
Rozpocznie się budowa centrum park & ride przy dworcu PKP, powstanie hala targowa, ruszy 
rewitalizacja wieży ciśnień i zabytkowej kamienicy na ul. Warszawskiej, miasto zainwestuje 
w budowę ul. Sońskiej oraz liczne modernizacje i remonty. Budżet na 2017 rok, uwzględnia-
jący między innymi te zadania, został uchwalony podczas sesji Rady Miasta 24 listopada. „To 
budżet wielomilionowych, dużych inwestycji” – argumentował prezydent Krzysztof Kosiński.

Budżet Ciechanowa na 2017 rok 
opiera się na kilkunastu głównych 
założeniach. W pierwszej kolejności 
przyjęte do realizacji zostały inwe-
stycje współfinansowane ze środ-
ków zewnętrznych. Zapewniony zo-
stał wkład własny do realizacji inwe-
stycji ze środków unijnych. Budżet 
zakłada realizację zadań inwestycyj-
nych wybranych przez mieszkańców 
w ramach wzmocnionego i sforma-
lizowanego budżetu obywatelskie-
go. Z kolei stawki wszystkich opłat 
i podatków lokalnych pozostawio-
ne są na obecnym poziomie.
– W przyszłym roku chcę podjąć się 
inwestycji, do których miasto przy-
gotowywane było od blisko dwóch 
lat. Ten czas przygotowań do wiel-
kich projektów najlepiej pokazuje, 
że jako władze miasta mamy spój-
ną wizję inwestycji. Nie ma tu przy-
padku. Jest konkretna wieloletnia 
wizja miasta. Jest pomysł na Cie-
chanów – powiedział podczas wy-
stąpienia na sesji prezydent Krzysz-
tof Kosiński.
Wydatki ukształtowały się na po-
ziomie 193 661 404 zł, z tego wydat-
ki bieżące wynoszą 149 370 840 zł 
i stanowią 77,1% wydatków ogółem, 
natomiast wydatki majątkowe wy-
noszą 44 290 563 zł, przy udziale 
w wydatkach ogółem 22,9%. Z wy-

datków majątkowych na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne przeznaczo-
no 41 207 040 zł.
Jednym z najważniejszych zadań 
inwestycyjnych jest budowa w re-
jonie dworca PKP, centrum park & 
ride wraz z przebudową ulicy Sien-
kiewicza i rozbudową dróg dla ro-
werów. Zaplanowano na 2017 rok 
na ten cel 12 000 000 zł. Zadanie 
to obejmuje przebudowę ulicy Sien-
kiewicza od placu przed dworcem 
kolejowym do wlotu skrzyżowania 
z ulicą Płocką. Zostanie wykona-
ne przełożenie nawierzchni z kost-
ki, wymiana chodników, powsta-
nie ścieżka rowerowa, wymienione 
będą wiaty przystankowe oraz po-
jawi się mała architektura. Zada-
nie obejmuje także przebudowę pla-
cu przed dworcem kolejowym przy 
ul. Sienkiewicza oraz budowę dro-
gowo-kolejowego węzła przesiadko-
wego park & ride. Powstanie ponad 
200 miejsc parkingowych, stanowi-
ska dla rowerów, zatoki autobusowe, 
miejsca na postój taxi, zaplanowana 
jest również modernizacja skweru 
wraz z przebudową fontanny, wyko-
nane zostaną nowe chodniki i dro-
gi wewnętrzne. Miasto do 1 grudnia 
br. wystąpi o pozyskanie dofinan-
sowania ze środków UE w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. Dofinansowanie może 
wówczas wynieść do 80% kosztów 
kwalifikowalnych. Realizacja inwe-
stycji planowana jest do 30 czerw-
ca 2018 roku.
8 950 000 zł zarezerwowano na bu-
dowę hali targowej wraz z targo-
wiskiem miejskim. Zadanie obej-
muje również budowę targowiska 
miejskiego okresowego. Targowi-
sko miejskie będzie zlokalizowane 
w pobliżu budynku hali targowej. 
Zostanie zagospodarowany teren. 
Miasto wystąpi o pozyskanie do-
finansowania budowy targowiska 
miejskiego okresowego ze środ-
ków UE w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Realiza-
cja zadania planowana jest na prze-
łomie 2017 i 2018 r.
Ważnym projektem jest rewitali-
zacja zabytkowej kamienicy i wie-
ży ciśnień oraz nadanie im nowych 
funkcji edukacyjno-kulturalnych. 
Celem jest wzrost regionalnego po-
tencjału turystycznego. Zaplano-
wano na te inwestycje na 2017 rok 
7 955 000 zł. W związku z plano-
waną rewitalizacją wieży ciśnień, 
w 2015 r. został opracowany pro-
gram funkcjonalno-użytkowy za-
gospodarowania zbiornika wodnego 

Prawie 1,5 mln zł 
dla miejskich szkół

„Ciechanów miastem nowoczesnej 
edukacji”, to projekt na który po-
zyskano dofinansowanie. Organi-
zowane będą zajęcia rozwijające, 
wyrównujące oraz służące wspar-
ciu uczniów niepełnosprawnych. 
Przeszkoleni zostaną nauczyciele, 
zakupione zostaną pomoce i wy-
posażenie.
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3 miliony zł 
pozyskane na budowę 
ul. Sońskiej

Skuteczny okazał się wniosek 
Starostwa Powiatowego i Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów, dotyczą-
cy modernizacji ulicy Sońskiej. 
Modernizacja nastąpi w 2017 r. 
Rok temu władze obydwu samo-
rządów podpisały porozumienie 
w sprawie podziału kosztów in-
westycji.
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Co nowego 
w miejskich 
inwestycjach?

Na ukończeniu są kolejne miej-
skie inwestycje. Pogoda sprzyja 
prowadzeniu działań. Trwa budo-
wa ulic, zagospodarowanie Doli-
ny Rzeki Łydyni, powstaje Pasaż 
Marii Konopnickiej.

więcej str. 7
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„Tajemniczy 
klient” w punktach 
sprzedaży alkoholu

Sprzedawcy w ciechanowskich 
sklepach okazali się bardziej 
czujni. Wyniki przeprowadzone-
go w październiku badania, po-
zwalającego ocenić dostępność 
alkoholu dla nieletnich są lepsze 
od tych po badaniach wykona-
nych w styczniu.

więcej str. 8
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Dyktando dla 
mieszkańców 
Ciechanowa

Mieszkańcy drugi raz rywali-
zowali w ortograficznych zma-
ganiach. Aktor Wojciech Malaj-
kat dyktował tekst, prof. Jerzy 
Bralczyk wygłosił wykład. Było 
9 kategorii.

Więcej str. 10
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Nowy kompleks 
sportowy 
w Ciechanowie 
otwarty

Na nowoczesny kompleks składa-
ją się boiska, bieżnia z wyposaże-
niem lekkoatletycznym, siłownia 
zewnętrzna i plac zabaw. Jest to 
obiekt ogólnodostępny.

więcej str. 12
R.J.
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położonego w rejonie ulicy Płockiej 
w Ciechanowie. Wykonane zostaną 
prace konserwatorsko – renowacyj-
ne konstrukcji wieży, oświetlenie 
konstrukcji wsporczej torusa, za-
gospodarowanie i uporządkowa-
nie terenu wokół wieży (wykona-
nie chodników, oświetlenia i miejsc 
parkingowych oraz lustra wodnego 
wokół podstawy konstrukcji wieży, 
budowę pawilonu, który pełnił bę-
dzie funkcję Eksploratorium Mate-
matyki i Techniki).
Rewitalizacja zabytkowej kamieni-
cy przy ul. Warszawskiej 18 będzie 
polegała na przebudowie (moder-
nizacji) wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku mieszkalne-
go z funkcją usługową na budynek 
Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. Po modernizacji obiekt 
będzie spełniał funkcje kluboka-

wiarni i galerii artystycznej, klu-
bu seniora (w przyszłości e-pracow-
nia dla seniorów), klubu młodego 
odkrywcy, będzie lokum Pracow-
ni Dokumentacji Dziejów Miasta.
Miasto poczyniło starania o po-
zyskanie funduszy zewnętrznych 
na rewitalizację wieży ciśnień oraz 
zabytkowej kamienicy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
2014-2020. W czerwcu 2016 r. zo-
stał złożony wniosek o dofinanso-
wanie inwestycji do Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie. Możliwość 
otrzymania dofinansowania wy-
nosi maksymalnie do 51,79% wy-
datków kwalifikowalnych. Zgod-
nie z planem, zadanie powinno być 
zrealizowane do 30 czerwca 2018 r.
Kolejne zadanie to przebudo-
wa kompleksu lekkoatletycznego 
na stadionie miejskim, na którą za-
planowano 2 782 000,00 zł. Wy-
budowana zostanie bieżnia z na-
wierzchnią poliuretanową, odwod-

nienie bieżni, powstanie system na-
wadniania boiska piłkarskiego, po-
jawi się nowy sprzęt i wyposażenie. 
Miastu przyznano dofinansowanie 
na realizację inwestycji w kwocie 
1 500 000 zł w ramach Programu 
Rozwoju Infrastruktury Lekkoatle-
tycznej ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej.
Wśród zadań inwestycyjnych jed-
norocznych ponad 3 mln zł zapla-
nowano m.in. na dokumentacje 
i budowy chodników, dróg i kana-
lizacji deszczowych. Wybudowa-
ny zostanie chodnik przy ulicy Ty-
siąclecia, wykonany będzie system 
elektronicznej informacji pasażer-
skiej przy przystankach ZKM, po-
wstaną rowy odwadniające przy pę-
tli miejskiej w rejonie ul. Wiosennej 
i Wierzbowej. Wybudowany będzie 
parking przy Klasztorku, opraco-
wana zostanie dokumentacja pro-
jektowa i wybudowana sygnaliza-

cja świetlna na skrzyżowaniu ulic 
Armii Krajowej i Ranieckiej. W pla-
nach jest opracowanie dokumen-
tacji wraz z budową zjazdów z pę-
tli, rozbudowa parkingu przy ulicy 
Armii Krajowej, modernizacja uli-
cy Spokojnej, uwzględnione zosta-
ły odszkodowania z tytułu przejęcia 
gruntów na poszerzenie dróg gmin-
nych ulic Okopowej i Łukasiewicza 
ze „specustawy”. Zadanie zabezpie-
cza wypłatę odszkodowań w związ-
ku z budową nowej drogi gminnej 
od Ronda Solidarności do wpięcia 
w miejski układ obwodowy miasta 
z drogą nr DK60.
340 000 zł zarezerwowano na chod-
niki, drogi i kanalizację deszczową, 
które powstaną w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2017. Rozbudowany 
zostanie parking osiedlowy wzdłuż 
ulicy Sikorskiego na wysokości bu-
dynków nr 2,4,6 – II etap na wyso-
kości budynku nr 4. Wybudowanych 
będzie 25 miejsc parkingowych przy 
ul. Gwardii Ludowej na wysokości 
Miejskiego Przedszkola nr 5. Pojawi 
się chodnik przy ul. Dąbrowskiego 
(odcinek od ul. Waryńskiego do ul. 
Kicińskiego), wybudowany będzie 
chodnik na części pasa drogi gmin-
nej dojazdowej do osiedli „Witosa 
Apartaments” oraz „Villa Art” przy 
ul. Witosa. Przez ZWiK realizowa-
ny będzie projekt „Sieć wodociągo-
wa w ul. Opinogórskiej w Ciechano-
wie” Przedsięwzięcie zakłada opra-
cowanie dokumentacji projektowej 
i budowę sieci wodociągowej w ul. 

Opinogórskiej na odcinku od ul. 
Pułtuskiej do ul. Kąckiej. Na place 
zabaw i zagospodarowanie terenu, 
które miały być realizowane w tym 
roku, w ramach zadań wybranych 
do Budżetu Obywatelskiego 2016, 
ale dla których w związku z unie-
ważnieniem procedur przetargo-
wych nie udało się wyłonić wyko-
nawcy do końca miesiąca paździer-
nika, w związku z czym zadania te 
przesunięte zostały na następny rok, 
zaplanowano 500 000 zł. Na prze-
łomie listopada i grudnia, zachowu-
jąc terminy obowiązujące Prawem 
zamówień publicznych dla przepro-
wadzenia postępowania przetargo-
wego, oraz zapewniając realny czas 
na wykonanie inwestycji, nie ma 
możliwości zrealizowania zadań 
inwestycyjnych w roku budżeto-
wym 2016. Dotyczy to trzech zadań: 
„Miejski park rekreacyjny na Pod-
zamczu (plac zabaw oraz teren re-
kreacyjny)”, „Park przyjazny dzie-
ciom- park Jarosława Dąbrowskie-
go”, „Sportowo-rekreacyjny park 
osiedlowy (siłownia zewnętrzna 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół) osiedle Kargoszyn”
Również 500 000 zł na przedsięwzię-
cia inwestycyjne realizowane w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2017, 
związanych z modernizacją, rozbu-
dową placów zabaw oraz zagospoda-
rowaniem terenów m.in. w małą ar-
chitekturę. Są to projekty: „Zacisz-
ny kącik na Blokach przy ul. Świę-
tochowskiego”, „Elementy małej ar-
chitektury wzdłuż kładki na błoniach 
zamkowych i budowa miejsc parkin-
gowych przy ul. Parkowej”, „Parowóz 
wraca do Ciechanowa” – rewitalizacja 
skweru przy ul. Fabrycznej, „Wykona-
nie dojazdu do placu zabaw przy ul. 
Kruczej oraz rozbudowa istniejącego 
placu zabaw przy ul. Dobrej o elemen-
ty siłowni”, „Modernizacja terenu „za 

Rossmanem”. 81 300 zł zarezerwowa-
no na modernizację placu zabaw przy 
Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciecha-
nowie. Na budowę boiska do siatków-
ki plażowej wraz z 1000 godzin zajęć 
rekreacyjno-sportowych przeznaczo-
no 60 000 zł. Również jest to zada-
nie wybrane w ramach Budżetu Oby-
watelskiego.
W ten sam sposób mieszkańcy 
zdecydowali o tym, że realizowa-
ny będzie projekt „Rewitalizacja 
i zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego zbiornika wodnego – Ką-
pieliska Krubin – rodzinne i bez-
pieczne miejsce letniej rekreacji”. 
Środki przeznaczone na ten cel to 

350 000 zł. Projekt wymaga opra-
cowania dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej. Dotyczy moder-
nizacji pomostu oraz terenu całe-
go kąpieliska. Zakłada renowację 
plaży, budowę boiska do piłki pla-
żowej i kortu tenisowego o twardej 
nawierzchni oraz nasadzenie drzew 
ozdobnych. Uwzględnia między in-
nymi wyposażenie terenu w pawi-
lon dla ratowników, przebieralnie, 
stoliki z daszkami, stojaki na rowe-
ry, kosze i toalety.
90 000 zł przeznaczone będzie 
na budowę oświetlenia ulicznego 
w ul. Polskiej Organizacji Wojsko-
wej w Ciechanowie. Za 60 000 zł 
wybudowany zostanie plac zabaw 
przy ul. Pijanowskiego przy blo-
ku nr 5.
400 000 zł przeznaczono na opra-
cowanie dokumentacji projekto-
wych dla rewitalizacji i termomo-
dernizacji obiektów miejskich oraz 
modernizacji i budowy infrastruk-
tury miejskiej. Gmina Miejska bę-
dzie występowała na przestrzeni 
lat 2017-2023 o dofinansowanie ze-
wnętrzne. Sukcesywnie w każdym 
roku budżetowym będą opracowy-
wane dokumentacje projektowe po-
szczególnych obiektów i obszarów. 
Warunkiem aplikowania o środki 
zewnętrzne, w tym unijne jest ko-
nieczność posiadania pełnej do-
kumentacji projektowej odpowia-
dającej wymaganiom poszczegól-
nych programów, audytów energe-
tycznych (w przypadku zadań ter-
momodernizacyjnych), programów 
funkcjonalno-użytkowe oraz stu-
dia wykonalności. Kwota na budo-
wę boiska wielofunkcyjnego na te-
renie placu zabaw przy ul. Wesołej 
wynosi 100 000 zł.
Na zakup 29 wiat przystankowych 
i 29 koszy na śmieci przeznaczono 
300 000 zł, na wykup nieruchomo-

ści 700 000 zł. Zabezpieczono rów-
nież środki na zakupy inwestycyjne 
dla Urzędu Miasta i jednostek bu-
dżetowych (m.in. oprogramowanie, 
sprzęt elektroniczny, odzież ochron-
na, modernizacja sieci łączności ra-
diotelefonicznej Straży Miejskiej, 
zakupy związane z utrzymaniem 
monitoringu miejskiego).
Wśród zadań inwestycyjnych zna-
lazła się budowa ulicy Sońskiej, 
na którą przeznaczono 2 306 473 zł. 
Inwestycja realizowana będzie 
wspólnie ze starostwem powia-
towym. 
Zabezpieczono 50 000 zł na opra-
cowanie dokumentacji projektowo-

-kosztorysowej budowy ulicy Kwia-
towej. To zadanie również będzie 
realizowane wspólnie z powiatem.
Ze względu na koncepcję zagospo-
darowania działki przy ul. Szwan-
ke i planowaną budowę 3 budynków 
(100 mieszkań) oraz opracowanie 
dokumentów na budowę pierwsze-
go z nich, podwyższony został kapi-
tał zakładowy TBS. Zgodnie z pla-
nem to 165 189 zł.
Dotacja celowa na pomoc finansową 
(zakup sprzętu medycznego i wypo-
sażenia) dla Specjalistycznego szpi-
tala Wojewódzkiego w Ciechanowie 
wynosi 100 000 zł
W budżecie przewidziano również 
dofinansowanie prac konserwator-
skich i restauratorskich przy za-
bytku, jakim jest brama- dzwon-
nica położona na cmentarzu przy-
kościelnym kościoła p.w. Nawiedze-
nia NMP w Ciechanowie. Dofinan-
sowanie wynosi 50 tys. zł.
400 000 zł wynosi dotacja celowa 
na modernizację basenu odkryte-
go MOSiR.
Prognozowane dochody miasta osza-
cowano na kwotę 171 068 540 zł, 
z czego 161 910 000 to dochody bie-
żące, a 9 158 540 zł to dochody ma-
jątkowe.
W związku z przedłużającą się pro-
cedurą w MJWPU rozpatrywania 
wniosków o pozyskanie dofinanso-
wania z funduszy unijnych na inwe-
stycje miejskie oraz w świetle obo-
wiązującego prawa należy zabezpie-
czyć 100% wartości planowanych 
inwestycji w budżecie ze środków 
własnych oraz zewnętrznych źródeł 
finansowania np. obligacji. Umożli-
wi to rozpoczęcie czasochłonnych 
procedur przetargowych natomiast 
przyznane miastu dofinansowanie 
o tą wartość zniweluje planowa-
ne do emisji obligacje. Konstruk-
cja budżetu oparta o takie założe-
nia umożliwi terminową realiza-
cję ważnych dla miasta inwestycji.
– Wszystkie zamierzenia składa-
ją się na logiczną i przemyślaną 
całość. Krok po kroku inwestuje-
my w poprawę warunków życia 
w Ciechanowie. Na co dzień sły-
szę od mieszkańców: „widać, że 
wiele się dzieje, nowe inwestycje, 
drogi, chodniki, obiekty, inicjaty-
wy”. Faktycznie: wiele się działo 
i jeszcze dzieje w 2016 roku, kie-
dy to na inwestycje w mieście 
przeznaczamy ponad 24 mln zło-
tych. A w 2017 roku na inwesty-
cje zamierzamy przeznaczyć – 
uwaga – dwa razy więcej pienię-
dzy – 44 mln złotych na inwesty-
cje w Ciechanowie w 2017 roku. 
To może być historyczna i rekor-
dowa kwota. To będzie widoczne 
i namacalne – powiedział prezy-
dent Kosiński.

Szczegółowy plan inwestycji i re-
montów zostanie opracowany po 
12 spotkaniach osiedlowych miesz-
kańców z prezydentem miasta, któ-
re będą miały miejsce na przełomie 
lutego i marca.

R.J.
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Projektem objęte będą wszyst-
kie miejskie szkoły podstawowe 
i gimnazja. Wysokość środków 
przyznanych na wniosek prezy-
denta Ciechanowa Krzysztofa Ko-
sińskiego przez Mazowiecką Jed-
nostkę Wdrażania Programów 
Unijnych to 1 341 480,90 złotych. 
Stanowi to 93,2% wartości całe-
go projektu. Wartość projektu to 
1 439 070,90 złotych, wkład własny 
miasta będzie niepieniężny. To ko-
lejny skuteczny wniosek związany 
z pozyskaniem środków na eduka-
cję, przygotowany przez Zakład Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli – obecnie 
Centrum Usług Wspólnych.
Szczegóły projektu zostały przed-
stawione podczas konferencji pra-
sowej, która odbyła się 2 listo-
pada w Miejskim Zespole Szkół 
nr 1 w Ciechanowie.
– Cieszę się, że nasze szkoły – 
uczniowie i nauczyciele skorzy-
stają z tego dużego, ważnego pro-
jektu. Ogrom dodatkowych go-
dzin, bardzo szeroki zakres, róż-
norodne zajęcia i pomoce dydak-
tyczne bez wątpienia pozytywnie 
wpłyną na jakość nauki. Musimy 
stwarzać dzieciom i młodzieży 
jak najlepsze warunki, inwesty-
cja w ich edukację to inwestycja 
w przyszłość – powiedział prezy-
dent Krzysztof Kosiński.
Celem głównym projektu jest 
wzrost potencjału edukacyjne-
go, poprawa wiedzy, kompeten-
cji i umiejętności oraz złagodzenie 
wpływu dysfunkcji na możliwości 
edukacyjne uczniów ciechanow-
skich szkół samorządowych, prowa-
dzonych przez Gminę Miejską Cie-
chanów. W projekcie weźmie udział 
1450 uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych i gimnazjów samo-
rządowych miasta oraz 244 na-
uczycieli. Działania projektu kon-
centrują się na wsparciu uczniów 

zdolnych, wsparciu uczniów ma-
jących problemy z opanowaniem 
podstawy programowej, wsparciu 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, w tym uczniów nie-
pełnosprawnych, jak również na do-
skonaleniu warsztatu nauczycie-
li oraz doposażeniu bazy dydak-
tycznej szkół w nowoczesny sprzęt.
Projekt realizowany będzie w przy-
szłym roku. Prowadzone będą za-
jęcia wyrównujące, w zależności 
od zapotrzebowania danej szko-
ły. Dotyczyć będą języka angiel-
skiego, niemieckiego, matema-
tyki, fizyki, geografii, przyrody, 
chemii, informatyki, biologii. Za-
jęcia wyrównujące będą odbywa-
ły się w wymiarze 30 godzin dla 
grupy, co da łącznie 4620 godzin 
zajęć w 154 grupach.
Powadzone będą zajęcia rozwijają-
ce z poszczególnych przedmiotów. 
Realizowane będą również zajęcia 
z nauki programowania, powstaną 
koła szachowe. Dla uczniów zdol-
nych zajęcia z języka angielskiego 
będą kończyły się uzyskaniem ze-
wnętrznego certyfikatu TELC/TO-
EIC. Zajęcia z języka angielskie-
go będą odbywały się w wymiarze 
120 lub 60 godzin dla grupy. Za-
jęciami zostaną objęci uczniowie 
gimnazjum. Celem jest jak najlep-
sze przygotowanie do kolejnych 
etapów kształcenia, wkrótce będą 
oni bowiem rywalizować o miej-
sca w dobrych szkołach z ucznia-
mi z różnych stron kraju. Łącznie 
zostanie zrealizowanych 4560 go-
dzin zajęć.
W ramach wsparcia uzupełniają-
cego zaplanowano wsparcie logo-
pedyczne, zajęcia korekcyjno-kom-
pensacyjne, treningi społeczne dla 
uczniów z zespołem Aspergera i au-
tyzmem, warsztaty postaw kluczo-
wych dla rynku pracy oraz zajęcia
z doradztwa zawodowego. Zaję-

cia będą prowadzone w wymia-
rze 30 godzin na grupę – łącznie 
1340 godzin zajęć.
Nauczyciele przejdą szkolenia. Do-
tyczyły one będą posługiwania się 
technikami komputerowymi, no-
woczesnych metod nauczania, pro-
wadzenia procesu indywidualizacji 
pracy z uczniem ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. Uczniowie 
uczestniczący w projekcie otrzyma-
ją podręczniki, nauczyciele – ma-
teriały szkoleniowe. Zajęcia będą 
odbywały się w salach lekcyjnych 
szkół. Udostępnienie sal stanowi 
wkład własny gminy.
Planowany jest zakup sprzętu dy-
daktycznego i wyposażenia dla 
szkół. Będą to tablice multimedial-
ne, projektory z ekranami, laptopy 
z oprogramowaniem systemowym, 
programy wspierające diagnozę 
i terapię logopedyczną, urządze-
nia wielofunkcyjne, zestawy sza-
chów z zegarem. W planach jest za-
kup wyposażenia dla 4 międzysz-
kolnych pracowni przyrodniczych 
oraz zakup wyposażenia dla 9 pra-
cowni matematycznych.
O potrzebach miejskich szkół oraz 
pozytywnych efektach nowocze-
snych narzędzi nauczania mówił 
uczestniczący w konferencji dy-
rektor Centrum Usług Wspólnych 
Adam Krzemiński. Kwestię ogrom-
nego znaczenia wsparcia zakła-
danego w projekcie, z perspekty-
wy nauczycieli i uczniów, podkre-
ślała dyrektor Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1 Elżbieta Wodzyńska. Po 
konferencji odbyła się krótka przy-
kładowa prezentacja wykorzysta-
nia tablicy interaktywnej podczas 
lekcji fizyki.
Projekt realizowany będzie w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego 2014-2020.

R.J.

Ciechanów pozyskał prawie 
1,5 mln zł dla miejskich szkół

Pozyskane dofinansowanie dotyczy projektu „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”, 
w ramach którego organizowane będą zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności uzdolnionych 
uczniów, zajęcia wyrównujące, jak również podejmowane będą działania służące wsparciu 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniów niepełnosprawnych. Prze-
szkoleni zostaną nauczyciele, do podstawówek i gimnazjów trafią pomoce dydaktyczne za po-
nad 400 tys. zł.

Wniosek Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Ciecha-
nów, dotyczący modernizacji ulicy Sońskiej okazał się skutecz-
ny. Dzięki temu możliwa będzie oczekiwana przez mieszkań-
ców od lat inwestycja. W ubiegłym roku władze miasta i po-
wiatu zawarły porozumienie, na podstawie którego po poło-
wie dzielą się kosztami zadania.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, której koszty znalazły się 
w tegorocznych budżetach obydwu samorządów, jest gotowa. Inwesty-
cja zostanie zrealizowana w przyszłym roku. Za przeprowadzenie po-
stępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji oraz za reali-
zację inwestycji odpowiedzialne jest Starostwo Powiatowe w Ciechano-
wie. Porozumienie podpisane 18 września 2015 roku przez prezydenta 
Krzysztofa Kosińskiego i starostę Sławomira Morawskiego zakładało 
również, że samorządy wspólnie podejmą starania o środki zewnętrz-
ne. Konsekwencją tych postanowień było złożenie wniosku o dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek „Rozbudowa drogi powia-
towej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej 
w Ciechanowie od km 31+067 do km 33+116” został pozytywnie oce-
niony przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, znalazł się 
na 2 miejscu na wstępnej liście rankingowej – drogi powiatowe. Uzy-
skał 37 punktów, tak jak znajdujący się na 1 miejscu Powiat Ostrołęcki. 
Do dofinansowania zakwalifikowało się 37 wniosków.
Planowana rozbudowa dotyczy ul. Sońskiej na odcinku o długości 
2,049 km – od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Obecna na-
wierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokości od 5,5 m do 6 m posiada 
szereg uszkodzeń: pęknięcia krawędziowe, spękania siatkowe i zapad-
nięcia. Rozbudowa obejmie wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 7 m. 
Zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz odtworzenie rowów. 
Wymieniona zostanie nawierzchnia, powstaną chodniki, dwukierun-
kowa ścieżka rowerowa i oświetlenie. Zagospodarowana i uporządko-
wana będzie przydrożna zieleń.
Całkowita wartość inwestycji to 7 262 221,81 zł. Przy 3-milionowycm 
dofinansowaniu i podziale kosztów między miasto a starostwo, wkład 
Gminy Miejskiej Ciechanów jako partnera wynosi 2 305 473,00 zł.
Mieszkańcy od dawna sygnalizowali potrzebę podjęcia działań na uli-
cy Sońskiej. Na początku września 2015 roku do prezydenta trafił list 
z 979 podpisami w tej sprawie.
– Sońska to bardzo ważna ulica dla mieszkańców. Wspólnie ze staro-
stą wypracowaliśmy porozumienie, które konsekwentnie realizujemy 
i którego efektem będzie szersza, równa droga z chodnikami i ścież-
ką rowerową. Te elementy inwestycji są niezwykle istotne z oczywi-
stych względów, ale również w kontekście inwestycji wybranej w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 2017. To właśnie ulicą Sońską ciecha-
nowianie będą docierać na kąpielisko Krubin, które w przyszłym roku 
będzie rewitalizowane – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.
Prezydent i starosta deklarują, że modernizacja ulicy Sońskiej nie będzie 
jedyną wspólnie realizowaną inwestycją drogową w najbliższych latach.

R.J.

3 miliony zł pozyskane 
na budowę ul. Sońskiej
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Barbara Kornatowska (przewodni-
cząca) oraz Robert Kuciński, Elż-
bieta Latko i Krzysztof Leszczyń-
ski (wiceprzewodniczący) – tak 
wygląda obecny skład osób upo-
ważnionych do prowadzenia se-
sji. Na miejsce odwołanego 14 paź-
dziernika z funkcji przewodniczą-
cego RM Leszka Goździewskiego 
powołano Barbarę Kornatowską. 
Stanowisko wiceprzewodniczące-
go, zwolnione po Stanisławie Ta-
larku, powierzono Robertowi Ku-
cińskiemu. Rozpatrzono też wnio-
ski w sprawie pozbawienia funkcji 
wiceprzewodniczących RM Elżbie-
ty Latko i Krzysztofa Leszczyń-
skiego. Obie inicjatywy nie uzy-
skały minimalnego poparcia i zo-
stały odrzucone.
Nowym przewodniczącym Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu (za ustępującą z tego stanowi-
ska B. Kornatowską) został Wie-
sław Brzozowski. Zmieniły się też 
składy komisji rady. Do członko-
stwa w Komisji Rewizyjnej przy-
stąpili: Michał Jeziółkowski, Jerzy 
Racki i Marek Rutkowski, zrezy-
gnowali z niej R. Kuciński i B. Kor-
natowska. Z uczestnictwa w pracy 
Komisji Kultury i Sportu odstąpił 
S. Talarek i M. Jeziółkowski. Swoją 
aktywność w tej komisji zadekla-
rował R. Kuciński i M. Rząsiński. 
M. Rząsiński i Bogumiła Rybac-
ka przystąpili do Komisji Oświaty.
Zwycięzca wyborów uzupełniają-
cych do rady miasta – Michał Rzą-
siński został zaprzysiężony na rad-
nego. Otrzymał on mandat, z któ-
rego 30 czerwca zrezygnował Ja-
cek Zawiśliński.
Podczas obrad 27 październi-
ka radni przy jęl i  42 uchwały. 
W przedłożonych na sesję mate-
riałach analizie poddano moni-
torowanie strategii rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Ciechano-
wa oraz działalność Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej. Mimo 
niższej sprzedaży ciepła oraz wy-
datków na rozbudowę i moderni-
zację sieci, w 2015 r. PEC osiągnął 
zysk w wysokości 1,7 mln zł.
Radni wyrazili zgodę na zawarcie 
8 umów dzierżawy, udzielenie bo-
nifikaty od ceny sprzedaży na rzecz 
11 najemców samodzielnych lokali 
mieszkalnych, zbycie 2 nierucho-
mości i kupienie 2 nowych. Okre-
ślili też wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. Istotną zmia-
ną jest wprowadzenie stawki dla 
budynków lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie konserwa-
cji i naprawy pojazdów samocho-
dowych. Wynosi ona 19 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej.
Zastosowane zróżnicowanie staw-
ki podatków związanych z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą 
stanowi pomoc de minimis. Po-
zostałe stawki pozostaną na tym 
samym poziomie lub ulegną ob-
niżeniu. W 2017 roku mieszkańcy 
zapłacą 4 gr mniej za grunty pod 
wodami powierzchniowymi, 2 gr 

mniej za grunty objęte obszarem 
rewitalizacji i 2 gr mniej za bu-
dynki przeznaczone na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych. Zmiana 
podstawy prawnej była powodem 
do podjęcia uchwały w sprawie no-
wych wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji podatkowych. Cena 
skupu żyta stanowiącej podstawę 
do naliczenia podatku rolnego nie 
uległa zmianie. Nadal będzie ona 
wynosić 41 zł za 1 dt.
Radni zdecydowali o uaktualnie-
niu Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Ciechanów na lata 
2005-2023 oraz studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta.
Podjęta została uchwała w sprawie 
zmiany statutu Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowie. Gmina Miejska Ciecha-
nów będzie realizatorem projek-
tu współfinansowanego ze środ-
ków EFS pod nazwą „Aktywność 
Odpowiedzialność Sukces”. Projekt 
adresowany jest do dzieci z rodzin 
przeżywających trudności w za-
kresie pełnienia funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych. W ramach 
projektu Gmina Miejska Ciecha-
nów utworzyła Placówkę Wspar-
cia Dziennego pod nazwą „Świe-
tlica Środowiskowa”, która będzie 
przez dwa lata współfinansowana 
ze środków EFS. Zgodnie z założe-
niami projektu, Placówka Wspar-
cia Dziennego powstała w struktu-
rach MOPS w Ciechanowie.
Rada Miasta przy jęła uchwałę 
w sprawie dopuszczenia zapłaty 
podatków, stanowiących docho-
dy budżetu Miasta Ciechanów in-
strumentem płatniczym. Uchwała 
związana jest z możliwością zain-
stalowania w kasach Urzędu Mia-
sta terminali do obsługi kart płat-
niczych. Ministerstwo Rozwoju we 
współpracy z Krajową Izbą Rozli-
czeniową przygotowuje pilotażowy 
program wprowadzający w urzę-
dach akceptację płatności bezgo-
tówkowych z użyciem terminali 
płatniczych. Pilotaż uruchomio-

ny będzie bezkosztowo dla urzę-
dów, jak i dla klientów i będzie 
trwał do końca roku. Po pilota-
żu, utrzymanie bezgotówkowych 
płatności w Urzędzie Miasta Cie-
chanów zależało będzie od kwe-
stii opłat za dokonanie transakcji 
po stronie urzędu oraz po stronie 
mieszkańca. Ministerstwo Rozwo-
ju do tej pory nie poinformowało 
o szczegółach usługi po okresie pi-
lotażowym.
Radni zdecydowali o uchwaleniu 
Regulaminu Cmentarza Komu-
nalnego oraz opowiedzieli się za 
uchwałą w sprawie opłat za korzy-
stanie z cmentarza komunalnego 
i urządzeń cmentarnych. W związ-
ku ze zmianą zarządcy, którym 
obecnie jest spółka miejska PUK, 
z elektronicznym systemem ewi-
dencji i zarządzania cmentarzem 
oraz szeregiem wprowadzanych 
rozwiązań, a także potrzebą do-
stosowania do obowiązujących 
standardów i przepisów prawa, 
opracowany został nowy regula-
min, który należało wprowadzić 
uchwałą. Określono obowiązki 
administratora, zawarto informa-
cje dla wszystkich właścicieli gro-
bów, firm pogrzebowych i kamie-
niarskich. Uchwalenie regulami-
nu było konieczne dla uporządko-
wania spraw związanych z zarzą-
dzaniem cmentarzem. W nowym 
cenniku określono opłaty za miej-
sca i rezerwację pod pochówki, za 
korzystanie z terenów i urządzeń 
cmentarnych oraz opłaty za czyn-
ności formalno-prawne i admini-
stracyjne.
Uchwałą uaktualniono wykaz ulic 
w dwóch granicach obwodów gło-
sowania oraz wprowadzono zmia-
ny dwóch siedzib obwodowych ko-
misji wyborczych.
Przepisy zobowiązują do zapewnie-
nia co najmiej1/2 lokali obwodo-
wych komisji wyborczych dostoso-
wanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych, w związku z czym 
dla obwodu głosowania nr 9 jako 
siedzibę obwodowej komisji wybor-

czej wpisano Żłobek Miejski przy 
ul. Batalionów Chłopskich 4, a dla 
obwodu głosowania nr 15, przed-
szkole nr 3 przy ul. Henryka Sien-
kiewicza 26A. Uaktualniony został 
wykaz ulic w granicach okręgów 
wyborczych ze względu na nada-
nie nazw ulicom.
R a d n i  z g o d z i l i  s i ę  r ó w n i e ż 
na udzielenie pomocy finanso-
wej Województwu Mazowieckie-
mu w wysokości 100 tys. zł oraz 
zmianę „Regulaminu Strefy Płat-
nego Parkowania”. Czas obowią-
zywania strefy skrócono o godzi-
nę. Opłaty będzie trzeba uiszczać 
od godz. 9.00 do 16.00 (a nie jak 
do tej pory do godz. 17.00) od po-
niedziałku do piątku. Zmiany wej-
dą w życie z początkiem 2017 roku.
Radni uznali za bezzasadną skar-
gę mieszkańców bloku przy ul. 
Pow st a ńc ów W iel kop ol sk ich 
5 na działalność prezydenta.
Kondycja miejskiej oświaty była 
pretekstem do szerszej dyskusji 
podczas listopadowej sesji Rady 
Miasta. Z materiałów przygotowa-
nych przez Centrum Usług Wspól-
nych wynika, że do 16 placówek 
podlegających gminie uczęszcza 
3845 uczniów i 186 przedszko-
laków. Uczy ich 447 nauczycie-
li. W porównaniu z poprzednim 
rokiem szkolnym w podstawów-
kach naukę pobiera 229 dzieci 
mniej, niewielki spadek (25 osób 
mniej) odnotowano też w gimna-
zjach. Stabilna sytuacja widoczna 
jest w przedszkolach prowadzo-
nych przy szkołach podstawowych. 
W pozostałych przedszkolach przy-
było 95 dzieci. To skutek rządowej 
reformy podnoszącej wiek szkol-
ny. Większość 6-latków pozosta-
ła w przedszkolach.
W porządku obrad znalazł się 
pr ojek t  uc hw a ł y  bud ż e towej 
na 2017 rok. Główne założenia 
budżetu to realizacja dużych, wie-
lomilionowych inwestycji z wyko-
rzystaniem środków zewnętrznych.
Radni zdecydowali o wprowadze-
niu zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej oraz w uchwale budże-
towej na 2016 rok. Dochody usta-
lono na poziomie 162,4 mln zł, wy-
datki – 166,6 mln zł.
Kolejną kwestią było zatwierdze-
nie przyszłorocznych taryf i sta-
wek opłat za zbiorowe zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków. Właściciele gospodarstw 
domowych zapłacą 2 gr mniej za 
1 m3 wody (2,99 zł) oraz 2 gr mniej 
za ścieki (6,45 zł). Około 10% wię-
cej zapłacą podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą.
Rozszerzono pak iet z wolnień 
z opłaty za posiadanie psa. Oprócz 
dyplomatów, rolników, osób nie-
pełnospraw nych lub pow y żej 
65 roku z opłaty zwolnione będą 
też osoby, które zaadoptują czwo-
ronoga przebywającego w schro-
nisku dla bezdomnych zwierząt 
w Pawłowie. Warunkiem jest tylko 
to, by pies był odłowiony w Ciecha-
nowie. Możliwość ta będzie funk-
cjonowała od 1 stycznia 2017 roku.
Radni zaakceptowali realizację 
projektu „Ciechanów miastem 
nowoczesnej edukacji”, na który 
gmina uzyskała 1,3 mln zł dofi-
nansowania.
W związku z koniecznością uak-
tualnienia przepisów prawa lo-
kalnego radni uchwalili nowy tryb 
udzielania i rozliczania dotacji 
dla przedszkoli, innych form wy-
chowania przedszkolnego i szkół. 
Zmianie uległ m.in. sposób obli-
czania dotacji na ucznia oraz za-
sady ustalenia wysokości dota-
cji w oddziałach przedszkolnych 
prowadzonych w szkołach podsta-
wowych.Radni przyjęli program 
współpracy gminy z organizacja-
mi pozarządowymi na 2017 rok 
oraz znowelizowany Statut Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów. Powo-
łali też doraźną komisję do opi-
niowania nazw ulic, rond i skwe-
rów. W składzie komisji znaleźli 
się: Krzysztof Leszczyński, Wie-
sław Brzozowski, Jerzy Racki, Ma-
riusz Stawicki, Marek Rutkowski, 
Michał Rząsiński, Zdzisław Dą-
browski, Elżbieta Latko, Barbara 
Kornatowska i Tomasz Podsiadlik. 
Z Komisji Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska zrezy-
gnował Zenon Stańczak, który za-
deklarował chęć pracy w Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budże-
tu. Do komisji tej przystąpił rów-
nież Leszek Goździewski. Wystą-
pił z niej Robert Kuciński.
Radni wyrazili zgodę na udziele-
nie bonifikaty od ceny sprzedaży 
na rzecz 12 najemców samodziel-
nych lokali mieszkalnych oraz 
przedłużenia na kolejne 3 lata umo-
wy dzierżawy dotyczącej nierucho-
mości w dzielnicy „Podzamcze”. 
Skargi: na działalność dyrektora 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 oraz 
na działalność przewodniczącej ko-
misji rewizyjnej Bogumiły Rybac-
kiej uznano za bezzasadne.

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

terminarz, dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej

24. i 25. sesja Rady Miasta
Na październikowej sesji ślubowanie złożył nowo wybrany radny Michał Rząsiński, który wygrał wybory uzupełniające w okręgu nr 8. Uzupełniono prezydium 
Rady Miasta Ciechanów. Nowym przewodniczącym została Barbara Kornatowska, nowym wiceprzewodniczącym – Robert Kuciński. Analiza funkcjonowania 
oświaty w roku szkolnym 2015/2016 oraz budżet na 2017 rok to kluczowe tematy listopadowej sesji Rady Miasta.
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Zmiany w systemie oświa-
ty zaplanowane przez rząd, 
dotyczące likwidacji gim-
nazjów, wzbudzają zdecy-
dowany sprzeciw dyrekto-
rów i nauczycieli tych szkół 
oraz Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Wyrazem tego są 
m.in. banery, które pojawi-
ły się na budynkach Gimna-
zjum nr 3, Gimnazjum nr 1, 
na budynku Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 1 oraz Miej-
skiego Zespołu Szkół nr 2, 
czyli wszystkich budynkach, 
w których mieszczą się cie-
chanowskie gimnazja. Wła-
dze miasta podzielają zda-
nie placówek w tej sprawie 
i wspierają działania prote-
stacyjne.
Zgodnie z zapow iedzią mini-
ster eduk acji  narodowej,  ma 
nie być naboru do gimnazjów 
od 2017 roku, nastąpi wówczas 
powrót do ośmioklasowej szko-
ły podstawowej. Nauczyciele i dy-
rektorzy gimnazjów mają szereg 
zastrzeżeń do przygotowywanych 
zmian. Stanowczy sprzeciw wyra-
ża Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego. 19 listopada w Warszawie 
na placu Piłsudskiego odbyła się 
ogólnopolska manifestacja „Nie 
dla chaosu w szkole”. ZNP pod-
kreśla, że konsekwencją zmian 
będą zwolnienia pracowników 
placówek oświatow ych, likwi-
dowane będą szkoły, nauczyciele 
obawiają się, że program naucza-
nia przygotowywany w pośpiechu 
będzie prowizoryczny a podręcz-
niki niedopracowane. ZNP wska-
zuje na problemy związane z bu-
dynkami, kwestią przystosowa-
nia pracowni, opóźnień w poja-
wieniu się podręczników, dużej 
różnicy wieku między najmłod-
szym a najstarszym rocznikiem, 
uczącymi się w jednym budyn-
ku, nieznane jeszcze liczby go-
dzin poszczególnych przedmio-
tów. ZNP zwraca uwagę na to, 
że szkoły podstawowe będą prze-
pełnione, nauka drugiego języka 
obcego odbywać się będzie tylko 
w VII i VIII klasie, może być kło-
pot z miejscami w liceum i na stu-
diach dla połączonych roczników 
a koszty reformy szacowane są 
na miliard złotych.
– Mamy nadzieję, że zmiany te 
jednak nie wejdą w życie. Obecny 
system edukacji działa dobrze, co 
potwierdzają międzynarodowe 
badania PISA (2015 r.), uczniowie 
osiągają dobre wyniki. Szybkie, 
nieprzemyślane zmiany wprowa-
dzą jedynie chaos, który zburzy 
to, co w ostatnich lat udało się 
dopracować. Inwestować nale-
ży np. w liczby godzin. Proble-
mów wychowawczych młodzie-
ży w wieku dojrzewania nie roz-
wiążemy zmianami struktural-
nymi, to są problemy związane 
z wiekiem, a nie rodzajem szkoły. 

Wsparcie powinno polegać m.in. 
na pracy z pedagogami i psycho-
logami – powiedziała prezes za-
rządu Oddziału Miejskiego ZNP 
Hanna Miłoboszewska.
Rada Pedagogiczna Gimnazjum 
nr 3, jednej ze szkół, na której za-
wisły banery z hasłami przeciwko 
zmianom, dostrzega wiele nega-
tywnych skutków finansowo-or-
ganizacyjnych jak również spo-
łecznych. Nauczyciele Gimnazjum 
nr 3 zwracają uwagę na kwestie 
rozliczeń realizowanych projek-
tów unijnych – kosztami niedo-
kończonych projektów w przypad-
ku likwidacji gimnazjów obciążo-
ne będą samorządy. Nauczyciele 
wskazują na koszty podręczników, 
odpraw, koszty związane ze wzro-
stem bezrobocia, koszty dosto-
sowania infrastruktury, zwraca-
ją uwagę na marnowanie pienię-
dzy zainwestowanych w tworze-
nie bazy gimnazjów. Nauczycie-
le apelują o wyciąganie wniosków 
z błędów popełnionych podczas 
poprzedniej reformy. Poruszają 
kwestie wydłużenia czasu pracy 
szkół podstawowych i ich prze-
pełnienia. Twierdzą, że dzięki la-
tom doświadczeń w kwestii pra-

cy z młodzieżą w trudnym wie-
ku, problemy są natychmiast roz-
poznawane, nauczyciele potrafią 
udzielić profesjonalnego wspar-
cia, a wdrażane programy profi-
laktyczne i wychowawcze przyno-
szą efekty. Nauczyciele zwracają 
uwagę, że przesadne demonizo-
wanie problemów dojrzewającej 
młodzieży godzi w godność na-
stolatków. Podkreślają również, 
że gimnazjaliści osiągają wyso-
kie wyniki nauczania, co potwier-
dzają badania PISA. – Konsulta-
cje zmian odbywały się w wą-
skim gronie, wiele szkół nie było 
o nich poinformowanych. Plano-
wana reforma spowoduje ogól-
ny chaos i dezorganizację. Bra-
kuje merytorycznych argumen-
tów i analiz przemawiających za 
likwidacją gimnazjów. Pedago-
dzy stracą dorobek swojej pra-
cy, godzi to w ogólnospołeczne 
poszanowanie naszej grupy za-
wodowej – zaznacza Rada Peda-
gogiczna Gimnazjum nr 3 w Cie-
chanowie.
Władze miasta podzielają obawy 
protestujących. Prezydent Cie-
chanowa Krzysztof Kosiński, se-
kretarz Związku Miast Polskich, 

który przedstawił krytyczne sta-
nowisko ZMP na posiedzeniu sej-
mowej Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży wobec pomysłów rzą-
du, wskazuje na negatywne skut-
ki planowanych zmian. Prezydent 
podkreśla brak konsultacji z sa-
morządami, które będą odpowia-
dały za wprowadzanie zmian. Pre-
zydent Kosiński zwraca uwagę, że 
ewentualne zmiany dotyczące sys-
temu edukacji, powinny się wią-
zać nie ze zmianą struktury szkol-
nictwa, ale ze zmianami w pro-
gramie nauczania i zwiększeniu 
poziomu finansowania edukacji 
z budżetu państwa, tj. zmianie 
zasad subwencjonowania oświaty.
– Tempo zmian nie pozwala 
na odpowiednie przygotowanie. 
Przerażają czekające nas kosz-
ty. Istotne jest pytanie: co dalej 
z budynkami? Ich stan technicz-
ny jest dobry, na dostosowanie 
tych obiektów do potrzeb gimna-
zjalnych samorząd wydał milio-
ny złotych. W przypadku Gimna-
zjum nr 3 zbudowano nowoczesne 
boisko. 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. – Rozumiem obawy na-
uczycieli i popieram działania 
protestacyjne ZNP – dodał.
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 zmia-
nowa. Może okazać się, że małe 
szkoły, jak „mała szóstka” będą 
musiały głębiej brnąć w naukę 
na zmiany. Reforma oznaczać bę-
dzie ponowną wymianę podręcz-
ników i zmianę programu naucza-
nia opartego na piętnastoletnim 
doświadczeniu. Uczniowie I klas 
gimnazjów bezpłatnie otrzymali 
podręczniki, które nie będą mo-
gły być już wykorzystywane.
W gimnazjach samorządowych 
miasta pracuje obecnie 130 na-
uczycieli, każdego kolejnego roku 
będzie uby wała 1/3 tej l iczby. 
Gmina będzie musiała wypłacić 
sześciomiesięczne odprawy dla 
zwalnianych nauczycieli.

R.J.

Gimnazja w Ciechanowie  
protestują przeciwko planom rządu
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Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Kargoszyn
Ruszył remont drogi wewnętrz-
nej, równoległej do ulicy Asnyka. 
Z drogi, która odchodzi od uli-
cy Wyspiańskiego, zdejmowane 
są stare betonowe płyty. W ich 
miejsce pojawi się kostka bru-
kowa. Remontowany odcinek 
ma długość około 120 metrów. 
Mieszkańcy od dawna narze-
kali na fatalny stan nierównej 
nawierzchni. Remont nie był uwzględniony w działaniach przewidzia-
nych na ten rok, jednak dzięki oszczędnościom podczas innych remon-
tów, możliwa jest realizacja kilku dodatkowych zadań. Środki zostały 
wygospodarowane w ten sposób również na zakończone już remonty 
chodników przy ulicach Bema, Okrzei i Reutta.

Nowe nasadzenia
W parku im. M. Konopnickiej 
na 220 metrach mechanicznie 
zasadzono mieszankę 35 200 ce-
bul kwiatowych. Kwiaty będą 
kwitły w różnym czasie. Naj-
pierw krokusy, potem narcy-
zy, tulipany i szafirki. To zupeł-
nie nowe rozwiązanie w mie-
ście, na kilka sezonów. Kom-
pozycja będzie dobrze widocz-
na z wiaduktu.

Gdzie zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego?
Mieszkańcy Ciechanowa mogą zgłaszać awarie lamp ulicznych pod ca-
łodobowym numerem telefonu 801 800 103. W godz. 8.00-16.00 moż-
na także dzwonić do Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środo-
wiska, pod numer (23) 674 92 84. Na podstawie umowy z urzędem na-
prawy wykonuje spółka Energa Oświetlenie.

Karma dla kotów wolno żyjących
Urząd Miasta zakupi 422 opa-
kowania karmy dla bezpańskich 
kotów. Pomoże to zwierzętom 
przetrwać zimę i odciąży finan-
sowo ich społecznych opieku-
nów. O terminie, w którym spo-
łeczni opiekunowie kotów będą 
mogli zgłaszać się po karmę, po-
informujemy wkrótce na stronie 
www.umciechanow. pl. Szczegó-
ły pod nr tel. (23) 674 92 85.

P.H.

21 listopada ruszyły prace 
związane z przebudową sieci 
wodociągowej w części ulicy 
17 Stycznia. I etap robót prowa-
dzonych przez ZWiK obejmu-
je odcinek między ul. Tatarską 
a ul. Sienkiewicza. Inwesty-
cja realizowana jest w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi, któ-
ry w swoich przyszłorocznych 
planach inwestycyjnych ujął 
remont i wykonanie nakład-
ki asfaltowej.

Część ul. 17 Stycznia między ul. 
Tatarską a Sienkiewicza, stano-
wi fragment drogi wojewódzkiej 
nr 615, za którą odpowiedzialny 
jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie. Remont 
tego odcinka odbędzie się w dru-

giej połowie 2017 roku. Wcześniej 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
wymieni przestarzałą i awaryjną 
infrastrukturę na nową sieć wodo-
ciągową. Długość głównego odcin-
ka przeznaczonego do wymiany wy-
nosi około 1400 metrów. Wszystkie 
budynki zasilane z sieci miejskiej 
znajdującej się przy tym fragmen-
cie ul. 17 Stycznia, zostaną przez 
ZWiK przepięte do nowego wodo-
ciągu, a stary zostanie wyłączo-

ny z użytkowania. Wprowadzone 
zostały zmiany w organizacji ru-
chu, dotyczą one przede wszyst-
kim chodników i ścieżek rowero-
wych. Prace wykonywane są głów-
nie metodami bezwykopowymi, co 
pozwala na skrócenie czasu trwa-
nia inwestycji oraz sprawia, że pro-
wadzone prace są mniej uciążliwe 
dla mieszkańców. Termin zakoń-
czenia robót planowany jest na ko-
niec pierwszego półrocza 2017 roku, 
dzięki czemu w okresie letnim, naj-
bardziej sprzyjającym do remon-
tów nawierzchni drogowych, Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich będzie mógł wykonać swoje 
prace na odcinku z wyremontowa-
ną już siecią wodociągową.

R.J.

ZWiK rozpoczął prace przy ko-
lejnym miejskim zadaniu in-
westycyjnym, w ramach któ-
rego powstanie nowa kanali-
zacja deszczowa na ulicy Bony 
na odcinku oraz kanalizacja 
deszczowa i sanitarna na uli-
cy Waryńskiego. Pierwszy – 
tegoroczny etap robót – obej-
mie ulicę Bony.

Pierwszy etap prac obejmuje wy-
mianę istniejącego odcinka sieci ka-
nalizacji deszczowej w ulicy Bony. 
Problem złego stanu kanalizacji 
deszczowej zgłaszali mieszkańcy. 
Podczas deszczowej pogody obec-
na infrastruktura nie jest w stanie 
przyjąć wszystkich opadów, przez 
co woda wypływa na ulice. Nowa 
sieć zostanie wykonana z rur poli-
propylenowych o średnicy 500 mm 
o łącznej długości 267 m. Odprowa-
dzenie wód opadowych odbywać 
się będzie w sposób grawitacyjny, 
do istniejącego rowu biegnącego 

wzdłuż ulicy Parkowej. Bezpośred-
nio przed wylotem do rowu zamon-
towany zostanie wysokosprawny se-
parator lamelowy z osadnikiem. Po-
zwoli on na oczyszczanie odprowa-
dzanych wód, co korzystnie wpły-
nie na środowisko.
W drugim etapie, przewidzianym 
na rok 2017, przebudowana zosta-
nie kanalizacja deszczowa w ulicy 
Waryńskiego i na rondzie Meudon. 

Pozwoli to w przyszłości na podłą-
czenie zlewni ulic Leśmiana i Dą-
browskiego. Zaprojektowano tak-
że odcinek sieci kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Waryńskiego, który 
pozwoli odprowadzić ścieki bytowe 
z przyległych posesji do miejskiego 
systemu kanalizacji sanitarnej. Ka-
nalizacja sanitarna wykonana zo-
stanie również w przyszłym roku.

R.J.

ZWiK rozpoczął budowę ka-
nalizacji w ulicy Granicznej, 
na odcinku na którym kanali-
zacji w ogóle nie było. To frag-
ment między ulicą Lelewela 
a ulicą Spokojną.

Rozpoczęta inwestycja pozwoli 
na przyłączenie do miejskiej sieci 
posesji mieszkańców ulicy Granicz-
nej, a w przyszłości także na rozbu-
dowę kanalizacji w ulicach: Party-
zantów, Ułańskiej, Szumnej i Rów-
nej. Nowa sieć zostanie wykonana 
z rur kamionkowych o średnicy 
200 mm o łącznej długości blisko 
300 m. Przejścia poprzeczne przez 
jezdnię zostaną wykonane metoda-
mi bezwykopowymi, tak, by utrud-
nienia dla mieszkańców były jak 
najmniejsze.

Wprowadzono tymczasową orga-
nizację ruchu. Na czas wykonywa-
nia prac jezdnia zostanie zwężo-
na. Ze względu na jej znaczną sze-
rokość, prace nie powinny nega-
tywnie wpływać na ruch drogowy.

Mieszkańcy od dawna zgłaszali pro-
blem braku kanalizacji. Temat ten 
poruszany był także na spotkaniu 
osiedlowym z prezydentem Krzysz-
tofem Kosińskim.

R.J.

Wymiana wodociągu w ul. 17 Stycznia

Ruszyła budowa kanalizacji 
deszczowej na ulicy Bony

Informacje z Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Granicznej

OGŁOSZENIE 
Miejski Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie ul. Powstańców 

Wielkopolskich 1 posiada do sprzedaży samochód 
osobowy marki FIAT STILO MULTI WAGON 16 V 192

– Rok produkcji – 22.11.2004
–	 Pojemność	silnika	–	1596cm3
–	 Liczba	drzwi	–	4/5
–	 Rodzaj	nadwozia	–	kombi
–	 Rodzaj	paliwa	–	benzyna
–	 Skrzynia	biegów	–	manualna
–	 Moc	–	103KM
–	 Przebieg	–	307674km
–	 Kolor	–zielony
–	 Pojazd	zarejestrowany,	ubezpieczenie	OC	ważne	do kwietnia	2017r
Pojazd	można	oglądać	w dni	powszednie	w godz.	8.00-15.00 na terenie	szkoły	po	
uprzednim,	telefonicznym	uzgodnieniu	z przedstawicielem	placówki	pod	nr tel.	(23)
672 48 22 lub	606 883 181.
Ofertę	cenową	należy	złożyć	w sekretariacie	szkoły	w zamkniętej	kopercie	ozna-
czonej	nazwą	„Oferta	cenowa	na zakup	samochodu	osobowego”	w terminie	naj-
później	do 02.12.2016r	do godz.11.00.
Cena	ofertowa	brutto	winna	obejmować	wszystkie	koszty	i obciążenia	kupujące-
go	związane	z zakupem	pojazdu.
Zawarcie	umowy	kupna-sprzedaży	nastąpi	w przypadku	zaoferowania	ceny	ofer-
towej	pojazdu	przewyższającej	cenę	jego	złomowania

O G Ł O S Z E N I E
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Chodnik i ścieżka rowerowa 
między ul. Kolbego 
i Czarnieckiego

Zakończyły się prace przy budowie 
gazociągu. Przygotowane zostało 
podłoże, rozpoczęte obecnie prace 
obejmują montaż kabli pod oświe-
tlenie, krawężników oraz układanie 
kostki brukowej. Ciąg pieszo-rowe-
rowy będzie miał w sumie 3,5 m 
szerokości, z czego szerokość chod-
nika wyniesie 1,5 m, a ścieżki rowe-
rowej 2 m. Wzdłuż ponad 560-me-
trowego odcinka pojawi się 19 lamp.

Zagospodarowanie Doliny 
Rzeki Łydyni

Zakończyło się układanie okablo-
wanie pod iluminację drzew. Dłu-
gość iluminowanej lizjery drzew 
będzie miała blisko 250 m. Trwa 
montaż drewnianego ciągu komu-
nikacyjnego. Jego długość wynie-
sie ok 350 m, a szerokość – 1,8 m.

Całościowa koncepcja zagospodaro-
wania Doliny Rzeki Łydyni zakłada 
w kolejnych etapach docelowo urzą-
dzenie terenów zielonych, nowe na-
sadzenia, wykonanie miejsc rekre-
acji, uporządkowanie zbiorników 
wodnych, umieszczenie małej ar-
chitektury. Powstaną ścieżki edu-
kacyjne, edukacyjno-przyrodnicze, 
zaplanowane jest wyeksponowanie 
roślinności.

Zagospodarowanie Pasażu 
Marii Konopnickiej

W pierwszej kolejności usunię-
ta została betonowa nawierzchnia 
na odcinku od ul. Warszawskiej 
do ul.11 Pułku Ułanów Legionowych. 
Na terenie między blokami od stro-
ny ul. Mikołajczyka częściowo zosta-
ły rozebrane chodniki i droga. Ukła-
dane są krawężniki i schody.
W ramach zagospodarowania pa-
sażu Marii Konopnickiej powsta-
nie siłownia zewnętrzna, parking, 
oświetlenie, nowa nawierzchnia 
z płyt kamiennych i kostki betono-
wej, pojawią się również nowe na-
sadzenia i elementy małej architek-
tury. W miejscu zegara słoneczne-
go pojawi się fontanna. Ze względu 
na rozległy obszar prace prowadzo-
ne są etapowo.

Ulica Prusa

Ułożono krawężniki, chodniki oraz 
wykorytowano podbudowę pod pla-
nowaną ścieżkę rowerową. Wkrótce 
układana będzie nowa nawierzchnia.

Ulica Dygasińskiego
Na odcinku od ul. Prusa do Krasiń-
skiego ułożono krawężniki i chodni-
ki z kostki brukowej. Przygotowano 
podbudowę pod nową nawierzchnie.

Ulica Morawskiej
Od ulicy Konopnickiej do Parkowej 
została ułożona nawierzchnia i chod-
niki z kostki brukowej. Do skrzyżo-
wania z ulicą Dygasińskiego, wyko-
nano podobudowę pod nawierzchnię.

Ulica Jastruna

100-metrowa ulica zyskała jezdnię, 
chodniki oraz zjazdy z kostki beto-
nowej.

P.H.

Co nowego w miejskich 
inwestycjach?

Łagodne warunki atmosferyczne sprzyjają pracom inwestycyjnym na terenie miasta. Trwa 
budowa ulic: Prusa, Dygasińskiego i Morawskiej. Budowany jest ciąg pieszo-rowerowy łączą-
cy ul. Kolbego z ul. Czarnieckiego. Rozpoczął się I etap zagospodarowania Doliny Rzeki Łydy-
ni oraz budowa pasażu Marii Konopnickiej. Do użytku oddano ulicę Jastruna.

Prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński i starosta ciecha-
nowski Sławomir Morawski 
zawarli porozumienie w spra-
wie budowy, ze środków oby-
dwu samorządów, ulicy Kwia-
towej. Władze miasta i powia-
tu spotkały się 10 listopada 
z mieszkańcami tej ulicy.

Koszty dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej oraz realizacji inwe-
stycji zostaną podzielone po poło-
wie pomiędzy obydwa samorządy 
(analogicznie jak w przypadku ul. 
Sońskiej). Również podjęte zostaną 
wspólne starania o pozyskanie ze-
wnętrznego dofinansowania w ra-
mach tzw. schetynówek. Mieszkań-
cy od dawna zwracali się z prośba-
mi o budowę ulicy, zgłaszali jej fa-
talny stan. Porozumienie między 
miastem a powiatem dotyczące par-

tycypacji w nakładach finansowych 
pozwoli na skuteczną realizację in-
westycji. W budżetach samorządów 
na 2017 rok zostaną zarezerwowane 
środki na opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej, nato-
miast sama budowa planowana jest 
na 2018 rok. To drugie porozumie-
nie pomiędzy miastem i powiatem 
dotyczące wspólnych działań inwe-
stycyjnych. Pierwsze dotyczyło ul. 
Sońskiej, która ma opracowaną do-
kumentację techniczną z tego roku 

oraz znalazła się na wstępnej liście 
projektów przewidzianych do do-
finansowania z tzw. schetynówek 
w 2017 roku.
W spotkaniu z mieszkańcami uli-
cy Kwiatowej, prócz prezydenta 
Krzysztofa Kosińskiego i staro-
sty ciechanowskiego Sławomira 
Morawskiego, wziął udział m.in. 
kierownik Powiatowego Zarządu 
Dróg w Ciechanowie Józef Bor-
kowski. Na prośbę prezydenta, 
uczestniczyli również przedsta-
wiciele policji. Rozmawiano bo-
wiem o infrastrukturalnych roz-
wiązaniach w kontekście zapew-
nienia jak największego bezpie-
czeństwa i przestrzegania przez 
kierujących pojazdami obowią-
zujących tam przepisów ruchu 
drogowego.

R.J.

Porozumienie miasta i powiatu 
ws. budowy ul. Kwiatowej

Wybrano najładniejsze posesje
Ogrody i balkony ciechanowianie zgłaszali w ramach zorga-
nizowanego przez miasto dziewiętnastego konkursu na naj-
ładniejszą posesję. Wpłynęły zgłoszenia w czterech katego-
riach. Nagrody zostały wręczone 9 listopada przez prezyden-
ta Krzysztofa Kosińskiego i przewodniczącą komisji konkur-
sowej zastępcę prezydenta Joannę Potocką-Rak.

W kategorii budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych przy-
znano I nagrodę w wysokości 
500 zł Wspólnocie Mieszkanio-
wej nr 1 w nieruchomości przy ul. 
Osiedle Świerczewskiego 1,2,3, ul. 
11 Pułku Ułanów Legionowych 3,5, 
ul. Witosa 4 (za teren przy budyn-
ku nr 4 przy ul. Witosa). Za II miej-
sce 400 zł przyznano Wspólnocie 
Mieszkaniowej Villa Art. (ul. Wi-
tosa 63 A, B, C), za III miejsce – 
300 zł Wspólnocie Mieszkanio-
wej nr 3 (ul. Gwardii Ludowej 16).
W kategorii budynków jednorodzin-
nych I nagrodę (po 500 zł) otrzyma-
ły trzy osoby: Zbigniew Nowakow-
ski (ul. Kolbego 42), Robert Umiński 
(ul. Parkowa 63), Magdalena Wal-
czak (ul. Bohaterów Września 16). 
Dwiema równorzędnymi II nagro-
dami po 400 zł uhonorowani zostali 
Bożena i Ryszard Sekuła (ul. Astro-
wa 7) oraz Joanna i Sławomir Ryka-
czewscy (ul. Krubińska 10A)
Przyznano trzy III nagrody w wy-
sokości 300 zł. Nagrodzeni to: 
Anna i Wojciech Miłek (ul. Sta-
rowiejska 25), Elżbieta Podgór-
ska (ul. Górna 7), Ryszard Kali-
szewski (ul. Grota Roweckiego 9). 
Wyróżniono w tej kategorii Iwonę 
i Ireneusza Krupińskich (ul. Oko-
powa 20) i Mariolę Kowalską (ul. 
Hubala 26B). Wyróżnieni otrzy-
mali dyplomy i storczyki.

W kategorii obiektów użyteczności 
publicznej, z uwagi na to, że wpłynę-
ło tylko jedno zgłoszenie, nie przy-
znano I ani II miejsca. III nagrodę 
w wysokości 300 zł otrzymali Wan-
da Hanna Żbikowska i Kazimierz 
Żbikowski MACRO-PEK „HOTEL 
KORONA”.W kategorii balkonów 
i ogródków na terenach budownic-
twa wielorodzinnego I narodę w wy-
sokości 300 zł dostali Anna i Józef 
Ściechulscy (ul. Sienkiewicza 42/1). 
II nagroda o wartości 200 zł trafiła 
do Katarzyny Stempskiej (ul. Mo-
niuszki 4/3), dwie III nagrody o war-
tości 100 zł do Zbigniewa Kuźmy (ul. 
Armii Krajowej 41/1) oraz Teresy Zy-
gnerskiej (ul. Szwanke 14/49).
– Ten konkurs jest po to, by sym-
bolicznie docenić mieszkańców, 
którzy upiększają nasze miasto. 
Bo przecież na piękno Ciechano-
wa, na estetykę krajobrazu skła-
dają się nie tylko tereny publicz-
ne, o które troszczy się Urząd 
Miasta, ale także prywatne pose-
sje i balkony. Każdy ogródek, za-
dbana przestrzeń, ładne kwiaty 
wpływają na ogólną całość – po-
wiedział prezydent Krzysztof Ko-
siński podczas wręczania nagród.
Łączna wartość nagród w konkur-
sie to 5 400 zł. Są to środki pocho-
dzące z Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej.

R.J.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Ciechanowie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
od nowego roku wprowadza nową 

usługę dostarczania faktur w formie 
elektronicznej (e-faktura).

Spółka zachęca odbiorców ciepła do korzystania z tej możliwości, 
ponieważ:
• e-faktura jest dostarczana natychmiast po wystawieniu na skrzyn-

kę e-mail,
• umożliwia archiwizowanie dane z wielu lat w wersji elektronicz-

nej,
• z e-fakturą oferowane jest powiadamianie sms-em na podany nu-

mer telefonu informacji o planowanych przerwach dostaw ciepła, 
awariach oraz o zbliżającym się terminie płatności.

Korzystania z opcji e-faktura jest bezpłatne.

Z e-fakturą chronimy środowisko zmniejszając zużycie papieru.
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Podczas październikowego badania 
w 50 punktach poproszono o okaza-
nie dowodu osobistego i w sytuacji 
jego braku odmówiono sprzedaży al-
koholu. Zakup kontrolowany, audyt 
dotyczący zasad sprzedaży alkoho-
lu oraz edukacja sprzedawców zło-
żyły się na działania przeprowadzo-
ne na zlecenie miasta. Szkolenie, któ-
re odbyło się w 100 wybranych loso-
wo punktach sprzedaży napojów al-
koholowych na terenie Ciechanowa 
przeprowadziło warszawskie Cen-
trum Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na zlecenie prezyden-
ta. Próby zakupu alkoholu dokony-
wała osoba, która ukończyła 18 rok 
życia, jednak jej wygląd i zachowa-
nie wzbudzały co do tego wątpliwości. 
W 50 punktach sprzedawcy nie zwra-
cali się z prośbą o okazanie dowodu 
osobistego. Realizatorzy szkolenia 
przedłożyli zamawiającemu 50 para-
gonów świadczących o udanej próbie 
zakupu piwa przez osobę, której wy-
gląd powinien wzbudzić wątpliwości 
sprzedawców. W 50 punktach sprze-
daży spytano o dowód i w przypadku 
jego braku nie sprzedano alkoholu.
W kolejnej części szkolenia realiza-
torzy oceniali przestrzeganie zasad 
sprzedaży alkoholu w kontrolowa-
nych punktach, zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie o wychowaniu 
w trzeźwości. Wynik audytu ukazał, 
że w 90 punktach sprzedaży widocz-
ne były w odpowiedni sposób infor-
macje na temat szkodliwości spożywa-
nia alkoholu. W poprzednim badaniu 
było tak w 59 punktach. Tym razem 
w 91 punktach widoczne były również 
informacje na temat szkodliwości spo-
życia alkoholu przez osoby nieletnie. 
Poprzednio było tak w 60 punktach.

Wśród sprzedawców, w 100 punk-
tach, przeprowadzono kampanię in-
formacyjną „Młodzi bez alkoholu”. 
Sprzedawcy poinformowani zostali 
o karach wynikających z obowiązu-
jących przepisów, udzielono im po-
rad dotyczących asertywnej postawy 
względem nieletnich podejmujących 
próby zakupu alkoholu. Sprzedawcy 
otrzymali ulotki informacyjne z do-
stępem do platformy internetowej, 
na której umieszczone są ważne dla 
nich informacje, aby mogli na bieżą-
co uzupełniać swoją wiedzę. Otrzy-
mali również Zaświadczenia Uczest-
nictwa w Kampanii Informacyjnej.
W I kwartale 2017 roku sprzedaw-
cy pracujący w punktach, w których 
podczas badania nie spytano o do-
wód, zaproszeni zostaną na specja-
listyczne szkolenie naprawcze.
Szczegółowe wyniki prowadzonych 
działań zostały przekazane Komen-
dzie Powiatowej Policji w Ciechano-
wie z prośbą o wzmożenie działań 
prewencyjnych w punktach sprze-
daży napojów alkoholowych usy-

tuowanych na terenie Ciechanowa.
– Mamy porównanie, widzimy, że 
sprzedawcy coraz odpowiedzialniej 
podchodzą do kwestii sprzedaży al-
koholu nieletnim. Jest jednak jeszcze 
wiele do zrobienia. Staramy się po-
przez różnego rodzaju akcje, kampa-
nie i inicjatywy uwrażliwiać i edu-
kować naszą lokalną społeczność – 
powiedziała kierownik Biura Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień Elżbieta Muzińska
Akcja „tajemniczy klient” w sklepach 
przeprowadzona została dwukrotnie. 
Tego typu działania w restauracjach, 
pubach, lokalach gastronomicznych, 
gdzie sprzedawany jest alkohol podję-
to na przełomie kwietnia i maja. Wów-
czas w 10 z 35 punktów sprzedawcy 
sprzedali alkohol osobie, której wy-
gląd powinien wzbudzić wątpliwości, 
czy ma ukończone 18 lat. W 25 punk-
tach sprzedaży odmówiono.
Tego typu badania i działania edu-
kacyjne będą powtarzane w Cie-
chanowie.

R.J.

„Tajemniczy klient” 
w punktach sprzedaży 

alkoholu w Ciechanowie: 
sprzedawcy bardziej czujni
Wyniki przeprowadzonego w październiku badania, pozwalającego ocenić dostępność alko-
holu dla nieletnich, wskazują na to, że sprzedawcy w coraz większym stopniu zwracają uwa-
gę na kwestię okazywania dowodu osobistego. Podczas ostatniego badania w 50 punktach 
na 100 sprzedawca nie spytał osoby wyglądającej na nieletnią o dowód, natomiast podczas ba-
dania przeprowadzonego w styczniu było tak w przypadku aż 77 punktów. Takie wyniki po-
twierdzają słuszność podejmowanych działań przez Miasto Ciechanów.

7 listopada odbyło się oficjalne przekazanie Komendzie Powia-
towej Policji w Ciechanowie trzech radiowozów, które zostały 
dofinansowane przez miasto, powiat i gminę Regimin. Dwie 
Skody Yeti oraz Kia Ceed będą wykorzystywane przez poli-
cjantów z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji. 
Nowe pojazdy kosztowały w sumie ponad 226 tysięcy złotych, 
z czego ponad 113 tys. zł pochodziło z budżetów samorządów.

W uroczystym przekazaniu wzięli udział ich przedstawiciele: starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński oraz wójt Gminy Regimin Lech Zduńczyk.
– To już drugi rok z rzędu, kiedy miasto Ciechanów dokłada swoją ce-
giełkę finansową do zakupu kolejnego pojazdu dla ciechanowskich po-
licjantów. Współpraca na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności 
jest czymś istotnym. Kolejne lata również będą dobre dla zapewnienia 
sprzętu dla naszej policji, dzięki czemu na naszych drogach będzie bez-
pieczniej – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński. Obecnie tabor cie-
chanowskiej policji tworzą 33 radiowozy, w tym 13 nieoznakowanych.

P.H.

Ciechanowskie dzieci mogą już korzystać z salki edukacyjnej 
„Ognik”, która została 28 października otwarta w Powiato-
wej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Pomieszczenie 
urządzone na wzór mieszkania, w którym z różnych przyczyn 
może dojść do pożaru, powstało w ramach programu „Bez-
pieczna Plus”. W promocję działań edukacyjnych i wsparcie 
dla straży pożarnej włącza się również Urząd Miasta.
W salce odbywać się będą zaję-
cia edukacyjne, uświadamiają-
ce dzieci o istniejących zagro-
żeniach i uczące, jak należy re-
agować w sytuacji zagrożenia. 
Podczas warsztatów najmłodsi 
uczą się, jak wezwać pomoc, ja-
kie informacje są najistotniejsze, 
kiedy są powody do niepokoju, 
ćwiczą również ewakuację. W salce przypominającej mieszkanie jest za-
montowany m.in. piekarnik, z którego wydobywa się sztuczny dym, drzwi, 
które stają się gorące, tak jak dzieje się to w przypadku, gdy w sąsiednim 
pomieszczeniu wybucha pożar, piecyk gazowy, który może być źródłem 
ulatniającego się czadu, żelazko z deską do prasowania, czujniki czadu. Za-
jęcia, w których uczestniczą dzieci, prowadzone są przez przeszkolonych 
strażaków, odbywają się w taki sposób, by jak najskuteczniej przemówić 
do wyobraźni dzieci. Wykorzystywane są także prezentacje multimedial-
ne i sprzęt pożarniczy. Strażacy tłumaczą jak ustrzec się zatrucia tlenkiem 
węgla, jak należy dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich 
zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowe-
go oraz jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.
Celem ministerialnego programu „Bezpieczna plus”, w ramach które-
go powstają „Ogniki” jest tworzenie warunków do prowadzenia w jed-
nostkach Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć edukacyj-
nych z zakresu bezpieczeństwa, w szczególności przeciwpożarowego. 
Akcja skierowana jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych.
Na zrealizowanie programu KP PSP otrzymała środki z MEN, zabez-
pieczyła również środki z własnego budżetu oraz pozyskała fundusze 
od sponsorów. Akcję wspiera także Urząd Miasta Ciechanów, który an-
gażuje się w promocję oraz zapewnia przekazywane dzieciom po zaję-
ciach materiały. Samorząd miejski włącza się w działania zwiększające 
bezpieczeństwo mieszkańców Ciechanowa, między innymi poprzez po-
moc finansową dla straży pożarnej. W tym roku Powiatowej Komendzie 
PSP w Ciechanowie przekazane zostanie 60 tys. zł na kamerę termowi-
zyjną, która pozwala na zlokalizowanie ludzi przebywających na miej-
scu pożaru, jak również innego rodzaju sprzęt będący wyposażeniem 
strażaków podczas akcji.

R.J.

Nowe radiowozy dla policji

Otwarcie salki edukacyjnej 
„Ognik”

N a  zadania w  zakresie edu-
kacji i  wychowania prze-
znaczono 50  tys. zł, na  za-

dania w  zakresie pomocy społecz-
nej 61  tys. zł, w  zakresie ochrony 
i promocji zdrowia 65  tys. zł, w za-
kresie kultury i  dziedzictwa naro-
dowego 80 tys. zł. Konkurs na reali-
zację zadań w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu zo-
stanie ogłoszony w najbliższych ty-
godniach.

Podczas listopadowej sesji Rady Mia-
sta został uchwalony budżet i Program 
współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów 
z organizacjami pozarządowymi. Dzięki 
temu możliwe było ogłoszenie konkur-
su i zagwarantowanie wysokości prze-
znaczonych środków konkursowych.
W konkursie ofert mogą brać udział 
podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego (wymienione 
w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie), które zamierzają re-
alizować zadanie na rzecz mieszkańców 
Ciechanowa, prowadzą działalność sta-
tutową w dziedzinie objętej konkursem, 
przedstawią poprawnie sporządzoną 
ofertę wraz z załącznikami.
Szczegóły dotyczące zasad konkursu, 
nowy formularz, informacji, które na-
leży uwzględnić, terminy i warunki re-
alizacji zadania oraz kryteria wyboru 
ofert znajdują się w ogłoszeniu w BIP.

R.J.

Konkurs na zadania publiczne na 2017 r. ogłoszony
Prezydent Krzysztof Kosiński ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. 
Oferty dotyczące zadań na przyszły rok z czterech obszarów można składać do ratusza do 16 grud-
nia. Komisje do 15 stycznia zdecydują, na co przyznane zostaną środki.
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Msza w intencji ojczyzny, apel pa-
mięci, złożenie kwiatów pod pomni-
kiem Józefa Piłsudskiego, koncert 
Chóru Victoria – to program uro-
czystości, które przygotował Urząd 
Miasta wraz z Hufcem ZHP Ciecha-
nów w rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Mieszkań-
com prezydent Krzysztof Kosiń-
ski oraz pracownicy COEK STU-
DIO rozdali biało-czerwone f la-
gi. Wieczorem w kościele farnym 
Chór Victoria pod kierunkiem Do-
minika Molewskiego wykonał pie-
śni patriotyczne.

K.D.

W ośmiu gablotach na uli-
cy Warszawskiej pojawiła się 
druga wystawa przygotowana 
przez Pracownię Dokumen-
tacji Dziejów Miasta i Stowa-
rzyszenie społeczno-naukowe 
Pracownia Ciechanów. Tym 
razem prezentowane są mate-
riały ikonograficzne związane 
z Wojskiem Polskim w Ciecha-
nowie. Wystawa pojawiła się 
z okazji Święta Niepodległości.

Obecna ekspozycja stanowi pierw-
szą część wystawy dotyczącej Woj-
ska Polskiego, związana jest z cza-
sem od I wojny światowej do wrze-
śnia 1939 roku. Materiały dotyczące 
kolejnych lat pojawią się w ramach 
drugiej części.
Gabloty, które zostały zamontowa-
ne na ulicy Warszawskiej pod ko-
niec sierpnia są przestrzenią służą-
cą do szerokich działań edukacyj-
nych, stanowią miejsce, w którym 
przypominana jest historia Ciecha-

nowa. Pierwsza wystawa fotografii 
z dawnych lat pt. „Ciechanów znany 
i nieznany” zorganizowana zosta-
ła tuż przed diecezjalnymi obcho-
dami 1050. rocznicy chrztu Polski. 
Zgodnie z założeniami, w gablotach 
na ulicy Warszawskiej pojawiają się 
materiały, dzięki którym mieszkań-

com oraz osobom odwiedzającym 
Ciechanów przybliżana jest w przy-
stępny sposób historia miasta. Jest 
to również kolejny element działań 
podejmowanych przez ratusz w celu 
wykorzystania przestrzeni i ożywie-
nia ulicy Warszawskiej.

R.J.

W 74. rocznicę likwidacji przez 
Niemców getta w Ciechanowie, 6 li-
stopada między innymi reprezenta-
cja Rady Miasta i parlamentu złoży-
ła kwiaty i zapaliła znicz na cmenta-
rzu żydowskim na Aleksandrówce. 
Obecna była także dyrektor Funda-
cji Ochrony Dziedzictwa Żydowskie-
go w Warszawie Monika Krawczyk.
Część Żydów zamordowano w Cie-
chanowie, pozostałych zabito po wy-
wiezieniu, ginęli w różnych obozach 
zagłady. Przed wojną Żydzi stano-
wili ponad jedna trzecią mieszkań-
ców Ciechanowa. Getto na terenie 
miasta powstało w 1940 roku. Wo-
bec Żydów Niemcy stosowali bardzo 

surowe represje. Dwa lata później 
Żydów w Ciechanowie już nie było.
Cmentarz żydowski powstał oko-
ło 1797 r. Znajdował się w rejonie 
obecnych ulic Pułtuskiej, Nadfosnej 

i 11 Pułku Ułanów Legionowych – 
naprzeciwko istniejącej wówczas sy-
nagogi. Podczas II wojny światowej 
został zdewastowany przez Niemców.

red.

Święto Niepodległości

„100 lat Wojska Polskiego w Ciechanowie” 
– nowa wystawa na ulicy Warszawskiej

Rocznica likwidacji getta

Podczas IX Zaduszek Poetyc-
kich, 4 listopada w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej człon-
kowie Oddziału Ciechanow-
skiego Stowarzyszenia Autorów 
Polskich i ich goście wspomina-
li znanych ludzi kultury, litera-
tury i sztuki, poetów z naszego 
miasta i zaprzyjaźnionych śro-
dowisk twórczych, tych których wśród nas już nie ma. Czytano wiersze 
zmarłych w tym roku poetów. Twórcy OC SAP dedykowali im także wła-
sne utwory. W pamięci środowiska twórczego na zawsze pozostaną: Ze-
nona Cieślak-Szymanik, Dariusz Rykowski, Janusz Dylewski oraz Ka-
rolina Kubicka, która odeszła w wieku zaledwie 27 lat, a mimo młode-
go wieku i choroby zrobiła wiele dobrego dla innych chorych i miasta.
Wokalista i producent muzyczny Mariusz Urbaniak uczcił pamięć zmar-
łych i uświetnił uroczystość swoim śpiewem. Wykonał utwory Czesła-
wa Niemena, Mietka Szcześniaka oraz piosenki z własnego repertuaru 
z muzyką skomponowaną do wierszy J. Tuwima, ks. J. Twardowskie-
go i słów A. Osieckiej.
Wiersze pięknie interpretowali: Sandra Pszczółkowska i Patryk Zembrzu-
ski, laureaci wielu konkursów recytatorskich, uczniowie Zespołu Szkół 
im. J. Bema w Ciechanowie. Oprawę dla poezji stanowiły „Madonny” 
Marka Zalewskiego – grafiki wyeksponowane na muzealnej wystawie.
Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Ciechanowa Krzysztof Ko-
siński.

red.

IX Zaduszki Poetyckie

OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 28.11.2016 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „PŁOCKA” w Ciechanowie.
Na podstawie	art. 17 pkt	1 ustawy	z 27 marca	2003r.	o planowaniu	i zagospo-
darowaniu	przestrzennym	(tekst	jednolity	–	Dz.	U.	z 2016r.	poz. 778 ze zm.)

zawiadamiam
o podjęciu	przez	Radę	Miasta	Ciechanów	w dniu	30 czerwca	2016 r.	uchwały	
nr 262/XXI/2016 w sprawie	przystąpienia	do sporządzenia	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	„PŁOCKA”	w Ciechanowie,	obejmującego	teren	
ograniczony	ulicami:	Płocką,	Kolbe,	Szymanowskiego,	Czarnieckiego	i Graniczną.
Zainteresowani	mogą	składać	wnioski	do ww.	planu	miejscowego.
Wnioski	należy	składać	na piśmie	(przy	czym	jako	uwagi	wniesione	na piśmie	
uznaje	się	również	uwagi	wniesione	w postaci	elektronicznej,	o których	mowa	
w art.18 pkt	3 ustawy	o planowaniu	i zagospodarowaniu	przestrzennym	–	t.j.	 
Dz.	U.	z 2015r.	poz. 199 z późn.	zm.)	do Prezydenta	Miasta	Ciechanów,	06-400 Cie-
chanów,	Plac	Jana	Pawła	II	6,	z podaniem	imienia	i nazwiska	lub	nazwy	jednost-
ki	organizacyjnej	i adresu,	przedmiotu	wniosku	oraz	oznaczenia	nieruchomości	
której	wniosek	dotyczy,	w terminie	do dnia	30.12.2016 r.

Prezydent	Miasta	Ciechanów
/	–	/	Krzysztof	Kosiński

Wybrano członków II kadencji 
Ciechanowskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego
Podczas zorganizowanego w ratuszu 25 listopada spotkania 
z organizacjami pozarządowymi, organizacje wskazały swo-
ich przedstawicieli do CRDPP, która jest organem konsul-
tacyjnym i opiniodawczym działającym przy prezydencie.

Rada składa się 
z 6 przedstawi-
cieli organizacji 
pozarządowych 
oraz 3 przedsta-
wicieli prezyden-
ta i 3 przedstawi-
cieli Rady Miasta. 
Każda z organiza-
cji mogła zgłosić jednego kandydata, 
kandydatura musiała uzyskać reko-
mendację co najmniej trzech innych 
organizacji. Zgłoszono 6 kandyda-
tur, wszystkie zostały zaakceptowa-
ne. Są to: Ewa Stangrodzka-Kozłow-
ska, Katarzyna Choroś, Piotr Rzecz-

kowski, Zenon Le-
wandowski, Jan 
Szerszeń, Kata-
rzyna Tromska.
Podczas listopa-
dowej sesji Rady 
Miasta, zostali 
wytypowani re-
prezentanci Rady 

Miasta w CRDPP. Wskazano Elż-
bietę Latko, Bogumiłę Rybacką 
i Mariusza Stawickiego. Osoby re-
prezentujące prezydenta to: Boże-
na Żywiecka, Renata Jeziółkow-
ska i Dariusz Węcławski.

R.J.
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Uczestnicy podzieleni byli na 9 ka-
tegorii. W rywalizacji wziął udział 
również prezydent Krzysztof Ko-
siński. Najlepsza ze wszystkich pi-
szących okazała się Ewa Kowalska, 
która startowała w grupie „Ucznio-
wie i Studenci”. W kategorii „Open” 
zwyciężył Arkadiusz Kleniewski,. 
Pierwsza w kategorii „NGO” była 
Ilona Kowalska, w grupie „Służby 
mundurowe” Robert Stawiski, „Na-
uczyciele” – Barbara Kekenmajster, 
„Urzędnicy” – Edyta Pawłowska. 
Najwięcej punktów spośród dzien-
nikarzy zdobyła Magdalena Weiss, 
spośród przedsiębiorców – Moni-
ka Pionka.
Zwycięzca każdej kategorii otrzy-
mał pióro, statuetkę, książki oraz 
czytnik ebooków. Zwycięzca ca-
łego konkursu dostał tablet. Od-
było się również losowanie ksią-
żek wśród wszystkich uczestników 
wydarzenia.

Drugie Ciechanowskie Dyktando zor-
ganizowane zostało przez Terenowe 
Koło nr 76 Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego przy wsparciu Urzę-
du Miasta Ciechanów. Patronat nad 

wydarzeniem objął prezydent mia-
sta. Pierwsze tego typu wydarzenie 
odbyło w ubiegłym roku. Wówczas 
tekst czytał dziennikarz Maciej Orłoś.

P.H.

Ciężarówka Coca-Coli 20 grudnia 
przyjedzie do Ciechanowa

Sły nna cię -
żarówka po 
raz drugi za-
parkuje przed 
ciechanow-
s k i m  r a t u -
szem. Ciecha-
nów to jedno 
z ponad trzy-
dziestu miast, które znalazły się 
na Świątecznej Trasie Ciężarówek 
Coca-Cola. W ubiegłym roku cię-
żarówka Coca-Coli przyciągnęła 
tysiące mieszkańców.

Na Placu Jana 
Pawła II po-
jawi się mnó-
stwo atrakcji. 
Zdjęcia ze Św. 
Mikołajem, 
fabryka upo-
minków, wir-
tualna prze-

jażdżka saniami, personalizowa-
ne puszki Coca-Cola to tylko część 
z nich. Wszystko zacznie się o go-
dzinie 15.00, potrwa do 21.00.

P.H.

Dyktando dla mieszkańców Ciechanowa 
z udziałem Wojciecha Malajkata  

i prof. Jerzego Bralczyka
19 listopada w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyło się Drugie Ciechanowskie 
Dyktando o pióro profesora Jerzego Bralczyka. Mieszkańcy rywalizowali w dziewięciu kate-
goriach. Aktor Wojciech Malajkat – odtwórca roli Rzędziana w „Ogniem i mieczem” – dykto-
wał tekst, prof. Jerzy Bralczyk wygłosił wykład. Dyktando wpisało się w Rok Sienkiewiczowski.

20 października w Przedszkolu 
nr 10, w ramach Ogólnopolskiego 
Dnia Praw Dziecka odbyły się trze-
cie Obrady Optymistycznego Sej-
mu. Dzieci wcieliły się w role po-
słów, posłanek, marszałka i wice-
marszałków.
Sejm stworzył projekt ustawy „Je-
steśmy tolerancyjni”, który został 
przegłosowany jednogłośnie przez 
wszystkich przedszkolaków. Ob-
radom przysłuchiwali się m.in. prezydent Krzysztof Kosiński, dyrek-
tor Centrum Usług Wspólnych Adam Krzemiński, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci Jadwiga Paprocka, kierownik Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Małgorzata Grzelak.
Na zakończenie obrad przedszkolaki odśpiewały hymn przedszkola 
i wzięły udział we wspólnej zabawie.

P.H.

Obrady Optymistycznego Sejmu 
w Przedszkolu nr 10

W ostatni weekend listopa-
da przeprowadzona została 
20., jubileuszowa, Świątecz-
na Zbiórka Żywności organi-
zowana przez Bank Żywno-
ści. W Ciechanowie klienci 
10 sklepów mogli przekazać 
zakupy, które na Święta trafią 
do potrzebujących. 26 listopa-
da w Galerii Mrówka dla dar-
czyńców przygotowano tort 
urodzinowy.

Bank Żywności w Ciechanowie 
od 25 do 27 listopada wspólnie z part-
nerskimi organizacjami pozarządo-
wymi oraz wolontariuszami zbierał 
żywność w 60 placówkach handlo-

wych w Ciechanowie, Płońsku, Puł-
tusku, Przasnyszu, Mławie, Makowie 
Mazowieckim, Nasielsku, Glinojec-
ku, Raciążu, Gołyminie-Ośrodku, 
Gołotczyźnie, Gąsocinie i Sońsku. 

W Ciechanowie wolontariusze czekali 
na darczyńców w 10 sklepach. Ofia-
rowane dary (głównie cukier, mąka, 
makaron, olej, ryż, konserwy, prze-
twory mięsne, owocowe i warzywne, 
bakalie, słodycze) trafiły do magazy-
nu Banku Żywności w Ciechanowie, 
gdzie wolontariusze je posortują, po-
liczą i podzielą na paczki. Następnie 
Bank Żywności przekaże produkty 
lokalnym organizacjom. Żywność 
trafi do osób potrzebujących przed 
świętami.
Podczas jubileuszowego świętowania, 
symboliczny tort pokroił wspierający 
akcję prezydent Krzysztof Kosiński.

red.

W związku ze zbliżającymi się 
MIKOŁ AJK AMI, organizowa-
nymi co roku w Schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Pawło-
wie, zachęcamy do przyłącze-
nia się do zbiórki karmy i akce-
soriów dla psów oraz kotów. Fi-
nał akcji odbędzie się 6 grudnia 
w godzinach 8.00-16.00. Dzie-
ci i młodzież z ciechanowskich 
szkół i przedszkoli będą mia-
ły zapewniony bezpłatny prze-

jazd do Pawłowa i z powrotem. 
Mile widziana jest pomoc insty-
tucji, organizacji i osób prywat-
nych. Więcej informacji moż-
na uzyskać pisząc mail pod ad-
res:  schronisko@pu kciecha-
now.pl, dzwoniąc pod numer tel.  
(23) 611 13 59, 795 479 881 lub 
kontaktując się za pomocą Fa-
cebook’a: www.facebook.com/
schroniskopawlowo.

K.D.

Jubileuszowa zbiórka żywności

Mikołajki w schronisku
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Trzynasty raz zjawili się w Cie-
chanow ie „ciężarowcy” z Pol-
ski i zagranicy by wziąć udział 
w Międzynarodowym Memoria-
le Andrzeja Matusiaka w pod-
noszeniu ciężarów. 26 listopada 
na pomoście w hali widowisko-
wo-sportowej przy ul. Kraszew-
skiego ry walizowali zawodni-
cy z Ukrainy, Litwy, Łotwy oraz 
Polski. Grupa z CLKS „Mazo-
via” Ciechanów zajęła pierwsze 

miejsce na podium w klasyfikacji 
drużynowej. Duży sukces odnio-
sła Milena Rutkowska, która po-
biła rekord Polski juniorów do lat 
15 w kat. wagowej 63kg w pod-
rzucie uzyskując 90kg, w rwaniu 
zaliczyła 72kg dając w dwubo-
ju 162kg.Organizatorem memo-
riału był Ciechanowski Ludowy 
Klub Sportowy „Mazovia” przy 
współpracy z MOSiR.

A.C.

Memoriał Andrzeja Matusiaka

19 listopada w hali MOSiR 
odbył się X Międzynarodo-
wy Turniej Taekwon-do Ma-
sters Mazovia Cup 2016. Jubi-
leuszowe zawody zgromadziły 
na ciechanowskich matach po-
nad 270 zawodników z 42 klu-
bów Rosji, Białorusi, Gruzji, 
Łotwy oraz Polski.

Pojedynki rozgrywano na pię-
ciu polach walki. Pierwszy suk-
ces międzynarodowy odniosła 
Zuzanna Ząbczyk, która w wal-
kach do 55 kg zdobyła złoty me-
dal. Złoto zdobyła również Ka-
rolina Martynowycz w walkach 

do 45 kg. Klasę potwierdził po 
raz kolejny Paweł Szwejkowski, 
który wygrał w prestiżowej kon-
kurencji układów formalnych 
stopni mistrzowskich IV Dan. 
W klasyfikacji generalnej zawo-
dów pierwsze miejsce zajął Gdań-
ski Klub Taekwon-do zdobywa-
jąc 6 medali złotych, 3 srebrne 
i 4 brązowe. Ciechanowski klub 
zajął 12 pozycję zdobywając 3 zło-
te, 2 srebrne i 5 brązowych me-
dali. Zawody odbyły się pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Cie-
chanów.

A.C.

19 dziewcząt i 34 chłopców z klu-
bów Mazowieckiego Związku Pod-
noszenia Ciężarów wzięło udział 
12 listopada w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Mazowieckiego Junio-
rów i Juniorek od lat 16 w podno-
szeniu ciężarów. Świetną formą wy-
kazała się reprezentacja CLKS Ma-
ziowa zdobywając najlepsze wyniki: 

Milena Rutkowska (205 pkt), Pau-
lina Rutkowska (200,6 pkt), Patryk 
Bęben (362,7 pkt) i Jakub Zawadka 
(299,3 pkt). Bardzo dobrze wypadli 
również zawodnicy KS Ciechanów 
i Szymon Kołecki: Kamil Cichocki, 
Rafał Sochaczewski, Dominik Ka-
linowski i Daniel Kołecki.

red.

Najmłodsi uczniowie szkół pod-
stawowych z Ciechanowa i okolic 
uczestniczyli 7 listopada w festynie 
sportowo-rekreacyjny zorganizo-
wanym w ramach programu Mały 
Mistrz. Ogólnopolski Program „Mały 
Mistrz” skierowany jest do dzie-
ci z klas I-III szkół podstawowych. 
Głównym celem programu jest po-
prawa stanu zdrowia i umiejętności 
ruchowych uczniów klas I-III oraz 
zachęcenie dzieci do aktywności fi-

zycznej. W Ciechanowie na dzieci 
czekało wiele atrakcji w strefie tań-
ca i fitness, strefie rysowania i malo-

wania oraz strefie zabaw ruchowych. 
Uczniowie mogli poszaleć na torze 
gokartowym, poskakać na gumo-
wej trampolinie. Dużym zaintere-
sowaniem cieszył się punkt nauki 
udzielania pierwszej pomocy przez 
ratowników medycznych. Organiza-
torem był Szkolny Związek Sporto-
wy Ziemi Ciechanowskiej i Szkolny 
Związek Sportowy Warszawy i Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

A.C.

Jubileuszowy Turniej Taekwon-do  
Masters Mazovia Cup 2016

Mistrzostwa Województwa 
Mazowieckiego do lat 16

„Mały Mistrz” w Ciechanowie

Ruszyła Liga Zakładowa
20 listopada rozegrano pierwsze mecze w ramach Ligi Za-
kładowej. Odbyło się też uroczyste otwarcie tegorocznych 
rozgrywek.

Finał młodzieżowych igrzysk

Kongres Brydża Sportowego

W Lidze Zakładowej drużyny re-
prezentujące firmy i instytucje 
w piątki rozgrywają mecze pił-
ki nożnej halowej na hali MO-
SiR przy ulicy 17 Stycznia 60C. 
W 132 meczach zagra 12 dru-
żyn: Urząd Miasta Ciechanów, 
APN Olimp Trenerzy i Rodzi-
ce, Jawar, L-Ark, Norcospectra, 
Bauer, Twormet, Straż Pożarna, 
Tłocznia Gazu Ciechanów, Rec-
kitt Benckiser, Cedrob i Ogólno-

budowlana. Pierwsza kolejka ro-
zegrana została w niedzielę 20 li-
stopada. Padły w niej 23 bramki, 
a pierwszym liderem została dru-
żyna Twormetu. Organizatorem 
Ligi Zakładowej jest Urząd Mia-
sta Ciechanów, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Klub Sporto-
wy Zamek Ciechanów oraz Aka-
demia Piłki Nożnej OLIMP w Cie-
chanowie.

A.C.

W hali sporto-
wej Miejskiego 
Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji 
podsumowano 
XVIII Mazo-
wieckie Igrzy-
ska Młodzieży 
Szkolnej. Za-
wody dla szkół 
podstawowych 
zorganizował 
Szkolny Zwią-
zek Sportowy Ziemia Ciechanowska, 
przy wsparciu prezydenta miasta.
W finałach uczestniczyło 226 pod-
stawówek i 247 gimnazjów (gim-
nazjaliści rywalizowali w Ostrołę-
ce). 18 listopada najlepszym szkołom 
z terenu województwa mazowieckie-
go wręczono puchary. W klasyfikacji 
ogólnej szkół podstawowych pierw-

sze miejsce za-
jęła SP Raszyn 
( 5 3  p u n k -
ty), drugie – 
SP Jedlińsk 
(4 1 , 5  pk t .) , 
trzecie – SP 
65 Warszawa 
(41 pkt.). Spo-
śród ciecha-
nowskich pla-
cówek najle-
piej zaprezen-

towały się: SP nr 7, która z wynikiem 
13 pkt. zajęła 39. lokatę oraz Gimna-
zjum nr 4 – 12 miejsce (23,5 pkt.).
Za pomoc w organizacji igrzysk 
odznaczono najbardziej zaanga-
żowanych dyrektorów, nauczy-
cieli i działaczy szkolnego związ-
ku sportowego.

red.

W dniach 12-
13 listopada 
w Ciechano-
wie odbył się 
X X I V Kon-
gres Brydża 
Sportowe-
go. W sobo-
tę przeprowa-
dzono Turniej 
Powitalny, 
który wygra-
ła para ciecha-
nowska Stanisław Bronowski – Sta-
nisław Westwalewicz. W niedzielę 
rozegrano VII Memoriał im. Hu-
berta Gburzyńskiego (założyciela 
ciechanowskiego brydża i Hono-
rowego Członka Polskiego Związ-
ku Brydża Sportowego). Turniej 
miał rangę ogólnopolską. Zwycięży-

ła w nim prza-
snyska para 
Kazimierz 
G ł owack i  – 
Jerzy Plichto-
wicz pozosta-
wiając w pobi-
tym polu m.in. 
reprezentantki 
Polski w Bry-
dżu Sporto-
wym, brązo-
we medalist-

ki ostatnich Mistrzostw Europy: 
Annę Sarniak i Ewę Miszewską. 
W trakcie kongresu w brydża gra-
ło około 120 zawodników w wieku 
od 16 do 85 lat. Patronat nad za-
wodami objął prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

red.
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Nowy kompleks sportowy 
w Ciechanowie otwarty

Boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, 200-metrowa czterotorowa bieżnia okólna z wyposażeniem lekkoatletycznym, dwa boiska wielofunkcyjne do mini 
gier zespołowych (piłka siatkowa, koszykowa, ręczna) o nawierzchni poliuretanowo-gumowej, siłownia zewnętrzna i plac zabaw to elementy otwartego 17 li-
stopada nowego kompleksu sportowego przy ul. 17 Stycznia 17 w Ciechanowie.

Inwestycja była możliwa dzię-
ki dof inansowaniu w w ysoko-
ści 323 700 zł, w ramach Progra-
mu Rozwoju Bazy Sportowej Wo-
jewództwa Mazowieckiego na rok 
2016. Program ten tworzony jest 
w oparciu o Program Rozwoju Re-
gionalnej Infrastruktury Sportowej 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Przyznanie rządowego dofinanso-
wania zarekomendował 25 kwietnia 
Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego. Całkowity koszt inwestycji 
to prawie 1,4 miliona złotych. Pra-
ce rozpoczęły się pod koniec lipca.
– Dziś można powiedzieć, że ten 
nowy obiekt to sportowa wizy-
tówką naszego miasta. Zastoso-
wano tu nowoczesne rozwiązania, 
dzięki którym warunki do ćwiczeń, 
do gry, do prowadzenia trenin-
gów są na bardzo wysokim pozio-
mie. Kolejną sportową inwestycją 
będzie bieżnia lekkoatletyczna, 
na którą również otrzymaliśmy 
dofinansowanie. Ciechanowski 
sport rozwija się, miasto poprzez 
systematyczne stwarzanie coraz 
lepszych warunków i możliwości 
wspiera sportowo utalentowa-
nych ludzi. Na tego typu obiektach 
mogą rozwijać się przyszli profe-
sjonaliści, jak również wszyscy 
uprawiający sport hobbystycznie 
i rekreacyjnie – powiedział pre-
zydent Krzysztof Kosiński, który 
uczestniczył w otwarciu komplek-
su. W otwarciu wziął udział rów-
nież marszałek województwa ma-
zowieckiego Adam Struzik.
– Ten obiekt sportowy jest przykła-
dem skutecznych działań w ubiega-
niu się o zewnętrzne dofinansowa-
nie. Ciechanów bardzo dobrze so-
bie w tym radzi. Cieszę się, że ko-
rzystacie z tego typu szans, bo jak 
widać warto. Podczas moich wi-
zyt w Ciechanowie często mówili-
śmy o środkach, inwestycjach, te-
raz widzimy namacalne efekty po-
mysłów, dążeń, po prostu zrealizo-
wany plan – powiedział marszałek.
Z kompleksu przy szkole korzystać 
będą nie tylko uczniowie, będzie 
on ogólnodostępny. – Takie miej-
sca są potrzebne przede wszyst-
kim dla dzieci i młodzieży. Kom-
pleks służyć będzie naszej młodzie-
ży, jak również mieszkańcom na-
szego miasta. Budowa tego typu 
obiektu rekreacyjno-sportowego 
umożliwia jednocześnie aktyw-
ność fizyczną grupom międzypo-
koleniowym – rodzicom z dziećmi, 
dziadkom z wnukami. Jestem pew-
na, że będzie to doskonała alterna-
tywa dla spędzenia wolnego cza-
su – mówiła dyrektor Gimnazjum 
nr 3 Anna Zadrożna.
Na konferencji poprzedzającej sym-
boliczne przecięcie wstęgi, prezy-
dent zaprezentował zdjęcia sprzed 

inwestycji w teren przy gimnazjum, 
sprzed około pół roku. – Tak wy-
glądała ta przestrzeń pod koniec 
kwietnia i na początku czerw-
ca. Boisko porośnięte mleczami – 
przypominające łąkę, żużel, nie-
równości, które w deszczowe dni 
zamieniały się w kałuże to już prze-
szłość. Miejsce to bardzo szybko 
całkowicie zmieniło swoje oblicze 
– podkreślał prezydent Kosiński.
Prezydent podkreśla, że inwestycja 
ma wyjątkowy charakter z dwóch 
powodów. Stanowi pierwszą inwe-
stycję w infrastrukturę sportową 
w Ciechanowie, która miała cało-

ściowy, systemowy charakter, gdyż 
po raz pierwszy powstała pełna do-
kumentacja zagospodarowania ca-
łego terenu na różne potrzeby re-
kreacyjno-sportowe i została zreali-
zowana podczas jednej inwestycji. 
Z kolei powstała bieżnia jest pierw-
szą w Ciechanowie bieżnią okólną.
– Budowa tego kompleksu realizo-
wana była w oparciu o wcześniej 
przeprowadzoną diagnozę stanu 
istniejącego. Na każdym etapie 
brano pod uwagę istniejącą już in-
frastrukturę, przyjęto również za-
łożenie o maksymalnym wykorzy-
staniu dotychczasowej bazy. Wy-

korzystano wszystkie dotychczaso-
we podbudowy. Z uwagi na znacz-
ny stopień zużycia wierzchniej 
warstwy stumetrowej poprzedniej 
bieżni, wymieniono tylko samą na-
wierzchnię, z zachowaniem istnie-
jącej podbudowy. Te elementy na-
wierzchni z 2006 roku, które nada-
wały się jeszcze do wykorzystania 
– a były to niewielkie ilości – zo-
stały w pełni zagospodarowane 
przez MOSiR. Wykorzystanie ist-
niejących podbudów i elemen-
tów dotychczasowej infrastruk-
tury pozwoliło na obniżenie kosz-
tów inwestycji o blisko 60 tys. zł – 

powiedział dyrektor MOSiR Jerzy 
Omieciński.
Po oficjalnym przecięciu wstę-
gi na bieżni, w szkole na sali gim-
nastycznej została zorganizowa-
na część artystyczna z udziałem 
uczniów gimnazjum.
Po oficjalnej części programu na no-
wym boisku rozegrany został mecz 
między drużyną urzędników a na-
uczycielami. W pierwszym zespo-
le grali między innymi prezydent, 
radni miejscy, dyrektor MOSiR. 
Rywalizacja zakończyła się wyni-
kiem 17:2 dla drużyny urzędników.

R.J.


