
Trwają prace związane z zagospodarowaniem pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym 
terenem. W ramach inwestycji powstanie siłownia zewnętrzna, parking, oświetlenie, nowa 
nawierzchnia z płyt kamiennych i kostki betonowej, pojawią się nowe nasadzenia i elementy 
małej architektury. W miejscu zegara słonecznego pojawi się fontanna.

Ze względu na rozległy obszar 
prace będą prowadzone etapowo. 
W pierwszej kolejności wykonany 
zostanie odcinek od ul. Warszaw-
skiej do ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych. Powstanie tam repre-
zentacyjna część komunikacyjna 
o podwyższonych walorach este-
tycznych nawiązujących wizualnie 
do ul. Warszawskiej. Budowana jest 
tam kanalizacja deszczowa.
W następnej kolejności będzie wy-
konany teren między blokami. Po-
wstanie tam nowa nawierzchnia 
z kostki betonowej imitującej gra-
nit, nowe miejsca parkingowe oraz 
dojazd do garaży. Pojawi się rów-
nież urządzenie zabawowe dla dzie-
ci. Od strony ul. Mikołajczyka wy-

budowana zostanie siłownia ze-
wnętrzna.
W ramach zamówienia, w miej-
scu obecnego zegara słonecznego 
powstanie podświetlana fontanna 
z niecką w obudowie z kamienia na-
turalnego w formie siedziska. Zegar 
przeniesiony zostanie do parku im. 
Marii Konopnickiej.
Inwestycja ma stanowić konty-
nuację działań związanych z oży-
wieniem centrum miasta i uli-
cy Warszawskiej. – Zależy nam 
na uporządkowaniu zaniedba-
nych miejsc w ścisłym centrum, 
bo dzięki temu poprawiamy este-
tykę miasta i ulepszamy jego wi-
zerunek w oczach mieszkańców 
i przyjezdnych. Nowe elemen-

ty małej architektury, dodatko-
we nasadzenia zieleni, ale tak-
że zwiększenie liczby miejsc par-
kingowych w centrum to z pew-
nością kolejny krok zmieniający 
miasto zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Wybrany w przetargu wykonaw-
ca zrealizuje inwestycję za kwo-
tę blisko 2 mln 800 tys. zł. Są to 
środki finansowe, które zostały 
do budżetu miasta wprowadzone 
w marcu tego roku jako wolne środ-
ki pozyskane przez władze miasta 
w 2015 roku z oszczędności minio-
nej perspektywy finansowania in-
westycji przez UE.

P.H.

Wyniki Budżetu 
Obywatelskiego 
2017

W głosowaniu mieszkańców wy-
grała rewitalizacja kąpieliska 
Krubin oraz projekt działkow-
ców z „Sony”. Prócz tych dwóch 
projektów ogólnomiejskich, zo-
stanie zrealizowane jedno zada-
nie w każdym z 12 osiedli. Łącz-
na wartość wszystkich projektów 
to 1,6 mln zł.

więcej str. 3
A.C

Raport z realizacji 
miejskich inwestycji

W mieście realizowanych jest sze-
reg inwestycji. Trwają budowy 
ulic, chodników, powstaje profe-
sjonalny kompleks sportowy przy 
Gimnazjum nr 3, prowadzone są 
prace związane z rewitalizacją Do-
liny Rzeki Łydyni.

więcej str. 6-7
P.H.

W Urzędzie Miasta 
można wyrobić 
Ogólnopolską Kartę 
Seniora

Bezpłatna karta dostępna jest 
w ratuszu w Wydziale Kontaktów 
Społecznych. Mogą się po nią zgła-
szać ciechanowianie, którzy ukoń-
czyli 60 rok życia. W ramach kar-
ty seniorzy mogą m.in. bezpłatnie 
w wyznaczonych godzinach korzy-
stać z basenu.

więcej str. 10
R.J.

Nowe usługi 
cmentarne

PUK uruchomił usługę pielęgna-
cji i opieki nad grobami na tere-
nie miejskich nekropolii. Spółce 
można zlecić np. mycie nagrob-
ków, złożenie kwiatów, zapalenie 
znicza, sprzątanie jak również ca-
łoroczną opiekę nad grobem.

więcej str. 5
P.H.

Zwolnienie od opłaty 
od posiadania psów 
dla adoptujących 
psy ze schroniska

Zwolnione z opłaty od posiada-
nia psów będą osoby, które ad-
optują psa ze schroniska, który 
został odłowiony z terenu Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów. Prezy-
dent przygotował uchwałę. Jeże-
li zostanie ona podjęta, zwolnie-
nia będą możliwe od nowego roku.

Więcej str. 8
R.J.

Dyktando dla 
mieszkańców 
Ciechanowa z udziałem 
prof. Bralczyka 
i Malajkata

Ruszyły zapisy na Drugie Ciecha-
nowskie Dyktando o Pióro prof. 
Jerzego Bralczyka. Dyktando dla 
mieszkańców odbędzie się 19 li-
stopada o godzinie 10.00. Zapisy 
potrwają do 15 listopada.

Więcej str. 9
R.J.
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Zgodnie z zapowiedzią minister 
edukacji narodowej, nie będzie na-
boru do gimnazjów od 2017 roku, 
nastąpi wówczas powrót do ośmio-
klasowej szkoły podstawowej. Pod-
czas posiedzenia sejmowej komi-
sji 13 września, prezydent Krzysz-
tof Kosiński wskazał negatywne 
konsekwencje zmian, które, jak 
podkreślał, nie były konsultowa-
ne z samorządami, a których reali-
zacja i skutki będą dotyczyły bez-
pośrednio samorządów. Prezydent 
pytał minister edukacji narodowej 
Annę Zalewską o problematyczne 
kwestie, za które odpowiedzial-
ność docelowo będą musiały prze-
jąć samorządy.
ZMP zwraca uwagę, że samo-
rządy były wykluczone z udzia-
łu w jakichkolwiek pracach nad 
regulacjami, które dotyczą wła-
śnie ich. Zdaniem ZMP, nie ist-
nieją poważne argumenty za 
zmianami, nie przedłożono żad-
nych analiz, sprawozdań, eks-
pertyz, potwierdzających potrze-
bę likwidacji gimnazjów. ZMP 
wskazuje międzynarodowe ba-
dania, wg których w Polsce na-
stąpił ogromny postęp w kształ-
ceniu uczniów w wieku gimna-
zjalnym. Podkreśla, że likwida-
cja gimnazjów spowoduje za-
przepaszczenie wysiłku organów 
prowadzących ten rodzaj szkół 
oraz oznaczać będzie marnotraw-
stwo pieniędzy, gdyż od utworze-
nia gimnazjów w 1999 r. samo-
rządy wydały na ich funkcjono-
wanie łącznie 130 miliardów zło-
tych, w tym 8 miliardów na in-
westycje. Zgodnie z szacunkami, 
koszty dla samorządów związane 

z wdrożeniem proponowanych 
zmian w pierwszych dwóch latach 
mogą wynieść ponad 1 miliard zł. 
ZMP podkreśla, że 3100 gimna-
zjów samorządowych oraz ponad 
200 prowadzonych przez inne 
podmioty to placówki samodziel-
ne, dla których, jak również dla 
zatrudnionych w nich nauczycieli, 
MEN nie ma realnej alternatywy.
Prezydent Kosiński zwraca uwagę, 
że lepsze przygotowanie uczniów 
do studiowania powinno się wią-
zać nie ze zmianą struktury szkol-
nictwa, ale ze zmianami w progra-
mie nauczania i zwiększeniu pozio-
mu finansowania edukacji z budże-
tu państwa, tj. zmianie zasad sub-
wencjonowania oświaty.
– Mocno zaniepokojeni są rodzi-
ce i nauczyciele. Tempo zmian nie 
pozwala na odpowiednie przygo-
towanie. Przerażają czekające nas 
koszty. Istotne jest pytanie: co da-
lej z budynkami? Ich stan technicz-
ny jest dobry, na dostosowanie 
tych obiektów do potrzeb gimna-
zjalnych samorząd wydał miliony 
złotych. W przypadku Gimnazjum 
nr 3 trwa budowa nowoczesnego 
boiska. Nawet w sytuacji umiesz-
czenia w budynkach gimnazjów 
części klas starszych szkoły pod-
stawowej, pojawią się ogromne 
utrudnienia organizacyjne – po-
wiedział prezydent Krzysztof Ko-
siński.
Prezydent zwraca uwagę na kwe-
stie subwencji. Obecnie gmina 
otrzymuje subwencję na 9 rocz-
ników – uczniów podstawówek 
i gimnazjów, po reformie do gmi-
ny trafi mniej pieniędzy, bo jedy-
nie na 8 roczników. Kolejny pod-

noszony problem, to praca zmiano-
wa. Może okazać się, że małe szko-
ły, jak „mała szóstka” będą musia-
ły głębiej brnąć w naukę na zmiany. 
Reforma oznaczać będzie ponow-
ną wymianę podręczników i zmia-
nę programu nauczania opartego 
na piętnastoletnim doświadcze-
niu. Uczniowie I klas gimnazjów 
bezpłatnie otrzymali podręczniki, 
które nie będą mogły być już wy-
korzystywane.
– Nauczyciele wyrażają niepo-
kój związany z tym, że sześciolet-
nie dzieci będą chodziły do szko-
ły z szesnastolatkami, czego oba-
wiają się przede wszystkim rodzi-
ce najmłodszych uczniów. Pedago-
dzy są zdania, że pieniądze, które 
przeznaczono na zamykanie gim-
nazjów, można byłoby przeznaczyć 
np. na zwiększenie liczby psycho-
logów i doradców zawodowych, 
którzy mogliby wesprzeć kadrę 
w edukowaniu wychowanków. 
Jeżeli chodzi o samych nauczycie-
li, nieuchronna będzie likwidacja 
miejsc pracy nauczycieli gimna-
zjów. Dyrektorzy mogą zdecydo-
wać np. że więcej godzin dostaną 
nauczyciele podstawówek, którzy 
pracują obecnie w niepełnym wy-
miarze. Uwzględnić należy w tym 
wszystkim również niż demogra-
ficzny – dodaje prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
W gimnazjach samorządowych 
miasta pracuje obecnie 130 nauczy-
cieli, każdego kolejnego roku będzie 
ubywała 1/3 tej liczby. Gmina bę-
dzie musiała wypłacić sześciomie-
sięczne odprawy dla zwalnianych 
nauczycieli.

red.

Związek Miast Polskich krytyczny  
wobec likwidacji gimnazjów

Organizacje reprezentujące polskie samorządy negatywnie odniosły się do planowanych przez 
rząd zmian w systemie oświaty, polegających na likwidacji gimnazjów. Stanowisko Związku 
Miast Polskich na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przedstawili: 
sekretarz ZMP, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz Marek Wójcik, ekspert ZMP.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Działając na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz.U. z 2015r. poz.1774) PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW ogłasza I ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciechanowie:
1) przy ul. Prymasa Tysiąclecia (obręb Scalenie), oznaczonej w ewidencji grun-

tów jako działka nr 20-4094/23 o pow. 0,2147ha (powstałej z podziału działki  
nr 20-4094/7), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00037675/2.

 Cena wywoławcza (netto) wynosi 176.200,00 zł, wysokość wadium: 10.000,00 zł.
2) przy ul. Rzeczkowskiej (obręb Śródmieście), oznaczonej w ewidencji gruntów 

jako działka nr 10-4406 o pow. 0,1095 ha, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr PL1C/00003620/5.

Cena wywoławcza wynosi 121.250,00 zł, wysokość wadium: 8.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2016r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium 
w formie pieniężnej (w tytule podając numer działki oraz nazwisko i imię oso-
by fizycznej lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestniczyć w przetargu) 
w terminie do 23.11.2016r. włącznie. Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzę-
du Miasta Ciechanów nr 12 1020 1592 0000 2602 0016 3592.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń urzędu miasta przy ul. Wod-
nej 1 (II piętro) oraz na stronie www.bip.umciechanow.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodar-
ki Nieruchomościami – ul. Wodna 1 pok.305, tel.: (23) 674-92-24, 674-92-23,  
e-mail: geodezja@umciechanow.pl.

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

że od dnia 25 października 2016 roku na okres 21 dni został wywieszony na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów (plac Jana Pawła II 6 I piętro) wykaz grun-
tów o pow. 630 m2 znajdujących się na terenie działki nr 1647 obręb 30 Podzam-
cze przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej 3 mie-
sięcy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (stacja LPG).
Wykaz umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce„dla 
przedsiębiorców i inwestorów”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 202 II piętro w budynku Urzę-
du Miasta Ciechanów, plac Jana Pawła II 6 lub tel. (23) 6749206.

13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent 
Krzysztof Kosiński wręczył nagrody 14 nauczycielom i dyrek-
torom miejskich szkół i przedszkoli.

Nagrody prezydenta miasta otrzymały: Bożena Kaźmierka z Miejskiego 
Przedszkola nr 5, Mirosława Wojtaś i Marzena Cichocka z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1, Ewa Pakuszewska i Wanda Krakowska z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 2, Elżbieta Stępkowska ze Szkoły Podstawowej nr 4, 
Agnieszka Gozdalska i Urszula Gajczyk ze Szkoły Podstawowej nr 5, Iza-
bela Dobrzyniecka ze Szkoły Podstawowej nr 6, Małgorzata Włoczew-
ska z Gimnazjum nr 3. Nagrody otrzymali także dyrektorzy przedszkoli, 
w których od 1 września 2016 roku utworzono nowe oddziały dla dzie-
ci trzyletnich. Nagrody otrzymały: Renata Kowalik z Przedszkole nr 1, 
Ewa Kaczyńska z Przedszkola nr 3, Izabella Grabowska z Przedszkola 
nr 4 oraz Barbara Derbin z Przedszkola nr 6.

P.H.

Nauczyciele 
nagrodzeni
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Na projekty do Ciechanow-
skiego Budżetu Obywatel-
skiego 2017 oddano 6138 waż-
nych głosów, co przełoży-
ło się na frekwencję wyno-
szącą 16,5%. Oznacza to, iż 
w 2017 roku na realizację wy-
branych przez mieszkańców 
inwestycji zostanie przezna-
czonych ok. 1,6 mln zł. Zreali-
zowanych zostanie 12 projek-
tów osiedlowych oraz 2 pro-
jekty ogólnomiejskie.

Wszystkich głosów oddano 7475, 
z czego nieważnych było 1337 gło-
sów. W głosowaniu interneto-
wym oddano 3102 ważnych gło-
sów. Do urn ustawionych w ratu-
szu i w różnych punktach w mie-
ście wrzucono 3036 ważnych kart 
do głosowania. Nieważność głosów 
wynikała z nieprawidłowego wy-
pełnienia karty (brak numeru PE-
SEL, brak imienia i nazwiska, za-
znaczenie więcej niż jednego pro-
jektu w danej kategorii lub odda-
nie kilku głosów w wersji papiero-
wej) bądź z faktu, że głosujący podał 
błędne dane, nie był mieszkańcem 
Ciechanowa lub nie miał ukończo-
nych 16 lat. Było też ponad 40 przy-
padków, kiedy głosujący posługiwali 
się danymi osób zmarłych. W tego-
rocznej edycji o wysokości środków 
przeznaczonych na zadania zgło-
szone w ramach budżetu obywa-
telskiego decydowała frekwencja. 
Wyniosła 16,5%, czyli była wyższa 
o 1,5% w stosunku do poprzednie-
go roku (przy obliczaniu frekwen-
cji nie były brane pod uwagę głosy 
nieważne). Uprawnionych do głoso-
wania było 37146 mieszkańców Cie-
chanowa. W stosunku do ubiegło-
rocznego budżetu obywatelskiego 
został zniesiony próg 200 tys. zło-
tych na realizację jednego zadania 
ogólnomiejskiego, stąd zwyciężyły 
dwa ogólnomiejskie projekty, ale 
z większym poziomem finansowa-
nia niż w ubiegłym roku. Najwięk-
szą popularność wśród mieszkań-
ców zyskał projekt rewitalizacji i za-
gospodarowania terenu rekreacyj-
nego zbiornika wodnego – Kąpieli-
ska Krubin uzyskując 1473 głosów. 
Z kolei drugie miejsce zajął pro-
jekt poprowadzenia sieci wodocią-
gowej w ulicy Opinogórskiej, któ-
ry ma umożliwić podłączenie się 
działkowców z „Sony” do miejskie-
go wodociągu. Projekt ten uzyskał 
959 głosów.

▌ZWYCIĘSKIE 
▌PROJEKTY 
▌OSIEDLOWE
■ALEKSANDRÓWKA
Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samo-
chodów wzdłuż ulicy Sikorskiego na wysoko-
ści budynków nr 2,4,6 – II etap na wysokości 
budynku nr 4
Projekt dotyczy drugiego z trzech etapów inwesty-
cji mającej na celu rozbudowę istniejącego parkin-
gu osiedlowego o ok. 70 miejsc parkingowych.
Pomysłodawca: Stanisław Jankowski, Koszt: 
100 000 zł

■ALEKSANDRÓWKA II
Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwar-

dii Ludowej na wysokości Miejskiego Przed-

szkola nr 5

Projekt obejmuje przesunięcie chodnika i roz-

budowę parkingu o dodatkowe 25 miejsc po-

stojowych.

Pomysłodawca: Jacek Duriasz, Koszt: 76 000 zł

■BLOKI
„Zaciszny kącik na Blokach” przy ul. Święto-

chowskiego

Projekt obejmuje modernizację parkingu na 10-

12 samochodów przy ul. Świętochowskiego, mo-

dernizację ścieżek, uporządkowanie i wprowa-

dzenie nowej roślinności oraz elementów ma-

łej architektury.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, 

Koszt: 96 000 zł

■KARGOSZYN
Budowa chodnika przy ul. J. Dąbrowskiego (odc. 

od ul. Waryńskiego do ul. Kicińskiego)

Zadanie ma na celu poprawienie infrastruktury 

drogowej poprzez budowę chodnika przy ul. J. 

Dąbrowskiego.

Pomysłodawca: Michał Jeziółkowski, Koszt: 

80 000 zł

■KWIATOWE
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie pla-

cu zabaw przy ul. Wesołej

Projekt ma na celu budowę ogrodzonego boiska 

wielofunkcyjnego z bramkami i zestawem do ko-

szykówki.

Pomysłodawca: Rafał Porębski, Koszt: 100 000 zł

■PŁOŃSKA
Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej 

dojazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz 

„Villa Art” przy ul. Witosa

Projekt przewiduje budowę chodnika oraz usta-

wienie 3 punktów świetlnych wzdłuż drogi do-

jazdowej do osiedli „Witosa Apartaments” oraz 

„Villa Ar t”.

Pomysłodawca: Anna Banasiak, Koszt: 58 300 zł

■PODZAMCZE
Elementy małej architektury wzdłuż kładki na bło-

niach zamkowych i budowa miejsc parkingowych 

przy ul. Parkowej

Projekt dotyczy ustawienia przy budowanej na zam-

kowych błoniach kładce ławek i koszy na śmie-

ci oraz budowy miejsc parkingowych przy ul. 

Parkowej.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 

100 000 zł

■�POWSTAŃCÓW 
WIELKOPOLSKICH

Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Or-

ganizacji Wojskowej w Ciechanowie

Projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego 

i zamontowanie 2 opraw na istniejących słupach 

przy ul. Kąckiej przy posesji nr 8 i 16.

Pomysłodawca: Witold Godlewski, Koszt: 67 000 zł

■PRZEMYSŁOWE
„Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitaliza-
cja skweru przy ul. Fabrycznej
Głównym założeniem projektu jest zakup lokomoty-
wy i ustawienie jej na skwerze pomiędzy skrzyżo-
waniem ulic: Fabrycznej z Sienkiewicza. Kosztorys 
obejmuje również wykonanie alejek prowadzących 
do parowozu oraz ustawienie ławek z kamienia.
Pomysłodawca: Tomasz Podsiadl ik , Kosz t : 
100 000 zł

■SŁONECZNE
Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kru-
czej oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw 
przy ul. Dobrej o elementy siłowni
Projekt przewiduje wykonanie chodnika do pla-
cu zabaw przy ul. Kruczej, wykonanie parkingu 
na 5 miejsc postojowych oraz rozbudowę placu 
zabaw przy ul. Dobrej o urządzenia siłowe, ławki, 
stojaki na rowery i kosze na śmieci.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski, Koszt: 
100 000 zł

■ŚRÓDMIEŚCIE
Modernizacja terenu „za Rossmanem”
Projekt obejmuje remont chodnika, drogi wewnętrz-
nej i stworzenie nowych miejsc parkingowych, 
wygospodarowanie terenu zielonego oraz posta-
wienie czterech ławek, stojaka na rowery i kosza 
na śmieci na placu pomiędzy blokami ulic: Nadfo-
snej 4, Mikołajczyka 1, 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych 12, Warszawskiej 27.
Pomysłodawca: Marek Rutkowski, Koszt: 88 300 zł

■ZACHÓD
Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz 
z 1000 godzin zajęć rekreacyjno-sportowych
Kosztorys projektu zakłada budowę boiska sporto-
wego do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposa-
żeniem oraz przeprowadzenie zajęć, podczas któ-
rych uczestnicy poznają zasady i elementy tech-
niczne tej gry.
Pomysłodawca: Barbara Chełmińska, Koszt: 
100 000 zł

▌ZWYCIĘSKIE PROJEKTY 
▌OGÓLNOMIEJSKIE
1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu re-

kreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska 
Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce let-
niej rekreacji

Projekt dotyczy modernizacji pomostu oraz tere-
ny kąpieliska. Projektodawca wnioskuje o reno-
wację plaży, budowę boiska do piłki plażowej 
i kortu tenisowego o twardej nawierzchni oraz 
nasadzenie drzew ozdobnych. Projekt uwzględ-
nia również wyposażenie terenu w pawilon dla 
ratowników, przebieralnie, stoliki z daszkami, 
stojaki na rowery, kosze i toalety.

 Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski, Koszt: 
250 000 zł

2. Sieć wodociągowa w ul. Opinogórskiej I w Cie-
chanowie

 Projekt zakłada opracowanie dokumentacji projek-
towej i budowę sieci wodociągowej w ul. Opinogór-
skiej I na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Kąckiej.

 Pomysłodawca: Krzysztof Wróblewski, Koszt: 
326 000 zł

Wyniki głosowania  
na poszczególne projekty  

w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

KATEGORIA I – PROJEKTY OSIEDLOWE
ALEKSANDRÓWKA SUMA

1 Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów osobowych 
wzdłuż ulicy Sikorskiego numery 2,4,6 – II etap 344

ALEKSANDRÓWKA II SUMA

1 Budowa 25 miejsc parkingowych przy ul. Gwardii Ludowej na wyso-
kości Miejskiego Przedszkola nr 5 521

BLOKI SUMA
1 „Zaciszny kącik na Blokach” przy ul. Świętochowskiego 784

2 Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Cie-
chanowie 654

3 „Kwiatowy zakątek na Blokach” przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spół-
dzielczej 219

KARGOSZYN SUMA

1 Budowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Waryń-
skiego do ul. Kicińskiego 315

KWIATOWE SUMA

1 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. 
Wesołej 315

PŁOŃSKA SUMA

1 Budowa chodnika na części pasa drogi gminnej dojazdowej do osie-
dli „Witosa Apartaments” oraz „Villa Art” przy ul. Witosa 310

PODZAMCZE SUMA

1 Elementy małej architektury wzdłuż kładki na błoniach zamkowych 
i budowa miejsc parkingowych przy ul. Parkowej – I etap 254

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH SUMA

1 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 
w Ciechanowie 182

PRZEMYSŁOWE SUMA

1 „Parowóz wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja skweru przy ul. Fa-
brycznej 317

SŁONECZNE SUMA

1 Wykonanie dojazdu do placu zabaw przy ul. Kruczej oraz rozbudowa 
istniejącego placu zabaw przy ul. Dobrej o elementy siłowni 832

ŚRÓDMIEŚCIE SUMA
1 Modernizacja terenu „za Rossmanem” 277
ZACHÓD SUMA

1 Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z 1000 godzin zajęć re-
kreacyjno-sportowych 422

KATEGORIA II – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika 
wodnego – Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce let-
niej rekreacji

1473

2 Sieć wodociągowa w ul. Opinogórskiej I w Ciechanowie 959

3 Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyn se-
niorów

898

4 Hala sportowa – zadaszenie lodowiska miejskiego 472

5 Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz druży-
ny seniorów 

348

6 Wyposażenie modelarni do celów szkoleniowych dzieci i młodzieży 267

7 „Lato z tenisem ziemnym” – bezpłatne zajęcia dla uczniów 244

8 Impreza „VII Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze plus” 207

9 „Rodzina” – warsztaty edukacyjne dla ojców, matek i całych rodzin 196

10 Napowietrzanie zbiornika wodnego – kanały TKKF przy ul. Gostkow-
skiej i Kargoszyńskiej 

115

11 „Pies w mieście” – budowa miejsca do psich zabaw 107

12 Wielofunkcyjne boisko do piłki nożnej plażowej przy ul. Parkowej 105

13 Szkolenie oraz udział w zawodach i pokazach grupy wyczynowej Ta-
ekwon-do klubu Matogi Ciechanów 

104

14 „Ogród Fantasy” w ogrodach COEK Studio 85

15 „Miejski Projekt Profilaktyki Zdrowia” – Choroby układu krążenia, cho-
roby nowotworowe u obecnych i byłych palaczy w wieku 50-74 lat 

84

16 „Bezpiecznie korzystamy z Internetu” – zajęcia dla dzieci z klas II i III 78

17 „Park Przyjazny Dzieciom i Mieszkańcom Ciechanowa” (im. J. Dą-
browskiego) – II etap 

63

18 Budowa skateparku na terenie Gimnazjum nr 1 55

19 Wybudowanie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich 
przy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie

57

20 Książkomaty plenerowe 30

21 Piasek na zimę do posypywania chodników 26

22 Festiwal średniowieczny – „Bunt Mazowsza” 24

23 Makieta dotykowa miasta Ciechanowa 20

24 „Odkryć sztukę Bolesława Biegasa” – I Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski 2

A.C.

Wyniki  
Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.  
Wygrywają: rewitalizacja kąpieliska Krubin oraz działkowcy z „Sony”



4      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

29 września Rada Miasta przyjęła 
uchwałę w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Miejskiej Ciechanów oraz w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej. W kon-
sekwencji, w tegorocznym budżecie 
miasta pierwotnie zakładane 6-mi-
lionowe zadłużenie zostaje całko-
wicie zredukowane. Już w czerw-
cu zadłużenie zostało zmniejszone 
o prawie 3 miliony złotych. Zmia-
ny wprowadzone na wrześniowej 
sesji 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. Wprowadzona 
została pozyskana dotacja na in-
westycję dotyczącą budowy trzech 
nowych dróg (ulice łączące pętlę 
miejską z ul. Powstańców Wielko-
polskich oraz ul. łącząca 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 bu-
dżetu wynosił 8,62%, po zmianach 
wynosi 5,90%. Dopuszczalny wskaź-
nik spłaty zobowiązań to 10,19%.
– Ostatnim rokiem bez długu był 
rok 1999. Po siedemnastu latach 
znów budżet Ciechanowa jest bez 
długu. To rok bez zadłużenia, bez 
kredytów, bez obligacji. Udało się 
tak zbilansować budżet i wydat-
ki, że można uznać, że budżet jest 
kompletny – powiedział prezydent 
Krzysztof Kosiński.
Na początku sesji na wniosek rad-
nej Bogumiły Rybackiej porządek 
obrad został zmieniony, radni prze-
głosowali również wniosek radnej 
Barbary Kornatowskiej o przerwa-
nie obrad i wznowienie sesji 14 paź-
dziernika.
Na początku wznowionych 14 paź-
dziernika obrad, radny Tomasz 
Podsiadlik zaproponował rozpa-

trzenie dwóch dodatkowych wnio-
sków, których przewodniczący RM 
nie włączył do porządku w kolej-
nej już sesji. Pierwszy dotyczył od-
wołania z funkcji przewodniczące-
go Rady Miasta Leszka Goździew-
skiego, drugi – odwołania ze stano-
wiska wiceprzewodniczącego rady 
Stanisława Talarka.
Ku zaskoczeniu zebranych przewod-
niczący L. Goździewski zarządził 
prawie sześciogodzinną przerwę. 
Uzasadnienia do swojej decyzji nie 
podał i opuścił salę konferencyjną 
ratusza. – Trudno nie odnieść się 
do tej skandalicznej sytuacji. Ta-
kie kurczowe trzymanie się stoł-
ków i paraliżowanie pracy rady jest 
naruszeniem zaufania społecznego 
– skomentował prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Gdy sesja została wznowiona, wnio-
ski o odwołanie z funkcji przewodni-
czącego rady Leszka Goździewskiego 
i wiceprzewodniczącego Stanisława 
Talarka poddano głosowaniu. W obu 
przypadkach za odwołaniem opowie-
działo się 14 radnych, przeciw było 5.

Wcześniej L. Goździewski odczy-
tał wniosek o pozbawienie statu-
su wiceprzewodniczącego Krzysz-
tofa Leszczyńskiego, a S. Talarek – 
Elżbiety Latko. Wnioski będą roz-
patrzone podczas przyszłych obrad.
Jednogłośnie radni przyjęli uchwa-
łę w sprawie przystąpienia jako 
partner do realizacji projektu „Sieć 
opiekunek środowiskowych w po-
wiecie ciechanowskim” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020 współfinan-
sowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Polski 
Czerwony Krzyż Odział Rejonowy 
w Ciechanowie pozyskał 93% dofi-
nansowania na realizację projektu, 
który zakłada objęcie pomocą opie-
kunek środowiskowych 60 niesa-
modzielnych i niepełnosprawnych 
osób z terenu powiatu. Projekt bę-
dzie realizowany od 1 stycznia przez 
ciechanowski oddział PCK w part-
nerstwie z Gminą Miejską Ciecha-
nów, w imieniu której działać bę-
dzie MOPS. Na realizację projektu 

PCK OR w Ciechanowie pozyskał 
1 764 720,00 zł. Wartość całkowita 
projektu to 1 898 220,00 zł. Partner-
stwo miasta polegać będzie na me-
rytorycznym wkładzie, w co zaanga-
żuje się bezpośrednio Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Głównym 
celem projektu jest ułatwienie dostę-
pu do środowiskowych usług opie-
kuńczych 60 osobom, mieszkańcom 
powiatu ciechanowskiego. Pomoc 
dotyczyć będzie osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecz-
nym, niesamodzielnych, w szczegól-
ności osób starszych oraz niepełno-
sprawnych, wymagających wspar-
cia w zaspokajaniu podstawowych 
potrzeb życiowych oraz w procesie 
leczenia lub rehabilitacji. Na etapie 
podpisania umowy o dofinansowa-
nie projektu, konieczne było podję-
cie stosownej uchwały.

R.J., K.D.
Protokoły z sesji, uchwały, interpelacje 

dostępne są w Biuletynie  
Informacji Publicznej

Michał Rząsiński wygrał wybo-
ry uzupełniające do Rady Miasta, 
które ogłoszone zostały po wyga-
szeniu mandatu radnego Jacka 
Zawiślińskiego. Jacek Zawiśliń-
ski 30 czerwca zrzekł się manda-
tu, uzasadniając rezygnację za-
trudnieniem w służbie cywilnej, 
co uniemożliwia łączenie mandatu 
radnego z pełnieniem nowych obo-

wiązków. 16 października w wy-
borach uzupełniających w okrę-
gu nr 8 Michał Rząsiński uzyskał 
największe poparcie mieszkań-
ców, zdobywając 132 głosy. Star-
towało 6 kandydatów. 94 osoby 
zagłosowały na Marka Łebkow-
skiego, 59 na Leszka Szczącho-
ra, 33 na Damiana Kowalskiego, 
20 na Ewę Nadaj, 3 na Eugeniu-

sza Nowaka. W wyborach oddano 
łącznie 344 głosy, w tym 3 nieważ-
ne. Frekwencja wyniosła 19,35%. 
Nowy radny zostanie zaprzysiężo-
ny i obejmie mandat podczas naj-
bliższej sesji Rady Miasta, zapla-
nowanej na 27 października. Mi-
chał Rząsiński to 30-letni nauczy-
ciel wychowania fizycznego.

R.J.

23. sesja Rady Miasta
Podczas sesji Rady Miasta Ciechanów 29 września przyjęto dwie uchwały: dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie zmiany uchwały budże-
towej, przez co zredukowano całkowicie dług miasta na 2016 rok. Decyzją radnych obrady zostały przerwane, wznowiono je 14 października. Tego dnia, w dru-
giej części wznowionych obrad odwołani zostali z funkcji przewodniczący i wiceprzewodniczący.

Wręczenie Michałowi Rząsińskiemu 
zaświadczenia o wyborze na radnego 
Rady Miasta Ciechanówa
Michał Rząsiński, który wygrał wybory uzupełniające do Rady Miasta Ciechanów, odebrał 
19 października w ratuszu zaświadczenie o wyborze na radnego. Wręczyły mu je przewodni-
cząca i wiceprzewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Ciechanowie. Gratulacje nowo wy-
branemu radnemu złożyli między innymi prezydent oraz sekretarz miasta.
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Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych w Ciechanowie wychodzi na-
przeciw potrzebom osób zapraco-
wanych, starszych, mieszkających 
daleko, które osobiście nie mogą 
zadbać o groby swoich bliskich. 
PUK proponuje usługę pielęgna-
cji i opieki nad grobami na terenie 
miejskich nekropolii.
W zakres czynności wchodzi m.in. 
mycie nagrobków, złożenie kwia-

tów, zapalenie znicza, sprzątanie 
po pogrzebie, odśnieżanie oraz 
wykaszanie traw. Ponadto ofer-
ta obejmuje kompleksową opie-
ką całoroczną nad grobami. Ilość 
wizyt może zostać ustalona in-
dywidulanie. Cennik i szczegó-
łowe informacje pod nr telefonu 
728 995 677 oraz cmentarz@puk-
ciechanow.pl.

P.H.

Opieka nad grobami.  
Nowe usługi cmentarne

W związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi zwiększonej 
aktywności dzikiej zwierzyny w mieście, w szczególności lisów w oko-
licach zakładów pracy, parków i innych miejsc użyteczności publicznej, 
prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Apelujemy do mieszkańców Ciechanowa o zamykanie kontenerów 
na śmieci oraz zaprzestanie dokarmiania zwierząt i ptaków, w sposób 
polegający na wykładaniu resztek jedzenia na trawnikach i innych miej-
scach. W przeciwnym razie lisy przyzwyczajone do łatwego zdobycia je-
dzenia będą powracać na teren miasta. Jednocześnie zaleca się, żeby li-
sów nie dotykać, nie próbować się z nimi zaprzyjaźniać. Jeżeli będzie-
my je ignorować nie zrobią nam krzywdy.

JEŻELI ZAUWAŻYSZ LISA, PAMIĘTAJ!!!
•  Nie zbliżaj się do zwierzęcia!
•  Nie dotykaj zwierzęcia! Chore na wściekliznę zwierzę może zaatakować!
•  Nie uciekaj – spokojnie się wycofaj. Jak zwierzę zobaczy, że uciekasz 
automatycznie włączy się u niego instynkt pogoni za zdobyczą i za-
cznie Cię gonić.

•  Powiadom Straż Miejską lub Stanowisko ds. Zarzadzania Kryzyso-
wego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Ciecha-
nów o zaistniałym zdarzeniu.

Telefony:
Straż Miejska – (23) 674-92-51 lub (23) 672-98-91, kom. 606-370-411
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych – (23) 674-92-58 lub (23) 674-92-93

red.

Uwaga na lisy na terenie miasta

W okresie Wszystkich Świętych, w okolicach cmentarze komunalne-
go na drogach gminnych wprowadzona zostanie tymczasowa organi-
zacja ruchu. Na odcinku pętli miejskiej (ul. Prymasa Tysiąclecia i Pru-
sa), ul. Gostkowskiej (od ronda Meudon do ul. Komunalnej) będzie obo-
wiązywał po obu stronach zakaz zatrzymywania się. Ulica Zamkowa-
(od Gostkowskiej do Parkowej) będzie jednokierunkowa.
Dla osób, które będą odwiedzać groby na cmentarzu przy ul. Płońskiej 
zostanie udostępniony parking przy ul. Orylskiej (Gimnazjum nr 1) oraz 
na targowicy miejskiej.

Wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na ul. Gostkow-
skiej, Prymasa Tysiąclecia i Prusa nastąpi w dniach 27 i 28 paź-
dziernika.
Ruch jednokierunkowy na ul. Zamkowej zostanie wprowa-
dzony 31 października o godz. 15:00.

Z powodu nasilonego ruchu apelujemy do mieszkańców o pozostawie-
nie w tych dniach samochodów i skorzystanie z komunikacji miejskiej 
lub przybycie na cmentarz pieszo.

Autobusy we Wszystkich Świętych
W związku ze zbliżającym się świętem Zakład Komunikacji Miejskiej 
wprowadza nowe połączenia w relacji: miasto – cmentarz komunalny.

29 października – 2 listopada
Linia „A” – na trasie Gostkowska Pętla – Gostkowska Cmentarz – Kra-
szewskiego – 17 Stycznia – Plac Kościuszki – Plac Jana Pawła II – 17 Stycz-
nia – Kraszewskiego – Gostkowska Pętla będzie kursować w godz.8.30-
16.45 z częstotliwością co 15 minut

1 listopada
Linia „B” na trasie: Gostkowska Pętla – Gostkowska Cmentarz – Kra-
szewskiego – 17 Stycznia – Plac Kościuszki – Sienkiewicza – Dworzec 
PKP – Kraszewskiego – Gostkowska Pętla będzie kursować w godz. 
9.00-16.40 z częstotliwością co 20 minut

Linia „C” na trasie: Gostkowska Komunalny – Prymasa Tysiąclecia – Woj-
ska Polskiego – Batalionów Chłopskich – Sikorskiego – Plac Jana Paw-
ła II – 17 Stycznia –Kraszewskiego – Gostkowska – Gostkowska Cmen-
tarz będzie kursować w godz. 9.05-16.50 z częstotliwością co 15 minut

Linia „D” na trasie: Gostkowska Cmentarz – Prymasa Tysiąclecia – Woj-
ska Polskiego –11 Pułku Ułanów Legionowych – Sikorskiego – Armii 
Krajowej – Płońska – 11 Pułku Ułanów Legionowych – Plac Jana Paw-
ła II –17 Stycznia – Kraszewskiego – Gostkowska – Gostkowska Cmen-
tarz będzie kursować w godz. 9.10-16.30 z częstotliwością co 20 minut

1 listopada swój parking przy ul. 17 Stycznia bezpłatnie udo-
stępni Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Organizacja ruchu w okresie  
Wszystkich Świętych

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW
Działając na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Prezy-
dent Miasta Ciechanów ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położo-
nych w Ciechanowie:
1) przy ul. Z. Krasińskiego (obręb Podzamcze), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:

– 1127/13 – pow. 0,1384 ha – cena wywoławcza: 74.000,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 1127/14 – pow. 0,1544 ha – cena wywoławcza: 83.500,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 1127/29 – pow. 0,1320 ha – cena wywoławcza: 64.200,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 1127/31 – pow. 0,1359 ha – cena wywoławcza: 73.500,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 1127/33 – pow. 0,1039 ha – cena wywoławcza: 41.200,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 1127/35 – pow. 0,1079 ha – cena wywoławcza: 58.400,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00021529/9.

2) przy ul. Kosynierów (obręb Gostkowo), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 101/26 i 101/4  
– łączna pow. 0,1029 ha – cena wywoławcza: 55.700,00zł – wysokość wadium: 5.000,00zł, dla której prowadzone są 
księgi wieczyste nr PL1C/00019182/7 i PL1C/00028015/2.

3) przy ul. Komunalnej (obręb Gostkowo), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
– 20/2 – pow. 0,0742 ha – cena wywoławcza: 42.435,00zł – wysokość wadium: 3.000,00zł
– 20/4 – pow. 0,0621 ha – cena wywoławcza: 35.547,00zł – wysokość wadium: 3.000,00zł
– 20/5 – pow. 0,0692 ha – cena wywoławcza: 39.606,00zł – wysokość wadium: 3.000,00zł

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00031309/4.

5) przy ul. K. Pułaskiego (obręb Śmiecin), oznaczone w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
– 1647 i 1646/2 – łączna pow. 0,0736 ha – cena wywoławcza: 93.603,00zł – wysokość wadium: 7.000,00zł  

– księga wieczysta nr PL1C/00010798/5
– 1649, 582/8, 601/3, 860/17, 861/18 – łączna pow. 0,0692 ha – cena wywoławcza:

82.902,00zł – wysokość wadium: 7.000,00zł – księga wieczysta nr PL1C/00010800/3

6) przy ul. Kruczej i Ludowej (obręb Krubin), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
– 54/1 – pow. 0,1094 ha – cena wywoławcza: 83.394,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/2 – pow. 0,1624 ha – cena wywoławcza: 123.738,00zł – wysokość wadium: 10.000,00zł
– 54/4 – pow. 0,2187 ha – cena wywoławcza: 140.466,00zł – wysokość wadium: 10.000,00zł
– 54/5 – pow. 0,2324 ha – cena wywoławcza: 149.322,00zł – wysokość wadium: 10.000,00zł
– 54/6 – pow. 0,0997 ha – cena wywoławcza: 60.885,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/7 – pow. 0,0999 ha – cena wywoławcza: 63.837,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/8 – pow. 0,1239 ha – cena wywoławcza: 79.581,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/10 – pow. 0,1031 ha – cena wywoławcza: 62.976,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/11 – pow. 0,1023 ha – cena wywoławcza: 65.436,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/12 – pow. 0,1314 ha – cena wywoławcza: 84.501,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/13 – pow. 0,1032 ha – cena wywoławcza: 59.655,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/14 – pow. 0,1025 ha – cena wywoławcza: 61.008,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł
– 54/15 – pow. 0,1375 ha – cena wywoławcza: 86.100,00zł – wysokość wadium: 6.000,00zł

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PL1C/00043502/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.11.2016r. o godzinie 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej (w ty tule 
podając numer działki oraz nazwisko i imię osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestniczyć 
w przetargu) w terminie do 23.11.2016r. (włącznie). Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta Ciechanów 
nr 12 1020 1592 0000 2602 0016 3592.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń urzędu przy ul. Wodnej 1 (II piętro) oraz  
na stronie www.bip.umciechanow.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – ul. Wodna 1 pok.305,  
tel.: (23) 674-92-24, 674-92-23, e-mail: geodezja@umciechanow.pl.
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Trwa budowa ulic: Prusa, Dygasińskiego, Morawskiej, Jastruna, dwóch odcinków łączących 
ul. Powstańców Wielkopolskich z pętlą oraz odcinka łączącego ul. Zagumienną z pętlą. Bu-
dowany jest chodnik i ścieżka rowerowa łącząca ul. Kolbego z ul. Czarnieckiego oraz chod-
nik przy ul. Kasprzaka. Rozpoczął się I etap zagospodarowania Doliny Rzeki Łydyni oraz 
budowa pasażu Marii Konopnickiej. Na ukończeniu jest budowa profesjonalnego komplek-
su sportowego przy Gimnazjum nr 3.

Stan ich realizacji na 21 października wygląda następująco:

Ulica Prusa

Zostały ułożone krawężniki, chodniki oraz przygotowano podbudowę pod nawierzchnię. 
Wykorytowano również podbudowę pod planowaną ścieżkę rowerową.

Ulica Dygasińskiego

Wykorytowano odcinek od ul. Prusa do ul. Krasińskiego. Na części ulicy ułożono już stabili-
zację, warstwę odsączającą i podbudowę. Rozpoczęto również montaż krawężników.

Ulica Morawskiej

Na połowie ulicy został ułożona nawierzchnia i chodniki z kostki betonowej. Do skrzyżowa-
nia z ulicą Dygasińskiego, wykonano podbudowę pod nawierzchnię i krawężniki.

Ulica Jastruna

Zdemontowano stare betonowe płyty, ułożono krawężniki i rozpoczęto układanie nawierzch-
ni z kostki brukowej.

Powstańców Wielkopolskich

1) Odcinek od ul. Powstańców Wielkopolskich do pętli (w pobliżu szkoły)
  Wybudowano kanalizację deszczową, sanitarną i wodociągową. Na odcinku od pętli 

do 140 metra częściowo ułożono krawężniki, ułożono nawierzchnię asfaltową na ścież-
ce rowerowej i warstwę wiążącą na jezdni.

2) Odcinek od ul. Powstańców Wielopolskich do pętli (w pobliżu jednostki)
  Przygotowano podbudowę pod nawierzchnię. Na ukończeniu jest budowa chodników 

i parkingu. Ułożono okablowanie pod oświetlenie uliczne.

Raport z realizacji miejskich inwestycji
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych prace inwestycyjne na terenie miasta realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, wiele z nich 
zbliża się do końca.
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3) Odcinek od pętli do ul. Zagumiennej
 Zakończono budowę kolektora deszczowego, na ukończeniu są prace brukarskie. Przygo-

towywana jest podbudowa pod nawierzchnie.

Chodnik przy ul. Kasprzaka

Roboty rozpoczął Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który wykonał kanalizację deszczową. Trwa 
procedura wyłonienia wykonawcy na budowę chodnika na odcinku od wiaduktu kolejowego 
w ul. Kasprzaka w kierunku Krubinka – w stronę ronda przy ul. Skłodowskiej i Bielińskiej.

Kompleks sportowy przy Gimnazjum nr 3

Trwają ostatnie prace przy budowie kompleksu. Ułożona została poliuretanowo-gumowa nawierzch-
nia bieżni i boiska. Ułożono nawierzchnię ze sztucznej trawy, naniesiono linie na bieżnię i zamontowa-
no elementy siłowni i placu zabaw. W najbliższym czasie wymieniona zostanie też część ogrodzenia.

Zagospodarowanie Doliny Rzeki Łydyni

Wykorytowane zostało podłoże pod drewnianą kładkę. Pod nadzorem archeologicznym trwa 
układanie okablowania pod iluminację drzew.
Całościowa koncepcja zakłada w kolejnych etapach docelowo urządzenie terenów zielonych, 
nowe nasadzenia, wykonanie miejsc rekreacji, uporządkowanie zbiorników wodnych, umiesz-
czenie małej architektury. Powstaną ścieżki edukacyjne, edukacyjno-przyrodnicze, zaplano-
wane jest wyeksponowanie roślinności.

P.H.

Na życzenie mieszkańców w pasie zie-
leni wzdłuż ul. Armii Krajowej pojawi-
ły się ozdobne rośliny. Posadzono m.in. 
aronię, różę, dereń, berberis, forsycję 
i jaśminowca.

Nowe nasadzenia  
na Armii Krajowej

Zakończyły się ostatnie w tym roku remonty chodników. W ramach oszczędności prze-
targowych wyremontowano chodniki przy ul. Bema i Okrzei. W trakcie budowy są chod-
niki przy ul. Reutta.
Ostatnim chodnikiem wyremontowanym w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodni-
ków z listy zadań inwestycyjnych i remontowych na 2016 rok, opracowanej po spotkaniach 
osiedlowych prezydenta z mieszkańcami, był chodnik przy ul. Batalionów Chłopskich.

P.H.

Zakończono kolejne remonty chodników
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We wrześniu  i  w październi-
ku Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego przeprowadzi ło 
kilka remontów. Przebudowano 
schody zewnętrzne w budynkach 
przy ul. 17 Stycznia 48 i 50, po 
dwóch stronach każdego z bu-
dynków. Na wniosek mieszkań-
ców wybudowano podjazd dla 
osób niepełnosprawnych pro-
wadzący do wejścia do budyn-
ku nr 50. Wykonano również 
dwa chodniki wraz z odwodnie-
niem, od budynków w stronę ul. 
17 Stycznia. Każdy z chodników 
ma około 12 metrów.

R.J.

Remonty TBS

18 października w ratuszu odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami ciechanowskich organizacji pozarządowych. Głów-
nym tematem było podsumowanie konsultacji „Programu 
współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Organizacjami Po-
zarządowymi na 2017 rok”. Poruszono również między inny-
mi kwestię wyborów członków Ciechanowskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego.

Program, który stanowił główny cel spotkania, określa zakres i for-
my współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami realizujący-
mi zadania w sferze publicznej. Program uchwalany jest na każdy rok. 
Współpraca polega na budowaniu partnerstwa z administracją publicz-
ną. Projekt dokumentu podlegał konsultacjom, które trwały od 18 sierp-
nia. Podczas spotkania, przedstawiciele organizacji pozarządowych nie 
wnieśli uwag do treści wypracowanego dokumentu, który omawiany bę-
dzie przez radnych podczas komisji, po czym w formie uchwały stanie 
się przedmiotem głosowania na listopadowej sesji. 
Kolejną sprawą poruszoną na spotkaniu było sprawozdanie z działalności 
I kadencji Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ka-
dencja zakończyła się we wrześniu. Zgodnie z obowiązującą w tej kwestii 
uchwałą, wybrani zostaną członkowie na kolejną kadencję. Urząd Miasta 
Ciechanów przyjmuje zgłoszenia kandydatów do CRDPP do 18 listopada. 
Rada składa się z 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 3 przed-
stawicieli prezydenta i 3 przedstawicieli Rady Miasta. Każda z organizacji 
może zgłosić jednego kandydata, kandydatura powinna uzyskać rekomen-
dację co najmniej trzech innych organizacji. Spośród zgłoszonych kandyda-
tów, poprzez głosowanie członków organizacji pozarządowych, wybranych 
zostanie 6 osób. W tym celu zorganizowane będzie specjalne spotkanie.
Tematem spotkania 18 października były również nowe przepisy dotyczą-
ce wprowadzenia nowych wzorów ofert, umów i sprawozdań, związane 
z realizacją zadań publicznych. Nowe druki obowiązywały będą już pod-
czas najbliższych konkursów na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

R.J.

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego 
Gminy Miejskiej Ciechanów

Wszystkie podatki, opłaty i inne należności należy wnosić na rachunek bankowy nr:  

12 1020 1592 0000 2602 0016 3592.

Podsumowanie konsultacji 
„Programu współpracy Gminy 

Miejskiej Ciechanów z organizacjami 
pozarządowymi na 2017 rok”

Od 2017 roku osoby, które ad-
optują psa ze schroniska, który 
został odłowiony z terenu Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów, będą 
zwolnione z opłaty od posia-
dania psów. Uchwała przygo-
towana przez prezydenta, któ-
rej celem jest zwiększenie szans 
bezdomnych zwierząt na znale-
zienie domu, będzie przedmio-
tem obrad Rady Miasta w listo-
padzie.

Jeśli radni podejmą uchwałę, wej-
dzie ona w życie 1 stycznia. Oznacza 
to, że osoby, które adoptują zwierzę 
po tym terminie nie będą musia-
ły uiszczać corocznej opłaty, która 
pobierana jest w Urzędzie Miasta. 
Wystarczy przyjść do Wydziału Po-
datków i Opłat i przedłożyć umowę 
adopcyjną bądź kartę ewidencyjną 
zwierzęcia. Należy to zrobić do koń-
ca marca lub, jeżeli adopcja nastąpiła 
później, maksymalnie dwa tygodnie 
od dnia jej dokonania. Zwolnienia 
dotyczą psów odłowionych z terenu 
Gminy Miejskiej Ciechanów. Koszty 
związane z przebywaniem tych wła-
śnie psów w schronisku ponosi mia-
sto. Adopcje takich psów wiążą się 
z więc również z dodatkową korzy-
ścią dla miasta, czyli zmniejszeniem 
ponoszonych przez miasto kosztów.

Staramy się na różne sposoby za-
chęcać do adopcji bezdomnych 
zwierząt. Zamiast kupować, lepiej 

przygarnąć psa ze schroniska. Te 
zwierzęta czekają na dom. Mam 
nadzieję, że proponowana uchwała 
zwiększy szansę tych piesków. Za-
chęcam do odwiedzania schroniska, 
do poznania jego podopiecznych 
i przygarnięcia któregoś z nich – 
powiedział prezydent Krzysztof 
Kosiński, który wybrał się z wizytą 
do Pawłowa, by porozmawiać z pra-
cownikami na temat wprowadzania 
różnych nowych rozwiązań.

R.J.

Zwolnienie od opłaty od posiadania psów 
dla adoptujących psy ze schroniska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

06-400 Ciechanów, ul. Tysiąclecia 18

informuje,
że sprzeda używany samochód ciężarowy FORD TRANSIT, typ FT 2.0 TD, rodzaj nadwozia Kb 4/6 van, 
kabina 6-osobowa, silnik DIESEL R4 – poj. 1998 ccm, moc 63 kW, nr rej WCI V659, rok produkcji – 2003.
Cena wywoławcza 10 000 zł.
Samochód oglądać można w siedzibie przedsiębiorstwa w dniach: 9-10.11.2016 r. w godz. 12.00-14.00,  
tel. (23) 673 24 95.

Oferty na piśmie zawierające cenę brutto (z podatkiem VAT w wysokości 23%) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na kupno samochodu” należy złożyć w sekretariacie 
przedsiębiorstwa do 15.11.2016 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 r. o godz. 13.15 bez udziału oferentów. Wyniki z rozpatrzenia ofert zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń PEC.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanego samochodu.
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Motywem przewodnim II Cie-
chanowskiego Konkursu Fo-
tograficznego, organizowane-
go przez Oddział Ciechanow-
ski Stowarzyszenia Autorów 
Polskich, były lokalne zabyt-
ki. Jury nie przyznało I na-
grody, przyznało jedną II na-
grodę, dwie III oraz trzy wy-
różnienia.

Zgodnie z założeniami konkursu, 
fotografie mogły dotyczyć miejsc 
zapomnianych, pomijanych, nie-
znanych oraz pokazywać w nie-
banalny, ciekawy sposób obiek-
ty powszechnie znane. Powin-
ny prezentować wyjątkowy cha-
rakter zabytków miasta i zachę-
cać do odwiedzania Ciechanowa. 
Jury brało pod uwagę pomysło-
wość autorów, zmysł obserwacji 
oraz walory artystyczne, estetycz-
ne i merytoryczne sposobu ujęcia 
tematu. Zdjęcia mogły przedsta-
wiać obiekty zabytkowe, posia-
dające wartość historyczną, ar-
tystyczną, naukową czy emocjo-
nalną, a także pejzaże obejmujące 
obiekty architektoniczne.
Swoje zdjęcia do konkursu zgłosi-
ło 31 fotografów. Wyniki konkursu 
zostały ogłoszone podczas zorgani-
zowanego 14 października werni-
sażu w COEK STUDIO. II miejsce 
zdobyła Alina Czarnecka za zdjęcie 
„Św. Tekla zaprasza”, III miejsce – 
Sławomir Anuszewski za „Wspo-
mnienie świetności” oraz Łukasz 
Blicharski za fotografię „Pomię-
dzy przeszłością a teraźniejszością”. 
Wyróżnienia przyznano Teresie So-
kołowskiej za „Zamek w Ciechano-
wie”, Annie Orłowskiej za „Wieżę 
ciśnień”, oraz Urszuli Piaseckiej za 
zdjęcie „Tajemniczy zamek oczeku-
je gości”. Wernisaż zwieńczył wy-
stęp „Ludków z Domku nad Wodą”.
Konkurs odbył się przy wsparciu 
i pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Ciechanów.

R.J.

Tematem ostatniego spotkania z cy-
klu „Czytamy – opowiadamy – słu-
chamy – podróżujemy” był Ekwa-
dor. Niewielkie państwo położo-
ne w Ameryce Południowej urze-
ka walorami geograficznymi. Ten 
malowniczy kraj rozciąga się od ni-
zin na wybrzeżach Oceanu Spokoj-
nego, poprzez łańcuchy górskie An-
dów, po krańce Niziny Amazonki.
O swoich wojażach po tej części 
świata opowiedziała Lidia Grzelak. 
21 października w Oddziale Zbio-
rów Naukowych i Regionalnych 
w krzywej hali zebrali się sympa-
tycy egzotycznych wypraw.

K.D.

Rozstrzygnięcie konkursu  
„Ciechanów w obiektywie  

– śladami zabytków”

O Ekwadorze  
w miejskiej bibliotece

Mieszkańcy mogą już zapisywać się na Drugie Ciechanow-
skie Dyktando o Pióro prof. Jerzego Bralczyka. Dyktan-
do odbędzie się 19 listopada o godzinie 10.00. Mieszkańcy 
będą rywalizować w dziewięciu kategoriach. Dyktando te-
matycznie wpisze się w Rok Sienkiewiczowski. Aktor Woj-
ciech Malajkat będzie dyktował, prof. Jerzy Bralczyk wy-
głosi wykład.

Zostanie przyznana jedna nagroda główna oraz wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach. Zwycięzca każdej kategorii otrzyma pióro, statuet-
kę, książki oraz czytnik ebooków. Zwycięzca całego konkursu dostanie 
tablet. Będzie również losowanie książek wśród wszystkich uczestników 
wydarzenia. Z ortografią będą zmagać się urzędnicy, radni, pracowni-
cy urzędów, miejskich spółek i podległych miastu jednostek. Przewi-
dziane są także kategorie dla nauczycieli, przedsiębiorców, dziennika-
rzy, członków organizacji pozarządowych, uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów, dla służb mundurowych, jak rów-
nież dla polonistów. Stworzono też kategorię „open”, dla każdego spoza 
wymienionych grup. Prace będą kodowane, do publicznej wiadomości 
zostaną podane jedynie nazwiska zwycięzców.
Zapisy potrwają do 15 listopada. Można zapisywać się przez internet, 
wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta oraz profilu na Facebooku Zespołu Szkół STO w Ciechanowie, bądź 
wysyłając wiadomość pod adres stodyktando@gmail.com. Można także 
zadzwonić do sekretariatu Społecznej Szkoły STO w Ciechanowie pod 
numer telefonu 23 672 28 69. Należy podać imię, nazwisko, zawód, na-
zwę kategorii, adres e-mail i numer telefonu. Organizatorzy gwarantu-
ją udział w konkursie pierwszym 150 osobom. Wszyscy uczestnicy po-
winni przybyć do budynku PWSZ w Ciechanowie co najmniej 30 minut 
przed rozpoczęciem wydarzenia.
Szczegółowe informacje i ciekawostki związane z przygotowaniami 
do konkursu udostępniane będą na bieżąco na Facebooku na profilu 
Zespołu Szkół STO w Ciechanowie. Stworzone zostało tam specjalne 
wydarzenie. STO udostępnia również regulamin.
Dyktando, które odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej przy ulicy Wojska Polskiego 51 organizowane jest przez Spo-
łeczne Towarzystwo Oświatowe – Koło Terenowe nr 76 w Ciechanowie 
oraz Urząd Miasta Ciechanów. Patronat nad wydarzeniem objął prezy-
dent miasta Krzysztof Kosiński. Pierwsze tego typu wydarzenie odby-
ło w ubiegłym roku. Wówczas tekst czytał dziennikarz Maciej Orłoś.

R.J.

Dyktando dla 
mieszkańców Ciechanowa 

z udziałem  
prof. Bralczyka i Malajkata
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Karta upoważnia do korzystania 
ze zniżek, darmowych wejść, pro-
mocji oferowanych przez partne-
rów programu w całej Polsce. Ho-
noruje ją ponad 250 firm partner-
skich w całym kraju. Karty posia-
da już 35 tys. seniorów. Partne-
rzy to m.in. przychodnie, gabinety 
medyczne i stomatologiczne, kina, 
teatry, uzdrowiska, sanatoria, re-
stauracje, kawiarnie, hotele, gabi-
nety kosmetyczne, salony fryzjer-
skie, salony optyczne.
Ciechanów przystąpił do programu 
na podstawie uchwały Rady Mia-
sta przyjętej podczas sierpniowej 
sesji. Miasto zawarło porozumie-
nie ze Stowarzyszeniem MANKO, 
wydawcą magazynu „Głos Seniora”, 
które jest realizatorem programu. 
Ciechanów stał się partnerem Ogól-
nopolskiej Karty Seniora, Ogólno-
polskiego Magazynu Głos Seniora 
oraz programu Miasto Przyjazne 
Seniorom. W konsekwencji ciecha-
nowscy seniorzy będą mogli liczyć 
na szereg ulg i udogodnień, podej-
mowane będą również wspólne ini-
cjatywy związane z aktywizacją 
lokalnej społeczności senioralnej. 
Podjęta została także współpra-
ca w zakresie pozyskiwania lokal-
nych firm honorujących Ogólnopol-
ską Kartę Seniora. Miasto zachęca 
do zapoznania się z zasadami i ko-
rzyściami z takiego partnerstwa. 
W Ciechanowie pierwszym partne-
rem oferującym zniżkę dla ciecha-
nowian, którzy ukończyli 60 lat jest 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Właściciele imiennej karty po oka-
zaniu jej przy kasie mogą przez cały 
tydzień w godz. od 6.00 do 8.00 i 
od 13.00 do 15.00 za darmo korzy-
stać z krytej pływalni.
Honorowi patroni Stowarzyszenia 
MANKO to Ministerstwo Zdro-

wia, Minister Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz Narodowy 
Bank Polski.
Z inicjatywą przystąpienia do pro-
gramu wyszło lokalne środowisko 
senioralne. O wprowadzenie tego 
typu rozwiązania wnioskowała 
do prezydent Ciechanowska Rada 
Seniorów. W odpowiedzi na oczeki-
wania Prezydent Krzysztof Kosiń-
ski zaproponował podjęcie stosow-
nej uchwały. W Ciechanowie miesz-
ka około 11 tys. osób po 60 roku ży-
cia. Karta wyrabiana jest na miej-
scu, senior musi jedynie wypełnić 
druk, bądź podać urzędnikowi dane 

do wpisania oraz złożyć podpisy. 
By przyspieszyć załatwienie spra-
wy, można przyjść do Urzędu Mia-
sta z już wypełnionym drukiem. 
Formularz do pobrania dostępny 
jest na stronie internetowej Urzę-
du Miasta Ciechanów.
Przypominamy także, że w Wydzia-
le Kontaktów Społecznych można 
odebrać „Pudełko Życia”. Podsta-
wowe informacje o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, numery te-
lefonów do najbliższych umieszczo-
ne w konkretnym, łatwo dostępnym 
miejscu mogą okazać się niezbęd-
ne dla ratowników i lekarzy. W ze-
stawie znajduje się karta informa-
cyjna, która powinna być wypeł-
niona w czytelny sposób, najlepiej 
dużymi literami. Należy ją zamknąć 
w pudełku oznaczonym czerwonym 
serduszkiem i włożyć do lodów-
ki. Na lodówce przykleić dołączo-
ny magnes z napisem „Tu jest Pu-
dełko Życia”.
Szczegółowych informacji udziela 
Wydział Kontaktów Społecznych 
(23 674 92 82).

R.J.

W Urzędzie Miasta można wyrobić 
Ogólnopolską Kartę Seniora

Mieszkańcy Ciechanowa, którzy ukończyli 60 rok życia mogą wyrobić Ogólnopolską Kartę Se-
niora. W ratuszu przy pl. Jana Pawła II, na parterze, w pokoju nr 4, senior bezpłatnie otrzy-
ma swoją imienną kartę.

„Madonna uformowana 
w piękną całość”

W Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej w Ciechanowie 18 paździer-
nika odbył się wernisaż rysunków 
autorstwa Marka Zalewskiego pt. 
„Madonna uformowana w piękną 
całość”. Ekspozycja to czarno-bia-
łe prace przedstawiające subtel-
ny wizerunek Matki Boskiej, któ-
ra stała się dla autora niezwykłą 
inspiracją i fascynacją. Wystawę 

otworzyli autor Marek Zalewski 
i Antoni Krzysztof Sobczak za-
stępca dyrektora Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej w Ciechanowie. 
Ekspozycja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród licznie 
zgromadzonych gości. Patronat 
nad wystawą objął Prezydent Mia-
sta Ciechanów.

red.

„Kawiarenka pod globusem” to nowy cykl spotkań podróżniczych, pro-
wadzonych przez Ewę Stangrodzką – poetkę, dziennikarkę, przewod-
niczkę PTTK i pilota wycieczek. 13 października w galerii Ciechanow-
skiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO uczestnicy mogli podzie-
lić się wrażeniami ze swoich turystycznych przygód. Tematem wiodą-
cym pierwszego spotkania był Wiedeń. Patronat nad inicjatywą objął 
lokalny oddział Stowarzyszenie Autorów Polskich.

red.

W STUDIO ruszyła  
„Kawiarenka pod globusem”

6 października Ciechanów odwiedził 
Autobus Energetyczny, czyli mobilne 
centrum edukacyjno-informacyjne 
przeciwdziałania zmianom klimatu. 
Autobus stacjonował na placu Jana 
Pawła II. Eksperci KAPE w ciekawy 
sposób starali się zachęcić odwie-
dzających do podejmowania w swo-
im otoczeniu działań na rzecz po-
prawy klimatu, poprzez np. oszczę-
dzanie wody czy energii elektrycz-
nej. Były gry i konkursy dla dzieci 
i młodzieży.Organizatorem kampa-
nii jest Krajowa Agencja Poszanowa-
nia Energii S.A. (KAPE S.A.), która 
pozyskała na ten cel środki z Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

P.H.

Autobus energetyczny 
odwiedził Ciechanów
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Wystawcy zainteresowani sto-
iskiem na Jarmarku Bożona-
rodzeniowym już mogą zgła-
szać się do COEK STUDIO. 
Jarmark, który Urząd Miasta 
Ciechanów organizuje wspól-
nie z miejską jednostką kultu-
ry, odbędzie się w dniach 16-
18 grudnia.

Drewniane domki, z których będą 
mogli skorzystać kupcy, pojawią 
się na placu Jana Pawła II. Zgła-
szać mogą się np. twórcy i sprze-
dawcy rękodzieła, osoby zajmują-
ce się kuchnią regionalną, twórczo-
ścią związaną ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Na placu rozbrzmie-
wać będą kolędy, ostatniego dnia 
jarmarku zaplanowana jest wigi-
lia dla mieszkańców.
Regulamin i umowa dostępne są 
na stronie internetowej coekstu-

dio.pl w zakładce „dla wystaw-
ców”. Zgłoszenie ze skanem wy-
pełnionej i podpisanej umowy 
można przesłać pod adres jar-
mark@coekstudio.pl do 12 grud-

nia. Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO udzie-
la szczegółowych informacji (tel. 
23 672 55 04).
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Zgłoszenia wystawców  
na Jarmark Bożonarodzeniowy

Za nami obchody Światowego Dnia 
Żywności. Ogólnopolska akcja ma 
przypominać o globalnych pro-
blemach żywnościowych, zachę-
cać do walki z głodem, niedoży-
wieniem i ubóstwem, którą można 
podejmować w lokalnej społeczno-
ści. 17 października w 14 miastach 
– w tym w Ciechanowie – odbył się 
Strajk Żywności. Tradycyjnie im-
prezę otworzył pochód ulicą War-
szawską. Uczniowie ciechanowskich 
szkół głośno skandowali przeciw-
ko marnowaniu żywności. Koloro-
wo ubrani uczestnicy marszu wy-
krzykiwali hasło „Szanujemy. Nie 
marnujemy!”. Kolejnym punktem 
programu był przemarsz do hali 
sportowej, gdzie odbył się konkurs 
piosenki spożywczej, finał konkur-
su kulinarnego na najbardziej po-
mysłową potrawę z resztek oraz fi-
nał konkursu plastycznego. Oce-

niane były pomysłowe stroje, pio-
senki oraz ciasta i sałatki wykona-
ne przez dzieci i młodzież. Imprezę 
honorowym patronatem objął Pre-

zydent Miasta Ciechanów Krzysz-
tof Kosiński.
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Strajk żywności

Ruszyły zapisy  
do Ligi Zakładowej

Do 7 listopada można zgłaszać drużyny, które będą grać w pił-
karskiej Lidze Zakładowej. Liczba miejsc jest ograniczona, de-
cyduje kolejność zgłoszeń. Rozgrywki rozpoczną się w drugiej 
połowie listopada.

W Lidze Zakładowej drużyny re-
prezentujące firmy i instytucje 
będą przynajmniej raz w tygo-
dniu (piątek) rozgrywać mecze 
piłki nożnej halowej na hali MO-
SiR przy ulicy 17 Stycznia 60C. 
Miesięczny koszt uczestnictwa 
drużyny w Lidze Zakładowej to 
300 złotych. Szczegóły związane 
między innymi z harmonograma-
mi spotkań zostaną ustalone po 
zgłoszeniu się wszystkich drużyn. 
Spotkanie organizacyjne z kapi-

tanami wszystkich drużyn po-
łączone z tworzeniem regulami-
nu odbędzie się 7 listopada o go-
dzinie 19:00.
Szczegóły można uzyskać dzwo-
niąc pod numer 503 311 649 oraz 
na fanpage na portalu Facebook – 
Liga Zakładowa 2016/2017. Orga-
nizatorami ligi są: Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Klub Spor-
towy Zamek Ciechanów oraz Aka-
demia Piłki Nożnej Olimp.

P.H.



12      Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

250 zawodników z 24 klubów pojawiło się 8 października w Ciecha-
nowie, by zmierzyć się w VI Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Pre-
zydenta Miasta Ciechanów. Organizatorem imprezy był Ciechanowski 
Klub Karate Kyokushin.
Podczas całodniowej imprezy zawodniczki i zawodnicy walczyli podzie-
leni według klasyfikacji wiekowej i wagowej. Drużynowo Ciechanow-
ski Klub Karate Kyokushin zajął czwarte miejsce. Podobnie jak w ubie-
głym roku, najlepszym zawodnikiem Turnieju został zawodnik ciecha-
nowskiego klubu Jakub Kraśniak (63+). Duży sukces odniosła również 
Aleksandra Trzepanowska (50 kg), która zdobyła tytuł najlepszej za-
wodniczki. W klasyfikacji drużynowej Ciechanowski Klub Karate Ky-
okushin zajął drugie miejsce.
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VI Turniej o Puchar Prezydenta 
Miasta Ciechanów

21 października w hali sportowej 
MOSiR odbył się Festiwal Sportowy 
zorganizowany przez COEK Studio. 
Uczniowie pierwszych klas gim-

nazjum wzięli udział w zawodach 
sportowych, turnieju piłki nożnej 
halowej. W międzyczasie odbyła się 
konkurs na najlepszą ekipę dopin-

gującą i najlepszą maskotkę druży-
ny. Wielką atrakcją Festiwalu była 
bitwa na poduszki.
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Festiwal Sportowy COEK STUDIO

W Krynicy Zdrój odbyła się kolejna edycja Pucharu Polski w taekwon-
do olimpijskim – Małopolska Cup. W dniach 14-16 października ry-
walizowało 300 zawodników z Polski, Słowacji i Czech. TKKF Promyk 
pod opieką trenera Radosława Lisowskiego reprezentowało 9 ciecha-
nowian. Złote medale zdobyli: Łucja Oleszczuk (kategoria 55 kg junior) 
i Maciej Stryjek (kat. 65 kg kadet). Brąz wywalczyła Weronika Czapka 
(kat. 55 kg junior).
Następny start podopiecznych TKKF Promyk to zawody w Serbii. Do roz-
grywek Pucharu Świata powołano Łucję Oleszczuk i Alicję Laskowską 
– zawodniczki kadry narodowej.
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2 złote medale dla PROMYKA


