zydenta, są one od tego roku szkol-
nego bezpłatnie dostępne do godzi-
ny 17.00 od poniedziałku do piątku. 
Prezydent zdecydował również 
o kolejnym zwiększeniu liczby go-
dzin każdego nauczyciela wspoma-
gającego pracującego w szkole z od-
działami integracyjnymi. Stanowi 
to dodatkowe wsparcie dla dzieci 
o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych. W ubiegłym roku zwięk-
szono liczbę godzin o dwie, w tym 
roku o dwie kolejne. W oddzia-
łach integracyjnych na części za-
jęć oprócz nauczyciela prowadzą-
cego obecny jest nauczyciel współ-
organizujący kształcenie integra-
cyjne, czyli nauczyciel wspoma-
gający. W Miejskim Zespole Szkół 
nr 2 każda klasa integracyjna ma 
od tego roku szkolnego 14 godzin 
lekcyjnych tygodniowo z taką oso-
bą. Jest to element edukacji włą-
czającej uczniów niepełnospraw-
nych i niedostosowanych społecz-
nie, o indywidualnych potrzebach 
edukacyjnych i różnych możliwo-
ściach psychofizycznych.
Rozwiązaniem, które będzie funk-
cjonować od początku drugiego se-
mestru będą zajęcia z lokalnej hi-
storii.

R.J.

Rozpoczęcie roku  
w miejskich szkołach

2605 uczniów miejskich szkół podstawowych i 1259 uczniów miejskich gimnazjów rozpoczę-
ło nowy rok szkolny. Dzieci, które uczęszczają do samorządowych przedszkoli jest 937. Mia-
sto wprowadziło na ten rok szereg rozwiązań. Powstały nowe oddziały przedszkolne, świetli-
ce w szkołach podstawowych są dla pierwszaków dostępne dłużej. Przeprowadzono remonty, 
zwiększono liczbę godzin nauczycieli wspomagających pracujących w szkole z oddziałami in-
tegracyjnymi, dla chętnych będą lekcje z lokalnej historii.

Miejski Tydzień Profilaktyki

Wydarzeniem otwierającym Miej-
ski Tydzień Profilaktyki był Ath-
letics Camp, podczas którego 
olimpijczycy: Anita Włodarczyk, 
Piotr Małachowski i Tomasz Ma-
jewski wraz z trenerami popro-
wadzili zajęcia z uczniami miej-
skich szkół. Dzieci spróbowa-
ły swoich sił w rzucie młotem, 
dyskiem, oszczepem, pchnięciu 
kulą, biegach, biegach przez płot-
ki. Podczas zajęć z psychologami 
omawiane były natomiast „pu-
łapki” na drodze do osiągnięcia 
sukcesu sportowego, wśród któ-
rych szczególnie niebezpieczny 
jest kontakt z substancjami psy-
choaktywnymi. W ramach pro-
pagowania zdrowego stylu życia 
odbyły się zajęcia z dietetykiem. 
Podczas spotkania z policją omó-
wione zostały strategie postępo-
wania w sytuacji podejrzenia, że 
dziecko jest pod wpływem środ-
ka psychoaktywnego lub w sytu-
acji znalezienia przy nim tego ro-
dzaju substancji. Uczestnicy mie-
li możliwość przetestowania alko-
gogli i narkogogli.
Dla uczniów klas 0 – III szkół 
podstawowych wystawiany był 

spektakl w wykonaniu Teatru 
Profilaktycznego „Maska”. Wido-
wisko poruszało tematykę zdro-
wego stylu życia. Dla uczniów klas 
IV – VI oraz uczniów klas gimna-
zjalnych zaplanowano program 
profilaktyki uzależnień w formie 
koncertu muzycznego „POWIEDZ 
NIE!” w wykonaniu wirtuoza per-
kusji – Wiesława Błaszkiewi-
cza. Program składał się z kilku 
bloków tematycznych: przemoc 
i agresja wśród młodzieży, cy-
berprzemoc, uzależnienia od al-
koholu, papierosów, narkotyków 
i dopalaczy.
Zwieńczeniem Miejskiego Ty-
godnia Profilaktyki był koncert 
profilaktyczny pt. „Jeden krok 
do przodu!” w wykonaniu zespo-
łu POZIOM 600.
Podczas uroczystości został ogło-
szony międzyszkolny konkurs te-
atralny na przygotowanie i wysta-
wienie spektaklu profilaktyczne-
go. Konkurs będzie rozstrzygnię-
ty w przyszłym roku kalendarzo-
wym. Szkoła, która zdobędzie 
I miejsce otrzyma w nagrodę w ta-
blicę multimedialną.

red.

Zajęcia sportowe, spotkania z dietetykiem i psychologiem, 
spektakle teatralne, koncerty, dyskusje, zajęcia profilaktycz-
ne, konkursy. Motywem przewodnim wszystkich wydarzeń, 
które odbyły się w ramach Miejskiego Tygodnia Profilakty-
ki było promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uza-
leżnień oraz rozwijanie sportowych zainteresowań młodych 
ludzi. Tydzień objęty patronatem Prezydenta Miasta Ciecha-
nów zorganizowało Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Uzależnień.

Od lutego 2017 roku uczniowie miejskich szkół podstawo-
wych będą mogli uczestniczyć w zajęciach dotyczących hi-
storii miasta i regionu. Lekcje, spotkania, wyjazdy, zajęcia 
w terenie organizowane będą od drugiego semestru nowego 
roku szkolnego. To inicjatywa skierowana dla chętnych, nie-
obowiązkowa, mająca rozbudzić zainteresowania młodych 
ciechanowian lokalną historią.

Wprowadzenie przedmiotu 
historia Ciechanowa to ini-
cjatywa prezydenta Krzysz-
tofa Kosińskiego. Do stwo-
rzenia programu nauczania 
prezydent zaprosił m.in. 
Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej oraz 
Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej, miasto otwarte 
jest na współpracę z kolej-
nymi podmiotami. Na zajęcia zapraszani będą lokalni miłośnicy histo-
rii, zajęcia będą odbywały się w szkołach, ale również poza szkołami, 
w ważnych historycznych obiektach, jak Zamek Książąt Mazowieckich, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie. O pomyśle bezpłatnych, nieobowiązkowych zajęć prezydent mó-
wił podczas diecezjalnych obchodów rocznicy chrztu Polski.
– Jako prezydent miasta za ważne uważam stworzenie szerszych moż-
liwości nauki historii miasta. Powinniśmy ją przybliżać już od najmłod-
szych lat. Ta nowa inicjatywa ma budować wiedzę o ziemi ciechanow-
skiej oraz krzewić w młodych ludziach lokalny patriotyzm. Nic na siłę, 
tak by ich nie zniechęcać. Właśnie dobrowolność i atrakcyjność zajęć 
ma zachęcić i przyciągnąć – podkreślał prezydent Krzysztof Kosiński.
Program zostanie poddany uzgodnieniom i konsultacjom, przedstawio-
ny będzie w styczniu 2017 roku. Materiały edukacyjne będą udostęp-
niane uczniom bezpłatnie. Zajęcia dla zainteresowanych uczniów od-
bywać się będą w każdej miejskiej szkole podstawowej. Przewidziana 
jest jedna godzina tygodniowo.

R.J.

Zajęcia z lokalnej historii 
w ciechanowskich podstawówkach
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Około 1200 zuchów, harcerzy i instruktorów z Mazowsza 
przyjechało do Ciechanowa na XXV Dni Chorągwi Mazowiec-
kiej. Harcerze rozpoczęli tym wydarzeniem nowy rok har-
cerski. Impreza wpisała się w obchody 100-lecia ciechanow-
skiego harcerstwa.

Pierwszego dnia, czyli 9 września, harcerze zostali zrekrutowani w gniaz-
dach zlotowych, gdzie przeszli zajęcia programowe. Dzień później wzięli 
udział w grze miejskiej „Wehikuł czasu” oraz trasie seniorsko-instruk-
torskiej „Ciechanów 100 lat na harcerskim szlaku!” Wieczorem odbyły 
się koncerty na dziedzińcu ciechanowskiego zamku. Na scenie pojawi-
ły się zespoły „Żywioły Art” oraz „Orkiestra Dni Naszych”. Zwieńcze-
niem sobotnich wydarzeń było ognisko pokoleń i ogniobranie. 11 wrze-
śnia uczestnicy Dni Chorągwi Mazowieckiej wzięli udział we mszy świę-
tej w Farze. Po niej ulicami Ciechanowa przeszła defilada, a na placu 
Jana Pawła II zorganizowano apel, w którym wziął udział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
W ramach obchodów 100-lecia ciechanowskiego harcerstwa 3 wrze-
śnia odsłonięty został pomnik „100-lecia harcerstwa w Ciechanowie” 
przy ul. Harcerskiej. Od kilku miesięcy trwa „Wehikuł czasu” – akcja 
zbierania harcerskich pamiątek, m.in. zdjęć i plakietek zlotowych z mi-
nionych stu lat.

red.

Dni Chorągwi Mazowieckiej

1 września na cmentarzu komunal-
nym przy Kwaterze Żołnierzy Woj-
ska Polskiego i Ofiar Terroru odbyły 
się uroczystości związane z roczni-
cą wybuchu II wojny światowej. Po 
mszy świętej polowej, odprawionej 
przez proboszczów ciechanowskich 
parafii, odczytano apel poległych. 
Delegacje złożyły kwiaty pod po-
mnikiem żołnierzy września 1939 r.
– Już 77 lat mija od rozpoczęcia 
ciągu dramatycznych wydarzeń, 
które wstrząsnęły Polską, Europą 
i Światem. I kolejny rok spotykają 
się ciechanowianie tu na cmenta-
rzu komunalnym, aby pokazać, że 
pamiętamy. To jest nasza pamięć 
o ofiarach i bohaterach, to jest na-
sza pamięć o walce i męczeństwie, 
ale to także musi być nasza pamięć 
o przyczynach wybuchu II wojny 
światowej i atmosferze tamtych 
czasów, psychice, mentalności i po-
glądach tych wszystkich, którzy do-
puścili się zbrodni. Dziś w powo-
jennej, zjednoczonej Europie tak 
istotne jest wyzbycie się narodo-
wych nienawiści – tych niemiec-
kich, tych francuskich, tych bry-
tyjskich, ale także tych polskich. 
Poczucie wspólnoty i wzajemny 

szacunek ograniczają jednostkowe 
egoizmy. Wzajemny szacunek do lu-
dzi o innych poglądach, pochodze-
niu, rasie, religii. Tych egoizmów 
musi wyzbyć się współczesna Eu-
ropa, aby nie powtórzyły się wyda-
rzenia, które wyniosły do władzy 
ludzi, którzy dla powiększenia Le-
bensraum – przestrzeni życiowej – 
potrafili dokonywać zbrodni. Zna-
my bohaterów tamtych czasów, 

oddajemy cześć ofiarom i koncen-
trujemy swoją uwagę na osobach, 
które poległy tu na ziemi ciecha-
nowskiej bądź stąd się wywodziły. 
Cześć i chwała bohaterom – powie-
dział prezydent Krzysztof Kosiński.
Obchody zorganizowali prezydent 
Ciechanowa oraz Związek Kom-
batantów Rzeczpospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych.

A.C.

17 września minęła 77. rocznica 
agresji sowieckiej na Polskę. Pa-
mięć poległych i pomordowanych 
na Wschodzie uczczono 16 września 
przy symbolicznej mogile ofiar ter-
roru na cmentarzu komunalnym. – 
Data 17 września 1939 r. była jed-
ną z najbardziej zakłamywanych 
dat okresu PRL-u, której następ-
stwem było zesłanie blisko dwóch 
milionów Polaków na Sybir i do Ka-
zachstanu. Dla każdego Polaka Sy-
bir to symbol zesłania, katorgi i re-
presji, miejsce gdzie rodziny ofiar 
sowieckiego terroru przez lata szu-
kały prawdy o losie swoich najbliż-
szych i miejsc ich pochówku. Naszą 

rolą jest pamiętać i pamięć o tych 
strasznych czasach i doświadcze-
niach przekazywać młodemu po-
koleniu, by kształtować wśród lu-
dzi młodych świadomość historycz-
ną i postawy patriotyczne – pod-
kreśliła w przemówieniu zastępca 
prezydenta Joanna Potocka-Rak. 
Na symbolicznym grobie złożono 
kwiaty. W kościele św. Piotra od-
prawiona została msza święta. Or-
ganizatorami obchodów byli Zwią-
zek Sybiraków i Związek Więźniów 
Politycznych Okresu Stalinowskie-
go oraz Światowy Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej

A.C.

25 września w kościele poklasztor-
nym odbył się V Festiwal Muzyki 
Sakralnej. Gwiazdą wieczoru był 
znany śpiewak Adam Strug z ze-
społem Monodia Polska. Repertu-
ar niedzielnego koncertu zaintere-
sował wielu sympatyków muzyki 
poważnej. Obecni wysłuchali pie-
śni nabożnych północno-wschod-
niego Mazowsza. Patronat nad fe-
stiwalem objął prezydent Ciecha-
nowa Krzysztof Kosiński.

A.C.

77. rocznica wybuchu 
II wojny światowej

77. rocznica  
agresji sowieckiej na Polskę

V Festiwal Muzyki Sakralnej
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Namaluj i pokaż swój świat
Pierwsza inicjatywa zrealizowana 
w ramach projektu Narodowe Cen-
trum Kultury – „Inicjatywy lokalne – 
Ciechanowska Kultura +” miała swój 
finał 2 września w Domku Nad Wodą, 
czyli w siedzibie Ciechanowskiego 
Ośrodka Edukacji Kulturalnej STU-
DIO. Wcześniej, od 22 do 26 sierpnia, 
w ramach warsztatów plastycznych 
mieszkańcy Domu Pomocy Społecz-
nej Krucza przygotowali kilkanaście 
prac plastycznych. Obrazy powstawa-
ły pod okiem Marka Zalewskiego, ar-
tysty plastyka oraz Rafała Kado, ry-
sownika. Otwarcie wystawy uświetnił 
występ zespołu Pod Czarną Banderą 
pod pieczą Daniela Iwaszko.

Dzień kultury Hip-Hop
Druga inicjatywa wybrana w ramach 
programu Kultura +, odbyła się w Fa-
bryce Kultury Zgrzyt. Dniem kultu-
ry Hip-Hop w Zgrzycie był 3 wrze-
śnia. Tego dnia swoje umiejętności 
zaprezentowali tu Dj’e oraz B-boy’e. 
Na scenie Zgrzytu wystąpił duet So-
lar/Białas, który ma na swoim kon-
cie dorobek wielu płyt oraz mikstej-
pów, zarówno w undergroundzie jak 
i mainstreamie, a obecnie prowadzi 
wytwórnię pod nazwą SB MAFFI-
JA. Zaprezentowali się także m.in. DJ 
Szaszor, Biały oraz Populous/Wojtas.

Music Battle. Bitwa 
na instrumenty
Pomysł na wydarzenie, przedstawio-
ny przez Stowarzyszenie Psychoart 
był propozycją dla muzyków instru-
mentalistów. Finał wydarzenia miał 
miejsce przed budynkiem COEK 
STUDIO. Na scenie zaprezentowali 
się uczestnicy bitwy na instrumen-
ty. Agata Więckowska i Patryk Ko-
łakowski wygrali bony na zakupy 
w Sklepie Muzycznym oraz możli-
wość odbycia warsztatów w Hear 
Studio. Wydarzenie zwieńczył wy-
stęp zespołu AFTER SHOCK.

red.

Artyści z Ciechanowa i okolic 
przygotowali obrazy na wy-
stawę eksponującą uroki mia-
sta. Prace zaprezentowano 
16 września w Ciechanowskim 
Ośrodku Edukacji Kulturalnej 
STUDIO. Wernisaż był zwień-
czeniem II Ciechanowskiego 
Pleneru malarskiego „Ze szta-
lugami przez miasto”.

Częstym motywem, który dostar-
czał twórcom i odbiorcom wielu 
wrażeń estetycznych była archi-
tektura: najważniejsze zabytki – 
Zamek Książąt Mazowieckich, ra-
tusz; most 3 Maja, malownicze ka-
mienice na Warszawskiej, a także 
charakterystyczna dla miasta wie-
ża ciśnień. Na wystawie nie zabra-
kło urokliwych, zielonych zakątków 

oraz malowanych pędzlem sielskich 
dróżek ze szpalerami drzew.
Organizatorem wydarzenia był Od-
dział Ciechanowski Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. Organizację ple-

neru wsparł Prezydent Miasta Cie-
chanów w ramach realizacji zada-
nia publicznego przez Gminę Miej-
ską Ciechanów.

red.

Kultura + w STUDIO:  
zwycięskie projekty zrealizowane

Poplenerowa wystawa  
prac malarskich

W ogłoszonym przez Ministra Kultury Roku Sienkiewiczow-
skim, tegoroczne Narodowe Czytanie dotyczyło książki Hen-
ryka Sienkiewicza. Wybrano „Quo vadis” – dzieło o uniwer-
salnych wartościach, które przyniosło Sienkiewiczowi mię-
dzynarodową sławę.

W Ciechanowie tegoroczna 5. edycja Narodowego Czytania odbyła się 
3 września w Oddziale Zbiorów Naukowych i Regionalnych Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. Została zorganizowana przy współudziale Oddziału 
Ciechanowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Fragmenty „Quo 
vadis” Henryka Sienkiewicza czytali przedstawiciele władz Ciechanowa 
na czele z prezydentem miasta Krzysztofem Kosińskim. Wybrane frag-
menty dzieła czytali także: Janina Janakakos-Szymańska prezes OC 
SAP, bibliotekarze, przedstawiciele lokalnych mediów, czytelnicy biblio-
teki, mieszkańcy Ciechanowa. Podczas spotkania można było obejrzeć 
wystawy książek, pamiątki z poprzednich edycji Narodowego Czytania 
oraz uzyskać okolicznościową pieczęć na swoim egzemplarzu lektury.

red.

Narodowe Czytanie  
w Roku Sienkiewiczowskim

24 września w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia 
ślubu świętowały dwie pary z Ciechanowa.

Państwo Irena i Ro-
man Staszewscy pobra-
li się 24 września 1966 r. 
Pani Irena pracowała 
w gospodarstwie rolnym. 
Pan Roman w zakładach 
roszarniczych, PKS Cie-
chanów oraz w centrali 
nasiennej. Para wychowa-
ła dwoje dzieci i doczeka-
ła się trojga wnucząt.

Państwo Florentyna 
i Honorat Kalata pobra-
li się 14 kwietnia 1966 r. 
Pani Florentyna przez całe 
życie zawodowe pracowa-
ła jako nauczycielka. Jej 
ostatnim miejscem pracy 
był Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Ciechanowie. 
Pani Florentyna została 
odznaczona licznymi medalami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej. Była społecznikiem, radną miejską i powiatową. Napisała 
wiele artykułów metodycznych. Pan Honorat również był nauczycielem. 
Jego ostatnim miejscem pracy było Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. 
Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Za-
stępca prezydenta Joanna Potocka - Rak wręczyły im listy gratulacyj-
ne oraz pamiątkowe płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. 
Uroczystości uatrakcyjniły lampki szampana, kwiaty i życzenia na dal-
sze wspólne lata.

P.H.

50-lecia ślubu
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W tym roku u schyłku lata Ciecha-
nowski Ośrodek Edukacji Kultu-
ralnej STUDIO zorganizował dla 
mieszkańców i przyjezdnych jar-
mark na ul. Warszawskiej. Wyda-
rzenie przyciągnęło wielu amatorów 
naturalnej, zdrowej żywności, ręko-
dzieła, ciekawych ozdób i nietuzin-
kowej odzieży. Wrażeń dla zmysłów 
było wiele. Kącik zabaw dla dzieci 
był oblegany przez najmłodszych, 
którzy rysowali, kolorowali, ukła-
dali puzzle. Na scenie zaprezento-
wali się okoliczni artyści. Wystąpi-
ła Alicja Stypik, zwyciężczyni kon-
kursu o platynowy mikrofon Prezy-
denta Miasta Ciechanów, zagrały ze-
społy: Zawsze Młodzi z Dzierzążni, 
Zielona Melodia z Gruduska, forma-
cja Warto Żyć z Nowego Miasta oraz 
The Black Forest z Płońska. Wyda-
rzenie zakończył występ szantowej 
grupy z Domu Pomocy Społecznej 
Krucza – Pod Czarną Banderą.

red.

Organizatorzy imprezy zadbali, by 
goście mogli poczuć się jak w cza-
sach księcia Janusza I i jego małżon-
ki księżnej Anny Danuty. W związku 
z ustanowieniem przez Senat Rzecz-
pospolitej Polskiej roku 2016 Ro-
kiem Henryka Sienkiewicza, wy-
darzenie nawiązywało do treści 
„Krzyżaków” i akcji, która w powie-
ści miała miejsce również na cie-
chanowskim Zamku Książąt Ma-
zowieckich.
W zobrazowaniu tych wydarzeń 
pomogły grupy rekonstrukcyjne. 
Przed zamkiem powstało mia-
steczko białych namiotów, pre-
zentujące życie ludzi okresu śre-
dniowiecza. Na dziedziniec pro-
wadził szlak kupiecki ze stano-
wiskami rzemieślniczymi, m.in. 
z mennicą, ceramiką, papierem 
czerpanym, wikliną, a także zio-
łami, których zapach unosił się 
nad dziedzińcem zamkow y m. 
Miłośnicy średniowiecza mogli 
przymierzyć stroje z epoki, kopię 
zbroi rycerskiej, dźwignąć solid-
ny miecz, napiąć i strzelić z łuku, 
własnoręcznie utrzeć i skompo-
nować skład ulubionej przypra-
wy oraz podziwiać ręcznie robio-
ną biżuterię.
W programie tegorocznej impre-
zy nie zabrakło spektakli histo-
rycznych, koncertu muzyki daw-
nej, warsztatów edukacyjnych i ta-
necznych, pokazów sokolniczych, 
pokazów walk rycerskich, gier, za-
baw, a także konkursów z nagro-
dami. Ogromne zainteresowanie 
wzbudził widowiskowy rycerski 
turniej konny.
Ostatnim punktem imprezy była 
projekcja filmu „Krzyżacy” w reż. 
Aleksandra Forda.
Wydarzenie wsparł Prezydent Mia-
sta Ciechanów Krzysztof Kosiński.

red.

Spotkania z historią
W sobotę 3 września na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich XII raz odbyły się „Spotkania z historią”, organizowane cyklicznie przez Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Jarmark na pożegnanie lata
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W ciepłych promieniach wrześnio-
wego słońca 92 miłośników Nordic 
Walking wzięło udział w VI Ciecha-
nowskiego Marszu Nordic Walking 
o Puchar Prezydenta Miasta Cie-
chanów. Zawody odbyły się na zam-
kowych błoniach. Dzieci i młodzież 
gimnazjalna ścigały się na dystansie 
3,5 km. Dorośli zmierzyli się na od-
cinku 5 km. Na trasie uczestnicy 
oceniani byli przez sędziów, którzy 
szczególną uwagę zwracali na tech-
nikę chodu. Każdy „kijkarz” otrzy-
mał pamiątkowy medal oraz cer-
tyfikat uczestnictwa w zawodach. 
Oprócz tego Polskie Stowarzysze-
nie Nordic Walking i Regatta Polska 
ufundowali 10 voucherów o warto-
ści 100 zł, które zostały rozlosowa-
ne wśród wszystkich uczestników. 
Pomysłodawcą i inicjatorem zawo-
dów jest Krzysztof Człapski i Cie-
chanowska Grupa Nordic Walking.

A.C.

Marsz z kijkami przez błonia zamkowe

Pływacy z 24 klubów z całego kra-
ju zjechali w ostatni weekend 
września do Ciechanowa by wziąć 
udział w Zawodach Pływackich 
o Puchar Prezydenta Miasta Cie-
chanów. Dla ciechanowskich klu-
bów był to bardzo udany występ. 
24 września w klasyfikacji medalo-
wej klub pływacki MPKS Orka za-
jął 11 pozycję z 8 medalami (2 zło-
te, 2 srebrne i 4 brązowe medale), 
a na 12 pozycji uplasował się Klub 
Pływacki Ciechanów z 5 medala-
mi (2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy 
medal). W ORCE złoto wywalczył 
Mikołaj Adamski (50m stylem kla-
sycznym) i Oskar Jemielita (50m 
grzbietem). W Klubie Pływackim 
Ciechanów dwa złota zdobył Karol 
Włoczewski (50 m stylem klasycz-
nym i 50 m stylem motylkowym).

A.C.

Zawody Pływackie  
o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów

20 lat integracji  
w Miejskim Zespole Szkół nr 2

15 września w Miejskim Zespole Szkół nr 2 obchodzono dwa 
święta. Pierwsze to 20-lecie istnienia szkoły, w której mogą 
uczyć się wspólnie uczniowie niepełnosprawni oraz ich peł-
nosprawni koledzy. Drugie – dzień patrona.

Podczas obchodów podkreślano, 
że od chwili powstania, szkoła 
zdobywała potrzebne doświad-
czenie, zatrudniano wielu spe-
cjalistów, szkolono nauczycie-
li, a także wyposażano placówkę 
w nowoczesny sprzęt, który po-
maga w bezpiecznym i komfor-
towym funkcjonowaniu uczniów 
w budynku. Szkoła w prestiżo-
wym konkursie Instytutu Inicja-
tyw Pozarządowych oraz Polskie-
go Towarzystwa Zespołu Asper-
gera pod patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej i Rzeczni-
ka Praw Dziecka „Szkoła przy-
jazna dla każdego” zdobyła ty-
tuł finalisty oraz głównego laure-
ata. Dzień Patrona Szkoły Podsta-

wowej Jana Pawła II, czyli drugą 
okazję do świętowania, uświet-
nił swoją obecnością ksiądz bi-
skup Piotr Libera, który skierował 
do zebranych słowa na temat mi-
łości do każdego człowieka, a tak-
że gratulacje z powodu wypełnia-
nia idei integracji w szkole. Dy-
rektor szkoły Aldona Krzywicka 
odniosła się do potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych w szkole.
W organizację obchodów włączy-
li się niemal wszyscy uczniowie 
i nauczyciele szkoły. Program ar-
tystyczny przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem Doroty Sachma-
cińskiej, Hanny Długołęckiej oraz 
Agnieszki Wendy.

red.
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Athletics Camp w Ciechanowie
19 września w Ciechanowie odbył się Athletics Camp – wydarzenie zorganizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej w partnerstwie z Prezydentem Mia-
sta Ciechanów i MOSiR. W imprezę sportową pod hasłem „Każdy może zostać mistrzem”, skierowaną dla dzieci w wieku 9-12 lat zaangażowali się: Anita Wło-
darczyk oraz związani z Ciechanowem Tomasz Majewski i Piotr Małachowski. Camp rozpoczął się od części teoretycznej, czyli warsztatów z dietetykiem, zajęć 
z psychologiem sportowym, następnie uczestnicy zatańczyli zumbę, po czym rozpoczęła się część praktyczna, w której dzieci pod okiem utytułowanych spor-
towców mogły spróbować swoich sił w rzucie młotem, dyskiem, oszczepem, biegach, biegach przez płotki i pchnięciu kulą. Ciechanowski camp miał również 
wymiar profilaktyczny, wpisał się w Miejski Tydzień Profilaktyki, organizowany pod hasłem „Profilaktyka Sportowa Antynałogowa”, przez miejskie Biuro Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Po zajęciach Tomasz Majewski pojechał na miejski stadion, w miejsce gdzie przed laty zaczynał treningi. 
Sportowiec wykonał symboliczny trening na zakończenie kariery. Na zakończenie campu zorganizowana została konferencja prasowa.

R.J.


